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KOIRAN NÄKÖKULMA 

Walt Disney vs B.F.Skinner 

 
- ihmiset vielä uskovat Disneyn koiraan: älykäs, moraali, ongelmanratkaisija… 
- kukaan ei halua Skinnerin koiraa: input-output laatikko 
- koira, jota on kielletty huonekalujen puremisesta  ei tee sitä, kun ihminen on paikalla mutta tekee 

silloin, kun ihminen ei ole paikalla 
o Disney: koira tietää, että huonekaluja ei saa purra ja protestoi yksinjäämistä vastaan. Tekee 

tahallaan sitä, minkä tietää olevan väärin. On syyllinen, kun omistaja tulee takaisin. 
o Skinner: koira tietää, että huonekalujen pureminen on vaarallista, kun omistaja on paikalla ja 

turvallista, kun omistaja ei ole paikalla. Ahdistuu kun jää yksin kotiin  pureskelee. Kun 
omistaja tulee kotiin  koira yrittää miellyttää häntä, koska yhdistää tilanteeseen rankaisun 
(omistajan kotiintulo ja käytös kertovat rankaisun olevan tulossa). Ei tiedä, mistä 
rangaistaan. 

 
- koiria pidetään ylivoimaisina ihmisiin verrattuna uskollisuudessa ja lojaalisuudessa 
- behavioristinen ajatusmalli kokee koirat input-output –koneina 
- liioitellaan koirien älykkyyttä ja moraalia, miten samanlainen se on kuin ihmisillä 
- koirat eivät ole samanlaisia kuin ihmiset, mutta se ei haittaa – side koirien ja ihmisten välille voidaan 

kuitenkin muodostaa 

Sitruunankokoiset aivot mutta silti niistä pidetään 

 
- kaksi aluetta, joissa eniten myyttejä ja tiedon puutetta 

o koirien käyttäytyminen 
o eläinten oppiminen 

- ihmiset oppivat klassisen ja operantin ehdollistumisen avulla 
- tässä suhteessa ollaan samanlaisia kuin koirat 
- ihmiset myös oppivat havainnoimalla ja oivaltamalla 
- ihminen: kieli, liikkuminen menneestä tulevaisuuteen, abstrakti ajattelu, ajatus oikeasta ja väärästä, 

tietoisuus 
 
- koirat ovat itsekkäitä 
- koira oppii lähes ainoastaan klassisen ja operantin ehdollistumisen kautta (jotain sosiaalisesti) 
- oppivat hyvin 
- hyvä hajuaisti 
- erottavat muutoksia ympäristössä 
- monimutkaiset sosiaaliset suhteet ja rikas tunne-elämä 
- eivät ymmärrä kieltä, ajattele abstraktisti, liiku menneestä tulevaisuuteen, ei ole moraalia 
 
- erottelua tehdään ihmismaailmassa koko ajan (ikä, rotu, sukupuoli…) 
- älykkyys yksi osa erottelua, esim. koe-eläiminä rotat, jos niiden huomattaisiin olevan erittäin 

älykkäitä, ÄO suurempi kuin ihmisellä keskimäärin?! 
- koirat ovat lahjakkaita, mutta eivät erityisen älykkäitä – kuitenkin älykkyyttä yritetään liittää niihin 

innokkaasti 
- on kertomuksia älykkäistä koirista/niiden älykkäistä teoista – jos koirat olisivat niin älykkäitä, miksi 

eivät koko ajan toimi hienosti ja älykkäästi? Miksi eivät valvotuissa oloissa? 
- kun selitetään koiran käyttäytymistä, ensin pitäisi ottaa huomioon oppimisteoriat  
 
- kun unohdetaan älykkyys ja moraali, samalla koiralta pudotetaan vastuu myös 
- esim. koira tuhoaa huonekaluja ja ”tietää” sen olevan väärin – miksi tekee sitä? 
- koiria rangaistaan monesta asiasta kun yliarvioidaan niiden ajattelukykyä 
- behavioristinen malli vs. disney– malli hankalampi koirille, antaa niille ongelmia, joita ne eivät voi 

ratkaista ja sitä kautta enemmän rangaistuksia, kun ne epäonnistuvat 
- koirat samalla yhdistävät rangaistukseen omistajansa 

 
- oppimisteoriat paras tapa ymmärtää ja muuttaa koiran käytöstä 
- tehokkainta ja tuottaa vähiten itkua ja hammastenkiristelyä koiran ja ohjaajan väleihin 
- oppimiskokeita tehty paljon, mutta jostain syystä niitä ei huomioida koiran koulutuksessa 
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Miellyttämisenhalun harha 

 
- koirien miellyttämisenhalu – milloin vihdoin unohdetaan?! 
- missä on koira, joka on kiinnostunut omistajansa sisäisestä tilasta? (silloin on, jos se vaikuttaa 

koiraan, muuten tuskin on kiinnostunut) 
- kehuminen toimii primaarisena vahvisteena joillekin koirille, jos kilpailevia motivaation kohteita ei ole, 

mutta tämän vaikutus on rajattu eikä ole miellyttämisenhalua 
 

- kehu toimii yleensä turvallisuustakuuna – pieni todennäköisyys epämiellyttävien asioiden 
tapahtumiselle silloin 

- etenkin perinteisessä tottelevaisuuskoulutuksessa 
- tuolloin primaarinen motivaatio ei ole kehu vaan pakotteiden välttäminen 
- jos ohjaaja on hyvä, koira ymmärtää, että kehuminen = pakotetta ei tule 
- korkeat äänet ja terävät äänet suosittuja eri kulttuureissa koiria kouluttavien ihmisten kesken 
- koirat pitävät niistä, kokevat mielenkiintoisiksi 

 
- kehu hyvä sekundaarinen vahviste arkielämässä 
- koirat oppivat tekojensa välittämistä seuraamuksista ja ajallisesti lähellä toisiaan olevien tapahtumien 

assosioimisesta 
 

- jos käytät ruokaa, koira ei tottele ihmistä vaan ruokaa –väite 
- esim. koira tottelee hihnasta nykäisyjä, kehuminen ”ainoa palkka” = tottelee omistajaansa, miellyttää 

omistajaansa 
- ei haluta huomata, että motivaattorina toimii kipu 

 
- kaikki eläimet motivoituvat ruuasta, vedestä, seksistä ja pakotteiden välttämisestä 
- moni motivoituu leikistä, huomiosta, sosiaalisesta kontaktista, resurssien saamisesta haltuun 
- näille voidaan luoda oma signaalinsa, joka motivoi eläintä 
- kehu voi toimia em. signaalina 
- käytetään joko positiivista tai negatiivista vahvistamista 

 
- kehuja käytetään ja ihan hyvä juttu 
- eläimet pitävät kehuista, koska silloin ne tietävät, että mitään pahaa ei tapahdu ja tämän vuoksi 

eläimet pitävät siitä, että omistaja on hyvällä tuulella (kehuu silloin koiria) 
- siksi esim. ollaan tyytyväisiä, jos joku ihminen on hyvällä tuulella – on kiltti muille  itsekäs ajatus 

taustalla ihmisellä (ja ihmisen pitäisi olla moraalinen olento) 
- joillekin eläimille kehuminen riittää vahvisteeksi – erittäin harvassa! 
- monet koirat pitävät kehuista, mutta eivät työskentele niiden vuoksi 
- ei saa sekoittaa suhteen luomista kouluttamiseen – suhteen luomisessa kehut hyviä 
- ihmiset pettyvät joutuessaan käyttämään koulutuksessa esim. ruokaa, leluja tai muita palkkioita, kun 

se ei ole ”miellyttämisenhaluinen”, ”kuuntelee vain kun haluaa” jne. 
- monet koirat on leimattu huonoiksi tämän takia, kun tarvitsevat motivointia – itse asiassa ovat 

normaaleja! 
 

- miellyttämisenhalun myytti on noussut monista koirien käyttäytymispiirteistä 
- esim. tervehtimisrituaalit ylitsevuotavia 
- koirat ovat erittäin sosiaalisia, palautuvat nopeasti rangaistuksista, tarkkailevat ihmisten liikkeitä  

jotain mukavaa saattaa tapahtua koiralle, siksi tarkkailevat 
- ihminen osaa heittää ihanasti palloa ja osaa avata koiranruokapurkkeja 
- koirat rakastavat ihmisiä, mutta eivät jumaloi 
- kouluttamiseen liittyen em. ei ole olennaista 
- käyttäytymisen kontrolloimiseksi pitää manipuloida koiran tekemisten seuraamuksia 

Dominanssi 

 
- laumateoria ja pakotteiden käyttö 
- laumahierarkian havaitsemisen jälkeen ihmiset ovat yrittäneet selittää koiran käytöstä ja ihminen-

koira –vuorovaikutusta dominanssin termeillä 
o koiran huono käytös  ei olla oltu sen pomoja 
o ihminen alfa laumassa 

- dominanssi tekee esim. oppimisteorioista turhia 
- kaikki voidaan selittää dominanssin avulla… 
- vaikka asioita voisi selittää yksinkertaisemminkin, esim. huonekalujen pureminen – mitä muuta asiaa 

varten ne ovat olemassa? Eivät tottele, koska eivät ymmärrä käskyä jne. 
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- pitää erottaa toisistaan se, että koira tuntee itsensä alistuneeksi ja että koira on pakotekontrollin 

alaisena 
- sähköpannalla luoksetulon opettaminen  pakotekontrolli 
- jos koira tietää, että se voi saada palkkion tulleessaan luokse ja jos ei tottele, menettää vapautensa 

hetkeksi  kontrollia ilman pakotteita 
 

- kun ihmiset sanovat, että heillä on dominanssiongelma, tarkoitetaan yleensä joko sitä, että heillä on 
tottelemisongelma tai koira puree/uhkailee heitä 

- molemmissa tapauksissa koira voi ajatella olevansa omistajiensa yläpuolella, mutta voi myös olla 
ajatella olevansa rankingissa alhaalla 

- koira voi olla erittäin dominoiva ja silti tottelevainen 
- jos ongelma on totteleminen  harjoitellaan sitä operantin ehd. ehdoilla  käyttäytymisen 

muuttamista. Koiraa voi höykyttää eikä se kuitenkaan tule luokse, jos ei osaa sitä 
 
10 kärjessä huonoista käytöksistä 
 

1. pureminen tai aggressio 
2. vetäminen hihnassa 
3. pissaa sisälle 
4. puree tavaroita 
5. hyppiminen vasten 
6. ei tule luokse 
7. kerjää 
8. kulkee edellä ovista 
9. nukkuu kielletyillä huonekaluilla 
10. varastaa ruokaa/vaatteita 

 
- ovesta kulkeminen: mistä koira tietää, että omistaja on sen yläpuolella jos koira kulkee omistajan 

jälkeen ovesta? 
- koira haluaa ovesta äkkiä ulos, koska siellä on kaikkea mielenkiintoista, ei ole kerrottu, että ei saa 

tehdä niin jne. 
 

