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EXCEL-ERATED LEARNING 

 

Johdanto 

 

- jokainen osaa ajaa autoa 
- osaako korjata? Ei… ei siis todella ”ymmärrä” autoja 

- jos haluaisi tietää, miten autot todella toimivat  opettelisi moottorin, vaihteet jne. 

(fysiikan/mekaniikan lait…) 

- pitäisi ymmärtää koira kokonaan – opettelun kautta 

- miten menetelmät toimivat 

- oppimisprosessista mahdollisimman helppo koiralle 

- on monia tapoja opettaa, jotkut niistä ovat tehokkaampia 

- oppimisen perusmuodot ja lait niiden takana 

- perusehdollistuminen 

- nykyään monia eri tapoja opettaa: klikkerikoulutus, houkuttelu, pakotekoulutus, 

motivaatio/viettikoulutus, sähköpantakoulutus jne. 

- kaikki noudattavat oppimisen lakeja 

- mikä tehokkain? Riippuu siitä, mitä opetetaan 

Mitä oppiminen on? 

 

- käytöksen muutos, joka kestää edes hetken 

- prosessi (aivoissa) 

- käytöksen toteutuminen riippuu monesta seikasta: mahdollisuus, motivaatio, fyysiset 

edellytykset ja oppiminen 

- vaikka jotain käytöstä ei esiinny, ei voida suoraan sanoa, että sitä ei ole opittu 

Motivaatio 

 

- vaikuttaa oppimistulokseen ja sen suorittamiseen 

- eläinten motivaatiota manipuloidaan opetuksessa 

- monet kouluttajat ovat omaksuneet viettiteorian selittämään, miksi koirat reagoivat 

koulutukseen eri tavoin 

- ideana siinä on se, että eri yksilöillä on geneettisesti erilaiset eri viettien energiatasot 

- jotkut ovat esim. saalisviettisiä = osoittavat mielellään saaliskäyttäytymistä ja kokevat 
sen palkitsevana  ko. koira on motivoitunut purkamaan tämän vietin tarvetta 

- viettiteorian mukaan käytös on sekä oppimisen että senhetkisen viettialueen 

aktivoimisen tulosta 
- jos koira on aktivoitunut ravinnonhankintavietin alueella  ravinnonhankintatoimet 

käynnistyvät; saalisvietti  saaliskäyttäytyminen jne. 

 

- psykologisessa kirjallisuudessa vietin käyttäminen motivaation selittäjänä on ”pois 

muodista”, koska sitä ei ole tutkittu tieteellisesti 

- viettikäsite on hyödyllinen siinä mielessä, että sen avulla voidaan kehittää tehokkaita 

vahvisteita eri koirille ja voidaan miettiä, miten koira missäkin tilanteessa toimii 

- muutoin teorian käyttömahdollisuudet ovat rajalliset 

 

- suurimmaksi osaksi oppimista ei tapahdu ilman motivaatiota 

- kun käytös on opittu, sitä ei ehkä toisteta ellei eläin ole motivoitunut siihen 

- oppimistilanteessa pitää miettiä eläimen motivaatiotilaa sekä mahdollisia kilpailevia 

motivaatioita 

4 oppimisen vaihetta 

 

- oppimista on hyvä ajatella neljä vaiheen sarjana 

1. omaksuminen 

2. automaattisuus, sujuvuus 

3. yleistäminen 
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4. ylläpitäminen 

 

- omaksumisvaihe = ensimmäinen vaihe, jossa opitaan uutta 

- sujuvuusvaiheessa käytös ”sujuu”, koira tuntuu oppineen ja käytös viimeistellään. 

Vastineen nopeuteen keskittyminen. 

- Yleistäminen: eri paikoissa ja olosuhteissa. Tämä on harvoin automaattista ja vaatii 

erityistä huolellisuutta. 

- Ylläpitämisvaihe: eläin lisää uuden tiedon käytösvalikoimaansa, luotettavuus. Pidetään 

yllä käytöstä vahvistamalla sitä satunnaisesti. 

Klassinen ehdollistuminen 

 

= Pavlovin ehdollistuminen = assosiatiivinen oppiminen 

- opitaan, että asiat kuuluvat yhteen 
- kun yksi asia tapahtuu  toinen seuraa sitä 

- eläin oppii reagoimaan yhteen ärsykkeeseen ennakoimalla jonkun muun asian 

tapahtuvan 

- kyse on siis ennakoinnista 

- Pavlovin kokeet 

- Neutraali ärsyke (ehdollinen ärsyke CS) esitetään ennen ehdotonta ärsykettä (UCS) 
- Kun koira oppii yhteyden näiden välillä  neutraali ärsyke aiheuttaa saman reaktion 

kuin UCS = ehdollinen reaktio (CR) 

Eli 
CS (ääni)   UCS (ruokaa)   UCR (sylkeä) 

Ehdollinen ärsyke ehdoton ärsyke  ehdoton reaktio  

 
CS  CR (sylkeä)   UCS (ruokaa)   UCR (sylkeä) 

Ehdollinen ärsyke ehdoton ärsyke  ehdoton reaktio  

 ehdoton reaktio 

 

- tässä yhteydessä ei ole mitään, mikä vaatisi koiraa tuottamaan CR:n; koiran ei ole 

pakko kuolata kun ääni kuuluu – ruoka tulee joka tapauksessa ja CR vain tapahtuu 

 

- assosiatiivista oppimista voidaan hyödyntää sellaisissa käytöksissä, joita on muutoin 

vaikea saada aikaan, esim. nuuskiminen, muriseminen, kaivaminen, aivastaminen  

- tehokkainta on löytää ärsyke, joka itsessään laukaisee käytöksen ja sitten tuottaa 

ennen ko. ärsykettä neutraali ärsyke (ääni tms.) 

Operantti ehdollistuminen 

 

= välineellinen/instrumentaalinen ehdollistuminen = skinneriläinen ehdollistuminen 

- tietyllä käytöksellä on seuraamus 

 
SD  R  S 

- SD on erotteleva ärsyke 

- Se voi olla käsky tai vihje 

- R = reaktio 

- Reaktio johtaa seuraamukseen tai ärsykkeeseen 

- Thorndiken lait: 

o Jos seuraamus on miellyttävä  edeltävä käytös lisääntyy 

o Ja epämiellyttävä  vähenee 

- ABC: 

Antecedent  – Behavior  – Consequence 

Edeltävä  – käytös  – seuraamus 

 

- edeltävä ärsyke = erotteleva ärsyke 

- käytös = reaktio 

- seuraamus = ärsyke, joka seuraa käytöksen tuloksena 
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- ero klassiseen ehdollistumiseen: koiran pitää tuottaa käytös ennen ärsykkeen 

esilletuloa 

4 mahdollisuutta 

 

1. positiivinen vahvistaminen R+ 

- hyvien seuraamusten saaminen 

- lisää käytöksen esiintymisen todennäköisyyttä 

 

2. negatiivinen vahvistaminen R- 

- poistetaan paha seuraamus kun käytös tehdään 

- lisää käytöksen esiintymisen todennäköisyyttä 

 

3. positiivinen rankaisu P+ 

- pahan seuraamuksen tuottaminen käytöksen esiintyessä 

- vähentää käytöksen esiintymisen todennäköisyyttä 

 

4. negatiivinen rankaisu P- 

- poistetaan hyvä seuraamus käytöksen tuloksena 

- vähentää käytöksen esiintymisen todennäköisyyttä 

 

- positiivinen ja negatiivinen vahvistaminen ovat molemmat hyviä mitä koiraan tulee = 

lisäävät käytöstä 

- positiivinen ja negatiivinen rankaisu ovat molemmat koiran kannalta pahoja  

vähentävät käytöstä 

Klassista vai operanttia ehdollistumista? 

 

- arkielämässä molempia sekaisin 
- esim. koiran hihnan poimiminen voi sisältää klassista ehdoll.  koira tulee iloiseksi, 

jännittyneeksi, odottaa ulospääsyä  käytöstä vahvistetaan operantisti pääsyllä 

kävelylle 

- esimerkki em. eroista: on kova nälkä ja kaveri tilaa mielipitsaa. Kaveri tarjoaa sinulle 
100€ pitsan syömättömyydestä. Halutaan 100€ mieluummin kuin pitsaa  otetaan se 

eikä syödä. Pitsan hakeminen ja sen syöminen = esim. operantista ehdoll. Käytöstä 

voidaan pitää vapaaehtoisena ja voidaan valita em. käytöksen tekemättä jättäminen. 

Kuitenkaan ei voida rahamäärästä huolimatta olla erittämättä sylkeä kun nähdään ja 

haistetaan pitsa  em. ovat klassisesti ehdollistuneita reaktioita, refleksinomaisia.  

