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Helppo vai vaikea kouluttaa? 

Kun koiria treenaavalle ihmisille mainitsee jonkun koirarodun, herättää rotu ennakkokäsityksen rodun kou-

lutettavuudesta. Lajista riippuen eri rodut herättävät erilaisia mielikuvia.  Artikkeleita koirien koulutetta-

vuudesta on ollut mm. Caniksessa ja PK- ja Koiramme-lehden rotuesittelyissäkin on tätä käsitelty. Canikses-

sa oli asiaa ajateltu mm. siten, että helposti koulutettava (”tottelevainen”) koira ei mieti, miksi sen pitää 

tehdä jokin asia, kun taas vaikeammin koulutettavalle koiralle asia pitää perustella (ts. motivoida parem-

min). Tuttu koiran alkuperäinen käyttötarkoitus on tietysti aina mukana, kun mietitään koiran koulutetta-

vuutta, sekä rodun ”älykkyyden” määritteleminen.  

Mitä koulutettavuus (opetettavuus) tarkoittaa? Koulutettavuus voidaan määritellä esim. yksilön mahdolli-

suudeksi omaksua elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opetettavuus tarkastelee asiaa opetuksen ja ope-

tettavan asian näkökulmasta (Hautamäki ym. 2001). Koirien kohdalla koulutettavuudella voidaan tarkoittaa 

sitä, että  

a) koiralle on mahdollista opettaa erilaisia asioita, jotka eivät kuulu sen luonnolliseen käyttäytymismallis-

toon tai 

b) koulutuksen avulla koiran käyttäytymismalleja on mahdollista vahvistaa.  

Koirien koulutettavuuskokeita tai tutkimuksia, joissa koiria on pitänyt kouluttaa johonkin tehtävään, on 

tehty jonkin verran, mutta yleensä ne koskevat melko suppeaa määrää rotuja tai yksilöitä (esim. Scott & 

Fuller 1965, Herron ym. 2009, Braem & Mills 2010 jne.). Osa koulutettavuustutkimuksista on tehty kysely-

jen perusteella (esim. tokotuomareiden ajatukset koirien koulutettavuudesta) tai koirien saavuttamien 

tulosten perusteella (esim. tilastot koemenestyksistä). Suurin määrä koirayksilöitä on ollut mukana Svarte-

bergin MH-kuvaukseen liittyvissä tutkimuksissa, joiden perusteella on saatu mm. leikkisyys ja uteliai-

suus”rankingeja” koirille. Tulokset eri tutkimuksissa vaihtelevat hieman, mutta pääasiassa kaikkia koiria, 

joita tutkimuksissa on ollut mukana, on pystytty kouluttamaan haluttuun tehtävään. Kaikilla koirilla tuntuu 

siis olevan olemassa jonkinlaista koulutettavuutta ainakin yksinkertaisiin tehtäviin. Suuri tekijä koulutuksen 

onnistumisessa on koiran kouluttaja ja miten hän osaa kouluttaa juuri kyseistä koiraa.  

Koirien koulutuksessa edellä mainittu kohta b) eli koulutuksen avulla tapahtuva luonnollisten käyttäyty-

mismallin vahvistaminen ei vaadi ohjaajalta yhtä paljon kuin kohta a). Tämä on karkea yleistäminen, koska 

ohjaajan pitää b-kohdassa osata etsiä sopivia ympäristöjä ja tilanteita sopivaan aikaan, jotta koiran sisäiset 

käyttäytymismallit pääsevät esille. Ja jotta ne pääsisivät esille, pitää koirassa itsessään olla näitä ominai-

suuksia. Lisäksi tehtävästä riippuen koiralle pitää kuitenkin opettaa joitakin perusasioita, esim. luoksetulo. 

Jos koirien koulutettavuutta mitataan tehtävissä, joissa vaaditaan tiettyjä synnynnäisiä taipumuksia, saa-

daan lähes jokaiseen tehtävään omat listansa siitä, millainen koiran on koulutettavuudeltaan sopivin. Ja 

nämä listat eivät käy yksiin niiden ajatusten kanssa, joita esim. ajokoiran tai laikan koulutettavuus tuo esim. 

tokoharrastajalle. Laji tai tehtävä siis määrittelee paljon sitä, miten vaikea tai helppo koira on kouluttaa.  

Kohta a) eli koiralle uusien käytösten opettaminen on se, mihin koirien koulutettavuus yleensä yhdistetään. 

Uusia asioita ovat erilaiset koiraurheilulajit, kuten esim.  toko, agility, rallytoko, koiratanssi ja osin PK-

lajitkin. Näiden asioiden opettelussa ja suorittamisessa kaikki koirat eivät suoriudu yhtä hyvin, ainakaan 

silloin kun puhutaan koesuorituksista. Syynä voi olla esim. koiran fyysinen olemus ja rakenne, joka vaikeut-

taa suorituksia. Samoin koirien perinnölliset (rotu- ja yksilö)ominaisuudet vaikuttavat monien lajien koulu-

tettavuuteen. Älykkyyden suora liittäminen koulutettavuuteen on asioiden yksinkertaistamista. Älykkyyttä 

ja koulutettavuutta ei yleensä rinnasteta toisiinsa, koska esim. erilaisissa labyrinttikokeissa on huomattu 
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motivaatiolla olevan suuri merkitys. Enemmän kuin älykkyys koiran koulutettavuuteen vaikuttavat motivaa-

tion lisäksi koiran ohjattavuus (alistuminen ohjattavaksi), riippuvaisuus ohjaajasta sekä se, miten koira rea-

goi epämiellyttäviin asioihin.  