- kun koiran käyttäytymisessä on jotain epämiellyttävää ja mietitään miksi…vastauksia 
o käytöstä on joskus vahvistettu/ympäristö on vahvistanut sitä 
o kukaan ei ole yrittänyt muuttaa sitä 

- dominanssin idea on mennyt yli, jopa monet koulut perustuvat ajatukselle, että jos johtajuus on 
kunnossa, kaikki muukin selviää - vaarallista 

- koirat ovat laumaeläimiä, mutta laumateoria ei ole käyttökelpoisin malli selittämään 
käyttäytymisongelmia, kuten tottelemattomuus tai aggressio 

- käytetään monesti liikaa pakotteita dominanssiteoriaan pohjautuen, kun enemmän saisi irti 
oppimisteorioiden soveltamisesta 

 
10 asiaa, jotka todella tiedetään koirista 
 

1. Kaikki asiat ovat niille puruleluja. 
2. Moraalittomia. 
3. Kiinnostuneita itsestään. 
4. Pienet aivot (oppivat ehdollistumalla). 
5. Saalistajia. 
6. Erittäin sosiaalisia. 
7. Äärellinen sosiaalistumiskausi. 
8. Opportunisteja ja raadonsyöjiä. 
9. Ratkaisevat konflikteja rituaalisella aggressiolla. 
10. Kehittynyt hajuaisti. 

 

KOVALEVY – MITÄ KOIRALLA ON MUKANAAN? 

 
- suuri osa koiran käytöksestä voidaan selittää sillä, että ne ovat saalistajia ja elävät laumassa 
- ruoan hankkimiseen liittyvät toiminnot syvälle juurtuneita kotikoirissakin 

 
 



 6 

Saaliskäyttäytyminen ja sen ylilyönnit koirilla 

 
- etsiminen 
- vaaniminen 
- ryntääminen 
- jahtaaminen 
- pureminen/pitäminen/ravistaminen/tappaminen 
- paloittelu ja syöminen 

 
- ruokaketjun kahta osaa ei esiinny aina kiinteässä järjestyksessä: pureskelu ja ruoanvartioiminen 
- ne ovat riippuvaisia muiden koirien läsnäolosta 
- pedot käyttävät suuren osan energiastaan saaliin etsimiseen, nappaamiseen ja kaatamiseen vrt. 

kasvinsyöjät eivätkä ehkä syö muutamaan päivään 
- em. takia suurin osa koirista vahtii ruokaansa – ”kovalla työllä ansaittua” vaikka se olisi vain 

kuivamuonaa  geneettinen koodi kertoo tämän 
- vartioimistaipumusta voidaan kuitenkin opettamisella muokata 
- vartioimisessa käytetään ritualisoituneita aggressiivisuuseleitä  vältetään vahinkoja 

Leikki 

 
- saalistamisen harjoittelua leikin avulla 
- em. yksi leikin merkitys 
- myös sosiaalisten taitojen harjoittelua samalla 
- toisten koirien läheisyys opitaan kokemaan miellyttävänä 

Omistajan mielestä leikki voi olla ongelma 

1. normaali leikki on melko rajua ja voi pelottaa omistajaa, ei haluta että koirasta ”tulee aggressiivinen” 
2. omistaja ei voi kilpailla toisten koirien kanssa leikkimisen tuottaman kiinnostuksen kanssa  

tottelevaisuusongelmia muiden koirien läsnä ollessa 
3. leikki kohdistuu ihmisiin 

 
- 1. kohta  koirat jotka eivät saa leikkiä muiden koirien kanssa  eivät opi leikkimään, sosiaaliset 

taidot eivät kehity; ovat jännittyneitä, epäsosiaalisia eivätkä osaa lukea toisia koiria hyvin 
- korkein riski joutua koira-aggression kohteeksi sekä esittävät pelkoreaktioita kuten haukkuminen tai 

pakeneminen 
 

- leikki  

 luo luottamusta 

 parantaa lajinsisäisiä kommunikointitaitoja 

 pitää koiran suun pehmeänä 
- koirien pitää saada luotua sosiaaliset suhteet lajiinsa ennen 4 kk ikää 
- hyvin sosiaalistunut koira pitää muiden koirien kanssa leikkimisestä/oleskelusta 
- tämä ei kuitenkaan ole syynä siihen, että koira ei tottele muiden koirien läsnä ollessa, vaan syynä voi 

olla… 

 totteleminen ei ole ollut tarpeellista muiden koirien luokse pääsemiseksi 

 totteleminen on toiminut esteenä muiden koirien tapaamisessa (lopettaa kaiken hauskan) 

 omistajan tarjoamat muut palkkiot eivät ole olleet yhtä houkuttelevia kuin muut koirat 

 käsky ei ole yleistynyt – ei osaa sitä siinä ympäristössä 
 

- esim. luoksetulo on heikommin ehdollistettu (harjoitettu) kuin muiden koirien kanssa leikkiminen 
- kuitenkaan leikin rajoittaminen ei poista ongelmaa! 

 
- 3. kohta  säännöt ihmisten kanssa leikkimiselle 

 pidä pehmeä suu irti ihmislihasta 

 kun ihmiset liikkuvat  ei saa jahdata 

 tassut maassa kiinni 
- jos katsotaan koirien leikkiä keskenään – mitään siitä ei haluta leikittäväksi meidän kanssamme 
- tästä pitää koiraa informoida jollain tapaa ja tarjotaan koiralle vaihtoehtoja (esim. leluja) 

Leikkejä 

 
- saalistusleikit 
- piiloleikit (esineet, ihmiset) 
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- noutaminen 
- koira joka ei ole kiinnostunut noutamisesta 
- herätettävä kiinnostus noutoon ja edettävä siitä (vs. pakkonouto) 
- ensimmäinen osa tässä esineen liikkeen seuraaminen (silmillään, ei vielä tarvitse tavoitella esinettä) 

ja esine piiloon  siitä liikkeelle 
- sen jälkeen shapingin avulla loppunouto vrt. Kurt 

Luovuttaminen 

 
- moni koira lähtee innokkaasti esineen perään ja tarttuu siihen 
- shapingilla palautusta kuntoon 
- ei osoiteta kiinnostusta esinettä kohtaan vaan kontrolloidaan makupaloja ja esineen liikettä  
- ei kiinnostuta koirasta, joka yrittää saada omistajan jahtaamaan itseään esineen kanssa 
- vastaehdollistuminen 

 vahvistetaan sitä, että koira leikkii omilla leluillaan (eikä kielletyillä esineillä) 

 opetetaan sallittuja saaliskäyttäytymisen purkureittejä 

 ei huomioida jos koira yrittää saada omistajan jahtaamaan itseään kiellettyjen esineiden 
kanssa 

 pysyminen poissa vihjeen alaisuuteen 
 

- pysy poissa –vihjeen alle: omistaja päättää milloin jahtaa koiraa ja milloin ei 
- em. vihje: kohta omistaja alkaa jahdata koiraa 
- leikitään em. leikkiä ja sitten itse lopetetaan. Koira odottelee ja sitten esim. tuo lelun ohjaajalle  

vipataan lelu koiralle ja sanotaan vihje uudelleen + jahdataan koiraa 
- koira oppii, että jahtaamisleikki alkaa vasta kun omistaja sanoo vihjeen 
- ainoa tapa saada vihje aikaan on palauttaa lelu 
- sama ärsykekontrolliin 
- ei anneta vihjettä ellei itse haluta 
- jos koira yrittää saada omistajan jahtaamaan itseään – ei reagoida ikinä 
- voidaan myös vaihtaa jahtaamisleikki esim. taisteluleikkiin 

 
- pakkonouto suosittua edelleen 
- perinteinen koulutus… 

 erilaiset koulutuskaulaimet 

 kehuminen riittävä vahviste koiralle 

 laumateoriat jyräävät 

Koira ei tottele – onko kyseessä lauman johtajuuden ottaminen? 

 
- koira tietää, on vain itsepäinen, haluaa dominoida 
- muutama onnistunut toisto ja ihminen luulee, että koira osaa – sen jälkeen jos ei osaa  em. 

selitykset 
- oikea käytös ja sen vahvistaminen  lisää todennäköisyyttä, että se toistuu, mutta ei takaa sitä 
- vakaa vahvistushistoria ja sitten todennäköisyys kasvaa 
- monet ihmiset eivät tiedä, miten eläimet oppivat, koiranomistajat eivät poikkeus tästä 
- perinteinen kouluttaja ei selvitä  

 mitä: tietääkö koira mitä käsky tarkoittaa ja onko käsky yleistetty eri paikkoihin 

 miksi: onko motivaatio riittävä 

 muut vaihtoehdot: onko käsky vahva muita motivaatioita ja häiriöitä vastaan 
- jos nämä ehdot eivät täyty  koiraa on harjoitettu liian vähän 
- sama jos ei osaa kaikkea kokeessa tai tanssiharjoituksissa tanssii väärin – liian vähän harjoittelua 
 

10 selitystä sille, miksi koira ei tottele 
1. dominoivat leikit muiden koirien kanssa 
2. koira on epäileväinen jonkun aiemman tapahtuman takia 
3. koira on jääräpäinen 
4. koira on liian kiihtynyt 
5. koira on väsynyt, kyllästynyt tai väärässä mielialassa 
6. koira on yliharjoitettu 
7. rotukohtaiset seikat 
8. koira on aliharjoitettu 
9. koira on syönyt vasta 
10. elämänsykliin liittyvät seikat 
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Korvasta nipistäminen 

 
- noudossa käytetty 
- esimerkki negatiivisesta vahvisteesta 
- käytetään muuallakin opettamisessa 
- väärissä käsissä, väärään aikaan jne. eläimen pahoinpitelyä 
- koiran hyvinvointi kyseessä 
- voidaanko näillä tekniikoilla pelastaa koiran henki tai parantaa elämänlaatua? 
- ei ole epäilystä, että vahva välttämisreaktio voi parantaa käskyn suorittamista, esim. espanjalainen 

inkvisitio sai syyttömiä ihmisiä tunnustamaan noituutta kiduttamalla 
- sanotaan, että jos koiraa ei kouluteta pakolla  ei tottele kokeessa  ei totta 
- pakko ei vähennä koiran valinnanmahdollisuuksia, vaikka niin väitetään – koiralla on aina 

valinnanmahdollisuus 

Taisteluleikki 

 
- hyvä energian purkaja 
- ei tee koirasta saalistajaa – koira on jo sellainen 
- on intensiivistä, lisää koiran keskittymistä ja koirat pitävät siitä (yleensä) 
- ei aiheuta dominanssia koiran suunnasta 

