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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkimuksen tausta 

Kiinnostukseni eläinantropologiaan alkoi ”Johdatus eläinantropologiaan” nimiseltä 

kurssilta kolme vuotta sitten. Tutustuin silloin artikkeliin saksanpaimenkoirista 

sotakoirina toisen maailmansodan aikana (Skabelund 2008). Aloin lukea sotakoirista 

kerrottuja tarinoita (Karhunen 1967) ja mielenkiintoni virkakoiriin heräsi. Ylipäätään 

käsite ”virkakoira” on mielenkiintoinen, koska koiralla ei tällaisesta virasta tai 

nimikkeestä ole mitään ymmärrystä. Päätin keskittyä tässä tutkielmassa virkakoirissa 

poliisikoiriin ja poliisikoiranohjaajan työhön, koska Suomessa ei ole tehty 

aikaisemmin ihmistieteellistä eläintutkimusta poliisikoiranohjaajan ja poliisikoiran 

välisestä vuorovaikutussuhteesta. Kuitenkin poliisikoirista ja poliisikoiranohjaajista 

kirjotetaan melko runsaasti. Suomessa poliisikoirista kirjoitettu aineisto, niin kirjat 

kuin lehtiartikkelitkin, keskittyvät onnistuneisiin työtehtäviin (esim. Romppainen 

2007; Hannukainen 2013; Lumme 2015b; Rytkönen 2016), poliisikoirapentuihin 

(Haapanen 2015; ks. liitteet 1, 2, 7) ja poliisikoiran koulutukseen (Aula 2016; 

Vuorela 2016). Poliisikoiriin suhtautuminen on moninaista (esim. Kaleva 2013; 

Turun Sanomat 2015; Nurminen 2015) ja tätä moninaisuutta heijastelee myös 

poliisikoiriin liitetyt kuvat (liitteet 1–7). Kuitenkaan tätä monimutkaista 

suhtautumista ei ole tutkittu aiemmin ihmistieteissä. Erityisesti minua kiinnosti 

poliisikoiranohjaajan suhde poliisikoiraansa ja tähän suhteeseen liitetyt merkitykset. 

Yleinen käsitys tästä suhteesta on, että poliisikoira on ohjaajansa työväline ja 

perheenjäsen (esim. Kaita-aho 2015). Työväline viittaa melko neutraaliin, jopa 

negatiiviseen suhtautumiseen ja perheenjäsenyys hyvin rakkaaseen ja tunnepitoiseen 

suhtautumiseen. Tämä ristiriita alkoi kiinnostaa minua ja päätin keskittyä 

haastatteluissa haastateltavien antamiin käsityksiin poliisikoirasta. 

Ote haastattelupäiväkirjasta: Ennen haastattelun alkua haastateltava kysyi minulta 

onko minulla omaa koiraa. Vastasin että ei. Tämän jälkeen haastateltava sanoi 

minulle, etten välttämättä voi ymmärtää tai minun tulee olemaan vaikea käsittää 

poliisikoiranohjaajan työtä. 

Tätä ennen olin haastatellut kahta poliisikoiranohjaajaa ja olin jo ehtinyt itsekin 

ajatella samoin. Onko minulla todella mahdollisuus ymmärtää sellaista aihetta, joka 

ei ole minulle entuudestaan mitenkään tuttu? Kuitenkaan tämä empiminen ei 

kestänyt kuin muutamia päiviä, kunnes havahduin ja kiinnitin huomioni tähän 

kommenttiin uudella tavoin. Poliisikoiranohjaajan työ koetaan erilaiseksi jo 

poliisikoiranohjaajaryhmän sisällä ja poliisikoiriin suhtautuminen ei ole 

yksinkertaista. Haastateltava selvästikin koki, ettei hänen työtänsä ole helppo 

selittää, saati ymmärtää, jos minulla itselläni ei ole edes lemmikkikoiraa. 

Poliisikoiranohjaajien suhde ja suhtautuminen poliisikoiriin koetaan ryhmän sisällä 

erilaiseksi kuin valtaväestön suhtautuminen poliisikoiriin. Näin myöhemmin 

ajateltuna käsittämisen vaikeus tuli itselleni erityisesti siitä, koska jollain tasolla 

oletin poliisikoiranohjaajien suhtautuvan koiriinsa osittain negatiivisesti, koska ne 

ovat poliisikoiranohjaajien työvälineitä. Poliisikoiran työvälineys on osa 
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poliisikoirien julkista mediakuvaa, koska uutistoimittajien tekemissä haastatteluissa 

poliisikoiranohjaajat puhuvat poliisikoiristaan työvälineinä (esim. Kaita-aho 2015; 

Horttanainen 2015). Lisäksi omassa haastatteluaineistossani haastateltavat käyttivät 

poliisikoiristaan myös termiä työväline. Kuitenkin poliisikoirista puhutaan myös 

muun muassa perheenjäseninä, työkoirina ja kumppaneina.    

1.2. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitän poliisikoiranohjaajien ja poliisikoiran suhteen 

kulttuurista mallia. Tarkastelen suhdetta keskittyen poliisikoiran työvälineellisyyteen, 

vuorovaikutukseen ja eläinkumppanuuteen. Saadakseni selville tarkemmin 

poliisikoiran eri merkityksiä, käytän aineiston analyysimenetelmänä 

diskurssianalyysia, etsien aineistosta metaforat, metaforien käytön perustelut sekä 

avainsanat. Poliisikoiranohjaajien suhde poliisikoiriinsa on monimuotoinen, joten 

käytän analyysiin kulttuurimalliteoriaa helpottamaan suhteen eri puolten 

hahmottamista.   

Tutkimuskysymykseni ovat: 

- Miten poliisikoiran työvälineellisyyttä selitetään? 

- Miten poliisikoiran kanssa rakennettua vuorovaikutusuhdetta selitetään? 

- Mitä poliisikoira merkitsee poliisikoiranohjaajalle? 

Näitä kysymyksiä tarkastelen poliisikoiranohjaajien haastatteluista, kuten miten he 

puhuvat koiristaan ja miten tietynlaista käyttäytymistä oikeutetaan sekä perustellaan. 

Suhteen määrittely kertoo sen merkityksestä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa tämän 

suhteen olevan tunneside.  

1.3. Poliisikoiratoiminta Suomessa 

Suomessa kokeiltiin ensimmäistä kertaa poliisikoiria Helsingin poliisilaitoksella 

vuonna 1906. Vuoteen 1912 mennessä poliisikoirien avulla otettiin kiinni kulkureita, 

kortinpelureita ja viinatrokareita sekä eksyneitä lapsia. Lisäksi niitä käytettiin 

ryöstöjen ja murhapolttojen selvittämiseen. Näiden onnistuneiden tehtävien takia 

poliisikoiria alettiin kouluttaa muuallekin Suomeen. (Tervamäki 2002: 10–11.) 

Ennen 1950-lukua, poliisikoiraopettajat kouluttivat poliisikoiria koirankuljettajille, 

mikä oli silloinen termi poliisikoiranohjaajille. Koirankuljettajat kävivät muutaman 

viikon perehdytyskurssin koiran hoitamisesta Valtion poliisikoirasiittolassa ja olivat 

valmiita työnkuvaansa. (Tervamäki 2002.) Nykyään Poliisikoiralaitoksen opettajat 

ovat jo monta vuosikymmentä opettaneet itse poliisikoiranohjaajaoppilaat 

kouluttamaan koirista poliisikoiria. Poliisikoiralaitos kouluttaa yhä edelleen kaikki 

poliisikoiranohjaajat sekä hankkii koirat poliisin käyttöön. Poliisikoiranohjaajia 

koulutetaan sen mukaan, mitä jokainen poliisilaitos tarvitsee. Jokaisella 

poliisilaitoksella on määrätty määrä poliisikoiranohjaajia. Poliisikoiranohjaajien 

määrä lasketaan poliisilaitoksen koon ja tarpeen mukaan. 

Koirankuljettajakurssit vaihtuivat Poliisikoiralaitoksella koiranohjaajakursseiksi 

vuonna 1952. Myös koiranopettajan virka vaihtui kouluttajaksi samana vuonna. Kun 
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aikaisempina vuosina poliisikoiria kasvatettiin Valtion poliisikoirasiittolassa, 

siirryttiin 1950-luvulla enemmän pentujen kotikasvatukseen. Ei kuitenkaan vielä 

niin, että koiranohjaajat olisivat ottaneet pennut kotiinsa, vaan lähialueen 

maanviljelijöille maksettiin korvausta, jos he huolehtivat pennuista noin 10 viikon 

ikäisiksi. Tällä tapaa sairaudet eivät levinneet ja pennut oppivat sosiaalisimmiksi 

kuin tarhaoloissa. (Tervamäki 2002: 30–33.) Erään haastateltavani mukaan 

poliisikoiranohjaajille on annettu koiranpentu koulutettavaksi 1960-luvulta lähtien ja 

siitä saakka jokaisen poliisikoiranohjaajan ensimmäinen koira on pitänyt kouluttaa 

pennusta asti itse. Seuraavat koirat voivat olla aikuisia, mutta ensimmäisen 

poliisikoiran täytyy aina olla alusta asti itse ohjaajan kouluttama. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana poliisikoiranohjaajan peruskurssi on pidentynyt 

aikaisempiin vuosikymmeniin nähden (Tervamäki 2002: 51). Partiokoiranohjaajan 

koulutus kestää noin 2,5 vuotta ja erikoiskoiranohjaajan koulutus vuoden. 

Poliisikoiranohjaajan koulutukseen kuuluu pentukurssi, peruskurssi sekä 

erikoistumiskurssi ohjaajan koulutuksen mukaan, esimerkiksi huumeiden, 

räjähdysaineiden, palavien nesteiden, ruumiiden tai rahan etsintä. Pakollisena 

poliisikoiranohjaajan koulutukseen kuuluu mm. harjoituspäiväkirja koiran 

kouluttamisessa ja kehityksessä, koulutustarkastukset ja harjoituspäivät. Moni 

ohjaaja osallistuu myös poliisikoirakisoihin, jotka liittyvät huumeiden tai räjähteiden 

etsintään. Lisäksi vuosittain järjestetään hiihtovaljakkokisat, jotka pitävät yllä niin 

ohjaajan kuin koirankin kuntoa. Ruumiskoiria on Suomessa koulutettu 1990-luvulta 

lähtien ja palo- ja henkilötunnistuskoiria on Suomessa toiminut 2000-luvun alusta 

asti. (Tervamäki 2002: 51–58.) 

Haastateltavat kertoivat että Suomessa poliisilla on kahdenlaisia koiria: partiokoiria 

ja erikoiskoiria. Partiokoirille opetetaan kuusi lajia: hallittavuus ja tottelevaisuus, 

voimankäyttö, jäljestäminen, henkilöetsintä, esine- ja rikospaikkaetsintä sekä yksi 

nenänkäytön erikoisalue, joita ovat huumeiden, räjähdysaineiden, palavien nesteiden, 

ruumiiden, tai rahan haju. Jäljestämisellä tarkoitetaan erityisesti ihmisen 

ominaishajun seuraamista maasta. Poliisin erikoiskoirille sen sijaan opetetaan 

hallittavuus ja jokin nenänkäytön erikoisalue. Partiokoiran ja erikoiskoiran suurin 

työtehtävien ero on se, että partiokoirat ovat aina ohjaajansa mukana 

hälytystehtävillä ja ohjaaja saa käyttää partiokoiraansa voimankäyttövälineenä. 

Poliisin voimankäyttövälineistöön kuuluvat puhuttelu neuvoin sekä käskyin, 

fyysinen voimankäyttö eli asiakkaan kiinnipitäminen ja välineellinen voimankäyttö, 

joita ovat lievimmästä voimakkaimpaan pippurikaasu, teleskooppipatukka, 

etälamautin, partiokoira ja ampuma-ase. Poliisin partiokoirat ovat poliisin 

välineellisen voimankäytön toiseksi voimakkain voimankäyttöväline Suomessa. 

Partiokoiria käytetään poliisin voimankäyttötehtävissä kuitenkin erittäin harvoin. 

Poliisin partiokoirat ovat Suomessa saksanpaimenkoira- ja belgianpaimenkoira 

malinois-rotuisia. Poliisin erikoiskoirat ovat muun muassa saksanpaimenkoiria, 

belgianpaimenkoira malinoiseja, labradorinnoutajia ja englanninspringerinspanieleja. 

Poliisikoiran rodulla ei sikäli ole väliä, mutta palveluskoirarodut sekä 

metsästyskoirarodut ovat haastateltavien mukaan poliisin toiminnan kannalta 

parhaita rotuja. Poliisikoiralaitos omistaa jokaisen Suomen poliisikoiran ja jokaisen 
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koiranohjaajan kanssa tehdään koiranhoitosopimus poliisikoirista. Suomalaisista 

poliisikoirista ylläpidetään myös verkkosivua Poliisikoiragalleria1. 

Poliisikoiranohjaajan ja poliisikoiran partioon kuuluu myös koirapartiomies, joka on 

apuna koiranohjaajalle, kun poliisikoiralle järjestetään harjoitustehtäviä. Tämä 

kolmen hengen koirapartio (Poliisikoiralaitos e.v.) on aina joka työvuorossa sama. 

Haastateltavien mukaan partiomiehen tulisi lisäksi olla poliisikoiralle niin tuttu 

henkilö, että tarpeen tullen koirapartiomies voi ohjata koiran vähintään takaisin 

poliisiautoon, jos poliisikoiranohjaaja on siihen syystä tai toisesta kykenemätön 

työtehtävällä, esimerkiksi loukkaantumisen takia.  

Ensin poliisikoiranohjaaja käy koiranpennun kanssa pentukurssin, jossa käydään läpi 

pentukoiran fyysistä ja henkistä kehitystä. Tämän jälkeen aloitellaan tottelevaisuus- 

ja hallittavuuskoulutus ja pienten harjoitushetkien kautta rakennetaan koiran 

kiinnostusta erilaisiin hajuihin. Pentukoiran valitseminen poliisikoiraksi tapahtuu 

kun koira on luovutusikäinen. Ensimmäinen valintaominaisuus on koiran rotu. 

Kennelinpitäjät tietävät millaisia koiria Poliisikoiralaitos hakee. Pennuille tehdään 

tarkkoja luonnetestejä ja näissä tarkkaillaan erityisesti pentujen rohkeutta ja 

leikkisyyttä. Poliisikoiralaitoksen yksi opettajista tarkastaa pennut aina tarjoavalta 

kenneliltä. Tuleva uusi poliisikoiranohjaaja voi halutessaan valita koiran rodun, 

mutta yleensä ohjaaja ottaa sen koiran mikä hänelle annetaan. Tämän jälkeen ohjaaja 

kirjoittaa koiranhoitosopimuksen Poliisikoiralaitoksen kanssa. 

Poliisikoiranohjaajan valintaan vaikuttavat monet tekijät. 

Poliisikoiranohjaajakandidaatilla pitäisi olla monipuolinen työkokemus poliisin 

töistä. Yleensä tällä monipuolisuudella haastateltavat tarkoittivat vähintään kolmen 

vuoden työkokemusta. Tämän jälkeen poliisikoiranohjaajaksi haluava kertoo 

mielenkiinnostaan poliisipiirin poiisikoiraryhmälle ja tälle uudelle kokelaalle 

yritetään löytää koirapartiomiehen paikka koirapartiosta. Koirapartiomies pääsee 

läheltä seuraamaan poliisikoiranohjaajan työtä, ja auttaa ohjaajaa poliisikoiran 

koulutuksessa ja harjoittelussa esimerkiksi avustamalla harjoittelutilanteiden 

järjestämisessä. Tarkkaa koirapartiomiehen pestiaikaa ei ole, mutta haastateltavien 

mukaan tästäkin tehtävästä olisi hyvä olla kokemusta parin vuoden verran. Kun 

koirapartiomies on todettu poliisipiirin koiraryhmässä hyväksi mahdolliseksi 

poliisikoiranohjaajaksi, ottavat kyseisen poliisipiirin poliisikoiranohjaajat yhteyttä 

Poliisikoiralaitokselle, ja poliisikoiranohjaajakokelas otetaan seuraavalle 

pentukurssille. Haastateltavien mukaan poliisikoiranohjaajan työ on hyvin suosittua 

ja jokainen pentukurssi pystytään järjestämään. Vuonna 2014 poliisikoiranohjaajia 

oli Suomessa 288 ja määrä on vakio. Tämän vuoksi jotkut halukkaat 

koirapartiomiehet  joutuvat odottamaan poliisikoiranohjaajan paikkaa jopa 

kymmenen vuotta. Teoriassa siis poliisit, jotka haluavat poliisikoiranohjaajiksi, 

voivat joutua odottamaan unelma-ammatin alkua jopa 15 vuotta. Tällainen 

mahdollinen odottelu kertoo hyvin tarkoin valitusta joukosta ja kärsivällisyydestä. 

                                                           
1 http://www.polamk.fi/poliisikoiralaitos/poliisikoirat/poliisikoiragalleria. 
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Poliisin ammatissa on voimakkaasti näkyvissä käsityö- ja mestariperinne (Ellonen et 

al. 2000: 128). Myös Poliisikoiralaitoksen antama koulutus on käsityö- ja 

mestariperinteen kaltaista. Poliisikoiranohjaajaksi haluavan on 

haettava ”mestareiden” eli poliisipiirin poliisikoiranohjaajien ryhmään ja 

koulutuksen alettua haettava oppia ja apua ”oppimestariltaan”, eli joltakulta 

kokeneelta poliisikoiranohjaajalta. Poliisiorganisaatiossa on monia erikoisosaamista 

vaativia työryhmiä, joissa on myös omanlaisensa työkulttuuri ja ryhmähenki 

(Ellonen et al. 2000: 128). Poliisikoiralaitoksellakin on oma työkulttuurinsa, mikä 

ilmenee tässä tutkielmassa muun muassa poliisikoiranohjaamiseen suhtautumisessa 

elämäntapana (ks. myös Poliisikoiralaitos e.v.). Poliisikoira-lehdet  ilmentävät myös 

ryhmähenkeä (esim. Rytkönen 2006; ”Koiranohjaajakurssi” 2010). 

Poliisikoirajärjestelmän toimijat kuuluvat siis omaan tiedostettuun alakulttuuriinsa 

(ks. Ellonen et al. 2000: 128). 

Poliisikulttuurin tyypilliseksi piirteeksi on nähty miehisyys (ks. esim. Demetriou 

2001). Tämä ilmenee esimerkiksi teknologian korostamisena ja inhimillisen 

vuorovaikutuksen väheksymisenä, hyvän puolustamisena, sekä ”kaveria ei jätetä”-

asenteena. Poliisikulttuurin piirteiksi nähdään myös esimerkiksi 

velvollisuudetuntoisuus. Asiakkaiden tarpeet määrittävät poliisin toimintaa. (Ellonen 

et al. 2000: 129.) Lisäksi miehisyyttä korostaa kurinalaisen organisaation leima ja 

sotilaalliset perinteet, josta kertovat virkapuku merkkeineen ja hierarkkinen 

organisaatio. Poliisi luo ympäristöönsä turvallisuutta ja symbolisoi tilanteen 

hallintaa. (Ellonen et al. 2000: 128–129.) Poliisikoirajärjestelmä toimii tässä samassa 

kontekstissa, mutta mielestäni yksiselitteisesti maskuliinisia piirteitä ei 

alakulttuurissa ilmene, ainakaan siinä määrin että tässä tutkielmassa olisi tarvetta 

keskittyä niihin. Suomalaisessa poliisikoiran ohjaamisessa on vahvoja perinteitä, 

mutta aineistoni mukaan toimijat seuraavat myös tarkasti koirien 

käyttäytymistieteiden kehitystä. Uusia koiranohjaamisen tapoja kokeillaan, jos niistä 

on olemassa hyviä kokemuksia (esimerkiksi ”Koulutusviikonloppu 

Poliisikoiralaitoksella” 2008; Wirén 2008; Kaimio 2007). Poliisikoirajärjestelmä on 

siis jatkuvassa liikkeessä, koirien kognition ymmärtämisen kehittyessä.  

1.4. Poliisikoira-lehti 

Tätä pro gradu -tutkielmaa varten olen lukenut ja analysoinut Poliisikoira-lehden 

ilmestyneitä numeroita vuosilta 2000–2010. Poliisikoira-lehden artikkelit toimivat 

pohjustuksena haastatteluiden tekoa varten. Poliisikoira-lehti on 

Poliisikoirayhdistyksen ylläpitämä lehti ja se on suunnattu pääasiassa Suomen 

alueella toimiville poliisikoiranohjaajille ja yhdistyksen kannattajajäsenille. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää suomalaista poliisikoiratoimintaa. 

Pääasiassa lehteen kirjoitetut artikkelit ovat ohjaajien kertomuksia Suomen ja 

Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista, jossa mitataan poliisikoirien huume-, jäljitys- 

ja tottelevaisuuskykyjä sekä ylläpidetään poliisikoiranohjaajien taitoja (esim. Ounila 

2010). Lisäksi lehdessä on kertomuksia säännöllisestä, kesällä tapahtuvasta 

perheleiristä, jossa ohjaajien perheet ovat mukana. Leirillä pidetään myös ohjaajien 

koulutustilaisuuksia (Finn 2009a). Poliisikoiranohjaajat tekevät myös kansainvälistä 

virka-apua ja näistä avustustehtävistä on muutamia raportteja, kuten Saksasta, 
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Puolasta ja Hollannista. Pidempi kansainvälinen yhteistyömatka oli vuoden 2004 

Thaimaan tsunami-onnettomuudesta. Onnistuneista koiratehtävistä poliisikoira 

saattaa saada Poliisikoirayhdistykseltä hengenpelastusviirin, jos sen avulla on 

pelastettu ihmishenkiä (Sojakka 2010).  

Vuoden 2006 ilmestyneissä lehdissä oli ensimmäisiä kertoja ”koiran näkökulmasta” 

kerrottuja artikkeleita, toki humoristiseen sävyyn (Iivari 2006). Tällainen toiminta 

kertoo kriittisestä antropomorfismista. Lehdessä esimerkkejä poliisikoiran 

työvälineellistämisestä on silloin, kun kirjoittajat kertovat poliisin erilaisista 

työtehtävistä (esim. Järvinen 2000) tai esitellään poliisikoirien hankintaa (esim. 

Haula 2003). Tällöin poliisikoirien koulutuksesta saatetaan käyttää esimerkiksi 

sellaisia termejä kuin ”paremmaksi tekeminen”. 

Toisaalta myös koiran eläimellisyys ja omatoimijuus tulee esille myös siinä, ettei 

koiria pyydetä tekemään mahdottomia ja niiden heikkoudet ymmärretään. Jos 

työtehtävä tai jokin kilpailu menee pieleen, ei koiraa hyljätä tai syytetä, vaan 

epäonnistumisen syitä etsitään omasta itsestä, koulutustavoista ja omista 

koiranlukutaidoista (esim. Kolistaja 2010; Hiltunen 2009). Myös ympäristön 

haasteellisuus otetaan huomioon. Esimerkiksi ulkomaalaisissa avustustehtävissä, 

kuten Thaimaan tsunamin jälkeen, vuonna 2004, avustusyhteistyöstä ymmärrettiin 

kokonaan erilainen luonnonympäristö ja onnettomuuden mukanaan tuomat haasteet 

kuten roju ja löyhkä (Hormila 2005). Poliisikoiranohjaaja tuntee koiran hajuaistin 

ylivertaisuuden, mutta ei pidä sitä, tai koiraa, erehtymättömänä. Koira ei ole siis 

syntynyt poliisikoiraksi, vaan se tarvitsee siihen harjoitusta.  

Poliisikoiran perheenjäsenyys tulee ilmi lehdessä silloin, kun pentu otetaan 

koulutukseen ja ohjaukseen. Kotona pieni pentu on koko perheen kaveri ja sen 

koulutukseen sitoutuu osaltaan koko perhe. (esim. Jalander 2008; Finn 2009b) 

Koiralla on luonne –  ärhäkkä, innostunut ja motivoitunut – ja ominaisuuksia –

 ”tykkää pureskella sitä ja tätä”. Koiran kuolema on koskettava ja surullinen sekä 

poliisikoirille on tehty myös muistokirjoituksia (”Viimeinen keikka” 2008; Teittinen 

2005). Poliisikoira on ohjaajansa työväline, mutta yhdessä tehtäen siihen kasvaa 

kiintymyssuhde. Koiraa harjoitetaan ja sen kanssa harjoitellaan sekä sen kanssa 

vietetään jotta siitä tulisi hyvä poliisikoira. Koska koiran kanssa vietetään niin paljon 

aikaa, kirjoittajat kutsuvat poliisikoiriaan usein myös perheenjäseneksi. Ohjaajat 

kuvailevat itseään lehdessä ”koiraihmisiksi”. 

Vanhemmat ohjaajat muistelevat lehdessä ”koirahistoriaansa”, kuten sitä, mikä oli 

missäkin koirassa hyvää (esim. Hormila 2009). Voimankäyttöharjoituksissa, joissa 

on osana maalimies – pakoon juokseva suojapukuun pukeutunut koiran 

harjoitusmaali –  poliisikoiran välineellisyyden jopa ymmärtää paremmin, koska 

koiran kuuluu toimia aggressiivisesti maalimiestä kohtaan (Kähkönen 2005). 

Toisaalta aggressiivisuuden harjoittelu ja käyttäytymisen hallinta ei näytä 

vaikuttavan ohjaajan ja koiran välisen tunnesiteen muodostamiseen haastattelujeni 

perusteella. 
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Lehdessä esiintyy välillä termi ”poliisikoirahenki”, joka näyttäisi tarkoittavan 

poliisikoiranohjaajan työn näkemistä elämäntapana, koska poliisikoiran ohjaaminen 

ja koulutus vie ison osan myös vapaa-ajasta (esim. Maunuksela 2005; Wallius 2005). 

Paljon vaativaan työhön vaaditaan hyvä ja tukeva työyhteisö. Melkein kaikki 

ohjaajat kiittelevät kurssijärjestelyistä ja kilpailuista, miten paljon se auttaa oman 

koiran koulutuksessa ja oman työn arvioinnissa. Koulutusohjeista ja vinkeistä 

kiitellään. Lehdessä on joka vuosi myös uuden poliisikoiranohjaajakurssin 

esittäytyminen ja vuodesta 2006 lähtien myös uusien poliisikoiranohjaajien koirat 

esittäytyvät (esim. ”Koiranohjaajakurssi” 2008: 8–9; Rytkönen 2006). Joissakin 

ryhmäesittelyissä kirjoitustyyli on humoristinen (esim. ”Partiokoiranohjaajien 

Peruskurssi” 2007), mutta kaikissa esittelyissä näkyy se, että ne ovat kirjoitettu 

pääasiassa omalle ryhmälle.   

1.5. Haastatteluaineisto 

Haastattelin yhtätoista poliisikoiranohjaajaa, joista yhdeksän on miehiä ja kaksi 

naisia. Haastateltavista neljä on Poliisikoiralaitoksen opettajia ja seitsemän 

poliisikoiranohjaajia. Kaksi haastateltavaa oli jo eläkkeellä. Yksi 

poliisikoiranohjaajista on poliisin erikoiskoiranohjaaja ja loput ovat 

partiokoiranohjaajia. Haastateltavat olivat ikähaitariltaan 38–61-vuotiaita, ja heidän 

työkokemuksensa poliisikoiranohjaajina vaihteli 4–34 vuoden välillä. Haastattelut 

tapahtuivat Hyvinkään, Vantaan, Kuopion, Kokkolan ja Oulun poliisilaitoksilla ja 

Hämeenlinnan Poliisikoiralaitoksella. Haastatteluhetkellä ohjaajien koirat olivat 

iältään 9 viikosta 10 vuoteen. Kolmella haastateltavalla oli saksanpaimenkoira, 

kuudella belgianpaimenkoira malinois, yhdellä cockerspanieli ja yhdellä 

labradorinnoutaja. 

Kahdessa haastattelussa ohjaajan koira oli mukana. Toisessa näistä tapauksista koira 

oli vielä niin pentu, että se hääräsi, leikki ja tutki ympäristöään melkein koko 

haastattelun ajan. Toisessa haastattelutilanteessa koira nukkui lattialla koko 

haastattelutilanteen ajan. Yhden haastateltavan koiraa en nähnyt ollenkaan, koska 

hän oli jättänyt koiransa kotiin. Neljä ohjaajaa näytti minulle työharjoituksen koiran 

kanssa, yksi koiranohjaaja näytti tottelevaisuusharjoituksen, kahden koiranohjaajan 

kanssa pääsin koiran jaloittelu- ja leikkihetkelle ja yksi ohjaaja toi koiransa näytille 

haastattelun päätteeksi. Suurin osa koirista ei kiinnittänyt minuun paljoa huomiota, 

vaan keskittyivät joko ohjaajaansa, ympäristöön tai harjoitteeseen, jonka ohjaaja teki 

koiran kanssa. Yksi koirista teki minuun lähempää tuttavuutta tarjoamalla heitettävää 

keppiä minullekin. Yksi koirista juoksi pihalla jalkojeni alta niin vikkelästi, että 

melkein horjahdin maahan. Yksi koirista kiinnitti minuun katseellaan vähän 

enemmänkin huomiota, mikä saattoi johtua siitä, että olimme samassa huoneessa 

kolmestaan, ohjaaja, koira ja minä. Tuo tilanne oli ainoa, joka vähän jännitti minua, 

koska kyseessä oli iso saksanpaimenkoira. Toisaalta myös yhden toisen 

poliisikoiranohjaajan pitkäkarvainen, musta saksanpaimenkoira yllätti minut 

hyppäämällä autosta suoraan jalkojeni juureen. 

Yhden ohjaajan kanssa, koiran jaloittelu- ja leikkihetken aikana, ohjaaja lähti itse 

hölkäten hakemaan koiraansa parin kymmenen metrin päästä, koska huomasi 
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kauempana toisen koiran. Ohjaajan koiralla oli kuulemma tapana olla aggressiivinen 

muille uroskoirille. Ohjaaja ei viitsinyt huutaa koiralleen parin kymmenen metrin 

päähän, koska vilkuilemalla ympärilleen, koira olisi samalla huomannut varmasti 

lähistöllä olevan toisen ulkoilijan ja hänen koiransa. Tämän ohjaajan koira oli 

paikallisesti tunnettu. Samalla kun juttelimme haastateltavan kanssa ulkona, saapui 

siihen paikallinen asukas, joka tunnisti koiran ja kehui ohjaajalle sitä, miten hyvä ja 

kiltti koira hänellä oli.  

1.6. Tärkeiden termien selitykset 

Haastateltavani käyttivät muutamia koiran käyttäytymistieteisiin ja koiran 

fysiologiaan liittyviä termejä. Näille termeille olen hakenut pääasiassa selitykset 

Tuire Kaimiolta (2007), koska eräs Poliisikoiralaitoksen opettaja kehotti minua 

lukemaan tätä kirjaa. Näin oletan, että koirankasvatus- ja koulutusmetodeita on 

paljon sovellettu ja opeteltu tästä teoksesta. 

Koiran synnynnäiset käyttäytymismallit: Synnynnäisellä käyttäytymismallilla 

tarkoitetaan perimän ohjaamia, opettelematonta käyttäytymistä. Esimerkiksi 

vastasyntynyt koiranpentu hakeutuu emonsa nisälle hakemaan ravintoa. Yleensä 

eloonjäämiselle tärkeät taidot ovat synnynnäisiä, kuten ravinnon ja lämmön hankinta. 

Koiran tällainen käyttäytyminen ei siis ole opittua vaan vaistonvaraista. (Kaimio 

2007: 60, 72.) 

Koiran saalistus- ja puolustusvietti: Saalistusvietillä ja saalistuksen 

käyttäytymismallilla tarkoitetaan samaa asiaa. Koiran saalistuksen 

käyttäytymismallilla tarkoitetaan siis koiran vaistonvaraista tarvetta saalistaa. Vaikka 

koiran ei tarvitse varsinaisesti opetella saalistamista, voidaan harjoittelulla ja 

koulutuksella kehittää koiran saalistusviettiä. Ympäristöllä on suuri merkitys 

synnynnäisten käyttäytymismallien kehityksessä. (Kaimio 2007: 70–72.) 

Koiran hermorakenne: Kennelliiton suorittamassa virallisessa koirien luonnetestissä 

hermorakenne selitetään seuraavasti: ”Hermorakenteella tarkoitetaan koiran 

synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta sen joutuessa voimakkaisiin ja 

vaihteleviin sisäisiin jännitystiloihin. Hyvällä hermorakenteella tarkoitetaan kykyä 

hallita jännitystiloja ilman luonnotonta uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä 

sisäisen tasapainon järkkymisestä.” (Kennelliitto e.v.)   

Positiivinen vahvistaminen koirankoulutuksessa: Positiivinen vahvistaminen 

tarkoittaa sitä, että koira saa palkkion tekemästään asiasta. Tällaisella positiivisella 

vahvistamisella lisätään halutun käytöksen todennäköisyyttä ja kasvatetaan koiran 

haluttua käytöstä. Tällaisella koulutuksella pystytään lisäämään koiran haluttua 

käyttäymistä. Palkkio kannattaa olla sellainen, jota koira todella haluaa. Näin koiralla 

ei ole mitään syytä olla tottelematta. (Kaimio 2007: 365–366.) 

Rankaiseminen koirankoulutuksessa: Kun koiran käyttäytymistä halutaan muuttaa, 

pitää koiran saada välitöntä palautetta toimistaan. Jos tämä välitön palaute on 

negatiivista, eli siitä seuraa jokin rangaistus, koira voi alkaa vältellä saman asian 
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tekemistä uudelleen. Lähinnä tällä rankaisulla tarkoitetaan negatiivista vahvistetta. 

Se tarkoittaa sitä, että koiran mielestä jokin epämiellyttävä asia loppuu, kuten 

taluttimen löystyminen. Toisaalta myös rankaisu voi toimia, jos se tulee juuri 

epätoivotun teon tekohetkellä. Yleensä kuitenkaan pelkkä rankaisu ei poista 

epätoivottua käyttäytymistä, vaan epätoivotun käyttäytymisen syyt pitäisi selvittää 

esimerkiksi koirankouluttajan avulla. (Kaimio 2007: 365–368.) 

Koiran aggressiivisuus: Koiran erilaisia hyökkääviä käyttäytymismalleja kutsutaan 

koiran aggressioiksi. Hyökkäävät käyttäytymismallit luokitellaan pelkoon liittyvään, 

kipuun liittyvään, kotialueen puolustamiseen liittyvään, jahtaamiseen liittyvään, 

perheeseen liittyvään ja ihmisiin liittyvään aggressiivisuuteen. (Kaimio 2007: 281–

314.) Poliisikoirien toivottua aggressiivisuutta on nimenomaan koiran 

puolustamiseen ja jahtaamiseen liittyvä aggressiivisuus.  

Ylikulmautunut koira: Ylikulmautuneella koiralla tarkoitetaan koiran liian pitkiä 

takajalkoja, erityisesti liian pitkiä sääri- ja lonkkaluita, koiran muuhun luurankoon 

nähden. Rodunjalostuksessa monella koirarodulla on pyritty siihen, että koiran 

takajalkojen sääriluu jäisi pidemmäksi niin, että koiran takajalat jäisivät reilusti 

koiran selkärangan takapuolelle. Tällainen asento on nähty ”uljaana”. Kuitenkin 

koiran liikkuminen on tehotonta, ja todennäköisesti kivuliasta, koska koiran takajalat 

eivät liiku selkärangan alle, kuten luonnollisesti pitäisi. Terveen koiran jalkojen 

sääri- ja reisiluiden tulisi olla suurinpiirtein saman mittaiset. (Tikka 2016.) 

Välilevyrappeuma: Parantumaton sairaus koiralle on esimerkiksi selkäkanavan 

ahtauma (selkärangan välilevyrappeuma), joka aiheuttaa pahimmillaan koiran 

raajojen halvaantumista. Tämä selkäkanavan ahtauma oli yksi yleisimmistä syistä 

haastateltavieni edellisten koirien lopettamiseen. Kun koira eutanasioidaan 

selkäkanavan ahtauman takia, tarkoittaa se sitä, että sairaus on aiheuttanut jo 

halvaantumista koiralle. (Eläinlääkärikeskus Evidensia e.v.) 
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2. Teoria ja metodit 

2.1. Antropologinen eläinsuhteen tutkimus 

Antropologian tieteenalassa eläimillä on aina ollut roolinsa. 1970- ja 80-luvuille asti 

eläimiä tutkittiin symboleina, talouden ylläpitäjinä ja mielikuvina (DeMello 2012: 3–

28). Näihin aikoihin alkoi eläinten oikeuksien puolustaminen, ja tämän myötä 

kiinnostus eläimiin myös aktiivisina, älyllisinä toimijoina heräsi. Kuitenkin vasta 

viimeisen 20 vuoden aikana ihmisten ja eläinten välisiä suhteita on pidetty 

tutkimisen arvoisena, eikä eläimiä nähdä vain välineinä ihmisten välisten sosiaalisten 

suhteiden tutkimuksessa (Mullin 2002). (Eläinsuhteen tutkimuksesta ks. esim. 

Larrére & Larrére 2000; Lund et al. 2004; Theodossopoulos 2005; Knight 2005; 

Armstrong Oma 2010; Schuurman 2012.) 

Ihmisen ja eläimen välisen suhteen tutkiminen on monitieteellinen ala, johon kuuluu 

muun muassa antropologia, sosiologia, eläinten käyttäytymistiede, oikeustiede ja 

eläinlääketiede. Tarkoituksena on yleisesti selvittää kaikkia niitä erilaisia 

vuorovaikutussuhteita, joita ihmisten ja eläinten välillä esiintyy. Eläimen 

käyttäytymisen ymmärtäminen fyysiseltä, henkiseltä ja kognitionaaliselta tasolta 

auttaa ymmärtämään, miksi eläin käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy 

vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Eläinsuhteen tutkimuksessa voidaan erottaa 

kaksi pääjakoa: kriittinen eläintutkimus ja laaja-alaisempi eläinsuhteiden 

yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus. (DeMello 2012: 7.) Kriittinen 

eläintutkimus tähtää avoimesti eläinten oikeuksien parantamiseen (esim. Singer 

1975; Midgley 1983; Aaltola 2013), kun taas humanistinen eläinsuhteen tutkimus 

pyrkii ymmärtämään ihmisten ja eläinten välisen vuorovaikutusuhteiden 

moninaisuuden ja monimutkaisuuden (esim. Ingold 1988). (DeMello 2012: 7–9.) 

Eläinsuhteiden yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ei kuitenkaan 

vähättele eläinten oikeuksia, ja usein myös tällä alalla käsitellään eläinsuhteiden 

rumempia puolia (DeMello 2012). Esimerkiksi Leinonen (2013) käsitteli 

väitöskirjatutkimuksessaan suomalaisten hevossuhteissa myös ilmennyttä kone-

mallia.   

Humanistisessa eläinsuhteen tutkimuksessa pyritään ymmärtämään, miten eläimet 

ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakennettuja. Kun eläimet otetaan osaksi ihmisten 

yhteiskuntaa, ne luokitellaan niiden käyttötarkoitusten mukaan ja niihin suhtaudutaan 

ja niitä käytetään näiden luokittelujen mukaan, esimerkiksi lemmikki, työeläin ja 

ruoka. Tutkimuksen yhtenä pääteemana on löytää eläinrepresentaatioiden ydin ja 

ymmärtää, miksi ja miten ihmiset yhdistävät eläimiin niin monia merkityksiä. 

Tarkoituksena on ymmärtää, mitä näissä vuorovaikutussuhteissa ilmaistaan ja mitä 

ne kertovat ihmisten yhteiskunnista ja kulttuureista. (DeMello 2012: 10–11.) 

Molly Mullinin (1999) mukaan antropologiassa eläinsuhteiden tutkimus on liittynyt 

läheisesti myös ihmisten ja muiden olemuksien rajanvetojen tutkimukseen 1990-

luvulta alkaen. Rajanvedot ihmisten ja eläinten välillä sekä ihmisten ja koneiden 

välillä, tai kulttuurin ja luonnon välillä ovat aina olleet keinotekoisia. (Mullin 1999: 

202; Midgley 1983; Coy 1988; Aaltola 2013: 9–29.) Eläimet ovat vuosituhansia 



13 
 

olleet osa ihmisten kulttuurin ja yhteiskunnan syntyä ja ylläpitoa, mutta niiden rooli 

on yleensä ollut hyödyke tai tuotantoyksikkö. Jotta tätä roolia on pystytty 

ylläpitämään, on niiden ja ihmisten olemuksen välillä pitänyt aina piirtää raja ja taas 

toisaalta, eläinten ja koneiden välille on pitänyt piirtää yhteyksiä. (Mullin 1999.) 

