
Ladies Kennel Club  
5.9.2022



Yhdistys

1993: 
Kuulokoira-

yhdistys
perustettiin

1996: 
Projekti-
avustus

1998: 
Ensimmäiset
kuulokoirat
valmistuvat

2002: 
Toiminta-
avustus

2007: 
Koirille

virallinen
status

2010: 
Diabeteskoirat
ja fyysisen tuen
koirat mukaan

-> yhdistyksen
nimeksi

Suomen kuulo-
ja tukikoirat ry

2021: 
Epilepsiakoirat

mukaan

2022: 
Sosiaalisen
tuen koirat

mukaan



Resurssit

• Toimisto; 1 työntekijä

o Yhteisöpedagogi YAMK –opinnot 2019-2022, kehittämistehtäviä ja 
opinnäytetyö SKTY:lle

• Vapaaehtoisia; hallitus ja työryhmät, käyttöönottokokeiden testaajat, 
leiriohjaajat, muut vapaaehtoiset (valokuvaus, messuosastot, 
vierailukäynnit, somepäivitykset)

o Vuonna 2021 vapaaehtoisena toimi 19 eri henkilöä tehden 
yhteensä 657 tuntia vapaaehtoistyötä 



Kuulo- ja tukikoirat

• Kuulokoira ilmaisee ääniä joita sen omistaja ei kuule; esim. palovaroitin, 
puhelin, ovikello, takaa tuleva polkupyörä

• Tukikoira työskentelee omahoidon tukena; esim. diabetes, epilepsia, muu 
fyysisen tuen koira, sosiaalisen tuen koira 

• Valmistuneita koiria lähes 100 

• Koulutettuja rotuja useita, mukana myös monirotuisia

• Koiran valmistuminen kestää noin 1-2 vuotta

• Koulutuksessa tällä hetkellä 35 koirakkoa

• Kuulo- tai tukikoiran voi kouluttaa myös omakustanteisesti, jolloin asiakas 
vastaa itse koulutuksesta koituvista kuluista. Omakustanneprojektit saavat 
valmistuttuaan myös virallisen hyötykoiran statuksen   



MAALIS-MARRASKUU
Käytös- ja työtehtävien koulutus, treenipäiväkirjan täyttäminen, vertaistukiryhmät, lähijakso 2

MARRASKUU
Työnäyte omalle kouluttajalle (käyttöönottokoe osa 1)

JOULUKUU
Ympäristötestin suorittaminen (käyttöönottokoe osa 2)

VALMISTUMINEN
Taidontarkistukset, vertaistukitoiminta

TAMMI-HELMIKUU
Lähijakso 1, starttikäynnit omien kouluttajien luona -> koulutussuunnitelma

Hakuaika koulutukseen vuosittain 1.1.-30.9.
Loka-marraskuussa asiakashakemusten käsittely ja asiakashaastattelut

Joulukuussa asiakasvalinnat 



Kuulo- tai tukikoiraksi valmistuminen

• Lähijaksot 1 & 2 suoritettu

• Työnäyte suoritettu

• Ympäristötesti suoritettu

 Virallinen kuulo- tai tukikoiran status

o Työliivit ja ID-kortti

o Virallisen kuulo- ja tukikoiran koiran käyttäjä on lain mukaan 
oikeutettu kulkemaan koiransa kanssa julkisissa tiloissa; Maa- ja 
metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) ja 
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

 Taidontarkistukset 2 vuoden välein

 Koira on työkäytössä noin 10 vuotta



Virallisen kuulo- ja tukikoiran tunnukset



Toiminnan tarve



Miten kuulo- tai tukikoira muuttaisi 
arkeanne?
• ”Se toisi minulle voimavaroja, henkistä tukea ja turvallisemman olon sairauteni 

kanssa, voitaisiin vähentää vaaratilanteiden riskiä”

