


Opaskoirakoulu

Opaskoirakoulu kasvattaa, kouluttaa ja luovuttaa käyttöön opaskoiria näkövammaisille henkilöil-

le. Opaskoira on liikkumisen apuväline ja arjen tuki. Toiminta-alueemme on koko Suomi.

Opaskoirakoululla on pitkät perinteet opaskoirien koulutuksessa: Olemme toimineet jo vuodesta 

1947. Opaskoirakoulu on Näkövammaisten liitto ry:n alainen yksikkö,  Vantaan Itä-Hakkilassa. 

Kasvatamme kaikki tarvitsemamme koirat itse taataksemme korkean laadun. Teemme paljon 

yhteistyötä muiden maiden opaskoirakoulujen kanssa, joilta saamme muun muassa pentuja ja 

jalostusuroksia. Kuulumme kansainväliseen opaskoirakoulujen liittoon (International Guide Dog 

Federation, IGDF), joka määrittää kaikkien jäsentensä toimintamallit ja tarkastaa toiminnan 

säännöllisesti. Siihen kuuluu noin 90 opaskoirakoulua ympäri maailman. Saamme yhteistyön 

kautta uusinta tietotaitoa koirien kouluttamisesta. 

Panostamme pentujen sosiaalistamiseen, pentukouluihin sekä koulutukseen, jotta saisimme erin-

omaisia opaskoiria. Jalostuksessa käytämme opassukuisia koiria eli koiria, joiden sukutaulussa on 

opaskoiria monta sukupolvea.

Pennut syntyvät Opaskoirakoululla, missä ne kasvavat emänsä kanssa seitsemän viikon ikään 

saakka. Tänä aikana pentuja sosiaalistetaan: niitä viedään muun muassa kauppoihin, tutustutetaan 

erilaisiin pintoihin, kyyditään autolla sekä tutustutetaan moniin ihmisiin. Ensimmäiset ihmiset, 

joihin vastasyntyneet pennut tutustuvat, ovat eläintenhoitajamme. 

Pentujen täytettyä seitsemän viikkoa ne lähtevät hoitoperheisiin kasvamaan. Reilun vuoden 

jakson aikana hoitoperheet opettavat pennuille kotitavat sekä käyvät pentukouluissa harjoittele-

massa tulevalle opaskoiralle tärkeitä taitoja. Ennen opaskoirakoulutukseen hyväksymistä koirien 

soveltuvuus koulutukseen testataan terveyden ja luonteen osalta. Koirat ovat tällöin noin puo-

lentoista vuoden ikäisiä. 

Opaskoirien koulutus on hyvin perusteellista ja siinä noudatetaan huolella laadittua 20 viikon 

koulutusohjelmaa. Koulutus perustuu positiiviseen vahvistamiseen. Käytössä on klikkeri eli nak-

sutin, joka nopeuttaa asioiden opettamista ja koiran oppimista. Tämä tuo koiran työskentelyyn 

lisää tarkkuutta ja varmuutta. Pystymme kouluttamaan koirille perustaitojen lisäksi liukuportaat, 

tarkat kohteiden ilmaisut, esimerkiksi hissien ja liikennevalojen painonapit. Puolivälissä koulutus-

ta tehdään välitarkastus. 

Loppukoulutuksessa tulevan opaskoiran kanssa kävelee myös vieras kouluttaja. Näin valmen-

namme koiraa sopeutumaan helpommin uuteen käyttäjäänsä. Lopputarkastuksen jälkeen koira 

on valmis lähtemään töihin näkövammaisen avuksi. 



Kouluttajat alkavat jo varhaisessa vaiheessa koulutusta miettiä koiralle tulevaa työskentely-

ympäristöä. Opaskoiran käyttäjiä on erilaisia, ja yksi kouluttajien tärkeimmistä tehtävistä onkin 

valita sopivat parit tulevien käyttäjien ja koirien joukosta. 

Opaskoirat luovutetaan käyttöön joko kahden viikon kurssilla Näkövammaisten toiminta- ja 

palvelukeskus Iiriksessä, Helsingissä tai kotisijoituksena. Opaskoirakoulun henkilökunta ja asiakas 

räätälöivät parhaan ratkaisun aina asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Kurssin jälkeen seu-

raa kotipaikkakoulutus: Kouluttaja tulee asiakkaan kotikuntaan opettamaan ja suunnittelemaan 

koiralle reittejä asiakkaan kanssa yhteistyössä. Kotipaikkakoulutus kestää vähintään viikon ja se 

voidaan toteuttaa monessa osassa. Kaikki tehdään asiakkaiden toiveita ja tarpeita kunnioittaen. 