- Operantti ehdollistuminen ei aina onnistu, esim. pesukarhu ja rahat 

- Ko. esimerkissä eläin yhdisti liian vahvasti välineen ruokaan (esim. kolikoista tuli 

”ruokaa”) ja käyttäytyi niiden kanssa kuin ruuan kanssa 

- Klassisen ehdoll. reaktio voi peittää operantin ehdoll. reaktion 

 

- suurin osa koirien koulutuksesta käsittelee operanttia ehdoll. 

- klassinen ehdoll. kuitenkin muistettava, ettei esim. yritetä ehdollistaa käytöksiä, jotka 

eivät sovi yhteen vahvisteen laukaisemien käytösten kanssa 

- koulutuksessa koira voi tuottaa reaktioita, jotka riitelevät haluttujen reaktioiden 

kanssa 

- jos ne ovat klassisen ehdoll. tulosta  voidaan ehkä muuttaa niitä 

Yhdestä kerrasta oppiminen 

 

- yksinkertaisinta 

- yksi kerta tarkoittaa sitä, että jotain tapahtuu (ärsyke), joka ei liity mitenkään 

mihinkään muuhun 

- suuntausliike, esim. joku tulee huoneeseen tätä lukeissa  katse kääntyy sinne 

(suuntautuva vastine) 
- jotkut asiat eivät ole kovinkaan tärkeitä ja tapahtuvat usein  niitä ei enää huomata, 

pidetään taustahälynä 
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- koira ”turtuu” esim. askeleiden ääniin rappukäytävässä, TV:n ääniin 

- tätä kutsutaan habituaatioksi eli tottumiseksi – reagoiminen loppuu  

- kahdentyyppistä habituaatiota: 

o muutama tietyn ärsykkeen toisto lyhyen ajan sisällä 

o pitemmän ajan sisällä tapahtuva 
- spontaani palautuminen esim. tiputetaan avaimet lattialle  muutama toisto ja koira 

ei piittaa enää. Muutaman päivän kuluttua sama  koira reagoi. Tarvitaan monta 

toistoa, että ei enää reagoi 

- lyhytaikaista habituaatiota tapahtuu nopeammin jos toistoja tulee lyhyiden välien 

jälkeen, esim. muutama sekunti 

- esim. pudotetaan avaimet muutaman s. välein parin tunnin ajan – nopeasti lopettaa 
reagoimasta. Pidetään tauko, pudotetaan  reagoi (spontaani palautuminen) 

- Lyhyet ärsykkeiden välit  lyhyen ajan habituaatio 

- Pudotetaan avaimet kerran tunnissa päivän ajan  menee pitemmän aikaa 

habituaatiossa. Päivän tauko. Pudotetaan avaimet  vähemmän todennäköisesti 

spontaani palautuminen 

- Pitkät ärsykkeiden välit  pitkän ajan habituaatio 

 

- koira voi tottua palkkioihin? 
- jos aina käyttää samaa vahvistetta harjoitellessa, usea palkkio peräkkäin  reaktiot 

tulevat laimeammiksi  koira tottuu palkkioon 

- siksi erilaisia palkkiota harjoitellessa 

Herkistyminen 

 

- vastakohta tottumiselle, reaktiot vahvistuvat 

- esim. ukkosenpelko 

- pelkoa aiheuttavat ärsykkeet usein aiheuttavat herkistymistä 
- esim. jos on katsonut pelottavan elokuvan  jokainen ääni saattaa pelottaa 

- herkistyminen yleisempää, yleistyy (esim. ääniherkkyys yleistyy), ei niin 

ärsykeriippuvaista kuin tottuminen 

Habituaatio vai tottuminen? 

 

- joskus on vaikea ennustaa, minkälaisen reaktion tietty ärsyke saa aikaan 

- voimakkaat ärsykkeet yleensä johtavat herkistymiseen ja heikot habituaatioon 

- yksilölliset erot! 

- Tutkimus kissan tottumisesta koiraan. Rauhallinen koira kissan kanssa. Ensin 
uhkailureaktioita. Uudelleen ko. eläimet yhdessä  osa kissoista tottui koiraan, osa 

herkistyi (voimakkaammat reaktiot). Osa myös ensin herkistyi ja sitten tottui ja 

päinvastoin.  

- Herkistyneet kissat olivat valmiita hyökkäämään kenen tahansa kimppuun, jopa 

kokeentekijän 

- Millään kokeen kissoista ei ollut etukäteen kokemuksia koirista 

Adaptaatio 

 

= sopeutuminen 

- habituaatio ja adaptaatio joskus yhteyksissä 

- adaptaatio ei vaadi oppimista, fyysinen väsymisprosessi 

- aistinsolut väsyvät, eivät toimi 

- esim. katsotaan yllättäen kirkasta kohdetta – nähdään hetki valkoista, näköaistinsolut 

ovat väliaikaisesti lopettaneet toimimisen 

Opittu välinpitämättömyys 

 

- samantapainen habituaation kanssa 

- kaksi koiraa, joille halutaan opettaa luoksetulo 
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- toinen on kuullut kutsun monta kertaa aikaisemmin – on huudettu ”tule” koska se on 

häkissä lähellä koulutuskenttää ja kuulee siellä ko. huudon. Sillä ei ole merkitystä 

koiralle kuitenkaan, koska siihen ei ole liittynyt mitään seuraamuksia 

- toinen koira ei koskaan ole kuullut kutsua 

- koira joka on kuullut käskyn aikaisemmin  oppii hitaammin  

- koira on oppinut olemaan noteeraamatta ko. käskyä = opittu välinpitämättömyys 

- johtaa hitaampaan oppimiseen, jos ärsyke liitetään harjoitteluun 

- tehokasta! 

- Eläimet oppivat olemaan välittämättä ärsykkeistä, jotka eivät ole niille tärkeitä 

- Koulutuksessa käytetään monesti käskyjä opettamatta koiralle, mitä ne tarkoittavat – 
koira kuulee sanan monta kertaa ennen seuraamusta  välinpitämättömyys sanaa 

kohtaan 

 

- yleinen esimerkki opitusta välinpitämättömyydestä puhelimen soiminen 

- eivät reagoi yleensä siihen, koska sillä ei ole merkitystä koiralle 

- ovikello eri asia 

- opittu välinpitämättömyys muistuttaa habituaatiota 

- erona se, että spontaani palautuminen ei todennäköistä 

- ovikellon soittoon reagoivat koirat: soittoa paljon, sisältäkäsin. Tehdään siitä 
merkityksetön  lopettanut tämän käyttämisen, koska se on vaikeaa ja koira saattaa 

vain herkistyä soitolle. 

Tekijöitä jotka vaikuttavat oppimiseen 

Deprivation level, ”puutteen taso” 

 

- eläin työskentelee kovemmin esim. ruuan avulla, jos sillä on nälkä 
- jos pyydetään monimutkaisia käytöksiä  liian voimakas motivaatio voi olla huono 

asia 

- koira odottaa palkkiota liikaa – reaktiot hidastuvat 

- deprivaatio on syy miksi jotkut kouluttajat kehottavat laittamaan koiran häkkiin ennen 

ja jälkeen koulutuksen, etenkin jos koira motivoituu sosiaalisesta huomiosta 

- ero koulutuksen ja erossaolon välillä suuri 

- koira ei saa huomiota ilmaiseksi 

- ei suositeltavaa, hankala ehkä toteuttaa 

- ruuan antamisen kanssa deprivaatio helpompaa 

- jos harjoitellaan voimakkaita reaktioita vaativia asioita  deprivaatio 

- kun osaa  deprivaation astetta voidaan laskea 

- klassinen ehdollistuminen  nopeampi oppiminen deprivaation avulla 

Palkkio 

 

- palkkion laadulla ja määrällä vaikutusta työskentelyyn 

- eläimet pitävät parempana montaa pientä makupalaa kuin yhtä isoa  itse ruuan 

tavoittelu on palkitsevaa 

- koirat eivät pysty hallitsemaan itseään mitä tulee ruokaan – ottavat sen, mikä on 

lähinnä, haisee parhaimmalle, suurin tms. (kuten pikkulapset) 

- simpanssitutkimus: kaksi erilaista ruoka-annosta (esim. 5 ja 3 pähkinää), joista 

simpanssin piti valita, mitä antaa toiselle huoneessa olevalle simpanssille. Simpanssi 

valitsi aina suurimman määrän, vaikka näki sen jälkeen toisen simpanssin syövän 

pähkinät. Ymmärsi tehtävän, osasi numerot. Jos tehtiin numerosymboleilla (5 ja 3), 

simpanssi valitsi aina pienemmän numeron toiselle. Osasi pelin säännöt, mutta ei 

pystynyt ruuan nähdessään valitsemaan pienempää kasaa.  

