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1. KOIRANPENNUN VALINTA  
 
1.1 Mitä ottaa huomioon, kun suunnittelee koiraa eläinavusteiseen työhön? 
 
 
Koira on toiminut tuhansia vuosi ihmisen kumppanina ja tärkeänä työkaverina. Se on auttanut 
selviämään monista haasteista, kuten ruoan hankkimisesta, mutta se on ollut myös perheenjäsen. 
Koira vaikuttaa niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin; koiranomistajien on mm. todettu 
olevan terveempiä kuin koirattomien ihmisten.  Myönteinen vuorovaikutus koiran kanssa lisää 
rakkaushormonina tunnetun oksitoniinin pitoisuutta ja samalla kortisoni eli stressihormoni 
vähenee. Positiivisessa kanssakäymisessä myös koiran oksitoniiniarvot nousevat. Kummankin 
olotila paranee ja kiintymyssuhde lujittuu. Kumpikin hyötyy tilanteesta ja nauttii yhteiselosta 
(Latvala-Sillman 2018, s.12).  
 
Uuden koiran hankintaa työpariksi koira-avusteiseen työhön on punnittava monelta eri kannalta. 
Koiran rotu ei ole tärkein tekijä vaan yksilön ominaisuudet. Huomiota kannattaa ottaa koiran 
geneettiseen taustaan, joka vaikuttaa sen luontaiseen käyttäytymiseen ja käyttäytymistarpeisiin. 
Koirilla on jalostuksen seurauksena useita muita eläinlajeja selvempiä rodulle tai rotutyypille 
ominaisia käyttäytymistarpeita ja -muotoja, jotka ovat usein voimakkaasti periytyviä. Esim. 
joidenkin rotujen edustajille vartiointi on tyypillistä, kun taas toisille hajujen perässä kulkeminen.  
Arkuus on myös vahvasti perinnöllinen ominaisuus, ja koska arkuuteen liittyy aggressiivisen 
käyttäytymisen vaara, koira-avusteiseen työhön on hyvä valita koira, joka suhtautuu uusiin ja 
itselleen vieraisiin asioihin rauhallisesti ja pelkoa osoittamatta (Latvala-Sillman 2018, s.52). 
 
On oleellista miettiä, millaista työpariksi tulevan koiran työ käytännössä on. On löydettävä 
itselleen ja työtehtävään sopiva koirarotu, hyvä kasvattaja ja itselle juuri sopiva pentu. 
Koiraa valittaessa on hyvä etukäteen miettiä, millaisista tehtävistä sen olisi suoriuduttava, 
pohdintoja meidän & Työparina koira- kirjoittajan mukaan:  
 

• Millainen työ on kyseessä mihin koira tulisi eläinavusteiseksi pariksi?  
 

• Minkälainen tehtävä/ rooli koiralla olisi eläinavusteisessa työssä?  
 

• Millaisia asiakkaita/ asiakasryhmiä työnkuvaan kuuluu? Mitä huomioita pitäisi koiran 
kannalta ottaa huomioon? 
 

• Millainen toiminta/työympäristö koiralla on? Joutuuko koira kulkemaan useammalla eri 
kulkuneuvolla? Sääolosuhteet?  

 
• Onko sen istuttava asiakkaiden sylissä (esim. pyörätuoli asiakkaan)?  

o -> Esim. kääpiökokoinen koira voi olla parempi kuin kookas koira  
 

• Oltava halattava ja taputeltavana?  
o Esim. Kunnolla ”rutistettava” koira voi olla parempi kuin pieni. Halailtavan koiran 

olisi hyvä myös olla perusominaisuuksiltaan mahdollisimman vähän vartiointiin 
taipuvainen ja erittäin sosiaalinen.  
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• Maattava sähkökäyttöisellä pöydällä (fysioterapia, hieronta) tai lattialla kuntouttajan 

käsiteltävänä tai tukemassa huterasti kävelevää asiakasta?  
o  Koiralta vaaditaan hieman voimaa ja kokoa, toisaalta pieni koira voisi mennä 

paremmin sähköisellä pöydällä asiakkaan kanssa. 
 

• Millainen turkki koiralla olisi hyvä olla?  
o Paksu turkki, josta saa kunnolla kiinni?  
o Ohut turkki ellei jopa karvaton iho, joka tuntuu käteen lämpimältä? 
o Kiharakarvainen, allergia vapaampi turkki? 

 
• Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskentelevän ammattilaisen koiratyöparin 

luonteenpiirteet tulisi olla: 
o rohkea, avoin, vieraista ihmisistä kiinnostunut 

(Latvala-Sillman 2018, s.53) 
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2. KASVATTAJAN & PENNUN VALINTA 
 
Kasvattajan ja pennun valinnassa kannattaa olla tarkkana. Useissa tutkimuksissa on todettu emon 
kokeman stressin vaikuttavan pentuihin. Jos tulevan pennun emä on ns. sijoitusnarttu, on 
mahdollista, että tilanne on emälle stressaava. Jos mahdollista, on parempi valita sellainen narttu, 
joka saa synnyttää omassa tutussa kodissaan eikä muutenkaan altistu ylimääräiselle stressille. 
 
Kun pennut ovat syntyneet, ne saavat olla emänsä kanssa rauhassa 2-3 viikkoa, joiden aikana 
kasvattajan tulisi käsitellä pentuja lyhyitä hetkiä kerrallaan. Lempeä ja usein toistuva käsittely 
edesauttaa pennun sosiaalistumista ihmisiin ja käsittelystä seuraava lievä stressi parantaa koiran 
aikuisiän stressinsietokykyä. 
 
Pennun sosiaalistamiskausi alkaa noin kolmeviikkoisena ja kestää noin 12 viikkoon saakka. 
Useimmiten pennut luovutetaan 8 viikon iässä. Sopivasta luovutusiästä on monia tutkimuksia ja 
mielipiteitä, tärkeintä on huolehtia siitä, että sen 3 elinviikon jälkeen ja ennen 12 viikon ikää pentu 
saa monia erilaisia hyviä kokemuksia maailmasta, erilaisista ihmisistä ja koirista. Sosiaalistaminen 
on pyrittävä tekemään niin ettei pennulle tule ikäviä kokemuksia, koska niiden vaikutukset voivat 
olla elinikäisiä. 
 
