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Early prediction of adult police dog efficiency – a longitudinal study 
 

Poliisikoirana toimimisen arviointi mahdollisimman nuorena 
 

 N. 70% erään poliisikoirakoulutuskeskuksen koirista ei ollut sopivia poliisikoiriksi  

 Hylätyistä poliisikoirista moni pystyi työskentelemään kuitenkin esim. vartiokoirina (ei niin vaativaa) 

 Tärkeää olisi jo varhain pystyä ennustamaan mistä koirasta mahdollisesti olisi poliisikoiraksi – kallista 
kouluttaa koiria turhaan 

 Pentutestit apuna, mutta eivät kerro sitä, onko koirasta poliisikoiraksi  

 Poliisikoirana toimimisen arviointi mahdollisimman nuorena 

 Haluttiin (piti) kehittää uusia testejä tämän selvittämiseksi 

 Erilaisia testejä kehitetty, mm. 
o Pfaffenberg opas- ja terapiakoirat 
o Kotikoirat (Campbell, Fogle, Coren…) 
o Rescue-koirat (Ledger & Baxter) jne.  

 Mitkään näistä eivät suoraan sopineet poliisikoiratesteiksi 
 
Materiaali ja menetelmät 

 
 167 pentua, poliisikoiralaitoksen kasvattamia 

 V. 1994-1996 

 49 pentuetta 

 Testaaminen alkoi pentujen ollessa 8 vko vanhoja 

 Kenneltiloissa asuminen koko ajan  

 4 vkon iästä eteenpäin ainakin 2 h sosiaalistumista ihmisten kanssa päivittäin 

 6 vkon iästä lähtien ampumisen kuulemista ja autoajeluja 

 Ei erotettu emästä 6-7 vkon iässä 
o Ei syytä erottaa aikaisemmin, ihminen-koira suhde muodostuu hyväksi myöhemminkin (Slabbert 

& Rasa 1993) 
o Pennut ehtivät oppia emältään  
o Vähemmän erostressiä  parempi terveys 

 Pennut 12 vko ikään asti emänsä kanssa 
 
Pentujen hoito  
 

1. Pentukävelyt 

 Pennut emän kanssa kävelyllä kerran viikossa ”ulkomaailmassa” 8-9 vkon iässä 

 Matka n. 500m ja kesto 30 min 

 10-12 vkon iässä ilman  
emäänsä 

 13-16 vkon iässä yksin  
sekä ostoskeskuksissa  
vierailuja 

 
2. Autot 

 Matkapahoinvoinnin estämiseksi autoilua 

 30 min ajelu kerran viikossa 
 
3. Uiminen  

 Säännöllisesti käytettiin uimassa 

 Emä sai uida ja pennut halutessaan myös 
 

4. Muut ihmiset 

 Säännöllisesti erilaisia ihmisiä pentujen luona 

 Koirat vierailulla läheisissä kouluissa, lapset saivat leikkiä niiden kanssa 

 10-16 vkon iässä ainakin joka toinen viikko  
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5. Aggressio 

 10-12 vkon iässä pennut saivat katsella, kun emää provosoitiin aggressiiviseen käyttäytymiseen 

 Maalimies yllytti emää haukkumaan juosten kennelissä aidan vieressä edestakaisin 
 

6. Ampuminen 

 40 m pennuista ammuttiin 8 vkon iässä  matkaa lyhennettiin vähitellen 10 m:in (16 vko) 

 Pennut saivat leikkiä keskenään tai ohjaajan kanssa 
 

7. Noutaminen 

 Jos emä nouti hyvin, saivat pennut katsella sen noutavan keppejä tai palloa 

 Pennut saivat liittyä mukaan noutoon, jos halusivat 

 Kannustettiin myös pentuja noutamaan (kaikki ja yksin ollessaan ohjaajan kanssa) 
 

 16 vko iässä pennut siirrettiin seuraavaan osaan kenneliä (sosiaalistumisosasto), jossa ne olivat 9 kk 
ikään saakka 

 Koirille opetettiin tuolla rutiineja, ei painetta opettamisessa 
 
1. Perustottelevaisuus 

 Hihnassa kulkeminen, istu, paikalla, ohjaajan vasemmalla puolella oleminen 
 
2. Aggressio (6-9 kk) 

 Koirat rivissä 

 Niiden välissä kulkemassa maalimies edestakaisin, heilutteli käsiään, huuteli ja vihelsi 

 Sitten mm rätti mukaan ja koirat saivat tavoitella sitä 

 9 kk iässä pentuhiha  

 Samaan aikaan ammuttiin n. 10 m päässä 
 
3. Ostoskeskukset 

 Poliisiautoilla ostoskeskuksiin säännöllisesti, siellä kävelylle eri paikoissa ja pinnoilla 

 N. kerran kuussa tätä 

 Pentujen hoito  
 
4. Etsintä 

 Leikin avulla 

 Ohjaaja piiloon ja koira sai etsiä ohjaajan  

 Sisällä ja ulkona  
 

 9 kk iässä pennut siirrettiin koulutusosastoille, jossa ne olivat kunnes niistä tuli poliisikoiria 

 Koirille opetettiin  

 Mm etsiminen rakennuksista 

 Mm etsiminen metsästä tms. puskista 

 Peruspuruja  
 
Testaaminen 

 Koulutusvaiheessa koirista valittiin poliisikoiriksi sopivat  

 Tätä ennen testejä  

 Arvosana-asteikko 1-10 

 Testi-iät 

 8 vko 

 12 vko 

 16 vko  

 6 kk 

 9 kk  
 
8 vko 
Estetesti 

 Pennun pääseminen ohjaajan tai ruuan luokse 

 Aidattu alue, pentu sen sisällä 
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 Jotta pääsisi ohjaajan luokse, pennun piti… 