- Testi Masu & Elvi: pieni ja iso kasa ruokaa, laitettuna jompikumpi ensin ja 

pienen/suuren kasan paikalle sekavasti  valitsivat aina isomman kasan (6 vs. 2 

nappulaa) 

 

 Kontrastivaikutukset, jackpotit ja vahvistenäyte 
- jos eläin odottaa jotain tiettyä palkkiota ja saa jotain muuta  käytös muuttuu 
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- jos eläin saa ensin keskinkertaisen palkkion  hyvää palkkiota pidetään erinomaisena, 

jos ensin hyvä palkkio  keskinkertainen tuntuu huonommalta 

- jos joskus käyttää parempaa ruokaa  koira innostuu ja tekee paremmin (positiivinen 

käytöksen kontrasti, positive behavioral contrast) 
- jos tavallisesti käyttää parempaa ruokaa  antaa kuivamuonaa  ei ehkä yhtä hyvä 

suoritus (negatiivinen käytöksen kontrasti) 

- hiirikokeet ja palkkio päässä  em. todettu 

- mutta…jos aina herkkua  menee nopsaan, jos joskus vain herkkua  nopeampi kuin  

em. hiiri 

- ja jos on tottunut herkkuun ja löytää tavallista ruokaa  menee hitaammin kuin 

tavalliseen ruokaan tottunut 

- harvoin saatua pidetään suuremmassa arvossa, tottumiskysymys myös mukana 

- kontrastivaikutus ohimenevää, kestää 1-2 kertaa 

- siksi käytetään… 

Jackpotit 

- erikoispalkinto erikoisen hyvästä suorituksesta 

- laadullisesti tai määrällisesti erilainen 
- erityisen hyvästä suorituksesta  jotta lisäisi niiden esiintymistä 

- ei tutkimuksissa ole saatu todisteita 

- toimivat motivoijina koiran seuraavaa suoritusta ajatellen positiivisen kontrastin kautta 

- määrän/laadun käyttämisellä ei eroa em., molemmilla sama tulos 

- jackpot siis vain erityisen hyvästä suorituksesta, ei muuten vaan 
- jackpot voi toimia myös vastaehdollistajana, esim. koira ei pidä seuraamisesta  

seuraamiseen liittyy superpalkkioita, jotta koira yhdistäisi palkkiot ja seuraamisen 

toisiinsa (klassinen ehdollistuminen) ja alkaisi pitää seuraamisesta 

 

- kahden tekniikan yhdistäminen 

- näytetään/maistatetaan koiralla lempiherkkua – suoritus – jackpot 

- yhdistelmä vahvistenäytteestä sekä jackpot 

- vahvistenäyte: kotona esitetään jälkiruoka, jonka saa, kun on syönyt pääruuan 

 

- erotettavissa jackpotit (palkkio erityisen hyvästä suorituksesta) ja ”jumpstarts” 

(palkkiot motivointia varten) 

- näiden yhdistelmä voi olla tehokas 

 

- luoksetulotesti: em. tehojen testaaminen 

- merkataan kaksi rastia  n. 30 m välein 

- koira istumaan toiselle rastille ja itse toiselle 

- mitataan, kuinka kauan koiralta menee matkaan (merkitty viiva ennen ohjaajaa) 

- toistetaan, kunnes aika vakiintuu 

- tarjotaan sen jälkeen erilaisia palkintoja (jakcpot) seuraavaski nopeimmalle 

luoksetulolle 

- 5-10 toistoa, standardivahvisteella – miten nopeus säilyy/muuttuu 

- seuraavana päivänä sama juttu, mutta annetaan koiran maistaa/testata 

erikoispalkkiota ensin (jumpstart), palkitaan ja toistoja 5-10, jotta nähdään nopeuden 

säilyminen/muutos, kun palataan standardipalkkioon 

Uutuus 

 

- eläimet tarkempia uuden ärsykkeen kanssa 
- klassisessa ehdollistumisessa tuttu ärsyke ehdollisena ärsykkeenä  eläin oppii 

hitaammin kuin jos käytettäisiin uutta ärsykettä 

- etenkin jos ärsykettä on jo käytetty eikä siihen ole liittynyt mitään merkityksellistä 

- tätä kutsutaan ehdollisen ärsykkeen (CS)-etukäteisesittely vaikutukseksi (CS-

preexposure effect), operantin ehdollistumisen termein opituksi 

välinpitämättömyydeksi 

- koirat voivat ”oppia” näin esim. luoksetulokutsun (= eivät välitä siitä) 

- uusi käskysana tällaisessa tilanteessa 
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Ajoitus 

 Klassinen ehdollistuminen 

- oikea ajoitus ehdollisen (CS) ja ehdottoman (UCS) ärsykkeen välillä  ärsykkeiden 

välinen intervalli/väli 

- CS:n täytyy tapahtua hieman ennen UCS jotta oppimista tapahtuisi 

- CS:n pitää kertoa eläimelle, että UCS on tulossa 
- Jos nämä yhtä aikaa tai UCS ennen CS  ei opi yhteyttä 

- Kuten liikennemerkit – ensin merkki, sitten tapahtuma (aikaa toimia, esim. hidastaa) 

- Jos merkki esim. kaarteen kohdalla = samanaikaista ehdollistamista 

- Kaarteen jälkeen = taaksepäin ehdollistamista 

 Operantti ehdollistuminen 

- hyvillä kouluttajilla on hyvä ajoitus 

- jos ollaan hitaita – ei pystytä kertomaan koiralle, mitä siltä halutaan, kerrotaan jotain 

mitä ei ehkä aiottu kertoa 

 Primaariset ja sekundääriset vahvisteet 

- keino vahvistaa nopeasti 

- palkkio = primaarinen / ehdoton vahviste = sellainen asia, josta koira pitää  

- sekundaarinen / ehdollinen vahviste = ei mielenkiintoa niihin 

- jotta signaalista tulisi ehdollinen vahviste (CR)  sen on edellettävä ehdotonta 

vahvistetta 

- sen täytyy kertoa koiralle, että primaarinen/ehdoton vahviste on tulossa (UCR) 

- äänen ehdollistaminen ensimmäinen tehtävä 
- kehuminen yleistä  niistä CR koiralle 

- yhä useampi käyttää klikkeriä tai vastaavaa  helppo työkalu, sen ei anneta menettää 

arvoaan, ääni erottuva, nopea, kaukana tapahtuvien asioiden vahvistaminen 

- klikkerin kesto rajattu – tehokkain CS on sellainen, joka limittyy ajallisesti US kanssa 
 siksi käytetään pillejä (puhalletaan pilliin kunnes esim. annetaan ruokaa). Pilli 

hankala, koska ihmiset puhuvat paljon 

- sihinät ja suhinat myös käytössä (ääni) 

 

- klikkeri ostettu – sitten ladataan se 

- yhdistetään siihen nami tai vastaava 

- ei saa pienentää latausta = jättää palkitsematta klikkauksen jälkeen 

 

- koira saa lopettaa tekemisensä klikkauksen jälkeen 

- voidaan käyttää jatkamissignaalia 

 

- oikean toiminnon merkkaajana voidaan käyttää mitä vain; klikkeri, pomppaaminen, 

huitominen jne. eleet tms. myös 

 CR muodostaminen 

- klikkeri käteen ja nameja esille 

- klikkaus + palkka samaan aikaan 

- myöhemmin hieman taukoa klikkauksen ja palkan välillä, vaihdellen 

- ei eleitä ennen klikkausta, ääni vain merkkinä koiralle, että palkkio on tulossa 
- aluksi ei mitään erikoista toimintoa, koira saa tehdä mitä vaan  ettei juutu johonkin 

Vahvistusaikataulut 

 

- kertoo, miten koiraa palkitaan 

 erilaisia aikatauluja:  

o jatkuva vahvistaminen: jokaisesta palkitaan. Paras uuden asian opettamisessa. 

Tasainen tahti, reagointi vähitellen hidastuu. 

o osittainen tai jaksottainen palkitseminen: silloin tällöin palkitaan 
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 kiinteä suhde (fixed ratio). Esim. FR-5  joka viides palkitaan. Korkea 

tasainen tahti, nopeat vastineet, mutta palkkion jälkeen heti seuraavat 

heikompia. 

 vaihteleva suhde (variable ratio). Palkkioiden tulo vaihtelee. 

Keskiarvokaavat, VR-5  keskiarvo on viisi, eläin palkitaan keskimäärin 

5 kerran jälkeen. Korkea tasainen tahti, ei vahvisteenjälkeisiä hitauksia. 

Peliautomaatit. Ei liian suuri väli, ettei eläin lopeta työskentelemästä. 