Säännöt  

 
1. koira irrottaa käskystä 

- opetetaan erikseen: käsky – irrotus – nami – uudelleen kiinni leluun 
- harjoitellaan siis vaihtokauppaa 
- jos koira ei halua irrottaa  annetaan haistella namia ja saadaan irrottamaan  lahjomista, mutta 

saadaan ainakin käytös esille 
- muutaman em. kaltaisen toiston jälkeen ei lahjota ensin, nami vasta käskyn ja irrotuksen jälkeen 
- palkitaan irrotuksista kunnes koira irrottaa ensimmäisellä käskyllä varmasi sekä pitää taisteluleikistä 
- jos koira ei lahjonnasta huolimatta irrota  annetaan pitää lelu ja time-out ja uudelleen yritys 
- voidaan käyttää rankaisua (esim. huuli hampaita vasten, jotta irrottaa), mutta on vain väliaikainen 

ratkaisu, ei poista ongelmaa 
- pitää saada aikaan vapaaehtoinen luovuttaminen, ei pakosta irrottaminen 
- rankaisu antaa aikaa palkita koiraa oikeasta toiminnasta, jotta päästään eteenpäin harjoituksessa 
- kun koira osaa em.  jos ei irrota  leikki loppuu saman tien 

 
2. koira ei ota esinettä uudelleen ilman lupaa 

- annetaan lupa leikin aloittamiseen 
- estää arkielämässä erehdysten tapahtumisen, koira ei ala leikkimään jos joku ottaa esineen ja 

heiluttelee sitä koiran edessä eikä koira nappaa esineitä ihmiseltä omin luvin 
- ei liian monia taisteluleikkikaluja (1 vain?) 
- jos koira ottaa lelun omine lupineen  time-out 

 
3. Tottelevaisuudessa tauot 

- taisteluleikki sopii tottelevaisuuteen  
- saa koiraa kiihtyneemmäksi, jos tarvetta 
- hyvä palkkio  

 
4. 0-toleranssi onnettomuuksille 

- jos koira puree vahingossa sormia – auts ja leikki loppuu 
- koirat osaavat säädellä leukojaan hyvin 
- ihmisen ihoa ei saa purra – opetetaan koiralle 

 
- jos koira noudattaa sääntöjä  saa kiihtyä leikkiessä niin paljon kuin haluaa 
- sääntöjä pidettävä jatkuvasti yllä 
- jos koira ei ala leikkiä  rakennetaan leikki niille 
- ovat usein estyneitä, huolestuneita tyyppejä, eivät nouda esineitä mielellään (ehkä rankaistu siitä) 

Paloittelu ja pureskelu 

 
- pureskelu normaalia koiran ajanviettoa 
- mukavaa koiran mielestä ja pitää hampaat sekä leuat kunnossa 
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- halutaan koiran erottavan omat lelunsa ei-leluista = kaikista muista tavaroista maailmassa 
- em. helppo meille, mutta ei koiralle 
- koirat eivät ymmärrä esineiden arvoa, oikeaa ja väärää 
- koiran ei saa antaa päästä muiden kuin omien tavaroidensa ”kimppuun” / niitä ei saa jättää saataville 
- jos koira pääsee hampaiksi vääriin esineisiin  rankaisulla saadaan aikaan se, että koira ei koske 

niihin ihmisen läsnä ollessa, muulloin kyllä 
- koiralle pitää… 

 antaa omat pureskeltavansa ja tehdä koira niistä kiinnostuneeksi 

 estetään koiran pääsy väärille esineille 

 valvonta, kun pääsee väärien esineiden lähelle 
- pureskeluharjoitukset: koiralla ”pureskeluenergiaa” vrt. vesiklosettimalli 

 jos luonnollinen toiminta estetään  purkautuu jollain muulla tapaa, esim. haukkuu tai jahtaa 
asioita 

 annetaan sallittavaa pureskeltavaa, jotta väärien asioiden pureskelun kieltämiselle / 
estämiselle on vaihtoehtoja 

- muistettava, että lähes kaikki asiat maailmassa ovat kiellettyjä pureskeltavia ja noin tusina sallittuja – 
koira ei voi onnistua millään arvaamaan oikein, mikä on sallittua (koska se ei ole yleensä sallittua) 

Koirien sosiaalinen käyttäytyminen ja sen ilmentymät 

 
- sosiaalisia eläimiä 
- erottaminen ryhmästä  tutkii enemmän, ääntelyä, raapiminen, kaivaminen, pureskelu… 
- koira ei geneettisesti valmistautunut olemaan yksin 

Yksinolon harjoittelu 

 
- uusi koira kotona  jätetään yksin silloin tällöin heti 

 oppii, että ihmiset eivät aina ole paikalla 

 oppii, että ihmiset tulevat takaisin 
- poistutaan ja palataan useasti 
- on luonnollista, että koira ääntelee kun se jätetään yksin  tätä voidaan muokata koulutuksella, 

vahvistaa tai heikentää (sammuttaminen) 
- kun koira hiljaa  palataan koiran luo 
- ei voimakkaita jättö- tai paluuseremonioita 
- koirat eivät välitä niinkään isosta tilasta vaan mieluummin ovat omistajansa kanssa 
- jos koira yksinollessaan esim. pureskelee kerran huonekaluja  ei jätetä seuraavana päivänä niiden 

kanssa yksin ettei siitä tule tapa (mitä useammin asia toistuu, sitä vahvempi siitä tulee) 

Eroahdistus 

 
- jos koira tuntuu erittäin ahdistuneelta yksinjäädessään 
- eroahdistus ylikäytetty termi, käytetään kaikenlaisen ei-toivotun käytöksen selittäjänä 
- suurin osa haukkujista ja pureskelijoista ovat vain tavallisia koiria 

Systemaattinen poisherkistäminen 

 
- kohde opetetaan rentoutumaan ja sitten poisherkistettävä asia esille ilman että kohde ahdistuu 

(liikaa) 
- ärsykettä vahvistetaan vähitellen 

Sosialisaatio, konfliktien ratkaiseminen, pelko ja aggressio 

 
- kotikoirien aggressiivisuus  koira puree  huono koira 
- pureminen normaalia koirien käyttäytymistä 
- puremalla ja uhkauseleillä koirat ratkovat erimielisyyksiä 
- ongelmana on aggressiivisuus ihminen-koira-suhteessa 
- koirien domestikaatio on tehnyt niistä helpommin sosiaalistettavia, mutta ei ole taannut sitä, että 

epäsosiaalista käyttäytymistä ei esiintyisi 
- koiranomistajat painavat päätään piiloon omien koirien puremia kohtaan… 
- omistajat eivät ole harjoitelleet anti-aggressiivisuutta 
- monet sanovat, että koiransa ei purisi ilman provokaatiota 
- kuitenkin suuri osa koirista, jotka purevat pahasti, tekevät sen ”ilman mitään syytä” ja he olivat 

pitäneet koiriaan turvallisina 
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- kaikki koirat ovat potentiaalisia purijoita 
- koirat eivät tiedä, että ihmisten maailmassa pureminen on paha asia 
 
- normaalin koiran geenit pitävät sisällään pure tai pakene –geenit ohjelmana vaarallisiin tilanteisiin 
- koirat manipuloivat sosiaalista etäisyyttä: siirry itse kauemmaksi tai siirrä toista kauemmaksi 

(suunnitelmat A ja B) 
- minkä koira valitsee ensin  perimä ja oppimishistoria 
- koirat käyttävät sitä, mikä oli menestyksellistä aikaisemmin 
- ja jos A ei toimi, siirrytään B:hen 
- esim. vahtikoirien suunnitelma A = uhkauseleet 
- puremisen hyväksyminen normaalina koiran käyttäytymisenä merkitsisi perusteellista muutosta 

ajattelutavassamme suhteessa koiriin 
- koirat ovat eläimiä ja eläimet purevat 
 
- ihmiselle on olemassa asioita, joita ei pidetä vaarallisina, esim. kirjat, tyynyt ja kukat. Näille ei ole 

olemassa ”turvaohjelmaa”. Joitakin pidetään mahdollisesti vaarallisina, esim. veitset, aseet, 
sähkölaitteet  näille turvaohjelma. Koirat laitetaan kukkasarjaan, vaikka kuuluisivat 
veitsikategoriaan. 

- koirat ovat vaarallisia ellei niitä aktiivisesti tehdä vaarattomimmiksi 

Salattu epidemia 

 
- kun koira puree  se yleensä tapetaan 
- tällainen yksilö määritellään epänormaaliksi, joten muut koirat eivät leimaannu 
- miksi koirien puremat eivät ole päivittäisiä tapahtumia? Itse asiassa ne ovat!  
- monet koirat eivät koskaan joudu tilanteeseen, jossa ne joutuisivat puremaan – hyvää tuuria 
- koirat ja ihmiset kokevat eri asioita uhkana – siksi sanotaan, että koiraa ei provosoitu, se puri ilman 

syytä 
- meidän mielestämme ilman syytä, mutta koiran mielestä esim. ojennetut kädet voivat olla syy (uhka 

koiralle) – kulttuuriero! 
- luullaan, että koira ymmärtää ihmisen ystävälliset eleet (=uhat) 
- tätä vahvistaa se, että osa koirista kestää ne 
- moni koira kuitenkin vain vaivoin sietää ne 
- koira pitää poisherkistää ihmisistä, lähestymiselle, käsittelylle… 

Sosiaalistaminen – mitä se on? 

 
- tottumista ympäristön elementteihin altistumisen kautta 
- luonnossa on järkevää pitää etäisyyttä uusien asioiden suhteen, koska ne ovat mahdollisesti 

vaarallisia. Ainakaan ne eivät ole tarpeellisia selviytymiselle, koska on siihen saakka pärjännyt ilman 
niitä 

- eläimet ovat tarkkoja sosiaalisesta etäisyydestä, ihmisetkin (hissi vs. jalkakäytävä) 
- kosketuksesta ollaan myös tarkkoja (vieraiden ihmisten kosketukset) ihmiset ja eläimet 
- eläimillä uteliaisuus ei ole kovin suosittua 
- on mahdollisesti hyvä tutkia uusia asioita siinä mielessä, että niistä olisi hyötyä, mutta liiallinen 

uteliaisuus voi altistaa vaaralle ja haitalle 
- uteliaita geenejä ei voi siirtää eteenpäin jos on kuollut 
- jos villieläin ei pakenisi ihmistä metsässä, pidettäisiinkö sitä kilttinä vai sairaana? 
- koska eläimen ei kannata pelätä esim. kiviä ja puita  eläin tottuu ympäristöön 
- tämä tapahtuu sosiaalistumiskaudella, joka on rajallinen aika eläimen elämässä 
- aikuisetkin voivat tottua, mutta siinä menee kauemmin 
- kriittisen kauden jälkeenkin eläin voi alkaa pelätä asioita, joita on silloin nähnyt, jos niitä näkee liian 

harvoin 
- paine on aina lisääntynyttä pelokkuutta ja välttämistä kohtaan, ei koskaan toisin päin 
- koiralle sosiaalistumiskausi päättyy 3-5 kk välisellä ajalla 
- sitä ennen siis tarpeeksi erilaisia asioita kohdattava – tarpeeksi erilaisia ja paljon, esim. yksi tai kaksi 

ihmistä eivät riitä (eri iät, sukupuolet, koot, rodut jne.) 
 