Eläinten vertaaminen koneisiin on paljolti filosofi René Descartesin perintöä. Hänen 

kehittämänsä kartesiolainen dualismi erottaa mielen ja kehon toisistaan. Näin 

ihmisen ruumis on mekaaninen kone ja ajattelu on täysin erillistä ruumiista. Vaikka 

ihmiset ja eläimet ovat elintoiminnoiltaan samanlaisia, on erona ihmisen 

ajattelukyky. Descartes pyrki todistamaan väitteensä leikkelemällä niin eläviä kuin 

kuolleita eläimiä, pääasiassa koiria. Descartesin mielestä nämä leikkelyt todistivat, 

ettei eläimillä ollut päättelykykyä tai tunteita. Tämä antoi vastauksen siihen ikuiseen 

krstillisen teologian vaikeaan kysymykseen, miksi hyvä Jumala antoi eläinten kärsiä, 

vaikka ne eivät ihmisten tavoin kärsi perisynnistä. Koska eläimillä ei ollut sielua, 

eivät ne myöskään ajatelleet tai kärsineet. (Pietiläinen 2014: 221, 223.)   

1700-luvulla lääketieteelliset elävien ja kuolleiden ihmisten ruumiiden leikkelyt 

nostivat jälleen esiin ihmisen sielun olemassaolon syvällisen pohdinnan. Sielua ei 

löydetty edes ihmisten ruumiista, joten kristillisessä teologiassa heräsi keskustelu 

ihmisen sielun olemuksesta, erityisesti onko sielu materiaalinen vai aineeton. 1800-

luvun alussa, teollistumisen ja luonnontieteiden kehityksen aikakaudella, 

Englannissa teologia ja luonnontiede pohti myös ihmisten, eläinten ja koneiden 

erottavia tekijöitä. Kyse oli siitä, oliko eläimillä sielua, jolloin ne olisivat 

samankaltaisia ihmisten kanssa, eikä niitä voisi kohdella kuin koneita. Eläinten 

käyttäytymistä pyrittiin luonnontieteissä tutkimaan ottamatta kantaa siihen ovatko 

eläimet järjellisiä, koneenkaltaisia tai kuolemattoman sielun omaavia olentoja. 

Eläinten sielullisuuden pelättiin vaikuttavan niiden kohteluun. Jos eläimillä olisi 

sielu, ei niitä voisi kohdella alempiarvoisina. (Thomson 2010: 3.) Vertailu ihmisen ja 

eläimen välillä otettiin kristillisessä teologiassa vastaan niin, että ihmistä yritettiin 

verrattiin koneisiin. Väite on osattava ajoittaa aikakontekstiinsa, jolloin kristillisen 

teologian oli otettava kantaa orastavaan ateismiin ja kyettävä selittämään kristillinen 

uskonto tieteellisesti. Vaikka kyse oli ihmisen sielun selittämisestä, keskustelussa oli 

tärkeässä roolissa eläinten asema. Filosofi John Locke esitti eläinten aseman 

ongelman kysymällä pystyvätkö eläimet ajattelemaan vai ovatko ne koneita. 

Luonnontieteissä puolustettiin eläinten asemaa, mutta sitä käytettiin myös 

todistamaan sitä, miten eläinten käyttäytyminen oli pelkkää viettikäyttäytymistä, eikä 

ajattelevaa toimintaa. Eläinten käyttäytyminen viettien mukaan oli jotain 

perustavanlaatuista, joka erotti ihmiset eläimistä. Eläinten käyttäytyminen ei 

kuitenkaan vaikuttanut olevan pelkkää päämäärätöntä juoksentelua, vaan sillä näytti 

olevan myös tarkoitus. Tällainen käyttäytyminen herätti kysymyksen siitä, miten 

eläinten käyttäytymistä voidaan selittää. Kun eläinten käytös näytti olevan 

tarkoituksenhakuista, on niillä silloin oltava ajatuskykyä. Keskustelu ihmisen 

ajattelukyvystä, olemassaolosta ja sielun luonteesta lopulta ottaa tarkasteluun aina 

ihmisen vertailun eläimiin ja koneisiin. Nämä ihmisen sielun selittämisen ongelmat 

kirkastivat eläinten olemuksen ihmettelemisen ja rajojen vetämisen ihmisten ja 

muiden eläimien välillä. Selvien rajojen etsiminen näiden kahden lajin välille alkoi. 

Väite siitä, että ihmiset vain sattuvat olemaan täydellisimmin organisoitu eläinlaji, 

ovat materialistisen filosofian peruspilareita. (Thomson 2010: 3–37.) 
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Eläimet voidaan nähdä erityisesti työ- ja urheiluympäristöissä koneenkaltaisina. 

Esimerkiksi hevosiin, joilla on nykykulttuurissa suuri rooli myös urheilussa ja 1900-

luvulla erittäin iso rooli työnteossa, voidaan liittää koneenkaltaisia ominaisuuksia, 

kuten ”suorituskyky”. (Leinonen 2013.) Riitta-Marja Leinonen huomasi tutkiessaan 

suomenhevosen kulttuurista mallia, että työhevoskertomukset eivät viitanneet 

pelkästään ihmis-eläinsuhteeseen, vaan myös ihmisen suhteesta teknologiaan 

(Leinonen 2013: 191). Työeläimet ovat osa ihmisen kehittämää bioteknologiaa, jossa 

eläviä eläimiä muokataan ihmisen käyttöön sopiviksi (Greene 2008). Esimerkiksi 

hevosista on domestikaation myötä tullut eläviä koneita, joiden kokoa, voimaa, 

nopeutta, luonteenpiirteitä ja ulkonäköä ihminen on jalostanut vuosituhansien ajan, 

jotta ne olisivat hyödyllisempiä erilaisissa työtehtävissä kuten kuljetuksissa, 

sodankäynnissä ja urheilussa. Jalostuksen lisäksi ihminen on keksinyt erilaisia 

välineitä, joilla hevosesta voidaan saada paras mahdollinen hyöty irti. Myös tieto 

hevosen hoidosta, koulutuksesta, jalostuksesta, käyttäytymisestä ja lääkinnästä 

kuuluvat hevoseen liitettävään teknologiseen verkostoon. (Leinonen 2013: 191; 

Greene 2008: 4–5.) Schuurmanin (2012: 124) mukaan ”hevosen asema välineenä 

ilmenee erilaisissa hevosen käyttöä kuvaavissa puheissa, joissa ratkaisevaa hevosen 

omistamisessa, hankinnassa tai käytössä on sen ihmiselle tuottama hyöty”. 

Eläimen ”ihmiselle tuottama hyöty” tulkitaan kuitenkin välillä liian negatiivisesti. 

Hyöty pitää ymmärtää paljon laajemmin kuin aineelliseksi vaihtosuhteeksi ja siitä 

saatavaksi lisäarvoksi. Ihminen on paljon muutakin kuin vain taloudellinen eläin, 

joka tavoittelee ainoastaan omaa henkilökohtaista hyötyään. (Pietiläinen 2014: 325.) 

Kuitenkin tällainen bioteknologinen ajattelu sopii myös koiriin, ja erityisesti 

työkoiriin. Paimenkoirien koulutukseen liittyy ajatus koiran muuttamisesta 

työkaluksi mahdollisimman vähällä koulutuksella ja kasvatuksella (Savalois et al. 

2013). Kun paimenkoira on koulutettu, pitäisi siitä tulla autonominen, mutta 

kontrolloitu työntekijä kouluttajalleen (Savalois et al. 2013: 82). Tämä viittaa 

selkeästi kouluttajan tavoitteisiin tehdä koirasta tehokas ja aina samanlaisesti 

käyttäytyvä kone. Koska eläin ei aina toimi ihmisen toiveen tai odotuksen 

mukaisesti, tämä jää enimmäkseen toiveajatteluksi. Greenen (2008) elävä kone-

ajattelua voi kritisoida liiallisesta yksinkertaistamisesta, koska työeläimiä ei 

kuitenkaan kohdella kuin koneita, eikä työeläimen omistaja/ohjaaja näe työeläintään 

koneena. Toisaalta, ihmisten, eläimien ja koneiden käsityksissä on hämmästyttävän 

paljon usein samoja asioita, kuten samoja toivottuja ominaisuuksia ja molempia 

ajatellaan hyödykkeinä ihmisille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eläimet ja 

koneet ovat samanlaisia. Se kertoo pikemminkin siitä, että ihmisten suhtautumisessa 

eläimiin ja koneisiin on yksi yhteinen piirre, joka on ihmisen halu hallita muita 

eläinlajeja ja luontoa. Hallinta näkyy muun muassa koirien koulutuksen ja erityisesti 

paimenkoirakoulutuksen kulttuurissa (Savalois et al. 2013). Työkoirien jalostus- ja 

kasvatustoiminta on erittäin tiukasti kontrolloitua toimintaa (Cobb et al. 2015, 

Burghardt 2003) ja ihmisen hallintahalu näkyy myös selkeästi työkoirien 

jalostustoiminnassa, jossa jo ennen koiran syntymää pyritään kehittämään koiraan 

toivottuja ominaisuuksia, kuten työintoa (ks. Cobb et al. 2015: 98). Tulevien 

työkoirien luonnetestaukset ovat tarkkoja ja niissä haetaan tietynlaisia koiria. 

Luonneominaisuuksien painottaminen riippuu työkoiran työn luonteesta, mutta 

kaikilta etsitään erityisesti sosiaalisuutta. Poliisin ja armeijan koirilta vaaditaan 
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erityisesti uteliasta, itsevarmaa ja hallitsevaa luonnetta. (Burghardt 2003: 420–421.) 

Koirien luonnetestien, ja erityisesti pentukoirien luonnetestit, koetaan kuitenkin 

ongelmallisiksi. Koiranpennulle tehdyt testit kun eivät silti anna varmuutta siitä, 

millainen koirasta aikuisena lopulta tulee (Fratkin et al. 2013). Tällainen 

koneenkaltainen ajattelu, ja samalla sen kieltäminen, näkyy tutkielmassani luvussa 3, 

jossa esittelen poliisikoiran työvälineyden selityksiä ja tulkintaani niistä selityksistä.    

Koiran ajattelu koneenkaltaisena olentona liittyy osittain ehdollistamiskoulutukseen. 

Ehdollistamisen väärä tulkinta luo tunnetta eläimistä koneenkaltaisina tahdottomina 

olentoina. (Ks. myös Coren 2012: 160.) Ehdollistamiskoulutus perustuu Ivan 

Pavlovin kuuluisaan eläinkokeeseen, jossa hän ehdollisti koirat liittämään ruuan 

kulkusen kilinään. Lopulta pelkkä kulkusen kilinän ääni sai koirat kuolaamaan. 

(Coren 2012: 161.) Behavioristinen, eli ehdollistava, oppiminen keskittyy 

käyttäytymiseen ja sen muokkaamiseen, eikä oikeastaan piilotettuihin mentaalisiin 

prosesseihin. Behaviorismissa havainnoidaan ja mitataan, mitä reaktioita erilaiset 

annetut ärsykkeet aiheuttavat. (Jones & Mercer 1993: 11.) Näin ollen 

behavioristisessa oppimisessa, eli ehdollistumisessa, voidaan erheellisesti tulkita ettei 

eläimillä olisi ajattelukykyä, vaan ne vain reagoivat annettuihin ärsykkeisiin. 

Eläimiin voitaisiin siis ikään kuin ohjelmoida tiettyjä haluttuja toimintoja, joita 

tarvitsee vain toistaa tarpeeksi monta kertaa. Ehdollistumista kutsutaan myös 

ärsykkeiden hallinnaksi (Pryor 1999). Lisäksi ehdollistumiskoulutuksen periaatteita 

käytetään myös teknologian kehittämiseen (esim. Saksida et al. 1997; Kaplan et al. 

2002) Täytyy kuitenkin myös muistaa että ehdollistaminen toimii myös ihmisiin, 

erityisesti pieniin lapsiin (Todd 1994; Coren 2012: 162). Lisäksi ehdollistaminen, eli 

ärsykkeiden hallinta, on koirankoulutuksessa ymmärrettävä yhteistyöksi ilman 

pakottamista (Pryor 1999). Jan Fennellin mukaan (ks. Greenebaum 2010: 133) 

koirankouluttaja työskentelee palkitsemiseen perustuvassa koirankoulutuksessa 

koiran kanssa niin, että koira kykenee tekemään päätöksiä omaan tahtoonsa 

perustuen. 

Eläinsuhteen tutkimukseen liittyy eläimen näkeminen aktiivisena ja älyllisenä 

toimijana, eikä pelkkänä ihmisen toiminnan kohteena (esim. Mullin 1999). Eläinten 

domestikaatioteoria on ollut vuosikymmeniä ajattelumalli, joka on osaltaan 

oikeuttanut eläinten näkemisen välineinä ja ihmisen toiminnan kohteina. 

Domestikaatio on ymmärretty kesyttämisenä, ei kesyyntymisenä, ja nimenomaan 

niin, että älykäs ihminen on kesyttänyt ajatteluun kykenemättömät eläimet (Cassidy 

2007: 1–27). 2000-luvulla herännyt toisinajattelu siitä, että domestikaatiossa myös 

eläimillä on ollut yhtä merkittävä rooli kuin ihmisellä (esim. Knight 2005; Cassidy & 

Mullin 2007) herätti tiedemaailman ja myös politiikan (eläinten oikeuksien 

parantaminen) pohtimaan uudella tavalla eläinten oikeuksia (esim. Aaltola 2013; 

Balcombe 2014). John Knightin mukaan domestikaation eli kesyyntymisen 

uudenlainen tulkinta ottaa paremmin huomioon eläimen subjektina, eikä objektina. 

Kesyyntyminen mahdollistaa molemminpuolisen suhteen, vaikka se onkin epätasa-

arvoinen. (Knight 2005: 3–5.) 

2000-luvun eläinsuhteen tutkimuksessa eläimet pyritään näkemään subjekteina ja 

yhteiskunnan toisarvoisina jäseninä, eikä pelkkinä objekteina ja symboleina. Lisäksi 
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painoarvoa annetaan ihmisten ja eläinten väliselle vuorovaikutukselle ja 

vuorovaikutussuhteille, eikä eläimiä nähdä vain ihmisten mielikuvina jostakin. 

Vuorovaikutussuhteiden tutkimuksessa tunnesiteiden luonti sekä suhteen merkitys 

nähdään tutkimuksen arvoisena. Vuorovaikutussuhteita ei kuitenkaan nähdä tasa-

arvoisina, vaan mielenkiinto on keskittynyt erilaisiin eläinsuhteisiin 

sosiokulttuurisissa konteksteissaan. (Knight 2005: 1.) 

Tunneside syntyy muun muassa eläimen kanssa vietetyn ajan kanssa (Sanders 2006: 

Schuurman 2012) ja tunneside näkyy eläimen pitoon liittyvissä erilaisissa 

käytännöissä (Schuurman 2012: 120). Tunnesiteellä tarkoitetaan eläimen ja ihmisen 

välistä emotionaalista suhdetta sekä toisen tuntemista ja huomioonottamista (Larrére 

& Larrére 2000; Lund et al. 2004; Armstrong Oma 2010). Kuitenkin tunneside 

voidaan katsoa toisarvoiseksi suhteessa eläimen välinearvoon, kuten 

kilpahevossuhteissa (Schuurman 2012: 126). Tunneside työkoiran ja 

työkoiranohjaajan välillä voidaan lukea välttämättömyydeksi työn mahdollistamisen 

takia (Sanders 2006: 165), mutta omassa tutkielmassani tunneside 

poliisikoiranohjaajan ja poliisikoiran välille näyttää muodostuvan muutenkin kuin 

vain työn takia. 

2.1.1. Koira ihmisen yhteiskunnassa 

Kuten aiemmin tuli ilmi, eläimen luokittelu kertoo siitä, miten siihen suhtaudutaan ja 

miten niitä käytetään. Eläinsuhteen tutkimuksessa koirat ovat erittäin laajasti 

edustettuina (esim. Sanders 2006; Greenebaum 2010; Lewis 2013; Míklósi & Topál 

2013; Savalois et al. 2013; Cobb et al. 2015; Warren 2013; Derr 2012; Morell 2013). 

Tutkimuskirjallisuuden laajuus kertoo siitä, miten moninainen ja monimutkainen 

asema nimenomaan koirilla on ihmisen yhteiskunnissa ja kulttuureissa. Koiran ja 

ihmisen välinen yhteistyö on vähintään 10 000 vuotta vanha (Derr 2012; DeMello 

2012: 85). Koiria on käytetty ja käytetään hyväksi esimerkiksi kuljetuksessa, 

työnteossa, kumppanieläiminä, koe-eläiminä ja ruokana (DeMello 2012: 11–12).  

Tämä vuorovaikutus- ja hyötysuhde syntyi koiran domestikaatiosta (Derr 2012). 

Muun muassa tutkijat Rebecca Cassidy ja Molly Mullin (2007), Mark Derr (2012) ja 

Ádám Miklósi ja József Topál (2013) huomauttavat, miten eläimillä on ollut yhtä 

suuri rooli domestikaatiossa kuin ihmisillä. Myös eläinten sosiaaliset kyvyt ja 

itsenäinen toimijuus mahdollistavat vuorovaikutteisen suhteen eläimen ja ihmisen 

välille (esim. Knight 2005; Armstrong Oma 2010; Larrére & Larrére 2000). Filosofi 

Mary Midgley kirjoitti jo 1980-luvulla, että ihminen ei opettanut yhdellekään 

domestikoidulle eläinlajille sosiaalisuutta, vaan tämä kyky oli jo eläimissä itsessään 

(Midgley 1983: 88). Koiran kesyyntymiseen vaikutti koiran kyky kaverustua ihmisen 

kanssa. Tätä kykyä on tutkittu myös geenitutkimuksen piirissä (mm. Míklósi & Topál 

2013). Ihmisten ja koirien sosiaaliset taidot ovat osittain samankaltaisia, kuten 

esimerkiksi kiintymyksen kyky. Tämä samankaltaisuus koiran sosiaalisessa 

taitavuudessa näyttää joskus ihmismäiseltä tai lapsenkaltaiselta, mutta ihmisen ja 

koiran mentaaliset mekanismit ovat lopulta hyvin erilaisia. Näin ollen ihmisen ja 

koiran samankaltaiset sosiaaliset kyvyt myös selittävät antropomorfismin synnyn 

genetiikan näkökulmasta, koska ihmiset näkevät ihmisenkaltaisia ominaisuuksia 
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koirissa. (Míklósi & Topál 2013.) Tutkija Vilmos Csányin mukaan, koiramaisten 

susien on alunperin pitänyt luopua joistain susimaisista tavoistaan ja oppia uusia 

ihmisiltä, sekä opetella olemaan uuden ihmislaumansa kanssa. Näin koirat ovat 

tulleet mentaalisesti enemmän ihmistenkaltaisiksi. (Morell 2013: 235–237.) Koska 

koiralla on samankaltaiset sosiaaliset kyvyt kuin ihmisellä, ne ovat sopeutuneet 

elämään niin hyvin ihmisen kanssa. Ihmisillä ja koirilla on yhteinen kieli. 

Kuitenkaan koirat eivät ole kesyyntyneet vain meihin, vaan myös ihmiset ovat 

kesyyntyneet koiriin. (Hearne 2007: 28.)  

Koirat ovat hyvin edustettuina erilaisissa työympäristöissä. Työkoiriksi kutsutaan 

kaikkia sellaisia koiria, jotka toimivat yksityisen sektorin tai valtion työntekijän 

työtehtävissä tai avustus- ja urheilutehtävissä. Työkoiria tarvitaan sellaisiin tehtäviin, 

mihin ihminen tai kone ei pysty, tai työn teettäminen koiralla on helpompaa tai 

halvempaa. (Cobb et al. 2015: 96.) Koirien ihmisenkaltaiset sosiaaliset kyvyt 

mahdollistavat niiden käytön sellaisissa vaativissa tehtävissä kuin poliisi, 

rajavalvonta ja armeija. William Heltonin mukaan nämä kyvyt mahdollistavat niiden 

ajattelun työkavereina, erityisesti koska koirilla näyttää olevan kyky parantaa niiden 

omaa suoritusta ihmisten antaman palautteen mukaan. (Ks. Míklósi & Topál 2013: 

292.) Eläinten kanssa työskentelevät ihmiset näkevät eläimet eri tavalla kuin ihmiset, 

jotka eivät työskentele niiden kanssa. Nämä ihmiset muodostavat erilaisen suhteen ja 

suhtautumisen eläimiin kuin esimerkiksi lemmikinomistajat. Suhteen 

muodostamiseen liittyy läheisesti eläimenpidon tarkoitus, esimerkiksi onko eläimellä 

tarkoitus voittaa kilpailuja vai auttaa työnteossa. Tällaiset suhteet ja suhtautumiset 

eivät muodostu sattumalta, vaan ne ovat tarkasti rakennettuja ympäristöjä, jossa 

eläimet nähdään tuotteina, koneina tai arvoyksikköinä ihmisen tarpeita varten. 

(DeMello 2012: 219–220.) Virkaeläimen pidossa tarkoituksena on käyttää eläintä 

virkatehtävien suorittamisessa. Usein virkaeläintä kutsutaan tämän takia 

työvälineeksi. Työskentely eläinten kanssa näyttää synnyttävän ristiriitaisia tunteita, 

käsityksiä ja suhtautumista eläimiin (DeMello 2012; Sanders 2006). Esimerkiksi 

Clinton Sanders on huomannut amerikkalaisten poliisikoiranohjaajien suhtautuvan 

ristiriitaisesti poliisikoiriinsa työkaverina ja koneena ja se synnyttää jännitteitä 

ohjaajan ja koiran välille (Sanders 2006). Ihmiset, jotka työskentelevät hevosten 

kanssa, näkevät hevosensa niin ystävänä, terapeuttina, tuotantoyksikkönä, kuin 

koneenakin (Leinonen 2013).  

Sandersin (2006) mukaan poliisikoirien koulutuksessa on tarkoitus muovata koirien 

käyttäytymistä niin, että ne käyttäytyvät hyväksyttävästi ja ennustettavalla tavalla. 

Tuntevina yksilöinä, ne kuitenkin pyritään opettamaan kehittyvän 

vuorovaikutussuhteen kontekstissa, jossa eläin oppii odotuksia ja rooleja. Tällöin 

Leslie Irvinen mukaan, koirat toimivat tavoilla, jotka tuottavat kollektiivista 

toimintaa (ks. Sanders 2006: 149). Poliisikoirilla on sosiaalisesti rakennettuja rooleja 

aseena ja objektina, luotettavana ja ystävällisenä työkaverina, perheenjäsenenä ja 

positiivisen julkisen kuvan välittäjänä. Roolit näkyvät niin koirien koulutuksessa 

kuin ohjaajien jokapäiväisessä elämässä ja koiriin kohdistuvassa käyttäytymisessä. 

Roolien moninaisuuden tuoma ristiriita näkyy ohjaajien sosiaalisessa ja 

psykologisessa kanssakäymisessä. (Sanders 2006: 150.)  
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Clinton Sanders (ks. DeMello 2012: 220) kutsuu eläinten kanssa työskentelevien 

ihmisten työtä fyysisesti ja henkisesti likaiseksi työksi. Fyysisesti monelle eläinten 

kanssa työskentelevälle eläinten ulosteet ja eritteet ovat jokapäiväistä elämää. 

Eläinten kanssa työskentely on usein myös henkisesti likaista, monien negatiivisten 

tunteiden, kuten vihan, surun ja jaksamattomuuden, muodoissa. Toisaalta työn 

likaisuus saatetaan kokea myös ammattiylpeydeksi. Monet, jotka työskentelevät 

eläinten parissa sanovat tekevänsä sitä siksi, koska ovat eläinrakkaita. Jotkut tekevät 

sitä työn takia ja toiset taas eläinten rahallisen arvon takia. Yleensä nämä syyt ovat 

myös päällekkäisiä toistensa kanssa. Esimerkiksi koirankasvattajat tekevät työtään 

rakkaudestaan koiriin, mutta työllä voi myös saada hyvän tienestin. Lisäksi monen 

eläinten parissa työskentelevän työnkuvaan voi kuulua myös eläimen lopettaminen, 

vaikka kuinka eläimiä rakastaisikin. (DeMello 2012: 220.) Eläinrakkaus on toisaalta 

epäselvä termi, eikä eläinrakkautta virkakoiranohjaajien ominaisuutena ole 

määritelty tarkasti (Cobb et al. 2015: 99–100). 

2.1.2. Työkoiran koulutuskulttuurit 

Käytetyt koirankoulutusmenetelmät heijastavat ihmisten ja koirien välistä suhdetta. 

Koirien ja kouluttajien sosiaalisesti rakennetut statukset, esimerkiksi lemmikki tai 

työväline ja omistaja tai ohjaaja, vaikuttavat käytettyihin koulutusmenetelmiin. 

(Greenebaum 2010.) Koirankoulutusfilosofia sekä koulutuksen metodit ja välineet 

synnyttävät käsitystä koiran rooleista ja statuksesta joko ajattelevina toimijoina tai 

ihmisen toiminnan kohteina. Usein koirien, kissojen ja hevosten pitäjät ajattelevat 

eläimensä persoonallisiksi, ajatteleviksi ja aktiivisiksi osallistujiksi (ks. Greenebaum 

2010: 30 viitteineen). Clinton Sandersin mukaan tällaisen persoonastatuksen koira 

saa silloin, kun koirien huoltajat pyrkivät puhumaan koiransa puolesta (ks. 

Greenebaum 2010: 130). Koirankouluttajat kouluttavat koirille perustaitoja, mutta 

jokainen keskittyy koulutuksessa sellaisiin aktiviteetteihin, jotka heidän mielestään 

ovat tärkeitä, jotta tietynlainen, ”oikea” suhde koiran ja ihmisen välille voi 

muodostua. (Greenebaum 2010: 137–138.) Yleisesti ottaen voidaan sanoa että 

kurinpitokoulutukseen liittyy negatiivisia tunteita koiraa kohtaan ja vähättelevä 

käsitys koiran kognitiivisista kyvyistä. Palkitsemiskoulutusta suosivat kouluttajat 

taas tuntevat enemmän myönteisiä tunteita koiriansa kohtaan ja heillä on 

positiivisempi kuva koiran kyvyistä ja osaamisesta. Toisaalta, palkitsemiskoulutusta 

harjoittavat kouluttajat voivat myös kohdella koiriansa ”suloisina” objekteina ja 

koiran kognitio voidaan käsittää kehittyneemmäksi kuin se on. Tällöin on kyse 

koiran inhimillistämisestä. Koirankoulutuksessa tulisi aina ottaa huomioon se, että 

siinä on kyse myös ihmisten käytöksen ja ymmärryksen muokkaamisesta. 

(Greenebaum 2010: 140.) Työkoiran koulutuksessa tähdätään usein työvälineen 

kehittämiseen ja työkoirasta puhuttaessa viitataan usein työvälineeseen (Savalois et 

al. 2013). Monelle työkoiran kouluttajalle koira on kuitenkin enemmän avustaja kuin 

työväline (Savalois et al 2013: 88). 

Paimenkoiran kasvatuksessa ja koulutuksessa työkoiraksi vaikuttavat koiran rotu, 

hermorakenne ja synnynnäiset käyttäytymismallit. (Savalois et al. 2013: 80.) 

Työkoirien jalostusmenetelmät ja valinnat ovat erittäin tiukasti säädeltyjä. (Cobb et 

al. 2015.) Paimenkoirien kasvatus- ja koulutuskulttuuri on samankaltaista ympäri 
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maailman. Paimenkoiran kasvatus alkaa jo koiranpennun vieroittamisessa emostaan. 

Jo vieroituksen yhteydessä aloitetaan rakentamaan koirankouluttajan laumanjohtajan 

asemaa. Kouluttajasta täytyy tulla koiranpennulle uusi laumanjohtaja koiran emon 

tilalle. Tätä laumanjohtajan asemaa rakennetaan ja vahvistetaan päivittäisessä, 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa pennun kanssa. Ensimmäisten viikkojen aikana 

koiran käyttäytymisen tulee olla kouluttajan kontrolloimaa, jolloin kouluttaja estää 

koiranpennun ongelmakäyttäytymistä, kuten tavaroiden pureskelua. Koiralle koiran 

oman nimen opettelu on kärsivällistä opettelua ja tottelua. Koiran tulee oppia 

laumanjohtajansa asema ja oma toisella sijalla oleminen. (Savalois et al. 2013: 80–

81.)  

Paimenkoirakouluttajat eivät näytä olevan yhtä mieltä koiran koulutuksesta eivätkä 

koulutusmetodeista. Koirankouluttajilla on yleisesti yksimielisyys siitä, että koira 

tarvitsee laumanjohtajan. Yhtä mieltä ei olla kuitenkaan siitä, millainen 

laumanjohtajan pitäisi olla tai millaisia koulutusmetodeja laumanjohtajan kuuluisi 

käyttää. (Greenebaum 2010: 131.) Savalois et al. (2013) huomasivat, tutkiessaan 

työpaimenkoirien koulutustapoja Ranskassa, etteivät kaikki kouluttajat edes pidä 

oikeana terminä koiran koulutusta, koska kyse on joidenkin kouluttajien mukaan 

enemmänkin koiran luonnollisten kykyjen vahvistamisesta (vrt. luku 3). 

Koulutusmetodeja kirjoittajat löysivät kaksi: ehdollistamiskoulutuksen eli 

käskykouluttamisen sekä yhteyksiin rinnastavan koulutusmetodin. Yhteyksiin 

rinnastava koulutus tarkoitti sitä, että kouluttajan oli ymmärrettävä koiran asema 

kouluttajaan ja karjaan nähden. Tällä tarkoitettiin tarkemmin sitä, että koulutus 

pohjautui koiran synnynnäisten tarpeiden, eli leikkimisen ja saalistamisen, 

täyttämiseen ja oli selkeästi asteittainen ja koiraa kevyesti rajoittava koulutusmetodi. 

Tällöin koiran kanssa työskentely koettiin tasapainotteluksi koiran tottelevaisuuden 

ja autonomisen päätöksenteon kanssa. (Savalois et al. 2013: 81.) Yleisesti ottaen 

maailmassa on kaksi koirankoulutuskulttuuria, jotka ovat palkitsemiseen perustuva 

koulutus ja kurinpito- tai dominanssikoulutus (esim. Kaimio 2007; Greenebaum 

2010: 129; Coren 2012: 159–163; Haverbeke et al. 2008). Paimenkoirien yhteyksiin 

rinnastava koulutus (Savalois et al. 2013) vaikuttaa olevan palkitsemisen ja 

kurinpitokoulutuksen sekoitus, jossa kuitenkin pääpaino on palkitsemiseen 

perustuvalla koulutuksella. Useasti koirankouluttajat lainaavatkin molemmista 

koulutuskulttuureista (Coren 2012: 160). 

Kurinpitokoulutus perustuu koiran ehdottomaan tottelevaisuuteen ja ihmisen 

dominaatioon koiraa kohtaan. Koulutusmetodeihin kuuluvat yleensä kuristuspannat, 

sähköshokit, lyöminen ja talutushihnat. Koiran tehtävänä on totella ihmistään, eli 

laumanjohtajaansa, kuuliaisesti, jotta se voi säilyttää paikkansa alempana 

perheenjäsenenä. (Greenebaum 2010: 139–140; Coren 2012: 159). Rankaisemista 

koirankoulutuksessa pidetään nykyään yleisesti huonona vaihtoehtona (esim. Kaimio 

2007; Lumme 2015a; omat haastattelut). Kurinpitokoulutukseen näyttää usein 

kuuluvan koiran pelko laumanjohtajaansa kohtaan. (Coren 2012: 163.) Koska koirat 

ovat suden jälkeläisiä ja täten laumaeläimiä, kouluttajat pyrkivät imitoimaan 

laumamentaliteettia ja asettamaan itsensä alfauroksiksi tai laumanjohtajaksi, jotta he 

voivat häivyttää aggressiivisen käyttäytymisen ja tottelemattomuuden koirista. 

(Greenebaum 2010: 131; Savalois et al. 2013.) Jan Fennell on yksi tällaisista 
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laumakouluttajista, mutta hän huomauttaa, että tulkinta suden ja koiran 

samankaltaisesta käyttäytymisestä on usein väärä. Koulutusmetodit ovat usein 

tuolloin liian rankkoja ja kouluttajat yrittävät jopa väkivaltaisesti häivyttää koiristaan 

susimaiset ominaisuudet. (Ks. Greenebaum 2010: 131.) Susi on koiran esi-isä, mutta 

koiraa ei saa mieltää liikaa suden kaltaiseksi, koska susi ja koira ovat eriytyneet 

toisistaan geneettisesti (Derr 2012). Lisäksi, nykysudella ei ole koiran kaltaisia 

sosiaalisia taitoja, joten ihminen ei voi kouluttaa koiraa sudenkaltaisena olentona 

(Hearne 2007: 22). 

Palkitseva koirankoulutus perustuu yleisesti positiiviseen vahvistamiseen, mutta 

siihen kuuluu myös rangaistukset (Greenebaum 2010: 133). Palkitsemiskoulutukseen 

liittyvä rangaistus tunnetaan nimellä negatiivinen vahviste. Se tarkoittaa sitä, että 

jokin koiran mielestä epämiellyttävä asia on voimassa kunnes koira toimii oikein. 

Esimerkikkinä tästä on taluttimen löystäminen koiran kävellessä kouluttajan 

haluamalla tavalla. (Kaimio 2007: 367.) Tässä koulutusmetodissa juuri oikean 

ajoituksen tunnistaminen on tärkeää, jotta koira ymmärtää halutunlaisen 

käyttäytymisen ja epätoivotun käyttäytymisen eron. (Greenebaum 2010: 133; Kaimio 

2007: 365–368.) Näillä tavoilla kouluttaja palkitsee halutusta käyttäytymisestä ja 

rakentaa luottamukseen perustuvaa vuorovaikutussuhdetta. Koulutuksessa niin 

kouluttaja kuin koira rakentavat toista kunnioittavaa suhdetta. (Greenebaum 2010: 

133.) Palkitsemiseen perustuvaa koirankoulutusta on usein kritisoitu koirien 

antropomorfistamisesta ja siitä, että koirat nähdään pienten lasten kaltaisina 

(Greenebaum 2010: 131). Vastauksena tähän Leslie Irvinellä on kriittinen 

antropomorfismi (ks. Greenebaum 2010: 134). Siinä on kyse eläinten tarpeiden 

tunnistamisesta. Antropomorfismia ei ole se, että koirien tunnustetaan tajuavan 

valtahierarkioita ja tunnistavan laumanjohtajan. Inhimillistämistä ei ole myöskään se, 

että ne oppivat vahvistamisen kautta, tekemällä sitä, minkä ne kokevat palkitsevaksi. 

(Irvine 2004: 74.) Palkitsemiskoulutuksessa on kyse ihmisten ja koirien tarpeiden 

tasapainottamisesta. Palkitsemiseen perustuvan kouluttamisen edustajat näkevät 

koirat aktiivisina päätöksentekijöinä ja pyrkivät koirien kehonkielen ymmärtämiseen. 

(Greenebaum 2010: 140.)  

Keho ja kehonkieli on luultavasti kaikkein tärkein, mutta myös vähiten huomioitu 

työkalu koirankoulutuksessa. Kehoa käytetään koirien vaientamiseen ja hallintaan, 

mutta myös yhteistyön ja ryhmähengen vahvistamiseen. Arnold Arluken ja Clinton 

Sandersin mukaan, koiran omistaja oppii lukemaan koiransa katsetta, äänenkäyttöä, 

kehonasentoja ja muita kommunikaation tapoja. Koirat eivät kykene 

kommunikoimaan ihmisten kielen kautta, joten ihmisten on viestitettävä asiansa 

koirille kehonkielen avulla. (Ks. Greenebaum 2010: 137.) Kurinpitokoulutuksessa 

kehonkieltä käytetään enimmäkseen uhkana koiralle kun sen halutaan lopettavan 

jokin epätoivottu toiminta, kun taas palkitsemiseen perustuvassa koulutuksessa 

koiranomistajan kehonkieltä pyritään muokkaamaan koirien kommunikaatiokielelle 

sopivaksi (Greenebaum 2010: 136–137). Koirien ongelmakäyttäytyminen johtuu 

yleensä siitä, että ne tulkitsevat joutuvansa laumanjohtajan rooliin ja lauman 

suojeleminen aiheuttaa niille stressiä. Jotta koiran käsitys laumanjohtajuudesta 

pystytään muuttamaan, kouluttajalla täytyy olla käsitys koirista oman tahdon 

omaavina päätöksentekijöinä. (Greenebaum 2010: 133.) 



21 
 

Molemmat koirankoulutuskulttuurit kuitenkin perustuvat koiran ehdollistumiseen. 

Palkitsemiskoulutuksessa koiralle annetaan aina palkkio – kosketus, kehuminen, 

ruokaa, leikkikalu – sellaisesta käytöksestä, jota siltä on toivottu. 

Dominanssikoulutus perustuu samaan ideaan, mutta niin, että väärin tekemisestä 

koira kokee aina epämiellyttävää kipua, kuten pannan kuristuksen kaulassa tai 

sähköshokin, ja näin osaisi olla tekemättä epätoivottuja asioita. Tällainen 

koulutustapa kuitenkin näyttää luovan koiralle myös pelon tunnetta kouluttajaa 

kohtaan. (Coren 2012: 159–163.) 

Tulevalle työkoiralle sallitaan koulutuksessa myös virheiden tekeminen, mutta 

kouluttajan tulee pyrkiä koiran epäonnistumisen välttämiseen koulutuksessa 

(Savalois et al. 2013). Paimenkoiran kouluttajan tulee olla tietoinen koiransa 

fyysisestä ja henkisestä kehitysvaiheesta, jotta koira voi onnistua ja selviytyä 

tehtävistään moitteettomasti. Tuolloin kouluttajan on otettava tarkemmin huomioon 

koira yksilönä sekä sen historia. Työkoiran täytyy saada aikuistua rauhassa. 

Aikuistumisessa koiran tulee saada tietää, opetella ja tuntea omat velvollisuutensa, 

huomioiden eron leikin ja työnteon välillä. (Savalois et al. 2013: 82–84.) Tämä ero 

leikin ja työnteon välillä tulee esille esimerkiksi silloin, kun koira huomioi tai pyytää 

apua kouluttajaltaan tehtävän tiimellyksessä (Míklósi & Topál 2013; Reid 2009). 

Juuri tällainen avun pyytäminen on Savalois et al (2013: 82) mukaan tasapainottelua 

koiran halun ja käskyttämisen välillä. Tämä tasapaino pidetään yllä jokapäiväisessä 

työnteossa. Tasapainon ylläpitäminen vaatii myös eräänlaista koiran miellyttämistä, 

tarjoamalla sille onnistumisen kokemuksia, mutta samalla sekunnintarkkaa 

palkitsemista ja väärintekemisen ilmaisua ohjaajalta. (Savalois et al. 2013: 81–82)  

Savalois et al. (2013: 82) mukaan tämän tasapainon ylläpitäminen vaatii kouluttajalta 

myös etäisyyden koiraan tunnetasolla. Tämän takia heidän aineistossaan 

koirankouluttajat välttivät koiran inhimillistämistä ja pitivät kuitenkin erityisen 

tärkeänä koiran emotionaalisen maailman suojelua. Tunteellinen välimatka koiraan 

piti säilyä, koska koira saatettiin myös myydä eteenpäin toiselle kouluttajalle. 

Suhdetta koiraan saatettiin pitää jopa puhtaasti työsuhteena. Kouluttajat eivät 

kuitenkaan vain kouluta koiria, vaan he myös rakentavat ihmis-koirasuhdetta, 

käsitellen koko ajan niin koiran tunteita kuin omia tarpeitaan. (Savalois et al. 2013: 

82.)   

Peruskoulutuksen jälkeen ja työhönoton jälkeen paimenkouluttajan täytyy luottaa 

työkaluunsa jonka hän on itse opettanut sekä kouluttajan on osattava luottaa koiran 

ennakointikykyyn työnteossa. (Savalois et al. 2013: 82–84.) Työkoira–kouluttaja-

suhteessa on selkeä ristiriita, joka on sitä, että eläintä käsitellään työvälineenä sekä 

tuntevina yksilöinä. Erityisen iso tämä ristiriitaisuus on poliisikoira–ohjaaja-

suhteessa, jossa koiraa pitäisi kyetä koulutuksessa ja työnteossa käsittelemään kuin 

työvälinettä ja samalla tiedostaa sen olevan tunteva yksilö. (Sanders 2006: 148.) 