Suhdetta ei saa nostaa liian nopeasti.  

 satunnainen suhde (random ratio) 

 kiinteä väli (fixed interval). Palkkio tulee tietyn ajan jälkeen. Esim. FI-5 

 5 s jälkeen edellisestä vastineesta palkitaan. Koira oppii odottamaan 

ennen tekemistä.  
 vaihteleva väli (variable interval). Esim. VI-5  väli ennen palkkion 

ansaitsemismahdollisuutta vaihtelee keskimäärin 5 s välein. Joskus 

joutuu odottamaan 10 s, joskus vain 1 s.  

o tietyn verran tai tietyn tyyppiset suoritukset palkitaan  

 

- määrään liittyvä vahvistaminen: kuinka nopeasti reaktio tapahtui edellisen jälkeen 

- tyyppiin liittyvä vahvistaminen: vastineen laatu 

 

- rottakokeet aluksi 

- huomattiin, että kun vahvistettiin satunnaisesti  juoksivat nopeammin 

- turhautuminen selityksenä, kun ei saanut palkkiota  motivoi 

- jos aina sama suhde, esim. joka toinen  eläin oppii tämän ja työskentelee sen 

mukaan 

- palkkion vaihtelu satunnaisesti! 

- Ihmiset turhan systemaattisia palkitsemisessa 

 
- em. väliaikataulut (FI, VI)  voidaan täydentää ns. limited hold eli rajoitettu 

odotusaika.  

o jos eläin ei tee halutussa ajassa  palkkio pois 

- aikapeli s. 64 

 Erottelevan vahvistamisen aikataulut 

- vastineen nopeus aikataulut 

o tietty määrä vastineita ennen vahvistamista 

o palkkion saaminen riippuu siitä, kuinka nopeasti uusi toiminto tulee edellisen 

jälkeen 

o esim. vahvistetaan vain jos koira tekee alle 5 s jälkeen edellisestä 

o DRH ja DRL: joko lyhyt aika edellisestä tai pitempi aika ennen seuraavaa 

 

 vastineen tyypin aikataulut 

o vastineen pitää olla tietyn tyyppinen tai laatuinen 

o kannustetaan oikeaa käytöstä ja eliminoidaan ei-toivottua 

o tähän kuuluu yhteensopimattomien toimintojen vahvistaminen (DRI) tai 

vaihtoehtoisten toimintojen erotteleva vahvistaminen tai vastaehdollistaminen 

o esim. koira hyppii – vahvistetaan istumista, jota ei voi tehdä hyppimisen kanssa 

samaan aikaan 

o voidaan myös vahvistaa mitä tahansa käytöstä, joka ei ole ei-toivottua 

(erilaisten käytösten erottelevaa vahvistamista) 

o erinomaisten käytösten erotteleva vahvistaminen (DRE): ei psykologian 

oppikirjoissa. Käytännöllinen harjoitellessa, valitaan hyvät suoritukset 

palkittaviksi.  

 Kestoaikataulut 

- eivät ole vahvistusaikatauluja 

- eläimen pitää tehdä samalla tasolla koko ajan palkkion saadakseen 

- esim. paikallaolo, vähitellen lisätään kestoa 

- kestoa pidennettäessä pidennetään ensimmäistä paikallaolojaksoa sekä viimeistä 
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 Mitä pitäisi käyttää? 

- uutta opetettaessa  jatkuva vahvistaminen 

- sen jälkeen ajoittaiseen/satunnaiseen palkitsemiseen 

 

- mistä tietää, että koira on oppinut? Osaa?  

- helpot asiat opitaan nopeammin kuin vaikeat 
- ei liian kauan jatkuvaa vahvistamista  muuten vaikea siirtyä ajoittaiseen (mutta ei 

liian vähän aikaa myöskään) 

- ei liian helppoja harjoituksia – koira kyllästyy 

 

- ajoittainen vahvistaminen – mikä niistä? 
- joko–tai –toiminto  satunnainen suhde tai vaihteleva suhde (RR tai VR) 

- monimutkaisemmat  erotteleva vahvistaminen 

 

- kuinka monta palkitaan ja kuinka monta välissä ei palkita? 

- vaihtelee koiran mukaan 

- rottakokeet käytävässä: 50-75% vahvistus 

 
- helppo toiminto  palkkio harvemmin ja päinvastoin 

- satunnaisuus keskeistä 

- primaaristen ja sekundaaristen vahvisteiden osuus 

 

- koiran pitää erottaa ne toiminnot, joista ei tule palkkiota ja ovat joko a) oikein tai b) 

väärin 

- joissakin väärä toiminto  time-out/palkkion poisvienti (P-) 

- väärin –signaalit 
- voidaan jakaa…tekee oikein, mutta ei vahvistetta  ehdollinen vahviste (hyvä), tekee 

oikein ja vahvistetaan  ehdollinen ja ehdoton vahviste (naks-makkaraa), tekee 

väärin  ehdollinen vahviste (väärin) 

 Entä klassinen ehdollistuminen? 

- jatkuva vahvistaminen parasta tässä 

- jatkuva yhteys primaarisen ja sekundaarisen vahvisteen välillä 

Premarckin periaate 

 

- tietyt toiminnot voivat toimia vahvisteina 

- ”syö vihannekset ja saat jälkiruokaa” 

- hyvä seuraamus voi vahvistaa edeltävä ei-niin-kivaa asiaa 

- lapset ja pelaaminen/syöminen s. 73 

- toimii lasten kanssa myös 

- koira saa tokossa esim. palkkioksi tehdä sellaista, jota se normaalisti ei saa tehdä 

(hyppiä vasten, nuolla…) 

- monet tällaiset palkkiot eivät ole helppoja käyttää (life rewards) 

- ei aina toimi: life reward ei ole enää hauska, kun sen eteen joutuu tekemään töitä 

Ärsykekontrolli 

 

- käytökset saadaan vihjeen alaisuuteen 

- ehdollinen ärsyke CS klassisessa ehdollistumisessa 

- operantissa ehdollistumisessa erotteleva ärsyke SD 

 

- klassinen ehdollistuminen: CS liittyy ehdolliseen reaktioon kun se liittyy UCS (ehdoton 

ärsyke) 

- operantti ehdollistuminen: erotteleva ärsyke kertoo milloin eläimen pitää tehdä jotain 
o SD  R  SR+ 
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- itse asiassa operantti ehdollistuminen koostuu klassisesta yhteydestä SD ja vahvisteen 

välillä 

- SD kertoo koiralle, että silloin reaktio johtaa palkkioon 

- esim. istumisessa koira istuu kuulleessaan käskyn (SD) koska se voi silloin saada 

palkkion 

- jos opetetaan operanttia reaktiota, koiran pitää keksiä kaksi asiaa 

o mikä käytös tuottaa palkkion 

o mikä ärsyke ennen tätä käytöstä tuottaa palkkion 
 erotteleva ärsyke liitetään toimintaan 

- näistä ensimmäinen opitaan ensin: mitä tehdä. Sen jälkeen milloin tehdä. 

Erottelu ja yleistäminen 

 

- koiran pitää oppia erottamaan ärsyke muista ärsykkeistä (käskyn oppiminen) ja mitkä 

ärsykkeet eivät liity käytökseen 

- koiran pitää oppia myös yleistämään asia eri paikkoihin = tekee saman asian missä 

vain tietystä ärsykkeestä 

- nämä yhdessä johtavat ärsykekontrolliin 

 

- ovikellolle haukkuminen 
- erilaisia kelloja  miten haukkuu millekin  luonnollinen yleistämiskäyrä 

- osaako käskyn –testit: samanlaiset käskysanat tai ohjaajan asennot vaihtelevat  

tekeekö silloin oikein? 

Monta ärsykettä 

- ei vain toivottu ärsyke, muita 

- body language 

- monta ärsykettä yhtä aikaa: tietty paikka, tietty hihna, tietyt tavarat mukana, 
makupala/lelu… sitten tottelee 

Minkä ärsykkeen koira oppii? Mistä ärsykkeestä koira oppii? 

 

- koira ei reagoi yhtä vahvasti kaikkiin ärsykkeisiin 

- ei tarvitse pitää esim. aina samoja kenkiä, koira on oppinut, että ne ovat 

epäolennaista oppimisessa 

- erilaiset pannat ja valjaat eri tilanteissa osa tällaista oppimista 

Salience ja Overshadowing 

 

- ärsykkeistä tehdään koiralle silmiinpistäviä 

- näitä ovat esim. voimakkaat äänet ja hajut 

- silmiinpistävimmät ärsykkeet peittävät alleen muut ärsykkeet 
- jos käyttää monia ärsykkeitä opettaessaan koiraa, esim. suullinen käsky ja elekieli  

elekieli peittää alleen suullisen käskyn 

- agility ja äänettömät radat 
- houkuttelu vs. pakotteilla opettaminen (fyysinen kosketus jne.)  oppii houkuttelulla 

helpommin/nopeammin, koska siinä vähemmän ylimääräisiä eleitä, ei kosketa koiraan. 

Ei tarvitse häivyttää niin vahvoja apuja. 