 Mennä 1,5 m pitkän tunnelin läpi (halkaisija 0,75 m), portaat 1 m pitkä ja 40 cm korkea, 2 askelmaa ja A-
este (1 m x 40 cm) 

 3 pistettä / este  

 1 piste, jos rata tuli suoritettua 2 min kuluessa 
 
Noutotesti 

 Pentu sai noutaa lempileluaan  

 Kriteerejä 

 Koiran kiinnostus hakea ohjaajan osoittama esine 

 Tapa lähestyä esinettä 

 Tapa löytää esine 

 Miten koira nouti esineen 

 Toiko koira esineen ohjaajalle  

 2 p. maksimi / kriteeri  
 
12 vko 
Noutotesti 
Yllätys  

 Kävelyllä ohjaajan kanssa koiran eteen pomppaa ihminen puskasta 

 Mitä koira tekee:  

 Menee karkuun eikä tule takaisin   0 p. 

 Pelästyy, menee karkuun, palaa   5 p. 

 Haukkuu vierasta tai yrittää hyökätä, ei yritä karata 10 p. 
 

Ampuminen 

 Pentu ja ohjaaja leikkivät 

 20 m päässä ammutaan kaksi laukausta 

 Koiran elekieli ampumisen aikana kuvailtiin  

 Ei pisteitä, paukkuarka tai ei paukkuarka  
 

16 vko 
Yllätystesti  
 
6 ja 9 kk 
Aggressiotesti  

 Vieras ihminen huitoo koiraa kohti rätillä 

 Koira menee ohjaajan taakse piiloon  0 p. 

 Ei pelkoa, ei hyökkää  5 p. 

 Koira siirtyy eteenpäin, puree rättiä 10 p.  
 
Testien tulokset 

 18-24 kk iässä lopullinen päätös koiran poliisikoiraksi tulemisesta 
 
Estetesti:  

 Alhaiset pisteet  ei monestakaan poliisikoiraa 

 Hyvät pisteet  kohtalainen osa näistä poliisikoiriksi  
 
Noutotestit (8 ja 12 vko) 

 Testissä hyvin pärjänneistä koirista suuresta osasta tuli poliisikoiria  
 
Yllätys (12 ja 16 vko) 

 Sama kuin edellä  
 
Ampuminen (12 vko) 

 Vain 9 paukkuarkaa koiraa 

 Näistä vain yhdestä tuli poliisikoira  
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Aggressiotesti 6 kk 

 78 % pennuista, jotka saivat tässä huonon tuloksen, ei tullut poliisikoiraa 

 69 % niistä, jotka menestyivät hyvin, tuli poliisikoira 
 
Aggressiotesti 9 kk 

 82 % pennuista, jotka saivat tässä huonon tuloksen, ei tullut poliisikoiraa 

 55 % niistä, jotka menestyivät hyvin, tuli poliisikoira  
 
Testien vertailua 

 Parhaimmat ennustajat tulevaisuuden poliisikoiran uralle:  

 Aggressiotesti (6 ja 9kk) sekä noutaminen (8 ja 12 vko) 

 Myös estetesti ja yllätys toimivat ennustajina hyvin  

 Ampumisella ei merkitystä 

 Hyvin menestyneet koirat menestyivät paremmin toisella kerralla kaikissa testeissä, huonosti 
menestyneet eivät paremmin aggressiotesteissä  

 
Pohdinta  

 Tutkimuksen perusteella montaa aikuisen poliisikoiran ominaisuutta voidaan ennustaa testien avulla 

 Tärkeimmät olivat nouto (8 vko), aggressio (9 kk) ja aggressio (6 kk) 

 Ei vain yhtä testiä, vaan monta erilaista testiä  saadaan parhaiten selville eri asioita 

 Noutotestissä koirat aika heikkoja 

 Parempia 12 vko vanhana 

 Pfaffenberg: pentu voidaan opettaa noutamaan, mutta sellaiset pennut eivät hyviä työskentelijöitä 

 Fält: perinnöllinen komponentti mukana spk noutamisessa 

 Testin koirien vanhempien valinnassa ei otettu huomioon niiden noutohalukkuutta 

 Ampuminen  
o Paukkuarkuutta ei paljon (9) 
o Pennuille oli ammuttu jo aikaisemmin = tottuneet jo  
o Hyvä kuitenkin eliminoida mahdolliset paukkuarat koirat poliisikoirista mahd. pian  

 Aggressio 
o Merkittävä ennustaja 
o Ei poliisikoiraa  aggression puute suurin syy 
o Pennut eivät menestyneet kovinkaan hyvin näissä testeissä  
o 6-9 kk ikäiset pennut: eivät kehittyneet tarpeeksi, murkkuikä, pelkäävät yleisesti monia asioita. 

Pennut alkavat ensimmäistä kertaa elämässään tajuta, että niille voi käydä hullusti, voivat 
satuttaa itsensä 

o 9 kk testi oli hyvä ennustaja, aikaisemmin testit tehty 12-18 kk iässä  säästää aikaa 3 kk 
o 6 kk iässä tehty testi myös hyvä ennustaja ja säästää aikaa vielä enemmän 
o Huonoa se, että pennut silloin keskimäärin pelokkaimmillaan  

 Pentutestit 
o Dominanssin tutkiminen pentutesteissä  yritetään ennustaa ihmiseen kohdistuvaa dominanssia  
o Kritiikkiä: epäluonnollista painaa koira maahan, sätkytteleminen ei tarkoita dominointia 
o Nykyiset testit sekavia, eivät pääse tavoitteeseensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Pipa Pärssinen)  


