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Hyvä koirankouluttaja? 

Mistä tunnistaa hyvän koirankouluttajan? Onko mittana kilpailumenestys, hyvä arkitottelevaisuus, temppu-

jen osaaminen vai mikä? Miksi joku onnistuu yhden koiran kanssa ja toisen koiran kanssa kaikki on toivo-

tonta? Entä koulutuksen monimuotoisuus; osa kouluttaa koirilleen monia asioita ja toiset vain yhtä-kahta 

asiaa - kummat ovat parempia kouluttajia? Mistä tietää itse, onko hyvä vai huono kouluttaja?  

Kun kouluttajan taitoja lähtee “mittaamaan”, pitää miettiä ajatellaanko koulutustaitoja yleisesti vai tietyn 

lajin koulutustaitoja. Joillakin ihmisillä tuntuu olevan näistä ensimmäistä, joillakin toista ja toisil-

la molempia. Jos ajatellaan koulutustaitoja yleisesti, voi miettiä miten monenlaisia asioita kouluttaja osaa 

kouluttaa (lajit, arkitottelevaisuus, hyötykoirat…) ja miten erilaisia koiria kouluttaja osaa kouluttaa (”yleis-

kouluttaja“). Tähän vaaditaan ainakin koira- ja opetusmenetelmätuntemusta. Tietyn lajin koulutustaitojen 

hallitseminen vaatii erilaisia taitoja, osin suppeampia ja toisaalta paljon tarkempia taitoja (”erikoiskoulutta-

ja“). On vaikea verrata, kumpi kouluttaja on parempi; se, joka osaa kouluttaa minkä tahansa koiran istu-

maan vai se, joka osaa kouluttaa juuri tietynlaisen koiran tekemään määrätyn asian tietyllä tavalla. Ehkä 

“hyvyys” riippuu siitä, mitä koulutuksella halutaan saavuttaa - halutaanko esim. pituushyppääjä vai kym-

menottelija? Vai halutaanko sellainen, joka tekee molempia ja on molemmissa hyvä? Paras näistä koulutta-

jista lienee sellainen kouluttaja, joka osaa sekä yleisesti kouluttaa koiria että osaa myös jotain erikoiskoulu-

tuksia.  

Koulutuksella on usein jokin lopputulos tai tavoite, johon pyritään. Se voi olla esim. koetulos tai onnistumi-

nen työtehtävissä. Kouluttajan osaamistason mittaaminen koulutuksen lopputuloksen perusteella (esim. 

koiran koetulokset) EI kerro suoraan sitä, onko kouluttaja hyvä vai ei. Näin joskus agilitykisoissa 3-luokassa 

koiran, jota ohjattiin aivan järkyttävällä tavalla - mutta koira suoritti radan ohjaajasta huolimatta. Samaa 

näkee kaikissa lajeissa: hyvä koira paikkaa paljon ohjaajan heikkouksia ja helpottaa kouluttamista. Joskus 

tuntuu, että tämä tosiasia (jos se sellainen on) unohtuu etenkin kouluttajilta, joilla on hyvä koira. On help-

poa ajatella, että sellaisella koiralla, joka ei toimi hyvin, ei osaa paljon, ei menesty kokeissa jne., on huono 

kouluttaja ja päinvastoin. Mutta entä jos koira esim. agilityssä on hidas rakenteensa takia? Onko tähän syy-

nä se, että kouluttaja on huono? Tai tokokoira, joka tekee asiat rauhallisesti vs. koira, joka luonnostaan 

tekee asiat täysillä? Koirissa kun selvästi on fyysisiä ja temperamenttieroja, jotka vaikuttavat niiden toimin-

taan koulutuksessa. Koiran koulutus- tai osaamistaso kertoo vain osan kouluttajan taidoista.  