- paljon sosiaalistamista – paljon erilaisia asioita varmuudella koiran kohdattavina 
- lisäksi mitä useammanlaisia (jännittäviä/hieman pelottavia) tilanteita koira joutuu käsittelemään  

sitä nopeammin se niistä palautuu ja samalla yleinen palautumiskyky paranee 
- koiran yleinen itseluottamus paranee 
- lievää stressiä uusissa tilanteissa (positiivista) 
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- koirasta tulee aikuisena vähemmän pelokas ja purualtis sekä stressinsietokyky paranee, parempi 
luonne, uusissa tilanteissa ei jännitä 

 
- ihmisiin sosiaalistamisessa paras tapa on makupalojen syöttäminen kädestä tai leikkiminen heidän 

kanssaan, ei vain näkeminen 
- sosiaalistamista ei voi tehdä liikaa! 
- etenkin niiden koirien suhteen, jota ovat ”pidättyväisiä vieraita kohtaan” tms.  paljon 

sosiaalistamista! 
- liian moni luottaa passiiviseen ja neutraaliin (vs. aktiivinen ja positiivinen) sosiaalistamiseen eli 

arkielämän toimintoihin; riittää toisille koirille, toisille ei 

Pentukoulut 

 
- pentukoulutusta ollut ennenkin, ollut tottelevaisuuskoulutusta (perinteistä) – pennut eivät kestä sitä 

 siksi on sanottu, että pentua ei saa alkaa kouluttaa ennen kuin se on vähintään 6 kk vanha 
- pentuystävällisiä menetelmiä – oikea menetelmä ja pentu voi oppia kaikenlaista (rajattomasti) 
- pentujen keskinäistä sosiaalistumista pentukouluissa myös (=leikkimistä) 

Puremisen estot 

 
- ritualisaatio 
- osaavat purra pehmeästi 
- tämän oppiminen tapahtuu puremista harjoittelemalla 
- pennun puremisen tukahduttaminen  ei saa vastinetta puremiselleen eikä leukojensa voimasta  

kova suu tuloksena 
- jos pentu ei pure  kannustettava siihen, jotta oppisi pehmeäsuiseksi 
- pentu saa purra käsiä – jos puree liian lujaa  auts ja leikki loppuu hetkeksi (1-2 min – jossain 10 s) 
- pentu oppii: jos puree liian lujaa  saa leikkiä yksikseen (ei kivaa) 
- sama muiden ihmisten kanssa 
- lapsien kanssa ei päde, lapset tekevät muutenkin kaikkea, mikä ei ole sallittua koiraa kohtaan. 

Aikuinen valvoo tilannetta 
- kun pentu oppii puremaan pehmeämmin  vain yhä pehmeämpi pureminen sallitaan 
- oppii itsehillintää 
- makupalojen antaminen kädestä: jos nappaa sormista – auts ja nami pois 

Arat pennut 

 
- pelko ja aggressio ovat saman asian kaksi puolta; itseluottamuksen puutetta 
- ovat samaan lopputulokseen tähtäävän strategian osia: pelottavan ärsykkeen poistaminen 
- pelokkaan tai aggressiivisen koiran vastakohta on rento ja luottavainen koira 
- siksi itseluottamuksen puute pennulla on vakava asia 
- jos pentu pelkää jotain  toimenpiteitä heti tämän pelon poistamiseksi 
- etenemisvauhti pennun mukaan 
- ei pakoteta pentua sosiaalistumaan / olemaan pelkäämättä 
- esim. pelkää ihmistä  pentu saa lähestyä omaan tahtiinsa (itse istuisi köytettynä tuoliin ja joku 

lähestyisi puhalluslampun kanssa sanoen ”hyvä, ei hätää, kaikki on hyvin, ole siinä vain…”. Parempi 
olisi, jos saisi itse lähestyä lamppua ja jos sen vieressä oli rahaa) 

Pentujen temperamenttitestit 

 
- suosittuja! 
- ei ole olemassa varmaa tietoa siitä, että pentutestin tulokset olisivat yhteneväiset aikuisen koiran 

käyttäytymisen kanssa 
- pentujen temperamentti vaihtelee päivästä toiseen 
- pennut voidaan esim. opettaa lähestymään ihmisiä innokkaasti muutaman harjoituksen avulla 
- testin onnistumisessa vaihtelua, esim. sateenvarjotesti – jos pentu ei huomaa sitä…?! Ei voida arvioida 

reaktiota ja siitä palautumista 
- aikaisemmat kokemukset vaikuttavat esim. palautumisen nopeuteen – hyvä sosiaalistaminen saattaa 

muuttaa tilannetta 

Koira-koira sosiaalistuminen 

 
- pitää tarjota riittävästi mahdollisuuksia lajinsisäisen sosiaalistumisen mahdollistamiseksi 
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- koirat ovat kiinnostuneita muista koirista (varsinkin nuorena) – haluavat tietää, kuka toinen koira on 
- tutustumista ei voi hoitaa kaukaa, välimatkan päästä 
- jotkut koirat kiskovat täysillä muiden koirien luo, omistaja kiskoo toiseen suuntaan ja rankaisevat koiraa 

tästä 
- koira ei opi sosiaalista mallistoa koskaan, koska ei pääse tutustumaan muihin 
- hihnasta kiskominen luo jännitettä ja turhauttaa koiraa (esteturhautuminen) 
- lisäksi hihnassa oleminen/kohtaamiset eivät mahdollista koiralle sitä, että se voisi mennä kauemmaksi 

toisesta koirasta; pakomahdollisuuksia ei ole, joten suunnitelma B käyttöön eli hyökkäys – tästä syntyy 
noidankehä 

- omistaja edelleen kiskoo enemmän hihnaa ja koira tulee aggressiivisemmaksi 
 
- juoksulangassa riehuvat koirat: näkevät mielenkiintoisia kohteita, juoksevat kohti, hihna nykäisee  

yhdistävät kohteeseen nykäisyn  aggressiota kohdetta kohtaan 
- mieluummin aidattu alue kuin juoksulanka 
 
- epäsosiaaliset koirat eivät välttämättä pelkää muita 
- eivät osaa käyttäytyä oikein muita kohdatessaan; ovat liian rajuja tervehtiessään ja mielistellessään, 

aseman luomiseen liittyvät eleet liian karkeita ja isoja 
- ei ole kokemusta 
- monet tällaiset koirat pidetään pois muiden koirien luota, koska omistajat ovat huomanneet, että ne eivät 

osaa olla muiden kanssa – pitäisi kuitenkin sosiaalistaa tällaista koiraa ja paljon, jotta oppisi 
 
- tappelevat koirat: palkitaan koiraa kaikesta muusta paitsi tappelemisesta muiden koirien läsnä ollessa 
- yleensä koira saa ensimmäisen kerran eläessään positiivista palautetta rankaisun sijaan muiden koirien 

läsnä ollessa 
- jos koirat tappelevat, rankaisun ainoa tehtävä on keskeyttää se ja saada esille aikaa, jolloin koiraa 

voidaan palkita oikeasta käytöksestä 
o muut koira lähellä  parantaa koiran mahdollisuutta saada palkkio 
o aggressiivisuuden osoitukset  palkkiot pois 
o palkkio muille koirille – palkkio omallekin koiralle 

- tavoitteena on saada aikaan yksi koirakaveri tappelijalle (rauhallinen, varma, steriloitu/kastroitu, osaa 
eleet ja kielen) tylsässä paikassa, vapaana 

- jos koira siis ei ole vammoja aiheuttava tappelija! – jos on  ei osaa puruestoa, ennuste huonompi 
- urosten välinen aggressiivisuus  kastrointi helpottaa muiden koirien suhtautumista omaan koiraan 

Ruokakuppiharjoitukset 

 
- koirasta voi helposti tulla resurssien vartija 
- pennun kanssa ruokintaa kädestä, kun pentu syö 
- oppii, että ihmisen läsnäolo ruokaillessa ei ole uhka 
- kuppi pois ja lisää ruokaa siihen 
- koiran syödessä pudotetaan kuppiin lisää ruokaa 
- omistajan lähestyminen kuppia kohti tai sen ottaminen = jotain mukavaa tapahtuu, lisää ruokaa 
- vastakohta koiran luonnolliselle ajatusmallille luotava 
- muitakin puremisenhallinnan harjoituksia kuin kädestä syöttäminen (leikki, hampaiden harjaaminen, 

kädet koiran suussa) 
 
Paha kupinvartija  ohjelma 

1. tyhjä kuppi + koira  viedään kuppiin nameja ja koira saa syödä ne (10x) 
2. tyhjä kuppi + koira  otetaan kuppi, laitetaan siihen nameja ja koira saa syödä ne (10x) 
3. istutaan kupin ja koiran vieressä yksi käsi kupissa ja ruokitaan koiraa toisesta kädestä  
4. istutaan kupin ja koiran vieressä yksi käsi kupissa, puhutaan kun koira syö kupista ja välillä annetaan 

sille nameja toisesta kädestä 
5. istutaan kupin ja koiran vieressä koiran syödessä, käsi pois kupista ruoan lisäämiseksi kuppiin 
6. lähestytään koiraa sen syödessä ja lisätään herkkuja kuppiin 
7. lähestytään koiraa sen syödessä, kuppi pois ja lisätään herkkuja,  kuppi takaisin 
8. sama jonkun toisen ihmisen kanssa  

 
- jos tulee ongelmia – enemmän harjoituksia 
- lisäkohtia jos 6:ssa ongelmia 
5a) 1 & 2 kohdassa lisää toistoja 
5b) lähestytään vähän matkaa ja heitetään herkkuja kuppiin kun koira syö, kunnes päästään kupille saakka 
5c) odotetaan että koira on jo syönyt ja sitten lähestytään ”jälkiruuan” kanssa 
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- sitten 6 uudelleen 
- 5 voi myös olla hankala, koska sitä ennen ollaan jaettu ruokaa,  nyt ruoka on koiran hallussa ja sitä  

Tavaroiden luovutus 

 
- tyypillisesti vahditaan luita, arvokkaita leluja ja kiellettyjä asioita 
- vartiointi kiellettyjä asioita kohtaan yltyy, kun omistaja on siitä niin kiinnostunut 
- harjoitellaan luovutuksia etukäteen 
- harjoitukset… 
1. annetaan koiralle esine 
2. sanotaan kiitos tms. 
3. otetaan esine pois 
4. annetaan nami palkkioksi 
5. annetaan esine takaisin ja toistetaan 
- vaihdellaan poisotettavia esineitä 
- sitten kokeillaan sellaisen esineen kanssa, jonka pentu on itse napannut suuhunsa 
- toistoja sellaisellakin esineellä esim. 5 peräkkäin 
- jos poisotettava esine on ”kuuma” (erittäin mieluinen)  paljon vaihtomaksunameja 

