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eläinavusteisessa 

työskentelyssä
TANJA PAASONEN



Mitä pitää 

koirista 

tietää

 Lähtökohta eläinavusteiselle työlle on 

hyvinvoiva koira

 Ruoka, liikunta, lepo, terveys, virikkeet ja 

aktivointi, sosiaaliset suhteet

 Koiran lajityypillinen käytös

 Koiran rotutyypillinen käytös



Koiran lajityypillinen 

käyttäytyminen

 Koirilla on monia lajityypillisiä tarpeita, joita 

niiden tulisi päästä toteuttamaan voidakseen 

hyvin

 Haistelu, pureskelu, kaivaminen, vapaana 

liikkuminen jne.

 Metsästyskäytös

 Rotutyypillinen käyttäytyminen



Koiran 

elekieli

 On tärkeää tutustua oman koiran elekieleen, jotta 
pystyy lukemaan sitä asiakastyössä

 Yleisesti on hyvä tunnistaa koiran käyttäytymisessä ja 
elekielessä

pelko ja epävarmuus

aggression eri muodot

stressi ja kipu

koiran rauhoittavat/välimatkaa lisäävät signaalit

 On ymmärrettävä tilanteet, missä koira voi purra 
(pelko, kipu jne.)

 Omaa koiraa kouluttaessa kannattaa vahvistaa 
ihmisten silmiin katsomista ja halattavana olemista, 
koska em. ovat koiralle uhkaavia eleitä



Eläinten 

oppiminen

 Ajatusrakenteiden- ja mallien sekä käyttäytymisen 
muuttumista

 Eläin oppii, kun se saa palautetta käytöksestään ja 
palautteen mukaan myös sen käyttäytyminen muuttuu

 Eläin oppii jatkuvasti ja kaikissa tilanteissa

 Eläimen laji tai rotu vaikuttavat sen käyttäytymiseen ja 
sitä kautta oppimiseen

 Yksilötasolla on merkitystä terveydentilalla, 
oppimishistorialla, temperamentilla ja 
persoonallisuudella

 Myös emohoivan määrä ja laatu, varhaispentuiän 
kokemukset, sosiaalistaminen sekä ympäristön 
aiheuttamat senhetkiset tunteet vaikuttavat oppimiseen

 Oppimisen lähtökohtana on joka tapauksessa 
hyvinvoiva eläin



Koirien 

oppiminen

 Koirien oppimisnopeus vaihtelee yksilöittäin

 Rotujen väliset oppimiserot liittyvät sen sijaan 

niiden geneettisiin ominaisuuksiin eli koirat 

oppivat helpommin asioita, jotka muistuttavat 

niiden luontaista käyttäytymistä 

 Koiran aivot kehittyvät siihen suuntaan, mihin 

niitä käytetään ja jopa vanhat koirat voivat 

oppia uusia asioita. 

 Lähtökohta koiran oppimiselle on joka 

tapauksessa se, että koira oppii teoistaan, jos 

niitä seuraa jokin merkitys



Klassinen 

ehdollistuminen

 Ivan Pavlov löysi 1900-luvun alkupuolella 
koirakokeita tehdessään klassisen ehdollistumisen 
ja kehitti siitä teorian →

ehdollistumisessa kahden eri ärsykkeen välille syntyy 
mielleyhtymä ja kun ensimmäinen ärsyke esiintyy, 
osataan jo odottaa seuraavaa ärsykettä. 

 Klassisessa ehdollistumisessa, jota voi kutsua myös 
ei-tahdonalaiseksi käyttäytymiseksi, 
merkityksettömät tai neutraalit asiat muuttuvat 
merkityksellisiksi, kun niihin liittyy jokin eläimelle 
merkityksellinen ärsyke, kuten ruoka. Se on 
tahatonta ja refleksinomaista reagointia, johon 
liittyy myös tunnetasolla tapahtuva muutos

 Pavlov käytti ehdollisena vahvisteena kelloa ja 
eläinten kouluttamisessa ehdollinen vahviste 
voikin olla mikä tahansa merkki (ääni, valo, ele 
jne.), jolla eläin saa oikeaan aikaan palautteen 
toiminnastaan



Positiivinen vahvistaminen

 Positiiviseen vahvistamiseen kuuluu palkinto toivotusta 

käyttäytymisestä ->

 eläin ymmärtää, mitä sen halutaan tekevän ja saa siitä palkinnon ->

 eläin pyrkii toimimaan toivomallamme tavalla jatkossakin 

 Ei-toivottu käytös puolestaan jätetään huomioimatta

 Koiran käytös perustuu siihen, että se tekee itselleen kannattavia 

asioita

 Kun yhteistyö koiran ja ihmisen välillä toimii, pakkokeinoja ei tarvita

 SITÄ SAAT MITÄ VAHVISTAT



Koiran 

kouluttaminen

 Operantti ehdollistuminen on sen sijaan 

tahdonalaista käyttäytymistä ja toimintaa

 Ehdollistuminen lähtee liikkeelle eläimen 

omasta toiminnasta, jonka aikana tai jälkeen se 

saa itselleen merkityksellistä palautetta. Tämän 

seurauksena eläin alkaa ehdollistua kyseisen 

käytöksen seurauksiin

 Koirien koulutuksessa käytetään usein 

houkuttelua eli esim. makupala kädessä 

ohjataan eläin tekemään jokin liike 

 Operantissa ehdollistamisessa on kyse kuitenkin 

siitä, että ensin eläin tekee halutun toiminnon ja 

vasta sen jälkeen ilmestyy palkkio



Vahvisteet 

koulutuksessa

 Positiivinen vahviste (R+) tarkoittaa, että saadaksemme 
lisättyä eläimen edeltävää käytöstä, lisäämme jotain 
miellyttävää, esim. makupaloja