Yleensä eläinten kanssa työskentelevät ihmiset kokevat tietävänsä enemmän 

eläimistä kuin ne ihmiset, jotka eivät työskentele eläinten kanssa. Esimerkiksi 

koirankouluttajat kokevat koiratietämyksensä erottavan heidät muista, jotka eivät 

kouluta koiria. Koiratieto oikeuttaa esimerkiksi käytetyt koirankoulutusmetodit. 
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(DeMello 2012: 219.) Virkakoirien koulutuksessa sallitaan Suomessa jonkin verran 

enemmän pakotteita kuin lemmikkikoirien kanssa. Kuten Minna Ruotsalo (2011), 

eläintenkäsittelyyn erikoistunut lakimies, kirjoittaa blogissaan: ”Vaikka 

[eläinsuojelu]lain 6 § koskee myös virkakoiria, hallituksen esityksessä todetaan, että 

jos yhteiskunnan kannalta tärkeä toiminta edellyttää eläimen kouluttamista, voidaan 

eläimelle aiheuttaa koulutuksessa tarkoituksen saavuttamiseksi jonkin verran 

enemmän kipua tai tuskaa kuin koulutettaessa eläintä yhteiskunnan kannalta 

vähemmän tärkeisiin tarkoituksiin. Virkakoiria voidaan siis esitöiden mukaan 

kouluttaa harrastuskoiria hieman enemmän kipua tai tuskaa aiheuttavalla tavalla. 

Hallituksen esityksessä todetaan kuitenkin lisäksi, että tällaisia koiria työtehtäviä 

varten koulutettaessa voidaan käyttää vain hieman ankarampia koulutusmenetelmiä 

kuin harrastus- tai huvitoimintaa varten koulutettaessa. Virkakoirienkaan koulutus ei 

saa olla kohtuuttoman ankaraa.” Myös armeijan tarkoituksiin tarkoitetuilla koirilla 

ankarat koirankoulutusmenetelmät ovat tavallisia (Haverbeke et al. 2008). 

Kuitenkin  ”hieman ankarampia koulutusmenetelmiä” ei ole määritelty sen 

tarkemmin. Hieman ankarammilla koulutusmenetelmillä tarkoitetaan oman 

haastatteluaineistoni mukaan koiralle kovaa ärähtämistä sekä koiran kiinnipitämistä 

väkisin ohjaajan omin voimin, kun koiran kanssa vielä neuvotellaan 

laumanjohtajuudesta. Valtion virkatehtävissä käytettävillä koirilla on näin toisaalta 

huonompi asema lemmikkieläimiin nähden. Virkaeläimiin voidaan osittain suhtautua 

koneenkaltaisina ja niiden käsittelyssä saa olla kovakouraisempi verrattuna 

lemmikkieläimiin. Toisaalta virkaeläimillä on myös parempi asema 

lemmikkieläimiin nähden, koska niitä viedään huomattavasti useammin 

eläinlääkäriin (Cobb et al. 2015) ja paimenkoiran ja erityisesti paimenrotuisen 

työkoiran koulutukseen liitetään koiran luonnollisten kykyjen vahvistaminen 

(Coppinger & Schneider 1995: 32). Esimerkiksi Tuire Kaimio (2007: 84) on sitä 

mieltä, että lemmikkikoirien asema on vaativampi kuin mitä työkoirilla. Hänen 

mukaansa lemmikkikoirilta halutaan muokata pois ne koiran luonnolliset kyvyt, joita 

työkoirilla puolestaan vahvistetaan. 

2.1.3. Sosiaalinen sopimus ihmisen ja eläimen välillä 

Suomalainen poliisikoiranohjaaja–poliisikoira-suhde ei näyttänynyt vertautuvan 

hyvin mihinkään työeläinsuhteen ennalta tutkittuun kategoriaan, kunnes löysin 

Kristin Armstrong Oman (2010) kirjoittaman artikkelin ihminen–eläin-suhteesta 

arkeologiassa. Tämän kyseisen artikkelin pohjalta tutustuin sosiaaliseen sopimukseen 

(mm. Midgley 1983; Larrére & Larrére 2000; Lund et al. 2004) ihminen–eläin-

suhteessa. Myös Vicki Hearnen (2007) kirjassa on luettavissa sosiaalisen sopimuksen 

periaatteita. Ihmisen ja eläimen välinen sosiaalinen sopimus tarkoittaa Larréren & 

Larréren (2000) ja Lund et al. (2004) mukaan suhteen eri osapuolten sitoutumista, 

velvollisuuksia ja osapuolten oikeuksia yhteisessä kanssakäymisessä. Sosiaalinen 

sopimusta on useimmiten tutkittu gender-tutkimuksessa sekä maatalouseläinten ja 

niiden pitäjien välisessä vuorovaikutussuhteessa (Larrére & Larrére 2000; Lund et al. 

2004). Lyhyesti sanottuna, sosiaalinen sopimus kuvaa ihminen–eläin-suhteessa 

eläimen eettistä kohtelua, ja niin, että eläin nähdään suhteessa aktiivisena 

osapuolena, eikä pelkkänä ihmisen toiminnan kohteena (Armstrong Oma 2010). 
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Sosiaalisessa sopimuksessa molemmat osapuolet ovat sidoksissa toisiinsa 

luottamuksen kautta. Tällainen sopimus ei vaadi, että osapuolet olisivat tasavertaisia, 

vaan pikemminkin se takaa molemmille osapuolille oikeuksia ja velvollisuuksia. 

(Armstrong Oma 2010: 178.) Larréren ja Larréren (2000) mukaan, sopimus takaa 

enemmänkin heikomman osapuolen, eli eläimen, hyvän elämän. Kun eläimet 

nähdään suhteessa aktiivisina osapuolina, voidaan ne nähdä monenlaisissa rooleissa 

ja aktiivisina osallistujina. Sosiaalista sopimusta voidaan ennen kaikkea käyttää 

työkaluna sellaisissa ympäristössä, jossa eläimillä on monia rooleja ja eläimiin 

kohdistuu monenkaltaisia odotuksia. (Armstrong Oma 2010: 179.) Sosiaalinen 

sopimus sopii hyvin työkaluksi työeläinsuhteiden tarkasteluun ja erityisen hyvin 

suomalaisen poliisikoiranohjaajan ja poliisikoiran vuorovaikutussuhteen 

tarkasteluun.   

Larrére & Larréren (2000) mukaan, eläimet ja ihmiset eivät elä tasa-arvoisesti, vaan 

eräänlaisessa suorassa domestikaation sopimuksessa, joka velvoittaa pitämään 

eläimistä huolta niiden elämän uhraamiseen asti. Työeläimiä ei pidetä tasa-arvoisina 

kumppaneina (esim. Savalois et al. 2013) ja niiden elämä saatetaan uhrata. 

Esimerkiksi partiopoliisikoiran henki uhrataan, jos poliisin työtehtävällä sillä 

saatetaan pelastaa ihmisen henki. Eläinten kasvattaminen vaatii vastuun turvan 

takaamisesta, ruokkimisesta ja jälkeläisten tuotannosta (Larrére & Larrére 2000: 56). 

Tämä vastuun ottaminen langettaa velvoitteita eläimen pitäjälle joka vastaa eläimen 

oikeuksia, eli oikeuksia turvaan, hyvään terveyteen, hengissäpysymiseen ja 

jälkeläisten saantiin. Vastuun ottaminen käskee alitajuisesti eläinten pitäjää, eli 

ihmistä, turvaamaan eläimelle paremman elämän kuin mitä sillä olisi, jos se asuisi 

luonnollisessa ympäristössään. Tällainen sopimus voi tuntua järjettömältä. Jotta 

sopimusta yleensä voidaan tehdä, tarvitaan kirjallinen sopimus ja molemminpuolista 

keskustelua ja kuuntelua. Näin ajatellen ihminen ja eläin eivät voi solmia 

minkäänlaista sopimusta. Täytyy kuitenkin muistaa, että muun muassa Thomas 

Hobbesin kehittämä filosofinen teoria yhteiskuntasopimuksesta on myös täysin 

teoreettinen. Hobbesin yhteiskunnan jäsenet eivät ikinä kirjaimellisesti allekirjoita 

mitään sopimusta tai että sellaista sopimusta koskaan olisi ollutkaan. 

Yhteiskuntasopimus on näin ollen epäsuora sopimus, jonka yhteiskunnan jäsenet 

voivat kommunikoida toisilleen kielen kautta. Hyvin koulutetulla koiralla on laaja 

sanavarasto ja erityisen hyvät sosiaaliset taidot sekä se on luotettava ja lojaali 

(Hearne 2007: 20, 24). Näin ajatellen myös domestikaation sopimus, eli sosiaalinen 

sopimus, sovitaan yhteisen kommunikaation kautta ihmisen ja eläimen välillä. 

(Larrére & Larrére 2000: 56; Midgley 1983.) Sosiaalisessa sopimuksessa on kyse 

myös hyväntahtoisuudesta toista kohtaan. Hyväntahtoisuuteen ihmisen ja eläimen 

välillä liittyy myös molemminpuolinen pidättäytyminen tietynlaisesta negatiivisesta 

käyttäytymisestä toisen vuoksi (Pryor 2012: 292). 

Hyvä koirankouluttaja tuntee kunnioitusta koiraa kohtaan, ja luottaa koiransa 

arviointikykyyn esimerkiksi jäljestystehtävillä (Hearne 2007: 24). Nora Schuurmanin 

mukaan (2012: 53) emotionaalisen eläinsuhteen keskeinen ominaisuus on tunneside 

eläimeen joko yksilönä tai eläimiin yleensä. Ihmis-eläinsuhteessa eläimeltä vaaditaan 

kunnioitusta ihmistä kohtaan, mutta ihmisen on kunnioitettava myös eläintä 

(Schuurman 2012: 138).  Kun esimerkiksi hevosenkouluttaja kunnioittaa hevostaan, 
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tulee suhteeseen mukaan eettinen ulottuvuus, eli hevosen hyvä kohtelu. Hevosen 

hyvään kohteluun liittyy ”molemminpulinen kunnioitus, jota ei voi rakentaa pelolle”. 

Schuurmanin mukaan eläimeen liittyvä kunnioitus on myös suora vastakohta eläimen 

välineellistävälle suhtautumiselle. (Schuurman 2010: 138–139.) Toisaalta, tunneside 

katsotaan toisarvoiseksi suhteessa hevosen välinearvoon, kuten kilpa- ja 

työhevossuhteissa (Schuurman 2012: 126).  

Selkeänä merkkinä tunnesiteestä pidetään eläimen kuoleman jälkeistä surua, joka voi 

olla samanlaista kuin läheisen ihmisen kuoleman jälkeinen suru (Schuurman 2012: 

53 viitteineen). Useimmat eläinlääkärit ja lemmikinomistajat kokevat eutanasian 

olevan palvelus lemmikille silloin, kun eläin kärsii parantumattomasta sairaudesta ja 

kivuista. Eutanasiassa lemmikinomistajalla on kuitenkin aktiivinen rooli lemmikin 

kuolemassa toisin kuin luonnollisessa kuolemassa. (Tzivian et al. 2014: 109.) 

Sosiaalisessa sopimuksessa eläinten tappamisen ongelma tunnustetaan 

maatalouseläinten pidossa. Maatalouseläinten pitämisessä sosiaalinen sopimus usein 

päättyy ihmisen teurastaessa eläimet. Tätä pidetään kuitenkin moraalisesti 

hyväksyttävänä, koska ihminen on pitänyt eläimistä mahdollisimman hyvää huolta 

niiden eläessä. Niin kauan kuin talouseläimet elävät, on sosiaalisen sopimuksen 

periaatteita noudatettava. Myös teurastus tulee tapahtua mahdollisimman vähällä 

stressin ja kivun tuottamisella eläimille. (Lund et al. 2004: 42.)  

2.2. Kognitiivinen antropologia 

Kognitiivinen antropologia tutkii yhteiskunnan ja ihmismielen suhdetta toisiinsa, eli 

miten ihmisryhmät käsittävät ja ajattelevat asioita ja ilmiöitä, jotka rakentavat heidän 

maailmaansa. Kognitiivinen antropologia linkittyy läheisesti psykologiaan, koska 

kysymykset ihmisten kategorisointi- ja järkeilykyvystä johtavat lopulta kysymyksiin 

miten ihmisen mieli toimii. (D’Andrade 1995: 1.) Esimerkiksi skeemateoria (esim. 

D’Andrade 1995: 122–143; Shore 1991) on suoraan lainattu kognitiivisen 

psykologian tieteenalasta. Skeemateorian avulla pyritään yleisesti selittämään 

kulttuurin syntyä psykologisesti. 

Saadakseni selville poliisikoiranohjaajan poliisikoiran työvälineen ja perheenjäsenen 

merkitystä, käytän kognitiivisen antropologian käsitteitä metaforasta ja kulttuurisesta 

mallista. Poliisikoiran työvälineys pitää ymmärtää metaforana. Poliisikoiran voi 

ymmärtää välittäjänä ihmisen ja hajujen välillä tai kivun, vallan välittäjänä 

valtiovallan ja rikoksentekijöiden välillä. Sovellan kognitiivista antropologiaa 

enimmäkseen Naomi Quinnin (1987; 2005) lähtökohdista  mutta myös Bradd Shoren 

(1991) ja Roy D’Andraden (1995) näkökulmista. Käytän tutkielmassani Quinnin 

kehittämää metafora-analyysiä tarkastellessani poliisikoiranohjaajien haastatteluja. 

Quinn käytti tätä aineiston analyysitapaa tutkiessaan, mitä avioliitto merkitsee 

amerikkalaisille (Quinn 1987; 2005a; 2005b). Sovellan itse tätä niin, että kerään 

aineistostani löytämiä selityksiä ja perusteluja ohjaajan ja koiran väliselle 

vuorovaikutussuhteelle, poliisikoiran työvälineydelle ja kumppanuudelle. Selitykset 

ja perustelut ovat muun muassa ominaisuuksia poliisikoirista, ohjaajien kertomukset 

omasta työstään ja vuorovaikutussuhteesta koirien kanssa. Poliisikoiran 

monimutkaisia rooleja etsin myös Poliisikoira-lehdestä artikkeleista ja kuvista. 
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Tarkastelen myös jonkin verran tiettyjä sanoja, joita haastateltavani eivät ole 

selittäneet. Pidän tällaisia selittämättömiä sanoja heidän mielestään 

itsestäänselvyyksinä. Tällainen sana oli esimerkiksi koiran hermorakenne. 

Itsestäänselvät ja selittämättömät sanat tulkitsen kulttuuriseksi tiedoksi. 

Kognitiivisen antropologian harjoittajilla on jonkin verran käsite-eroja siitä, mitä 

kulttuurisella mallilla ja kulttuurisella skeemalla tarkoitetaan. Kulttuurinen skeema 

viittaa tarkemmin kulttuurisen mallin syntymiseen kognitiivis-psykologiselta 

kannalta (Shore 1991), kun taas kulttuurinen malli auttaa selittämään ja 

ymmärtämään jonkin kulttuurisen ilmiön monimutkaisuutta ja jopa ristiriitaisuutta. 

Kulttuurinen malli voidaan ajatella myös kulttuuristen skeemojen koosteeksi 

(Mathews 2005: 112). Skeemalla yleisesti tarkoitetaan kulttuurisen mallin 

rakennuspalikoita. Skeemoiksi voi omassa tutkimuksessani mieltää esimerkiksi 

ominaisuudet, joita tarvitaan jotta poliisista voi tulla poliisikoiranohjaaja, sekä 

ominaisuudet joita tarvitaan, jotta koirasta voi tulla poliisikoira. Kutsun kuitenkin 

mielummin skeemoja mallin rakennuspalikoiksi. Samankaltaiset rakennuspalikat 

ryhmittelen omiin teemoihinsa. Nämä teemat tulkitsen konsepteiksi, jotka kuuluvat 

poliisikoirien suomalaiseen kulttuuriseen malliin. Haastatteluaineistossani esiintyy 

muutamia metaforia. Kaikkia löytämiäni metaforia ei mielestäni voi liittää 

kulttuuriseen malliin. 

2.2.1. Kulttuurinen malli  

Roy D’Andraden mukaan kulttuurinen malli on ryhmän sisällä jaettu käsitysten 

kooste ja kulttuuriset mallit sisältävät yleisesti tiedostettuja, mutta ei välttämättä 

kaikkien hyväksymiä käsityksiä (ks. Taivalantti 2012: 49). Tällaisia malleja ovat 

esimerkiksi stereotypiat. Kulttuuristen mallien lähteet ovat esimerkiksi 

tiedotusvälineissä, kirjallisuudessa ja keskusteluissa. Keskustelujen kautta 

kulttuuriset mallit vaikuttavat myös yksilöiden henkilökohtaisiin malleihin ja 

yksilöiden henkilökohtaiset mallit kulttuurisiin malleihin. (Taivalantti 2012: 50.)  

Kognitiopsykologi George Mandler kuvailee skeemoja järjestäytyneeksi 

kokemukseksi. Skeemat rakentuvat ympäristön ja mielen vuorovaikutuksessa, eli 

kokemuksista. Ne eivät kuitenkaan ole tarkka mallikuvaus mistään ympäristön 

tapahtumasta, vaan me käsitämme tapahtumia ja ilmiöitä niiden skeemojen kautta, 

joita ilmiöt ja tapahtumat aktivoivat. Skeemat ovat myös tiedon 

käsittelymekanismeja ja ne ovat hyvin aktiivisia todisteiden valinnassa, ympäristöstä 

saatavan tiedon jäsentämisessä sekä sopivien ja oikeiden hypoteesien valinnassa. 

Tällaiset skeemat toimivat automaattisesti ja tiedostamattomasti oppimisprosessissa. 

(Ks. D’Andrade 1995: 122.) Skeeman voidaan sanoa olevan yleisluontoinen versio 

maailmasta, joka on rakentunut kokemuksista ja tallennettu muistiin. Se on 

yleisluontoinen, koska se on kertyvä tulos juuri niistä peräkkäisistä kokemuksista, 

jotka ovat samankaltaisia. Vaikka skeemat ovat muuttuvia, ne jotka ovat rakentuneet 

peräkkäisille kokemuksille, ovat melko pysyviä. Tällaiset skeemat vaikuttavat 

enemmän tulkintoihimme myöhemmistä kokemuksistamme, kuin mitä muuttavat 

niitä. Mitä enemmän ihmiset jakavat kokemuksia, he jakavat myös skeemoja, mikä 

tarkoittaa sitä, että ihmiset jakavat saman kulttuurin. Sosiaalinen maailma on 
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rakennettu yllättävän monesti siitä näkökulmasta, mitkä kokemukset ovat meille 

jaettuja, kuten yhteinen kieli, jaetut lapsuuden kokemukset tai rakennettu ympäristö. 

Näin monet skeemoistamme todella ovat kulttuurisia. Skeemat voivat sisältää sanoja, 

mutta skeemoja ei voi rajoittaa vain sanoihin. Skeemoihin sisältyy kaikenlaista 

kokemusta, kuten hyvin muistettua ja kaukaisia muistoja, sanatonta kuin erittäin 

hyvin teoretisoitua, tunteellista ja tiedostettua. Toisin sanoen, skeemat voivat olla 

yhtä monimutkaisia ja monenlaisia, kuin kokemukset joista ne ovat peräisin.  Sama 

koskee kulttuurisia skeemoja, jotka eivät eroa muista skeemoista muuten kuin siten, 

että ne ovat lähtöisin jaetuista kokemuksista. (Quinn 2005b: 38.) Kulttuuri syntyy 

erilaisissa ryhmässä yhdessäkoetuissa kokemuksissa, jotka mahdollistavat erilaiset 

jaetut skeemat, joista rakentuu puolestaan kulttuurinen malli (Quinn 2005b: 79). 

Kulttuurinen tieto on ryhmän sisällä jaettua tietoa ja sen avulla yksilö kykenee 

käyttäytymään korrektisti kulttuurisessa ympäristössään. Kulttuurinen tieto on 

löydettävissä sanoista, tarinoista, erilaisista teksteistä ja esineistä. Kulttuurinen tieto 

opitaan ja jaetaan muilta saman kulttuuriryhmän jäseniltä. (D’Andrade 1995: xiv) 

Esimerkiksi metaforat ovat kulttuurisen tiedon lähteitä.  

2.2.2. Metaforat 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, eläimillä on roolinsa ihmisten mielikuvissa eri asioista. 

Nämä mielikuvat ovat esimerkiksi metaforia. Eläimiin liittyviä metaforia on 

lukematon määrä eri kulttuureissa. Ihmiset ajattelevat sekä ilmaisevat itseään 

metaforisesti. Ihmiset vertaavat itseään ja toisiaan eläimiin ja välillä heijastavat oman 

yhteiskuntansa ongelmia toisiin eläinlajeihin. Claude Levi-Straussin mukaan (ks. 

Dutton 2007: 1066) eläimiä on ”hyvä ajatella”, koska mielikuvituksen ja omakuvan 

kehitykseen näyttäisi olevan selkeästi yhteydessä eläinten kanssa olemiseen. 

Kognitiotiede on osoittanut, että ihmisen ajattelu on juurtunut tunteisiin, aistimuksiin 

ja havainnointiin sekä ihmisen luokittelukyky ei tunnu olevan selkeisiin rajoihin 

perustuvaa. Kuten George Lakoff ja Mark Johnson (ks. Dutton 2007: 1065) ovat 

asian ilmaisseet, ajattelumme on pääosin metaforista ja jopa abstraktit käsitykset ja 

luokittelut ovat rakentuneet metaforisesti. Esimerkiksi tunteiden kuvailu liittyy 

paljolti kehonkokemuksen tilaan, esimerkiksi surullinen ihminen on ”maassa” ja 

rakastunut ihminen kulkee ”pää pilvissä”. Myös monet filosofiat ja tiede rakentuvat 

metaforisesti. Esimerkiksi eläinkunnan luokittelujärjestelmä on usein lineaarinen 

hierarkia, jossa ihminen esitetään korkeampana kuin muut eläimet. Tällaisessa 

hierarkiassa ”ylhäällä” on korkea-arvoinen, ”alhaalla” on alempiarvoinen. Tämä 

metafora kuvastaa perinteistä länsimaista luokittelua eläimistä. Yleensä keskustelu 

eläimistä on ristiriitaista. Ne ovat kumppaneita, tuhoeläimiä, symboleja ja syötävää 

lihaa. Eläimet täyttävät lukuisia rooleja ihmisten yhteiskunnassa ja jopa kutsuvat 

käyttämään erilaisia ristiriitaisia luokitteluja ja päällekkäisiä metaforia. Esimerkiksi 

koira on ihmisen paras kumppani ja työkaveri, samalla koe-eläin ja ruokaa, riippuen 

kulttuureista. Keskustelu eläimistä on usein rakennettu yhteiskunnan näkökulmista ja 

tietyssä aikakontekstissa. Metaforat auttavat käsittämään jaettua tilaa meidän ja 

muiden eläinlajien välillä. Täytyy kuitenkin muistaa, että tietyn metaforan käyttö 

kertoo aina tietynlaisen todellisuuden näkemisestä. Ihminen näkee eläimen aina 

symbolisena ja todellisena sekä merkittävänä ja epäselvänä. Koska metaforat ovat 
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juurrutettuina aina tiettyihin kulttuurisiin tarkoituksiin, niitä on usein hankala nähdä. 

Metaforinen merkitys on yleensä niin hyvin suodatettu, että se usein ei tunnu olevan 

enää metafora, vaan se ajatellaan kirjaimellisesti. Toisten eläinlajien käsittämisen 

tutkiminen havainnollistaa metaforista ja symbolista perustaa ihmisten ajattelulle ja 

kielelle. Samaan aikaan se paljastaa miten ihmiset rakentavat positiivisia ja 

negatiivisia suhteita muihin eläinlajeihin. Metaforat ovat aina puolueellisia ja 

kulttuurisidonnaisia, mutta koska ne pohjautuvat aina kokemukseen, ne voivat 

ilmaista yleisiä inhmillisiä tapoja, jolla toisten eläinlajien käyttäytymiseen 

reagoidaan. Ajattelu on sidoksissa ruumiillisiin kokemuksiin. (Dutton 2007: 1065–

1068.) Poliisikoiran nimittäminen työvälineeksi tai työkaluksi on juuri tällainen 

hyvin suodatettu metafora, jota on hankala nähdä. Poliisikoiran työvälineys on 

symbolinen ja todellinen, mikä tulee esille koiran koulutuksessa ja ohjaajien 

selityksissä. Poliisikoiran työvälineys ja vuorovaikutussuhteen merkitys, eli 

kumppanuus, on selkeä ja samalla epäselvä sekä hankalasti selitettävissä, ainakin 

ulkopuolisille. 

Metaforia on tutkittu antropologiassa ja muissakin tieteenaloissa lukemattomilla 

tavoilla. Metaforan monenlainen tutkimus aiheuttaa myös sen, että välillä metaforien 

todellinen merkitys unohtuu. Kognitiivinen semantiikan tutkimus on 1980- ja 90-

luvuilla antanut ehkä jopa liian painavan merkityksen metaforille. Tämän mukaan, 

metaforat rakentavat ja jopa rajoittavat ihmisten ymmärrystä ja perustelua. Vaikka 

esimerkiksi antropologi Naomi Quinn nojaa paljolti kognitiivisen psykologian 

tutkimukseen, hänen mukaansa ei sovi unohtaa kulttuurin vaikutusta metaforien 

syntyyn ja ylläpitoon. Quinn tahtoo huomauttaa, että kulttuurinen ymmärrys 

perustelee metaforien käyttöä ja kulttuuri on muutakin kuin vain metaforia. Kulttuuri 

tarkoittaa ihmisten jaettuja käsityksiä ja jotka ovat joskus realisoituneina, 

talletettuina ja välitettävissä kielessä. Antropologian ulkopuolisille tutkijoille, kuten 

esimerkiksi kielitieteilijöille ja kognitiivisen psykologian tutkijoille, metafora tarjoaa 

liian yksinkertaisen kokonaisselityksen kulttuuriin. Kulttuurilla kuitenkin on 

perusteellinen rooli ihmisen ymmärtämisessä. Mark Johnsonin ja George Lakoffin  

mukaan (ks. Quinn 1991: 57) ihmiset tarvitsevat ruumiillisia kokemuksia 

ymmärtääkseen joitakin metaforia. Osa skeemoistamme on kuvaskeemoja, jotka 

rakentuvat ruumiillisista kokemuksista ja näin ollen, kuvaskeemat perustavat joitakin 

metaforiamme. Quinnin mukaan ei ole liioiteltua väittää tämän mukaan, että 

esimerkiksi kokemuksemme ja ymmärryksemme samaistumisesta liittyvät tilallisiin 

kokemuksiimme toisiin olentoihin ja asioihin nähden ympäristössämme. Metaforissa 

ihmiset ottavat nämä kuvaskeemalliset kokemukset fyysisestä maailmasta ja liittävät 

sen abstrakteihin käsityksiin. Fyysinen kokemus ”tyhjästä” auttaa meitä 

ymmärtämään esimerkiksi kritiikin teoreettisesta argumentista tyhjänä. (Quinn 1991: 

56–60.) Täytyy kuitenkin muistaa, etteivät metaforat perusta ymmärrystä, vaan ovat 

huolellisesti valikoituja, jotta ne sopivat sillä hetkellä olevaan ja kulttuurisesti 

jaettuun malliin jostakin asiasta. Metaforat voivat kuitenkin helpottaa ja 

uudelleenjärjestää ajattelua, sekä ovat lähde kulttuurisen mallin ymmärtämiseen. 

Quinn korostaa perustelun merkitystä metaforan ymmärtämisessä. (Quinn 1991: 60) 

Poliisikoiran työvälineyden ymmärtäminen metaforana ja tämän metaforan 

perustelut auttavat ymmärtämään poliisikoiran merkitystä ohjaajille ja poliisikoiran 

rooleja.  
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2.2.3. Aineiston analyysimenetelmä 

Etsiessään amerikkalaisten kulttuurista mallia avioliitosta, Quinnin lähtökohtana oli 

löytää kaava tekemiensä haastattelujen välillä ja otteita, jotka toimisivat todisteena 

yhteisten, selvien ymmärrysten löytämisessä. Diskurssianalyysissä on tarkoitus 

keskittyä niihin diskurssin piirteisiin, jotka toistuvat tekstissä usein. Näitä piirteitä 

voi sanoa avainsanoiksi ja metaforiksi, jotka esiintyvät usein ihmisten keskustellessa 

tietystä ilmiöstä sekä päättelyksi, mitä he tekevät perustellessaan mielipiteitään ja 

käsityksiään ilmiöstä. Koska metaforien, avainsanojen ja perustelujen käyttö on 

yleensä käyttäjän tiedostavan hallinnan ulkopuolella, niitä on hyvä käyttää kulttuurin 

tiedostamattomien rakenteiden löytämiseen. Kulttuurisen mallin löytämisessä 

tarkoituksena on löytää se kehys, jossa haastateltavat puhuvat ilmiöstä. Tämä kehys 

paljastuu vähitellen juuri niistä metaforista, joita haastateltavat käyttivät, päättelyä 

joita he tekevät ja avainsanoista, joita he käyttävät. Metaforia käytetään yleensä juuri 

silloin, kun halutaan korostaa kerrottavaa asiaa. Quinnin analyyttisessä 

lähestymistavassa tarkoituksena oli rekonstruoida epäsuorat merkitykset siitä, mitä 

ihmiset tarkalleen sanoivat. Quinnin mukaan jaetut ymmärrykset sijaitsevat ”sanojen 

takana”, eli mielessä, eivätkä sanoissa itsessään. Diskurssin moninaisten piirteiden 

systemaattinen analysointi lähestyy diskurssin takana olevia kulttuurisia 

ymmärryksiä. (Quinn 2005b: 44–45.) Lyhyesti sanottuna, koska metaforien valinta, 

päättely ja avainsanat ovat kaikki erilaisilla tavoilla johdettuja kulttuurisista 

malleista, jokainen näistä tarjoaa hyvän ikkunan jaettuihin malleihin, joihin sana, 

metafora ja päättely on sisällytetty (Quinn 2005b: 44). 

Yleensä keskustelussa puhuja olettaa, että kuulija tuntee joitakin seikkoja 

keskusteltavasta aiheesta, joten kaikkea ei tarvitse sanoa suoraan. Nämä 

itsestäänselvyyksien oletukset nousevat esiin puheessa epäsuorasti, esimerkiksi 

puhujan päättelyssä. Quinnin mukaan, ihmiset eivät yleensä pysty puhumaan yhdestä 

asiasta pitkään ilman, että ihmiset alkavat puhumaan asiasta metaforisesti. Näin ollen 

metaforat ovat puheessa usein toistuvia. Metaforia voi pitää eräänlaisina 

alleviivauksina puheessa, merkitsemässä jotakin tärkeää asiaa. Usein toistuvat 

metaforat merkitsevät sitä, että niillä on jokin tärkeä sanoma ja puhuja tahtoo 

metaforien avulla saada kuuntelijan erityisesti ymmärtämään jotakin. Tähän 

tarkoitukseen puhuja käyttää sellaisia kulttuurisia esikuvia, jotka merkitsevät hänen 

tekemäänsä asian tarkoitusta, ja jotka ovat todennäköisesti tunnettuja myös 

kuulijalle. Toisin sanoen, metaforat ovat erityisen tärkeitä yksilöidenvälisesti jaettuja 

malleja joiden takana he seisovat. Metaforia voi siis kutsua hyvin 

kulttuurisisältöisiksi. (Quinn 2005b: 47–51.)  

Metafora-analyysissa on pyrittävä tarkkuuteen. Tutkijan on tunnettava aineistonsa 

hyvin, koska löydetyt metaforat voivat merkitä myös jotakin tutkimuskysymyksen 

ulkopuolista asiaa tai jotkut metaforat saattavat olla niin ylimalkaisia, että niiden 

merkitys voi jäädä kuulijalle epäselväksi. Toisaalta jotkut metaforat voivat olla niin 

tavanomaisia tutkijalle, ettei niitä edes huomaa. Tutkija voi myös ymmärtää 

metaforan toisin, kuin mitä haastateltava on sen tarkoittanut tai haastateltavan suoran 

ilmauksen voi vahingossa ymmärtää metaforisesti. Joitakin sanoja voidaan myös 

käyttää metaforisesti sekä suoraan. Metafora-analyysia ei sovi ymmärtää 
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minkäänlaiseksi totuuden paljastajaksi, vaan tälläkin metodilla on tulkintahaasteensa. 

(Quinn 2005b: 56–59.) Omassa tutkielmassani olen huomannut metaforan tulkinta- 

ja löytämishaasteet. Poliisikoiran työvälineyden ymmärtäminen metaforaksi vei 

oman aikansa ja joitakin metaforia jo pitkään pyörittämisen jälkeen huomasin, ettei 

se lopulta kertonutkaan ohjaajan suhteesta koiraansa. 

George Lakoffin mukaan metaforat ryhmittävät ymmärrystämme (ks. Quinn 2005b: 

60). Ihmisten metaforien antamassa perustelussa päätelmät metaforien käyttöön 

tulevat näkyviksi. Metaforan perustelu paljastaa avainsanoja ja perustelun 

analysoiminen on hyvä ikkuna jaettuun kulttuuriseen skeemaan, johon järkeily 

perustuu. (Quinn 2005b: 59–61.) Perustelu on yksi puheen tai selityksen piirre 

(Linde 1993: 90–91). Selitys alkaa puheenvuorolla asiasta joka pitää todistaa, jonka 

jälkeen tulee monia puheenvuoroja sille miksi väite pitää uskoa ja loppuu 

puheenvuoroon joka pönkittää alkuperäisen väitteen. Perustelu ei tule 

järjestelmällisesti yhdellä puheenvuorolla. Kuten metaforienkin kohdalla, perustelut 

ovat lähtöisin kulttuurisesta mallista ja siksi oiva lähde sen rekonstruoimisessa. 

Koska perustelut ovat yleensä sekavia ja monien kielellisten piirteiden synnyttämiä, 

perustelujen kielellinen rakenne pitää purkaa, kun perusteluja haastatteluaineistosta 

löytää. Puhujat jättävät monet perusolettamukset epäsuoriksi sen takia, koska 

oletetaan että kuulija ymmärtää ne. Tämän takia on tärkeää tehdä analyysissa nämä 

epäsuorat olettamukset suoriksi. (Quinn 2005b: 61–66.) 

Metaforan perustelun analyysi voi näyttää loogiselta sellaiselle lukijalle joka jakaa 

saman skeeman. Lukijalta, joka ei jaa samaa kulttuurista skeemaa, voi perustelun 

analyysi jäädä kuitenkin ymmärtämättömäksi. Kulttuurisen skeeman ja mallin 

löytämiseksi on hyvä löytää useita perusteluja, jotta perustelua voidaan väittää 

kulttuuriseksi. Jos haastateltavien perustelut ovat säännöllisiä, voidaan sanoa että 

perustelut ovat peräisin yhteisestä kulttuurisesta mallista. Esimerkiksi Quinnin 

haastateltavat toistuvasti seurasivat samoja kausaalisia ketjuja päästäkseen omiin 

johtopäätöksiinsä avioliitosta ja sen kestävyydestä. Jos he eivät olisi tehneet niin, 

Quinn ei voisi väittää että he jakaisivat saman kulttuurisen skeeman, joka ohjaisi 

perustelua. Lisäksi perusteluissa näkyy yleensä kausaalisuus. (Quinn 2005b: 66–71.) 

Avainsanat ovat hyvin kulttuurisisältöisiä, kuten ovat perustelut ja metaforatkin. Ne 

mahdollistavat puhujille helpon lähteen niille käsityksille, joita avainsanat 

merkitsevät. Avainsanat voivat auttaa pääsemään lähelle sitä, mikä on haastateltaville 

keskeistä kulttuurisessa mallissa. Quinnin mukaan avainsanat on myös helpompi 

löytää tekstistä kuin metaforat ja perustelut. Omassa tutkimuksessaan hän kirjoitti 

löytämänsä avainsanat korteille, jotka hän yhdisteli ryhmiin. Nämä ryhmät auttoivat 

avainsanoja liittymään perusteluihin ja metaforiin. (Quinn 2005b: 71–72.) 

Avainsanoja voi nimittää myös sanoiksi, jotka saavat yksilön käyttämään kulttuurista 

mallia (D’Andrade 2005: 90). Quinn painottaa, ettei hän varmaankaan olisi osannut 

lähteä etsimään perusteluja tai avainsanoja, ellei hän ensin olisi keksinyt analysoida 

metaforia, koska metaforista tuli esille avioliiton kestävyys, jaettavuus ja 

hyödyllisyys molemmille. Ja nämä kolme konseptia tulevat yhteisesti jaetusta 

skeemasta. (Quinn 2005b: 77–78.)  
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Tässä pro gradu -tutkielmassa tiedonkeruumenetelminä ovat olleet antropologian 

tiedonkeruumenetelminä pidetyt haastattelujen tekeminen ja osallistuva havainnointi 

sekä harjoitteluhetkien videointi. Eläinsuhteen tutkimuksessa nämä 

tiedonkeruumenetelmät ovat tavallisia (DeMello 2012: 19). Haastattelumuotoja on 

monenlaisia, kuten yksin- tai ryhmähaastattelut, nauhoitetut, videoidut tai osittain 

ylimalkaisesti kirjoitetut haastattelut. Haastattelumateriaalin muoto vaikuttaa 

analyysitapaan ja -mahdollisuuksiin. Esimerkiksi nauhoitetut haastattelut sallivat 

kielenkäytön tarkastelun, kun taas etnografiset kenttäpäiväkirjat palauttavat mieleen 

haastattelutilanteiden tunnelman ja täydentävät haastattelumateriaalia. (Huttunen 

2010: 41.) Haastattelu nähdään myös kognitiivisessa antropologiassa yhtenä 

keskustelun erikoismuotona. Erikoismuotona siksi, koska haastattelijalla on yleensä 

valta keskustelun etenemisestä. Haastattelun käyttämisen kritiikki tietolähteenä 

kumpuaa siitä, miten haastattelutilanne yleensä nähdään, eli, haastattelija kysyy 

kysymyksen, johon haastateltava vastaa. Antropologi Charles Briggs huomauttaa, 

ettei haastatteluja kuulu ymmärtää keskusteluina (ks. Quinn 2005a: 7). Quinn 

kuitenkin näkee haastattelut keskustelun erikoismuotona. Briggsin mukaan, koska 

haastattelussa on kyse siitä, että haastattelija pyrkii saamaan mahdollisimman paljon 

tietoa tutkittavasta aiheestaan, johtaa tämä joskus haastattelijan ylitulkintaan (ks. 

Quinn 2005a: 7). Tällainen ylitulkinta pyritään välttämään kognitiivisen 

antropologian diskurssianalyysin metodeilla. Näillä metodeilla pyritään ohjaamaan 

haastattelut niin, että aineistosta todella on analysoitavissa, ja löydettävissä, 

epäsuorat merkitykset. Haastattelua ei sovi hylätä tiedonkeruun tapana, koska 

haastattelulla voidaan saada selville sellaisia asioita joita ei muuten, kuten 

esimerkiksi havainnoinnilla, voi saada selville. Haastattelijan tehtävänä on saada 

selville, mitä haastateltava tietää kyseisestä aiheesta. Tätä tehtävää on kutsuttu muun 

muassa ”selitykseksi” (Linde 1993: 90). Charlotte Linde kuvaa selitystä diskurssiksi, 

joka alkaa jollakin väitteellä joka on todistettava oikeaksi, tai vääräksi, jatkuen 

puheenvuoroilla jotka osoittavat, että väite on totta tai valetta. Yleensä diskurssiin 

liittyy selittämättömiä asioita, kuten että haastateltava olettaa haastattelijan tietävän 

asiasta, eikä kaikkea tarvitse selittää sekä mielipiteitä ja tietoa. Paljastavaan 

diskurssiin liittyy haastateltavien selityksiä käsiteltävästä aiheesta, tutkijan 

analyysejä niistä, sekä yleisiä, kyseenalaisia ja jyrkästi eri mieltä olevia mielipiteitä. 