 
Esimerkki vaihdoista 

1. epäkiinnostavien esineiden vaihdot 5-sarjoissa 2 päivän ajan 
2. hieman kiinnostavampien vaihdot (5-s 2 pv) 
3. kuumien esineiden vaihdot, extrapalkkiot (5-s 2 pv) 
4. koiran spontaanisti ottamien esineiden vaihdot (5-s 2 pv), vaihdetaan lopuksi sallittuun esineeseen 
5. koiran spontaanisti ottamien kuumien esineiden vaihdot (5-s 2 pv) ), vaihdetaan lopuksi sallittuun 

esineeseen 
6. satunnaisia ”kylmien” esineiden vaihtoja silloin tällöin 

 
- siirtyminen eteenpäin kun edellinen taso sujuu 
- kun harjoitellaan  ei anneta koiralle mahdollisuuksia saada hampaisiinsa kiellettyjä asioita 
- 5. kohdassa jätetään tarkoituksellisesti kuuma esine esille 
- riittävästi toistoja  koira luovuttaa helposti esineet 
- oppii myös sen, että jos ihminen ottaa esineen pois  sen todennäköisesti saa takaisin eli ei ole 

kovin tärkeää omia sitä 
- jos taloudessa on lapsia  harjoiteltava erityisen tarkasti! 
- yksi hyvä keino estää vartiointi on opettaa koira noutamaan 

Paikkakomennot 

 
- koira hyppii sohville jne.  käskettävä sieltä pois jollain komennolla 
- etteivät ala vartioimaan paikkoja… 
- käsketään ensin hyppäämään sohvalle ja sitten sieltä pois + palkitaan 
- voidaan myös palkita myös muulla toiminnalla, esim. alas – lenkillelähteminen palkkiona 
- ei saa lahjoa alas sohvalta alkuharjoitusten jälkeen 

Käsiteltävyys 

 
- harjaaminen 
- fyysinen käsittely, tutkiminen 
- suu ja hampaat 
- jalat, kynnet 
- välineisiin tutustuminen 
- taputtelu ja halailu eri tavoin (kuten lapset, koiriin tottumattomat ihmiset) 
- vieraat ihmiset käsittelevät 

Pelokkaat ja aggressiiviset koirat 

 
- aggressiivisuuden aiheuttajia mm. 

 jonkun kivuliaan alkaminen 

 pelon kohteen lähestyminen 

 lähestyminen kun koiralla on jotain mielenkiintoista hallussaan 
- saalistava eläin ei aggressiivinen, eri asia kuin puolustusaggressio 
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- 2 aggressiivista käytösmuotoa: ruoan puolustaminen ja henkilökohtaiseen selviämiseen liittyvät 
kysymykset (sis. jälkeläisten suojeleminen) 

- osa koirista käyttäytyy kuin ne olisivat reviiritietoisia (esim. puree postinkantajaa) – tämä ei 
kuitenkaan ole hyvä selitysmalli, kun yritetään ratkoa käyttäytymisongelmia 

- mallin hyvyys perustuu siihen, miten käyttökelpoinen se on 
- monet aggressiivisuuteen liittyvät mallit ja luokittelut liian monimutkaisia luokittelusysteemejä 
- aggressiivisuuteen vaikuttaa suuresti sen seuraamukset; jos ihmisten pelottelu saa heidät pysymään 

loitommalla  käytetään uudelleen samaa strategiaa 
- esim. koira pelkää postinkantajaa  päivittäin haukkuu ja ärisee tälle. Selitys 1: koira on 

reviiritietoinen, siksi ei saa päästä vieraiden luokse. Selitys 2: koira pelkää ja haluaa hänen 
poistuvan – ja onnistuu tässä päivittäin  vahvistamisen seurausta ko. käytös. 

- harjoitellaan vale-postinkantajien kanssa 

Puremiskynnysmalli (bite treshold model) 

 
- kaikilla koirilla on oma kynnyksensä, jolloin ne purevat (ihmisillä myös) 
- provokaation taso ennen kuin käyttäydytään aggressiivisesti (uhkailu, fyysisesti) 
- jos sanotaan, että kiltit koirat eivät pure ja ilkeät purevat = kiltit ihmiset eivät koskaan suutu ja ilkeät 

suuttuvat 
- koirilla puremiseen kynnys”arvo” 
- muihinkin uhkauseleisiin kynnysarvot 
- riskitekijöitä koirilla:  

 ihmiset joihin koiraa ei ole sosiaalistettu 

 kädet ja koskettaminen 

 lähestyminen koiraa kohti 

 ruokakupin tai muun vahdittavan läsnäolo 

 positiivisen rankaisun mahdollisuuden läsnäolo 
- useamman näiden yhtäaikainen läsnäolo  suurempi riski uhkauseleistä/puremisesta 
- siksi puhutaan puremisesta ilman syytä: aikaisemmin ei ole sellaisia em. yhdistelmiä, että koira olisi 

mennyt kynnyksen yli ennen puremishetkeä 
- jokaiselle koiralle voidaan luoda oma mallinsa siitä, missä vaiheessa mahdollisesti purisi 
- kaikkia eri riskitekijöitä pitää harjoitella erikseen ja turvallisesti  riskin taso saatava mahdollisimman 

alhaiseksi harjoittelun avulla 

Ennuste 

 
- aikuiset purijat: 3 vaihtoehtoa 

 hoidetaan ongelma: muutetaan koiran käytöstä (poisherkistämistä ja oikean käytöksen 
vahvistamista) 

 siedetään ongelma: estetään ongelman syntyminen 

 lopetetaan koira: koira ei kärsi siitä, että puree, ihmiset kärsivät… 
 

KAIKKI ASIAT OVAT KOIRILLE PURULELUJA 

 
- kuvittele, että asut planeetalla, jossa hallitseva laji (gornit) on paljon älykkäämpi kuin ihmisen, mutta 

he pitävät usein ihmisiä lemmikkeinä 
- gornit kommunikoivat telepaattisesti, silmän liikkeillä ja korkeilla vinkaisuilla, ihmiset eivät ymmärrä 
- yksittäisiä ääniä voidaan joskus ymmärtää toistojen jälkeen 
- gornit hallitsevat, kuitenkin vahva yhteys ihmisiin 
- itse päässyt asumaan sisälle gornien kanssa 
- jotkut häkeissä ulkona, joissa kiihtyvät kun gornit kävelevät ohi  ei pidetä soveliaina sisäasukeiksi, 

sosiaalisesti ”nääntyneitä” 
- oma asuinpaikka on täynnä vesitäytteisiä posliinialtaita, joissa huuhtojat. Joka kerta kun yrität 

virtsata niihin läheinen gorn hyökkää kimppuun 
- opitaan käyttämään toiletteja kun gornit ovat poissa 
- joskus työntävät pään vessanpönttöön ilman syytä – tätä itse vihaa ja alkaa mielistellä gorneja, kun 

he tulevat kotiin, jotta eivät tekisi sitä – tätä kuitenkin pidetään todisteena siitä, että on syyllinen 
johonkin ja tietää sen 

- rangaistaan myös videoiden katselusta, tiettyjen kirjojen lukemisesta, puhumisesta muille ihmisille, 
pizzan syömisestä, kirjeiden kirjoittamisesta = käyttäytymisongelmia 

- näitä vältetään kun gornit ovat paikalla 
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- yleensä istutaan paikoillaan eteenpäin katsoen = hyvää käytöstä, joten huonot tavat kun ollaan 
poissa = et haluaisi jäädä yksin 

- kävelytetään useita kertoja päivässä ja jätetään yksinollessa ristikoiden pariin (joita inhoat, gornit 
ajattelevat, että et tee niitä, koska kostat heille) 

- pahinta on se, että pidät heistä: he ovat usein ystävällisiä sinulle 
- jos hymyilet heille  rankaisu, yrität kätellä  rankaisu, pyydät anteeksi  rankaisu 
- et ole nähnyt toista ihmistä lapsuutesi jälkeen ja kun näet kadulla, kiinnostut, jännityt ja joskus 

pelästyt – et tiedä, miten käyttäytyä. Siksi gornit pitävät sinut pois muiden ihmisten luota 
- pääset ”kouluun”: suuri osa koulutuksesta koostuu siitä, että hengitys keskeytetään kuristamalla 

kaulassa olevasta pannasta – oletetaan, että ymmärrät jokaisen puristuksen merkityksen ja 
telepaattisen kommunikoinnin, koska näytät joskus osuvan oikeaan 

- itse arvailet ja vihaat koulutusta, tunnet stressaantuneeksi 
- yhtenä päivänä näet gornin lähestyvän treenipanta kädessä. Sinulla on PMS, niska kipeänä ja et 

halua tänään kokea taas pakottamista. Kerrot gornille kovimmalla äänelläsi että sinut pitää jättää 
rauhaan – gorn järkyttyy tästä provosoimattomasti aggressiivisuudesta, he luulivat että olit 
hyväluontoinen 

- he laittavat sinut ajoneuvoon ja vievät ajelulle 
- sinut viedään taloon, joka on täynnä ihmishien ja eritteiden hajua 
- ihmiset ovat siellä pienissä häkeissä 
- gornit antavat sinut vieraalle gornille, joka vie sinut pieneen huoneeseen, huudat gorneja 

apuun…saat tappavan ruiskeen…tämähän on humaani tapa tehdä se… 
 
10 kärjessä ihmislemmikkien käyttäytymisongelmissa 

1. hymyileminen 
2. TV:n katsominen 
3. posliinialtaiden käyttö ulostamiseen 
4. muun kuin country ja western musiikin kuunteleminen 
5. puhuminen muille ihmisille 
6. tupakointi 
7. hampaiden harjaaminen 
8. kaiken paitsi tasapainotetun ihmisruuan muun syöminen  
9. kättely kohdatessa 
10. istuminen tuoleilla 

 
- tällaisessa maailmassa monet koirat elävät 
- käytännöllisesti kaikki koirien käytös (pureskelu, haukkuminen, raju leikki, liikkuvien esineiden 

jahtaaminen, kaiken mahdollisen syöminen, hyppiminen, ongelmien ratkominen uhkauseleillä, 
vieraiden koirien kontaktin hakeminen, resurssien vartioiminen, nojaaminen kaulaa vasten 
aiheutettua painetta vastaan = vetäminen, virtsaaminen huokoisille alustoille, itsensä puolustaminen) 
on ihmisten mielestä ongelmakäytöstä 

- meidän mielestämme selvät säännöt, koirat eivät voi ymmärtää 
 

- jos joku yrittäisi rankaista sinua käytöksestä, jonka tiedät olevan itsellesi tarpeellista hyvinvointisi tai 
elantosi ylläpitämiseksi, lopettaisitko sen tekemisen kokonaan vai yrittäisitkö keksiä milloin sen 
tekeminen on turvallista ja milloin ei? Mitä pitäisit rankaisijasta?  

 
- On selvää, että koirien mielestä huonekalut, vaatteet ja auton sisustus ovat sopivia pureskeltaviksi 

kuten itsellesi on selvää, että TV:tä on mukava katsoa 
- Jos kiellettäisiin TV:n katsominen  sitä tehtäisiin silloin, kun rankaisija ei olisi paikalla 
- Ja kyseessä on isot aivot omistava ihminen… 

 
- muitakin samanlaisia esimerkkejä, esim. ylinopeussakot – jatketaan vähän ajan kuluttua samaa 

rataa, vaikka tietävät, että tekevät väärin, että se on vaarallista ja siitä saa rangaistuksen, jos jää 
kiinni. Samalla oppivat ehkä ne paikat, joissa voi saada rangaistuksen ja joissa ei.  