 Negatiivisessa rankaisussa (P-) sen sijaan poistetaan 
aiemmin annettu miellyttävä asia, jolloin edeltävä käytös 
vähenee ja sammuu

 Positiivisessa rankaisussa (P+) taas lisätään jotain 
epämiellyttävää, jotta edeltävä käytös vähenee

 Negatiivisessa vahvisteessa (R-) ensin lisätty epämiellyttävä 
asia poistetaan, tämän tarkoitus on lisätä edeltävää 
käytöstä. 

 Vahviste ei saa olla eläimelle epäterveellistä, stressaavaa 
tai muutoin eläinsuojelulain vastainen

 Pitää myös ymmärtää, että rankaisu ei ole koskaan 
toiminnan aikaansaamisen keino.

 Vahvistetta valitessa pitää miettiä, halutaanko sen avulla 
rauhoittaa vai kiihdyttää eläintä ja onkin tärkeää testata, 
mikä vahviste toimii 

 Loppujen lopuksi eläin itse valitsee vahvisteen



Koirankoulutusmenetelmiä  Naksutinkoulutus on menetelmä, jossa 

käytetään naksuttimen ääntä ehdollisena 

vahvisteena. Siinä lähtökohtana on se, että 

koira tarjoaa käytöksiä oma-aloitteisesti ja 

kouluttajan tehtävä on keskittyä oikean 

käytöksen palkitsemiseen

 Koirankoulutustekniikoita ovat esimerkiksi 

houkuttelu/ohjaaminen, fyysinen käsittely, 

käytöksen sieppaaminen ja käytöksen 

muokkaaminen



Kysytään koiralta

 Valinnan mahdollisuus lisää 
koiran hyvinvointia

 Valintojen tarjoaminen on 
keskustelemista koiran kanssa

 Omaehtoisuus käsittelyssä ja 
hoitotoimenpiteissä

 Jännittävissä tilanteissa palkka 
aina pois päin koirasta

 Palkka voi olla myös tilanteesta 
pois pääsy ja koiran voi opettaa 
pyytämään pois tilanteesta

 Palkkion valinta



Koiran 
ominaisuudet

Tarkastelu 
yksilöpohjalta, ei 
rotukohtaisesti

Motivoitunut/leikkisä

Ihmissosiaalinen Terve

Hyvä 
hermorakenne

Palkkautuu esim. 
ruualla



Koira saa

 Päättää haluaako olla 

ihmisten seurassa

 Päättää, mitä tehdään ja 

tarjota eri asioita

 Olla eri mieltä

 Läsnäolo on temppuja 

tärkeämpää



Miten voi auttaa 

koiraa työssä

 Luottamus ja stressittömyys

 Koira tietää, milloin mennään töihin (tietty 

huivi tms. vihjeenä)

 Uusiin paikkoihin tutustutaan etukäteen ja jos 

se ei ole mahdollista, mennään tilanteeseen 

niin, että koira sa arauhassa haistella ja edetä

 Tarkkaillaan koiran viretilaa ja jaksamista -> 

pois tilanteesta jos väsyy tai kiihtyy likaa

 Työpäivän jälkeen lajityypillistä toimintaa ja 

lepoa



Koiranpennun 
tärkeät 
ikävaiheet

 Pentulaatikko, oikean pennun valinta

 sosiaalistumisen ajanjakso (viikot 4-12)  

tutustuta koira tällöin asioihin, joita se 

kohtaa tulevassa työssään

 Puremisen esto vk

 Sisäsiisteys 6-7 vk

 Sosiaalistuminen (ihmistet, koirat, muut 

elöimet) 6-8 vk

 Eri ympäristöt 7 vk

 Yli 12 vk välttämiskäyttäytyminen ylittää 

uteliaisuuden



Koiran(pennun) 

totuttaminen

 Erilaiset ihmiset (vauvat, lapset, erikokoiset 

ihmiset, ihminen sateenvarjolla tms., 

pyörätuoli, rollaattori, juokseva ihminen, 

rullaluistelija jne.)

 Eläimet

 Ympäristöt (hissi, portaikko, ostoskeskus, 

rautatieasema, silta jne.)

 Kulkuvälineet (auto, juna, vene, 

moottoripyörä, traktori jne.)

 Muut koirat



Mitä kannattaa kouluttaa

 Rauhoittuminen

 Luopuminen

 Luokse tulo / lähellä pysyminen / kontakti

 Rauhallinen tervehtiminen esim. istuen

 Hihnakäytös

 Leikkiin liittyvät säännöt