Tällainen diskurssi on hyvää materiaalia, kun yritetään rekonstruoida kulttuurisia 

ymmärryksiä. (Quinn 2005a: 8.) Tällainen diskurssi ei tietenkään suoraan tee 

epäsuorista kulttuurisista ymmärryksistä suoria. Paljastava diskurssi lähinnä antaa 

rikkaita ja useita vinkkejä näihin sanomattomiin ymmärryksiin. Roy D’Andrade on 

sanonut, ettei kulttuurisista malleista kannata kysyä haastateltavilta suoraan, vaan 

kysyä asioita, jotka saavat nämä mallit ”heräämään” (D’Andrade 2005: 90). 

Haastattelun tulisi olla haastateltavalle sellainen, että se rohkaisisi kertomaan asioista 

omalla tavalla. (Quinn 2005a: 8–9.) Kuitenkin tutkijan on hyväksyttävä haastattelun 

tuomat rajoitteet: haastattelu on kuitenkin erilainen diskurssin muoto kuin ryhmässä 

tapahtuva keskustelu, eikä haastattelussa voi saada selville kaikkea sitä, mitä 

esimerkiksi ystävien kanssa keskusteltaessa tulee ilmi. (Quinn 2005a: 7–9.) 

Toisaalta, haastattelussa voi tulla esille yllättäviä asioita, joita ei koskaan kerrota 

ääneen tai selitetä ryhmäkeskustelussa,  mutta spontaanista kavereiden välisestä 

keskustelusta voi olla jopa mahdotonta etsiä kulttuurista mallia tietylle ilmiölle, 
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koska spontaani keskustelu yleensä siirtyy aiheesta toiseen (Quinn 2005a: 9–10). 

Toisin sanoen, haastattelu tiedonkeruutapana tuo tutkimuksen tekemiseen rajoitteita 

ja vapauksia.  
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3. Poliisikoiran työvälineellisyyden malli  

Tässä kappaleessa esitän ja analysoin haastateltavien käsityksiä poliisikoirien 

välineellisyydestä. Välineellisyys tulee esille poliisikoiran kouluttamisessa, mutta 

koska poliisikoira ei ole ohjaajalleen pelkkä työväline, rakennetaan poliisikoiran 

koulutuksessa myös vuorovaikutusta ohjaajan ja koiran välille. Käsittelen koulutusta 

vuorovaikutussuhteen kannalta luvussa 4. Poliisikoiran työvälineellisyys jaetaan 

kahteen osaan nenän- ja voimankäyttövälineellisyyteen. Tämä poliisikoiran 

työvälineellisyys on itsessään metafora, jolla tuodaan esille muun muassa koiran 

roolia työn mahdollistajana ja koiran korvaamattomuutta poliisin työssä. 

Työvälineellisyys tuo esille myös koiran paikan poliisiorganisaation 

valtahierarkiassa. Poliisikoiran paikka on ihmisen ja tekemisen kohteen välissä. Näin 

ollen poliisikoira on arvokkaampi kuin esineet, mutta alempiarvoisempi kuin 

ihmiset. Työälineellisyyden täytyy muistaa olevan poliisikoiran yksi moninaisista 

rooleista, eikä se yksinään määrää poliisikoiraan kohdistettua suhtautumista. 

Poliisikoiria käytetään poliisitoiminnassa, koska ne mahdollistavat hajujen etsinnän. 

Koirat elävät maailmassa, jossa lukemattomat eri hajukemikaalit muodostavat hajuja. 

Kemialliset hajupolut muodostuvat, kun liikkuvista eläimistä jää jälkeen tahattomasti 

ja tarkoituksella hajujälkiä. Yleensä koirilla ei ole vaikeuksia seurata tiettyjä 

hajupolkuja sen löytymisen jälkeen, vaan haasteena on yleensä löytää oikea hajujälki 

hajujen sekamelskasta. Koiran etsiessä tällaista polkua, ne liikkuvat nopeasti ja 

nuuhkien lyhyinä puuskina. Kun oikea hajupolku löytyy, ne hidastavat ja tekevät 

muutaman pidemmän nuuhkaisunpuuskan hajupolun askeljäljistä ja kykenevät noin 

viidessä sekunnissa tulkitsemaan, mihin suuntaan hajupolun tekijä on menossa. 

Koirat kykenevät havaitsemaan tämän menosuunnan hajujen 

hajaantumispitoisuuksista. (Bradbury & Vehrencamp 2011: 228–229.) Koiralla on 

nenässään paksu, huokomainen kalvo, jossa suurin osa hajuja paljastavista soluista 

sijaitsevat sekä hermot, jotka vievät tätä tietoa koiran aivoihin. Ihmisillä on 

samanlainen hajukalvo ja se on noin postimerkin kokoinen. Koiran hajukalvo on 

pinta-alaltaan noin A4-paperin kokoinen. Hajukalvon suuruuden takia koirien 

hajukyvyn on arvioitu olevan noin 1000–10 000 kertaa parempi kuin ihmisten. Koira 

on saalistajaeläin, ja tämän takia koiran nenä on erityisen herkkä eläinten levittämille 

hajuille, kuten voihapolle, joka on hienerityksen yksi osa. Ihminen kykenee 

havaitsemaan tämän hajun suunnilleen yksi-viidesosamiljoona grammaa 

haihdutettuna yhteen kuutiometriin ilmaa.  Koira puolestaan kykenee haistamaan 

yksi viidesosamiljoona grammaa voihappoa liotettuna 950 000 litraan vettä. Koira 

kykenee myös haistamaan yhden gramman voihappoa levitettynä yli 350 

neliökilometrin alueelle, 90 metrin korkeudelle. Koirien hajukyvyssä on myös eroja. 

Esimerkiksi mäyräkoiralla on nenässään 125 miljoonaa hajureseptoria ja 

saksanpaimenkoiralla niitä on 225 miljoonaa. (Coren 2012: 22–25.) Ei siis ihme, että 

koiran hajuaistia, ja erityisesti paimenkoiria, käytetään hyväksi 

poliisikoiratoiminnassa, kun etsitään esimerkiksi kadonneita ihmisiä. Koiran 

käyttäminen voimankäyttövälineenä uhkaavissa tilanteissa on myös tehokasta, koska 

aggressiivinen koira näyttää ihmisille luonnostaan pelottavalta (ks. liite 4). 
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3.1. Poliisikoiran valinta ja koulutus: tehokas työväline 

Koirien välineellisyys tulee ensimmäiseksi esille rodunjalostuksessa, jossa koiria 

pyritään tekemään ihmisen tarpeille sopiviksi (mm. Savalois et al. 2013). Koiran 

geneettinen valinta, eli koiran rotu vaikuttaa myös poliisikoiran välineellisyyden 

kokemiseen, koska virkakoiralle on olemassa hyvin vakiintuneet ja tarkat 

ominaisuudet, mitä koiralta vaaditaan. Nämä ominaisuudet testataan jo pentukoirilla. 

Lisäksi näitä ominaisuuksia pyritään hallitsemaan ja kehittämään hallitulla 

rodunjalostuksella. (Cobb et al. 2015.) 

H7: --- jokaisella koirallahan pitäs olla tämä käyttötarkotus. Se on mun mielestä 

se avainsana siinä, eli nyt täytyy koiran ottamisessa [ottaa huomioon], että jos 

haluaa metsästyskoiran, no siinäkin on monta eri osa-aluetta, on ajokoirat, on 

hirvikoirat, on lintukoirat, on vaikka mitkä seisojat, eli sen koiran käyttötarkoitus 

sanelee hyvin pitkälle sen rodun. 

Poliisikoiran valitsemisessa painotetaan tiettyjä luonneominaisuuksia, kuten 

rohkeutta (Savalois et al. 2013; Cobb et al. 2015). Myös omassa aineistossani 

rohkeus määriteltiin poliisikoiran tärkeimmäksi luonneominaisuudeksi. Rohkeuden 

vaatimus tuli esille myös silloin, kun kysyin poliisikoiran epätoivottuja piirteitä:  

 

M: No, millasia luonneominaisuuksia näiltä tulevilta poliisikoirilta vaaditaan?  

H1: Rohkeus. Ja sitten, sen pitäs olla aika…No, sen pitää olla rohkea. Sen pitää 

olla suhteellisen sosiaalinen, ei kuitenkaan mielistelevä, kohtuullisen aktiivinen, 

mutta ei sellanen yliaktiivinen. --- Ylipäätään rohkea pentu ottaa riskejä 

elämässään. Eli, menee paikkoihin saadakseen vaikka ruokaa, niin ei-rohkea 

koira ei mene, se on mielummin nälissään kuin ottaa riskin. --- No joo, en mä 

muotoseikkoja kyllä niin paljon [koiranpennuissa katsele]…Mut nimenomaan 

pyritään, pyritään havainnoimaan sitä, niinku, koiran luontaista rohkeutta. Se on 

niinku se tärkee, tärkein asia, koska jos se pentu ei ole rohkee, niin siitä ei ole 

silloin poliisikoiraksi. 

 

H5: [...] Sen täytyy olla rohkea, että se uskaltaa mennä erilaisiin paikkoihin, 

korkealle, kiivetä, ja että se voi työskennellä  ja käyttää nenäänsä näissä 

hankalissakin paikoissa. Jos koiralla on jonkinlainen rohkeuspuutos, niin se 

ilmenee heti kyllä siinä, että nenä menee kiinni, kun sitä pelottaa. Sit se ei pysty 

enää haistamaan, ja semmosella, siis jos koiran tehtävänä on haistelu ja käyttää 

nenää, ja jos sitä pelottaa ja nenä menee kiinni, siis ”nenä menee kiinni”, niin 

eihän se suoriudu siitä tehtävästä. 

H6: [...] Se [hylkäämisperuste poliisikoiralle] on siinä se että...Jotain puutteita 

rohkeuspuolella selkeesti. 

H3: [...] tässä kahenkymmenen vuoden aikana semmonen, vois sanoo että koirien 

taso on niin kuin parantunu. Että aikasemmin saatettiin hyväksyä semmonen että 

sillä koiralla oli puutteita siellä rohkeudessa, ihmisen kohtaamisessa siis 

voimankäyttövälineenä. [...] Nykyään, jos ne ei pärjää suojelussa, niin ne kyllä 
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vaihdetaan. Eikä nykyään hyväksytä semmosta että, jos sisällä on esimerkiksi 

liukkaat lattiat ja koira arasteli niitä eikä uskaltanu kulkee, niin [...] nyt sellaset 

[koirat] vaihdetaan kyllä pois. [...]  

Rohkeus on poliisikoirien tärkein ja vaadittavin ominaisuus. Rohkeuden lisäksi 

tulevalta poliisikoiralta vaaditaan myös hyvää hermorakennetta sekä saalistus- ja 

puolustusviettiä.  

H9: [...] sillä pitää olla hermorakenne hyvä, koska se joutuu olemaan töissä ja 

kulkee eri paikoissa, että jos sil nousis kierrokset aina joka paikassa, niin sehän 

stressaantuis eli palais loppuun. Eli sen pitää olla aika rauhallinen kuitenkin, että 

sit kun ei tehä mitään, ja sit kun tehään, niin pitää syttyä. 

H11: [...] Sen [koiran] hermorakenne kestää sen viettirakenteen, monestihan on 

koirilla se, että, viettiä on enemmän mitä sen koiran hermorakenne kestää. 

Viettiähän ei voi olla koskaan liikaa, mutta viettiä voi olla hermorakenteeseen 

nähden liikaa.  

Hermorakenne ja viettiominaisuudet tosin eivät ole nähtävissä haastateltavien 

mukaan aivan pentukoirassa, alle kahdeksan viikon ikäisenä, mutta ne alkavat näkyä 

melko pian koiran koulutuksen alussa. Poliisikoiran vaadittavia ominaisuuksia oli 

lopulta runsaasti, mutta tärkeimpinä ominaisuuksina lueteltiin rohkeus, hyvä 

hermorakenne ja saalistuksen ja puolustamisen synnynnäiset käyttäytymismallit. 

Näitä ominaisuuksia poliisikoira tarvitsee töissä ja kouluttaja voi alkaa poliisikoiran 

koulutuksessa kehittää näitä ominaisuuksia haluttuun suuntaan. Osa haastateltavista 

puhuivat synnynnäisistä käyttäytymismalleista vietteinä. Koiran vietit ja 

käyttäytymismallit tarkoittavat samaa asiaa (Kaimio 2007). Saalistuksen ja 

puolustuksen synnynnäisten käyttäytymismallien lisäksi koira tarvitsee ennenkaikkea 

hyvää hermorakennetta, joka haastateltavien mukaan ikään kuin säännöstelee tai 

kontrolloi viettien voimakkuutta: 

H2: [...] Pitää olla sen verran hermoo, että se pysyy kasassa. Ottaa koulutusta 

vastaan. Että jos koiran vietti on...pannaan vaikka, kuusi tuumaa ja sillä 

[koiralla] on viiden tuuman hermot, niin sillon se räsähtää hermoista läpi. Sillä 

pitää olla hermoissa sen verran tilaa, että sitä tulee sopivalla jöötillä sitä tota 

viettiä siinä. Sit sen kanssa on hyvä tehdä, sen pitää jaksaa tehdä. 

Hermorakenteella tarkoitetaan näin yleisesti koiran kykyä hallita itsensä jännittävissä 

tilanteissa. Hyvän hermorakenteen omaava koira siis kykenee toimimaan ohjaajan 

haluamalla tavalla hiljaa, uusissa, oudoissa ja kiihkeissä tilanteissa. Koira siis 

kykenee pitämään itsensä rauhallisena, toimintavalmiina ja ehjänä, vaikka myös 

ohjaaja auttaa pitämään poliisikoiransa ”päätä kasassa”: 

H11: [...] tommoselle vähän iäkkäämmälle koiralle niin en käytännössä käytä 

ruokaa [palkkana], paitsi ehkä jossain tietyn tyyppisessä jälkiharjoituksessa. Ja 

niissäkin sen takia, että ruoka on yksi apuväline rauhottaa koiraa. Pitää sen pää 

kasassa. 
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H10: [...] Siihen [hermorakenteeseen] liittyy paljon asioita, [...] rohkee koira, 

sehän on yks edellytys siihen, ja että se poliisikoira säilyttää sen toimintakyvyn. 

Tilanteessa kuin tilanteessa, se on ehkä sitä hermorakennetta.  

Koiran siis pitäisi kyetä pitämään itsensä rauhallisena, koska sillä on hyvä hermo- ja 

siihen sopiva viettirakenne, mutta ohjaajan on kuitenkin pidettävä myös koiransa 

hermoista hyvä huoli. Pään kasassa pitämisellä huolehditaan siitä, ettei koira ikään 

kuin ”hajoa”. Vaadittuja luonneominaisuuksia oli lukuisia, jotka kuitenkin kaikki 

olivat limittäisiä toistensa kanssa ja johdettavissa hyvään hermorakenteeseen ja 

vietteihin. Lisäksi vaadituin luonneominaisuus, rohkeus, johdettiin nimenomaan 

vietikkyyteen ja hyvään hermorakenteeseen. Muita poliisikoiran hyviä 

luonneominaisuuksia olivat muun muassa sosiaalisuus ja ystävällisyys, avoimuus, 

rauhallisuus, työinto ja itsevarmuus. Toisaalta hyväksi poliisikoiraksi luonnehdittiin 

myös ”normaali koira”. Tällainen vastaus kertoo siitä, miten paljon 

termiin ”normaali koira” pakataan kulttuurista tietoa. 

H5: Sen pitää olla normaali koira, ensinnäkin. Ja tota, ensinnäkään se ei voi olla 

mikään alfauros, joka ei taivu kenenkään käskyn alle. [...]  

Paimenkoirien koulutuksessa kouluttaja saattaa kokea myös epäsuoraa negatiivista 

suhtautumista koiriin rodunjalostuksen takia, koska se muokkaa koirien 

käyttäytymispiirteitä jo ennen kuin ne ehtivät edes lähteä kehittymään (Greenebaum 

2010; Savalois et al. 2013: 86). Epäsuoraa negatiivista suhtautumista koiriin omassa 

aineistossani voisi sanoa esiintyvän haastateltavien puheessa silloin, kun ohjaajat 

näkivät koiransa ”puhtaasti” työvälineenä.  

H10: Kyllä se on sillä lailla työväline, sillä lailla, niistä pitää niinku, tykätä ja 

näin eespäin, mutta kyllä se on, omalla laillaan, niinku, siis töissä se on ihan 

puhtaasti työväline, joo. Ja sitten tuota, ainakin mulle siis, ja sitten tuota 

kotonakin se on työväline sillä lailla että...No vaikka, jos lapset kyssyy että mitä 

mää teen, niin mää lähren tekemään [koiran]kanssa yhren reenin ja ne niinku 

ymmärtää että se pittää tehdä, että se tehhään koska se tekkee työjuttuja kotona. 

H4: Hmm. No silloin kun me ollaan töissä, niin se on yks partion jäsen, sillä ei oo 

puhevaltaa, mutta että se on työkalu ja työpartion jäsen, siis siinä mielessä että se 

osallistuu niitten tehtävien suorittamiseen. [...] 

Poliisikoirien koulutuksessa siis tähdätään tehokkaan työvälineen kehittämiseen. 

Suomessa virkakoirien koulutuksessa sallitaan jonkun verran enemmän kipua 

tuottavaa koulutusta kuin lemmikkieläinten koulutuksessa (Ruotsalo 2011). 

Poliisikoiranohjaajat tiedostavat kuitenkin tarkasti, mikä on liian kovakouraista 

kouluttamista, vaikka he samalla tietävät, että heillä on lain sallima lupa kouluttaa 

poliisikoiriaan hieman kovakouraisemmin kuin lemmikkikoiranomistajat. 

H11: No joo, kyllähän sitä, mutta sitten taas ei ole mitattu että mitä se on 

se ”jonkun verran”. Että, ei sitä oikeen sitten kunnolla oo mitattu että mitä sitten 

virkakoirien tai viranomasten käyttämien eläinten koulutuksessa sallitaan 
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enemmän. Mutta sitten, esimerkiksi Poliisikoiralaitos on varsin tiukka sitten 

tietysti, niitten täytyy tietenkin noudattaa lakia, niin ne on aika tiukkoja sen 

suhteen, mitkä on sallittuja koulutus[menetelmiä]...Missä niin kuin menee se raja.  

Toisaalta mahdollisuus hieman kovakouraisempaan koirankoulutus selitetään sillä, 

että koira tarvitsee laumanjohtajan ja selvät rajat laumahierarkiassa: 

H11: --- Että varmasti, jos tuota, on semmosia puudelinomistajia, että jos ne näkis 

että me ärähdetään koiralle, niin ne paheksuis syvästi sitä meidän toimintaa. Että, 

ei koiralle saa ärähtää, mutta ne on sitten taas kuitenkin semmosia koiria että, jos 

ne ei oo kurissa ja nuhteessa, niin kukaan ei elä niitten kanssa. 99 rosenttia 

ongelmakoirista on juuri niitä, jotka ei tosiasiallisesti tiedä mitä niiltä odotetaan. 

Ja koira laumaeläimenä pyrkii kipuamaan siinä laumahierarkiassa koko ajan 

ylöspäin ja sen on paljon helpompi olla, kun se tietää paikkansa [laumassa] ja 

siinä vaiheessa, kun sille koiralle ei osata koiran kielellä kertoa sitä sen paikkaa, 

niin se koira ressaantuu siitä ja pyrkii tietysti jollain lailla vakiinnuttamaan 

asemaansa siinä ja silloin tulee niitä konflikteja siinä, että se tekee mitä se 

haluaa, tai siis ihmisten mielestä se koira tekee mitä haluaa, eikä se usko mittään. 

Ei tietenkään usko alempiarvosia, ei se kuulu siihen koiralauman käyttäytymiseen, 

se aattelee päinvastoin, että teidän kuuluu tehdä niin kuin hän sanoo. [...] että 

kattoo nyt vaikka koiraemää ja pentuja. Niin se emä antaa melko huolella sitä 

tukkapöllyä, kun se kouluttaa niitä tavoille. Että, esimerkiks varastamaan emän 

luuta, niin sehän ei onnistu, sieltä tulee tukkapöllyä, se puree niitä kuonosta ja 

tämmösiä juttuja. Niin ihan samalla lailla niitä tulee ottaa välillä poskesta kiinni 

niitä koiria, että ne oppii käyttäytymään. Jos näin ei tee, niin meillä on muutaman 

kuukauden päästä isoja ongelmia. [...] Ja, sitä paitti kun seuraa sitten monen 

muun eläimen koulutusta, kuten esimerkiks hevosen koulutusta, niin hevosen 

kanssa käytetään paljon enemmän pakkoa kuin sitten koiran koulutuksessa. 

Haastateltava myös perustelee käytetyt koirankoulutusmenetelmät sillä, että 

koira ”tarvitsee” tällaista koulutusmetodia, koska niin koiraa kouluttaisi tavoille 

myös sen emo. Lisäksi haastateltava täsmentää, että muiden eläinten, kuten hevosten, 

koulutuksessa käytetään vielä enemmän pakkoa kuin koiran koulutuksessa.  

Käytetyt koirankoulutusmetodit ja ihmiselle ja koiralle annetut statukset heijastelevat 

aina koirakäsitystä ja suhtautumista koiriin. Laumanjohtajuuden status voidaan 

tulkita positiiviseksi ja negatiiviseksi statukseksi. (Greenebaum 2010.) Kyse on siitä, 

haluaako laumanjohtaja johtaa neuvotellen vai pelon avulla. Suomessa poliisikoiran 

koulutusmetodiin kuuluu laumanjohtajuuden opettaminen. Haastateltavien 

koulutusmetodeihin näyttää kuuluvan se, että koira pitää kouluttaa ”oikeille” tavoille 

ja tähän saattaa kuulua myös koviakin otteita. Tällainen koulutus nähdään kuitenkin 

olevan hyväksi juuri koiralle, ei ohjaajalle, ja koiralle kuuluu opettaa koiran paikka 

valtahierarkiassa ja laumanjohtaja. Poliisikoiranohjaajat näyttävät siis harjoittavan 

kriittistä antropomorfismia (ks. Greenebaum 2010: 134). Kovien otteiden 

käyttäminen kouluttamisessa näyttäisi toisaalta tarkoittavan koiralle ärähtämistä, 

koiran poskesta kiinni ottamista ja joskus koiran maahanpainamista. Lyöminen ja 

kivuntuottaminen ei kuulu poliisikoiran kouluttamiseen: 
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H2: --- ei sitä tartte kovalla kädellä ja rempomalla niskalihat vapisten niinku 

koiraa ravistaa ojennukseen, se on jo pelkästään kuinka minä tarjoilen sille 

ruuan. Minä [ohjaaja] päätän milloin sinä saat syödä, mulla on ruokakuppi, mä 

sanon ”istu”. Ja kun peppu painuu maahan, niin mä annan ruokakupin ja sanon 

vielä että ”istu” ja herra katsoo minua ja sitten vassokuu. Minähän siis olen 

kertonut siinä, kumpi meistä on pomo, hyvinkin helpolla ja pehmeällä tavalla. --- 

Yhden kerran olen sillä ensimmäisellä [poliisi]koiralla piikkipantaa kokeillut ja 

tuota noin, niin…Se oli viistoista sekuntia siinä harjotteessa ja sitten mä tajusin 

että nyt tämä heitetään kaivoon. Ei siitä ollu hyötyä, koiran pystyy ihan hyvin 

kouluttamaan ilmankin. 

H8: No, tietyllä tavalla, kyllähän väärin tekemiseen tulee puuttua jollain tavalla. 

Pakotteilla tai ohjaamalla se koira oikeaan suuntaan, saada ruotuun se. Mutta 

kyllähän se siinä, positiivisuus on siinä mun mielestä kaikista parasta. Se 

positiivinen oppiminen kantaa paljon pidemmälle kuin se rankaiseminen ja 

lyttääminen. --- Mutta se, positiivisen oppimisen kanssa, niin se oppii paljon 

paremmin ja se jää paljon paremmin mieleen. Se millä palkitaan, niin on, tota, 

vähimmillään se on kehua, seuraava aste voi olla kehu ja kosketus, sitten 

makupalat, erilaiset palloleikit, kaikki tällaset. 

H7: --- edelleenkin meillä suomalaisilla on sellanen tapa, että kun koira ei toimi 

niin kuin haluttas, eli ei muisteta sitä että opeta, ennenkun vaadit. Eli ruvetaan 

vaatimaan liikaa, sit kun se [koira] ei toimi, niin palaa päreet ja sit aletaan koiraa 

rankasemaan ja puistelemaan ja ehkä ravistelemaan sinne tänne. Ja sit nähdään 

siitä koirasta ettei se ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään, koska ei se koe, että se 

on tehnyt väärin. Ei se koira sitä ilkeyksissään tee, vaan se ei vaan ymmärtäny 

sitä, mitä se ohjaaja siltä haluaa. Et siihen asiaan meidän pitäs niin kuin koko 

ajan kehittyä ja nähdä se, että mä en ole nähnyt, mä olen kouluttajana huono, 

koska mä en saa sitä toimimaan niin kuin mä haluaisin tai mä en osaa. Ja silloin 

pitäs niin kuin kattoo itteensä peilistä. 

Kriittistä antropomorfismia ohjaajat harjoittavat myös kommunikoimalla 

kehonkielellään koiralleen laumanjohtajuutensa. Esimerkiksi sillä, että koira ei pääse 

samaan sänkyyn nukkumaan ohjaajan kanssa, tosin poikkeuksia löytyi, tai se ei saa 

päästä kotona sohvalle. Tällä merkitään sitä, ettei koira ole täysin tasa-arvoinen 

ohjaajansa kanssa ja se ei näin voi nukkua tai olla täysin samalla paikalla, ja tasolla, 

laumanjohtajansa kanssa. Lisäksi kuvaamissani harjoitushetkissä näkyi, etteivät 

ohjaajat anna käskyjä, tehtävänantoja tai palkintoa fyysisesti samalta tasolta kuin 

koira. Ohjaaja on fyysisesti korkeammalla kuin koira, eli ohjaaja antaa tehtävät ja 

huomionosoitukset seisoen, ja tämä heijastelee myös metaforista arvohierarkiaa 

ohjaajan ja koiran välillä. Suomessa poliisikoiran koulutuksessa tähdätään 

tehokkaan, toimivan ja jossain määrin autonomisen työvälineen käyttöön, kuten 

työpaimenkoirakoulutuksessa yleensä (Savalois et al. 2013). Poliisikoiranohjaajia 

opetetaan kouluttamaan poliisikoiria, jotta poliisikoiranohjaajat voisivat käyttää niitä 

sellaisilla työtehtävillä, jotka olisivat muuten vaikeita tai mahdotonta toteuttaa. 
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H1: --- sillä lailla me aatellaan ja käytetään sitä niinku työvälineenä että, se 

otetaan, sitä käytetään silloin kun siitä on hyötyä. 

 

M: No entä sitten, mikä on poliisikoirien tehtävä poliisissa? Miks poliiseilla on 

poliisikoiria? 

H10: No kyllähän se on tiivistettynä äärimmäisen hyvä apuväline, se on siis 

työväline. 

Työkoiran koulutus (Cobb et al. 2015) ja erityisesti työpaimenkoiran koulutuksessa 

(Savalois et al. 2013) työvälineellisyyden käsitys on vahvasti läsnä ja poliisikoira 

mielletään osittain muokattavana koneena (Greene 2008). Työpaimenkoiran 

koulutuksessa tähdätään tehokkaan työkalun kehittämiseen (Savalois et al. 2013). 

Suomessa poliisikoiran koulutuksessa lisäksi sallitaan vähän enemmän kipua 

aiheuttavaa koulutusta kuin lemmikkikoiran koulutuksessa (Ruotsalo 2011). Lisäksi 

esimerkiksi koiran tottelevaisuuskoulutuksesta käytetään Suomessa myös nimitystä 

hallintakoulutus. Tällaisen osittain autonomisen työvälineen kouluttamisessa ei silti 

unohdeta poliisikoiran olevan koira, ja esimerkiksi kivun tuottaminen koiralle ei 

tunnu olevan haastateltavien mielestä millään tavalla toivottavaa, eikä lopulta edes 

sallittua (ks. myös Lumme 2015a). Vaikka ärähtäminen poliisikoiralle on sallittua, 

sitäkään ei saa olla liikaa: 

H1: --- kun on selkeet rajat ja sitten kuitenkin se leikkisyys ja tän tyyppiset asiat 

pitäis siellä olla. Että, kyllähän sitä tiedetään että koiratkin oppii pelkäämään 

epäonnistumisia niinku lapsetkin ja aikusetkin...Että...jos niitä aina torutaan ja 

rankaistaan kun ne vähän epäonnistuu, niin ne oppii sen epäonnistumisen pelon 

ihan luonnollisesti. Että, periaatteessa, mun ajatusmaailma on se, ettei meiän 

koirat koskaan epäonnistu. Ne voi tehä virheitä, mut ne ei epäonnistu ja niille 

virhettä ei saa epäonnistumisena markkinoida. Muuten ne alkaa tekemään jotain 

muuta siihen. 

H10: --- voin ihan kirkkain silmin sanoa, varsinkin ton koiran kohdalla kun se on 

niin herkkä ja pehmeä, ja kun koiran koulutuksessa käytetään aina jonkun verran 

pakotteita, niin pidetään narussa tai saatetaan puistaa karvoista ja laittaa se 

maahan, jos oot yhtään seurannu kuinka koiria opetettaan --- tuo koira, se on 

pitäny kouluttaa kaikessa satarosenttisesti hyvällä, eli sillä lailla että sen kanssa 

ei saa mennä hermot, kun sitä rupiaa heti hermostuttamaan, jos minä hermostun. 

Ja pitää sillä lailla olla aika maltillinen, kun se on herkkä koira, että, toisaalta 

kun se on mua kohtaan pehmeä, niin sitten taas maalimiestä ja ulkopuolisia 

kohtaan se on osoittanut olevansa kova. Että se on sillä lailla vähän kaksjakonen 

koira, että jos minä tartun sitä pannasta kiinni ja karjasen että ”nyt lopetat”, niin 

se on heti ”huii, selvä, joo”, mutta sitten taas jos reenitilanteessa joku muu, niin 

sitten se on taas itsevarmasti sellanen ”älä ala meille”. 

Suomalaisessa poliisikoiran koulutuksessa tuntuisi olevan esillä ajatusmalli koirasta 

vahvana, mutta myös herkkänä kokonaisuutena, joka kuitenkin kestää tarvittaessa 

vähän rajumpiakin otteita. Poliisikoiran koulutuksessa on kuitenkin esillä selkeästi 

koiran käyttö ja käytön hyöty poliisitoiminnalle. 
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H4: --- Eli, koiratoiminnan tehtävä on tukea poliisin toimintaa. Se on niin kuin 

semmonen lyhyt, jos sen yhteen lauseeseen laittaa. 

H11: --- jos me ollaan koiria koulutettu tiettyyn suuntaan ja nyt me halutaan sitä 

suuntaa muuttaa, niin ne koirat jotka on sinne tiettyyn suuntaan koulutettu, niin 

niitä voiaan vielä vähän kääntää sitä koulutusta. --- 

Haastateltavat puhuivat poliisikoiristaan myös selkeästi välineinä, joiden 

käyttötarkoitus on ihmisten toiminnan ja elämän tukeminen. Työvälineys tuo aina 

ensimmäisenä mieleen esineen käytön. Koiran työvälineellisyyden selittämisessä ja 

käsittämisessä tuodaan usein esille se, ettei koira ole tai sitä ei kohdella koneena tai 

esineenä. Miksi näin on, käsittelen tätä tarkemmin luvussa 3.3.  

3.2.  Vaadittavat ominaisuudet – bioteknillinen kone? 

Poliisikoiralta halutut, vaaditut ja epätoivotut ominaisuudet kertovat koiran 

hallinnasta. Vaaditut ominaisuudet ja ominaisuuksien sopiva määrä kielivät myös 

ajatuksesta, että poliisikoira on bioteknillinen kone (Greene 2008).  

H11: --- me ei saada sitä kovalevyä sieltä koiran päästä tyhjennettyä, niin jotta 

me saahaan tehtyä niinku selkeitä suunnanmuutoksia, niin, otetaan nyt esimerkki. 

Mihin meillä on selkeä tarve, on pystyä panostamaan kadonneitten etsintään 

entistä enemmän. Kadonneitten etsintään, taajaama-alueilla esimerkiksi, niin, 

nehän on lisääntyny ja ne tulee lisääntymään koko ajan, suuret ikäluokat 

dementoituu, ja tämä on semmonen selkiä haaste, johon olis pitäny jo vuosia 

sitten herätä. No, siihen on nyt ohjaajien keskuudessa herätty, vielä ootetaan että 

organisaatio siihen heräis, mutta kun iso osa meidän koirista on koulutettu siihen 

suuntaan, että niitten käyttö taajaama-alueilla ei ole turvallista. Tai no, on koiria 

ja on tilanteita, jolloin niitten käyttö ei oo turvallista, sillon niitä ei voida ehkä 

käyttää ollenkaan tai niitten käyttö on rajoitettua, silloin niitten teho on tietysti 

niillä etsintätehtävillä niin se on pienempi kuin sitten sellasella koiralla joka on 

alusta lähtien viety sinne etsintäpainotteisuuden suuntaan. Ja nythän me ei niiltä 

koirilta jotka on esimerkiksi aggressiivisia, niin mehän ei saada niiltä sitä 

kovalevyä tyhjennettyä ikinä. Se koiran peruskäyttäytymismalli on vahvistettu ja 

viety tiettyyn suuntaan, niin sitä ei pysty tyhjentään täysin. --- 

Tällaisessa bioteknillisessä koneessa on sopiva määrä haluttuja, sisäsyntyisiä 

ominaisuuksia, jotka ovat ohjaajan hallittavissa. Esimerkiksi ylitsepursuava 

aggressiivisuus, liika kiihkeys ja rohkeuspuutos kuvattiin ominaisuuksiksi, jotka 

tekisivät koirasta kelpaamattoman poliisikoiraksi. Sanat ylitsepursuava, liika ja 

puutos kertovat siitä, että koirassa pitää olla ”sopivasti” tiettyjä ominaisuuksia. 

Koiran pitää olla tasapainoinen kokonaisuus, eräänlainen säiliö, jossa on sopivasti 

määrättyjä ominaisuuksia. Tasapainon, hajoamisen, vuotamisen, ominaisuuksien 

tietty taso ja koiran rikkoutuminen kertovat myös eräänlaisesta konemallista.  

H10: --- jos vaikka saalisvietti on tavallaan äärimmilleen viritetty, niin jotta se 

vietti pyssyy siinä koirassa, siinä tapahtuu monesti sellanen teepannuefekti, että se 
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koira on vähän niin kuin teepannu, se alkaa vuotaa...Se alkaa, sillä on niin paljon 

sitä viettiä, että se alkaa vinkua, ylleensä se on sitä niin kuin stressistä johtuvaa 

sijaiskäyttäytymistä, että se vietti lähtee purkautumaan siinä tilanteessa niin, että 

se koira ei pysty olemaan hiljaa. --- ja kyllähän poliisikoiran koulutuksessa 

pyritään siihen, että se koirahan pittää pystyä viemään hiljaa johonkin 

tilanteeseen. ---  

H4: Joo, siis tietty taso täytyy koiralla olla, että se, sillä on olemassa näitä 

[viettejä]. --- ja se miten se koira toimii, no sehän käyttää niitä viettejä ja se 

pääsee sit johonkin päämäärään. 

H2: --- koiran vietti on...vaikka, kuus tuumaa ja sillä [koiralla] on viiden tuuman 

hermot, niin sillon se räsähtää hermoista läpi. 

Esimerkiksi koiran rikkimeneminen, ”vietit räsähtävät hermoista läpi”, koiran 

vuotaminen, koiran toimiminen ja tarkat määritelmät hyvälle poliisikoiralle ovat 

metaforia, jotka kertovat mielikuvasta poliisikoirana sopivana kokonaisuutena, johon 

kuuluu esimerkiksi hyvä hermorakenne, viettirakenne ja rohkeus. Koiran 

biokoneellisuus tulee esille jo rodunvalinnassa, jossa koiralta odotetaan jotakin 

tiettyä tapaa käyttäytyä jo ennen kuin nuo käyttäytymismallit ovat lähteneet 

kehittymään (esim. Greenebaum 2010; Greene 2008). Lisäksi koiran haluttuja 

ominaisuuksia saatettiin verrata koneisiin: 

H9: --- Että jos me puhutaan näistä erikoiskoirista, --- niin tota, siinä pitää olla 

vietikäs, koira mil on moottori, eli se jaksaa tehä pitkään ---   

Lainauksessa koiran moottori kuvastaa pitkäjänteisyyttä ja jaksamista ilman 

väsymistä, jotka ovat poliisikoiran haluttuja ominaisuuksia. Haastateltavat puhuivat 

koirasta välillä tuotteena. Poliisikoiran huonojen ominaisuuksien kohdalla 

tuotteistettavuus tuli esille eräänlaisena pakettina tai säiliönä, jossa on määrättyjä 

ominaisuuksia sopivasti, ja jossa ei saa olla mitään liikaa. Esimerkiksi 

ylitsepursuavuus ja puutos kertovat paketilla olevan rajat, laidat ja seinät, joiden yli 

voi pursuta jotakin tai paketti voi jäädä myös liian tyhjäksi puutoksen takia. Koira 

nähtiin niin Poliisikoiralaitoksen, kuin ohjaajan koulutuksenkin, tuotteena.  

H3: --- [kun] tuotetaan tasapaksuu tuotetta täältä [Poliisikoiralaitokselta] ulos --- 

Tuotteistettavuus on toisaalta helposti ymmärrättevissä koska hyvin koulutettu 

poliisikoira kertoo myös ohjaajansa hyvästä ammattitaidosta. Tuotteistettavuuden 

puolesta, sekä vastaan, kertoo poliisikoiranohjaajan koulutukseen kuuluva 

oppimispäiväkirja koiran kehityksestä. Oppimispäiväkirjan voisi tulkita sellaiseksi 

raportiksi, jossa ohjaaja vain selostaisi mitä ominaisuuksia on tiettyyn aikaan 

mennessä saanut näkymään koirassaan. Käytännössä tämä ei mene näin, koska 

koiraa ei voi kouluttaa, eikä varsinkaan ohjata haluamallaan tavalla, vaan koiran 

kanssa täytyy syntyä vuorovaikutussuhde ja koiran kanssa on kommunikoitava 

vuorovaikutuksessa toivottavista asioista. Lisäksi eräs Poliisikoiralaitoksen opettaja 

kertoi oppimispäiväkirjan olevan hyvä tapa nähdä ohjaajien todellinen kehitys. Jos 
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ohjaaja haluaisi huijata oppimispäiväkirjassaan ja kirjoittaisi koiransa osaavan jo 

jotakin, on koiran osaamisesta helppo nähdä osaako se väitetyt asiat oikeasti. 

Koirassa siis on ominaisuuksia ja piirteitä, joita voidaan saada, ja saadaan, esille, 

mutta vain vuorovaikutteisessa koulutuksessa ja suhteessa. Työvälineen 

koulutuksessa on samalla siis otettava huomioon koiran oma persoona (Savalois et 

al. 2013). Haastateltavani korostivat ohjaavansa eläintä, joka ei aina toimi niin kuin 

sen olettaisi toimivan.  

Kuten eläintutkija Jonathan Balcombe  muistuttaa, eläimet eivät ole ennustettavia, 

yksiulotteisia olentoja, vaan herkkiä ja monimutkaisia. Niillä on oma temperamentti 

ja mielialan vaihteluita sekä eläinten yksilöllinen persoona ilmenee monin tavoin. 

(Balcombe 2014: 79.)  

3.3. Välineellisyyden ja esineellisyyden rajoilla 

Eläintutkija Margo DeMello huomioi, että avustajakoirilla on mielenkiintoinen 

asema kulttuurissamme. Ne ovat työkaluja siinä mielessä, että niillä on tietty tehtävä 

hoidettavanaan ihmisiä varten ja ne ovat aidosti arvokkaita vain sen aikaa, kun ne 

voivat suorittaa tuota tehtävää. Kuitenkin ne ovat myös eläimiä, jotka muodostavat 

läheisen siteen niiden huoltajaihmisten kanssa ja ne otetaan hyvin usein myös näiden 

perheiden jäseniksi. (DeMello 2012: 201–203.) Tämä sama asema pätee myös 

suomalaisiin poliisikoiriin. Suomalaiset poliisikoirat tosin koulutetaan suorittamaan 

enemmän kuin yksi tietty tehtävä, mutta joka tapauksessa kaikki tehtävät liittyvät 

niiden kykyyn haistaa paremmin kuin ihmiset tai niiden kykyyn olla pelotteena tai 

satuttaa. DeMello kirjoittaa avustajakoirien työvälineellisyydestä vielä korostaen 

esineellisyyttä ja koirien arvokkuuden säilyvän vain sen aikaa, kun ne kykenevät 

niille koulutettuun tehtävään. Omassa aineistossani haastateltavat puhuvat koirasta 

työvälineenä, mutta korostaen koiran ei-esineellisyyttä ja vuorovaikutussuhdetta 

koiraan. Ohjaajat eivät myöskään hylkää noin 10-vuotiaita koiriaan, vaan tarjoavat 

niille kodin koiran loppuvuosiksi. Koiran esineettömyys tulee esille 

vuorovaikutussuhteessa ja jokapäiväisessä elämässä. Välineellisyys tulee esille työstä 

puhuttaessa, tosin silloinkaan poliisikoiran koiramaisuutta ei unohdeta. 

