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1. Johdanto  

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja taustaa 

 

Tämänopinnäytteenaiheenaonkoirankoulutuskirjallisuudenvakuuttamisen      

keinotjatieteellinenperusta.Tutkielmanaihevalikoituisekäpitkäaikaisen         

harrastukseni,ettäedellisenammattinipohjalta.Itsellänionollutkoiria         

1990-luvun loppupuolelta saakka, ja harrastin hevosia aikuisiällä       

kymmenisen vuotta. 

 

Ammatillinentaustanionbiologianpuolella.Väittelinekologiseneläintieteen        

alaltavuonna2009.Tässätutkielmassaeläintieteilijäntausta,koiraharrastus        

ja tiedeviestinnän tutkimus yhdistyivät luonnollisella tavalla.  

 

Koira-jahevosharrastustenvuoksiolentuntenytsuurtakiinnostustaeläinten         

kouluttamiseen.Vuosien varrellaolenistunutvarsinmonilla koirantai         

hevosenkouluttamistakäsittelevilläluennoillajakäytännönkursseilla.Heti        

alkuun minulle selvisimyös, ettäeläinkouluttajienmaailma ontäynnä         

kilpailevia näkemyksiä parhaista toimintatavoista. 

 

Aloittelevallaharrastajallaolivarsinvähänkeinojaerottaahyviäneuvoja         

huonoista,jaerikoulutusfilosofioidenäänenpohtiminen,taivarsinkaan        

kyseenalaistaminen, ei useinkaan saanut pitkän linjan harrastajilta       

myönteistä vastaanottoa.  

 

Tieteentekijänä minua hämmensiihmistenyleinenhaluttomuustutustua       

uusiin koulutusmetodeihin.Itsekoulutuksenlisäksikiinnostuinkinsiihen       

liittyvistälieveilmiöistä,kutenkuppikuntiinjakautumisestajaerimieltäolevien         

enemmän tai vähemmän halventavasta nimittelystä.  
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Olenhalunnuttarkastellakoirankoulutuskirjallisuuttauudestanäkökulmasta.      

Tämänopinnäytetyöntarkoitusonvertaillaerikoulutustyylejäkäyttävien        

kouluttajiensanavalintojajamuita tapoja,joillahehaluavatmyydä oman          

filosofiansa kirjojen lukijoille.  

 

Tutkielman ensisijaisena tavoitteenaei siis varsinaisesti ole vertailla        

koulutustyylientoimivuuttamuuten kuinsiinämielessä, mitä tieteellistä        

aineistoakouluttajatkäyttävät(taiovatkäyttämättä)argumentaationtukena,        

ja millaista tieteellistä näyttöä koulutusmenetelmistä on ylipäänsä saatavilla. 

 

1.2 Tutkielman rakenne 

 
Johdannon luvussakaksi esittelen koiran jaihmisensuhdetta ja         

koirankoulutuksenhistoriaa.Selvitän,mitäyleisestiottaentiedämmekoirasta        

eläimenä.Samallapohdin,mitenihmisenjakoiranyhteistyöonkehittynyt          

nykytutkimuksenvalossajamitenevoluutiojaihmisensuorittamavalintaovat          

muokanneetkoiraasellaiseksieläimeksi,kuinsenykyäänon.Luvunlopussa          

siirryn tutkailemaan koirankoulutusta ja sen eri ilmiöitä. 

 

Luvussa kolme tarkastelen lyhyesti oppimispsykologian historiaa      

nimenomaaneläintenkouluttamisenkannalta.Samallakäynläpitämäntyön         

kannalta tärkeimmät oppimispsykologiaan liittyvät käsitteet. 

 

Neljännessä luvussaesittelen kognitiivisen metaforateorian jaaivojen       

mielikuvaskeemojen merkitystä ihmisen ajattelulle. Pyrin selittämään      

eläintenkoulutuksessa vallitseviaristiriitojaaivojemme syvärakenteillaja      

niiden vaikutuksella siihen,millaisena näemme ympäröivänmaailman.       

Tarkastelenmyösomaaasemoitumistanikoirankoulutuksenkentälläjaomia        

kognitiivisia kehyksiäni.  
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Lukuviisiesitteleekäyttämänitutkimusaineiston.Luvussakuusitarkastelen        

erikoirankoulutusoppaidenvälisiäerojajamahdollisiasyitäniidentakana.         