Estäminen 

 

- koirat eivät opi ylimääräistä tietoa, esim. tietty ärsyke ja käsky, jotka liittyvät samaan 

asiaan – ei välttämättä opi käskyä, koska se ei koiran mielestä ole tärkeää tietoa 
- jos haluaa yhdistää uuden signaalin vanhaan  ei opi niitä, jos ne tapahtuvat 

päällekkäin 

- uusi signaali annetaan hieman ennen vanhaa signaalia 

- agility ja suunnat: jos vartalo+elekieli ovat kaikki vahvasti aina esim. vasempaan ja 

aina sanotaan silloin ”vasen”  eleet estävät suullisen käskyn oppimisen. Pitää olla 
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myös vähemmän eleitä ennen suullista, jotta suullisen käskyn informaatio tulisi 

koiralle tärkeäksi. Suullisen käskyn jälkeen kääntymistä tukevat eleet.  

Erottelevan ärsykkeen SD luotettavuus  

 

- SD ja reaktion välinen yhteys 
- Yksi käsky, yksi reaktio  jos näin ei ole  käskyn tehoa vähennetään 

- Kehuminen käskyllä: ei suosittele, koska silloin koira ei tee mitään, ei voi antaa 

vastinetta käskylle 

- Sama juttu paikallaolossa: koira istuu/makaa – ohjaajat sanovat vielä käskyn vaikka 
koira jo tekee sitä asiaa (istuu/makaa)  ei kannata 

- Em. voi myös miettiä, tarkoittaako esim. istu sitä, että koiran pitää istua vai sitä, että 
koira on istuvassa asennossa? Jos ensimmäinen  halutaan koiran käskyn jälkeen 

toimivan, jos jälkimmäinen  asento, prosessi, jolloin voidaan kehua käskyllä 

- Halutaan vahvistaa tekemistä  ei kehuta kun on jo halutussa asennossa 

Yhteysvaikutukset 

 
- missä yhteydessä oppiminen tapahtuu  voi vaikuttaa oppimiseen 

- yhteydestä tulee osa ärsykkeitä 

- tekemiset ennen esim. tokokoetta samanlaiset 

- Pavlovin koirat ja metronomi – loppujen lopuksi labrasta tuli osa ärsykettä, koira 

valmistautui ruoan syömiseen/kuolaamiseen 

Erottelun opettaminen (discrimination) 

 

- erottelua on se, että koira tekee käskystä ja ilman käskyä ei tee 

- kahden eri käskyn erottaminen vaikeampi asia 

- yleistä labroissa on palkita yhdestä ärsykkeestä ja jättää toinen huomiotta 
- esim. kahden erivärisen lapun nokkiminen  palkitaan toisesta (SD eli S+), toisesta 

tulee S- 

 Onko tehokkaampaa tapaa? 

- em. on helppo kouluttajalle, mutta ei eläimelle 

- eläin kokee paljon turhautumista 

- saattaa lopettaa kokonaan tekemisen, jos tekee väärää kauan 

- joskus eläin ei välitä siitä, jos se vain jää palkitsematta vääristä 

 

- yksi tapa tehostaa em. on tarjota erilaisia vahvisteita erilaisista reaktioista 

- voisi myös tarjota lievän rangaistuksen väärästä toiminnasta, mutta silloin väärään 

liittyy turhautumisen lisäksi ahdistusta 

- koe, jossa koirat opetettiin erottamaan räjähteen ja puhtaan ilman haju. Rangaistus 

jos ilmaisi väärin (puhtaan ilman). Koirat stressaantuivat eivätkä voineet tehdä koetta 

hyvin.  

 Virheetön hajuerottelun opettaminen 

- oppiiko koira noutamaan oikeanhajuisen esineen vai oppiiko koira välttämään 

vääränhajuisten noutamisen vai oppiiko koira molemmat asiat? 
- Jos tietää, mikä on olennaista oppimisessa  tietää mitä pitää opettaa 

- Esim. eriväristen lappujen nokkiminen  jos oikea olisi suuri ja kirkasvärinen ja väärä 

himmeä ja pieni? Nokkisi oikeaa, koska se erottuvampi. Sitten väärää isommaksi ja 
kirkkaammaksi vähitellen  jos tehdään vähitellen  ei edes huomata sen 

muuttumista 

- Tämän mukaan väärän oppiminen ei niin tärkeää oppimisessa 

 

- koiraa pyydetään noutamaan heitetty hajustettu esine, lihanhajuinen 

- samaan aikaan hajustamaton esine lähellä parin m päässä 

- hajustettua tehdään vähemmän kiinnostavaksi (ei heitetä, asetetaan) ja 

hajustamatonta siirretään lähemmäksi 



 14 

- lihan haju vaihdetaan ohjaajan hajuun 

- lisätään muita esineitä 

- siirrellään ensin hajustetun paikkaa 

- sitten siirrellään hajustamattomia 

Valmius 

 

- valmius = taipumus yhdistää tietyntyyppisiä ärsykkeitä helpommin tiettyihin 

ärsykkeisiin 

- esim. rotat: vesi + paha olo, äänet + kipu 

- kemoterapia: huono olo yhdistyy ruokaa, ei lääkehoitoon 

- ärsykkeen ja reaktion samankaltaisuus helpottaa oppimista >> koirat ja tassun 

nostaminen tai pitäminen ylhäällä + jatkuva/ajoittainen ääni 

- rauhalliset käskyt ja innostavat – luontaista koiralle? BC pennuilla jatkuvia ja matalia 
ääniä  rauhoittuivat, nopeita ja nousevia  innostuivat 

Erottelua vai refleksinomaista käytöstä? 

 

- esim. agikoirien suunnat – tuntuvat reagoivan niihin enemmänkin refleksinomaisesti 

kuin ”käskystä”, erottelua tehden 

- suuntien kanssa: opetetaan ensin vahvasti toinen suunta, sitten toinen suunta, sitten 

vasta niitä sekaisin 
- koska opetetaan ne erillään toisistaan  koira ei opi erottelua vaan ennemin kaksi 

erillistä ärsyke-reaktio –sarjaa 

- yksinkertaisempaa oppimista, ei vaadin niin paljon kuin opettaa koiralle ero näiden 

kahden suunnan välillä 

Oppimissarja 

 

- esim. koira istuu aidan takana – näytetään esinettä – viedään se pois hetkeksi. 
Tuodaan takaisin ja toinen esine. Opetetaan koiralle yhdistämistä  oletus on, että 

koira valitsee ensin nähdyn esineen. Jos halutaan opettaa sitä, että koira valitsee 
sellaisen, jota ei ole nähnyt aiemmin  valitsee sen, jota ei ollut nähnyt aikaisemmin 

- oppii erottamaan oikean esineen; sääntönä näen x, valitsen x tai näen x, valitsen y 

- oppii oppimissarjan 

Kokeelliset neuroosit 

 

- jos eläimen pitää tehdä erottelua tilanteessa, jossa se ei ole mahdollista 

- ympyrän ja ellipsin erottaminen  muutettiin samanlaisiksi  neuroottista käytöstä. 

Kun alkuperäiset esille  eivät kyenneet erottamaan niitäkään! 

 

- poliisikoira, hyökkäsi käskystä. Kädet ylös  ei hyökännyt, ei käskyä. Muuten hyvä, 

mutta kun epäilty nosti tuolin ylös uhatakseen  ei hyökännyt vaan alkoi haukkua, 

vinkua jne. Muutama kk myöhemmin koira edelleen teki samaa.  

 

- Opetus? Ei kannata antaa kahta käskyä yhtä aikaa tai kropalla toista ja suullisesti 

toista. 

Sammuttaminen 

 

Onko sammuttaminen ”epäoppimista”, poisoppimista? 

 

- ei tarjota vahvisteita = sammuttamista 

- vahvisteen poistaminen 

- klassisessa ehdoll. primaarisen ja sekundaarisen vahvisteen välistä kytköstä 

heikennetään 
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- operantissa ehdollistumisessa sekundaarinen vahviste tarjotaan ilman primaarista, 

toimintoa ei enää vahvisteta 

- reaktiot vähenevät vähitellen 

- oppimista tapahtuu eli oppivat em. seikat 

 

- sammuttamisen aluksi koirasta tulee kiihkeä ja turhautunut 

- on tottunut saamaan palkkion – hermostuu kun sitä ei tule 

- sammumispurkauksia välillä: turhautuminen motivoi käytöstä 
o koira läpsii tassulla huomiota – ei saa  vinkuu, raapii jne. 

o loppuu joskus, poistutaan, palataan ja sama asia uudelleen = spontaani 

palautuminen 

o uusi yritys ei yhtä vahva kuin ensimmäinen 

o vähitellen nämä vähenevät ja loppuvat = toiminto on sammunut 

 

- spontaani palautuminen tapahtuu vaikka käytöstä olisi rangaissut 
- tapahtuu jotain ikävää, kun koira tekee jotain  ei kannata yrittää saada tekemään 

loppuun asiaa vaan annetaan olla, palataan asiaan myöhemmin  spontaani 

palautuminen ja tekee alkuperäisen asian kuten ennenkin 

- spontaani palautuminen toimii vain sellaisten asioiden kanssa, jotka on opittu hyvin 

Osittaisen vahvistamisen sammumisvaikutus 

 