H10: --- Se on, niinku, omalla laillaan...Se on ehkä jopa vähän raskas asia, kun se 

[poliisin partiokoira] juridisesti juurikin luokitellaan, äärimmäisessä 

tapauksessa, niin kuin, voimankäyttövälineeksi --- 

Poliisin partiokoira luokitellaan ”äärimmäisessä tapauksessa” 

voimankäyttövälineeksi. Äärimmäisellä tapauksella tarkoitettiin sitä, että 

työtilanteessa pitää tehdä vertailua ihmisen ja eläimen hengen välillä. Tämä 

äärimmäinen, epätodennäköinen mutta mahdollinen työtilanne, koetaan kuitenkin 

raskaaksi. 

H11: --- No tuota...Voi olla tällasia tilanteita, missä, joita siis ei onneksi juurikaan 

ole, että pitäsi tehdä sitä intressivertailua, että uhraako koiran pelastaakseen 

jonkun ihmisen. No, jos semmonen tulisi, niin ilman muuta näin. --- mutta, se on 

kuitenkin aika lailla hypoteettinen tilanne se, ja sitten, vois kuvitella että ei niitä 
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etukäteen silleen pysty ennakoimaankaan, että, sellanen rymistelykulttuuri 

Suomen poliisista, niin sehän on loppunut jo ajat sitten. Ja täällä mennään sillä 

lailla järkevästi, että turhanpäiväsiä riskejä, niin ei niitä oteta... 

Haastateltavat kertoivat, että tällaisessa tilanteessa ihmisen henki olisi arvokkaampi 

kuin koiran henki ja koiran paikka valtahierarkiassa on ihmisten ja esineiden välissä. 

Uhraamisen uhka koetaan silti raskaaksi, eli tunteellisesti epämiellyttäväksi tai 

omaatuntoa painavaksi. Erityisen ristiriidan koiran välineellisyyden, ja erityisesti 

voimankäyttövälineellisyyden, kokemiseen tuo koiran kanssa rakennettu tunneside ja 

koiran työvälineellisyydestä puhuttaessa halutaan aina korostaa sitä, ettei koira ole 

mitenkään ohjaajalleen esine. Esineellisyyden kieltäminen tuli puheissa ilmi 

epäsuorasti, mutta myös suoraan: 

H5: ...[poliisikoiranohjaajan] täytyy ymmärtää koiran sielunelämää ja täytyy 

ymmärtää se, että poliisikoiran kanssa kun alottaa yhteiselämän, niin se on 24/7. 

Ja, se on vaativaa hommaa ja täytyy ottaa huomioon se, että siinä ollaan [...] 

elävän olennon kanssa tekemisissä, ja joka ei ole robotti.  

  

H11: ...koiran pää, siis sitä sen hermorakennetta on suojeltava ja siihen on 

kiinnitettävä huomiota ja koiran semmonen järkevä käyttö, eli niitä ei ajeta 

loppuun. 

M: Ahaa. Eli täytyy muistaa, että…? 

H11: Että se ei ole kone. 

H1: ...kun koirat sairastuu tai joku tosi sairas koira tai vanha koira joudutaan 

lopettamaan kun muita keinoja ei oo, niin ei siellä sellasta esineellistämistä... [...] 

mun kokemuksen mukaan ei pidä paikkaansa että sitä sillä tavalla 

esineellistettäs... 

H2: --- Niin semmonen maalaisjärki, että koiraa ei voi, mitään eläintä ei voi 

käskee niin kuin tietokoneella. 

Quinn (2005b) korostaa diskurssianalyysimenetelmässään sitä, että avainsanat 

mahdollistavat puhujille helpon lähteen niille käsityksille, joita ne merkitsevät. 

Koska poliisikoira ei ole ohjaajalleen kone, koneellisuudesta keskusteleminen avaa 

lähteen työvälineellisyyden metaforan ymmärtämiseen. Haastattelemani ohjaajat 

tunnistavat sen julkisen, ei välttämättä yleisen, kuvan siitä, että poliisikoiria 

kohdeltaisiin jollainlailla julmasti, tai, ainakin huonommin kuin mitä lemmikkikoiria. 

Lisäksi he tunnistivat sen, että poliisikoiran nimittämisessä ”työkaluksi” 

tai ”työvälineeksi” on negatiivinen kaiku. Ilmeisesti tämän julkisen käsityksen takia 

he halusivat suoraan korostaa sitä, etteivät he mitenkään kohtele tai käsitä koiriaan 

esineinä tai koneina. Esimerkiksi: 

H9: No kyllähän se töissä kun ollaan, niin tuolla taustalla on, niin onhan se, 

meillä yksi väline, apuväline tuolla työnteossa. Mut en mä sitä silti käsitä väline-

välineenä, että… [...] Kun välinekkin…Kun siinä voi olla monta eri vivahdetta. 

Että kun ei se välttämättä ole esine. 
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”Väline-väline” viittaa haastateltavan käsitykseen esineestä. Haastateltavan 

kommentti välineen eri vivahteista itse asiassa sai minut ymmärtämään poliisikoiran 

työvälineyden metaforaksi. Koiraa ei siis ajatella välineellisyydestä huolimatta 

esineenä, vaikka väline-sana viittaa useimmiten arkikielessä esineeseen. 

Välineellisyyden monimutkaisuus tulee hyvin esille myös H11:n ylläolevassa 

kommentissa, jonka mukaan koirista täytyy pitää hyvä huoli, niitä pitää ”käyttää 

järkevästi”, eikä niitä kuulu ”ajaa loppuun”. Tämän mukaan olisi ollut houkuttelevaa 

väittää että poliisikoiraa verrattaisiin koneisiin tai esineisiin. Kuitenkin haastateltava 

tarkentaa seuraavaksi sitä, että huoltapitäminen ja järkevä käyttö viittaa siihen, ettei 

koira ole kone. Tämä saattaa olla ilmaisu piilevästä ajattelumallista, joka on 

ristiriidassa koiran ohjaamisen todellisuuden kanssa. Koiraa ei voi 

työvälineellisyydestä huolimatta ajatella koneena.  

Poliisikoira kuitenkin tunnistettiin siis työvälineeksi. Mikä on se konteksti, jossa 

poliisikoiran työvälineellisyys tulee esiin? Haastatteluaineistostani käy ilmi koiran 

välineellisyyden vertaaminen esineisiin niin, että haastateltavat kertovat poliisikoiran 

olevan ”juridisesti” esine.  

H1: ...juridisestihan se on esine, koira. Et sehän on, esine. Ja, sillä lailla me 

aatellaan ja käytetään sitä niinku työvälineenä että, se otetaan, sitä käytetään 

silloin kun siitä on hyötyä. Et se käyttäminen on menny niin kuin...aikoinaan koira 

otettiin aina mukaan [työtehtävälle], teki sillä jotain tai ei. Mut nykyään ei sitä 

oteta sieltä autosta jollei siitä oikeesti oo jotain lisäarvoa [työtehtävällä]. Mutta 

sitten taas jos aatellaan että, että sitä aateltais esineenä silleen että johku 

vaaralliseen tilanteeseen lähetettäs hoitamaan jotain, sellasta hommaa mistä se ei 

voi selviytyä, niin sellasta ei tapahdu. 

H7: --- mä sanosin näin, että ehkä siihen aikaan, vielä esimerkiks 80-luvulla, että 

jos oli joku tilanne missä siis ennakkotietojen mukaan poliisi kohtaa vastustusta, 

niin sinne otettiin herkemmin se koirapartio mukaan. --- Että nythän, taktiikka on 

muuttunu paljon semmoiseksi, että käytetään sitä aikaa enemmän ja silloin 

otettiin niitä riskejä ehkä pikkasen enemmän ja luotettiin, että jos sieltä joku tulee 

puntarin kanssa vastaan, niin pannaan sitten koira asialle ja näin, että mä 

sanosin että nyt koiran voimankäyttö...Se, että sitä oikeasti käytetään, niin se on 

sitten äärimmäisessä tilanteessa. 

Esimerkki ”juridisesti esineenä” on myös koiranhoitosopimuksessa, joka tehdään 

Poliisikoiralaitoksen ja poliisikoiranohjaajan välillä jokaisesta suomalaisesta 

poliisikoirasta. Esineys tulee esille juridisesti: 

 

M: Joo. Ja sitten tosiaan, sitä mun piti vielä kysyä, että onko Suomen lakiin, 

puhutaanko siellä missään kohtaa, esimerkiks siinä poliisilaissa tai 

pakkokeinolaissa, niin mainitaanko siellä koskaan poliisikoiraa [...] ? 

H11: [...] ei siellä laissa puhuta missään koirasta, puhutaan nimenomaan 

voimankäyttövälineistä ja se on sitten poliisin, tai jossain sisäasiainministeriön 

määräyksessä, tai jossakin tämmösessä, niin siellä aletaan sitten puhua 

poliisikoirasta.   
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Poliisikoiran säilytyspaikka, josta se ”otetaan esille” on poliisiauto: 

H6: Poliisikoiraa kuljetetaan sitä tarkoitusta varten varustetuilla poliisikoira-

autoilla. Niissä on koirankuljetusta varten varattu häkki erikseen ja varmaan joka 

poliisiasemalla on sitte, jossa on koiratoimintaa niin on joku taukopaikka koirille. 

Jonkunlainen tarhapaikka, mutta käytännössä, koira on koko vuoron ajan siellä 

autossa. 

Toisaalta, eräs koira kulki ohjaajansa mukana kaikkialle, mutta haastateltavan koira 

olikin poliisin erikoishuumekoira: 

H9: Joo, no se on mun kanssa toimistossa ihan. Sä voit tulla sitten vielä 

katsomaan ihan sitä meiän paikkaa, se on siinä mun pöydän alla, siinä alla sillä 

on semmonen peti. Et se on siinä meiän toimistossa vapaana. Mut pääasiassa se 

nukkuu siinä sen omalla paikalla. Et partiokoirilla on sit eri tilanne, ne on 

autossa tai sit siellä bunkkerissa. Et, ne on sit vähän erilaisia eri koirilla. Mut 

meillä tää on [koiran nimi] ihan toimistokoira. 

Poliisikoiran eläimellisyys ei näy Suomen lakijärjestelmässä ja näin on siis esine. 

Birgitta Wahlbergin (2015: 86) mukaan, eläinten esineellistäminen 

oikeusjärjestelmässä on suurin syy siihen, miksi eläinten kohteleminen esineinä tai 

ei-yksilöinä on luvallista. Poliisikoiranhoitosopimuksessa poliisikoiranohjaaja 

sitoutuu käyttämään poliisikoiraa työtehtävillään ja pitää poliisikoirasta hyvän 

huolen. Tekstityyli koiranhoitosopimuksessa on osittain koiraa esineellistävä. 

Sopimuksessa on esitelty poliisikoiranohjaajan oikeudet, vastuut ja velvoitteet 

työvälineen kunnossapidosta. Poliisikoiranohjaajan oikeuksiin kuuluu muun muassa 

korvaus poliisikoiran ruokintarahasta ja oikeus ”käyttää työaikaa poliisikoiran 

kouluttamiseen siten, kuin siitä on erikseen mainittu”. Velvollisuuksiin kuuluu 

esimerkiksi ”ruokkia poliisikoiraa tasapainoisella ravinnolla, jonka laatu, 

energiasisältö ja sulavuus on mahdollisimman vakio”, sekä ”kuljettaa hallussaan 

olevaa poliisikoiraa turvallisesti”. Koiranhoitosopimusta voi kritisoida koiran 

esineellistämisestä ja siitä, että koiran elollisuus unohtuu. Toisaalta  sopimuksessa 

halutaan erityisesti korostaa ohjaajan vastuuta koirasta. Koska koiralla ei ole 

samanlaista käsityskykyä kuin ihmisellä, sille ei voi antaa samanlaista vastuuta ja 

valtaa yhteiskunnassa. Poliisikoiranhoitosopimus voidaan siis tulkita koiran 

esineellistämiseksi, mutta myös koiran vapauttavaksi. Koiralle ei anneta esimerkiksi 

velvollisuutta korvata sen vaurioittamaa omaisuutta, koska sillä ei ole 

käsityskykyä ”vahingonkorvauksista” tai ”omaisuudesta”. Tämän takia 

vahingonkorvaus siirtyy aina poliisiyksikölle tai poliisikoiranohjaajalle. 

Poliisikoiranohjaajan työssä koiran esineellistäminen/koneellistaminen tulee esille 

siten, että se ”otetaan esille” silloin kun siitä on ”jotain hyötyä” ja ”lisärvoa” 

työtehtävän suorittamisessa. Silloin kun työtehtävän voi toteuttaa paremmin 

poliisikoiran avulla tai vain poliisikoiran avulla, otetaan se välineeksi työn 

suorittamiseksi. Tuolloin poliisikoiranohjaaja tuo poliisikoiran paikalle nenän- tai 

voimankäytön välittäjäksi.  
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Mielenkiintoista työvälineellisyyden korostamisessa työympäristössä on se, että 

koiran työvälineellisyys myös hämärtyy työtehtävällä, jos on olemassa suuri riski, 

että koira ei voi selviytyä siitä hengissä. Näin välineellisyys/koneellisuus ja 

eläimellisyys tulevat esille työympäristössä ristiriitaisina toistensa kanssa (Sanders 

2006). Koiran työvälineellisyys voidaan perustella myös työjärjestelmän, eli 

poliisiorganisaation, tasolla, mikä aiheuttaa ristiriidan poliisikoiranohjaajan arkeen.  

H5: No, tota, se [poliisikoira] on perheenjäsen ja työkaveri, sekä että. Että, en mä 

sillä tavalla oikein pysty ajattelemaan että se on väline, koska se on elävä olento 

ja elää mun kanssa. Että tota, tottakai virallisesti se on esine, ja valtion, valtion 

poliisitoiminnassa käytetty väline, mutta tota, se on kuitenkin elävä olento, joka 

asuu meillä. 

Haastateltavat ovat ilmaisseet suoraan, että koira ei ole kone tai robotti, mutta 

työvälineellisyydestä puhuttaessa vertailua on kuitenkin haettu esimerkiksi muista 

poliisin voimankäyttövälineistä, jotka ovat esineitä: 

H1: [...] on määrätty, että poliisilla pitää olla koulutus jokaiseen 

voimankäyttövälineeseen mitä se käyttää. Että, jos poliisilla ei ole koulutusta, 

vaikka nyt, haulikkoon, niin se ei sellasta saa. Eli jokaseen välineeseen mitä 

poliisilla on, poliisimiehellä tai naisella on, niin sillä pitää olla koulutus siihen ja 

siitä koulutuksesta hyväksytty todistus ja läpästy tasokokeet sun muut. 

Koira kuuluu voimankäyttöryhmään, jossa muut työvälineet ovat esineitä. Ehkä 

tähän ryhmään kuuluminen tuo koiralle koneeseen vertaamisen ja myös koneista 

eriyttämisen tarpeen. Työvälineys tulee esille kuitenkin erityisesti vain työstä 

puhuttaessa. Työympäristö määrittää ihmisen suhdetta ja tunteiden muodostamista 

työeläimeen (DeMello 2012; Schuurman 2012; Leinonen 2013). Näin on myös 

suomalaisen poliisikoiranohjaajan kohdalla. Koska koiraa on töissä käytettävä 

työvälineenä, on siihen suhtauduttava myös työn ulkopuolella osittain työvälineenä.  

H3: --- mun täytyy huomioida siellä kotona semmoset asiat, edellisen koiran kaa 

oli hyvä esimerkki, kun se oli pihalla, asutaan maalla, on kohtuullisen kokonen 

tontti, yks rajanaapuri siinä on ja koiralle on selvästi opetettu tontin rajat. Se saa 

ilmottaa ja haukkuu jos pyörätieltä joku kävelee, mut pihalta ei saa poistua omin 

lupineen. Ja yhtenä kesäpäivänä, niin vanha koira, se meni sinne rajalle ja 

etelästä naapurin puolelta tuuli ja näin että nyt se ei jumankauta malta olla 

omalla pihalla. Ja kutsuin sen pois sieltä ja eiku se kääntyy takasin että tonne 

pitäs nyt päästä. Mietin että tässä on jotain erityistä, tää on mentävä kattomaan. 

Kytkin koiran ja huhuilin [naapurille] että ”moro, tultais kattomaan”, kun 

naapurillakin on koira, että tullaan käymään, niin koira meni sinne naapurin 

terassille.  Ja kävi haisteleen sitä terassin laudotusta ja rupes raapimaan sitä. 

Aattelin, että mitähän tässä on tapahtunu, katoin että jotain tummaa siinä on ja 

sanoin että, hyvä, hieno poika, taputtelin sitä ja mentiin pois ja kun naapurin 

isäntä tuli himaan niin kerroin että tämmönen kävi ja että onko siinä niin kuin 

tapahtunu jotain. [Naapuri sanoi] No eilen grillattiin ja grillatessa viilsin haavan 

sormeen ja siihen [terassille] valu verta. Ja koira sitten reagoi siihen tuoreeseen 
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veren hajuun siinä pihalla. Että pahimmillaan mä olisin [sanonu koiralle] että et 

sä sinne mene, pois sieltä, vaikka se koira reagoi sellaseen asiaan, mihin se on 

koulutettu. Että täytyy olla hereillä sen koiran kanssa, ettei tee hallaa kotioloissa. 

H11: No semmonen, se on ainoa mikä, missä tilanteessa täytyy olla tuollasen 

suojelukoulutetun koiran kanssa varovainen, on se, että jos lapset ja koira on 

pihalla, niin sehän, tommonen koira ottaa tehtäväkseen suojella niitä lapsia, sen 

ajattelumallissa ne lapset on sitä [koiraa] pienempiä, sillä on 

valvontavelvollisuus ja suojeluvelvollisuus. Ja silloin jos siihen tulee joku 

ulkopuolinen, niin silloin voi tulla joku vahinko ja todennäkösesti näin 

tapahtuukin. Niin keskenään en jätä koiraa lasten kanssa pihalle, en sen takia että 

se tekis meidän lapsille mitään, ei varmasti, mutta se saattaa tehä jotakin 

ulkopuoliselle ja silloinhan se tekisi kuitenkin siinä asiassa ihan oikein, se 

suojelisi laumaansa. 

Poliisikoira on ohjaajan työtehtäviin koulutettu koira ja tätä koulutusta ohjaaja ei saa 

unohtaa vapaa-ajallakaan. Edellisissä kahdessa lainauksissa haastateltavat viittaavat 

kuitenkin koiran työvälineellisyyteen enemmänkin koiran koulutus ja käsityskyky 

huomioiden. Jos jokin asia on koiralle sallittua työaikana, täytyy se olla sille sallittua 

myös vapaa-ajalla, koska koira ei kykene samanlaiseen tilannetajuun kuin ihminen. 

H11: --- Ja, se semmonen, kun koiran on hyvä olla silloin kun se tietää paikkansa 

laumassa ja säännöt ovat mustavalkoisia, koska koiran ajattelukyky ei riitä 

muuhun kuin siihen mustavalkoiseen ajatteluun. ---  

Tällä mustavalkoisuudella haastateltava tarkoitti sitä, että jos jokin asia on sallittua 

töissä, ei koira osaa tai käsitä olla tekemättä sitä kotona. Poliisikoiran 

työvälineellisyys tulee esille siis erityisesti työympäristössä, eikä sen 

työvälineellisyyttä saa työn ulkopuolellakaan unohtaa siinä mielessä, että sillä olisi 

esimerkiksi työaikana lupa nuuhkia ja etsiä hajuja, mutta kotiympäristössä ei. 

Työvälineellisyys ei kuitenkaan tarkoita koiran käsittämistä ja käsittelyä työväline-

koneena. Poliisikoiran koulutuksessa Suomessa otetaan enemmän huomioon myös 

koiran näkökulma: 

H10: --- Jos poliisikoiralle pentuna tehdään liian voimakkaita harjoituksia, sitä 

jostain syystä liian voimakkaasti uhataan, se on luonnollinen eläin, niin sehän 

laittaa hännän koipien väliin ja lähtee kaakkoon siitä. Ei se siihen jää, ja sen 

ihmisen pittää olla taitava, se joka sitä kouluttaa, koska sen pitää olla semmosta, 

että se koira selviää joka harjoituksesta voittajana. Ikinä ei poliisikoiran pidä 

joutua harjoituksissa alistumaan eikä väistymään, sen pitää joka kerta voittaa se 

tilanne, koska sitten kun töissä tulee se päivä että sen pitää olla napit vastakkain 

jonkun tyypin kanssa, niin totta kai sillä pitää olla hiljaista kokemusta sen 

tilanteen voittamisesta, tositilanteessa. Eli niille pitää kouluttaa, että joka kerta 

lähetään voittajana. Minun mielestä suojelukoulutuksessa, niin koiralle, siitä 

pitää olla 95 rosenttisesti hauskaa. Ja se lähtee aina siitä tilanteesta voittajana, 

sellanen viis rosenttia saa olla sitä, että kun se koira on vähän vanhempi, niin sitä 

viedään vähän ahtaalle ja katotaan että selviäähän se tiukoissakin paikoissa. 
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Koulutus on siis työvälineen kehittämistä ja eläimen kouluttamista. Vaikka 

työpaimenkoiran koulutukseen ja koirankoulutukseen yleensä kuuluu luonnollisten 

kykyjen vahvistaminen (Savalois et al. 2013; Greenebaum 2010), 

poliisikoiranohjaajat tekevät poliisikoiriensa koulutuksesta tietoisesti koiralle 

hauskaa.  

H10: --- Eli koko suojelukoulutus perustuu siihen, kun noita eläimiä ei voida 

kouluttaa millään muulla tavalla kuin että se on niitten mielestä mukavaa. Muuten 

se ei vaan yksinkertaisesti onnistu. Ja samalla tavallahan ne menee muutkin lajit, 

esimerkiks noi huumeet, että sen mielestä se vaan on se maailman mahtavin haju, 

se kannabiksen haju, se tarkoittaa sitä keltasta palloa joka ilmestyy sen hajun 

jälkeen, eli siinä on ensin tehty siitä keltasesta pallosta se maailman mahtavin 

juttu ja sen jälkeen yhdistetty siihen palloon se kannabiksen haju, niin sehän alkaa 

harjotuksissa[kin] raapii sitä kannabiksen hajua innolla, kun se tietää että ”ihan 

näillä näppäimillä tähän ilmestyy se minun keltainen pallo”. Se vaan on niin 

mukavaa, siihen se koko [juttu perustuu] ja sitten jos tänään vaan innostus ei riitä 

eikä se pallokaan innosta, niin eihän se haistelekaan. Pakottaa sä et sitä voi --- 

H1: --- Ja tota…sitten sen [koiranpennun] pitää tykätä leikkiä. Se leikki on 

periaatteessa semmosta perustavaa kantoa, semmonen, niin kuin homma siellä, 

mihin sitten rakennetaan niitä asioita. ---  

Työkoirakoulutuksessa ajatellaan koiran huomioivan eron leikin ja työnteon välillä 

(Savalois et al. 2013) ja tämä huomiointi tulee esille avunpyyntönä tehtävän 

suorittamisessa (ks. Míklósi & Topál 2013; Reid 2009). Haastateltavat kokivat 

suomalaisen poliisikoirakoulutuksen olevan kuitenkin koiralle ennenkaikkea hauskaa 

ja koiran kanssa olemisessa täytyy muistaa olla koko ajan looginen 

ja ”mustavalkoinen”. Toisaalta haastateltavat kertoivat koiran tunnistavan eron työ- 

ja kotiympäristössä.  

H1: Tottakai koira ymmärtää sen kontekstin missä toimitaan. Mutta se on 

enemmänkin, se perustuu siihen ehdollistumiseen, että no kotona paljon nukutaan 

ja siellä on niitä perheenjäseniä ja kellä mitäkin on, ja sit kun mennään 

poliisiautoon, niin sieltä lähetään vähän jännittäviimpiin tilanteisiin...Se minkä 

koira tietysti huomaa, on se että jos se on harjoitus, niin ohjaajan käyttäytyminen 

on erilaista. Sehän pystyy haistamaan adrealiinimäärät ja se pystyy lukemaan 

kasvoja ja käsien ilmeitä hyvinkin tarkasti. Jos ohjaaja lähtee työtehtäville, niin 

sillä on erilainen määrä adrealiinia veressä, stressihormonimäärä on ohjaajalla 

korkeempi ja sitä kautta ehkä koiran vireystila on korkeampi. Ja, kun se lukee 

kasvoja ja eleitä tosi tarkasti, tiedetään että koirat lukee niitä hirveen hyvin, niin, 

siitä ne tietää että, vaikka me mentäis virkapuvussa, poliisiautolla, niin ollaan 

työtehtävissä, tai, harjoituksissa. 

Poliisikoira ei ole koskaan ”vain työväline”, vaan muistetaan myös poliisikoiran 

ydinolemus, se, mitä se osaa, mihin se kykenee ja että se on yksilö, vaikka samalla 

myös lajinsa edustaja, jolla on oma persoonansa ja joillakin yksilöillä on omat 

tapansa oppia asioita. Poliisikoira on ohjaajansa tuote ja työväline, koska poliisin 
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työn luonteessa ei voi kiirreellisissä työtehtävissä keskittyä itse koiraan, vaan sen 

mahdollistamiin asioihin. Kuten eräs haastateltava sanoikin: 

H3: [...] niin se että se koira pakataan, se että tulee semmosta tasapaksuu tuotetta 

täältä ulos, niin ehkä nyt vielä enemmän hyväksytään myös ne koirien 

persoonallisuuden erot ja taipumukset. Että, jotkut on vaan parempia 

nenähommissa ja pyritään saamaan siitä osa-alueesta enemmän irti. [...] Että 

kuitenkin sitä semmosta, tietynlaista tapaa työskennellä, niin, semmosta kultasta 

keskitietä, niin, kun kyllähän me pyritään ne kaikki jollain tavalla, kikoilla, niin 

survoo siihen tiettyyn tapaan tehdä asioita. Jotta on myös ennalta-arvattavaa 

myös muun poliisihenkilöstön kannalta, jotka osallistuu samoille tehtäville, että 

niiden ei tarvitse ihmetellä että millanen koira tässä tällä kertaa on. Että kyllä ne 

meidän [poliisien] tarpeet ohjaa sitä [poliisikoirien] koulutusta. 

Koirien persoonallisuuserot ja ylipäätään koiramaisuus estävät koirien 

näkemisen ”tasapaksuna tuotteena”, joita voitaisiin kohdella kaikkialla, koko ajan 

pelkkinä työväline-esineinä. Koiran käyttäytymisen tutkimisessa voidaan 

haastateltavien mukaan unohtaa koiran eläimellisyys ja verrata sitä koneisiin.  

H11: --- Ja niitähän tietysti siinä koulutus-, koulutusvaiheissa, kun nuorta koiraa 

koulutetaan, niin sehän täytyy tietysti...Se aktiivinen agressio ei voi kehittyä, jos se 

jossain vaiheessa ei oo reaktiivista, ja on niin kuin tämmösiä kaikenmaailman 

juttuja, jotka ei kyllä mun mielestä ei oo ollenkaan niin mustavalkosia juttuja, 

kuin mitä ne esitetään. Että, koira toimisi niin kuin kone, tai että, siinä on 

reaktiivista aggressioo tai aktiivista aggressiota, ja...--- niin sitten joku on vaan 

kehittäny tämmösen teorian, että miten koira toimii. Ja se ei kyllä ollenkaan ole 

niin. Meilläkin on, ja on ollut on paljon koiria kotona ja olen nähnyt kymmeniä ja 

kymmeniä koirayksilöitä, niin on niissä kyllä niin paljon eroja niissä 

koirayksilöissä, että...Että, ja vielä jos otetaan koko lajikirjo, niin ei ne nyt ihan 

toimi sillä lailla kuten se teoria sanoo, että... [...] Että, vaikka ne jutut menisikin 

niinku ne teoriat sanoo, niin ne ei silti selitä ihan kaikkia juttuja kuitenkaan. Että 

se on vähän, että jos sitä koittaa tolleen tieteellisesti...Niin, se ei onnistu, ei, minä 

uskon että se on sama asia kuin koiran nenän kanssa, me kuvitellaan että me 

tiietään mitä koiran nenällä pystytään tekemään ja mihin se kykenee. Mutta 

tosiasiallisesti me ei tiedetä yhtään mitä siellä tapahtuu, koiran 

nenätyöskentelyssä. Että, ollaan aina kuviteltu että koira pystyy haistaan tämän ja 

tämän, mutta ei pysty haistamaan tuota, ja kuitenkin jatkuvasti käytäntö osoittaa 

että koira kykenee paljon enempään kuin mitä me ymmärretäänkään. Sitten me 

jopa hyödynnetään sitä töissä, sellasia juttuja joita me ei ymmärretä että miten se 

voi tapahtua. 

Ohjaaja täsmentää sitä, että koiran kanssa olemisessa täytyy aina muistaa se, että 

ihminen on tekemisissä oman halun omaavan eläimen kanssa. Joten oman aineistoni 

perusteella suomalaista poliisikoiraa ei pyritä koneellistamaan tai hallitsemaan 

lainkaan niin paljon kuin tutkimuskirjallisuudessa työeläimiä väitetään. 
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Koira ei siis käyttäydy aina niin kuin ohjaaja olisi ajatellut. Koiran käyttäytyminen ei 

ole niin ennustettavaa kuin koneiden. Yksinkertaisesti sanottuna, poliisikoiraa on 

houkuttelevaa ajatella muokattavana koneena, ja työkoirankoulutuksessa 

autonomisen koneen kehittämisen ajatus on olemassa, mutta koulutuksen käytäntö ja 

yhteinen elämä osoittaa moisen suhtautumisen koiraan mahdottomaksi. Yksi 

haastateltavista halusi minun keskittyvän poliisikoiranohjaajan 

ammattinimikkeeseen: 

H10: Virkakoira, tai, poliisikoiranohjaaja, niin se sana ”ohjaaja” kiteyttää sen, 

että mistään ei tuu silti yhtään mittään, vaikka se valta on nimenommaan 

ohjaajalla, mutta, mistään ei tuu mittään, jos se koira ei halua tehdä. Eli 

todellinen valta on varmaan sillä koiralla, niinku, koulutustilanteissa, ynnä 

muissa, ynnä muissa, eli hommahan loppuu jos koira sannoo sopimuksen irti ja 

lähtee läiskimään, niin hommahan loppuu siihen. Se on jännä juttu, että vaikka 

mä kuinka kuvittelen olevani tuon koiran ohjaaja/omistaja/minä päätän mitä 

tehdään, niin kyllähän homma on kuitenkin niin, että ilman sen eläimen halua 

tehdä sitä työtä, niin, siinähän se pointti on, että sen pitää kyllä haluta tehdä sitä, 

sitä ei voi pakottaa tekemään. Ei pysty pakottaa sitä koiraa. [...] ja sanotaanko 

vielä, että koirahan ei tee mitään ilman palkkaa. Koira on semmonen eläin että 

sen tarvitsee [saada palkka], eikä kukaan tule töihin ilman palkkaa. Mun pitää 

olla niin tarpeeksi taitava kouluttamaan se koira, palkitsemaan sitä niin paljon 

siitä, että sille kehittyy semmonen, niin kuin, älyttömän hyvä motivaatio tehdä sitä 

hommaa. Ja sittenhän se kantaa ja se koulutus alkaa olla sillä mallilla että sitä 

pystyy ruveta käyttään töissä, niin kouluttajan on pitäny satoja, tuhansia kertoja, 

antaa edes se pienen pieni palkka siitä sen tekemisestä, että sen motivaatio tehdä 

sitä [hommaa] on kasvanu. Ja sillä lailla, se valta on kyllä alunperin ihan ollu 

sillä koiralla, sehän kääntyy sitten sillä lailla että se käskystä tekee, mutta 

edelleen, jos ei kouluttaja muista sitä koiraa palkita siitä sen tekemästä työstä, 

niin sehän lopettaa sen työn tekemisen.  

Poliisikoiralla on siis työvälineellisyydellään samoja yhteneväisyyksiä kuin esineellä 

työvälineellisyydessä. Näkyvin yhteneväisyys on työn mahdolliseksi tekeminen tai 

työn suorittaminen loppuun asti. Poliisikoiran kanssa kommunikointia pitää 

harjoitella, vaikka koiranlukutaito onkin osittain synnynnäinen lahja haastateltavien 

mukaan, ja sitä taitoa pitää pitää yllä. Harjoittelua työesineen, esimerkiksi ampuma-

aseen, kanssa pitää myös harjoitella ja pitää yllä. Aseen kanssa tosin ei 

kommunikoida. Jos työesine menee rikki, se voidaan korvata uudella samanlaisella. 

Yksinkertaistetusti voidaan verrata myös poliisikoiran kuolemaa esineen 

rikkimenemiseen, mutta koiran kuolemassa käydään läpi suruprosessi (ks. luku 5.3.) 

ja vaikka uusi koira voidaan ajatella ”vanhan korvaamista uudella”, ei uusi koira ole 

samanlainen kuin vanha koira, vaan sillä on oma persoona ja sen kanssa 

kommunikointi pitää rakentaa uudelleen yhteisessä kanssakäymisessä. Poliisikoiran 

ja työesineen eräs näkyvä yhteinen piirre on myös se, että molemmat ”otetaan 

esille”, kun niistä on jotain lisäarvoa työtehtävällä. Työesineen voi kuitenkin laittaa 

pois, omaan paikkaansa työn jälkeen eikä sitä tarvitse miettiä sen enempää. 

Poliisikoiran voi laittaa säilytyslokeroonsa, poliisiautoon, joksikin aikaa, pois 

näkyvistä. Poliisikoiraa ei kuitenkaan poisteta mielestä siksi aikaa, kunnes sitä 
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jälleen tarvitaan työtehtävällä. Vaikka poliisikoiraa ei työvuoron aikana kertaakaan 

tarvittaisi, ohjaaja päästää sen jalottelemaan, sen kanssa tehdään jokin pieni harjoitus 

ja leikkihetki, se ruokitaan ja se voi tehdä tarpeensa. Lisäksi koiran vointia 

tarkistellaan päivän aikana vähän väliä. Työesineen kanssa ei muodosteta yhteistä 

kommunikointikieltä, koiran kanssa muodostetaan. Luonnollisesti tärkein 

eroavaisuus työesineen ja poliisikoiran välillä on se, että esine on eloton esine ja 

koira elollinen eläin, jolla on oma persoona. Samankaltaisuutta työesineen ja 

poliisikoiran välille voi tulkita työvälineellisyydessä, jolloin suhtautumiseen liittyy 

erityisesti työympäristö. Välineellistäminen tapahtuu siis erityisesti tietyssä tilassa. 

Kuten työeläintutkimuksessa yleensä todetaan, ympäristö määrittää eläimiin 

kohdistettuja rooleja ja käsityksiä (DeMello 2012; Savalois et al. 2013). Näyttää 

siltä, että erityisesti työympäristö saa ihmiset liittämään yhteneväisyyksiä eläinten ja 

koneiden välille (esim. Greene 2008; Schuurman 2012; Leinonen 2013). 

Poliisikoiranohjaajan työn eettisenä perustana ovat ihmisarvon kunnioittaminen ja 

oikeudelliset lähtökohdat, mutta poliisikoiranohjaaja pitää huolta myös 

poliisikoirastaan. Poliisikoiranohjaaja kokee työssään poliisiorganisaation asettamien 

tavoitteiden ja arvojen ristiriidan koiranohjaamisen tavoitteiden ja arvojen välillä. 

Seuraavassa lainauksessa hyväksytään poliisikoirien käyttö ihmisten hyödyksi. 

Kuitenkin niin, että koiria ei saa ajatella biologisina koneina (Greene 2008), jotka 

voitaisiin ohjelmoida koulutuksen jälkeen uudelleen. Lainaus on pitkä, mutta 

haastateltava tuo esille sen ajatuksen, ettei poliisikoiratoimintaan voida tuoda 

biologisten koneiden, eikä tulostavoitteellisuuden kaltaista ajattelua, vaan 

poliisikoiran koulutukseen menee oma aikansa, jota ei voida nopeuttaa: 

H11: --- Että, poliisikoiratoiminta on siitä vähän hankala, kun se tapahtuu niin 

hitaissa sykleissä, että jos me nyt tehhään päätös jostakin asiasta, niin se on 

kolme-viis vuotta, ennen kuin se päätös positiivisessa mielessä näkyy ollenkaan, 

että jos me nyt valitaan uus koiranohjaaja, niin se on kolme-viis vuotta ennen kuin 

se on rivissä tekemässä töitä. Tai jos me päätetään kouluttaa koirille joku asia, 

niin se vie vuosia ennen kuin me saadaan ajettua se asia läpi, koska se vaatii jopa 

sitä koirakannan muutosta, täytyy oottaa että pystytään viemään niitä koiria 

tiettyyn suuntaan. --- jos me ollaan koiria koulutettu tiettyyn suuntaan ja nyt me 

halutaan sitä suuntaa muuttaa, niin ne koirat jotka on sinne tiettyyn suuntaan 

koulutettu, niin niitä voiaan vielä vähän kääntää sitä koulutusta. Mutta me ei 

saada sitä kovalevyä sieltä koiran päästä tyhjennettyä, niin jotta me saahaan 

tehtyä niinku selkeitä suunnanmuutoksia, niin, otetaan nyt esimerkki. Mihin on 

selkeä tarve, on pystyä panostamaan kadonneitten etsintään entistä enemmän. 

Kadonneitten etsintään, taajaama-alueilla esimerkiksi, niin, nehän on lisääntyny 

ja ne tulee lisääntymään koko ajan, suuret ikäluokat dementoituu, ja tämä on 

semmonen selkiä haaste, johon olis pitäny jo vuosia sitten herätä. No, siihen on 

nyt ohjaajien keskuudessa herätty, vielä ootetaan että organisaatio siihen heräis, 

mutta kun iso osa meidän koirista on koulutettu siihen suuntaan, että niitten 

käyttö taajaama-alueilla ei ole turvallista. No me ei, ei tuota, tai no, on koiria ja 

on tilanteita, jolloin niitten käyttö ei oo turvallista, sillon niitä ei voida ehkä 

käyttää ollenkaan tai niitten käyttö on rajoitettua, silloin niitten teho on tietysti 

niillä etsintätehtävillä niin se on pienempi kuin sitten sellasella koiralla joka on 
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alusta lähtien viety sinne etsintäpainotteisuuden suuntaan. Ja nythän me ei niiltä 

koirilta jotka on esimerkiksi aggressiivisia, niin mehän ei saada niiltä sitä 

kovalevyä tyhjennettyä ikinä. Se koiran peruskäyttäytymismalli on vahvistettu ja 

viety tiettyyn suuntaan, niin sitä ei pysty tyhjentään täysin. Ja nytte, jotta me 

saahaan koko sitä suuntaa käännettyä, niin meiän täytyy oottaa että meidän 

koirakanta pikkuhiljaa uusiutuu. Ja se voi viedä sen miltei kymmenen vuotta. Sen 

takia täytyisi olla kykyä nähdä hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen, mitkä on niinku 

meiän tarpeet. Organisaatio organisaationa on varsin välinpitämätön niinku 

niistä asioista, sillä lailla, että…Iso laiva tietenkin kääntyy hitaasti, mutta tuota, 

ehkä se on jollakin tavalla niin kuin organisaatiorakenteesta kiinni, että ihmiset 

jotka tekee niistä asioista päätöksiä, niin, loppujen lopuksi tekee päätöksiä, niin 

ne ei loppujen lopuksi ole sitten ihan ajan tasalla siinä että, mikä on se tarve. 

Taas tullaan siihen isoon organisaatioon, että mitä isompi organisaatio, sitä 

kankeampi se on, sitä kauempana arjesta johtajat on, ja, mitä kauempana ne on 

arjesta, sitä enemmän ne jää paitsioon. 