• ”Auttaisi huomaamaan asioita niiden tapahtuessa, esim. puhelimen soimisen. 
Voisi olla ilman kuulolaitetta tietäen, että koira kertoisi asioista”

• ”Poikani sairastaa diabetesta, eikä tunnista matalia tai korkeita verensokereita. 
Kudossokerijärjestelmä reagoi näihin viiveellä, ja nopeat syöksyt on aiheuttaneet 
vaaratilanteita” 

• ”Tukikoira mahdollistasi sen, että uskaltaisin itsenäisesti kulkea kaupungilla ja 
käydä kaupoissa/asioimassa, kun koira osaisi ennakoida epilepsikohtauksen 
alkamisen”

• ”Parantaisi itsenäistä liikkumismahdollisuutta, ja lisäsi yhteiskunnallista 
osallistumista. Helpottaisi arkea ja olisi apu sosiaalisiin tilanteisiin” 

• ”Pääsisin menemään kauppaan, terapiaan ja lääkärikäynnille, tällä hetkellä kaikki 
kolme ovat todella vaikeita”



Miten kuulo- tai tukikoira auttaisi 
teidän perheessä käyttäjäänsä? 
• ”Diabeteskoira toisi lisää varmuuttaa hoitotasapainon ylläpitämiseen. Se myös 

vähentäisi merkittävästi huolta hypoista etenkin luonnossa kulkisessa, liikunnan 
yhteydessä ja öisin”

• ”Koira toisi turvallisuuden tunnetta diabeteksen kanssa, ja vähentäisi 
huomattavasti ahdistushäiriön, ADHD:n ja masennuksen oireita”

• ”Lapseni saisi tarvittavat kohtauslääkkeet ajoissa ja ehdimme varautumaan 
sairaalaan lähtöön”

• ”Koira toisi lapselleni turvaa (mm kotona hetken yksinolo koulun jälkeen). Tämä 
mahdollistaisi aikuisen työssäkäyntiä/taloudellista turvaa”

• ”Poikani saisi kokea itsenäisyyttä, joka jo soisi 15-vuotiaalle. Koiran avulla poikani 
itsentunto paranisi, kun hän kokisi, että selviää ilman jatkuvaa omaishoitajan 
tukea. Hän voisi mm. Hoitaa suihkussa käynnit itsenäisesti ilman äitiä”

• ”Henkinen tuki pelko- ja ahdistustilanteisiin, auttaa liikkeelle lähdössä”



Miten kuulo- tai tukikoira auttaisi teidän 
perheessä muita perheenjäseniä? 

• ”Koira vapauttasi myös mieheni voimavaroja, koska en tarvitsisi häneltä yhtä 
paljon tukea. Myöskin hänen stressinsä liittyen jaksamiseeni ja sairauteeni 
vähenisi”

• ”En itse herää puolisoni hypohin, joten parhaimmillaan/pahimmillaan 
diabeteskoiralla olisi hyvinkin ratkaiseva merkitys” 

• ”Koira toisi turvallisuudentunnetta ja vähentäisi vanhempien huolta. Tällä hetkellä 
vanhemmilla on lähes jatkuva jonkin asteinen huoli”

• ”Äidillä olisi mahdollisuus tehdä täyttä työaikaa ja siskolla lievittäisi stressiä 
pikkuveljen sairauden seurannasta”

• ”Äidin arki muuttuisi huomattavasti. Nyt en voi olla kotoa pois kuin max. 1,5 h 
kerrallaan”



Miten arvioitte sen sairauden vaikuttavan 
elämäänne, jonka vuoksi olette nyt 
hankkimassa kuulo- tai tukikoiraa?

• ”Lapsen diabetes vaikuttaa myös vanhempien elämään kokonaisvaltaisesti. 
Verensokeri vaatii käytännössä jatkuvaa monitorointia, joten ajoittain tarkoittaa 
myös katkonaisia yöunia. Myös ruokailut vaativat erityistä huomiota. Diabeteksestä 
ei saa lomaa”

• ”Lapseni sairaus vaikuttaa oikeastaan kaikkeen arjessa. Hänen diabeteksensä on 
poikkeuksellisen haastava, ja toimin omaishoitajana". 