Ihannetilanteessa kasvattaja tietää, millaiset tavoitteet pennunostajalla on, ja hänen kanssaan voi 
yhdessä suunnitella pennulle erilaisia kokemuksia ja virikkeitä ajalle ennen luovutusikää. Jos asuu 
lähellä kasvattajaa voi tarjoutua kasvattajalle avuksi, kun hän tarjoaa pennulle hyviä kokemuksia: 
viemään lyhyille autoajeluille, käymään vaikkapa bussiasemalla, piipahtamaan puistoon päiväkodin 
viereen, tapaamaan pyörätuolissa istuvia vanhuksia tms. sen mukaan mikä lähiympäristössä on 
mahdollista (Latvala-Sillman 2018, s.54). 
 
 
2.1 PENTUTESTAUS 
 
Useimmiten pentutestistä on apua, kun koitetaan selvittää, mikä pentu sopisi kullekin omistajalle. 
Metsästyskäyttöön sopii toisenlainen pentu kuin mummon seurakoiraksi. Testejä voidaan myös 
pitkällä tähtäimellä hyödyntää jalostuksessa yhdessä luonnetestien ja koetulosten kanssa. 
 
Pentutestin tarkoituksena on tunnistaa persoonallisuuden taipumuksia ja ennaltaehkäistä 
ongelmia. Pentutestin tuloksista hyötyy niin kasvattaja kuin pennun ostaja. Pentujen välisiä 
luonne-eroja on joskus vaikea arvioida ja pentutesti antaa kasvattajalle ulkopuolisen, 
ammattilaisen antaman näkökannan pentujen välisten erojen selvittämiseen.  
 
Pentutesti ei ole virallinen testi vaan se pyrkii antamaan objektiivisen näkökannan pennun sen 
hetkisestä tilasta, käyttäytymisestä ja taipumuksista. Testin tehtävä on mitata erilaisia koiran 
käyttäytymiseen vaikuttavia ominaisuuksia koiran mm. sosiaalisuutta, toimintakykyä ja 
kontaktinhalukkuutta.  
 
Pennun ostaja saa tietoa pennun ominaisuuksista ja seikoista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota 
arjessa ja koiraa koulutettaessa. Testi ei ennusta koiran käyttäytymistä vanhemmalla iällä, koska 
koiran käyttäytymiseen vaikuttavat voimakkaasti oppiminen ja kokemukset. Testi kuitenkin toimii 
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apuna kasvattajalle, jolloin pennun ostajalle voidaan antaa yksityiskohtaisempaa opastusta 
pennun käyttäytymisestä ja koulutuksesta. 
  
Pentutestaus tehdään yleensä koko pentueelle. Kasvattajan on tällöin helpompi valita pennuille 
sopiva ostaja, kun tiedetään, mikä pennuista on rohkein, arin, uteliain, toimintakykyisin, 
taistelutahtoisin, aktiivisin, dominoivin, altistuvin, avoin, kontaktihakuisin, herkin jne.  
 
Testaajan pitää olla aina pennuille täysin tuntematon henkilö, jonka ne näkevät testaustilanteessa 
ensimmäistä kertaa. Myös testipaikan pitää olla sellainen, missä pennut eivät ole koskaan 
päässeet käymään. Monet kasvattajat tuntevatkin omien pentujensa luonteita, mutta usein testi 
tuo myös yllätyksiä. Pentu, joka on tutussa ja turvallisessa paikassa rohkea ja rämäpäinen, voikin 
osoittautua vieraassa paikassa ja vieraiden ihmisten kanssa täysin toimintakyvyttömäksi. 
 
Pentutesti voidaan tehdä 6-8 viikon ikäisille pennuille, suositus mahdollisimman lähellä 7 viikon 
ikää. Testi kestää 15-20 min pentua kohden ja jokainen yksilö saa testin päätteeksi oman kirjallisen 
arvion. 
 
Kiinnostus pentutestaukseen lisääntyi 1970-luvulla, mutta jo sitä ennen pentuja on testattu 
etsittäessä parhaiten soveltuvia koiria esim. armeijan ja poliisin tarpeisiin. Testeistä ehkä 
tunnetuin on Campbellin testi. 
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3. KOIRANPENNUN KOULUTUS 
 
3.1 SOSIAALISTAMINEN 
 
Kun koiraa koulutetaan ja kasvatetaan tulevaan työtehtäväänsä, tärkeintä on luoda 
luottamuksellinen suhde, hyvä kontakti ja toimiva vuorovaikutussuhde koiraan. Koira-avusteiseen 
työhön koulutettavan koiran koulutuksen on tapahduttava niin, että koulutus itsessään edistää 
koiran toimintakykyä ja hyvinvointia, koska vain hyvinvoiva koira on turvallinen työkaveri. Kun 
koira kokee koulutustilanteet turvallisiksi, motivoiviksi ja palkitseviksi, sen oppimismotivaatio on 
hyvä ja se uskaltaa toimia oma-aloitteisesti ja tehdä itsenäisiä päätelmiä, mikä on tärkeää sen 
työssä. Sellainen koira myös jaksaa työssään pitkään paremmin, jolloin sen työikä on kaiken 
kaikkiaan pidempi.  
 
Työtä tekevän koiran pitää olla hyvin sosiaalistettu erilaisiin ihmisiin ja ympäristöihin. Pennun 
kanssa kannattaa matkustella henkilöauton lisäksi julkisilla kulkuvälineillä: bussilla, junalla, 
raitiovaunulla ja metrolla. Pentu kannattaa ottaa mukaan ostoskeskuksiin ja tarjota sille hyviä 
kokemuksia liukuovista, hisseistä, erilaisista koneista ja äänistä. Kannattaa käydä senioritalon 
kulmilla ja tutustua pennun kanssa rollaattoreihin ja pyörätuoleihin. Olisi hyvä liikkua myös 
päiväkotien, koulujen ja luistinratojen lähellä. Naapuruston lapsia voi kutsua leikkimään pennun 
kanssa.  
 