- Koirilla vielä vaikeampaa, koska eivät ymmärrä oikean ja väärän eroa – eivät koskaan rankaise itse 
itseään kuten ihmiset tekevät (syyllisyys, itse-syyttely) 

- Samaan tapaan jos polttaa suunsa pizzaa syödessä  seuraavalla kerralla tarkistaa, onko se 
sopivan kuumaa ennen kuin syö mutta tämä ei estä sen tilaamista uudelleen.  

- organismit etsivät aina uusia tapoja kiertää rangaistukset palkkion saadakseen – palkkiot lopullisesti 
vaikuttavat käyttäytymiseen 

- rankaisut ovat vain esteitä matkalla palkkiolle 
- koira ei tiedä esim. varastamansa kalkkunan kaivamisen kukkapenkkiin olevan väärin, mutta se 

tietää sen olevan vaarallista 
- aina kun rankaisee = on poliisi, joka kirjoittaa sakkolapun…ei vaikuta lopullisesti ylinopeuteen 

ajamiseen (ainakaan jos siinä on onnistunut aikaisemmin) 
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Sisäsiisteys 

 
- yksi esimerkki edellisestä 
- gornit ja vessat – vaikka rangaistaisiin, tuntuisi kuitenkin oikealta paikalta tehdä tarpeensa 
- jos tiedät-kuka olisi lähellä  ei tekisi mielellään ollenkaan tarpeita 
- jotkut koirat eivät tee mitään lenkillä, mutta heti sisälle…oppinut käyttämään parasta vessaa silloin 

kun omistaja ei ole lähellä 
- koira näyttää syylliseltä, anelee – eikö itsekin tekisi niin, jos tietäisi rankaisun olevan tulossa, yrittäisi 

välttää rankaisun millä keinolla tahansa, vaikka ei tietäisi tehneensä mitään väärin 
- ihmisen on helppo erottaa sisä/ulkotila, koiralle ei niinkään helppoa – on vain paikkoja, joihin voi 

ulostaa ja joihin ei voi/ei tunnu hyvältä 
- koira saattaa oppia vain sen em. liittyvistä rankaisuista, että on vaaratonta ulostaa, kun omistaja ei 

ole paikalla ja vaarallista n. ½ tapauksissa silloin, kun omistaja on paikalla 
- pitää palkita koiraa (usein), kun se tekee tarpeensa halutuille paikoille 

Häkkiharjoittelu 

 
- namuja häkkiin salaa, tulee mukavaksi paikaksi 
- häkissä mukava alusta, lähellä ”liikennöityä” aluetta 
- sitten käskysana mukaan, kun koira menee häkkiin + palkkio 
- sitten ovi kiinni ja auki 
- pidennetään aikaa 
- jos koira ääntelee  silloin ei koskaan avata ovea vaan heti kun on hetkenkin hiljaa 
- jne. 

Harjoittelutaantumat 

 
- miksi –kysymyksiä kun koira tekee väärin 
- jos käytös tuntuu hajoavan… 

 aliharjoittelu: käytös ei ollut alunperinkään vahva 

 yleistäminen ei ole onnistunut 

 tahattomat uudet säännöt 
- liian vähäinen harjoittelu yleissyy, miksi asiat eivät toimi 

Uudet vaatimukset: tahattomat uudet säännöt 

 
- koira on oppinut pissaamaan ulos, mutta nurmi kellastuu  rajoittaa pissaamisen pihan kulmaan 
- omistaja rankaisee, jos pissaa väärään paikkaan ja kehuu oikeasta paikasta 
- koira ei lopulta pissaa pihalle ollenkaan 
- omistaja vie koiran kävelylle  pissaa siellä – omistajan mielestä hyvä juttu ja tekee siitä lähtien aina 

niin 
- sitten tulee vieraita tms. ja kiire  koira pihalle pissaamaan vaan ei tee sinne  otetaan sisälle ja 

pissaakin sinne… 
- koira onkin oppinut pissaamaan vaan lenkillä ja hihnassa… 

Käsky 

- pissauskäsky juuri kun koira pissaa  klassista ehdollistumista 

Haukkuminen 

 
- eri versioita 

 vahtikoiran haukku: varoitetaan muita lauman jäseniä 

 vaatimushaukku: koe koiralta, mitä tapahtuu jos haukun…? Koe usein onnistuu, saa edes 
huomiota 

 mörköhaukku 

 tylsistymishaukku 

Haukkumisen kontrollointi 

 
* vartioimishaukku 

- opetetaan koiralle sanat hauku ja hiljaa 
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- esim. sanotaan hauku – ovikello soi – koira haukkuu – kehutaan – hiljaa – nami – koira hiljaa + 
palkkio 

- toistetaan useaan otteeseen 
- koira osaa pelin sitten, kun haukkuu pelkästä käskystä (ei ovikelloa) ja hiljenee käskystä 
- sitten palkitaan koiraa, kun se on hiljaa arkielämän tilanteissa haukkumisen jälkeen 
- voidaan yhdistää omalle paikalle meneminen ja siellä hiljaa oleminen ennen palkitsemista 

 
* vaatimushaukku 

- ei palkita haukkumisesta huomiolla 
- sammumispurkaus, siitäkään ei välitetä 
- haukku sammuu itsestään 
- kun koira yrittää haukkua enemmän/kovemmin/pomppii samalla tms.  ei huomioida, odotetaan 

sellaista käytöstä, josta pidetään ja palkitaan siitä (esim. avataan vasta sitten ovi, kun koira menee 
kauemmaksi ovesta) 

 
* mörköhaukku 

- alisosiaalistuminen 
- estäminen helpointa eli sosiaalistetaan pennut hyvin 
- pelottavan asian yhdistäminen mukaviin asioihin 

 
* tylsistymishaukku 

- jos ei ole aikaa koiralle, ei sitä kannata hankkia 
- alistimulointi  
- siis enemmän virikkeitä koiralle 

Hyppiminen 

 
- tervehtimisrituaali 
- koira haluaa ylös kasvoille 
- kulttuuriset normit erilaisia ihmisillä ja koirilla 
- palkitaan vaihtoehtoisesta käytöksestä  
- vastaehdollistuminen 
- jos tarvitsee, rankaisulla voidaan ostaa lisää aikaa, jotta koiraa voidaan palkita oikeasta käytöksestä 
- vastaehdollistuminen toimii hyvin ilman rankaisuakin ja samalla välttää rankaisun sivuvaikutukset 
- vaihtoehtoisen käytöksen pitää olla sellainen, että koira ei fyysisesti voi tehdä niitä samaan aikaan 
- houkutellaan koira hyppäämään vasten – NRM – koira lopettaa  palkitaan kun tekee jotain muuta 
- harjoitellaan kunnes koira ei hypi vasten huolimatta siitä, mitä tehdään 
- muidenkin ihmisten kanssa sama asia 
- spontaaniin palautumiseen varauduttava – normaalia, ei tarkoita sitä, että em. ei toimisi 
- toistetaan kunnes spontaanit palautumisetkin jäävät pois 

Ruuan varastaminen 

 
- koirat opportunisteja 
- vastaehdollistuminen  
- paras tapa saada herkkuja on mennä omalle paikalleen 
- jos pysyy paikoillaan  mahdollisesti saa herkkuja 
- pitäisi myös päästä käsiksi ensimmäiseen varastamisyritykseen: ansan virittäminen koiralle (ruokaa 

houkuttelevasti, koira omalle kerjäyspaikalleen, pois huoneesta ja jos koira yrittää lähteä paikaltaan 
 palataan ja viedään takaisin. Jos pysyy  palkitaan) 

- ikävä kyllä tätä aletaan harjoitella yleensä silloin, kun koira on jo muutaman kerran varastanut 
ruokaa – vahvistunut siinä paljon 

- ansavirityksiä; ei haittaa, että koira yrittää varastaa, mutta haittaa, jos koira onnistuu yrityksessään! 
- eri paikoissa samaa asiaa harjoitellaan 

 
10 kärjessä ongelmista, joita luultavasti tullaan kokemaan ja joiden estämiseksi ei kuitenkaan tehdä mitään 

 hihnassa vetäminen 

 hyppiminen ihmisiä vasten 

 tavaroiden pureskelu 

 ruuan syöminen missä vain 

 ääntely yksin jätettäessä 

 kiinnostuneisuus oman lajin yksilöitä kohtaan 

 käsittelyongelmat 

 vieraiden pelko/pureminen 
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 resurssien vartiointi 

 liikkuvien esineiden/lapsien jahtaaminen 

 

SITRUUNANKOKOISET AIVOT, MUTTA SILTI RAKASTAMME NIITÄ 

Kuinka koirat oppivat 

 
- kaikki tieto koirien oppimisesta on ollut olemassa jo vuosikymmeniä 
- hämmästyttävää on, kuinka vähän tätä on hyödynnetty koirien kouluttamisessa 
- koiran kouluttajat ovat 50 v kehitystä jäljessä 
- yksi syy tähän on koirien inhimillistäminen: on jumittauduttu siihen, että koirilla on suuret melonin 

kokoiset aivot kuten ihmisillä ja niillä on luonnostaan halu miellyttää 
- itse asiassa koirilla on pienet sitruunankokoiset aivot ja ne havittelevat omaa parastaan 

 
- toinen syy vastustaa uusia behaviorismiin perustuvia koulutustapoja on se, että olemassa olevat 

koulutustavat ovat olleet tarpeeksi tehokkaita heikkoudessaankin sellaisen lajin kouluttamisessa, 
joka on suhteellisen helppo kouluttaa 

- merelliset nisäkkäät tarvitsivat hienostuneempia menetelmiä, koska ne eivät kestäneet koirien tavoin 
pahoinpitelyä 

- lisäksi ei ole helppoa kääntää behaviorismin teorioita rotista ja puluista siihen, kuinka koulutat koiran 
istumaan 

- dominanssin käyttäminen on paljon yksinkertaisempaa 
 

- operantti ehdollistuminen = toimintojen ehdollistamista 
- toiminto (operant) = käytöksen luokka tai kategoria, esim. istuminen 
- kun koira istuu = reaktio, vastine (response) 
- toiminnot vahvistuvat ehdollistamisen myötä, tulevat todennäköisemmiksi 
- ei ole olemassa maagista hetkeä, jolloin koira saa oivalluksen, mitä istuminen on vaan koiralla 

saattaa olla vahva istuminen, heikko istuminen tai ei ollenkaan istumista 
- kouluttaminen muuttaa todennäköisyyksiä, ei siirrä tietoa 
- ihmisen lihas ei ymmärrä, että painojen nostaminen tekee siitä vahvemman, se ehdollistuu/vahvistuu 

harjoittelun myötä 
- ei pelkkä input-output –malli, mutta helpoin tapa selittää kuinka koira oppii (ja ihmiset) 

 
- klassinen ehdollistuminen = yhdistetään kaksi asiaa, joilla ei ennestään ole tekemistä keskenään 
- siten koira reagoi aiemmin merkityksettömään asiaan kuten se reagoisi merkitykselliseen asiaan 
 