- jotkut vahvistamisaikatauluista sisältävät sammuttamista 

- jatkuva vahvistaminen: reaktio häviää nopeasti sammutettaessa 

- satunnainen/erotteleva vahvistaminen: jatkaa reagoimista pitkän aikaa vaikka sitä ei 

palkita 

o koira ei ehkä huomaa, että sitä ei palkita enää, koska ollaan satunnaisessa 

palkitsemisessa 

o koira on tottunut olemaan saamatta palkkiota aina = osittaisen vahvistamisen 

sammumisvaikutus 

 

- huono uutinen koiranomistajille 

- ongelmakäytös usein satunnaisesti vahvistettua 

- sivuvaikutukset (mm. sammumispurkaus) aiheuttavat sen, että sammuttaminen ei 

kovin kätevää 

- tähän ei auta se, jos vaihdetaan jatkuvalle vahvistamiselle – satunnaisen 

vahvistamisen pohja taustalla 

 

- tokokoirat: ei jatkuvaa vaan satunnaista palkitsemista 
- käyttää sitten pakotteita tai palkkioita  satunnaiseksi, ettei ero kokeen ja 

harjoituksen välillä ole liian suuri 
- kokeessa koira kehässä sammumispurkaukseen  tekee paremmin 

- ei toimi klassisen ehdollistumisen reaktioihin 

Käyttäytymisen kontrollointi epämiellyttävien asioiden avulla 

 

- epämiellyttävien asioiden (pakotteiden yms.) käyttäminen johtaa keskusteluun 

kolmesta syystä 

o niiden käyttö aiheuttaa tunne-elämään sivuvaikutuksia, jotka vaikuttavat 

oppimiseen 

o pienilläkin muutoksilla saattaa olla dramaattisia vaikutuksia oppimisnopeuteen 

o positiivisia vahvisteita käyttämällä voi tehdä paljon virheitä ilman suurempia 

vahinkoja, pakotteita käyttämällä voi vahingoittaa koiraa 

 

- operantissa ehdollistumisessa käytettäviä negatiivinen vahvistaminen ja positiivinen 

rankaisu 

Negatiivinen vahvistaminen 
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- negatiivinen yhteys reaktion ja pakotteen käytön välillä 

- kutsutaan pako/välttämisreaktioksi 
- arkielämässä: kirkuva lapsi saa namia  äitiä/isää on vahvistettu negatiivisesti kun 

kirkuminen loppuu. Tulevaisuudessa ostaa mieluummin heti namia, ettei ala 

kirkumaan. 
- Vieraita taloon, koira riehuu  annetaan koiralle puuhaa, jotta se olisi hiljaa 

 

- tutkittu kahdenlaista pako/välttämisreaktioita 

- signaaliset ja ei-signaaliset menettelytavat 

- laatikko, jossa kaksi osaa 

- signaalisessa kokeessa signaali varoittaa eläintä että jotain epämiellyttävää tapahtuu, 

ellei eläin reagoi. Pian signaalin jälkeen eläin saa sähköiskun tms. Tämä voidaan 

välttää menemällä toiseen osaan laatikkoa. Jos jää paikoilleen ja lähtee vasta sähkärin 
saatuaan  pakoreaktio. Jos menee pois ennen iskua  välttäminen. Kun oppii jutun 

 välttää iskun. 

- Ei-signaalisessa kokeessa ei varoitussignaalia. Sähköiskut säännöllisin väliajoin – eläin 

oppii liikkumaan säännöllisesti laatikon toiseen päähän. Kestää pitemmän aikaa oppia 

eikä eläin pysty koskaan täysin välttämään sähköiskuja. 

 

- oppimisen varhaisessa vaiheessa eläin pakenee, ei vältä iskuja.  
- Muutaman toiston jälkeen  välttäminen 

- Oppimisen varhaiset vaiheet  ahdistusta ja stressiä 

- Kun oppii välttämään  ei enää  

 
Aluksi  varoitus  sähköisku 

Pako varoitus  sähköisku  reaktio  sähköisku loppuu 

Välttäminen varoitus  reaktio  varoitus pois/ei sähköiskua 

 

- ero negatiivinen vahviste ja rangaistus: negatiivinen vahviste tulee riippumatta 

eläimen käytöksestä 

- esim. autossa piippari, jos turvavyö ei ole kiinni – soi huolimatta siitä, oliko juuri 

aikeissa laittaa turvavyön kiinni tai oliko jo laittamassa sitä kiinni 

- negatiivisen vahvisteen poistaminen on riippuvaista käytöksestä, sen alkaminen ei 

- hevosen kääntäminen: tarkoituksena ei ole rangaista hevosta vaan vaikuttaa sen 

käytökseen 

- rangaistus tulee jonkun epätoivotun käytöksen yhteydessä 

- em. käytetään yleensä yhdessä: negatiivinen vahviste tulee esille jonkun väärän 

käytöksen aikana tai reaktion puutteen takia ja tekemällä oikein se poistuu 

 

- hihnassa vetämistä voi yrittää korjata em. avulla – ei yleensä onnistu, koska 

vetäminen on niin palkitsevaa 

- korvasta puristaminen + nouto 

- nopeat suoritukset, esim. nopea maahanmeno 

Sähköpannat 

 

- luoksetulon opettaminen 

- vaatii tunteettoman kouluttajan ja tarkan ajoittamisen 

- eläin jatkaa välttämisreaktiota vaikka ei saisikaan sähköiskua enää, käytös ei sammu, 

kun on ensin oppinut sen 

 
- Miksi toimii? Oletus: kun tekee oikean käytöksen  pelon tunne vähenee ja vahvistaa 

toimimista oikein. Kun eläin ensin oppii yhteyden kutsun (äsykkeen) ja luoksetulon 

(reaktion) sekä seuraamuksen (sähköisku) välillä – ensin pelästyy sähköiskua ja tulee 
pakoreaktio  se lopettaa sähköiskun ja pelko helpottuu. Myöhemmin oppii 

välttämään iskua tottelemalla kutsua (varoitussignaali) ja pelko edelleen helpottuu  

vahvistaa reaktiota. 

- varoitussignaalin lopettaminen tärkeää, kun eläin tekee oikein! 

- Pakotteen tultava nopeasti käskyn (varoituksen) jälkeen 
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- Ei saa jatkaa käskyttämistä, kun eläin tekee oikein (esim. huutaa edelleen tule, kun 
koira tulee jo kohti)  oikea reaktio lopettaa varoitussignaalin antamisen 

- Pakotereaktiot (välttämisreaktiot) kannattaa palkita turvalla tai helpotuksella ja 
harjoitusten välit kannattaa pitää kohtuullisen pitkinä  silloin toimii parhaiten 

Välttämisreaktion häviäminen 

 

- 13 koiran koe, suuria sähköiskuja 

- 10 sokkia, sitten 200 ilman (riippumatta suorituksen laadusta)  kaikki koirat 

reagoivat joka kerta, nopeasti 
- käytettiin siis voimakasta epämiellyttävää asiaa, jos heikompaa  häviää nopeammin. 

Siksi pitää aina silloin tällöin pitää yllä reaktiota eli käyttää pakotetta 
- jos reaktion esiintyminen estetään  välttämisreaktio voi hävitä nopeasti 

(varoitussignaali  ei saa tehdä reaktiota, ei tule sähköiskua) 

Lajikohtaisia puolustusreaktioita 

 

- välttämisreaktioon liittyy usein se, että oppiminen tapahtuu nopeasti 

- järkevää: eläimen kannattaa välttää vaarallista asiaa luonnossakin, muuten ei ehkä elä 

kauaa 

- jopa vain 5-10 kerran jälkeen oppii riippuen siitä, mitä halutaan saada aikaan 

- eläimillä tietyt pelkoreaktiot luonnollisia 

- jos halutaan vahvistaa niitä  oppiminen nopeaa (esim. rotta juoksee pesäänsä 

piiloon/pakenee/jähmettyy/hyökkää lajitoverinsa kimppuun) 
- jos reaktio ei ole luonnollinen eläimelle vaarallisessa paikassa  hitaammin tai ei 

ollenkaan opi 
- jos käyttää pakotteita  onko haluttu reaktio sellainen, että se on luonnollista 

pakotilanteessa? Esim. rotalle ei voisi opettaa napin painamista pakotteella 

- luoksetulot, eteenmenot ja maahanmenot opetettavissa koiralle (eteenmeno hankalin) 

- muiden kohdalla epäilyksiä, esim. nouto tai seuraaminen 

Positiivinen rankaisu 

 

- lisätään epämiellyttävä ärsyke tietyn reaktion yhteydessä 

- rangaistus tukahduttaa reaktion, mutta sen jälkeen reaktio voi edelleen jatkua 

- oikein tehtynä voi olla hyvä käytösten eliminoinnissa 

Kuinka vahva rangaistuksen pitää olla? 