Pennun on hyödyllistä nähdä ja kokea mahdollisimman paljon kuuden ensimmäisen 
elinkuukautensa aikana, mutta kokemuksia ei saa tulla kerralla liikaa. Oleellista on, että pentu saa 
levätä uuden kokemuksen jälkeen ja käydä kokemusta läpi. Mieluummin lyhyitä hetkiä kuin 
roppakaupalla kaikkea mahdollista. Pentu oppii samalla luottamaan ohjaajansa, ettei hän vie 
pentua liian haasteellisiin tilanteisiin. Jos kotona ei asu lapsia kannattaa järjestää kolinoita ja 
paukkeita. Pennun lähellä voi pamautella välillä hallitusti ovea tai vessanpytyn kantta ja kuunnella 
televisiota vähän kovempaa. Samalla kun tekee ääniä pennun läheisyydessä, pitää seurata sen 
reagointia. Säikähtääkö pentu jotain ääntä?  Tuolloin pitää varovasti siedättää pentua tuohon 
ääneen ja samalla pitää huolta, ettei äänen kovuus saa pentua reagoimaan liian vahvasti (Latvala-
Sillman 2018, s.62-63).  
 
 
3.2 KOIRANPENNUN TAIDOT & TEMPUT 
 
Erilaisten taitojen ja temppujen pohjalle on tärkeää luoda vahva perustus. Kun koira osaa 
rauhoittua ja olla reagoimatta vahvasti ympäristön yllättäviin ärsykkeisiin, ollaan jo pitkällä 
koiratyöparin koulutuksessa. Yhteisen kielen ja vuorovaikutusrutiinien luominen on työn 
sujuvuuden kannalta tärkeää. Muutama seikka, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota:  
 

• Tärkeä perustaito koiralle on katsekontaktin ottaminen ohjaajaan. Sitä on helpompi 
kouluttaa, kun se osaa ottaa katsekontaktia.  

• Pennun kanssa kannattaa opetella rauhoittumista. Työkoiran pitää osata rauhoittua, kun 
siihen on tilaisuus ja aktivoitua kun sitä tarvitaan. Se voi polttaa itsensä loppuun työssä 
hyvinkin nopeasti.  
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o Rauhoittumista harjoitellaan ensin kotona: ei reagoida koiran riehumiseen tai 
leikkipyyntöihin, vaan odotetaan kunnes se käy lepäämään lattialle ja palkitaan sitä 
rauhallisesti esim. HYVÄ- sanalla tai rauhallisella kosketuksella.  

o Rauhoittumista on hyvä harjoitella myös vilkkaammassa paikassa; puistot, 
metroasema, linja-autoasema. Odotetaan kunnes koiran mielenkiinto ympäristön 
ääniin ja vilinöihin sammuu ja koira laskeutuu makuulle. Silloin palkitaan 
rauhallisesti namilla.  

o Rauhallinen palkitseminen tärkeää, jotta se ei innostu uudelleen aktiiviseen 
mielialaan.  

• Nopeisiin yllättäviin kädenliikkeisiin reagoimattomuus.  
o Ohjaaja nostaa toista kättään viisi senttiä ja antaa samalla koiralle makupalan. 

Kädenliikkeestä tulee koiralle merkki siitä, että se saa pian herkkupalan. Kun koira ei 
reagoi kädenliikkeeseen mitenkään, vaan pysyy paikoillaan ja odottaa makupalaa, 
kädenliikettä voidaan suurentaa. Lopulta ollaan siinä tilanteessa, että koira ei reagoi 
ohjaajansa suuriin ja äkillisiin kädenliikkeisiin lainkaan. Kun tämä sujuu, voidaan 
ottaa mukaan avustaja, jonka kanssa koulutus aloitetaan alusta. Näin edetään 
tutummista ihmisistä vieraampiin ja yleistetään taito.  

o Äkillisen kädenliikkeen lisäksi voidaan opettaa koira olemaan reagoimatta ylhäältä 
kohti päätä lähestyvään ihmiseen tai hänen käteensä, kiljahduksiin, jalkojen 
nopeisiin heilautuksiin, juoksemiseen, juoksuun lähtöön jne.  

 
Ennen kuin koira otetaan töihin mukaan, on hyvä kartoittaa ympäristön sellaiset arkitilanteista 
poikkeavat ärsykkeet, joihin koiran on tarpeen suhtautua välinpitämättömästi, ja kouluttaa koiraa 
valmiiksi tulevaan työtehtävään. Se on sekä turvallisuuskysymys että reilua koiraa ja asiakkaita 
kohtaan. Näin myös pidennetään koiran työikää (Latvala-Sillman 2018, s.64). 
 
 
3.3 ELEKIELI  
Osana kasvatus- ja kuntoutustyötä 
 
Koiralle on hyvä opettaa sanallisten vihjeiden lisäksi myös käsimerkkejä, joilla koiraa voi ohjata ja 
pyytää tekemään erilaisia tehtäviä, kuten menemään makuulle, väistämään ja pysymään 
paikoillaan. Eleistä on hyötyä, kun tavallisesta puheesta poikkeava äänensävy tai koiralle 
suunnattu käskyltä kuulostava puhe voi aiheuttaa asiakkaassa vahvan tunnereaktion.  
 
Käsimerkkien ja ihmisen eleiden ymmärtäminen on koiralle yleensä paljon helpompaa kuin 
sanallisten vihjeiden oppiminen. Jos koira tunnistaa jo sanan ja toimii sen kuullessaan halutulla 
tavalla eli esim. menee omalle paikalleen makaamaan kuulleessaan ”oma paikka” sanalliseen 
vihjeeseen on helppo lisätä käsimerkit. Sanojen lisäksi aletaan joka kerta toistaa tiettyä elettä, 
jonka koira pian yhdistää tilanteeseen. Pian riittää pelkkä eleen käyttö. Koira oppii myös hyvin 
pieniä eleitä, joita ympärillä olevat ihmiset eivät huomaa.  
 
Työkoirille on hyvä opettaa tiettyjen eleiden merkitys. Istu, maahan ja suuntaa tarkoittavaan 
vihjeeseen yhdistetty tietty ele. Turvallisuussyistä olisi hyvä olla ns. ”turvavihjeet”. Monilla 
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisilla voi olla asiakkaita, jotka saattavat 
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hermostuessaan käyttäytyä aggressiivisesti. Siksi on tärkeää kouluttaa koiralle turvavihjeitä myös 
eleillä ja saada koira pois mahdollisesta uhkatilanteesta (Latvala-Sillman 2018, s.65-66). 
 