- koirien koulutus sisältää aina molempia ehdollistumisia 
- tahallaan manipuloidaan seuraamuksia (operanttia) 
- yhdistetään sanat ja signaalit toimintaan (klassista) 

Tärkeitä sääntöjä 

 

 koira tekee sitä, mikä kannattaa 

 4 eri seurausta 
 hyvät asiat alkavat (posit. vahvistaminen) 
 hyvät asiat loppuvat (negat. rankaisu) 
 pahat asiat alkavat (posit. rankaisu) 
 pahat asiat loppuvat (negat. vahvistaminen) 

 kaikkien näiden seuraamusten pitää olla välittömiä 

 seuraamukset yhdistyvät kaikkiin niihin asioihin, jotka ovat samaan aikaan paikalla samoin 
kuin käytöksen esiintymisen todennäköisyyteen 

 koirat ovat erinomaisia ympäristön tulkitsijoita, joten tietävät, mitkä seuraamukset 
todennäköisimmin seuraavat tiettyjä käytöksiä tietyssä tilanteessa 

Tottelevaisuuskoulutus 

 
- tarjotaan koiralle seuraamuksia 
- koira yrittää saada hyvät asiat alkamaan, pahat loppumaan, välttää hyvien asioiden loppumisen ja 

pahojen asioiden alkamisen 
- käsittelee ympäristöään tällä tavalla 
- omistajalla valta aloittaa ja lopettaa hyvät ja pahat asiat 
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- oma käytös samojen lakien alaisena 
- kontrolli siihen, mihin koira pääsee käsiksi (ruoka, ulosmeno, huomio, muut koirat, hajut, 

leikkimahdollisuudet jne.) 
- näitä ei aina hyödynnetä 
- odotetaan koiran tottelevan kiitollisuudesta omistajaa kohtaan (koska tarjotaan koiralle kaikenlaista) 
- toimii, jos laitetaan koira tekemään osansa ensin ja palkitaan se em. asioilla 
- ei anneta mitään ilmaiseksi 
- valitaan palkittavat käytökset 
- jos koira ei tee oikein – ei anneta palkkiota 
- deprivaatio (puute): palkkiot tuntuvat sen jälkeen paremmilta 
- ympäristön vihjeet kertovat, mikä käytös tuottaa todennäköisimmin tietyn seuraamuksen; mikä on 

ollut menestyksekästä siellä 

Käytös kokeiluna 

 
- ympäristö kouluttaa koiraa koko ajan 
- esim. sohva palkitsee koiraa olemalla mukava nukkua, orava palkitsee koiran pakenemalla 
- jos koira lähestyy postilaatikkoa  ei pakene  koira ei jahtaa (vrt. orava) 
- kokeenomaisesti voidaan tehdä kaikenlaista, se mikä tuottaa halutun tuloksen  jatkuu, muut 

sammuvat pois 
- koira ei ajattele näitä loogisesti päässään – koira tekee sitä, mikä toimii, loputonta kokeilua 
- jos käytöstä ei vahvisteta  sammuu (extinction). Hyödytöntä olisi tehdä sellaista, josta ei hyötyä 
- kehuminen heikko vahviste koiralle ellei mitään muuta mukavaa ole paikalla; siksi vain vähän 

voidaan käyttää pelkästään kehumista kouluttamisessa 
- hyödyllinen 0-häiriöpaikassa ja normaaleissa oloissa kannustimena koiralle, on oikeilla jäljillä 
- halu miellyttää = halutaan tulla palvotuiksi puolijumalina, myytti 

Sisäsyntyiset vs. ohjelmoidut käytökset 

 
- jotkut käytökset ovat sisäsyntyisiä, esim. liikkuvien kohteiden jahtaaminen, yksinjäämisen ääntely 
- loput ympäristön tuotosta 
- monet sisäsyntyisistä käytöksistä halutaan lieventää  vastaehdollistuminen, hienosäätä tai 

uudelleenkohdistaminen 
- monet, jota halutaan luoda, eivät tule itsekseen (istuminen, luoksetulo, seuraaminen ja muut 

epärelevantit käytökset) 
- niistä pitää tehdä oleellisia ja tärkeitä 
- erilaisia palkintoja, joista koira pitää, keksittävä ja käytettävä (koiran ympäristössä) 
- halu miellyttää voidaan luoda = koira uskoo, että tekemällä mitä sinä haluat, se saa siitä jotain 

mukavaa, koiran etu 
- opetetaan ensin koiralle, kuinka se voi saada palkkion ja sitten nimetään asia (päinvastoin kuin 

perinteisessä opettamisessa, jossa ensin käsky ja sitten asia) 

Mahdollisia vahvisteita 

 ruoka 

 muut koirat 

 ulosmeno ja hajujen haistelu 

 ihmisten luo pääsy ja huomio 

 leikin tai muun alkaminen 
- näiden kontrollointia! 
- jos koira on kiinnostunut näistä  helppo kouluttaa, palkkiohullu koira 
- jos ei ole kiinnostunut eli ns. hyväkäytöksinen koira  vaikeampi kouluttaa, ei halua palkkioita 
- käytännössä ruoka ja lelut kätevimpiä 
- kannattaa käyttää muitakin, jos vain mahdollista, koska… 

 ne ovat palkkioita 

 motivaation (palkkion) vaihteleminen lisää reaktioita 

 tuhlausta olla käyttämättä 

 laajemmissa olosuhteissa voi harjoitella 

 ei tule palkittua mistään väärästä näiden palkkioiden yhteydessä 

Palaute: ehdollinen vahviste 

 
- kommunikaatiosysteemi tarvitaan 
- signaali  kohta seuraa jotain mukavaa 
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- ajoituksen oltava hyvä 
- pitemmältä matkalta palautetta 
- yhdistetään ”oikeaan” (ehdottomaan) palkkioon toistojen kautta 
- siltana oikean tekemisen ja palkkion välillä (lapsille voi sanoa, kun tulee hyvän kokeen kanssa kotiin 

”tästä saat illalla jätskiä”, koira ei voi yhdistää näin vaikeita asioita) 
- oikea palkkio koiralle mahdollisimman pian signaalin jälkeen 
- ehdollinen vahviste = palkkio merkki, esim. klikkeri 
- klikkeri siksi, koska käytetään sanoja muutenkin (ellei oma lyhyt sanansa käytössä ei-niin-tarkoille 

suorituksille) ja ääni vaihtelee 
- klikkaus ja aina sen jälkeen palkkio 
- palkkion vaihtelu klikkauksen jälkeen 
- ehdollistamisvaiheessa ei vielä mitään käytöstä haeta, vaihdellaan käytöstä, jonka aikana klikataan 

(ei esim. vain ohjaajaan päin katsomista) 
- vaihdellaan aikaa CT väleissä, ettei tule ennalta arvattavaa ja ettei aikavälistä tule merkkiä, milloin 

palkkion saa 
- oikeat palkkiot = ehdottomat vahvisteet, toimivat ilman ehdollistamista, niistä pitäminen tulee 

”paketin mukana” 

Palaute: alempiarvoiset vahvisteet 

 
- kehuminen 
- heikko primaarinen/ehdoton vahviste ja näin sillä voi olla arvoa 
- voidaan käyttää kertomaan koiralle, että se on oikeilla jäljillä, kannustimena 

Shaping 

 
- jotain koiran käytöksistä palkitaan  lisää sen tekemistä 
- joitain käytöksiä ei koskaan tarjota  ei tapahdu operantilla tasolla 
- pitää rakentaa palasista shapingin auvlla 
- esim. paikallamakuu esiintyy. Palkitaan, kun koira siis makaa maassa. Voidaan opettaa myös 

houkuttelemalla tai kannustamalla.  
- käytöksen likiarvoista liikkeelle 

Vahvistusaikataulut 

 
- alussa käytöksen opettamisessa: jokainen yritys palkitaan 
- sitten kun käytös on jo olemassa: ei palkita kaikkia yrityksiä (ajoittainen palkitseminen), mennään 

vahvistusaikatauluihin 

 käytös vahvempi sammumista vastaan 

 nopeuttaa shaping-prosessia 

 saadaan enemmän samalla panostuksella 
- jos palkitaan aina  tottuu saamaan palkkion ja jos ei saa  sammuu helposti 
- ajoittainen palkitseminen: ei huomaa heti, että käytöksestä ei enää palkita (juoma-automaatit vs. 

peliautomaatit) 
- saadaan erilaisia variaatioita käytöksestä esille 
- turhautuminen, kun ei palkita  voimakkaampia reaktiota, joita voidaan palkita 

Aikataulut 

 
- FI = kiinteä väli (esim. joka 10. s., palkkapussi)  ei paljon käytetty koulutuksessa 
- FR = kiinteä suhde (esim. joka 5. yritys) (liukuhihnatyöskentely, jossa palkka tehtyjen töiden 

mukaan) 

 Näissä ongelmana se, että palkkion jälkeen tauko ennen uutta yritystä; koira tottuu siihen, 
että heti sen jälkeen ei tule palkkiota 

- VI = vaihteleva väli (esim. keskiarvo = 8, sen ympärillä palkitseminen)  pitkäkestoiset liikkeet 
- VR = vaihteleva suhde (esim. keskimäärin 5 oikeaa käytöstä, jonka ympärillä palkitseminen)  

tasaisempi reaktioiden tuottaminen koiralla 
- kun käytös laitetaan jonkun aikataulun alaiseksi  valitaan näistä paras 
- voidaan myös palkita vaihtelevuuden sisällä erittäin hyvistä suorituksista (valikoidaan parhaat, joista 

palkitaan) 
- hyvillä kouluttajilla omassa päässään nämä kaavat ja niiden soveltaminen 
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Yllyttämiset, avut (prompts) 

 
- houkuttelevat liikkeet, äänellä kannustaminen, fyysinen asettaminen 
- ei odoteta vaan laitetaan koira tekemään 
- yleisin houkuttelu 
- parempi tapa kuin fyysisesti pakottaa koira tekemään (tulee passiivinen koulutuksen ”uhri”, ei 

aktiivinen osallistuja ja oppiminen hidastuu) 

Alkuopetuksen vaiheita 

 
1. käsky 
2. apu 
3. reaktio 
4. palkkio 

 
1. apu 
2. reaktio 
3. palkkio 

 
1. reaktio 
2. palkkio 

 
- mitä käytetään – riippuu mitä opetetaan 
- ensimmäisessä riskinä se, että käsky annetaan heti ja jos ei teekään oikein  käsky yhdistyy 

väärään asiaan tai oikeaan hitaammin 
- parempi on saada ensin aikaan oikeat käytökset ja niistä liikkeelle 
- helpoissa voidaan käsky liittää melko varhain mukaan 

 
- lopullinen päämäärä 

 käsky 

 reaktio 

 ajoittainen palkkio 
- apu pitää vähitellen vähentää jotta koira reagoisi vain käskyyn 