 
- mitä vahvempi  sitä paremmin käytös tukahtuu 

- eläimet tottuvat rankaisuun: miedosta siirrytään kovempaan  ei tukahdu helposti 

- pitäisi aloittaa tarpeeksi vahvalla rankaisulla, sen jälkeen sitä voidaan lieventää 

- eettiset kysymykset nousevat esille – ei voida tietää, kuinka vahva rankaisun pitäisi 

olla 

Nopeus? 

 
- mitä pitempi viive reaktion ja rankaisun välillä on  sitä heikompi teho sillä on 

- koe: rankaisu heti, 5 s ja 15 s jälkeen  heti rangaistut 2 vko, 5 s 8 päivää ja 15 s 3 

minuuttia ennen kuin tekivät kiellettyä asiaa 
- jos käyttää rankaisua  sen pitäisi tulla heti 

Rankaisuaikataulut 

 

- jatkuva vahvistaminen parasta 

Mikä rankaisuväline? 

 

- rankaisun pitäisi ”sopia rikokseen” 
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- pitää olla informatiivinen 

Opettaako rankaisu koiralle, mitä sen pitäisi tehdä? 

 

- rankaisu tehokkaampaa, jos tarjolla on vaihtoehto, mitä pitäisi tehdä 

- vieraat ja hyppimisestä kieltäminen  tarjotaan vaihtoehdoksi istuminen ja sen kautta 

pääsee tervehtimään 

Rankaisu ärsykekontrolliin? 

 

- ärsykkeet, jotka mukana rankaisuhetkellä tulevat osaksi rankaisua 
- jos joku ärsyke aina mukana  siitä tulee osa rankaisua, rankaisu ei toimi hyvin ilman 

sitä 

- koira oppii monesti, että rankaisu tapahtuu vain silloin, kun omistaja on paikalla = 

omistajasta tulee osa rankaisua 

- koira voi alkaa pelätä omistajaa 

- siksi ”kaukorankaisemet” suosittuja – omistajalla ei osuutta rankaisuun (koiran 

mielestä) 

- ansat esim. ruoan varastaminen 

Rankaisu on palkitsevaa sen käyttäjälle 

 
- rankaisu tukahduttaa meneillään olevaa käytöstä  siksi palkitsevaa käyttäjälle 

- koira ei tiedä mistä rankaisu tulee  ei tee mitään 

- koirat, jotka eivät tee mitään joillekin omistajille mieluisia ja siksi omistajat käyttävät 

rankaisua 

Käytökset, jotka säilyvät rankaisusta huolimatta 

 

- rankaisu saattaa joskus vahvistaa käytöstä 
- itseään rankaisevat käytökset  positiivinen vahviste on läsnä vain jos käytöstä 

rangaistaan. Koira jota ei huomata  tekee jotain kiellettyä  rankaisu ja samalla 

huomiota 
- paikallaistuminen: istuminen ja paikallaolo uutta. Koira ei pysy  omistaja käskee 

istumaan ja palkitsee siitä, poistuu – koira karkaa ja sama uudelleen. Miksi koira jäisi 

paikoilleen…? 

- Jotkut koirat kestävät paljon rankaisuja, jos niille annetaan aikaa tottua niihin ja 

oppivat jopa pitämään niistä, jos niihin liitetään mukavia seuraamuksia 

 

- noidankehäkäytös: eläin jatkaa pakoreaktiota, vaikka reaktiota ei enää rangaista 
- ihminen puree kynsiä, kun stressaantuu  estetään pureminen  stressaantuu siitä 

kun ei saa purra kynsiä. Estämisen jälkeen pureminen yleensä pahempaa. Puree niitä, 

koska se lievittää stressiä, joka lisääntyy jos ei saa purra… 
- fobinen käytös: omistaja rankaisee pakoreaktiosta  pelko kasvaa, pakoreaktio 

vahvistuu rangaistuksesta huolimatta, koska pakeneminen helpottaa pelkoa 

- nuolemisen kieltäminen lisää nuolemista samaan tapaan 

Mikä idea on rankaisun käyttämisessä? 

 

- tehokas tapa opettaa tietyissä olosuhteissa 
- niiden luominen usein hankalaa tai mahdotonta  mieluummin erilainen tapa käyttöön 

- ei saa käyttää kostona, se on oppimisen väline 

- sen pitää olla tarpeeksi voimakas, sopia rikokseen, jatkuvaa, välitöntä ja ei saa liittyä 

johonkin ihmiseen 
- ideaalirangaistus: jos parkkeeraa auton väärin  se räjäytetään. Sopii em. 

määritelmiin 

Noncontingent epämiellyttävä ärsyke 
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- epämiellyttäviä asioita, jotka tapahtuvat riippumatta eläimen käytöksestä 

- koiran mielestä rangaistukset saattavat tulla epämääräisesti, omistaja luulee 

rankaisevansa tiettyä asiaa 
- koira pissannut sisälle  rangaistaan siitä myöhemmin joskus 

- koira laatikossa ja sähköiskuja satunnaisesti – koira sekosi ja sitten lamaantui täysin = 
opittua avuttomuutta  rangaistus tulee huolimatta siitä, mitä tekee, masentuu. 

Ihmisillä sama asia ehkä syynä masennukseen, ihan sama mitä tekee, ei vaikutusta 

tuleviin tapahtumiin 

- jos em. koiralle annetaan mahdollisuus paeta sähköiskuja – ei tee sitä – makaa vain 

paikoillaan. Ei osaa yhdistää asioita toisiinsa, ei osaa hallita käytöstään. 

 Negatiivinen rangaistus 

 

- yksinkertainen, rajoitettu käyttö 

- jotain miellyttävää poistetaan 

- esim. nami – koira ei tee oikein – nami viedään pois 

- time-out / jäähy yleinen: eläin viedään vahvisteen luota pois joksikin aikaa. Lapset 

nurkassa, jääkiekossa 

- pentujen kanssa leikkiessä: liian raju leikki – omistaja jähmettyy, menee pois pennun 

luota, sulkee pennun mennessään huoneesta sinne sisään. Lyhyt jäähy, 20-30 s (ettei 

pentu ehdi alkaa viihdyttämään itseään) 

- väärät reaktiot käskyihin: 2-3 s + selän kääntäminen saattavat olla riittäviä 

 
- agilityohjaajat: koira tekee virheen  pois radalta 

- koiran pitää tuolloin tietää, että sillä olisi ollut mahdollisuus jatkaa rataa 

- tehtävä aina 

- ei ehkä toimi, koska muutenkin rata loppuu aina joskus 

Oppimisen periaatteiden käyttäminen käytöksen muuttamiseen 

Uusien käytösten opettaminen 

 

- onko opetettava käytös osa koiran käytösmallistoa? 

- tekeekö koira sitä jo? 
- esim. istuminen käskystä  tekee jo 

- esim. sivulletulo  ei tee 

 

- sellaiset, joita jo tekee 

1. odotetaan, kunnes käytös ilmaantuu ja vahvistetaan sitä (siepataan 

oikeita käytöksiä) 

2. muokataan käytös (shaping) vahvistamalla koiran yrityksiä tehdä oikein 

3. ohjaaja voi houkutella käytöksen sattumaan ja sitä vahvistetaan 

4. voidaan käyttää shapingin ja houkuttelun yhdistelmää 

Shaping  

 

- vahvistetaan tiettyjä käytöksiä ja tiettyjä ei 

- pienet askeleet 

- aluksi pieni osa lopullisesta käytöksestä 

- kriteerejä muutetaan oppimisen edetessä 

- käytösten likiarvoista liikkeelle 

- valmis käytös ja sitten käsky mukaan 

- arkielämän sheippausta: koripallon heittämisen opettelu, puhumisen opettelu 

- sopii etenkin aroille tai aggressiivisille eläimille sekä villieläimille, jotka eivät siedä 

kosketusta 

- vaatii kärsivällisyyttä ja havainnointitaitoja 

- mielikuva päässä, mitä haluaa lopulliseksi käytökseksi 

- ei liian nopeasti eikä hitaasti etenemistä 

- sheippauspeli ihmisten kanssa 
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Shapingin lait (K.Pryor) 

 
- Breland & Bailey  kannattaa käyttää erilaisia eläinlajeja shapingin opettelussa, esim. 

kanat ja kani 

- virtuaaliset sheippauseläimet 

Houkuttelu 

 

- koiria helppo houkutella  tottuneet ihmisten johdattelevan niitä 

- eläimen tai ympäristön manipuloimista 

- voi olla tehokkaampaa kuin shaping, koska tapahtuu nopeammin (alkaa tekemään 

käytöstä) 

 

- houkuttimesta eroonpääsy ongelmavaihe 

- häivyttäminen – kun aloittaa houkuttelun, pitää tietää, miten houkuttelusta pääsee 

eroon 

- kosketus/tuntohoukuttimet vaikeita häivyttää 

- visuaaliset helpompia 

 

- vihjeen voi lisätä melko varhain 

- käsky – houkutus – toiminta ja vahvistus 

- koira oppii samalla tavalla kuin shapingissa (vahvistamisen kautta) 

- koira ei opi shapingissa paremmin kuin tässä – ei tutkimustuloksia, jotka tukisivat tätä 

 

- jotkut koirat näyttävät ymmärtävän, miten shapingleikki toimii 

- koirat ovat oppineet ko. tilanteeseen sopivan oppimistavan? 