 
3.4 TYÖKOIRAN TAITOJA  
 
Seuraavassa on erilaisia temppuja, joita voi opettaa koiralle ja muunnella omaan työhönsä 
sopivaksi. Ammattilainen suunnittelee asiakkaansa tarpeen mukaisia temppuja tai tehtäviä, joita 
asiakas tekee koiran kanssa ja saa näin mielekkään ja hauskan terapiatuokion.  
 

1. Katsekontaktin opettaminen koiralle asiakkaan kanssa 
2. Koiralle lukeminen  
3. Koiran avustaminen erilaisissa tehtävissä 
4. Koira opetetaan makaamaan sähkökäyttöisellä pöydällä 
5. Koira opetetaan makaamaan selällään lattialla ihmisen jalkojen välissä, kun ihminen istuu 

jalat harallaan. 
6. Asiakas kävelyttää koiraa 
7. Esineen noutaminen  
8. Koiralle opetetaan esim. renkaiden värit tai esineiden muotojen nimet 
9. Koiralle opetetaan joidenkin esineiden nimet 
10. Koira opetetaan noutamaan korista tiettyä esinettä ja tuomaan se asiakkaalle 
11. Koira opetetaan viemään tiettyä esinettä asiakkaalle 
12. Namietsintäleikki 
13. Tuntoaistiharjoitus  
14. Koiralle opetetaan isohkon nopan pyöritys kuonolla tai tassulla  
15. Koiran voi opettaa pelaamaan erilaisia aktivointipelejä 

(Latvala-Sillman 2018, s.70-75) 
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4. EETTISYYS 
 
Koira-avusteisessa työskentelyssä on otettava huomioon myös eettinen näkökulma. Ketään ei saa 
pakottaa osallistumaan toimintaan, vaan jokaisen osapuolen tahtoa on kuultava ja kunnioitettava. 
Lisäksi on otettava huomioon ne, joita toiminta koskettaa, vaikka he eivät itse ole toiminnan 
kohteena eivätkä osallisina siihen. Sellaisia tahoja ovat mm. työpaikan muut työntekijät, asiakkaan 
vanhemmat. Ihmisten kanssa voi sopia ja varmistaa että toiminta on eettisesti kantavalla pohjalla 
ja tarkoituksenmukaista.  
 
Kunnioita koiran oikeuksia, opettele ymmärtämään sen käyttäytymistä ja viestintää ja kouluta sitä 
ja työskentele sen kanssa kannustamalla. On tärkeää tutustua eläimiä koskevaan lainsäädäntöön 
ja eläinten käyttäytymisen ja koulutuksen perusperiaatteisiin, vaikka pitäisikin itseään kokeneensa 
koiraihmisenä. Muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä, miten voit varmistaa koiran hyvinvoinnin 
työssä ja vapaa-ajalla:  

• Työskentelevällä koiralla on omat oikeutensa. Työskentely asiakkaiden kanssa ei saa ylittää 
sen oikeutta hyvään elämään. Vaikka koira-avusteisella työllä voi olla asiakkaille huimia 
positiivisia vaikutuksia, tämä hyöty ei oikeuta kohtelemaan koiraa epäeettisesti. 

• Koirat vapaina työskentelytilassa, jossa niille myös oma turvapaikka  
o Koirat työskentelevät vapaaehtoisesti, eikä niitä pakoteta siihen. 

• Säännölliset koiran terveystarkastukset. Koiran kokema kipu vaikuttaa sen käytökseen.  
• Koiralla pitää olla terveellinen ja turvallinen ruokavalio.  
• Turvallisuus tarkoittaa riskien arviointia ennakkoon. 
• Zoonoosit eli ihmisten ja eläinten välillä tarttuvat taudit ja tilanteiden seuraaminen.  
• Koiran pesu ja säännöllinen loishäätö.  
• Koiran hampaiden pesu ja kynsien säännöllinen leikkaus. (kynsien viilaus, mikäli asiakkaina 

ikäihmiset, joilla voi olla hyvin ohut iho)  
• Koira työskentelee vain halutessaan, sillä on mahdollisuus jäädä myös kotiin. 
• Koiralla pitää olla tarpeeksi lepotaukoja, sen pitää päästä tarpeilleen, sillä pitää olla 

rauhallinen lepopaikka ja raikasta vettä saatavilla.  
• Koiran työskentely suunnitellaan niin ettei se rasita koiraa liikaa.  Sopiva työskentely tahti 

voi olla 1-3 päivää viikossa vaihdellen koiran mukaan. Työpäivän pituus voi sekin vaihdella 
yksilöllisesti. Jos on tarvetta pitää koiraa useammin töissä, kanttaa hankkia toinen työkoira.  

• On tärkeää opiskella koirien käyttäytymistä ja ymmärtää, että kaikki koirat eivät reagoi 
samalla tavalla. Koiran elämässä voi olla työn lisäksi monia asioita, jotka aiheuttavat sille 
stressiä.  

• Työnteon vastineeksi koiran pitää saada elää myös vapaata koiran elämää, käydä 
metsälenkeillä ja leikkiä toisten koirien kanssa.  

• Koiralla on hyvä olla vakuutus onnettomuuksien ja sairauksien varalta. 
(Latvala-Sillman 2018, s.80-83) 
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5. LEIKKEJÄ KOIRAPENNUN KANSSA  
 
Koulutuksen aikana voi käyttää erilaisia leikkejä, mitkä valmistavat koiraa Eläinavusteiseen työhön. 
Olemme ottaneet esimerkkejä leikeistä David Sandsin kirjasta ”Leikkejä koiran kanssa”, jotka ovat 
meidän mielestä sopivia tulevaa ammattia varten koiralle, mutta missä omistaja ja koira myös 
pääsevät oppimaan ja tuntemaan toisiaan paremmin.  
 