• ”Sairaus lisää riskitilanteita, huolta ja jonkin verran myös jännitteitä parisuhteessa”

• ”Sairauden myötä lapseni ikätasoinen itsenäistyminen on vaikeutunut, ja se on 
ollut itsetuntoa heikentävä asia. Hän kokee jäävänsä monista ikätovereiden kanssa 
tapahtuvista toimista ulkopuoliseksi sairautensa vuoksi” 

• ”Epilepsia vaikuttaa arkeemme jatkuvasti ja vähän kaikessa. Lasta täytyy pitää 
tavallista enemmän silmällä, myös hänen nukkuessaan”



Mitä tehtäviä varten haluaisitte 
kouluttaa koiran? 
• ”Ilmoittamaan verensokerin vaihtelut (matala ja korkea)”

• ”Ennakoimaan epilepsiakohtauksia”

• ”Ilmaisemaan esimerkiksi puhelimen äänen”

• ”Tukena tasapainottamaan kävelyä”  

• ”Avuksi liikuntavammaiselle nuorelle, esim. tavaroiden nostaminen lattialta, 
kenkien avaaminen ja vetäminen pois jalasta”

• ”Helpottaisi näkövammaisen lapsen itsenäistä liikkumista, avaisi ovia, sytyttäisi 
valoja, hakisi pyynnöstä puhelimen”

• ”Lieventämään ahdistusta ja auttamaan sosiaalisissa tilanteissa”

• ”Rauhoittamaan lasta ja helpottamaan nukkumaanmenoa. Koira voisi myös tuoda 
helpostusta yksinäisyyteen ja ennaltaehkäistä lapsen syrjäytymistä”



Ladies Kennel Clubin lahjoitus



Sosiaalisen tuen tukikoira

• Voi avustaa esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivää omistajaansa  
liikkumisessa julkisilla paikoilla, tai koira voi toimia perheessä avustaen 
esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevan lapsen herätyksissä, siirtymissä ja 
sosiaalisissa tilanteissa. 

• Tieto sosiaalisen tuen tukikoirien tarpeesta on tullut kentältä; 
yhdistyksellemme tulee jatkuvasti kyselyitä mahdollisuudesta kouluttaa 
omasta koirasta virallinen tukikoira sosiaalisen tuen tarpeeseen.

• Vuonna 2022 vuoden mittainen pilottiprojekti, jossa 7 koirakkoa. Näistä 
kolme koulutetaan aikuiselle käyttäjälle, neljästä koirasta vanhempi kouluttaa 
lapselle tukikoiraa. Valmistuessaan koirakot saavat virallisen hyötykoiran 
statuksen ja oikeuden liikkua käyttäjänsä mukana kaikkialla. 

• Yhdistys haki pilottiprojektiin rahoitusta STEAlta, mutta sitä ei myönnetty. 
Pilottiprojekti rahoitettu Ladies Kennel Clubin tuella sekä yhdistyksen saaman 
testamenttilahjoituksen turvin. 



Sosiaalisen tuen tukikoirat –
alkumittaus 2022



Toiminnan kehittäminen



SKTY kehittämistoimintaa 2020-2022

2020 2021 2022

• Hallinnon läpikäynti 

o laitteet

o sähköinen arkisto

o jäsenrekisteri

o koirakkorekisterit

o lomakkeiden uusinta

o Vakuutukset jne.