Haastateltava viittaa koirien käyttäytymismalleihin koirien ”kovalevynä”, joten 

toisaalta voisi väitää haastateltavan vertaavan koiria tietokoneisiin tai koneisiin (ks. 

Luku 3.2.). Lainauksessa ja koko haastattelussa on kuitenkin huomioitava se, että 

haastateltavien vertaillessa koiria koneisiin, se ei varsinaisesti ollut yhtäläisyyksiä 

hakevaa vertailua, vaan eroavaisuuksia korostavaa. Haastateltava viittaa 

koirien ”kovalevyyn” enemmänkin humoristisesti, koska on mahdotonta ajatella 

koirien kouluttamista liian yksinkertaistetusti ja konemaisesti. Lisäksi haastateltavien 

puheissa koirien ja koneiden väinen vertailu on pikemminkin erottelevaa kuin 

yhdistävää. 

Poliisikoirien työvälineellisyys jaettiin eri tehtäväalueisiin, mutta myös kahteen 

osaan, nenän- ja voimankäyttövälineellisyyteen. Poliisikoira nähtiin sen omien 

viettien käyttäjänä ja toisaalta nähtiin ohjaaja koiran viettien käyttäjänä. 

Työvälineellisyys voidaan siis ajatella olevan kahdella tasolla (ks. myös Aula 2016). 

H4: --- Mutta että, sitä saalisviettiä ja puolustusviettiä, nää on ne aika perus, 

perusvietit mitä me sieltä...laumavietti, tämmösiä me kaivellaan sieltä, tai siis 

niitä vahvistetaan ja hyödynnetään koulutuksessa. --- ja se miten se koira toimii, 

no sehän käyttää niitä viettejä ja se pääsee sit johonkin päämäärään. 

3.4. Nenänkäyttöväline – koiran hajuaistin ylivertaisuus 

Suurin syy koirien käyttöön poliisitoiminnassa on niiden erinomainen hajuaisti. 

Koira kykenee seuraamaan jälkiä hajujen hajaantumispitoisuuksista, joita ihminen ei 

kykene haistamaan (Bradbury & Vehrencamp 2011: 228). Yleisesti haastateltavat 

korostivat koiran nenänkäyttövälineellisyyden olevan tärkeämpi kuin 

voimankäyttövälineellisyyden. Mielenkiintoisena huomiona oli, että koiran nenä 

nähtiin tarkemmin asiana, jota halutaan käyttää, ei niinkään koiraa itseään. Myös 

termissä nenänkäyttöväline tämä nenän funktionaalisuus korostuu. 
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H7: --- kyllä siellä tärkeysasteella, se on voimankäyttöväline, se on 

nenänkäyttöväline…Tai siis, se on se väline, jolla on se mahtava nenä. 

H8: --- Että kyllä, suurimmalta osin tehtävät pyörii sen nenän ympärillä. 

Nenänkäytön ympärillä, et varmaan ihmiset kuvittelee et ne ois niin kuin hulluja 

koiria jotka puree kaikkee mikä liikkuu, mut kyl vaan se isoin juttu on se nenä. 

Leinonen (2013: 191) huomasi, että vaikka hevosia myös koneellistetaan, niiden 

kyvyt nähdään jopa parempina kuin koneet, jotka ovat kehitetty korvaamaan eläimiä. 

Tällaista samanlaista koiran paremmuutta teknologian yli, oli nähtävissä myös 

omassa aineistossani. On olemassa erilaisia ”nuuhkija”-koneita, joilla pystytään 

korvaamaan osittain koirien hajuaistia (Peltonen 2016; ”Metallinetsimellä on tarkka 

vainu – myös veden alla” 2006). Kuitenkaan yhtä pieniä hajupitoisuuksia näillä 

koneilla ei pystytä toteamaan kuin mitä koirien avulla.   

H11: Ja voihan olla että joku päivä ei koiria käytetä, me tuskin nähdään sitä 

päivää etteikö niitä käytettäisi. Onhan sitä kaikenmaailman vekottimia tehty 

korvaamaan koiran nenää, mutta ei siinä tulla koskaan onnistumaan, ei ainakaan 

meidän elinaikana, ei tulla onnistumaan. 

H11: [...] Mä olen tosin täysin vakuuttunut siitä, että me ei ymmärretä koiran 

hajumaailmasta vielä kaikkea ja me ei välttämättä osata hyödyntää sitä koiran 

hajukapasiteettia vielä kuin vaan pieni osa. Että monessa kohtia ollaan havaittu 

että koiran hajuaisti kykenee paljon muuhunkin kuin vaan siihen, mitä me 

käsitetään sillä. --- me ei päästä siihen samaan hajumaailmaan, se voi olla alue, 

jota me ei pystytä koskaan käsittämäänkään. Mutta se kuvastaa sitä aika hyvin, 

jos ihminen kävelee, niin askelten aikaero on muutamia kymmenyksiä tai puoli 

sekuntia, tai jotain. Koira pystyy analysoimaan kumpaan suuntaan ihminen on 

menny, että kumpi niistä askelista on vanhempi ja kumpi on tuoreempi...miten se 

tapahtuu, miten se tosiasiallisesti valikoi sen suunnan, sitä me ei tiietä, mutta joku 

se on se juttu, että se osaa lähteä jäljestämään oikeaan suuntaan. Ja, jo 

pelkästään se, että maahan jää jostakin hajujälki, niin se on ihmiselle täysin 

käsittämätön asia, koska eihän me pystytä haistaan niitä. Ja se on kuitenkin 

koiralle maailman helpoin juttu, että jäljestetään vaikka jotakin ihmistä. 

Nenänkäyttövälineen merkityksessä koiran vertaaminen bioteknillisiin koneisiin 

(Greene 2008) korostuu. Koirassa on jokin ominaisuus, joka halutaan valjastaa 

ihmisen käyttöön. Nenänkäyttövälineellisyydessä korostuu kuitenkin myös koiran 

hajujen tunnistajan välittäjän rooli ja ohjaajan tehtävä koiransa tulkkina. 

Nenänkäyttövälineellisyys korostaa siis myös ohjaajan koiranlukutaidon osaamista. 

Vaikka koiralla on ylivertainen hajuaisti ja se pystyy haistamaan hyvin pieniä 

hajupitoisuuksia ympäristöstään, voi koiralla olla välillä vaikeuksia seurata hajujen 

sekamelskasta juuri oikeaa hajua (Bradbury & Vehrencamp 2011: 229). Tällöin on 

tärkeää että ohjaaja kykenee ymmärtämään koiran tarvitsevan keskittymistä monien 

tuhansien hajujen sekoituksesta, jota kuljettavat ja tunnistamista vaikeuttavat 

esimerkiksi tuuli, kosteus, kuivuus ja lämpö. Empatiakykyä, asioiden näkemistä 
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toisen näkökulmasta, todella tarvitaan. Eräs haastateltava kertoi poliisikoiran kanssa 

tehtävästä hajutyöskentelystä näin: 

H2: --- ihminen kun häviää, niin ilmahan on täynnä epätietosuutta, hätää ja 

kysymysmerkkejä. Onko se mummo, onko se vaari, onko se isä, onko se äiti, onko 

se lapsi ja minkä ikäinen, mitä on tapahtunut, yksi puuttuu meistä, meitä on 

normaalisti viis, nyt on vaan neljä, aattelepa näin. Yksi puuttuu, kommunikointi 

ensin ihmisten kanssa, ja siinä on kohtalaisen paljon erilaisia pohjatyövaiheita, 

jotka täytyy hoitaa ja sitten sä alotat koiran kanssa sen etsinnän, niin sä vaan 

käännät sen oman kommunikointisi siitä ihmisten kielestä sille koiran kielelle. Ja 

sit vaan mennään. Ja jos joillakin, rikospaikoilla varsinkin, missä joudutaan 

tekemään hyvinkin tarkkaa työtä, niin korostuu se kuinka sä kommunikoit ja 

ohjaat sitä koiraa, koska, meiän viestinnästä, niin valtaosahan on sitä 

nonverbaalista. Ni se korostuu eläinten kanssa. --- oma vartalo ja käsien paikka ja 

kaikki, sun kävelys, sun askelrytmi, sun kaikki, kaikki, kertoo koiralle koko ajan 

jotain, mitä on tapahtumassa ja mistä on kysymys. --- tää on just se sama, mitä mä 

lyhentäen sanoin, että kun sä sanot taikasanan [eli käskyn]  koiralle, niin sä sanot 

sen samalla itsellesi. Sä laitat jonkun levykkeen päälle, jossa roolissa sun täytyy 

olla siihen hetkeen asti kun sä laitat koiran autoon, nii sitten vasta sä alotat 

vapaamuotosemman kommunikoinnin ihmisten kanssa, ihmisten kielellä. --- että 

kun sä ohjaat sitä jossain ja tarkassa paikassa, niin sivullisen on ihan turha tulla 

kysymään että mitä sä nyt teet.  Siis saahan se kysellä, mut mä en pysty vastaan 

järkevästi sillo. --- kun mä teen jotain hajua koiralla, niin se voi olla vain kerran, 

ensimmäinen kerta kun se pongaa sen ja se saattaa olla samalla se viimeinen, se 

kadottaa sen, riippuen niin monesta muuttuvasta tekijästä, sä et saa antaa siihen 

yhtään sekuntia häiriötä. Sitte maastossa, tilanne on erilainen, koska siel on 

liikkumatilaa ja koira täytyy olla sitten laitettu sillä tavalla että, se sitten pystyy 

myös itsenäisesti tekemään sen valinnan, elikkä, jos mun naama osottaa etelään 

ja kadonneen henkilön haju tuleekin pohjosesta, niin koira viis veisaa minun 

nenän asennosta, vaan se ite tietää että täältä tulee haju. Sillon sillä täytyy olla 

sitä omatoimisuutta ja hallittavuutta. 

Pitkässä lainauksessa tulee hyvin esille koiran hajuaistin käyttäminen, niin että koira 

kertoo ohjaajalleen, missä etsittävä hajupolku on. Vaikka koiralla on ylivertainen 

hajuaisti ihmiseen nähden, tarvitsee se hajuetsintään silti keskittymistä. Ohjaajan 

tehtävänä on taata poliisikoiralleen työrauha sekä samalla seurata koiransa 

työskentelyä. Koiran käyttäytymisen lukeminen on myös keskittymistä ja 

kahdenkeskistä aikaa vaativa, eikä ohjaaja voi samalla seurata muita asioita tai 

ihmisiä. 

3.5. Voimankäyttöväline – synnynnäisten viettien käyttöä sekä välineellisyyden 

korostuminen ja hämärtyminen 

Poliisikoiran käyttö voimankäyttövälineenä on tarkasti määriteltyä laissa. 

Haastateltavat sisällyttävät partiokoiran poliisin muihin voimankäyttövälineisiin, 

mutta samalla tekee myös eron koiran ja muiden välineiden kanssa. Partiokoira on 

luokiteltu poliisin voimankäyttövälineissä toiseksi voimakkaimmaksi, ampuma-
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aseen ollessa voimakkain voimankäyttöväline. Koiran välineellisyys hälvenee 

riskitilanteissa: 

H3: No on, on se, siinä täytyy arvioida että saavutetaanko tällä nyt mitään, että 

jos sillä [epäillyllä] on ase kädessä ja se tulee kohti, niin kukaan koiranohjaaja ei 

lähetä koiraansa siihen, sillä ei saavuteta mitään. Muuta kun se, että koira 

saattaa kuolla. Ja se ei ole järkevää. 

Samanlainen työvälineellisyyden hälveneminen on luettavissa sivulta 43 H1:n 

lainauksessa. Koiran työvälineellisyys siis toisaalta korostuu ja toisaalta hälvenee 

tällaisissa riskitilanteissa. Jos voidaan olla varmoja, että koira taltuttaa epäillyn ja 

tällä tavoin rauhoittaa uhkaavan tai vaarallisen tilanteen, on koiraa käytettävä 

voimankäyttövälineenä. Työkoiran käyttöä perustellaan usein järkisyin (Savalois et 

al. 2013), kuten myös H3 ylemmässä lainauksessa tekee. Tällaisessa partiokoiran 

käyttötilanteessa on yleensä myös todennäköistä, ettei rikoksesta epäilty tiedä, että 

paikalla on poliisikoira, jolloin koiran käyttö perustuu yllätykseen.  

H3: --- siis, voimankäytöstä pitää varottaa, jos se on tarkoituksenmukaista. Ja 

aina ei ole tarkoituksenmukaista varottaa voimankäyttövälineestä. Aatellaan 

vaikka, joku on pahoinpidellyt muijansa ja se tulee siinä sitten pesäpallomailansa 

kanssa siihen pihalle ja se näkee, että jumankauta, tuol on poliiseja, lähempä 

menee ja meen hakkaamaan ja poliisikoirapartio on siinä sivussa ja kytiksessä 

kiven takana. Niin ei sieltä sitä varoteta, vaan otetaan ja kiinni. Että se siis pääsee 

yllättämään. Siinä kohtaa sen koiran käyttö perustuu yllätykseen. 

Riskitilanteet ovat myös nopeaan tahtiin eteneviä. On aina olemassa riski, että 

koiralle voi tapahtua jotakin ja koira saattaa jopa kuolla. Kuitenkin 

partiopoliisikoiran voimankäyttövälineellisyys on harvinaista ja sitä myös säädellään 

erittäin tarkasti:  

H4: [...] on mahdollisuus käyttää sitä poliisikoiraa myös voimankäyttövälineenä. 

[...] voisi puhua koko päivän siitä, että missä tilanteissa sitä koiraa sitten saa 

käyttää... [...] Se on siis meidän yksi voimankäyttöväline... 

H3: Et se on, heh, täytys sulla erikseen laillisuusluento vielä pitää, että avautuisi 

se, että missä kohtaa saa koiraa käyttää. Ja sit se, että on eri asia jos sillä 

koiralla vaan uhataan tai kerrotaan siitä, että kohta tulee koira. --- Mutta, ne on 

tilannekohtasia, että tää niinku voimankäyttösäännöstö, se täytyy [haastateltava 

painottaa sanaa ”täytyy”] niinku tuntea ja tietää, että millon sitä koiraa voi 

käyttää. --- 

Voimankäyttövälineellisyydessä on kyse koiran aggressiivisuuden, sekä saalistus- ja 

puolustusvietin käyttämisestä. Partiokoiran voimankäyttövälineellisyyden takia 

voidaan myös kokea osittain negatiivista suhtautumista (Savalois et al. 2013: 86), 

koska voimankäytössä ja sen harjoittelussa on tarkoituksena saada aikaan 

jokin ”toiminto”, eli aggressiivisuus, koirassa. Jälleen välineyden etuliite, 

voimankäyttö, kertoo koiran ominaisuuden käytöstä ihmisen hyödyksi. On kuitenkin 
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muistettava, että voimankäyttövälineellisyys on haastateltavien mukaan toissijaista 

verrattuna nenänkäyttövälineellisyyteen. Partiopoliisikoiran 

voimankäyttövälineellisyyttä harjoitellaan paljon. Haastateltavat korostivat sitä, että 

poliisikoiranohjaajan pitää tuntea voimankäyttösäännöstö ja laki perin pohjin, jotta 

partiopoliisikoiran voimankäyttö voidaan oikeuttaa eri tilanteissa. Lisäksi 

partiopoliisikoiran voimankäyttöä kuvattiin välttämättömäksi pahaksi, jota ei niin 

kovin mielellään käytettäisi. Koira voi purressaan aiheuttaa erittäin pahan vamman. 

H8: --- erilaisia välineitä on tullut nyt lisää ja varmaan koiran käyttäminen sillä 

saralla on niin kuin vähentynyt entisestään. Kuitenkin se on niin brutaali väline 

omalla tavallaan, että...Eläin joka toimii käskystä siinä tilanteessa, niin jälki 

saattaa olla erittäin pahaakin. Että harkintaa pitää olla ihan viimeisen päälle. 

H3: --- vanha viisaus, omppuvarasta ei saa ampua. --- koska jos se [poliisikoira] 

persauksiin puree [epäiltyä], ja siltä lähtee pakaralihas irti, niin ei kukaan 

hyväksy sitä. 

Koiran voimankäyttövälineellisyys koettiin myös koiran näkökulmasta osittain 

ongelmalliseksi. Vaikka koira kykenee hyökkäämään toisen eläimen kimppuun, se ei 

tee sitä huvikseen ja helposti. Vuorovaikutussuhteen rakentamisen ja tunnesiteen 

luomisen seurauksena ohjaajat voivat myös kokea osittain ristiriitaiseksi sen, että 

koiran pitää olla myös aggressiivinen ja kyetä hyökkäämään. Vaikka tämä ristiriita 

olisi olemassa ohjaajilla, ohjaajat kykenevät ehkä lohduttautumaan sillä, että koira ei 

itse mieti roolejaan tai tehtäviään poliisikoirana. Lisäksi voimankäyttövälineellisyys 

voidaan selittää sillä, että poliisikoiran elämään kuuluu ihmisten turvallisuuden 

takaaminen. 

H4: [...]se on yks poliisikoiran tehtävä ja se on myös aika kriittinen tehtävä... 

[mitä] joudutaan myös treenaamaan aika paljon koiralle, että se toimii. Se ei oo 

mikään yksinkertainen juttu sitten kuitenkaan koiralle, käydä ihmiseen kiinni. Se 

pitää opettaa sille hyvin voimakkaaksi se tekeminen, jotta se sitten kaikilla 

kerroilla toimii, kun sillä sitten saatetaan pelastaa poliisin henki tai sen jonkun 

toisen ihmisen henki tai sitten estää vieläkin voimakkaampien voimakeinojen 

käyttö. Se kuuluu poliisikoiran elämään. 

Poliisikoira on siis ohjaajalleen tehokas työväline, jonka kanssa kuitenkin 

muodostetaan henkilökohtainen vuorovaikutussuhde. Savalois et al. (2013) 

huomasivat myös työpaimenkoirakoulutustutkimuksessaan sen, että 

koirankoulutuksessa tähdätään työvälineen kehittämiseen, mutta koiran kanssa 

rakennetaan myös vuorovaikutussuhde. 

 

  



56 
 

4. Poliisikoiran ja ohjaajan vuorovaikutussuhteen malli 

H10: Niin, niin siinä vaan käy, että eläimen ohjaaminen, se on nimenomaan 

ohjaamista, että...Se on varmaan niin osuva nimi just se poliiisikoiranohjaaja, 

nimenommaan se ohjaaja ohjaa sitä koiraa tekemään, kouluttaa sen ja ohjaa sitä 

tekemään sitä työtä, mutta kyllä ohjaaja on kyllä statistin roolissa silloin kun se 

koira alkaa tekemään töitä, että se on sitä että sun pitää osata lukia sitä koiraa ja 

tulkata sen koiran tekemiset. 

Haastatteluista toisena keskeisenä teemana nousi vuorovaikutteisuus poliisikoiran 

kanssa olemisessa. Vuorovaikutteisuus rakennetaan jokapäiväisessä 

kanssakäymisessä ja myös koiran näkökulma huomioiden. Vuorovaikutteinen 

koulutus (esim. Savalois et al. 2013; Greenebaum 2010) näkyy aineistossani 

selkeästi. Tutkimuskirjallisuudessa ja omassa aineistossani koirat koettiin 

työvälineiksi ja vuorovaikutteisiksi toimijoiksi. Sosiaalisen sopimuksen periaatteet 

(Midgley 1983; Larrére & Larrére 2000; Lund et al. 2004; Knight 2005; Armstrong 

Oma 2010) sopivat kuvaamaan tätä vuorovaikutteista suhdetta erittäin hyvin.  

Vuorovaikutussuhteeseen viittaavia asioita on aineistossani paljon. 

Vuorovaikutussuhteeseen liittyvät esimerkiksi koirakäsitykseen viittaavat asiat, kuten 

koiran koulutusmetodit, koiran henkisiin ja fyysisiin kykyihin liittyvät asiat sekä 

miten omasta koirasta puhutaan ylipäätänsä. Suhde koiraan ei ole yksinkertainen, 

joten koirasta voidaan puhua ensin suorastaan esineenkaltaisena, neutraalina asiana 

ja kuitenkin saman haastattelun aikana siitä voidaan puhua hyvinkin tunteellisesti ja 

yksilöllisenä olentona. Kuten Quinn (2005a; 2005b) toteaa, kulttuurinen malli ei ole 

koskaan yksioikoinen, vaan siihen liittyy muun muassa monenlaisia kokemuksia ja 

tunteita. Erityisesti eläinsuhde ei koskaan ole yksinkertainen (Sanders 2006; 

Greenebaum 2010; Schuurman 2012; Leinonen 2013). 

Vuorovaikutussuhde näkyi haastatteluissa myös käytöksenä koiraa kohtaan. Eräällä 

haastateltavalla oli koiranpentu mukana koko haastattelun ajan ja haastattelun aikana 

hän seurasi koiransa tekemisiä huoneessa ja todellakin ohjasi koiranpennun vääräksi 

koetusta tekemisestä pois. Esimerkiksi, koiranpentu leikki haastattelun aikana 

pehmolelulla, jonka se sai lähes rikottua. Kun lelusta lähti pieni palanen irti ja koira 

alkoi pureskella sitä, haastateltava otti lelunpalasen pois koiransa suusta ja antoi 

samalla ehjän lelun koiransa pureskeltavaksi. Haastattelun aikana haastateltava oli 

sanonut koiran alkukoulutuksesta seuraavasti:  

H1: --- Sitten on se ihmisen homma kohdentaa sitä [koiran] motivaatiota, 

haluamaansa, halumaansa asiaan…niin kuin, siis nyt esimerkiksi haistelemaan tai 

etsimään. 

Ottamalla rikkinäisen lelunpalasen pois koiraltaan ja antamalla vain suoraan toisen 

lelun koiralle, hän motivoi koiransa innokkaan tekemisen johonkin toivottuun asiaan. 

Myöhemmin tämä samainen koira alkoi leikkiä muovipullolla, jonka sisällä oli 

pieniä kiviä. Pullosta lähti muovinpala irti ja koira alkoi pureskella sitä. Tämänkin 

haastateltava hoiti sillä, että otti koiran syliinsä, raotti koiransa suuta ja nappasi 
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muovinpalan irti ilman äänen korottamista tai riuhtomista. Kuitenkin näiden 

episodien kohdalla haastateltava puhui rauhallisesti koiralleen, esimerkiksi: ”Mitä 

sulla siellä on? Älä sitä pureskele, ota tämä toinen lelu mielummin”.  

4.1. Poliisikoiranohjaajan valinta ja vaadittavat ominaisuudet 

Vuorovaikutussuhteeseen, ja sen syntyyn, liittyy ihmisen eläinrakkauden, 

tunnesiteen ja koiranlukutaidon kyvyt (Schuurman 2012; Tzivian et al 2014; 

Greenebaum 2010). Vuorovaikutussuhteeseen tarvitaan molemmat toimijat, ohjaaja 

ja koira, ja koira myös tunnustetaan osallistuvaksi toimijaksi. Poliisikoiranohjaajan 

eläinrakkaus, tunneside koiraan ja koiranlukutaito ovat ensin tarkemmassa 

tarkastelussa kuin koiran sosiaaliset kyvyt. Tietysti tulevilta poliisikoirilta vaaditaan 

sosiaalisia kykyjä, mutta tulevalta ohjaajalta niitä katsotaan ja punnitaan tarkemmin. 

Tunneside vaikuttaa käsityksiin eläintenpidosta, oikeista toimintatavoista ja eläinten 

hyvinvoinnista (Schuurman 2012: 124). 

Hyvän poliisin ominaisuuksiksi kuvattiin sosiaaliset taidot, rehellisyys ja 

luotettavuus, empaattisuus, sisukkuus ja rauhallisuus. Nämä ominaisuudet toistuivat 

vähintään kahdessa haastattelussa. Hyvän poliisikoiranohjaajan ominaisuuksiin, 

poliisin perusominaisuuksien lisäksi, liitettiin kestävyys ja pitkäjänteisyys, työn 

ottaminen elämäntapana, koiranlukutaito, asenne, nöyryys, eläinrakkaus, empatia 

eläimiä kohtaan sekä ymmärrys poliisikoiran työvälineellisyyden rajasta. 

Poliisikoiranohjaajan hyviin ominaisuuksiin liitettiin myös hyvähermoisuus, joka 

samaistettiin koiran hyvään hermorakenteeseen.  

H4: --- [ohjaajalla] pitää [olla] hyvä sietokyky, eli niin kuin koirillakin, pitää olla 

hermot kunnossa. 

Erityisesti haastateltavat korostivat työn näkemistä elämäntapana. Poliisikoiran 

vieminen kotiin ei saa vaikeuttaa poliisikoiran tehtävää työympäristössä, mutta 

työvälineellisyys ei saa olla esteenä koiran hyvinvoinnin takaamisessa. 

Eläinrakkaudesta ei ole olemassa tieteellistä määritelmää (Cobb et al. 2015), mutta 

haastateltavat selittivät eläinrakkauttaan esimerkiksi näin: 

H7: No se täytyy olla ihan sydämessä se koira-asia, että ensinnäkin, mä oon aina 

sanonu että ihmisellä pitää olla se kiintymys ja tunneside, siis yleensä nyt se, että 

ottaa koiran, niin sitoutua siihen koiran kanssa elämiseen 24 tuntia 

vuorokaudessa. [...] Että tavallaan, kun sä kysyit, että millainen on hyvä 

koirapoliisi...Niin, että onko se nyt se poliisi, mutta yleensä koiran pitäminen 

vaatii tunnetasolla sen, että sä pidät eläimistä ja haluut kouluttaa ja tavallaan 

saat niin paljon itselles sen eläimen kautta, että...Kyllä se vain on tärkeä pointti. 

H10: Joo, no mä en tiedä [kaikkien puolesta], mutta uskoisin että...Samalla kun se 

on hyvin, äärimmäisen, tärkeä eläin, niin siihenhän on käyttäny kauheesti aikaa 

sen kouluttamiseen ja ihmiset...siis pitää olla eläinrakas ihminen että ottaa koiran 

ja pitää olla äärimmäisen eläinrakas ihminen että haluaa myös työssänsä olla 

eläimen kanssa tekemisessä. 
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Poliisikoiranohjaajan työympäristössä vaaditaan siis eläinrakkaus synnynnäisenä 

ominaisuutena jo ennen työympäristöön astumista. Poliisikoirien kanssa 

työskenteleville suurimmat syyt työvalintaan näyttäisivät olevan eläinrakkaus, joka 

on aineistossani nimettynä myös eläimen kunnioittamisena, ja eläimen koulutuksen 

mukanaan tuomat haasteet. Haastateltavien mukaan eläinrakkauteen kuuluu se, että 

haluaa viettää aikaansa eläinten seurassa, eikä niiden läsnäoloa koe rasittavana. 

Ohjaajat pitävät koiriaan tärkeinä eläiminä muutenkin kuin vain työnsä takia. 

Tärkeys ja suhde kuitenkin syvenee kouluttamiseen käytetyn ajan takia, koska tuona 

aikana oppii tuntemaan koiran persoonan ja henkilökohtaiset piirteet. 

Eläinrakkauteen ja poliisikoiranohjaajan työhön viitattiin myös asenteena, jota ei voi 

oppia: 

 

M: Millainen poliisi sopii sun mielestä poliisikoiranohjaajaksi? Mitä poliisilla 

pitää olla, että sopisi vielä erityisesti tähän hommaan? 

H11: Asenne. [...] Se on, tuota, koiran ohjaaminen on tietysti, tai yleisesti eläimen 

kanssa oleminen, niin sehän on kommunikointia. Eläimen lukemista ja eläimen 

kommunikointia. [...] Ja yleisesti, niinku [poliisikoiranohjaajien] rekrytoinnissa, 

minun mielestäni, on vain yksi asia, joka on merkityksellinen, ja se on asenne. 

Koska kaiken muun voit opettaa, asennetta et. 

 

H2: [... ] täytyy olla intohimo siihen mitä sä teet. Asenne, sitä sä et saa kurssilta, 

sitä ei voi toinen antaa, sitä ei esimies voi sulle määrätä, se täytyy vaan palaa 

itellä [...] 

Ohjaajat valitaan tarkan seulan läpi ja ohjaajilta vaaditaan osittain synnynnäistä 

lahjakkuutta tulevaan työhön. Muun muassa hyvähermoisuus, eläinrakkaus, toisen 

olennon lukemisen taito, elämäntapa ja hyvä fyysinen kunto olivat ominaisuuksia, 

joita vaaditaan myös poliisikoiralta. 

4.2.  Koiran koulutus sosiaalisena sopimuksena 

Poliisikoiran koulutus tähtää hyvän työvälineen kehittämiseen, mutta samalla 

koulutuksessa rakennetaan myös hyvää vuorovaikutussuhdetta (ks. luku 3. sekä 

Savalois et al. 2013). Sosiaalisen sopimuksen periaatteet, vastavuoroisuus ja 

luottamus (Midgley 1983; Larrére & Larrére 2000; Lund et al. 2004; Knight 2005; 

Armstrong Oma 2010), kuvaavat erittäin hyvin suomalaista poliisikoiran 

kouluttamista ja poliisikoiran kanssa yhdessäelämistä. Viettejä, tai 

käyttäytymismalleja, joita tarvitaan tulevassa työssä, ei saa missään 

nimessä ”tukahduttaa”. Haastateltavien mukaan koiran innostusta hajujen etsimiseen 

pyritään vahvistamaan, ei opettamaan. Pentukoiralle voidaan tehdä pieniä 

jäljenetsimisharjoitteita, jossa pentu haistelee ihmisen jättämää jälkeä ja palkaksi 

siitä se saa ruokaa. Näin hajunetsimistä on vahvistettu palkan avulla. Koiran 

koulutuksessa täytyy täytyy olla nopea, mutta siinä ei saa kiirehtiä. Pentukoiralle 

pitää tarjota aktiivinen lapsuus, jossa sen motoriikka ja lihaskunto kehittyy. 
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H3: [...] Että tarjotaan sille koiralle kaikki mitä sillä on sisällä, että ne kaikki 

päät lähtee niin kuin kasvamaan ja kehittymään, et se ohjaaja ei vahingossakaan 

tukahduta mitään käyttäytymismallia mitä me tarvitaan töissä. [...] 

H11: ...eihän koiralle voi opettaa sellaisia asioita, jotka sille on luontaisia. Että 

aatellaan vaikka toi jäljestäminen, niin niin, susi saa hirven jäljen, se jäljestää, 

tappaa ja syö. No, sitä samaa käyttäytymistä käytetään siinä, että poliisikoiralle 

opetetaan, että tästä on menny ihminen, lauman kans, jäljestetään se, ei toki 

tapeta, mutta se on niinko se saalis. Sehän on luontaista käyttäytymistä sille 

koiralle. 

Poliisikoiran koulutuksessa on siis kyse koiran luontaisten kykyjen vahvistamisesta, 

kuten työkoirien koulutuksessa yleensä (Savalois et al. 2013). 

Poliisikoirankoulutusmetodeihin kuuluu enimmälti palkitsemiskoulutusta, mutta 

pentukoiran tottelevaisuuskoulutuksessa on viitteitä myös pakotteista. 

Palkitsemiskoulutukseen liittyy koiran tunnustaminen oman persoonan omaavaksi 

toimijaksi (Greenebaum 2010). Luonnollisten kykyjen vahvistaminen näkyi 

esimerkiksi niin, että ihmisen hajun löytäessään se saa palkaksi ruokaa. 

Hajunetsimisessä on kyse koiran luontaisen etsimis- ja jäljestysvietin 

vahvistamisesta. Suojelukoulutuksessa on taas kyse saalistus- ja puolustusvietin 

vahvistamisesta. Luontaisten kykyjen vahvistaminen edistää koiran hyvinvointia ja 

voidaan nähdä osana sosiaalisen sopimuksen toteutumista. Sosiaalisessa 

sopimuksessa ihmisen velvollisuutena on tarjota eläimelle parempi elämä kuin mitä 

sillä olisi luonnossa ilman ihmistä, ikään kuin vastapalveluksena eläimen vapaudesta 

(Larrére & Larrére 2000: 56). Synnynnäisten käyttäytymismallien vahvistaminen 

koettiin, muiden hyötyjen lisäksi, mukavan koiranelämän tarjoamiseksi koiralle.  

H4: [...] Ja tää, poliisikoirien kouluttaminenhan on semmosta, että, jos niinko 

aatellaan, että olis koira, niin olis kyllä tosi nastaa olla poliisikoira, kun me 

kaivellaan koirasta niitä alkukantasia viettejä esille ja vahvistetaan niitä 

mahollisimman paljon. Sehän on aika mukavaa koiranelämää, kun saa toteuttaa 

niitä viettejä mitä siellä on, kun taas joillekin koirille ja roduille pyritään 

päinvastaseen, että, ne olis taas helpompia lemmikkeinä. Mutta että, sitä 

saalisviettiä ja puolustusviettiä, nää on ne aika perus, perusvietit mitä me 

sieltä...laumavietti, tämmösiä me kaivellaan sieltä, tai siis niitä vahvistetaan ja 

hyödynnetään koulutuksessa. 

Myös laumakäyttäytyminen koetaan koiralle ominaiseksi (esim. Savalois et al. 2013; 

Greenebaum 2010) ja tämän takia ohjaajan on oltava koiralleen laumanjohtaja. Jan 

Fennelin mukaan laumaeläimen käyttäytymiselle on ominaista, että laumassa on 

johtaja ja jos ei ole, niin eläin alkaa itse tavoitella johtajan paikkaa (ks. Greenebaum 

2010: 131). Laumanjohtajuuden tavoittelu voi aiheuttaa koiralle myös stressiä 

(Greenebaum 2010: 133). Koirankoulutuksen tavoitteena on sanomaton ja koiralle 

oikeudenmukainen hierarkia. Laumanjohtajuuden tekeminen selväksi koiralle 

koettiin myös stressittömän arjen takaamiseksi koiralle. 
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H11: [Jos] koira ei tiiä paikkaansa laumassa, sen luontainen käyttäytymismalli on 

aina että pitää nousta siinä ylöspäin.[...] jos joku tulee pihalle, niin koirat alkaa 

haukkumaan, [...] se on varotus, [...], kun se haukkuminen hälyttää 

laumanjohtajan paikalle ja se laumanjohtaja sanoo, että riittää, niin sen jälkeen 

ne koirat voi olla rentoutunein mielin, koska ne tietää että laumanjohtaja, suuri 

päällikkö tuli ja hoitaa tämän tilanteen. [..] Semmoset koirat, jotka ei tiiä 

paikkaansa siinä laumassa, niin ne jatkaa tietysti sitä mesuamista ja kuvittelee 

että heidän täytyy suojella sitä ihmistä, kun ne ei miellä, että se on se 

laumanjohtaja. [...]Sellaiset koirat ovat yleensä hirvittävän stressaantuneita ja 

hermostuneita. 

Ohjaajan ja koiran suhteessa täytyy siis ehdottomasti olla laumanjohtaja ja se on aina 

ohjaaja. Sosiaalisen sopimuksen mukaan eläin-ihmissuhde ei ole tasa-arvoinen, vaan 

ihmisellä on enemmän vastuuta eläimestä kuin mitä eläimellä ihmisestä (Larrére & 

Larrére 2000). Domestikaatiotakaan ei ajatella tasa-arvoiseksi, mutta kuitenkin 

molemminpuoliseksi suhteeksi (Knight 2005: 3–5). Haastateltavat perustelivat 

laumanjohtajuutta koiran käyttäytymismalleilla, eli sillä että koira on laumaeläin ja 

se tarvitsee laumanjohtajan. Tällainen käsitys näyttää olevan hyvin yleistä 

palkitsemis- ja kurinpitokoulutuksessa (Greenebaum 2010). 

Palkitsemiskoulutuksessa laumanjohtajuus kuitenkin ansaitaan niin, että koira 

itse ”antaa” laumanjohtajuuden ihmiselle, kun taas kurinpitokoulutuksessa ihminen 

näyttää laumanjohtajuutensa myös osittaisella kivun- ja pelon tuottamisella. 

Laumanjohtajuuden antamisessa ihmisellä on käsitys koirasta omana toimijanaan. 

(Greenebaum 2010.) Koiran omatoimijuus tuli esille haastateltavien puheissa 

esimerkiksi niin, että koiran katsottiin ”mieltävän” ohjaaja laumanjohtajaksi, jos 

tämä käyttäytyi siihen sopivalla tavalla. 

Poliisikoiralla pitää myös olla miellyttämisenhalua ohjaajaa kohtaan, eli kun ohjaaja 

viestittää koiralleen että pitäisi lähteä etsimään jotakin hajunlähdettä, koira olisi heti 

valmiina auttamaan. Ohjaajan ei tarvitse kuitenkaan paapoa poliisikoiraa liikaa ja 

olla suhteessa pelkkä antava osapuoli, vaan koirallakin on velvollisuuksia ohjaajaa 

kohtaan. Miellyttämisenhalua ei poliisikoiralla pidä olla silti liikaa. Koiralla täytyy 

olla jonkin verran oma-aloitteisuutta, joka on haastateltavien mukaan sitä että koira 

menee koulutuksessa vahvistetun hajun perusteella jonnekin, minne ohjaaja ei sitä 

varsinaisesti ohjaa tai käske. Kun poliisikoiralle on opetettu ilmaisemaan joitakin 

tiettyjä erilaisia hajuja, se etsintätehtävillä menisi todella hajujen mukana, eikä 

välittäisi siitä, jos ohjaaja menee toiseen suuntaan kuin etsittävä hajuvana. Ohjaajan 

ei myöskään pidä käskeä koiraansa joka kerta työhönsä, vaan se pitäisi tulla koiralta 

luonnostaan ja osittain vahvistamiskoulutuksen tuloksena.  

H10: [...] Ne on semmosia koulutusjuttuja, että pitää olla varma että se koira on 

itsevarma suakin kohtaan, eli se pitää päänsä, jos se haluaa mennä tuonne, niin 

se ei mun mieliksi jätä menemättä sinne. [...] Se on just sitä vuorovaikutusta ja 

homma on just se että sä kykenet antamaan sille koiralle tilan toimia, mutta 

kuitenkin se on täysin sun ohjattavissa. 
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H3: [...] Et silläkin, koiralla pitää olla se oma työrauha, et ei se voi koko ajan 

olla siinä kytkettynä ja et nyt [ohjaaja sanoo koiralle] etsi, etsi, etsi. Ja se koira 

reagoi sen annetun koulutuksen perusteella niihin hajuihin mitä siellä 

[maastossa] on tarjolla. 

Koiran omatoimisuutta täytyy siis vahvistaa koulutuksessa, mutta kuitenkin niin, että 

koira mieltää ohjaajansa laumanjohtajaksi. Koiraan kohdistettu luottamus on osittain 

koirankouluttajan itseensä kohdistamaa luottamusta omista koirankoulutuskyvyistä 

(Savalois et al. 2013), mutta omassa haastatteluaineistossani kyse on myös koiraan 

kohdistuvasta luottamuksesta. Ohjaajan omiin kykyihin luottaminen tulee esille niin, 

että jos työtehtävä, koulutusharjoitus tai kilpailu on mennyt pieleen, ei 

epäonnistumisesta koskaan syytetä koiraa, vaan ohjaajan koiranlukutaitoa (ks. myös 

H7 lainaus, s. 37; Kolistaja 2010; Hiltunen 2009). Moni haastateltavista kertoi siitä 

miten luottamus oli tärkeä osa koiran ja ohjaajan välistä suhdetta. Koiraan ja koiran 

kykyihin oli kyettävä luottamaan työtehtävillä ja tätä luottamusta piti rakentaa ja 

vahvistaa koulutuksessa. 

H4: [...] jos vaikka joku jäljestystehtävä on, niin siinä on vaan mentävä sen 

koiran perässä tosiaan, että, turha siinä on yhtään miettiä sitä asiaa itse siinä, 

että katsoo vaan, että miten se koira tekee sitä työtä ja luottaa siihen, että se tekee 

sen oikein. [...] Yleensä se on melkein aina sillä tavalla, että jos itse alkaa 

ajattelemaan siinä liikaa, että, ei se [epäilty] kyllä tuonne ole voinu mennä [mihin 

koira on menossa], että käydäänpä sittenkin kattomassa täältä ja ohjaa sen koiran 

jonnekin muualle, niin pieleen menee. Eli, se on luotettava siihen koiraan, koiraan 

koko ajan. Että se tekee sen työn oikealla tavalla. Koirakin erehtyy, mutta, siihen 

ei silti voi eikä kannata alkaa puuttumaan liikaa siihen koiran työhön. Siihen on 

vaan luotettava [...] 