Kirjassa kerrotaan naksuttimesta ja sen käytöstä. Sandsin mukaan naksutin voi olla hyödyllinen ja 
nopeuttaa oppimista, niissä leikeissä missä omistaja ja koira harjoittelevat yhdessä. Kun koira 
leikkii itse ja näin oppii itse, naksutinta ei tarvita (Sands, 2012, s. 10).  
Naksuttimeen halutaan yhdistää jokin positiivinen palkinto, ja täten palkitaan koiraa tietystä 
käytöksestä käyttäen naksutinta ja sen jälkeen antamalla herkku. Psykologisesta näkökulmasta 
neutraali ärsyke muuttuu mielleyhtymän kautta reaktion laukaisevaksi ärsykkeeksi. Kun koira on 
oppinut yhdistämään naksutinta erityisen hyvään makupalaan, voi vähitellen käyttää vain 
naksutinta palkkiona. Voi myös alkaa yhdistää naksutinta suullisiin kehuihin, kuten ”HYVÄ KOIRA”. 
Ylläpitääkseen naksutinta koiran muistissa, naksutinta voi käyttää myös päivittäisen aterian 
antamisen yhteydessä (Sands 2012, s. 10-11).  
 
 

 
(Sands 2012, s. 11) 
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5.1 ERILAISET LEIKIT 
 
Kirjaan viittaaviin leikkeihin on tarkoitus suhtautua niin, että monilla leikeillä on mahdollisuus 
kouluttaa. Näin pentukin nauttii siitä mitä tehdään, eikä opetukseen liity minkäänlaista vihaa 
äänensävyssä tai rangaistuksia koiralle. Oma ajatuksemme on, että tämän takia on tärkeää myös 
olla tiedossa koiran rauhoittavista signaaleista, jotta itse tiedostamme, mikäli käyttäydymme 
jollain tavalla uhkaavasti koiran näkökulmasta. Täten näemme, että koirapennun koulutus leikkien 
avulla on yhtä tärkeä koulutus omistajalle ajatellen Eläinavusteista harjoittelua / terapiaa.  
 
”Luoksetuloa Edestakaisin” on leikki, mikä on hyvä opettaa mahdollisimman pian meidän mielestä. 
Leikissä käytetään avustajaa, joka ei ole perheenjäsen, ja pyydetään avustajaa kävelemään 30-50 
metrin päähän. Avustaja kutsuu ja houkuttelee koiraa luokseen. Kun koira on lähtenyt liikkeelle, 
omistaja kutsuu koiraansa iloisella äänensävyllä luokseen, ja kun koira tulee luoksesi, käytetään 
naksutinta ja herkkua (Sands 2012, s. 18). Pikkuhiljaa annetaan koirapennun lähteä pidempiä 
matkoja kohti avustajaa, kunnes kutsutaan takaisin. Tämä on kaiken kaikkiaan tärkeä leikki 
ajatellen koiraa, ei vain avustajakoiran näkökulmasta vaan myös kotikoiran näkökulmasta. 
 
”Anna Tassu” leikki on ehkä yleisimpiä leikkejä mitä koiran kanssa tehdään, sillä ihminen on 
tottunut kättelemään, kun tavataan. Leikissä voidaan keksiä omaa sanastoa, miten tervehtiä, 
mutta voidaan esimerkiksi sanoa ”Hyvää päivää” koiralle. Voi myös opettaa koiraa erottamaan 
vasenta ja oikeata tassua, näin hän oppisi tervehtimään asiakastakin, mikäli tältä puuttuu oikea 
käsi tai kenellä oikea käsi on halvaantunut mutta vasen käsi toimii.  
Oletetaan, että opetat ensin koiraa antamaan oikeata tassua. Hakeudu koiran tasolle, sano ”oikea” 
ja kosketa koiran oikeata etutassua ja tuo nami suljetussa nyrkissä hänen eteensä. Kun koira 
koskettaa kättäsi oikealla tassullaan käytä naksutinta ja anna namipala. Kun hän osaa antaa 
oikeata tassua monien onnistuvien toistojen jälkeen, voi opettaa antamaan vasenta etutassua 
(Sands 2012, s. 20). 
 
”Sosiaalistamisleikki” on myös tärkeä, ellei tärkein, opettaa mahdollisimman nuorena, jotta koira 
tutustuu maailmaan. Alkuun on hyvä kirjoittaa ylös kaikkia niitä asioita mitä tulee mieleen, mihin 
koiranpennun on hyvä tottua. Alussa toki asioilla mitä on kotona, kuten tuoleja, pölyimuria, 
harjoittelulaukkuja, koiran hihnaa, kynsisaksia ja koiran harjaa.  
Sitten voi kirjoittaa alas erilaisia vaatekappaleita, jotka voivat koiran näkökulmasta olla uhkaavan 
näköisiä, kuten hattuja, isoja takkeja, erivärisiä vaatekappaleita, aurinkolaseja jne.  
Kun näitä asioita on harjoiteltu koiranpennun kanssa, voi miettiä asioita paperille mitä tulisi tehdä 
ulkona. Nämä voivat olla asioita kuten ihmismassoja, autotien vieressä oleskelu jalkakäytävällä, 
teiden ylittäminen turvallisesti, ja muuta missä ilmenee yllättäviä ääniä. Yksi esimerkki mikä, tulee 
mieleen on, jalkapallo kenttä missä on lapsia harjoittelemassa, tai muu urheilutapahtuma, kunhan 
aloittaa rauhallisesti ja hyvällä etäisyydellä.  
Koiran kanssa ollaan tyynenä, seurataan koiran elekieltä aina ja varmistetaan ettei kyseessä ole 
stressi tai pelko. Tutustumisisiin yhdistetään palkkio ja rakkaus, ja annetaan koiralle hyvin aikaa 
totutella uusiin asioihin (Sands 2012, s. 22-23).  
 
Etsimisleikkeillä halutaan taas korostaa koiran omaa kykyä olla luova, käyttää kuonoa. Koira aistii 
hajuja nenän kautta 100 000 kertaa herkemmin kuin ihminen aistii (Sands 2012, s. 28). 
Etsimisleikkejä voi leikkiä niin ruoan kuin lelujen kanssa. Sands antaa monta vaihtoehtoa erilaisille 
etsimisleikille. Esimerkiksi ”Herkku-Poirot” on hyvä leikki millä aloittaa, sillä se on riittävän helppo 
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ja yksinkertainen, mutta siinä voi yhdistää monta eri virikettä. Alkuun pidetään namupaloja 
suljetussa nyrkissä, annetaan koiran haistella nyrkkiä. Sitten pidetään pentu aitauksen takana ja 
pyydetään häntä istumaan ja palkitaan kun hän näin tekee. Sitten tiputetaan yksi herkku aina 5 tai 
10 askeleen välein. Jos on pidempi matka namien välissä, voit hieroa lattiaa kädellä missä herkut 
on ollut, jotta koiralla on helpompi seurata hajujälkeä. Pentu päästetään vapaaksi vasta kun rata 
on valmis. Kun pentu alkaa ymmärtämään pelin henkeä, voi  leikkiä vaikeuttaa. Tässä voi yhdistää 
naksutin sillä tavalla, että aina kun tiputtaa yhden herkun ja kun koira löytää herkun käyttää 
naksutinta (Sands 2012, s. 28). Tämä voi tulevaisuudessa olla helppo leikki asiakkaan ja koiran 
välillä.  
 