Avut vs. palkkiot 

 
- avut tärkeitä siksi, että saadaan käytös esille, joista voidaan palkita 
- tärkeintä on oikean käytöksen palkitseminen, ei vain sen esille saaminen 
- avustaminen on ohjaajille palkitsevaa; näyttää toimivan hyvin, koska koira tekee oikein 
- ei ole kuitenkaan kouluttamista – kouluttaminen on seuraamusten hallintaa 
- jos ei vahvista oikeaa käytöstä  avun teho menee pois 
- avut häivytetään kun käytös sujuu hyvin 
- käsky mukaan, apu sen jälkeen  koira alkaa ennakoida apua käskystä ja tekee siksi käytöksen 

Houkuttimet 

 
- ruoalla tapana yhdistyä vahvasti myös palkitsijaan 
- koska ruoka on vahva palkkio  vaikea monesti häivyttää, jos käytetty houkuttimena 
- erotettava ruuan käyttö houkuttimena, avun tai targetin käyttö houkuttimena sekä ruoka palkkiona 
- ongelmia syntyy, jos koira oppii, että ruoka toimii palkkiona vain silloin, jos se ensin on mukana 

houkuttimena 
- silloin…tehdään muutama toisto palkkio kädessä mutta ei anneta sitä koiralle. Sitten poistetaan 

palkkio kädestä (toiseen käteen) ja näytetään tyhjää kättä koiralle. Tehdään käsiapu tyhjällä kädellä 
ja annetaan käsky, koira tekee (ehkä hitaasti)  palkitaan piilosta toisella kädellä 

- sama uudelleen 
- koira oppii, että on itse asiassa parempi, jos auttavassa kädessä ei ole palkkiota käskyä annettaessa 
- opetetaan koiralle, että näkyvien palkkioiden katoaminen  suurempi todennäköisyys saada palkkio 

kuin että palkkio olisi koko ajan näkyvillä 

Opetetaan osat erikseen 

 
- liikkeissä mukana 

 etäisyys 
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 kesto 

 häiriöt 
- harjoitellaan erikseen ennen yhdistämistä 

Palaute: ei-palkkiota-merkki (NRM) 

 
- kertoo, että koira on juuri menettänyt palkkionsa 
- kertoo, että ei kannata yrittää tuota käytöstä enää 
- dramaattisesti poistetaan palkkio 
- opetettava koiralle erikseen 

 esim. koira istuu, houkutteleva nami koiran nenän edessä. Koira yrittää saada sen ja nousee 
 NRM ja nami pois. Uudelleen kunnes koira ei yritä liikkua  CT.  

 Sitten toinen houkuttelu em. yhteydessä (esim. namia alaspäin) ja NRM, CT kun ei yritä 
tehdä ”väärin” 

 Suunnitelma A koiralla on aina ottaa nami, suunnitelma B on se, että ei liikuta (tai C tai B) 
- NRM EI saa olla rangaistus!! Se vain kertoo, että tuo ei tuota palkkiota, neutraali 

Palaute: positiivinen rankaisu 

 
- aloitetaan jotain epämiellyttävää 
- suosituin ihmisten käyttämä tekniikka 
- laki keskittyy tämän ympärille 
- monet rangaistuista palaavat takaisin vankiloihin – ei näytä toimivan kovin hyvin 
- pidetään harjoitettavan lajin syynä eli ihmiset ovat ”rikollista tyyppiä” kuin että tekniikassa itsessään 

olisi vikaa 
- vastineena tähän: kovennetaan rangaistusta… 
- rankaisua käytetään, koska sitä on käytetty itsellekin 
- uskonnoissa kovia rankaisuja – kuitenkin tehdään syntiä ja paljon 
 
- jotkut koulutustyylit ovat hylänneet rankaisut kokonaan, usein menestyksekkäästi 
- negatiivinen vahviste = hankala tekniikka käyttää oikein eikä korvaamaton 
- oikeinkin tehtynä epäoikeutettua monen liikkeen opettamisessa (esim. nouto ja korvasta 

nipistäminen) 
- esimerkkejä positiivisesta rankaisusta koiramaailmassa:  

 suullinen huomautus 

 läimäytys 

 sanomalehdellä lyöminen 

 veden suihkuttaminen 

 niskasta ravistelu 

 hihnasta nykiminen jne. 
- käytetään uudelleen ja uudelleen 
- ajatellaan, että jos palkkiot lisäävät käytöstä niin rankaisu hävittää käytöksen. Väärin. 

Sammuttaminen tai palkkion poistaminen hävittävät käytöksen. 
- rankaisu tukahduttaa käytöksen, sen vaikutus on hetkellinen 

 
- rankaisu = mikä tahansa ärsyke, jonka käytön lopettaminen vahvistaa käytöstä 
- näin se toimii siis negatiivisena vahvisteena ja on samalla rankaisu kun sen käyttö alkaa 
- esim. puristaa kaveria kädestä, kunnes sanoo ”setä” ja kun sanoo  puristus lakkaa. Sedän 

sanominen vahvistettu negatiivisesti 
- jos jatkaa puristamista sedän sanomisen jälkeen  puristettava muuttaa strategiaa kunnes puristus 

lakkaa. Se mikä toimii kussakin yhteydessä  tulee negatiivisesti vahvistetuksi 
- rangaistus tässä tilanteessa se, kun käen puristaminen alkoi ja kaikki, mitä teki silloin, tuli 

rangaistuksi 
- loppuuko niiden asioiden tekeminen, joita teki em. esimerkin aikaan? Tuskin 

 
- rankaisun on täytettävä monta ehtoa 
- sen on oltava välitön 
- sen pitää olla tarpeeksi ankara (ei saa aloittaa miedolla ja siirtyä siitä vahvempiin, tällöin suorittaa 

poisherkistämistä rankaisusta koko ajan) 
- jokaista yritystä pitää seurata rankaisu ja sen pitää yhdistyä vain tiettyyn käytökseen 
- koira voi oppia sen, että rankaisu tapahtuu silloin, kun omistaja on paikalla 
- jos em. seikat oikein  saadaan aikaan käytöksen tukahtuminen joksikin aikaa (eläin on järkyttynyt 

rankaisusta eikä tee siksi ”väärin” hetkeen) 
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- voi myös järkyttyä niin, että ei tee mitään muutakaan rankaisun jälkeen hetkeen 
- koirat, joita rangaistaan paljon, eivät tee mitään ylimääräistä yleensäkään – tätä monet 

koiranomistajat haluavatkin! 
- halutaan yleisesti koiran reaktioiden pienenevän, ”rauhoittuvan” 
- yritetään tehdä koirille lobotomia tottelevaisuuden nimissä 
- käytöksetön, vaisu koira on se eläin, jota monet ihmiset pitävät oikeana koirana 
- varjo siitä, mitä koira voisi olla 

 
- rankaisun käytön ehdot tekevät sen käyttämisestä vaikeaa 
- sivuvaikutukset lisäksi aina mukana: vahva assosiaatio ohjaajaan/tilanteeseen, yleinen 

käyttäytymisen tukahtuminen, mahdollisesti kipuun liittyvä aggressiivisuus 
- rankaisun käyttö on niin yleistä, että monien mielestä se on harjoittelun synonyymi 
- kun nykyäänkin kysytään apuja siihen, miten saada koira olemaan tekemättä jotain  tarjotaan 

rankaisuun perustuvia ratkaisuja  
 

- rankaisun käyttö on palkitsevaa rankaisijalle:  

 purkaa vihaa ja turhautumaa 

 hetkellinen tukahtuminen toimii oikea-aikaisena vahvisteena rankaisijalle, tuntuu toimivan 

 näyttää toimivan hetken, joten sitä käytetään uudelleenkin (ajoittainen vahvistaminen 
kyseessä rankaisijan kohdalla) 

- koiria rangaistaan usein ”interaktiivisesti” eli rankaisija on paikalla 

 rankaisu yhdistyy rankaisijaan, ei itse käytökseen/asiaan 

 rankaisuun yhdistyy monta muuta asiaa, jotka silloin paikalla 
 
- miten saada rankaisu toimimaan 
1. ensimmäinen yritys saatava kiinni oikeinajoitetulla, suurella rankaisulla (ettei tule vahvistehistoriaa 

väärälle asialle, yhdistyisi vain rangaistuun asiaan) 
2. varoitussignaali ennen rankaisua 
3. yhdistetään muihin tekniikoihin, esim. vastaehdollistuminen ja käytöksen poissaolon palkitseminen 

(rankaisu ostaa aikaa muille tekniikoille) 
 

- halutaan käyttää niin vähän rankaisuja kuin mahdollista 
- ennakoidaan käytökset ja vahvistetaan etukäteen haluttuja toimintoja eikä odoteta vääriä ja sitten 

rangaista niistä 

Taidot 

 
- mikä ero on kokeneiden ja kokemattomien kouluttajien teoissa? 
- palautteen määrä: kokeneemmat antoivat enemmän palautetta (+ ja -), n. joka 6. sekunnin välein, 

palkkioiden ajoitus parempi, rajoittivat valinnanmahdollisuuksia vain oikeaa käytöstä kohti, kriteerit 
olivat kohtuullisia 

- kokemattomat puumaisia, vähän ja stereotyyppistä palautetta, hitaita, houkuttelivat koiria ottamaan 
kontaktia 

- hyvä koulutus: 

 tunnistetaan mahdolliset käytökset (kriteerien asettaminen) 

 saadaan toivottu käytös aikaan 

 palkitaan se heti (ajotus) 
- rankaisun käyttö vaikeaa myös siksi, että kokemattomat kouluttajat etenkin tekevät paljon virheitä 

em. seikoissa ja samalla myös rankaisevat koiraa miten sattuu 
 

- puutteet ihmisillä, jotka aloittelevat koiran kouluttamista 

 ei tarpeeksi palautetta 

 palaute liian yksipuolista 

 hidas tai epäjohdonmukainen palaute 

 vaikea antaa positiivista ja negatiivista palautetta oikein 

 eivät osaa asettaa kriteereitä 

 eivät osaa auttaa koiraa 

 eivät tiedä missä vaiheessa auttaa koiraa 
- ensimmäinen oivallus on se, että koulutettaessa pitää antaa palautetta, ei käskyjä ensisijaisesti 
- käskyt eivät saa käytöstä aikaan vaan seuraamukset 
- lisätään koulutukseen mukaan ehdolliset vahvisteet ja NRM (ei pakollinen!) 
- lisäksi kannattaa 

 katsoa hyvää kouluttajaa työssään 
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 ei ”vapaata” ruokaa koiralle, käytetään palkkiona (vahvistusaikataulu luotava, joten ei jäädä 
jumiin ainaiseen palkitsemiseen. Pelkkä omistajan kehu tuskin riittää kenellekään!) 

 eri äänensävyjen käyttö 

 ajoituksen parantaminen kokonaisuudessaan 

 tarpeeksi toistoja / aika 

 rauhallisuus kun harjoittelee (ei oteta henkilökohtaisesti) 

 käskyistä eroon, käytös ensin esille 

 ajatellaan kriteereitä, joita asetetaan, niiden muuttaminen ja se, että koira pystyy 
saavuttamaan ne 


