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Kriittinen ajattelu tarpeen 

Nykyään koirakirjoja julkaistaan yhä tiiviimpään tahtiin (tai sitten se tuntuu siltä). On käännöskirjallisuutta, 

romaaneja (nuorille etenkin), harrastekirjoja, rotuoppaita sekä kotimaisia kirjoja. Kirjojen paljous voi hämä-

tä - “uusi kirja - sen varmaan pitää olla hyvä, koska se on uusi”. Kaikki eivät ole hyviä, vaikka ne ovat uusia ja 

varsinkin käännettyjen kirjojen kanssa pitää olla varovainen. Koiria kun EI kouluteta muutamassa päivässä… 

Koiria koskevat ”tiedot” ja jutut eivät läheskään aina perustu samalla tavalla tutkittuihin tosiasioihin kuin 

moni muu eläimiä koskeva tieto. Mukana on paljon itsekeksittyjä (ehkä havaintojen perusteella, ehkä us-

komusten perusteella) teorioita ja kertomuksia sekä uskomuksia siitä, miten koirat käyttäytyvät ja miten 

koiria pitää kohdella tai opettaa. Osa näistä esitetään täysin ilman minkäänlaista perustelua. 

Miksi näin on? Koirien (lemmikkien) maailma ja sen selittäminen on jotenkin jossain vaiheessa tuntunut 

tipahtaneen pois tieteellisestä maailmasta (onneksi viime vuosina ovat nousseet tälläkin saralla). Ja osa 

koirien kanssa tehtävistä asioista ei kaipaakaan minkäänlaisia tieteellisiä selityksiä tai kommentteja, kunhan 

vain opetetaan koiralle jotain. Osa taas kaipaa, paljonkin. 

Kun lukee koirakirjoja tms., kannattaa kiinnittää huomiota… 

- tekstin tavoite ja tausta: miksi teksti (kirja tms.) on kirjoitettu, mikä on sen hyöty ja tavoite? Mitä muuta 

ko. aiheesta on kirjoitettu; onko tämä kirjoitus kovasti ristiriidassa tai samaa mieltä niiden kanssa ja miksi? 

- kuka tekstin on kirjoittanut: millainen tausta hänellä on, mitä hän kirjoituksellaan haluaa sanoa sekä mihin 

tiedot perustuvat? Onko kirjoittaja ”luotettava”? Onko hänellä jotain alaan liittyvää tutkintoa? Millainen 

kokemus hänellä on alastaan? Työskenteleekö hän alalla? 

- mihin teksti perustuu: mistä tekstin aineisto on peräisin, mihin kaikki perustuu? Saako tekstistä selvää, 

mikä on faktaa ja mikä kirjoittajan mielipidettä? Miten näitä perustellaan, millaisiin faktoihin nämä perus-

tuvat vai perustuvatko ollenkaan? Jos kyse on tutkimuksesta, onko tekstistä selvitettävissä, mitä, miten ja 

missä on tehty? Onko kyse vain mielipiteistä vai faktoista? Onko tekstissä jätetty jotain kertomatta? Onko 

tekstissä selviä virheitä? Onko tekstissä esitetty selkeitä ja tarkkoja lukuja, jotka perustellaan? 

- lähteisiin: onko niitä ja jos on, millaisia? www-lähteet eivät ole kaikkein luottavimpia lähteitä eikä lähes-

kään kaikki tieto löydy netistä. Kirjoista sellaiset, joissa on ajanmukaisia lähteitä kirjallisuusluettelossa, ovat 

luotettavampia kuin sellaiset, joissa ei juurikaan ole lähteitä tai niitä on vain muutama (heikko). Hyviä läh-

teitä ovat yleensä erilaiset tutkimukset, jotka on julkaistu jossain tieteellisessä julkaisussa. Sellaiset lähteet, 

jotka esiintyvät ”kaikissa” kirjoissa tms., ovat yleensä hieman luotettavampia kuin sellaiset, joita ei juuri-

kaan näe tai jotka esiintyvät vain joskus kauan sitten kirjoitetuissa julkaisuissa. Näissä pitää huomioida, että 

jokin sama lähde voi esiintyä useassa kirjassa, vaikka ko. lähde ei olisikaan enää oikeana pidetty. Pelkkä 

saman lähteen ilmeneminen useassa julkaisussa ei siis takaa lähteen hyvyyttä. ”Samaan suuntaan viittaavat 

lähdetiedot vahvistavat toisiaan, mutta toisistaan riippuvat lähteet eivät tuo lisää todistusvoimaa.”  

- milloin julkaisu on tehty? Jos kyseessä on yli 5 vuotta vanha julkaisu, puuttuu tällaisesta yleensä uusimmat 

tiedot esim. koirien sairauksien ja luonteiden periytymisestä tai koirien oppimiskyvystä. Jotkut perusasiat 

ovat kohtuullisen samoja, ja joihinkin vanhoihinkin lähteisiin voi luottaa melko suuressa määrin (esim. Scott 

& Fuller 1965). 

- lähteiden runsaus: hyvässä julkaisussa asiaa on käsitelty useammalta kuin yhdeltä kannalta ja lähteitä on 

käsitelty monipuolisesti. Tekstissä myös kerrotaan, jos asiasta on löydettävissä ristiriitaisia tuloksia tai sen 

tutkiminen on kesken. 

- primaariset, sekundaariset ym. tiedonlähteet? Primaarinen lähde on tiedon alkuperäinen lähde, alkupe-

räinen uusi tieto tai ennestään tutun tiedon uusi tulkinta. Julkaisijana on usein tutkimuksen suorittaja(t). 
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Sekundaarinen tiedonlähde on sellainen julkaisu, josta löytyy em. primaarinen tieto, esim. viittaus alkupe-

räiseen materiaaliin. Tertiäärinen tiedonlähde on sellainen, joka koostuu edellisistä. Internettiedonlähde on 

netissä julkaistu tieto, jonka luotettavuuteen ja alkuperän arvioimiseen joutuu kiinnittämään enemmän 

huomiota. 

Erityisen kriittinen pitäisi olla, kun törmää näihin sanoihin / sanontoihin sekä kaikkiin muihin asioihin, joita 

ei ole perusteltu tai selitetty 

- johtajuus, johtajuuden osoittaminen 

- alistaminen 

- selättäminen 

- alfa-koira/-susi 

- susilauma vs. koira vertaukset 

- dominanssi 

- tehoste 

- pakote 

- korjaus 

- muistuttaminen 

- klassinen ehdollistuminen eli tunneoppiminen 

- tunne-/vireystila 

- paine / paineistunut 

- vietti (mikä tahansa vietti) 

- koiran luonteesta perimä selittää x % ja ympäristö x % (lähde!) 

- huono suhde koiraan aiheuttaa… 

- koiran pitää tietää… 

- koira ymmärtää… 

- koira ei ajattele 

- koira tietää tehneensä väärin 

Linkkejä ja lähteitä: 

http://www.edu.fi/perusopetus/historia_yhteiskuntaoppi/internet_ja_lahdekritiikki/historiantutkimuksen_

menetelmat 

http://www.mm.helsinki.fi/mmtal/ye/YE7/YE7_lahdekritiikki_09.pdf 

http://www.elisanet.fi/~d633165/lahdekritiikki/ 

 