Jotta koiralle pysyisi into myös päivittäisen ruoan suhteen, voi ajoittain jakaa päivittäiset ruoka-
annokset kolmelle lautaselle ja antaa koiran etsiä ruoka-annokset. Näin koiralle ei aina vaan 
anneta ruoka-annosta, vaan hän pääsee tekemään töitä päivittäisen ruoan eteen (Sands 2012, s. 
40). Tämä on meidän mielestä helppo tapa tuoda virike koiranpennulle heti aamusta. Kuten 
koulussa olemme puhuneet, on erittäin tärkeää, että eläin pääsee käyttämään omia vaistojaan 
päivittäin.  
 
Tuli myös mieleen, että Piilotettu Lelu leikkiä voidaan hyödyntää pentuvaiheessa, ja opettaa koira 
yhdistämään jokin asia palkintoon. Kirjassa käytetään esimerkkiä missä lelua piilotetaan 
vaatekaappiin missä on omistajan hajut. Ja alueelle piilotetaan myös namipaloja. Kun koira sitten 
etsii leluaan hän löytää matkan varrella namupaloja, mikä innostaa koiraa etsimään kyseistä lelua 
ja omistajan tuoksu yhdistetään samalla johonkin palkitsevaan. Kun koira on löytänyt lelun, on 
myös tarkoitus, että hän tuo sen sinulle (Sands 2012, s. 38). Ajattelimme, että jotta koira 
esimerkiksi tottuisi ja yhdistäisi pyörätuolia tai sateenvarjoa johonkin miellyttävään, voi asettaa 
namupalat ja hänen lelunsa näiden esineiden kohdalle, jotta hän yhdistäisi niitä johonkin kivaan ja 
palkitsevaan. Pidemmän ajan päälle voi jopa opettaa koiraa tuomaan lelua pyörätuolille, missä 
tulevaisuudessa se tarkoittaa, että koira tuo lelun mahdolliselle pyörätuolissa istuvalle asiakkaalle.  
Viimeinen leikki minkä valitsimme tässä kategoriassa, oli Muistipeli. Koiraa voi pitää portin takana, 
jotta hän näkee, minne piilotat namit, tai olla taluttimessa seuraamassa. Kun namit on piilotettu, 
sanotaan ”Muistipeli” ja koiraa pääsetään vapaaksi etsimään nameja (Sands 2012, s. 42). 
Valitsimme tämän pelin, sillä  asiakkaalla jolla on muisti heikentynyt, voi leikkiä tätä, ja samalla 
virkistää asiakkaan hermoratoja antaen hänelle mahdollisuus muistaa minne asiakas on piilottanut 
namit.  
Leikissä, mikäli käyttää naksutinta, pitää muistaa käyttää sitä aina kun nami lähestyy tai kun 
koiranpentu löytää namin (Sands 2012, s. 42). 
 
Leikkejä on paljon, ja valitsimme vain murto-osan mitä ”Leikkejä koiran kanssa” kirjassa tuotiin 
esille. Halusimme kuitenkin lopussa vielä tuoda esille leikin, millä opetetaan koiraa jo pennusta 
alkaen hakeutumaan paikkaan missä hän voi levätä rauhassa. Tämmöinen paikka voi olla sekä 
kotona että työpaikalla. Etenkin koirapentu vaatii paljon lepoa, ja on tärkeää antaa hänelle 
mahdollisuus levätä aina kun haluaa. ”Piilopirtti” leikki on sitä varten, kun opetetaan pentua 
yhdistämään kyseistä paikkaa, kun tauko on paikallaan, ja tulevaisuudessa koira voi käyttää tätä 
paikkaa kesken työpäivää tai työpäivän jälkeen, kun pääsee kotiin.  
Luodaan alue mikä on ns. koiran alue. Yhteen nurkkaan luodaan alue, mikä muistuttaa luolaa, sillä 
koirat ovat luonnostaan luolaeläimiä ja villissä luonnossa he kaivaisivat koloja mihin ne pääsisivät 
rauhoittumaan. Koiran alueelle laitetaan peti, pennun ruoka- ja vesikulho ja voidaan laittaa radio 
lähelle ja asetetaan se puhekanavalle tai rentouttavaa musiikkia soimaan.  
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Luola-alueelle voit viedä omistajien jokin vaatekappaleen tai muun lelun minkä kanssa koira tykkää 
nukkua. Kun alue on valmis, mene sinne koirapennun kanssa, leiki sen kanssa jokin helppo leikki 
sen lelun kanssa, tai piilottele namia luolaan ja anna koira kaivella niitä esille. Kun on hetki leikitty, 
lähde koirasi kanssa esimerkiksi ulos. Kun hetken päästä pääsette takaisin sisään, seuraat, vain 
sivusilmällä lähteekö pentu uudelle omalle alueelleen etsimään namia tai leikkimään lelunsa 
kanssa. Anna hänen rauhassa hakeutua alueelle, älä missään nimessä pakota häntä sinne. Sen 
sijaan on hyvä, jos koira itse yhdistää aluetta ”omaksi luolakseen”. Totuttele pentua rauhassa 
kyseiseen tilaan, viikkojen aikana (Sands 2012, s. 78) 
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6. RAUHOITTAVAT SIGNAALIT 
  

Halusimme kirjoittaa rauhoittavista signaaleista koirissa, sillä koemme että tämä on erittäin 
tärkeää ymmärtää eläinavusteisessa työssä. Haluamme perehtyä tähän, jotta osaamme miettiä 
meidän omaa käyttäytymistä sekä opettaa asiakkaitamme näkemään koiria uusin silmin ja 
avartamaan heille koirien tapaa kommunikoida.  
 