H10: [...] Pakottaa sä et sitä [koiraa] voi, [...] jos koiran ja ohjaajan suhde on 

huono, ja sää muka laitat sen etsimään, niin se voi valejäljestää, eli muka 

haistella jonkun ihmisen jälkeä [...] Jos sitä on jostain painostettu, harjoituksissa, 

niin, se on herkkää hommaa,  [...] vaikka, jostain autosta [on etsitty] huumeita, 

eikä siellä ole eikä löydy, niin jos ohjaaja ei kuitenkaan osaa lukea sitä koiraa 

siinä, että se koira on nyt kattonu sen eikä siellä oo niitä, [...] Mutta se on 

semmosta koiranlukutaitoa, kun se luottamus, on sen koko homman juttu. 

Poliisikoiran kouluttaminen näyttäisi olevan melko lempeää, mutta siihen kuuluu 

myös jonkin verran koiran pakottamista, haastateltavien mukaan, pakotteita. 

Pakotteet eivät kuitenkaan saa olla liian kovia. Sosiaaliseen sopimukseen liittyy 

hyväntahtoisuus ja tähän hyväntahtoisuuteen liittyy pidättäytyminen tietynlaisesta 

negatiivisesta käyttäytymisestä toisen hyväksi (Pryor 2012: 292). Tällainen 

negatiivisesta käyttäytymisestä pidättäytyminen on esimerkiksi kivun- ja 

pelontuottamisesta luopuminen. Poliisikoiran koulutukseen ei liity kivun- tai 

pelontuottaminen, vaikka poliisikoiran koulutukseen sallitaan Suomen lakien tasolla 

jonkin verran enemmän kipua (ks. luku 3.1.;  Ruotsalo 2011). Kivuntuottaminen ei 

kuitenkaan näyttäisi olevan sallittu, eikä ainakaan suosittu, 
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poliisikoirankoulutusmenetelmä Suomessa (ks. myös lainaus H1, s. 38; lainaus H11, 

s. 35).  

H2: Se on yhden käden sormissa mitä mä olen tuollekin koiralle, niin kuin, 

ärähtäny. Mennyt sen harkitun käyttäytymisen yli. Ja joka kerta mua on 

kaduttanu, kun mä olen tiennyt että mä tein virheen. Että tämä ei persetti, 

hyödyttänyt mitään, tämä vaan rikkoi meidän välistä suhdetta, mä väärässä 

kohtaa ärhentelin. [...]  

Pakotteilla tarkoitettiin koiran kieltämistä tai rangaistusta väärästä tekemisestä, 

esimerkiksi ärähtämällä koiralle tai ottamalla siitä fyysisesti kiinni. Kielto tai 

rangaistus pitää tulla poliisikoiralle oikealla hetkellä, eli juuri silloin, kun koira tekee 

väärää asiaa. Tällainen rankaiseminen on palkitsemiskoulutukseen kuuluvaa oikeaa 

ajoittamista (Greenebaum 2010; Kaimio 2007). Poliisikoira on ohjaajan hallinnassa, 

mutta koiran ei odoteta toimivan kuin kone (ks. luku 3), vaan sillä tiedostetaan 

olevan oma tahto, eikä sitä kitketä pois. Koiran toimijuus ja oma tahto näkyy 

koulutuksessa alusta alkaen niin, että sen pitää kasvaa tekemään asioita ohjaajalleen, 

eli laumanjohtajalleen, mutta myös itseään varten. Yleisesti ottaen aineistossani 

näkyy se, että poliisikoira koetaan aktiiviseksi toimijaksi, eikä ohjaajan toiminnan 

pelkäksi kohteeksi. 

H3: Ja tokihan koirat päästetään välillä tekemään itsenäisesti töitä, mutta kyllä 

sen täytyy niin sanotusti kuulolla olla... [...] Että se koira niin kuin, kasvaa siihen, 

ettei se yksin tee asioita, eikä se tee asioita itteään, vaan että omalla 

käyttäytymisellään tai, se merkkaa eri asioita, haukkumalla tai istumalla tai 

silleen. Että täällä nyt on tää asia mihin mut on koulutettu ja ohjaajalta tulee 

sitten se palkka siitä sitte. 

Ohjaajaa varten tekeminen onnistuu, koska tekeminen on hauskaa ja luontaista 

koiralle, kuten hajujen etsimistä ja saalistamista. Ohjaajan pyytämiä asioita on myös 

mukava tehdä, koska koira saa niistä palkkion. Koiran on aina saatava harjoituksissa 

jonkinlainen palkkio, koska koira ei tee harjoituksia, jollei siitä ole sille itselleen 

mitään hyötyä. Koiralla on siis näin vaatimuksia ohjaajalta, kuten sosiaalisessa 

sopimuksessa molemmilla osapuolilla on (Larrére & Larrére 2000;  Armstrong Oma 

2010). Palkinnolla ajatellaan olevan myös vaikutuksia koiran hyvinvointiin. 

Koulutusharjoitukset eivät saa stressata koiraa liikaa ja koulutuksen on oltava 

hauskaa koiralle itselleen. Haastateltavat viittasivat poliisikoiran koulutuksen olevan 

nimenomaan koiralle hauskaa ja palkitsemiseen perustuvaa (ks. myös lainaus H4 s. 

59; lainaus H10, s. 47). 

H8: --- Kyllähän koira tarttee aina palkan, kun, ei poliisikaan tee töitä ilman 

palkkaa, niin kyllä se koirakin tarvii aina sen palkan. 

Lynda Birken mukaan sosiaalisessa sopimuksessa eläimet nähdään aktiivisina ja 

tietoisina osallistujina, joilla on omanlaisensa kyky ymmärtää maailmaa ja toimia 

maailmassa. Sosiaaliseen sopimukseen kuuluu yhteinen päätöksenteko ja 

käyttäytyminen, eli molemminpuolinen sopivuus. Molemminpuolinen sopivuus 
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rakentuu vuorovaikutteisessa kanssakäymisessä, eli molempien osapuolten kuuluu 

opetella eri lajin eläimen kanssa kommunikointi. (ks. Armstrong Oma 2010: 179–

180.) Poliisikoiranohjaajan koulutus ja sitä kautta koiran kouluttaminen kuvastaa 

hyvin tämän molemminpuolisen sopimuksen rakentumista. Vaikka ohjaajan 

koulutukseen kuuluu paljon teoreettista osaamista siitä, miten ja mihin poliisikoiraa 

voi poliisin työssä käyttää ja on näin työväline, niin koulutukseen kuuluu vähintään 

yhtä paljon koiran fyysistä ja henkistä tuntemista. Tällä fyysisen ja henkisen 

tuntemisella tarkoitan sitä, että ohjaajan kuuluu ymmärtää paljon koiran kognitiosta, 

eli siitä mihin koira älykkyydeltään kykenee, mitä tunteita koiralla on ja koiran 

fysiologiaa. Haastateltavat puhuivat näistä koiran hermorakenteena ja sielunelämänä. 

Sosiaalinen sopimus näkyy niin työssä kuin vapaa-ajalla. Koiran hajuaistia tai 

hampaita käytetään työtehtävän suorittamisessa kommunikoimalla koiran kanssa, 

laittamalla jokin tietty liina tai muu esine kiinni koiraan tai antamalla sanallisesti 

jokin käsky. Koira tekee niin kuin on pyydetty, luottaen siihen että jossain vaiheessa 

ohjaaja antaa palkkion tehdyn tehtävän jälkeen. Tässä täytyy huomioida se, että 

palkkio tulee huolimatta siitä löytyykö esine tai henkilö. 

Erityisenä huomiona poliisikoiran, ja poliisikoiranohjaajan, koulutuksessa on 

otettava esille virheiden tekemisen salliminen koiralle. Paimenkoiranohjaaja sallii 

koiralleen virheiden tekemisen, mutta hänen on pyrittävä virheiden välttämiseen 

(Savalois et al. 2013). Tämä sama ilmiö on näkyvissä omissa haastatteluissani ja 

Poliisikoira-lehdessä (esim. Hiltunen 2009), mutta vielä erityisesti niin että 

epäonnistuneet kisasuoritukset tai työtehtävät eivät ole koiran vika, vaan syytä 

lähdetään ensin etsimään ohjaajasta ja nimenomaan niin, että ohjaaja miettii omaa 

koiranlukutaitoaan. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki poliisikoiranohjaajan 

tarvittavista ominaisuuksista, eli pitkäjänteisyydestä ja nöyryydestä. Nöyryyteen 

liitettävä metafora löytyi sattumalta. Poliisikoira-lehdessä (Kolistaja 2010: 36–39), 

esiteltiin virkaräjähdekoirien SM-kilpailujen tuloksia ja yleistä raporttia 

tapahtumasta. Raportissa todetaan, että kilpailujen jälkeen osallistujat ja tuomarit 

kokoontuivat keskustelemaan päivän tuloksista ja suorituksista, johon ei voinut 

todeta muuta kuin ”leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä sekä uutta 

kilpailupäivää” (Kolistaja 2010: 38). Otin sanonnan muistiin, koska olin etsinyt 

sanontoja, perusteluja ja avainsanoja tutkimusaineistostani. Sama sanonta tuli esille 

erään haastateltavan kanssa: 

H10: Ja omalla lailla täytyy olla nöyrä, kun tuo koiran koulutus on, siinä on 

sanontoja, esimerkiks leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä, kun kerran 

eläimen kanssa ollaan tekemisissä, niin sä et voi koskaan päättää että se homma 

menee näin. Vaan se menee sen mukaan miten se homma siitä kehittyy, että se 

vaatii, joku toinen koira saattaa olla luontasesti lahjakas vaikka nenän käytössä 

ja joku toinen koira vaatii, tarvii paljon enemmän siihen harjotusta, ja [ohjaajan] 

pitää pystyy mukautumaan. Se koiranlukutaito, mikä tarvitaan ---  

Mielestäni tämä sanonta kertoo paljon poliisikoiranohjaajan suhtautumisesta 

poliisikoiraansa. Poliisikoiranohjaajilta vaaditaan nöyryyttä ja pitkäjänteisyyttä 

työssään poliisikoiransa kanssa. Nöyryys perusteltiin metaforan kautta. Näin myös 

perusteltiin se, että koska ohjaaja on oman tahdon omaavan eläimen kanssa 
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tekemisissä, ei ohjaaja voi aina päättää ”miten homma menee”. Asia pitää neuvotella 

ja harjoitella koiran kanssa jokapäiväisessä kanssakäymisessä ja sitä ei voi käskeä tai 

ohjelmoida tekemään asioita kuten työkoneella voidaan tehdä. 

4.3. Koiran kanssa eläminen sosiaalisena sopimuksena 

Suomalainen poliisikoirankoulutus sisältää ajatuksen koirasta aktiivisena toimijana 

sekä ohjaajan ja koiran suhteesta vastavuoroisena. Vastavuoroisuus tarkoittaa sitä että 

suhteen molemmilla osapuolilla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiinsa nähden 

(Larrére & Larrére 2000; Armstrong Oma 2010). Kumpikin osapuoli toimii siis 

toistensa hyväksi, mutta molemmilla on myös joitakin vaatimuksia toiselta. Jos jokin 

asia on poliisikoiralle sallittua töissä, täytyy se olla sallittua myös kotioloissa. 

Tällaista suhtautumista kutsuttiin loogisuudeksi ja suhtautuminen perusteltiin koiran 

käsityskyvyillä. Koiran käsityskykyä kutsuttiin mustavalkoisuudeksi ja 

mustavalkoisuuden ylläpitäminen koiralle koettiin stressittömän arjen takaamiseksi, 

kuten myös laumanjohtajuuden selväksi tekeminen. Koiran käsityskyky voidaan 

tulkita myös työvälineellisyyden ylläpitämiseksi (ks. lainaukset H3 ja H11 s. 45–46), 

mutta korostan ohjaajien ajattelevan koiran käsityskyvyn ymmärtämisen 

stressittömän arjen takaamiseksi koiralle. Kun koiralle sallitaan jonkun asian 

tekeminen töissä, pitää se olla sallittua myös kotiympäristössä. 

H8: --- Ja oikeestaan, siinä ne varmaan on, eläimen kanssa, sellanen 

mustavalkoisuus on varmaan kaikkein tärkeintä, että eläin tietää mitä tehdään, 

mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Se on oikeestaan, niin se kaikkein tärkein. 

H11: --- Ja, se semmonen, kun koiran on hyvä olla silloin kun se tietää paikkansa 

laumassa ja säännöt ovat mustavalkoisia, koska koiran ajattelukyky ei riitä 

muuhun kuin siihen mustavalkoiseen ajatteluun. Niin silloin on väärin 

inhimillistää sitä koiraa, silloin se asetetaan sellaiseen tilanteeseen, missä se ei 

voi, sillä ei yksinkertaisesti riitä kyvyt selviytyä siitä tilanteesta ilman, että se 

ressaantuis. 

Yksi haastateltavista kertoi, että hänen poliisikoiransa oli pentuna tuhonnut hänen 

omaisuuttansa tuhansien eurojen edestä. Kuitenkin omaisuuden tuhoaminen oli 

tapahtunut suuremmaksi osaksi niin, ettei ohjaaja ollut itse paikalla näkemässä tätä ja 

tuhoaminen oli tapahtunut koiran reagoidessa opetettuun hajuun. Näin ollen 

omaisuuden tuhoamisesta ei ole voinut rankaista koiraa. Se ei kuitenkaan 

tarkoittanut, etteikö asialle kannattaisi tehdä mitään. Pentukoiraa oli tuolloin vain 

pidettävä paremmin silmällä ja vahtia sen tekemisiä. Ohjaaja katsoi koiran olevan 

kuitenkin eräänlaisessa velassa omaisuuden tuhoamisesta ja koiran pitäisi kyetä 

hyvittämään tuhotyöt tulevilla poliisikoiratyötehtävillä: 

H2: [...] mä sanoin [koiran nimi] lempeästi, että aika paljon saat poika tehdä 

hyvää ennenku tämän hyvität [omaisuuden tuhoamisen]. Se teki sen alle 

kaksivuotiaana, olisiko yksivuotiaana, niin riehuvana nulikkana teki, nuo pahat 

teot. Niin tuota noin, niin kyllä se antoi takaisinkin. Minä olin hyvä hänelle, hän 

oli hyvä minulle. Ja se tuli hienolla tavalla takasin, me saatiin, me ollaan saatu 
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monia loistavia onnistumisia, ja se on tuota, semmoinen jonkinlainen kunnioitus 

[koiran nimi] kohtaan, mutta minä olen pomo. 

Sosiaalinen sopimus ja eläinrakkaus tulevat esille myös siinä, kun 

poliisikoiranohjaaja ottaa mahdollisen tulevan koiranpennun koulutukseen. Vaikka 

koiranpennulla on mahdollisia hyviä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä 

poliisikoiraksi, ei tuossa vaiheessa ole olemassa mitään varmoja takeita siitä, tuleeko 

koirasta poliisikoira vai ei. Koiraa koulutetaan ja sen kanssa saatetaan viettää työ-ja 

vapaa-aikaa montakin vuotta, kunnes koiralla voidaan todeta rohkeuspuutos tai jokin 

sairaus, jolloin sitä ei voida pitää enää poliisikoirana. Tällöin sosiaalinen sopimus 

voidaan purkaa, koska koira ei enää kykene sellaiseen vastavuoroiseen suhteeseen, 

mitä poliisikoiran ja poliisikoiranohjaajan vuorovaikutussuhteelta vaaditaan. 

Haastateltavien koiriensa kuvailussa vilisivät yleensä sanat sosiaalinen, rohkea, 

leikkisä ja vietikäs. Kuitenkin haastateltavat kertoivat myös koiriensa heikoista 

puolista. Koiralle oli pitänyt harjoittaa jotakin poliisikoiran tehtävä osa-aluetta vähän 

enemmän ja ohjaajan oli pitänyt keksiä, miten koiran saisi innostumaan asioista. 

H10: [...] se ei ole viettiominaisuuksiltaan huippuyksilö, ei ollenkaan... [koiran 

nimi] on kuitenkin läpässy kaikki tasotestit hyvin, ei edes rimaa hipoen --- 

H11: --- Ne mitä sillä [koirallani] on puutteina, niin on lähinnä siellä 

viettipuolella, vois olla jossain tilanteissa, ahm, se voi olla yleisesti ottaen, niin 

kiihkeämpi se koira, mutta…ne viettiominaisuudet on kuitenkin riittävät. Sen 

hermorakenne kestää sen viettirakenteen --- siinä on niin kuin hermorakenne se 

hyvä puoli, ja se korostuu lähinnä semmosissa asioissa, että, se pystyy 

työskentelemään missä vain. --- 

Koiralle siis sallitaan näin puutteita, tosin ne eivät saa olla liian isoja. Esimerkiksi 

puutetta rohkeudesta, poliisikoirien tärkeimmästä luonneominaisuudesta, ei sallita.  

H5: Joo, kaikilla koirilla on, on heikkouksia, että sellasta täydellistä koiraa ei oo 

vielä tässä maailmassa syntyny, eikä varmaan tuu syntymäänkään. Se, että tota, 

partiokoiralla on monta eri lajia osattavana, niin se voi olla, esimerkiksi 

jäljestämisessä tosi hyvä, mut sit huume-etsinnässä keskinkertanen, mut suoriutuu 

riittävästi että se voi tehdä töitä, mut ei ole huippu joka lajissa, semmosia jotka on 

huippuja joka lajissa, niin sellaisia tuskin on olemassakaan. Mut sitten taas, jos 

joku osa-alue koiran kyvyissä tai osaamisessa alittaa sen [Poliisikoiralaitoksen 

asettaman] riman, niin sitä taas ei sallita. 

Koiran hyväksi puoleksi saatetaan ilmoittaa hektisyys, joka tarkoittaa koiran 

innokkuutta. Toisaalta haastateltavat sanoivat että tällainen ominaisuus saattaa välillä 

olla haaste, joka pitää ottaa huomioon muun muassa koulutuksessa ja hyväksyä 

vapaa-ajalla. Kuitenkin nämä tällaiset ristiriitaiset ominaisuudet nähdään 

luonneominaisuuksina, jotka eivät saa aikaan koiran hylkäämistä poliisikoirana, vaan 

ne ovat asioita, jotka vaativat vain enemmän huomiota tai työstämistä ohjaajalta. 

Hektisyys nähtiin myös niin hyvänä asiana työnteossa, ettei se haittaa ollenkaan 
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vapaa-ajalla. Lisäksi koettiin, että jos koira on innokas, olisi ohjaajan oltava 

rauhallinen. Ohjaaja ja koira siis täydentävät toistensa hyviä ominaisuuksia.  

H4: --- se [koirani] on todella hektinen, että tämmönen hidas puolustaja niin kuin 

meikäläinen on oikeastaan aika sopiva ohjaaja sitten tuommoiselle hyvin 

hektiselle koiralle. 

Toistensa täydentäminen tarkoittaa myös yhteensopivuutta. Yhteensopivuus luo 

myös pohjaa vuorovaikutteisen suhteen rakentamiselle. Jokaisen haastateltavan 

kanssa tuli esille se, että suhde poliisikoiranohjaajan ja poliisikoiran välillä on 

vuorovaikutteinen. Eräs haastateltava kuvasi ohjaajan ja koiran välillä olevan 

bluetooth-yhteys ja sillä tarkoitettiin koiran ja ohjaajan välillä tapahtuvaa sanatonta 

ja jatkuvaa kommunikointia. 

H3: [...] En mä niin kuin näe, että se koira näkee sen koulutustilaisuutena, vaan 

että, siitä täytyy tehdä niin kuin elämäntapa sille koiralle. Se kasvaa semmoseks 

että se huomioi koko ajan mun vartalonliikkeitä ja ennakoi tapahtumia että, 

[koira ajattelee] ”ihan kohta se kutsuu mut”, että se itse oivaltaa niitä tilanteita 

ja on niin kuin sitä bluetoothia. [...] et se on semmosta yhdessä, yhdessä elämistä 

ja vuorovaikuttamista. Että, se ei niin kuin ole treeniä, ja sillä lailla se ei voi, en 

mä näe sitä, niin kuin...koulutuksena. Vaan se on yhdessäoloa ja 

yhdessätekemistä. 

Sanatonta, jatkuvaa kommunikointia kuvattiin myös ohjaajan ja koiran kemioiden 

kohtaamiseksi ja yhteisen sävelen löytämiseksi. 

H3: [...] Toki pyritään siihen, että me tunnetaan meidän ohjaajat ja niiden se 

ihmistyyppi, minkälaisia kouluttajia ne on, miten ne on pärjännyt tietyntyyppisen 

koiran kanssa aikaisemmin ja koitetaan sit hankkia sitä vastaava [samankaltainen 

koira]...Että kävisi niin kuin hyvin se [koira uudelle ohjaajalle]. [...] yleensä ne 

[ohjaajat] ottaakin sen ensimmäisen mitä tarjotaan, jos se vähänkään niin kuin on 

koiran näkönen. Ja sitten se on tosi tärkeetä, että ne kemiat kohtaa siinä, että jos 

se ohjaaja tuntee, että tämä ei olo hänen koiransa, että ei tämä niin kuin...siis sovi 

hänelle, niin ei semmosta kannata pitää. Ja kyllä ne yleensä, viikossa tai 

kahdessa, tietää sitten, että ei tästä tule mitään ja että mä en tykkää tästä. Ja se 

tykkääminen on vähän isompi asia kun että sillä on vaan vähän hölmöt korvat, 

että se ei vaan lähe sujumaan, se treenaaminen. 

H8: [...] Että kyllä se [koira] niistä sitten tietää, ja sitten on tietyt liinat, tietyt 

kopat kertoo sille siitä, että mitä me ollaan menossa tekemään. Et kyl se, sitä 

kautta varmaan löytyy se oikea sävel sieltä että mitä me ollaan tekemässä. 

Parhaiten sosiaalinen sopimus, eli vastavuoroisuus ja luottamus, sekä tunneside ja 

molempien osapuolien omatoimijuus tiivistyy kahdessa seuraavassa lainauksessa. 

Olin kysynyt haastateltavilta, että ajattelevatko he koiriensa ajattelevan isännästään 

jotenkin, kuten laumanjohtajana: 
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H3: En mää nyt itteäni ehkä, laumanjohtajana...En mä edes tuommoista ole 

itseasiassa aktiivisesti edes ajatellu. [...] Enempi sitä aattelee huomioida sitä 

koiraa silleen että se, kun se osoittaa mulle huomiota, niin se on niin kuin 

positiivista ja hyvää ja että sitä koiraa pitää niin kuin vahvistaa siitä. Että kyllä 

se...kyllä mä pidän sitä puhtaasti koira-ihminen-suhteena, että sen koiran täytyy 

niin kuin luottaa muhun, luottaa mun ohjaukseen ja sillä olisi niin kuin päässä 

semmonen, että ”on toi aika äijä, et jumankauta kun mä ton kanssa meen, niin se 

järjestää mulle kaikenlaisia kivoja juttuja. Et se vie mua kaikenlaisiin paikkoihin, 

et tää on makeeta että mä pääsin tähän perheeseen ja täällä mulla on 

aktiviteetteja.” Että silleen mä niin kuin aattelen, että sillä koiralla on semmonen 

virkee fiilis. Että tottakai, että sillä koiralla on semmonen perusturvallisuus, et sen 

ei tartte hötkyillä eikä pelätä mua, vaan että se luottaa niihin mun, et niin kuin, 

[koira ajattelee] ”no jostain syystä se haluu pitää mun tassuista kiinni ja miks se 

mun noita kynsiä noin, mutta ei mulle kuitenkaa tässä mitenkään käy”. Että joku 

semmonen, noin. 

 

H11: Niin, no ei koira varmaan, minä en usko että koira pystyy sellaseen 

analyyttiseen ajatteluun, mutta [...] Silloin jos sitä koiraa kohtelee reilusti, 

mustavalkoisesti, kielletty on aina kiellettyä ja sallittu on aina sallittua, sitä 

kohtelee reilusti, oikeudenmukaisesti, tarjoaa sille hyvän elämän, haasteellista 

tekemistä, riittävää liikuntaa, hyvän hoidon, niin totta kai se on tyytyväinen. 

Näkeehän siitä koirasta, että onko se onnellinen, tyytyväinen, miten se suhtautuu 

ohjaajaan. 
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5. Eläinkumppanuuden malli 

Koiran työvälineellisyyteen liittyy läheisesti myös tunteiden erottaminen koirasta, 

kuten on havaittu ranskalaisten paimenkoirakouluttajien työssä (Savalaois et al. 

2013). Tunteiden erottamiseen annettiin järkisyitä, kuten se, että kouluttaja saattaa 

kouluttaa koiraansa jollekin toiselle (Savalois et al. 2013). Tämän eron tekeminen ei 

kuitenkaan näytä onnistuvan täydellisesti, vaikka poliisikoirajärjestelmässä tulee ilmi 

koiraan suhtautuminen vain välineenä, ei tässäkään tapauksessa kiistaton 

välineellistäminen onnistu.  

H11: [...] Siis kiintyyhän niihin, sehän se ongelma vähän niin kuin onkin, niihin 

tahtoo kiintyä [...] 

H10: [...] Se on, niinku, omalla laillaan...Se on ehkä jopa vähän raskas asia, kun 

se [poliisin partiokoira] juridisesti juurikin luokitellaan, äärimmäisessä 

tapauksessa, niin kuin, voimankäyttövälineeksi [...] 

Vuorovaikutussuhteen löytäminen työvälineellisyyden lisäksi oli aineistossani esillä 

selkeänä. Vuorovaikutussuhteen merkityksen moninaisuus kuitenkin yllätti minut. 

Poliisikoiran työvälineys on selkeästi osa poliisikoiranohjaajien kulttuurista mallia. 

Se on siis jotain, jonka koko iso ryhmä jakaa ja hyväksyy keskenään. Myös se, että 

koiran kanssa rakennetaan yhteinen vuorovaikutussuhde on yleisesti kiistaton ja 

jaettu. Vuorovaikutussuhteen merkitys sen sijaan on henkilökohtaisempi. 

Poliisikoiran perheenjäsenyys tiedostettiin, mutta kaikki eivät itse ajatelleet 

poliisikoiraansa perheenjäsenenä. Sosiaalinen sopimus kuvaa mielestäni 

periaatteineen, eli luottamus, tunneside ja vastavuoroisuus,  myös eläinkumppanuutta 

(Armstrong Oma 2010; Knight 2005; Larrére & Larrére 2000; Lund et al. 2004). 

Haastatteluaineistoni perusteella poliisikoiranohjaajan ja poliisikoiran välisestä 

vuorovaikutussuhteesta on löydettävissä eläinkumppanuuden merkkejä. Arnold 

Arluken ja Clinton Sandersin mukaan, kun eläin ajatellaan kumppaniksi, mielletään 

se usein ihmisen kanssa samankaltaiseksi (ks. Schuurman 2012: 81). Haastateltavat 

kokivat poliisikoiransa omiksi toimijoikseen ja tunnustivat koiransa kokevan 

tunteita. Samankaltaisuuden tunnustaminen ihmisen ja koiran välillä on 

haasteellisempi tulkinta aineistostani. Tässä kohtaa pitää painottaa 

samankaltaisuutta, ei samanlaisuutta. Koiran näkeminen samanlaisena kuin 

ihminen, oli jotakin sellaista, jonka kaikki haastateltavat kielsivät. Koira ei ole 

ihminen eikä sitä sellaisena saa kohdella, oli monen haastateltavan käyttämä lause. 

Koira on kuitenkin oman tahdon omaava persoona, jota kuuluu kunnioittaa. Lisäksi 

poliisikoiraan viitattiin suoraan myös kumppanina. Tämän takia olen sitä mieltä, että 

vuorovaikutussuhteen merkityksessä on kyse eläinkumppanuudesta.  

5.1. Eläinkumppanuus  

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että poliisikoira on ohjaajansa 

työväline, kun taas poliisikoiran perheenjäsenyydestä ei oltu yhtä mieltä. 

Kulttuurinen malli hajoaa perheenjäsenyydessä, koska siitä ei löytynyt haastattelujen 

perusteella konsensusta. Osa haastateltavista piti poliisikoiraa perheenjäsenenä, toiset 
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taas mielsivät perheenjäsenyyden tarkoittavan koiran inhimillistämistä, ja koska 

koiran kohdalla tämä on väärin, ei koira ole perheenjäsen. Vaikka poliisikoiran 

perheenjäsenyydestä ei ollutkaan yhteisymmärrystä, se on työvälineyden 

lisäksi ”jotain muutakin”. Poliisikoirilla on sosiaalisessa ympäristössään monenlaisia 

rooleja. Se on ohjaajalleen työväline, työkoira, joidenkin mukaan ”työkaveri” ja 

kotona poliisikoiran rooli voi ”kaatua” (haastateltavan käyttämä termi) lemmikin 

rooliin. 

Koira on ohjaajansa työväline, mutta myös ohjaajan kotona asuva koira, jonka 

kanssa muodostetaan tiivis vuorovaikutussuhde. Perheenjäsen on epätäydellinen 

termi koiralle haastatteluaineistoni perusteella. Lisäksi, koska ohjaaja ei omista 

poliisikoiraansa kuten lemmikkikoirat omistetaan ja lemmikit voivat näin tulla osaksi 

perhettä, on perheenjäsen toisaalta riittämätön sana kuvailemaan poliisikoiraa 

ohjaajalleen. Kuitenkin se, ettei poliisikoira merkitsisi ohjaajalleen erittäin paljon, on 

väärä johtopäätös. 

H9: Niin, et ei se [poliisikoira] ole mun oma, mut silti se on mulle perheenjäsen. 

Joo, kyllä se vähän muuttaa sitä...Siihen tulee niin kuin semmonen vivahde, että 

kun se ei ole sun oma. 

H4: [...] koska siinä on niin suuri vastuu mulla siitä koiran kouluttamisesta, 

koiran hoitamisesta, mä pidän sitä vaan teknisesti sitä valtiota ja 

Poliisikoiralaitosta sen omistajana. Muuten se on niin kuin oma, oma eläin. --- 

kyllä teknisesti ja tällä tavalla, byrokraattisesti, se näkyy selkeesti että kuka sen 

koiran omistaa. Mutta henkisellä tasolla se on oma koira ja käytännössä. 

H2: Se on mun. Valtio omistaa sen paperilla, mut se on kyllä mun. Mä oon siihen 

kiintyny jo sen verran että, kaheksan vuotta koira täyttää kohta, ja, sitä ette multa 

hae, se on ihan varma (naurahtaa). 

Poliisikoiran kanssa myös käytetään todennäköisesti vielä enemmän aikaa kuin jos 

se olisi lemmikkikoira, koska sitä kuljetetaan töistä kotiin ja kotoa töihin ja 

merkittävä osa työ- ja vapaa-ajasta kuluu sen kanssa olemisessa. Tunneside syntyy 

eläimen kanssa vietetyn ajan kanssa (Sanders 2006; Schuurman 2012). Koiraan 

suhtautumista kuvaa hyvin se, miten yksi haastateltavista sanoi haastattelun aikana, 

että hänen koiransa ”polttelee” hänen mieltänsä, koska se on ollut jo hyvän aikaa 

yksin alhaalla kopissa ja se pitäisi viedä kohta ulos jaloittelemaan ja tarpeilleen.  

Koiran merkitys, tai merkityksen moninaisuus, tuli yleensä esille kaikkein parhaiten, 

kun kysyin miten haastateltava suhtautui koiraansa, eli oliko koira haastateltavalle 

työväline, työkaveri, lemmikki tai jokin muu ja miten ohjaaja kutsui itseään koiralle. 

Poliisikoira oli ohjaajalleen muun muassa kumppani, partion ja lauman jäsen sekä 

ihan vain koira. Ohjaajat kutsuivat itseään esimerkiksi koiransa mammaksi, papaksi 

ja iskäksi sekä laumanjohtajaksi. Muutamat myös sanoivat etteivät kutsu itseään 

koiralleen miksikään, eikä koiraa kuuluu kokea perheenjäseneksi, koska se on liikaa 

inhimillistämistä. Liika inhimillistäminen koettiin pahaksi juuri koiran kannalta. 
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H11:[...] semmoinen liika inhimillistäminen ei ole koiralle hyväksi, koska koira 

elää koiran elämää ja koska koira ei voi elää ihmisen elämää. Ja, se semmonen, 

kun koiran on hyvä olla silloin kun se tietää paikkansa laumassa ja säännöt ovat 

mustavalkoisia, koska koiran ajattelukyky ei riitä muuhun kuin siihen 

mustavalkoiseen ajatteluun. Niin silloin on väärin inhimillistää sitä koiraa, silloin 

se asetetaan sellaiseen tilanteeseen, missä se ei voi, sillä ei yksinkertaisesti riitä 

kyvyt selviytyä siitä tilanteesta ilman, että se stressaantuisi. 

Se miten ohjaaja kutsui itseään koiralle, ei ollut yksinkertaista. Kuitenkin jokainen 

arvosti koiransa paljon tärkeämmäksi kuin vain työvälineeksi. Koiraan 

suhtautuminen työvälineellisyyden jälkeen tuntui olevan myös vaikea selittää. 

Muutamat haastateltavat sanoivatkin, että heidän työtään ja koiran merkitystä voi 

olla vaikea ymmärtää, koska en itse ole poliisikoiranohjaaja. Suhdetta koiraan 

kuvattiin usein myös henkilökohtaiseksi. Tulkitsen henkilökohtaisuuden tarkoittavan 

sitä, että suhdetta ei voi selittää tyhjentävästi, eikä siihen voi päästä sisälle, koska 

siihen kuuluu vain ohjaaja ja koira. Koira merkitsee ohjaajalleen asioita, jotka ovat 

vain heidän kahden välisiä. Yksityisyys ja kahdenkeskisyys tuli esille esimerkiksi 

näin: 

M: Entäs sitten, tämä [koiran X] nimeäminen? Miten se tapahtui, kuka sen anto? 

H2: Se vaan annetaan siinä, siihen ei liity mitään tarinaa. Sillä on vielä omat 

hellittelynimensä erikseen, niinku meillä kaikilla ja ne on vaan meidän välisiä 

lempinimiä sitte. (hymyilee) 

M: Okei. Mitä lempinimiä [koiralla X] on? 

H2: Niitä on kaksi, pari kappaletta salaisia. (nauraa) 

M: Aa, okei.  

H2: Ne on meidän välisiä sellasia juttuja. 

 

H2: On mulla ollu niitä muutama hoidossakin ja jokku koirat on kyllä sellasia, 

että, jotkut osaa olla aika hankalia. Aika hankalia, että ne on vaan yhen miehen 

koiria, ei niitten kanssa leikitä sitten, että ne istua pojottaa keskellä pihaa ja 

tarhaa, että tässä oottelen että milloin isäntä tulis hakemaan, että viikon istuu 

paikallaan. Lenkille vein, niin hinausköyellä piti ottaa tarhasta kollegan koira. Se 

on niin karhee, se ei mittään meinannu sietää, niin mä semmosella viiden metrin 

hinausköyellä taluttelin sitä, se kyykytti minut kuus–nolla. 

Suhtautuminen ei kuitenkaan muutu koiraan liiaksi ympäristön vaihtuessa, vaikka 

toisaalta työympäristössä työvälineellisyys korostuu (ks. luku 3). Toisaalta 

samanlaista suhtautumista koiraan selitetään sillä, että ohjaajan pitää olla koiralle 

looginen käytöksessään, koska muuten koiran luottamus ohjaajaan kärsii.  

H3: Niin, kun ei se [minun suhtautumiseni koiraan] tietyllä tavalla edes voi 

muuttua, että kyllä se koiran kanssa tekeminen pitää olla samanlaista sille 

koiralle. Se koira olisi ihan sekaisin että, jossain kohtiin mä olisin jonkunlainen ja 

sit kotona oonkin ihan erilainen ja... 
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H2: [...] sun pitää olla koiran, eläimen kanssa, sun pitää olla ennustettava. Se, 

että jos se sun suhtautuminen ailahtelee, että tänään ei ja huomenna kyllä, niin 

siitä koirasta tulee ”skitso”. Ja siinä se ei ole hyvä asia, se pitää olla, on tasasesti 

oltava [...] pitäs pystyä olemaan ennustettava, se herättää luottamusta, se on ihan 

sama ku ihmislasten kanssa. Semmonen isä tai äiti, jonka käyttäytyminen on 

ennustettavaa, niin semmosen kanssa on helppo olla. 

Poliisikoiran työvälineellisyys on vahvasti läsnä koko ajan poliisikoiran monista 

rooleista tai tehtävistä huolimatta, kuten työväline, työkoira, lemmikki ja niin 

edelleen. Näiden moninaisten roolien luulin tuovan jotakin ristiriitaa koiran kanssa 

käyttäytymiseen. Ristiriitaan kuitenkin vastattiin näin: 

H1: Ei mul oo mitään eroo siinä, onko se poliisikoira vai lemmikkikoira. Niitä saa 

ihmiset silitellä, tässä vaiheessa kun koira on vielä pentu, niin niin paljon kun 

haluaa ja käydään paljon paikoissa, et...Sitten kun, jos on partiokoira, niin sitten 

kun se on aikuinen, niin täytyy olla sen ohjaajan vastuu ettei tapahdu paljon 

vahinkoja. Mutta ihan samalla lailla se on mulle lemmikki, harrastuskoira ja 

työkoirakin. Se on vaan kaikki samassa persoonassa. 

Olisi houkuttelevaa väittää, että poliisikoiranohjaaja–poliisikoira-suhde olisi 

esimerkillisimpiä ihmis–eläin-suhteita maailmassa. Se on mahdollisimman 

tasavertainen sekä koiran tunteet ja älyn huomioonottava. Partiopoliisikoiran 

kohdalla ongelmaksi muodostuu kuitenkin koiran rooli myös 

voimankäyttövälineenä. Jos partiopoliisikoiranohjaajan työtilanteessa kävisi niin, 

että hänen poliisikoirallaan voitaisiin pelastaa ihmisen henki, mutta on riskinä että 

poliisikoira loukkaantuisi tai ehkä kuolisi, on koira silti ”uhrattava” ihmisen hengen 

vuoksi. 

5.2. Uhraamisen paradoksi 

Poliisikoiranohjaajan työn eräs vaikeus tulee ilmi, kun poliisikoiraa pitäisi pystyä 

käyttämään kuin työvälinettä. Kuitenkin se on eläin, jolla on oma tahto ja persoona, 

ja jonka kanssa ohjaaja on rakentanut vuorovaikutteisen ja henkilökohtaisen suhteen. 

Sanders (2006) kirjoittaa, että amerikkalaisen poliisikoiranohjaajan työn luonne ja 

merkitys estää, tai pyrkii estämään, kiintymyksen tai tunteiden muodostumisen 

poliisikoiraan. Mielestäni tämä on liian yksinkertaistettu selitys Sandersilta. Toisaalta 

poliisin työn luonne, tai oikeammin poliisikoiran työn luonne voi yrittää estää 

ihmisen tunteiden muodostamisen koiraan. Tällä työn luonteella viittaan poliisin 

partiokoiran mahdolliseen uhraamiseen työtehtävällä, jos työtilanne niin vaatii. 

Tunnesiteen muodostaminen ei silti estä uhraamisen mahdollisuutta eikä uhraamisen 

mahdollisuus estä tunnesiteen muodostamista. Pikemminkin uhraamisen uhka vaatii 

antamaan koiralle hyvän elämän. Toisaalta sen voi myös tulkita hyvittämiseksi 

koiran hengen mahdollisesta uhraamisesta. Poliisikoiran kuolema työtehtävällä 

voidaan nähdä myös turhaksi. Jos koira jäisi etsintätehtävällä esimerkiksi auton alle, 

koettaisiin koiran kuolema ”lamaannuttavaksi” erään haastateltavan mukaan. 

Poliisikoira-lehdestä yksi tällainen turha kuolema löytyikin (”Viimeinen keikka” 
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2008), jossa jäljestystehtävällä ollut poliisikoira jäi auton alle. Työikäisen 

poliisikoiran kuolemaa kuvailtiin myös näin: 

H10: [...] että jos koira on ollu vaarassa loukkaantua, niin sitä ehtii jo kuvitella 

miten paljon sitä työtä valluu sormien välistä niin kuin hiekkaa, kun mistään sulla 

ei ole mahdollista ostaa samanlaista tilalle. 

