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Klassinen ehdollistuminen tunneoppimista - miksi? 

Klassisesta ehdollistumisesta puhuttaessa puhutaan usein myös “tunneoppimisesta”, jota käytetään jopa 

klassisen ehdollistumisen synonyyminä. Onko asia näin? Omasta mielestäni klassista ehdollistumista ei suo-

raan voi sanoa pelkästään tunneoppimiseksi, vaikka ehdollistumisessa opitaan myös tietynlaisia tunnereak-

tioita muiden asioiden lisäksi. 

Klassisessa ehdollistumisessa on karkeasti sanottuna kyse kahden asian välisen yhteyden luomisesta (esim. 

http://www.northern.ac.uk/learning/NCMaterial/Psychology/lifespan%20folder/PAVLOV.gif). Kun tätä 

yhteyttä luodaan, tapahtuu ehdollistumista eli jokin aiemmin neutraali (tai muuta asiaa tarkoittanut) ärsyke 

muuttuu ehdolliseksi ärsykkeeksi, joka ennakoi tietyn tapahtuman esiintymistä. Koira luo assosiaation eli 

mielleyhtymän kahden asian välille. Esimerkiksi 

 naksun ääni tai kehusana –> makupala  

 kieltosana –> epämiellyttävä tapahtuma / toiminnan keskeyttäminen  

 kynsisakset ja kynsien leikkaaminen –> välttely / paikalle tuleminen  

 treenivaatteet –> treenaamaan meneminen  

Kun ehdollistumista tapahtuu, koira ei ehdollista vain erilaisia asioita toisiinsa, vaan samalla tapahtuu myös 

tunteiden ehdollistumista. Paikalla olevista tekijöistä riippuen tunteen ehdollistuminen voi olla voimakasta 

tai heikkoa ja tähän liittyy sana “tunneoppiminen”. Englanniksi puhutaan myös termistä conditional emo-

tional response tai conditioned emotional response eli CERs (ehdolliset tunnereaktiot). 

CER ovat opittuja tunnereaktioita kuten iloisuus, ahdistuneisuus tai aggressiivisuus, jotka esiintyvät tietyn 

ärsykkeen yhteydessä. Tunteiden ehdollistuminen tapahtuu samalla tavalla kuin perusehdollistuminen, 

esim. pelkoehdollistuminen: ärsykkeenä esim. tietty haju + kipu -> koira pelästyy –> sama haju saa myö-

hemmin aikaan pelkoreaktion, vaikka hajuun ei liity enää kipua (ks. 

http://notes.med.unsw.edu.au/home/MedImageFiles.nsf/Lookup/carrivelab01/$file/carrivelab01.gif). Pel-

koehdollistuminen voi tapahtua nopeastikin, vain muutamien kertojen jälkeen. Tunnettu esimerkki pel-

koehdollistumisesta on “pikku-Albert”. Albert oli lapsi, jota peloteltiin Watsonin & Raynerin (1920) kokees-

sa siten, että Albert alkoi pelätä muitakin asioita, jotka olivat samantyyppisiä kuin alkuperäinen pelkoa he-

rättävä ärsyke. Pelkoreaktio yleistyi muihinkin asioihin kuin alkuperäiseen ärsykkeeseen. 

CER on muutakin kuin pelon ehdollistumista, se on yleensäkin erilaisten tunteiden ehdollistumista. Ärsyk-

keenä tunteen ehdollistumiselle voi olla mikä tahansa ärsyke, joka voidaan aistia; haju, maku, visuaalinen 

ärsyke, kuultava asia jne. 

Kaikkeen ehdollistamiseen ei liity aina (vahvoja) tunnereaktiota, vaan assiosiaatiot voivat olla yksinkertaisen 

klassisen ehdollistumisen tulosta (esim. koneen käytössä paina nappia kaksi sen jälkeen kun olet painanut 

nappia yksi –> pian tätä ei tarvitse ajatella, vaan nappeja painetaan automaattisesti peräkkäin). Täten klas-

sisen ehdollistumisen ei voi sanoa olevan vain tunneoppimista, vaikka tunneoppiminen (eli CER) on osa sitä. 

Koirien kouluttamisen kannalta mielenkiintoisia ovat sellaiset asiat, joihin liittyy myös tunnereaktioita eli 

klassiseen ehdollistumiseen yhdistyy vahvasti CER. Koirien koulutus on harvoin pelkkää klassista ehdollis-

tumista, vaan yleensä koulutuksessa ehdollistumiseen liittyy jonkinlainen tunne. Näitä tunteita halutaan 

koulutuksessa saada aikaan opetettavien “temppujen” lisäksi, esim. halutaan koiraa aktiiviseksi koulutus-

kentällä tai ehdollistumaan vastaantulevaan koiraan iloisesti. 
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Linkkejä, lähteitä: 

Hart & Hart 2006. Canine and Feline Behavior Therapy. 

Donaldson 2007. Oh Behave! 

Videolinkki Jean Donaldson: http://abrionline.org/player.php?id=58 

http://psychology.wikia.com/wiki/Conditioned_emotional_responses  

http://www.lo3.gdynia.pl/vademecum_ib/files/psy/DomAlbertPlus.doc  

http://www.psychologicalscience.com/2008/11/conditioned-emotional-response.html 
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