Turid Rugaasin kirjassa, Rauhoittavat Signaalit, hän kirjoittaa, että on myytti, että meidän pitäisi 
osoittaa pennulle, että olemme tämän johtaja, jotta se ei veisi meiltä valta-asemaa. Sen sijaan hän 
tarkoittaa, että meidän kuuluisi ajatella asiaa enemmänkin niin, että olemme vanhempia, sillä 
vanhemmuudesta on oikeastaan kysymys (Rugaas 2021, s. 63). 
 
 
6.1 JOHTAJUUS VS. VANHEMMUUS 
 
Koiranpennun vanhemmilla on erittäin korkea kärsivällisyys. Pennut saavat vetää heidän 
korvistaan ja kiusata heitä ilman että vanhemmat suuttuisivat, käyttäisivät väkivaltaa tai 
selättäisivät pentua. Sen sijaan he antavat paljon rakkautta. Kun pentu sitten tulee uuteen kotiin 
Rugaas kirjoittaa, että pentu tietenkin olettaa, että uudet vanhemmat ovat samanlaisia. Mikäli 
kohtelu pentua kohtaan onkin paljon rajumpi, pentu alkaa pelätä ja hänestä tulee epävarma, kun 
moinen shokki sille ilmenee. Hän korostaa myös, että mikäli tällaista kohtelua saanut pentu 
murisee, kun joku ulkopuolinen tarttuu häneen niin ulkopuoliset voivat väittää, että se on 
huonosti kasvatettu ja hän tarvitsee lisää kuria. Tämä ei johda kuin lisäongelmiin tulevaisuudessa 
(Rugaas 2021, s.64). 
 
Rugaas ehdottaa, että uuden omistajan tulisi muistuttaa itseään, että pennun ei tarvitse oppia 
kaikkea heti, vaan kaikki aikanaan (Rugaas 2021, s. 64). Kunhan kohtelee pentua rakkaudella ja 
ymmärryksellä, niin voidaan välttyä paljon pahemmilta asioilta tulevaisuudessa. Hän kirjoittaa 
myös, että pennut elävät niin sanotusti ”pennun papereilla” aina 4,5-5 kuukauden ikään asti. Tämä 
tarkoittaa, että muut sallivat niiden tekevän asioita mitä aikuinen koira ei tee. Mikäli vanhempi 
koira sitten kasvattaa pentua, tämä tapahtuu reilulla ja väkivallattomalla tavalla (Rugaas 2021, s. 
64).  
 
Mikäli ihminen sen sijaan kurittaa sillä tavalla, että pennusta tulee pelokas ja epävarma, hän 
aloittaa ensin välttämään omistajaansa ja syntyy ensimmäinen ongelma mitä koemme, että koiran 
kuuluisi osata, eli tulla luokseen. Mikäli omistaja ei tässä vaiheessa ymmärrä katsoa peiliin, eikä opi 
lukemaan koiran rauhoittavia signaaleja, vaikka niitä olisi kuinka paljon, koira oppii elämään 
maailmassa missä rauhoittavista signaaleista ei ole hyötyä. Tässä maailmassa koiralla ei ole enää 
muita vaihtoehtoja kuin käyttää väkivaltaa, sillä se tuntuisi olevan hänelle ainoa asia mikä menee 
ihmiselle perille (Rugaas 2021, s. 65). 
 
Meitä avarsi ajatus koirista, kun Rugaas oli kirjoittanut, että koira joka ihmisen mielestä käyttäytyy 
hyvin, eli on hyvin passiivinen, ei kokeile uusia asioita eikä ole utelias, ei oikeastaan ole kiltti koira, 
vaan koira, joka on luovuttanut pois osan itsestään (Rugaas 2021, s.65). Tietenkin on hyvä mainita, 
että on rauhallisempia yksilöitä ja koirat kun ovat yksilöitä niin ns. leppoisa ja rauhallinen koira ei 
välttämättä tarkoita sitä, että kyseistä yksilöä olisi kohdeltu väärin. Mutta haluamme uskoa, että 
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eron näkee kyllä, mikäli koira on passiivinen, epävarma ja muriseva kaveri. Toisin kuin rauhallinen 
ja luokseen tuleva koira, vaikkakin se vain tulisi istumaan viereesi ilman että se olisi sen 
innokkaampi siinä hetkessä. 
 
 
6.2 ENSIESIINTYMINEN 
 
Milloin sitten pennut alkavat käyttämään rauhoittavia signaaleja? Alison Rowbothamin, joka on 
koirakouluttaja ja joka oli pitänyt koiria kotonaan, jotka odottivat uutta kotia, oli ilmoittanut 
Rugaasille mitä hän oli havainnut. Koirat olivat erirotuisia ja usein myös pelokkaita niiden 
ympäristömuutoksien takia. Oli myös paljon kantavia narttuja, jotka synnyttivät sillä aikaa, kun 
asuivat Rowbothamin luona. Rowbotham oli huomannut, että ensin pennut käyttävät vain yhtä 
rauhoittavaa signaalia, nimittäin haukottelua. Tämä esiintyi, kun pentua nostettiin. Oli kuitenkin 
ero pennuissa, jotka olivat Robothamin omien koiran narttujen synnyttämiä, ja väliaikaisesti 
olevien narttujen pennuilla. Nimittäin ne pennut, joiden äiti oli stressaantuneempi olosuhteista 
johtuen, haukottelivat heti ensimmäisenä päivänä, kun taas Rowbothamin oman nartun pennut 
alkoi haukotella vasta muutaman päivän jälkeen (Rugaas 2021, s. 61-62).  
 
Selkeää syytä tähän Rugaas ei osaa sanoa, mutta sen myötä, kun muitakin kasvattajia on hänelle 
ilmoittanutt pentujen rauhoittavien signaalien aloittamisesta, hän voi sanoa sen että, emon 
yleinen vointi ja pentueen ympäristö vaikuttavat siihen. Mutta yleisesti pennut alkavat haukotella 
1-3 päivän sisällä syntymästään (Rudaas 2021, s. 62).  
 