Aluksipohdinmiksijakenellenämäkirjatovatkirjoitettu,jamillaisiahaasteita            

sekalainen lukijakuntakentiesasettaa kirjojenkirjoittajille.Seuraavaksi       

tarkastelen,millaisena eläimenäkukinkirjoittajanäkeekoiran.Tämäon         

tärkeää,koskanäkemyskoirastavaikuttaaohjaavanpitkältisitä,millaisena         

koiran ja ihmisen suhde kouluttajalle näyttäytyy. 

 

Pohdinhavaitsemianierojakouluttajienkäyttämissäkäsitteissäjaheidän        

antamissaan koulutusneuvoissa. Erot heijastelevat kouluttajan     

koulutusfilosofiaa janäkemystä koirasta eläimenä. Nämä näkemykset       

vaikuttavat liittyvän laajemmin tyypillisin aivojen ajatuskehyksiin. 

 

Koska kyseessä on tiedeviestinnäntutkielma,kappaleessa seitsemän       

peilaanlopuksilöytämäänitieteellistätutkimustatässätyössäkäsiteltyihin        

koirankoulutusmenetelmiin. Tarkoitus oli pohtia, onko löydettävissä      

tieteellistä näyttöä tarjottujen neuvojen puolesta tai niitä vastaan.  
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2. Koira lemmikkieläimenä 

 

2.1 Koira suomessa 

 

SuomessaonKennelliitonarvioidenmukaanyli600000koiraa.Rotukoiria          

rekisteröidäänvuosittainnoin50000.Suosituimmatrodutvuonna2016olivat          

labradorinnoutaja,suomenajokoira jajämtlanninpystykorva(Kennelliitto     

2017a). Suomen Kennelliitto ry on valtakunnallinen koira-alan       

asiantuntijajärjestö, jonkaeri tytäryhtiöidenpalveluksessa on yli 60        

työntekijää.Koiramme-lehti on Suomen luetuinharrastelehti jasen        

lukijamäärä on noin 380 000 (Kennelliitto 2017b).  

 

Koiriinjamuihinlemmikkieläimiinliittyväliiketoimintaeioleenääaikoihinollut           

nippelibisnestä.Eläinlääkäriasemat,tarvike-jaruokamyyjät,mediatalot ja       

kouluttajattarjoavatkuluttajilleyhäuusiapalveluita.Lemmikeistähalutaan        

pitää huolta, niitä inhimillistetään,janiiden kanssa matkustellaan ja         

harrastetaan yhä enemmän. 

 

 

2.2. Koira ihmisen kumppanina 

 

Koirat toimivatmonissa ihmisiäavustavissatehtävissä.Koiranhajuaistia        

voidaan hyödyntää ainakin huumeiden, rahan,kadonneiden ihmisten,       

miinojenjamuidenräjähteiden,hukkuneiden,syövän,malmin,kadonneiden        

lemmikkien ja homevaurioiden etsintään. 
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Suomalaisittain eksoottiselta kuulostavaatyötätekeeesimerkiksiTeam       

Rokka, jokataisteleeTansaniassasalametsästystävastaankouluttamalla       

norsunluutaetsiviäkoiria.SuomenEläinsuojeluyhdistystenliittorySEYryon          

myöntänytTeamRokalleVuodeneläinsuojeluteko2016-palkinnon(Suomen         

Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry 2016). 

 

Avustajakoiria(Invalidiliittory2017,Kennelliitto2017c)koulutetaannäkö-,        

kuulo-jaliikuntavammaistentarpeisiin.Avustajakoira voimyös varoittaa        

omistajaansa lähestyvästä epilepsiakohtauksesta tai verensokerin     

äkkinäisestä laskusta.Kirjastossa toimivatlukukoiratauttavat lasten       

lukemaanoppimisessajakaverikoiratvierailevaterilaisissahoitolaitoksissa       

virkistämässä asukkaita.  

 

Erilaisiakoiraurheilulajejaonkymmeniä,jotenvalinnanvaraariittää,mikäli        

koirankanssahaluaaharrastaatavoitteellisesti.Palveluskoiratkilpailevat       

muunmuassatottelevaisuudessa,suojelussa,viestissä,haussataijäljellä.        