 

- ei erotettavissa parasta tapaa, käyttö tilanteen mukaan 

Ketjuttaminen 

 

- monimutkaiset toiminnot 

- jokainen käytös, jonka eläin tekee, on ärsyke seuraavalle 

- takaperinketjuttaminen: loppu rakennetaan ensin, sitten vaihe vaiheelta edelliset 

- etuperinketjuttamista voi myös tehdä, mutta tulokset eivät yhtä hyviä  

palkitseminen ei tule jostain tietystä vaan eri toiminnoista, joten ketjua ei synny 

- sekä-että –ketjuttaminen: opetetaan liikkeiden osia erillään liikeketjusta ja kun osaa 

ne  liitetään ketjuksi. Esim. seuraamisen osat erikseen ja sitten yhdistetään 

 

- ketjun keskeyttäminen on helpompaa sen alussa kuin keskellä/lopussa 

- esim. rähjäävät koirat – toiminnan keskeyttäminen helpompaa, kun koira ei ole 

alkanut rähjäämään ja palkita sitä nameilla  

Itse-shaping/auto-shaping 

 

- kyyhkyt ja nokkimisen opettaminen 
- valaistaan avainta ennen ruokaa  kyyhkyt alkoivat nokkia avainta vaikka niitä ei 

rohkaistukaan siihen 
- sama asia saattaa tapahtua naksun kanssa  koira yrittää syödä sen 

- sopii esim. noudon opettamiseen: noutoesine + ruokaa sen jälkeen (klass.ehd.) ja sen 

jälkeen tavallinen shaping 

Olemassa olevien käytösten muokkaaminen 

 

 Ehdollistuneet tunteelliset reaktiot 

- pikku-Albert ja pelottelu hiirellä 

 

 vastaehdollistuminen ja poisherkistäminen 
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- jos ehdollinen vahviste CS on liittynyt miellyttävään seuraamukseen (UCS)  vaikea 

muuttaa CS epämiellyttäväksi 

- sama päinvastoin 
 tätä on vastaehdollistuminen ja poisherkistäminen 

- tehokkaita pelottavien asioiden poisopettamisessa 

- muutetaan pelottava ehdollinen vahviste liittymään johonkin miellyttävään 

- tähän lisätään yleensä poisherkistäminen: aloitetaan matalalla pelottavan asian tasolla 

ja voimistetaan sitä  

- toinen vaihtoehto on liittää ensin joku neutraali asia (ehdollinen ärsyke) mukaviin 
asioihin. Kun tämä kunnossa  miellyttävä ehdollinen ärsyke liitetään pelottavan asian 

esiintymiseen  miellyttävä ärsyke ”voittaa” pelottavan asian (rauhoittaa koiran) 

 

 tulviminen/reaktion estäminen 

- ehdollinen ärsyke esiintyy ilman ehdotonta ärsykettä = sammuttamista 
- esim. ihminen pelkää käärmeitä  laitetaan huoneeseen, jossa paljon käärmeitä  ne 

eivät vaarallisia. Siis ehdoton ärsyke (käärme tappaa) puuttuu 

- joskus auttaa, joskus alkaa pelätä vielä enemmän (jos ei pääse pakenemaan 

tilanteesta  pelko kasvaa huimasti) 

 
- toinen tapa on keksiä ärsyke ja käytös, joka ei sovi yhteen pelon kanssa  käytetään 

näitä pelottavassa tilanteessa (koira pelkää ihmisiä, mutta ei koiria  ihmiset ja koirat 

yhdessä ja totutus heihin, sitten samat ihmiset ilman koiria) 

 

 maun epämiellyttävyyden oppiminen 

- eläimet oppivat helposti, jos joku ruoka tekee ne sairaiksi 
- esim. uusi ruoka ja rotat  syövät sitä vain vähän ja odottavat jonkun tunnin ja sen 

jälkeen vasta syövät enemmän  vaikeita myrkyttää tämän vuoksi 

- pahan olon tunne liitetään helposti uuteen ruokaan 
- sudet ja litiumkloridilla maustettu lampaanliha  eivät syöneet lammasta. Jotkut eivät 

oppineet tai sitten vain tappoivat lampaan, mutta eivät syöneet 

- litiumkloridi tehokas aine oikeassa annostuksessa 

Joitakin yleisiä käyttäytymisongelmia 

 

 fobiat 

- mm. äänet, liike, kosketus, lattia 

- usein kyse ehdollistuneesta reaktiosta 

- pelkoherättävä ärsyke = CS ja pelkoreaktio = UCS 

- ukkosenpelolla näyttäisi olevan geneettistä taustaa 

- neofobia (uusien asioiden pelko) tyypillistä aikuisille villieläimille 
- jos fobia on opittu  poistaminen 

o habituaatio eli tottuminen 

o poisherkistäminen ja vastaehdollistuminen 

o tulviminen 

 

- esim. ukkosenpelko: nauhoitettu ukkosta, vilkkuvalot, suihku päällä, 

sähkögeneraattorit 

- ensin totutetaan mietoihin ärsykkeisiin (habituaatio), sitten voimistetaan sitä 

(poisherkistäminen ja vastaehdollistuminen), rentouttaminen samalla 

- tuona aikana tärkeää, että koira ei joudu koskaan kokemaan liian vahvaa pelottavaa 

ärsykettä  

 

- jotkut pelot eivät yhtä hyviä pelkälle poisherkistämiselle ja vastaehdollistumiselle 

- esim. toisten koirien pelko – ärsykkeen tasoa voidaan laskea vain näyttämällä koiria 

kaukaa 

- vastaehdollistuminen parasta tuolloin tai ehkä tulviminen 

- koiran reaktioita tarkkailtava koko ajan ettei herkisty lisää 

 

 eroahdistus 

- syynä joko yleinen ylikiintymys tai pelottavat tapahtumat yksinolon aikana 
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- koira altistetaan vähitellen pelottavalle tilanteelle = yksinjäämiselle ja samalla siihen 

liitetään jotain mukavaa 

- lähtemiseleet jne. kehitetään poistuminen ja yksinolo 

 

 koirienvälinen aggressiivisuus 

- syyt: hormonit, huono sosiaalistuminen, huonot kokemukset, hihna estää liikkumisen, 

vahvistettu käyttäytymään huonosti, turhautumiskäytöstä jne. 

- näiden mukaan ”hoito” 

 

 aggressiivisuus ihmisiä kohtaan 

- perheenjäseniä tai vieraita kohtaan 

- vieraita kohtaan  pelko tai reviirin puolustus 

- reviiriaggressio: vastaehdollistuminen ja poisherkistäminen 

- pelko: samat ja käskyttäminen (esim. pois) 

- saalistamien / liikkuvat ihmiset: joko rankaiseminen tai vastaehdollistuminen ja 

poisherkistäminen 

- perheenjäsenet: puolustusaggressiota tai omistusaggressiota: vastaehd. ja poisherk. 

sekä olosuhteiden muuttaminen 

- dominanssiaggressio: dominanssieleet yleisiä koirien kesken, mutta 
dominanssiaggressio ei. Ihmisten kesken aggressiokin yleisempää  eivät osaa lukea 

eleitä oikein? Monesti koira on oppinut hyötymään tilanteesta esim. aggression kautta. 

Hoito: vastaehd. ja poisherk. sekä koiran pitää ansaita kaikki  

Sosiaalinen oppiminen 

 

- osaavatko koirat matkia? 

- matkiminen = sosiaalista oppimista 

Sosiaalinen sujuvuus (facilitation) 

 

- koira tekee jotain koska joku muu koira tekee sitä 
- ollaan ravintolassa, ei ole nälkä. Joku muu tilaa ruokaa  tulee nälkä  

- koirat alkavat ulvoa, hyökkäävät saaliin kimppuun, tulevat myös syömään jne. 

- laumakäytös toinen nimike 

- pelot voivat samalla tavalla siirtyä  

- omistajan pelko voi siirtyä koiraan 

Ärsyke tai paikallinen lisäys (?) 

 
- yksi eläin tekee jotain  alkaa kiinnostaa muita  menee lähemmäksi sitä. Olemalla 

oikeassa paikassa eläin alkaa tehdä samaa asiaa 

- vanhempi koira, joka kouluttaa kotona nuorempaa 

Matkiminen 

 

- kokonaan uuden käytöksen omaksuminen havainnoimalla toista eläintä 

- esim. flyballia katsova koira oppii samalla laitteen käytön 

- puhdasta matkimista ihmisillä ja ihmisapinoilla 


