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Pakote - mitä se tarkoittaa? 

Pakote sanana ei kuulosta mukavalta. Pakottaminenhan siitä tulee jollain tapaa mieleen, vaikkapa maiden 

toisiaan kohtaan asettamat pakotteet (esim. 

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/YK%20lopetti%20Irakin%20vastaiset%20pakotteet%20/art-

1288356406051.html). Koirien koulutuksessa tätä sanaa käytetään melko yleisesti, muiden eläinten kohdal-

la puolestaan ko. sanaa ei oikein löydy (ainakaan pikaisella nettihaulla esim. hevosista) tai jos löytyy, sillä 

viitataan ko. sanan verbiin “pakottaa”. Tämä ymmäretään siten, että toinen (ihminen, eläin…) laitetaan 

tekemään jotain vasten tämän tahtoa (vrt. sanakirja). 

Pakote -käsitteellä tuntuu nettikirjoitusten ja kirjojenkin mukaan olevan hyvin monenlaisia määritelmiä. 

Jonkun mielestä pakottamisen seurauksena koiran mieliala ei muutu, se lähinnä innostuu/aktivoituu, toisen 

mielestä se on selkeä rankaisu ja joku laajentaa pakotteen tarkoittamaan kaikkea sellaista, jolla koiran toi-

mintaa rajoitetaan, esim. pidetään koiraa hihnassa. Vaikeaselkoista! 

Pakote -sanan synonyymi sanakirjan (http://suomisanakirja.fi/pakote) on sanktio. Muuta määritelmää tälle 

ei ole, joten jos katsotaan sanktiota, niin sen määritelmä voi olla… 

 rangaistus  

 hyväksyminen, vahvistus  

 (oikeustiede) tehoste, pakote  

 (sosiologia) yhteisön reaktio, joka painostaa yksilöä sopeutumaan vallitsevaan normiin  

 tietyn valtion toimintaa koskeva pakote, kielto tai määräys (http://suomisanakirja.fi/sanktio)  

Tämä ei vielä auta käsitteen määrittelemisessä koiramaailmassa, koska ko. sanakirja ei tunnista monia mui-

takaan eläinmaailmassa käytettyjä termejä. Toisaalta pakotteen “luonnolliset” määritelmät (= pakottaa 

tekemään jotain) sekoittavat käsitteen määrittelemistä tarkasti koiramaailmassa. 

Englanniksi pakote sanan vastine on “aversive” ja ruotsiksi voisi käyttää sanaa “obehag“. Näistä aversive 

training (pakotekoulutus) määritellään esim. “In aversive dog training, you discourage a dog behavior by 

applying an aversive or unpleasant stimulus (positive punishment) and you encourage a dog behavior by 

stopping the aversive stimulus (negative reinforcement).” (http://hubpages.com/hub/Aversive-Dog-

Training-Positive-Punishment-Training-Obedience). Käytännössä tämä on määritelmä, jonka itse ymmärrän 

pakotekoulutukseksi: se on koulutusta, jossa käytetään negatiivista vahvistamista käytöksen aikaansaami-

seksi. Ja tähän liittyy myös positiivinen rankaisu, joka tapahtuu samassa yhteydessä ennen negatiivista vah-

vistamista. Pakotteen tavoitteena (ilmeisesti) on saada aikaan jonkin / joidenkin toimintojen loppuminen ja 

toisen / toisten lisääntyminen. 

Esim. pakotteen käyttö seuraamisessa: koira ei seuraa hyvin -> hihnasta nyppäisy(jä) -> kun koira seuraa 

hyvin -> kehu (ja palkkio). Tässä halutaan LISÄTÄ koiran seuraamista ja kun koira seuraa hyvin, hihnasta 

nyppiminen jätetään pois. Hihnasta nyppääminen itse asiassa on positiivinen rankaisu, koska sillä VÄHEN-

NETÄÄN huonoa seuraamista. Nyppimisen loppuminen koiran seuratessa hyvin on negatiivista vahvistamis-

ta, koska epämiellyttävä asia poistuu koiran tehdessä oikein eli lisätessä hyvää seuraamista. Molemmat 

yhdessä muodostavat “pakotteen”. 

Joskus puhutaan pakotteiden yhteydessä myös aktivoivasta pakosta/terävästä pakotteesta ja passivoivasta 

pakosta/tylpästä pakotteesta. Kun näitä tarkastelee esimerkkien valossa, aktivoivassa pakossa taidetaan 
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puhua negatiivisesta vahvistamisesta (esim. koira jätättää - hihnanyppäisy - seuraa hyvin) ja passivoivasta 

pakossa puhutaan enemmän positiivisesta rankaisusta (esim. koira hilluu - hihnasta nyppäisy - ei hillu enää). 

Kun koirien kouluttamista käsitellään selkeämmin määriteltyjen (esim. oppimisteoriat) termien mukaisesti, 

ei pakote -käsitettä käytetä yhtä laveasti kuin arkikielessä. Lähinnä se esiintyy “aversive” mielessä, jolla 

tarkoitetaan jotain epämiellyttävää asiaa tms. Ja jos teksteissä käsitellään koirien kouluttamista, käytetään 

negatiivinen vahvistaminen ym. käsitteitä. Ne ovat (tällä hetkellä) selkeimmin määritellyt käsitteet, minkä 

vuoksi niiden merkitys on yksiselitteisempi kuin pakotteen merkitys. 

Pakote -käsitteellä ei siis ole selvää yhteisesti sovittua merkitystä. Tämän takia sen merkitys pitäisi määritel-

lä erilaisissa tilanteissa, jotta kaikki ymmärtäisivät, mitä sillä halutaan saada aikaan ja mitä se tarkoit-

taa koiran oppimisen kannalta. Tämä on mielestäni kuitenkin melko epätarkkaa, joten helpompaa on käyt-

tää negatiivinen vahvistaminen jne. termejä.  

Linkkejä: 

http://www.canis.se/bibliotek/artikler.php?id=4  

http://www.pipap.net/koulutus/  

http://sciencedawg.posterous.com/effectiveness-of-aversive-v-reward-based-trai 
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