Palveluskoirarotuja ovat esimerkiksi saksanpaimenkoira, rottweiler ja      

bordercollie. (Lääti & DogSports.fi 2014). 

 

Paimenkoirilla, kuten bordercollieilla jaaustraliankelpieillä, on omat       

paimennuslajinsa, vinttikoirat (esimerkiksigreyhoud, afgaaninvinttikoira,     

whippet) kisaavatmaastojuoksussa tairatajuoksussa.Myös erityyppisillä       

metsästyskoirilla (ajokoirat,kanakoirat, haukkuvat, luolakoirat,noutajat,      

spanielit) on omat kokeensa. Muita harrastuksia ovat esimerkiksi        

tottelevaisuus,agility, rally-toko,koiratanssi, koirafrisbee,canicrosseli       

koirajuoksu, näyttelyt tai flyball (Lääti & DogSports.fi 2014.) 

 

Suurin osa suomalaisista koirista toimittaaensisijaisesti seurakoiran       

tehtävää.Koirankanssaliikkuminenparantaafyysistäkuntoajatekeehyvää          

psyykkisellehyvinvoinnillejasosiaalisillesuhteille(Turunen2015).Koirienon         

todettumyös lisäävänhoitolaitoksissa asuvien vanhusten fyysistäja        

psykososiaalista hyvinvointia (Lång2011). Yleisen käsityksenmukaan       
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lemmikinomistajatovat fyysisestimuita terveempiäjaonnellisempia.       

Tutkimusnäyttöaiheestaonkuitenkinristiriitaista(Herzog2011,Müllersdorf        

et al. 2009). 

 

 

2.3 Ihmiset lemmikkien pitäjinä 

 

On epäselvää,miksi ihmisetylipäätäänpitävätlemmikkieläimiä,vaikka        

tavalleonesitettylukuisiaevolutiivisiateorioita(Herzog2014).Harvinaisia         

yksittäistapauksialukuunottamattatätäpiirrettäeitavatamuillalajeilla,jaeri           

lajiaedustavieneläintenvälisetystävyyssuhteetovatuseimmitenkehittyneet        

eläintarhoissataimuissa epäluonnollisissaympäristöissä(Herzog2014).       

Tunnetuinesimerkkivapaanaluonnossaelävieneläintenlemmikinpidosta       

lieneebrasilialaistenkapusiiniapinoidenkasvattamamarmosetti,jonkatutkijat       

nimesivät Fortunataksi (Izar et al. 2006).  

 

Koiraonyleisinlemmikkinäpidettäväeläin.Niitätosinkohdellaanhyvineri           

tavoin eri kulttuureissa. Ihmiset jakoirat elävät yhdessä monissa         

kulttuureissa,muttavainkolmasosassaniistäsemielletäänseuralaiseksitai         

lemmikiksi.Useimmiten koirallaontarkoituksenmukainentehtävä,kuten       

vartiointitaipaimennus.Neovatennemmintyökaluja,kuinperheenjäseniä,ja          

koiriapahoinpidelläänyleisesti.Vainmuutamassakulttuurissakoirienkanssa        

leikitään.Eurooppalainenjapohjoisamerikkalainenkoiranpitotapaedustaa      

siis poikkeusta ihmiskulttuurien joukossa (Gray & Young 2011.) 

 

Noinkahdessakolmasosassabritti-taiamerikkalaiskotejaonlemmikkieläin.        

Eläintenpitolemmikkinäalkoikansanparissavastanoin200vuottasitten           

(Herzog 2014), vaikka hallitsijoilla on ollut koiria lemmikkeinäja         

statussymboleina paljon kauemmin. 
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2.4 Koiran alkuperä ja ominaisuudet 

 

Koira on mitä todennäköisimmin ensimmäinen domestikoitunut eli       

kesyyntynyteläinlaji.Tutkimallasekänykyääneläviäkoiriajasusia,että          

koiraeläinten fossiileja,yritetään selvittää, missä jamilloin koira on         

kesyyntynyt(Bradshaw2011,52-91).Vanhimmatkoirankaltaisetfossiilit          

ovatlöytyneetEuroopastajaSiperiasta.Niidenarvellaanolevanyli30000          

vuottavanhoja(Thalmannetal.2013).Ontosinepäselvää,ovatkonämä           

koirafossiilit peräisin kesyyntyneistä vai villeistä koirista.  