Rugaas on myös hänelle annetun informaation myötä oppinut, että haukottelun jälkeen, pennut 
alkoivat käyttämään muita rauhoittavia signaaleja emolleen, sisaruksilleen sekä muille saman 
lauman aikuisille koirille. Hän kirjoittaa että 6-8 viikon ikäisinä pennut hallitsevat jo suurimman 
osan kielestään, eli kun he noin kolmen kuukauden ikäisinä tulevat pentukoulutukseen heillä on jo 
käytössä kaikki tarvittavat signaalit (Rugaas 2021, s. 62).  
 
Rugaas painostaa, että pennulle on sen takia tärkeää antaa mahdollisuus tutustua 
mahdollisimman moneen eri koiraan, eri rotuisiin ja eri kokoisiin, jotta ne saavat mahdollisuuden 
kehittää niiden kielitaitoaan koko sen ajan, kun he kasvavat aikuisiksi. Tällä tavoin sekä kasvattaja 
että koira välttyvät monilta ongelmilta, kun murrosikä tulee vastaan ja myös koiran ollessa 
aikuinen. Rugaas korostaa vielä, että sosiaalisten taitojen oppiminen ja erilaisiin ympäristöihin 
tottuminen ovat pennun elämän kaksi tärkeintä oppituntia (Rugaas 2021, s.62). 
 
 
6.3 HARJOITTELU 
 
Rugaas on myös kerännyt kertomuksia todellisista tapauksista. Yksi näistä koski Bichon Frise 
koiraa, ja halusimme lisätä tämän kertomuksen koska meille on tulossa Bolognese koira ja tämä on 
sukua Bichon Frise:lle. Vaikka näissä ja kaikissa yksilöissä on ero, heillä kuitenkin on ihmisen 
silmissä samaa ulkonäköä. Molemmat ovat pieniä ja monien mielestä myös söpöjä, ja tämän takia 
molempia rotuja haluaa herkästi lähestyä. Eli meille on tärkeää, että ymmärrämme miten pentu 
voi kokea asiat, sekä muita ihmisiä opetellen, miten koiraa tulisi lähestyä.  
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Kyseisessä kertomuksessa Bichon Frise koira oli pärjännyt hyvin kilpatottelevaisuudessa, 
näyttelyissä sekä agilityssa. Koira kuitenkin kieltäytyi tervehtimästä ihmisiä omistajan mukaan ja 
pelkäsi lähestymästä niitä. Tämä oli omistajalle kova pala niellä sillä hän oli niin ylpeä koirastaan 
että toivoi, että tällaista käyttäytymistä ei esiintyisi. Tämän takia omistajalla oli tapa vetää 
pannasta pakottaen koiraa tervehtimään muita ihmisiä pakottaen tätä pysymään paikoillaan 
(Rugaas 2021, s. 69-70). 
 
Harjoittelu, minkä he tekivät, meni seuraavasti:  
Rugaas pyysi omistajaa ja koiraa olemaan ihmisjoukon keskellä, mutta niin ettei kukaan ollut kovin 
lähellä, ja pitäen hihnaa löysällä. Ihmiset ympärillä käyttäytyivät ikään kuin he eivät huomioineet 
kaksikkoa keskellä. Vapaaehtoinen sai lähestyä koiraa ja omistajaa, ja heti kun koira huomasi 
vapaaehtoista, avustaja hidasti vauhtiaan, lähti kaartamaan poispäin, käänsi katseensa pois ja 
pysähtyi muutaman metrin päähän kylki kaksikkoa kohden. Lisäksi hän hieman raapi lattiaa mutta 
muutoin pysyi täysin rauhallisena. Ei ollut kestänyt kuin muutama sekunti ennen kuin omistajan 
taakse piiloutunutta koiraa alkoi varovaisesti lähestyä avustaja ja lopuksi meni hänen luokseen ja 
katsoi tätä silmiin (Rugaas 2021, s.70).  
 
Kun he olivat jatkaneet harjoitusta, tuli nopeasti suuria edistymisaskeleita. Koira oppi itse jokaisen 
uuden avustajan myötä, että ihmisten kanssa voi olla tekemisissä, ja mitä tärkeintä, nyt hän hallitsi 
itse tilanteen.  
Halusimme tuoda tämän tarinan mukaan, koska se on hyvä esimerkki, miten ihmisinä olemme 
luoneet ajatuksen, että muiden eläinten kommunikointi on hyvin alkukantaista, ja sittemmin 
yritämme väkisin opettaa heille meidän kieltä ja käyttäytymistä. Tämä on tietenkin muuttumassa, 
ymmärrämme että eläinten kieli keskenään voi olla erittäinkin kehittynyt. Näemme että 
tulevaisuudessa eläimiä ymmärretään paljon paremmin ja osaamme kunnioittaa heitä paljon 
enemmän, oppimalla heidän kieltä samalla tavalla kun toivoimme että he oppisivat ymmärtämään 
meitä, meidän yhteiskunnassa kun elävät. 
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6.4 RAUHOITTAVAT SIGNAALIT, TAULUKKO 
 
Rauhoittavat signaalit mitä Rugaasin kirjassa tuli esille oli seuraavat: 
 
  

Pään 
Kääntäminen 

Selän tai kyljen 
kääntäminen 

Kuonon nuolaisu Paikalleen 
jähmettyminen 

Hitaasti ja rauhallisesti 
liikkuminen 

Kaartaen 
lähestyminen 

Muiden väliin 
asettuminen 

Tassun 
nostaminen 

Silmien räpyttely Korvaava toiminta 

Katse Liehittely Istuutuminen Maahanmeno Haukottelu 

Haistelu Merkkaaminen Hymyileminen Leikkiinkutsuasento Muita signaaleja 

 
Menemättä sen syvemmin näihin, näitä signaaleja on hyvä seurata. Näihin on hyvä perehtyä 
tarkemmin, mikäli haluaa ymmärtää millaisissa tilanteissa ne voivat esiintyä.  
”Muita signaaleja”, mistä ei kirjoitettu esimerkkejä, olivat: 
 

Huulien maiskauttelu Vetää naama sileäksi ja yrittää 
vaikuttaa pentumaiselta tai à 

Käyttäytyä pentumaiselta ja 
lapsellisesti vaikka olisi 
aikuinen 

        
  (Rugaas 2021, s. 20) 
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