Hiekan valuminen sormien välistä metaforana tarkoittaa jotakin asiaa tai tapahtumaa, 

jota ei kykene pysäyttämään tai hallitsemaan. Poliisikoira voidaan nähdä myös oman 

työn tuloksena. Se nähdään myös henkilökohtaisena suhteena, joka otetaan pois, kun 

koira kuolee. 

H10: Niin, ja sitten kun se on aika lailla henkilökohtanen juttu, että miten, tai se 

on kokonaan henkilökohtanen juttu se sun ja koiran suhde, että miten sä olet 

kouluttanu sitä [...] 

Eräs haastateltava sanoi koiran kuolemaa koiran eläköitymisen jälkeen 

luonnolliseksi. Toisaalta koiran kuolema työtehtävällä voisi myös olla väistämätöntä, 

varsinkin, jos koiran kuolemalla voitaisiin pelastaa ohjaajan, partiokaverin, rikoksen 

epäillyn tai sivullisen ihmisen henki. Tällöin koiran kuolemasta puhuttiin 

eräänlaisena ”uhraamisena”.  

H10: --- Sitten kuitenkin, tämän homman ehkä raadollisin puoli on se, että jos 

semmoinen voimankäyttötilanne tulee, missä pitää valita että ootko sä valmis 

uhraamaan sen koiran siinä työtehtävällä, uhraamalla, no joo vähän väärä 

sana...Valmis laittamaan sen koiran työtilanteessa sellaseen asemaan, että se jopa 

vähän uhrataan, että saadaan lissää toiminta-aikaa ihmisille, että se [epäilty] 

ensin kiinnittää huomionsa siihen koiraan ja käytännössä tappaa sen koiran. Niin 

sitten, jokanen on siis tässä hommassa sellaseen sitoutunu, eli siis, jos on vaikka 

asellinen henkilö, niin se koira pannaan ensin siihen tilanteeseen ja katotaan mitä 

se tekee. No jos se ampuu sen koiran, niin, niin...Se voi silti sillä pelastaa mun tai 

sen partiokaverin hengen, saati sitten että se pelastaa jonkun sivullisen hengen, 

tai että se [epäilty] uhkaa sua aseella ja sitten se kiinnittääkin huomionsa siihen 

koiraan ja vaikka ampuu sen, niin sinä selviät siitä tilanteesta naarmuitta. Niin 

siihenhän vaan niin kuin täytyy olla valmis, ja kyllä minä oon sitä mieltä että kyllä 

tuo koira, jos se voi sellasella pelastaa mun partiokaverin tai sivullisen hengen, 

niin...Kyllä se on silloin ollut sen homman tarkoitus, ja siihen kuitenkin, omalla 

laillaan pahimmillaan varauduttaan, ollaan valmiita, mutta kuitenkin toivotaan, 

ettei semmosta ikinä tuu. 

Arnold Arluke on tutkinut eläinten kanssa työskenteleviä ihmisiä ja huomannut 

heidän kärsivän hoivaamisen ja tappamisen paradoksista. Tämä tarkoittaa sitä, että 

eläinten hoivaamisen jälkeen ihminen joutuu myös lopettamaan eläimiä ja tuntee 

surua ja huonoa omaatuntoa siitä. (Ks. DeMello 2012: 224.) Myös sosiaalisessa 

sopimuksessa tunnustetaan eläinten tappamisen ongelma (Lund et al. 2004: 41–43). 

Myös poliisikoiranohjaajat näyttävät kärsivän hoivaamisen ja tappamisen 

paradoksista. Ohjaajat eivät toki tapa koiriaan itse, vaan vievät ne lopetettavaksi 
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eläinlääkäriin kun poliisikoira on tullut jo liian vanhaksi ja liian sairaaksi. 

Lopettaminen koetaan stressaavaksi, epämiellyttäväksi ja surulliseksi, mutta myös 

pakolliseksi velvollisuudeksi koiraa kohtaan. Koiran elämän pitkittäminen, kun se on 

vanha ja sairas, koetaan eläinrääkkäykseksi. Koiran lopettaminen silloin, kun se joka 

tapauksessa on jo kuolemansairas, koettiin myös koiran kunnioittamisena. 

Haastateltavien edesmenneillä koirilla oli yleisimmin todettu syöpä tai selkäkanavan 

ahtauma. Lopettaminen palveluksena koiralle tuli myös esiin empatiana. 

H11: [...] Eläimet on eläimiä ja sillä hyvä, että sillä ei...Siis että, onhan ne 

perheenjäseniä, mutta täytyy aina muistaa, että...kuitenkin ne on ”vain eläimiä”, 

että niitä pitäis aina muistaa kohdella niin kuin eläimiä kuuluu kohdella. Että, 

esimerkiksi niitä ei saa kiusata ja tuollakin paljon näkee kaupungilla ja 

muuallakin, että vanha ja sairas ihminen, niin sitä pystytään vielä auttamaan. 

Että, sen ihmisen elämänlaatu voi olla vielä elämisen arvosta. Mutta, eläimen 

kohdalla se menee eläimen rääkkäykseksi. Että niitä ei siinä vaiheessa pystytä 

auttamaan, eikä se ole sen eläimen lajin, siis sen mihin se laji on kehittyny ja 

mihin se on niin kuin tarkoitettu, niin se ei ole sille semmosta laadukasta elämää. 

Että, se ei luonnossakaan sen kuntoisena enää eläisi, niin minkä takia ihmisen 

täytyy sitten kiusata sitä. Ja esimerkiksi kun tuolla on niitä kaksijalkasia koiria, 

joilla on esimerkiksi takapää halvaantunu tai jotain tämmöstä, niin sehän on 

suoranaista julmuutta pitää niitä hengissä, jos niitä kerran ei pystytä hoitamaan.  

M: Mm. Niin, onko se sun mielestä sen takia julmaa, koska se eläin ei itse pysty 

tajuamaan sitä, miksi se on halvaantunu, tai miksi sitä sattuu? 

H11: Niin. Ja koska se kärsii koska se ei pääse liikkumaan ja luontohan korjaisi 

semmoiset hyvin nopeasti pois.  

Koira ei siis kykene käsittämään todennäköisesti jatkuvan kipunsa syitä ja ohjaaja ei 

halua koiransa tuntevan tätä jatkuvaa kipua. Poliisikoiran lopettaminen perusteltiin 

myös biologiselta näkökulmalta. Koira ei eläisi sairaana ja kipeänä pitkään 

lunnossakaan, joten on turhaa pitkittää koiran elämää ihmisten parissa. Poliisikoiran 

yleisimpien koirarotujen, saksanpaimenkoiran, belgianpaimenkoira malinoisin ja 

labradorinnoutajan, elinikä on noin 10-12 vuotta. Jos koira on jo esimerkiksi 11-

vuotias ja sillä todettiin syöpäkasvain, ei sen kivuliaan elämän pitkittämistä nähdä 

koiran hyvinvoinnin arvoisena. 

Lisäksi hoivaamisen ja tappamisen paradoksiin (ks. DeMello 2012: 224) liittyy 

kuolemasta johtuvan syyllisyyden tunteen siirtäminen jollekin toiselle osapuolelle. 

Poliisikoiran ”uhraamistilanteessa” koiran kuolema olisi epäillyn syy, koska 

poliisikoiraakoiraa ei lähetetä sellaiseen tilanteeseen, jossa on selkeä vaara sille ettei 

se selviydy. Lisäksi, poliisikoiran uhraaminen olisi tuossa tilanteessa työn puolesta 

pakollista (ks. lainaus H4, s. 55). Uhraaminen voidaan siis nähdä myös 

välttämättömäksi pahaksi, koiran elämään kuuluvaksi asiaksi. Poliisikoiraan 

suhtautuminen työvälineenä myös estää, tai yrittää estää, osaltaan liiallisten 

kiintymysten tunteiden kehittymistä koiraan. Kiintymyksen tunteen koettiin siis 

olevan osittain ongelma ja joskus haastateltavat toivoisivat, ettei poliisikoirasta 

pitäisi niin paljon. 
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H11: --- Sehän on tiukka paikka aina, jos on täysin palvellut koira ja sitten kun se 

kuolee, se on aina tiukka paikka, eihän se... 

H10: [...] kaikki kohtelee sitä niin kuin ommaa koiraa ja sitten kuitenkin, vois 

sanoa jopa niin, että se on vähän liikaakin oma koira, sillä lailla että joissakin 

asioissa pitäs osata ajatella että tämä on valtion koira, valtion omistama [...] 

Koiran hengen uhraaminen vaatii koiraan suhtautumisen työvälineenä tietyllä 

hetkellä. Väittäisin tässä olevan ohjaajan ja koiran välisen tunnesiteen ja ohjaajan 

työpersoonan välinen suuri ristiriita (ks. Sanders 2006). Täytyy kuitenkin muistaa, 

että poliisikoiria kuolee Suomessa virkatehtävillä äärimmäisen harvoin. Erään 

haastateltavan mukaan vuosien 2000–2010 välisenä aikana Suomessa on kuollut yksi 

poliisikoira poliisin voimankäyttötilanteessa. Koiran työvälineellisyys ja 

esineellisyys korostuu äärimmäisessä työtilanteessa, työvälineellisyys myös hälvenee 

koiran kuolemassa. 

H1: [...] jos aatellaan [...], että sitä aateltais esineenä niin kuin silleen että 

johonkin vaaralliseen tilanteeseen lähetettäisiin hoitamaan jotain, sellasta 

hommaa mistä se ei voi selviytyä, niin sellasta ei tapahdu. Että siel sit tavallaan 

se kyllä aatellaan työkaverina. 

H7: [...] se on aina yhtä paha juttu... [...] Se on niin ikävää kun on sitä 

pitkäaikaista sairastamista [...] Mulla on ollu se hyvä tuuri, että se [eläinlääkärin 

nimi] on ollu realisti ja se on sanonu, että mielummin päätät itte ja hän on sitä 

mieltä, että pitkä lääkehoito…Se ei sitä koiraa pelasta, se saattaa pitkittää sitä 

elämää, mutta se on kans sit kärsimystä se, loppuelämä. Että, vähän niin kuin oon 

sanonu, että mitään muuta mä en koirille toivo tulevaisuudelle kuin se, että 

terveyttä riittäs.   

5.3. Poliisikoiran kuolema ja muistaminen 

Lemmikkikoiran kuolemassa käydään läpi monia negatiivisia tunteita, kuten surua, 

henkistä tyhjyyttä ja syyllisyyttä. Syyllisyys johtuu usein lemmikkikoiran 

eutanasiasta, jonka päätöksenteossa lemmikinomistaja on ollut aktiivinen. (Tzivian et 

al. 2014.) Poliisikoira ei ole ohjaajansa lemmikki. Haastateltavani kokivat kuitenkin 

poliisikoiran kuolemassa eniten surua, mutta samalla he kokivat myös poliisikoiran 

eutanasian velvollisuutenaan koiraansa kohtaan. Lemmikinomistajat kokevat 

eutanasian usein velvollisuutenaan, kun koira on vanha ja sairas (Tzivian et al. 

2014). Jokaisen haastateltavan edellinen koira, tai edelliset koirat, oli viety 

lopetettavaksi eläinlääkärille. Koiran kuolemaa kuvattiin eniten ”kovana paikkana”. 

Kuolemaa kuvattiin myös ”koskettavana hetkenä”, mutta myös väistämättömänä 

tilanteena, joka tulee eteen 10–12 vuoden kuluessa koiran ottamisesta. Tällöin koiran 

kuolema ei siis tule yllättävänä ja hetkeen osaa jollain tasolla varautua, vaikka aina 

se onkin surullinen. Koiran kuolemaa kuvailtiin myös taitekohdaksi ja 

taaksekatsomisen paikaksi. Eräs haastateltava myös kertoi, että ”ihmismieli kyllä 

kestää koiran kuoleman” koska se on luonteva osa elämää yleensäkin.  
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Myös sosiaalisessa sopimuksessa eläinten tappamisen ongelma on läsnä. 

Tappaminen on kuitenkin moraalisesti paljon hyväksyttävämpää, jos eläintenhoitaja 

on pitänyt hyvää huolta eläimistään. Lisäksi sosiaalisessa sopimuksessa, eläinten 

tappaminen nähdään myös luonnollisena osana ihminen–eläin-suhdetta. (Lund et al. 

2004: 41–43.) Tätä ongelmaa voi myös soveltaa partiopoliisikoira–

poliisikoiranohjaaja-suhteeseen, siinä mielessä, että koira kuitenkin tapetaan, kun se 

viedään lopetettavaksi eläinlääkäriin. Tällainen kuolema koetaan kuitenkin 

luonnolliseksi ja armeliaaksi, kuten sosiaalisessa sopimuksessakin. 

Kuolemasta aiheutuva suru ja kaipaus koettiin ainakin perheen kesken tai muutamien 

lähimpien työtovereiden kesken. Lähimpien työtovereiden kanssa saattoi puhua 

koiran kuolemasta, koska he ainakin ymmärsivät, mitä ohjaaja kävi läpi surun 

käsittelyssä. Poliisikoiran kuolema kuitenkin kuuluu haastateltavien mukaan myös 

poliisikoiranohjaajan työnkuvaan. Se on työn raskas ja ikävä puoli. 

H8: Kyl se oli kova paikka. Se on...Se on tota, semmonen mikä, tietyllä tavalla sitä 

pysty niin kuin kertomaan ittelleen, kertomaan, että se kuuluu tähän asiaan, 

kuuluu, niin kuin...sun siihen tehtävään, että koulutetaan se [koira], tehdään työt 

ja sitten kun tulee se hetki, että ne tiet erkanee siinä, niin sekin päätös pitää tehdä 

ja kunniakkaasti. [...] Se on tän työn se ikävä puoli. Ja kyllä se sydämmestä ottaa, 

ei sille voi mitään. 

H5: No, siihen ei totu koskaan, se on aina kova paikka. Se on kuitenkin 

perheenjäsen ja tosi tärkee työkaveri, että vaikka siihen niin kuin, hmm, vaikka se 

ei tulis yllättäen ja että siihen saa varautua, niin silti se tippa tulee linssiin, kun se 

viimeinen hetki koittaa. [...] 

H3: No se on helv...tai, siis...No, siis ihan hirveä paikkahan se on. 

Koiran kuolemaa ei myöskään haluta miettiä liikaa etukäteen. Jos koira ei ole 

lähelläkään vielä eläkeikää, ei työn ikävää puolta haluta miettiä monta vuotta 

etukäteen. Ohjaajaa saattaa lohduttaa koiran kuolemassa osaltaan se, että yleensä 

vanhan koiran rinnalla on koulutettu jo uutta poliisikoiraa, johon ohjaajan pitää 

keskittyä.  

H4: Noo, edellinen koira, kun se jouduttiin lopettamaan, niin, sanotaanko, että 

kyllä se pari päivää, niin tuntuu pahalta, mutta että jo silloinkin, niin mulla oli jo 

siinä pentukoira rinnalla, niin sitten taas toisaalta, niin se keskittyminen menee 

siihen, ja keskittyminen on oikeestaan pakkokin viedä jo siihen, aika nopeesti. Nyt 

sitten taas tämä on ollut niin huippukoira, että en mä halua sitä vielä ensinkään 

aatella [...] Että, en mä tiedä kannattaako mun vielä tässä vaiheessa sitä [koiran 

kuolemaa] hirveesti miettiä. 

Koiran lopettaminen koettiin siis velvollisuudeksi ja empatiaksi koiraa kohtaan. 

Ohjaajat aistivat koiransa kokevan kipua ja apua kivun lievittämiseen ei ole. Erään 

haastateltavan edellinen koira oli lopetettu viisi päivää ennen haastattelua ja hän 

kertoi asiasta näin: 
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H11: No. [koiran nimi] kuoli… [...] viis päivää sitten. Eli, se on sillä lailla aika 

tuoreessa muistissa. [...] Se on…(huokaisee)…Tottakai se koskettaa. Se…(pieni 

tauko)…pari päivää on kyllä aika alakuloinen mieli, kyllä. Mutta…Sen ehkä 

jotenkin sillä lailla, senhän tietää silloin kun sen koiran ottaa. Sen elinaika on se 

reilut kymmenen vuotta. Koira on koira, sitä ei saa inhimillistää, on 

epäinhimillistä koiraa kohtaan pitää esimerkiks sairasta koiraa hengissä, jos sitä 

ei pysty auttaan. Se itse, se koira…Jos se osais puhuu, niin se varmaan arvostais 

sitä että…Se ei ole koiran elämän arvosta se, että väenvängällä pidetään 

hengissä. Ja esimerkiks [koiran nimi] kohdalla [...] kun pystyttiin näkemään, että 

se... [on] jotakin vakavampaa, niin siinä tilanteessa se ei olis ollu sitä [vanhaa] 

koiraa kohtaan reilua... alkaa sitä avaamaan ja alkaa leikkaamalla kiusata sitä 

koiraa, niin, että sille olisi mahdollisesti saatu pari kuukautta lisää sairasta 

elinaikaa. Nyt se oli terve, kivuton, viimeistä kahta tuntia lukuun ottamatta, se oli 

koiraa kohtaan oikein, että se lopetettiin. Niitten elukoitten kanssa täytyy, vaikka 

se ei näin, ehkä näin se saattaa tuntua vähän julmalta, mutta se on, koiraa 

kohtaan täytyy…Ehkä se on sitä empaattisuutta. Asettua sen koiran asemaan. Et 

se on, totta kai se koskettaa tommonen, että monta vuotta, [...] kaverina 

ollu…kuolee, mutta, aikansa kutakin. 

Koiran eutanasiassa koetaan usein syyllisyyttä, koska koiranomistaja on koiran 

kuolemassa aktiivinen osapuoli (Tzivian et al. 2014). Haastateltava sanoo 

ylläolevassa lainauksessa koiran kuoleman olevan ”oikein” tuossa tilanteessa ja 

myöntää sen kuulostavan julmalta. Kuitenkin eutanasian ajatellaan olevan oikein 

juuri koiran kannalta. Koiran kuoleman aiheuttaman surun järkiperäisyyttä 

perusteltiin myös sillä, että työtänsä, ja poliisikoiraa, pitää kunnioittaa. Yksi 

haastateltavista perusteli koiran kunnioittamisen järkiperäisyyttä näin: 

H2: --- Okei, jos mä lähden siltä linjalta että, laitetaan, että, se koira on nyt ihan 

vaan esine. Niin, jos sulla on esine, ala vaikka taidemaalariksi ja maalaa jotakin 

freskoo. Niin, maalaa kymmenen vuotta. Maalaa persetti vieköön, joka päivä 

kymmenen vuotta. Ja sitte se otetaan pois, se rakennus jonne sä olet sen freskon 

maalannu ja laitetaan se sitten vaikka kuoppaan. Että jos sä et yhtään pysähdy ja 

hiljene siinä hetkessä, että kymmenen vuoden työ otetaan sulta sivuun, niin et sä 

silloin perhana tehny sitä sydämellä. Sä oot ihan kone. 

Tässä haastateltava vertasi koiran kanssa työskentelyä hyvin pitkäksi projektiksi, 

johon liittyy vaikeita ja helppoja aikoja, pettymyksiä ja onnistumisia. Kun tämä 

pitkäikäinen projekti on loppu ja jos sitä ei muistelisi, olisi se merkki siitä, ettei työn 

tekijä välittänyt lopulta työnsä tekemisestä. Tämä vertaus liittyi myös siihen, mitä 

haastateltava oli aikasemmin sanonut poliisikoiranohjaajan tarvittavista 

luonteenpiirteistä. Poliisikoiranohjaajan ammatin kuului tuntua elämäntavalta. 

Koneellisuuden liittäminen koiraan sekä ohjaajaan on näin ollen mahdotonta, tai 

ainakin epätoivottua.  

Vaikka haastateltavat kertoivat muistelevansa kuolleita poliisikoiriaan, he eivät pidä 

niille hautajaisia, koska kokevat eläimen hautajaiset liialliseksi inhimillistämiseksi. 

Esimerkiksi: 
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H11: --- siinä [eläinten hautajaisissa] tulee vähän sama ongelma kuin kaikessa 

muussakin eläimen pitämisessä, että koirien pitämisessä, no varmaan monen 

muunkin eläimen pitämisessä, mutta koirien pitämisen yhteydessä sen huomaa 

selkiästi, että koiraa inhimillistetään sillä lailla liikaa, että...Koira on koira, koira 

ei ole ihminen ja koira itse asiassa kärsii, jos sitä kohdellaan kuin ihmistä. --- siis 

jos tällanen jonkun mielenrauhaa parantaa, niin mikäpä siinä jos järjestetään 

jotkut hautajaiset, mutta jos mun koiralle sattuis noin, niin ehei...Kyllä mä sillä 

lailla pidän tollasta, tollasena...Siis en minä ymmärrä tollasta. 

Hautajaiset koirille olivat haastateltavien mukaan liiallista inhimillistämistä ja 

inhmillistämistä pidetään koiralle haitallisena. Koiran kanssa muodostetaan 

tunneside, jolle kuitenkin on olemassa rajat.  

H10: --- Että, pikkusen sellanen skeptinenkin suhtautuminen siihen, koska tiukan 

paikan tullen, kyllä sitä on pystyttävä pitään välineenä. Että, sillä lailla ei saa olla 

liian tunteellinen. 

Kuten tutkimuskirjallisuudessa on tullut aikasemmin ilmi, työkoirakouluttajat 

pyrkivät olemaan muodostamatta liiallisia tunteita koiriinsa. Kuitenkin tällainen 

tunteiden muodostamattomuus näyttäisi olevan ihanne, jota ei saavuteta. Eräs 

haastateltava kertoi ensimmäisen koiran poismenostaan näin: 

H8: --- Että, sehän se loppuaika, niin se oli aikaa vastaan taistelua, siinä, että 

siinä näki että sillä alkaa se peräpää pettämään ja mitään ei ole tehtävissä sen 

asian suhteen. Että se vaan, pikkuhiljaa heikkenee ja heikkenee ja sitten vaan piti 

lopulta tehdä se päätös, että nyt ei enää enempää, ja, kyllä se oli koko perheelle 

kova paikka. Se oli ehdottomasti kova paikka, ja siellä se on meidän tontin 

kulmalla edelleenkin ja on siis hauta tehty sille...Kyllä sitä niin kuin suree, kuin 

ihmisen poismenoa. Se on kuitenkin niin intensiivistä se yhdessäoleminen. 

Kyseisen haastateltavan ensimmäinen koira oli otettu pois poliisikoiran tehtävistä, 

koska poliisikoirien tasotarkastuksissa kyseinen koira ei ollut suoriutunut riittävän 

hyvin voimankäyttötestissä. Poliisikoiranohjaaja perheineen ei kuitenkaan halunnut 

purkaa sosiaalista sopimusta koiran kanssa, vaan poliisikoira jäi lopulta perheeseen 

lemmikkikoiraksi. Vakka koira saikin lopulta lemmikkikoiran statuksen eikä ollut 

enää poliisikoira ja näin ollen voisi väittää ettei ohjaaja enää surrut 

koiraansa ”poliisikoirana” vaan ”lemmikkinä” on väittämä mielestäni väärä. Koiran 

kanssa oli vietetty enemmän aikaa kuin mitä lemmikkikoiran kanssa oltaisiin vietetty 

ja koiran kanssa muodostettiin siis näin jopa tiiviimpi tunneside.  

Vaikka poliisikoiralle ei hautajaisia pidetäkään, erään poliisikoiranohjaajaryhmän 

jäsenenet pitävät kuolleille poliisikoirilleen muistohetken. Näin he kertoivat siitä: 

H3: ...aina se on myös sellanen kasvun paikka kuitenkin. [Muistelussa] sieltä 

tulee ne kaikki mitä on sen koiran kanssa tehny, ne kaikki epäreiluudet mitä itte on 

tehny sille koiralle, lupaa että seuraavalle koiralle mä en noita samoja 

kataluuksia tee, mitä sinä jouduit kokemaan. Ja, kyllä se jokaselle on, et vaikka se 
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[koiran kuolema] on, tosi, tosi hirveetä, niin jokaisen ohjaajan sen pitää niin kuin 

kokea. Ja se on, se seuraava koira saa siitä sen hyödyn, hyödyn irti. Perinteiseen 

tapaan, kun se päivä on millon se koira pitää lopettaa, niin juodaan viinaa jonkun 

tutun kanssa ja käydään sen koiran ura läpi. [...] en siis tarkota että vedetään 

sammumiseen asti, mutta sanoisin, että tämmöset niin kuin juhlamaljat ja että, se 

oli semmonen koira ja se oli hyvä koira ja nyt jatketaan eteenpäin.  

H2: ... sehän on tietty rituaali sitten… [...] kai siihenkin tottuu, mut mä en oo vielä 

tottunu. Tuskin tulen tottumaankaan että ihan kylmästi voisin siihe 

[suhtautua]…[...] Muistellaan sitä jonkun toisen ohjaajan kanssa [sitä koiraa]. 

Juodaan mielummin laadukasta viskiä tai konjakkia. Se on rituaalinomainen juttu. 

[...] Et jos se [koiran kuolema] menee, niin kuin, yks haileena, niin...Jollekin ehkä 

sopii. Mut ei mulle, kyllä mä haluan just lähimpien kollegoitten kanssa, lähinpien 

koiramiesten kanssa jakaa sen, että. 

H11: Et meillähän on [koiranohjaajaryhmän] keskuudessa semmonen tyyli, että 

sitten kun koira kuolee, niin seuraavan kerran kun olemme yhtä aikaa, siihen on 

mahollisuus, niin otetaan silleen…No se on itse asiassa niin, että seuraavan 

kerran kun ollaan yhessä, niin juodaan [koiran nimi] pullo. Että se on sellainen 

tietynlainen perinne [...] 

Hautajaisten pitäminen koirille ei ollut haastateltavien mukaan suotavaa, mutta 

muistotilaisuuden tai muistohetken pitäminen tuntui olevan monelle haastateltavalle 

myönteinen asia. Mielenkiintoinen huomio oli, että muistotilaisuus koettiin 

yksityiseksi. Poliisikoiranohjaajat eivät mieltäneet esimerkiksi mediajulkisuutta 

poliisikoiran muistamisessa positiiviseksi asiaksi. 

 

M: Joo, aivan. Sitten tämä toinen amerikkalaisen poliisikoiran kuolemistapaus 

oli, että koira kuoli noin kaksi viikkoa sen eläköitymisen jälkeen, ja sitten sille 

haluttiin järjestää tämmönen muistotilaisuus. Niin onko sun mielestä sitten 

tällainen, että halutaan järjestää tämmönen, ihan vaan julkinen muistotilaisuus 

hyvälle poliisikoiralle, niin...Onko sekin sun mielestä liikaa? 

H10: No, on. [...] Eläimet on eläimiä ja sillä hyvä, että sillä ei...Siis että, onhan 

ne perheenjäseniä, mutta täytyy aina muistaa, että...Että, kuitenkin ne on 

lainausmerkeissä vain eläimiä, kuitenkin, että niillä, niitä pitäis aina muistaa 

kohdella niin kuin eläimiä kuuluu kohdella. Että, esimerkiks niitä ei saa kiusata 

[...] 

Kuolleita poliisikoiria halutaan muistella siis yksityisesti ja oman ryhmän kesken. 

Ohjaajat todella arvostavat koiriaan ja kokevat työnsä sellaiseksi, joita ulkopuoliset 

eivät välttämättä ymmärrä. Poliisikoiranohjaajille heidän poliisikoiransa ovat 

henkilökohtaisesti tärkeitä koiria, joita he käyttävät apunaan työtehtävissä. 

Eläinkumppanuus kuvastaa ohjaajan ja poliisikoiran välistä jokapäivistä 

kanssakäymistä. 

H2: [...] Mehän ollaan kumppanuksia. [...] Se [koirani] on kumppani, se ei ole 

lemmikki, eikä se ole semmoinen, niin kuin, työväline. [...] Tuota, tietynlainen 
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kunnioitus täytyy olla sitä eläintä kohtaan. Silloin sä teet sen ohjaamisenkin ja 

kouluttamisenkin täydellä sydämellä [...]  

  



80 
 

6. Tulokset 

Käytetystä tutkimuskirjallisuudesta huomaa, miten ihmisten suhtautuminen eläimiin 

on aina moninaista ja monimutkaista. Työeläimiin ja nimenomaan poliisikoiriin 

suhtautumisessa tämä monimutkaisuus tulee erityisen selkeästi esille (Sanders 2006). 

Tämän tutkielman haasteena on ollut näiden ristiriitaisuuksien löytäminen, 

erotteleminen sekä hyväksyminen. Kuten Naomi Quinn (2005a; 2005b) kirjoittaa, 

kulttuurinen malli ei ole koskaan täysin looginen, vaan siihen liittyy aina myös 

ristiriitaisuuksia. Leinonen (2013) selventää eläimiin liittyvien kulttuuristen mallien 

olevan tässä suhteessa erityisen ristiriitaisia. Eläimiä kohdellaan parhaimpina 

ystävinä ja sorrettavina hyödykkeinä, ja kaikkena siltä väliltä. Toimintaympäristöllä 

ja valituilla eläinten koulutusmetodeilla on suuri merkitys eläimiin suhtautumisella ja 

niiden käsittelyllä. Tässä tutkielmassa poliisikoiran työvälineyttä perustellaan työn 

takia. Myös poliisikoirien kasvatus, koulutus ja ominaisuudet voidaan perustella 

puhtaasti näin. Poliisikoiranohjaaja on kuitenkin poliisikoiraansa palkitseva 

laumanjohtaja ja koulutusmetodeihin kuuluu koiran käsittely oman tahdon omaavana 

päätöksentekijänä. Poliisikoira on ohjaajansa työväline, mutta suhdetta ei voi 

ymmärtää työkoneellisuuden kautta. Työvälineellisyyden lisäksi korostetaan 

poliisikoiranohjaajan ja poliisikoiran välistä vuorovaikutussuhdetta. 

Vuorovaikutussuhteelle löytyi monia ilmauksia, kuten tiimityöskentely, kemioiden 

kohtaaminen, bluetooth-yhteys ja yhteinen sävel. Muun muassa näillä ilmauksilla 

korostettiin myös suhteen henkilökohtaisuutta, jonka vuoksi tulkitsen 

vuorovaikutussuhteen eläinkumppanuudeksi.  

Vuorovaikutussuhdetta kuvastaa erittäin hyvin sosiaalinen sopimus ihmisen ja 

eläimen välillä. Haastatteluaineistossa tuli esille koiran tunnustaminen oman tahdon 

omaavaksi eläimeksi. Sitä kunnioitetaan, siihen kohdistetaan luottamusta, sekä 

koulutettavia asioita ja työtehtäviä mietitään koiran näkökulmasta. 

Poliisikoiranohjaajat kieltävät koirien inhimillistämisen, mutta harjoittavat kriittistä 

antropomorfisointia. Sosiaaliseen sopimukseen liittyy läheisesti 

poliisikoiranohjaajien koirasuhteen valta- ja laumanjohtajakäsitykset.  

Laumanjohtajuus tulee ilmi siinä, että ohjaaja päättää mitä kulloinkin tehdään. 

Koiran pitää siis totella ihmistä, eikä päinvastoin, mutta tottelevaisuus on helppoa, 

koska koiran on mukava ja hyvä olla ohjaajansa kanssa. Lisäksi laumanjohtajuus on 

neuvoteltu jatkuvassa kanssakäymisessä. Koira ikään kuin antaa laumanjohtajuuden 

ohjaajalleen. Kuitenkin työtehtävissä koira saa päätösvaltaa silloin, kun se etsii 

hajujen lähteitä. Silloin ohjaaja kulkee koiransa perässä ja voi olla jopa haitaksi, jos 

ohjaaja määrää koiraansa tuolloin liikaa. Koira voi kadottaa vainun tai menettää 

mielenkiinnon tehtäväänsä, jos se kiinnostuu liikaa tapahtumahetkellä siitä, mitä 

ohjaaja tekee tai sanoo. Näin ollen ohjaaja ja koira tarvitsevat häiriintymättömän 

työrauhan. 

Yleinen mielikuva on, että poliisikoira on ohjaajansa työväline ja perheenjäsen. 

Haastatteluissa tuli esille työvälineyden konsensus, kun taas perheenjäsenyydestä ei 

oltu yhtä mieltä. Poliisikoiran työvälineys on siis vakiintunut osa 

poliisikoiranohjaajien ja poliisikoiran vuorovaikutussuhteen kulttuurista mallia. 

Vaikka vuorovaikutussuhteen merkityksestä ei löytynyt haastateltavien kesken 
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konsensusta, se ei kuitenkaan kerro siitä, että poliisikoira olisi ainoastaan ohjaajansa 

työväline. Se kertoo siitä, että poliisikoiranohjaaja rakentaa henkilökohtaisen 

tunnesiteen poliisikoiraansa ja tämä merkitys on osa henkilökohtaista mallia. 

Poliisikoiranohjaajan ja poliisikoiran välisessä suhteessa on paljon ristiriitaisuuksia, 

jotka voisivat tuoda jännitettä ohjaajan ja koiran välille (Sanders 2006). Oman 

tutkielmani perusteella nämä ristiriitaisuudet eivät näyttäisi tuovan ainakaan näkyvää 

jännitettä haastattelemieni ohjaajien suhtautumiseen koiraa kohtaan. Ristiriitaisuudet 

tiedostetaan ja hyväksytään. Poliisikoira on ohjaajansa työväline, ja 

partiopoliisikoiranohjaaja on kykenevä käyttämään sitä sellaisena tiukoissa 

tilanteissa ja myös uhraamaan koiransa jos sillä voidaan pelastaa ihmishenki. 

Samalla kuitenkin toivotaan, ettei tuollaista tilannetta tulisi, jossa koiran henki 

vaarantuisi. Koiran hyvinvoinnista pidetään huolta, jotta se olisi hyvä työväline, 

mutta siitä huolehditaan myös koiran itseisarvon takia. Poliisikoiranohjaajan ammatti 

koetaan myös elämäntavaksi, jossa eläinrakkaus ja koiranlukutaito ovat erittäin 

tärkeitä ominaisuuksia. 

Poliisikoira, etenkin poliisin partiokoira, on työvälinearsenaalissa samassa ryhmässä 

esineellisten välineiden kanssa. Suorat ilmaukset siitä, että koira ei ole kone eikä sitä 

sellaisena saa käsitellä, sekä koirasta puhuminen, kertovat poliisikoiranohjaajien 

lämpimästä käsityksestä poliisikoiriinsa. Poliisikoiraa ei verrata koneisiin, vaan 

koirien ja koneiden välille pyritään tekemään enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä. 

Koneellisuuden kieltäminen kertoo kuitenkin siitä, että ristiriitainen suhtautuminen 

poliisikoiriin tiedostetaan. Ristiriitaisuus tulee esille esimerkiksi 

poliisikoiranohjaajan työssä poliisiorganisaation jäsenenä. Poliisiorganisaatiossa ei 

työhön liittyvissä päätöksissä tunnisteta riittävästi poliisikoiran persoonaa ja 

oppimiskykyä. Poliisikoiran koulutus vaatii oman aikansa eikä sitä voida nopeuttaa 

tehokkuusnäkökulman mukaisesti, koska poliisikoirankoulutus perustuu 

henkilökohtaisen suhteen luontiin. Tämä tekee koiran kuolemasta vaikean, mutta 

koiran kuolema on myös väistämätön ja sen kokeminen kuuluu poliisikoiranohjaajan 

ammattiin.  
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HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Taustatiedot 

- Nimi, ikä, ammattinimike, kuinka kauan ollut  poliisikoiraohjaajana/koirapoliisina 

Poliisi  

 Mikä sai alunperin innostumaan poliisin työstä? 

 Poliisin hierarkia, siis komennusjärjestys (ja miten koirapoliisi ja poliisikoira 

lopulta siihen sopivat)? 

 Millainen on poliisi: mitä ominaisuuksia ihmiseltä vaaditaan, jotta voi olla 

poliisi? (yleisesti poliisin määritelmän löytää helposti netistä) 

 Kuinka kauan olet ollut poliisina ennen poliisikoiraohjaajakoulutusta? 

 Millainen poliisi on hyvä poliisikoiraohjaaja/koirapoliisi? 

 Mikä sai innostumaan poliisikoiraohjaajan työstä? 

 Onko  koiria poliisikoiran lisäksi? Onko poliisikoira ”oma” koira, vai onko se 

valtion omistama, jne.? 

Poliisikoira 

 Mikä on poliisikoirien tehtävä poliisissa? 

 Millainen koira on poliisikoira? Millainen koira ei ole poliisikoira? 

Poliisikoirakoulutus 

 Mitä tehtäviä poliisikoira tekee? 

 Miten ohjattavat koirat valitaan? 

‒ Millainen on hyvä ohjattavaksi valittu koira (millaiset 

perusominaisuudet   vaaditaan)? 

‒ Miten/milloin ominaisuudet on valittu? (onko vaadittavat 

ominaisuudet olleet   samat 

vuosikymmenestä toiseen) 

‒ Onko oma koira hyvä poliisikoira? Onko mitään heikkouksia? 

‒ Nimeäminen?(!)  

 Miten tapahtuu, kuka nimeää?  

 Onko lempinimiä? 

 Miten ohjaaja valitsee oman koiransa? 

 Mitä eroja koirarotujen välillä on? 



92 
 

 Miten koulutus etenee? Mitä koulutukseen sisältyy? Koulutuksen kesto? 

‒ Miten koulutus on samanlainen kaikille koirille? 

‒ Jatkokoulutukset? 

‒ Miten koirat erikoistuvat tehtäviinsä? 

‒ Millainen aggressiivisuus on koiralle hyväksi, millainen pahaksi? 

Opetetaanko aggressiivisuutta? 

 Mitä heikkouksia koiralle sallitaan? 

 Mitä erityisen hyviä kokemuksia oman koiran kanssa? 

 Mitä huonoja kokemuksia? Onko koskaan joutunut luopumaan koirasta 

kouluttamattomuuden vuoksi? 

Poliisikoiran käyttö poliisityössä 

 Mitä tehtäviä poliisikoiralla on? 

 Millaiset tilat poliisikoiralle on työpaikalla? 

 Millainen on poliisikoiran päiväaikataulu? 

‒ Millaisiin työtehtäviin otetaan mukaan? Miksi otetaan, 

rauhoittamaan tilannetta (vallan symboli), etsintään (nenän 

biologinen ominaisuus)? 

 Miten koiran kanssa toimitaan? 

 Ottaako koira joskus ohjat? 

 Onko ohjaajalla ja koiralla oltava esim. koko ajan 

katsekontakti? 

 Miten palkitaan/rangaistaan? 

 Millaisia hyviä/huonoja työkokemuksia koirasta?  

 Onko jokaiselle koiralle vain yksi ohjaaja? 

 Millaisia ovat poliisikoiran tauot?  

 Miten perhearki ulottuu työhön? 

‒ Tuntuuko, että työskentelee kaverin/perheenjäsenen kanssa? 

 Keskusteletteko paljon muiden koiraohjaajien kanssa koiristanne? 

Poliisi ja poliisikoira kotona 

 Muuttuuko suhtautuminen mitenkään koiraan, kun ollaan kotioloissa? 

 Miten suhtautuu mahdollisiin muihin lemmikkeihin? 
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 Miten koira suhtautuu muihin perheenjäseniin? 

 Viitataanko koskaan lemmikkiin vai onko koira aina poliisikoira? 

 Miten poliisikoiramaisuutta pidetään yllä kotona? Miten lemmikkiyttä pidetään 

yllä? 

 Miten poliisikoiraohjaajan työ ulottuu muuten perhearkeen? 

‒ Onko enemmän kavereita poliisivoimissa? 

‒ Onko poliisijärjestötoimintaa? 

‒ Paljon koulutustilaisuuksia? 

‒ Osallistutko poliisikoirasi kanssa kilpailuihin? 

Vuorovaikutussuhde 

 Kuvaile koiraasi (luonnetta, tapoja, lempipaikkoja, epämieluisia tapoja, jne.) 

 Miten kutsut itseäsi koiralle? Onko isä/äiti/pomo/päällikkö/emäntä/isäntä, jne. 

 Hellitkö ikinä koiraa? (esim. onko se söpö, ihana, jne.) 

‒ Pusutteletko, halailetko, hemmotteletko herkuilla? 

 Miten ajattelet koiran suhtautuvan sinuun? 

 Onko lempinimiä? 

 Millainen on vapaapäivä? 

 Koiran eläkelöityminen? 

 Koiran kuolema  

‒ Miten suretaan? 

‒ Hautajaiset, valokuvat, muistot? 

‒ Millainen muutos? 

‒ Milloin hankitaan uusi koira? 

  

 

 