• Työntekijän opas

• Koirakoiden koulutuspolku 

• Hallinto- ja 
koulutustyöryhmät

• Epileptikon tukikoirat 

• Kevään lähijakso webinaarina

• Tilitoimisto käyttöön

• STEAn pilottihankkeet 

• Artsi-koulutus 

• Sosiaalisen tuen tukikoirat -
työryhmä 

• Viestintäsuunnitelma

• Yhdenvertaisuussuunnitelma

• Eettisten ohjeiden päivitys 

• Sääntöjen päivitys

• Opaskoirakoulu –yhteistyö

• InnoMediDogs –yhteistyö

• Sosiaalisen tuen tukikoirat

• Kevään lähijakso hybridinä

• Koirakoiden käsikirja käyttöön

• Käyttöönottokokeen päivitys

• Koirakoiden työliivien ja ID-
korttien päivitys 

• Uudet nettisivut

• IPR -suunnitelma

• Strategiatyö

• Tuloksellisuuden arviointi





Kohderyhmät ja tavoitteet 2023

Kohderyhmä 2023 Tavoitteet 2023

Kuulovammaiset ja pitkäaikaissairaat
Kuulovammaisten ja pitkäaikaissairaiden toimintakyky, 
itsenäisyys ja turvallisuudentunne paranee ja osallisuus 
lisääntyy koulutetun hyötykoiran avulla.

Kuulovammaisten ja  pitkäaikaissairaiden läheiset 
Kuulovammaisten ja pitkäaikaissairaiden läheisten arki 
helpottuu ja heidän huolensa läheisen pärjäämisestä 
vähenee.

Yhdistyksen toimialaan liittyvät potilasjärjestöt ja muut 
hyötykoiratahot

Yhteistyö sidosryhmien kanssa lisääntyy.



STEAn tuloksellisuusarviointi 

Jatkossa STEAn tuloksellisuusarvioinnissa painotetaan 

1. Kohderyhmän tavoittamista

2. Avustushakemuksissa kuvattujen tavoitteiden ja tulosten 
saavuttamista

3. Aikaansaatujen tulosten todentamista



Tuloksellisuuden arviointi 2021

• Asiakkaista 86% oli sitä mieltä, että heidän itsenäisyytensä on lisääntynyt 
kuulo- tai tukikoiran avulla melko paljon tai erittäin paljon. 

• Asiakkaista 88% oli sitä mieltä, että heidän turvallisuuden tunteensa on 
lisääntynyt kuulo- tai tukikoiran avulla melko paljon tai erittäin paljon.

• Asiakkaista 88% oli sitä mieltä, että heidän yksinäisyyden tunteensa on 
vähentynyt kuulo- tai tukikoiran avulla melko paljon tai erittäin paljon.

• Asiakkaista 63% koki saaneensa vertaistukea muilta kuulo- tai tukikoiran 
käyttäjiltä. 

• Lisäksi asiakkaat kokivat saaneensa koirasta paljon apua mielialan 
vaihteluihin, ja pelkkä koiran läsnäolo on helpottanut mm. ei niin mukavissa 
hoitotoimenpiteissä. Tehtävät ja siirtymät, jotka muuta ovat mahdottomia 
suorittaa, ovat sujunee koiran avulla ongelmitta. Koiran koetaan olevan 
hengen pelastava apu sen oppiessa ennakoimaan kohtauksia ja hakemaan 
apua. Koirasta on todettu olevan paljon suurempi apu ja turva, mitä 
koulutuksen alkaessa oli odotuksena. 



Taloudelliset vaikutukset 



Projekteja 2023 -> 

• Yhdistyksen 30v juhlavuosi 2023 - graafisen  ilmeen uudistus ja 
juhlavuoden tapahtumat, budjetti noin 5000 euroa 

• Assistance Dogs International Europe Regional Chapter (ADEu) -
auditointi noin 5000 euroa

• Vertaistoiminta, mm. jäsenlehti ja kesäleirin järjestäminen – budjetti 
noin 3000 euroa/vuosi

• Varainhankintasuunnitelma, mm. rahankeräyslupa

• Koirakoiden koulutus, enemmän aloituspaikkoja

• Viestinnän kehittäminen



Viestinnän potentiaali



Kiitos!