Tuntuu, että nykyään yliarvostetaan koirien suorituksia kokeissa ja niiden perusteella määritellään liian 

suoraviivaisesti kouluttajan koulutustaitoja. Jos ohjaajalla sattuu olemaan heikompi koira, joutuu hän koi-

ransa kanssa huonompien kouluttajien kastiin, vaikka koiran tulokset olisivat koiran tasoon nähden loista-

vat. Hyvien koirien ohjaajat pääsevät automaattisesti parempien kouluttajien kastiin, vaikka koiran osaa-

mistaso ei olisi sen kykyihin nähden erityisen hyvä (esim. agilityssä koira, joka kiitää radalla tuulen lailla, 

mutta tekee säännöllisesti virheitä tai ohjaajan ohjaus on sitäsuntätä vs. hitaampi koira, jota ohjataan erin-

omaisesti, mutta meno ei näytä yhtä hienolta). Ja toisaalta; hyvän koiran ohjaajalle voidaan tokaista, että 

helppohan se on kouluttaa, kun on tuollainen koira, eihän sitä tarvitse kouluttaa ollenkaan. Tavallaan tuo 

on totta, vaikka ei ihan niin yksinkertaista. Kyllähän kaikkia koiria joutuu kouluttamaan, toisia enemmän ja 

toisia vähemmän. Kuitenkin mitä “parempi” koira ihmisellä on (koulutettavaa lajia ajatellen), sitä helpompi 

sitä on kouluttaa, sitä vähemmän kouluttamisen eteen joutuu ponnistelemaan ja sitä helpommin tuloksia 

saa aikaan (ainakin omien koirieni kohdalla asia on ollut näin).  

Omalta kohdaltani tiedän, että kouluttajantaitoja on tullut rutkasti lisää silloin, kun on joutunut ratkomaan 

ongelmia ja miettimään, miten jossain asiassa pääsee eteenpäin (eli kun koira ei ole jossain lajissa ollut 
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“helppo” tai “hyvä”). Jäljestäminen oli mielestäni helppoa, kun tein sitä Elvin ja Masun kanssa. Vasta Sel-

man kanssa taisteleminen laittoi miettimään, miten koiran saa jäljestämään. Kun jälki sujui helposti, ei tar-

vinnut kuin tehdä jälki ja sen jälkeen lähteä koiran kanssa jäljestämään. Sitten tultiin pois metsästä ja se 

siitä. Samaa olen huomannut kaikissa lajeissa; kun ongelmia syntyy tai kun koulutus ei edisty kuin kirjois-

sa, joutuu miettimään asioita enemmän ja koulutustaidot kehittyvät. Lisäksi ilman muiden kouluttamista ja 

neuvomista omat taidot olisivat jääneet kovin pinnallisiksi. Opettaessaan toisille joutuu oikeasti tuumaile-

maan, mistä ko. asiassa on kyse, miten tämän saa esitettyä ja ohjattua muiden tietoon.  

Hyvän kouluttajan määritteleminen ei ole yksinkertaista eikä tällaista määritelmää ehkä olekaan. Mahdolli-

sesti tärkeimpinä mittareina voidaan pitää koiran osaamistasoa koiran (ja ohjaajan) kykyihin nähden ja kou-

luttajan ongelmanratkaisukykyjä? Toisaalta mitä merkitystä on sillä, onko kouluttaja oman koiransa koulut-

tajana hyvä, keskinkertainen vai heikko - ehkä ei mitään. Jokainen kouluttaa omaa koiraansa omien ja koi-

ransa kykyjen mukaisesti, saavuttaa toivottavasti haluamiaan tuloksia, arvostaa (ei arvostele) muiden tulok-

sia eikä syytä koiraansa siitä, jos omat taidot eivät riitä sen kouluttamiseen. Suurimmalla osaa ihmisistä 

koirien kouluttaminen on kuitenkin vain harrastus, jota ei kannata ottaa liian vakavasti - harrastamisen kuu-

luisi kai olla mukava vapaa-ajanviettotapa? 

Hyvän kouluttajan tunnusmerkkejä  

hyvä suhde koiraan, molemmat pitävät työskentelystä  

koiranlukutaito; ohjajaa osaa tulkita koiraansa ja kommunikoida koiran kanssa   

kouluttaja tietää, mitä pitää opettaa ja osaa asettaa tavoitteet oikein     

opetusmenetelmien ja -tekniikoiden soveltaminen omaan koiraansa ja muokkaaminen koiran mukaan  

kouluttaja osaa ratkoa ongelmatilanteita  

kouluttajalla on jonkinlaista laaja-alaisuutta kouluttamisessaan (erirotuiset koirat tai eri tehtävät) tai eri-

koisosaamista (tietyn lajin kouluttaminen, mielellään erilaisille koirille)  

luovuus ja tiedon hankkiminen  

 