Edellä mainituissa motivaatiossa, ohjattavuudessa jne. on suuria eroja koirien välillä. Kaikista tärkeimpänä 

itse koen koirien motivoitavuuden. Yksinkertaistettuna mitä helpompi koiraa on motivoida, sitä helpompi 

sitä on kouluttaa. Kaikkea muuta on mielestäni helpompaa muokata kuin sitä, ettei koiraa kiinnosta tehdä 

niitä asioita, joita sen haluttaisiin tekevän (…vaikka kuinka heittelisi palloja, opettaisi koiraa leikkimään, 

palkitsisi herkuilla jne. kaikki koirat eivät ole helposti motivoitavissa tai opetettavissa motivoitumaan riittä-

vän paljon, jotta niitä voisi kouluttaa helposti). Tuntuu oudolta, jos koiran kouluttaja tuskailee, kuinka ”vai-

kea” koira on kouluttaa, kun se esim. katselee silloin tällöin muualle tai lukee ohjaajan elekieltä hyvin. Nä-

mähän ovat asioita, joihin on helppo vaikuttaa omalla toiminnallaan, oikealla koulutuksella ja palkkioilla 

(ellei kyse ole esim. koiran ylivilkkaudesta, pelokkuudesta tms.). Jos koiraa ei pysty motivoimaan tai se on 

innostunut koulutuksesta vain pari minuuttia kerrallaan, pieni vilkaisu muualle ei edes ole ongelma.  

Ohjattavuus vaikuttaa siihen, millaisia koulutusmenetelmiä koiralle voi käyttää – alistuuko koira ohjaukseen 

esim. että sitä ohjataan hihnalla vai sopiiko koiralle se, että se saa itse kokeilla miten se saa palkkion. Suurin 

osa ns. PK-koirista alistuu ohjailuun kohtuullisen helposti, joten niitä voi kouluttaa monenlaisilla menetel-

millä. Koiran herkkyys epämiellyttäville asioille, esim. ohjaajan moitteille ja ympäristön ikäville tapahtumil-

le, vaihtelee. Tämä vaikuttaa mm. siihen, miten koira reagoi kieltämiseen tai ikäviin asioihin koulutuksen 

aikana ja jälleen siihen, millaisilla menetelmillä koiraa voi ja kannattaa kouluttaa. Suurin osa ns. helposti 

koulutettavista koirista on kohtuullisen riippuvaisia ohjaajasta eli niitä ei ole luotu työskentelemään täysin 

itsenäisesti.  

Itse olen Hellevin myötä kokenut tokossa (ei onneksi niin paljon muissa lajeissa) tätä ”motivaatio-

ongelmaa”, jota en monen muun koiranomistajan ongelmiin verrattuna voi pitää suurena ongelmana (vrt. 

esim. koira, joka ei juurikaan syö nameja eikä leiki ollenkaan). Hellevi on juurikin herkkä, pehmeä, ei-niin-

motivoituva koira, joka oppii kuitenkin nopeasti. Suurin ongelma on motivointi ja siinä lähinnä se, että Hel-

levin elämästä puuttuu tokossa käyttökelpoinen megapalkka. Muut ”ongelmat” (herkkyys jne.) ovat minun 

ongelmiani (ja koiran ominaisuuksia) ja ne voin “pitää kurissa” koulutusmenetelmien avulla. Toisaalta moti-

vaatio-ongelma on osin omaa syytäni, kun olen yrittänyt tehdä liian pitkiä harjoituksia enkä ole osannut 

muokata harjoituksia oikeaan suuntaan. Verrokkina kun on Selma, joka on helposti motivoitavissa eikä sen 

kanssa tarvitse koskaan miettiä, jaksaako se treenata vai ei. ”Ongelman” ratkaisuna meillä on palkkioiden 

kehittäminen, harjoitusten pitäminen oikeasti tarpeeksi lyhyinä toistomääriltään, vireystilan säätely sekä 

oma-aloitteisuuden pitäminen yllä harjoituksissa (eli lisää naksuttelua). Sekä oleminen realistinen koiran ja 

sen ominaisuuksien suhteen, antamalla Hellevin olla oma itsensä.  

Koiran koulutettavuuden ”vaikeuden” ja ”helppouden” määrittely tuntuu vaihtelevan kouluttajan aiempien 

kokemusten ja koulutustaitojen perusteella (millaisia koiria on kouluttanut tai millaisia koiria on ollut koulu-

tusryhmissä), lajin, koirayksilön sopivuuden ohjaajalle ja lajiin sekä kouluttajan tavoitteiden perusteella. 

Eniten koirien koulutettavuus vaikuttaa siihen, millaisia koulutustapoja koiralle voi käyttää. Motivaatio on 

oleellista ja jos se puuttuu, kouluttaminen on oikeasti vaikeaa. Yhtenäistä näkemystä koirien yleisestä kou-

lutettavuudesta ei ole, mutta lajikohtaisesti voidaan havaita joitakin suuntia.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että vain tietyt rodut pärjäisivät tietyissä lajeissa, vaan sitä, että ”hankalamman” rodun edustajan kou-

luttaja joutuu miettimään omia toimintatapojaan enemmän, jotta saa koiran toimimaan ko. lajissa. Kaikilla 

koirilla on omat rotuun ja yksilöön liittyvät koulutusongelmat ja heikkoudet, joiden ymmärtäminen ja joihin 
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reagoiminen oikealla tavalla helpottavat koulutusta. Toisilla ongelmat ovat pienempiä ja toisilla suurem-

pia vaikuttaen mm. siihen, miten helposti ko. lajissa koiransa kanssa etenee. Ja kaikki rodut ovat vaikeita 

kouluttaa, jos kouluttaja ei osaa koulutuksen periaatteita, ei tunne rotua tai koirayksilöä tai ei tunne lajia, 

johon koiraa kouluttaa - ja päinvastoin.  
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