 

Arviot koiran domestikaatiohistoriasta vaihtelevatmelkoisesti käytetystä      

menetelmästäriippuen,muttasuurinosamolekyylibiologisistatutkimuksista       

viittaakesyyntymisentapahtuneenjossainpäinItä-taiKaakkois-Aasiaa15         

000-16000vuottasitten,elisamoihinaikoihinkunriisinviljelyäaloiteltiin            

(Pangetal.2009,Savolainenetal.2002).Hurjimmat DNA-tutkimusten          

tuloksetsijoittavatkoiranalkuperän100000vuodenpäähän,ajallejolloin         

ihmislaji oli vasta kehittymässä (Vilá et al. 1997).  

 

Myös Niskanen et al. (2013) osoittivat hiljattain, että koirien         

immuunijärjestelmääsäätelevienMHC-geenienmonimuotoisuusonAasiassa      

suurempaa kuin Euroopassa, mikä viittaa kesykoirien aasialaiseen       

alkuperään. Jokatapauksessakesykoiraon ollut ihmisenkumppani         

viimeistään siinä vaiheessa, kun maanviljelys oli vasta syntymässä. 

 

 

2.4.1 Koirien kognitiiviset taidot 

 

Koiratovatfylogeneettisestiihmisestäpaljonkauempanasukupuussakuin        

apinatjaihmisapinat,mutta kesyyntymisprosessijaihmisensuorittama        
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valintaovatvaikuttaneetvoimakkaastikoiranevoluutioon.Vaikkakoiranja         

sudenDNAovatlähesidenttiset,tieteennykykäsityksenmukaankoiraeiole           

heikko,pennuntasollejäänytsusi,vaansosiaaliseltajärjestelmältääntäysin         

erilainen laji (Bradshaw 2011, 23).  

 

Koiraerottaahajuaistillaanaivanhelpostitutunihmisentaitutunkoiranhajun           

vieraasta. Aivokuvantamistutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että      

koirassaheräämiellyttäviätuntemuksiasenhaistaessatutunihmisenhajua.         

Senaivoissaaktivoituujuurisealue,jokaliittyymielihyväänjapalkintoihin,           

kutenruokaan,taiihmisillävaikkamusiikkiin. Vastemuistuttaa sitä,mikä          

ihmisenaivoissanähdäänheidänkatsellessaanläheistensävalokuvia.Ehkä        

koiratietyssämielessäsiismieltääihmisetomaksiperheekseen(Bernsetal.           

2014.) 

 

Koiraonsopeutunuttoimimaanyhteistyössäihmisenkanssa.Niinpäseon          

eläimeksikohtalaisentaitavalukemaanihmisensosiaalisiasignaaleja.Koirat        

osaavatetsiäruokaaihmisenkädenosoittamastasuunnasta,janeosaavat          

myösseurataihmisenkatseentainyökkäyksensuuntaa(Hareetal.2002).           

Apinatovatkoiriaälykkäämpiämonissaongelmanratkaisutehtävissä,mutta       

neeivätolekovintaitavialukemaanihmisensosiaalisiasignaaleja(Hare&           

Tomasello2005).Esimerkiksisimpanssiteivätymmärräosoittavaaelettä        

(Hare & Tomasello 2005, Hare, Calla & Tomasello 1998). 

 

Nämätaidotonjopienilläkoiranpennuilla,niilläkin,jotkaovatolleetihmisten           

kanssavainvähäntekemisissä.Ihmistenkasvattamillasusillaeiolenäitä          

samojasosiaalisiataitoja.Toisaalta koiratantavatvaikeissatehtävissä        

huomattavanhelpostiperiksisusiinverrattuna,japyytävätihmiseltäapua         

esimerkiksikatsomallavuoronperäänihmistäjatehtävää(Hare,Calla&          

Tomasello 1998.) 

 

Koiratosaavatmyöskäyttääsosiaalisiasignaalejaihmisellekommunikointiin.        

Ne opastavatihmistähaluamalleenkohteelle(esimerkiksiruokatailelu)         
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muunmuassakatsomallakohdettajaihmistävuoronperään(Savallietal.           

2014). Tämä lienee arkisena kokemuksena tuttu suurelle osalle        

koiraihmisistä. 