Opaskoirakoululla  Vantaalla on seitsemän kouluttajaa ja opaskoiratyön koordinaattori. 

Kouluttajien työhön kuuluu koirien koulutus ja asiakastyö. Henkilökunnastamme osa toimii 

myös liikkumistaidon ohjaajina. Opaskoiratyön koordinaattori tekee kenttätyötä asiakkaiden 

parissa ympäri Suomen.

Opaskoirakoulu

• On toiminut jo vuodesta 1947 kennelnimellä Opas

• Toimintaa ohjaavat ja valvovat IGDF:n standardit ja Näkövammaisten liiton Opaskoiratoimikunta

• Vuosittain syntyy 50-70 pentua

• Uusimman tutkimustiedon mukainen pentuohjelma

• Valmistuvia opaskoiria on 25-30 vuosittain 

• Kaikki työntekijät ovat käyneet näkövammaistyön peruskurssit ja ovat harjaantuneita 

ohjaamaan näkövammaisia

Koirien koulutus

• Kokeneet kouluttajat, joilla vankka osaaminen näkövammaistyöstä ja liikkumistaidon 

ohjaamisesta 

• Seitsemän kouluttajaa, mahdollistaa koirien vaihdot kouluttajien kesken

• Kaksi soveltuvuustestaajaa, joilla yhteensä lähes 60 vuoden kokemus opaskoirien kouluttamisesta

• Uusimmat opaskoirien koulutukseen liittyvät taidot ja tekniikat

• 20 viikon koulutusohjelma, johon kirjataan päivittäin koiran 

koulutusvaiheet

• Koulutuksen seuranta: alku-, väli- ja lopputarkastus

• Liikennekoulutus
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Tarha

• Tilat koulutuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa oleville koirille

• Tarjoamme opaskoirille hoitomahdollisuuden tarhalla, esimerkiksi sairauden tai loma-

matkojen aikana. Lyhyitä hoitoja tai tutkimuksia varten tarhalle tultaessa koira majoittuu 

tarhalla. Jos hoitotarve on pidempi, koira sijoitetaan kotihoitoon hoitoperheeseen

• Oma eläinlääkäriasema OPVET 

• Vastuueläinlääkäri ja klinikkaeläintenhoitaja sekä mahdollisuus erikoiseläinlääkäreiden 

konsultaatioon

• Leikkaussali, röntgen ja spermapankki

• Neljä eläintenhoitajaa, joilla kaikilla eläintenhoitajan ammattitutkinto sekä kennelvastaava 

takaamassa ammattimaisen eläintenhoidon

• Eläintenhoitaja on tavoitettavissa puhelimitse vuorokauden ympäri

• Ennaltaehkäisevä ja kokonaisvaltainen koiran perusterveydenhuolto

• Opaskoirankäyttäjät voivat käyttää koiransa tarhalla muun muassa kynsienleikkauksessa 

ja pesussa

• Koulutuksessa olevat koirat asuvat arkisin tarhalla ja pääsääntöisesti viikonloppuisin 

hoitoperheissä

Matka opaskoirakoksi

• Esikurssi, kartoitus opaskoiran tarpeesta

• Yhteistoimintakurssi

- Yksilöllistä opastusta koiran hoidosta sekä koiran ja näkövammaisen yhteistyöstä

- Opitaan asioita omasta koirasta sekä koiran kanssa liikkumisesta. Mm. koirahierontaa, 

maaseutu- ja kaupunkiopastuksen erot ja äänenkäyttö koirankoulutuksessa

- Saadaan vertaistukea muilta opaskoirien käyttäjiltä

- Vastuueläinlääkärin luento

- Eläintenhoitaja käy kertomassa käyttäjälle hänen omaa koiraansa koskevat ruokinta- ja 

terveysasiat sekä opastaa koiran hoitoon liittyvissä asioissa

- Saa mukaansa: kansion, joka sisältää koirapassin, sukutaulun ja terveyshistorian, valjaat, 

nahkataluttimen, pannan, kynsisakset, harjan, lelun, pedin, metallisen ruoka/vesikupin

- Vierailu Opaskoirakoululla

• Kotipaikkakoulutus asiakkaan kotiympäristössä

• Seurantakäynnit ja konsultaatio

• Säännölliset eläinlääkäritarkastukset, uutiskirjeet ja tapahtumat