 

Koirattuntuvatmyöstietävän,mitäihminennäkeejamitäei.Esimerkiksine            

tuovatlähesainanoudettavanesineenihmisenetupuolelle,vaikkaihminen         

kääntäisi niille selkänsä. Ne ottavat kiellettyä ruokaahuomattavasti        

todennäköisemmin, mikäli ihmisen silmät ovat suljettuna tai selkä        

käännettynäruokaakohti.Koiratmyöskerjäävätruokaamieluitenihmiseltä,         

jonka kasvot ovat näkyvissä (Hare, Calla & Tomasello 1998.) 

 

Sosiaalisillaeläimilläkasvotovattärkeäosakommunikaatiotajalauman         

jäsententunnistamista.Kahdessa erisilmänliiketutkimuksessaosoitettiin,      

ettäkoiratpitivätenitentoistenkoirienkuvistajakatselivatenimmäkseen          

silmienaluettakuvassa.Ne katsoivatpisimpääntuttujenkasvojenkuvia,         

mikä viittaasiihen,ettäkoirattunnistavatyksilöitäkuvista(Somppietal.           

2012,2014.)Koiratosaavattunnistaakasvokuvistaomanlajinsa,vaikka         

koirien fenotyyppi eli ilmiasu on äärimmäisen vaihteleva (Autier-Dérian 2013). 

 

 

2.4.2 Sosiaalisten taitojen evoluutio 

 

Koiran sosiaalisen älykkyyden kehittyminen liittyy todennäköisesti      

valintapaineeseen,jokaonvähentänytsusienihmistäkohtaantuntemaa        

pelkoa jaaggressiivisuutta. Vähiten ihmisaratyksilöt ovat pystyneet        

tehokkaimmin käyttämään ravinnokseenesimerkiksi ihmisiltäjääneitä      

tähteitä.Kovinaggressiivisestiihmistäkohtaankäyttäytyneilläeläimilläon        

myös ollut suurin riski tulla tapetuksi (Bradshaw 2011, 79.) 
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Legendaarinen venäläinen kettukoe on hyvä esimerkki      

kesyyntymisprosessista.Vuonna 1959 Dmitri Belyaev aloittiSiperiassa       

hopeaketuilla(Vulpesvulpes)kesyyntymiskokeen.Kokeestaonraportoinut       

pitkääntutkimusassistenttinatoiminutjasittemmintutkimuksenjohtajaksi       

siirtynytLyudmilaTrut(1999).Kokeessajalostettiinkahtakettupopulaatiota.        

Toisessaryhmässäjokasukupolvestavalittiinlisääntymäänneyksilöt,jotka         

osoittivatvähitenpelkoajaaggressiivisuuttaihmistäkohtaan.Toisenryhmän         

kettuja lisättiin sattumanvaraisesti ja ryhmää käytettiin kontrollina (Trut 1999.) 

 

Alkutilanteessa kaikkiketutpelkäsivät ihmistä.Vain yhtäominaisuutta        

valitsemallakesyyntyminentapahtuikuitenkinerittäinnopeasti(Bradshaw       

2011,79).Jokuudennensukupolvenkohdallakesyimmätketuthakeutuivat         

ihmisenseuraan,vinkuivatsaadakseenhuomiota,januolivatihmisiäkuten         

koirat (Trut 1999). 

 

Kesyihinkettuihinilmaantuiyllättäenmyöskokojoukkouusiamorfologisia         

ominaisuuksia:luppakorvia,kippurahäntiäjavalkoisialäiskiä(Bradshaw       

2011,78).Näitä samojapiirteitätavataankotieläimilläkauttamaailman.         

Ilmeisestitietytkesyyteenliittyvätkäyttäytymispiirteetovatkytkeytyneet       

geeneihin, jotkatuottavat näitä kesyille eläimille tyypillisiä ulkoisia        

ominaisuuksia (Trut 1999.) 

 

Kesyyntyneet ketunpennut ymmärtävät ihmistensosiaalisia signaaleja      

samallatavoin,kuinkoirat.Villinäpysyneellekettukannallenäitäkykyjäei          

kehittynyt (Trut 1999.) 
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2.4.3 Koirien älykkyys: tapaus Chasey 

 

BordercollieChaseyontoiminuttutkimusobjektinakokeessa,jossatestattiin,        

miten paljonkoiratvoivatoppiasanoja,jamitenneymmärtävätkäsitteitä           

esimerkiksi ihmislapsiin verrattuna.  

 

Tutkimuksen tulokset ovat jokseenkin huikaisevia. Kolmen vuoden       

intensiivisenkouluttamisenaikanaChaseyoppivirheettömästitunnistamaan       

1022nimeäerikohteille,jotkaovatlastentaikoirienleluja(Pilley&Reid             

2011).Seolisisaattanutoppiapaljonenemmänkinsanoja,muttakolmen          

vuodenjälkeentutkijoidenresurssiteivätenääriittäneetpäivittäisiin4-5           

tunninopetussessioihinjastandardoituihintesteihin.Chaseyoppiuusianimiä         

myöspoissulkumenetelmänavulla,elivalitsemaanoikeanlelunsulkemalla        

loogisenpäättelynavullapoismuutmahdollisetvaihtoehdot(Pilley&Reid          

2011.) 

 

Chasey oppimyös, ettänimetviittaavatnimenomaankohteisiin,eikäse          

yhdistäobjektinnimeenmitäänkäskyä,kuten‘nouda’.Toisinsanoenkoira          

kykeneeymmärtämään,että‘pallo’tarkoittaaobjektinnimeä,eikäesimerkiksi         

käsky-yhdistelmää ‘nouda pallo’ (Pilley & Reid 2011.) 

 

LisäksiChasey osaaluokitellakohteitaerilaisiinluokkiinjaalaluokkiin.         

Luokkiaolivatesimerkiksi‘lelu’,jokakäsittikaikkiChaseynlelut,muttaei           

muitatalonesineitäkutenkaukosäätimiätaimuitatavaroita,joillaseeiollut            

koskaanpäässytleikkimään,ja‘frisbee’sekä‘pallo’ja‘kumipallo’,jotkasiis           

sisältyivätluokkaan‘lelu’.Sesiiskäsittää,ettäsamallaesineellävoiolla           

yleisnimi (lelu, pallo) ja yksilöllinen nimi (kumipallo) (Pilley & Reid 2011.) 
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2.5 Elämä koiran kanssa  

 

Jokainen haluaa lemmikistään mukavan seuralaisen, jonkakanssa       

puuhastelutuottaamolemminpuolista iloa.Sopivankoirarodunvalintaon        

tärkeä ensiaskel ongelmattomaan yhteiselämään. Pennun ottamista      

harkitsevantulisikinrehellisestiarvioidamuunmuassapaljonkoliikuntaaja         

muuta puuhaa on valmis järjestämään lemmikilleen. 

 

Rodun ominaisuudet jaalkuperäinen käyttötarkoitusvaikuttavatkoiran       

käytökseen.Esimerkiksi metsästysrotuisilla koirillaonuseinvahvahalu        

riistan perään, mikä vaikeuttaa merkittävästi koiran turvallista irtipitoa. 

 

Koirien välinen yksilöllinen vaihtelu on suurta, mutta yleisestiottaen         

työntekoonjalostetutroduttarvitsevatpaljontekemistäseurakoirinakin.       

Valitettavastikoirarotujensuosionäyttääperustuvanenemmänkulloisiinkin       

muotivirtauksiin, kuin rodun keskimääräisiin ominaisuuksiin kuten      

pitkäikäisyyteen, terveyteen tai pelokkuuteen (Ghiranda et al. 2013). 

 

 

2.5.1 Ongelmakäytös 

 

Ihmisetovatvalmiitasietämäänmelkosuurtaepämukavuuttaluullessaansen         

ikäänkuin “kuuluvanasiaan”. Talutushihnassa vetäminen jaruuan        

kerjääminenovatesimerkkejäkäytöksistä,joitaeiainanähdäopittuinaja          

opetettuina,vaaneläimenluontaisina.Tällöinomistajalleeituleedesmieleen          

yrittääkorjatakäytöstä.Samastasyystäesimerkiksiratsuhevosenrauhatonta        

tepasteluaselkäännoustessasiedetäänvuodestatoiseen,vaikkatapavoi        

olla pahimmillaan vaarallinen ihmiselle. 
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Koirien käytösongelmatovatilmeisestimelko tavallisia,vaikkakinarviot        

ongelmakäytöksenyleisyydestävaihtelevat29prosentista92prosenttiin       

(Immonen2013). Vaihtelu luvuissajohtuutodenäköisestisitä,ettäeri         

tutkimuksissaongelmakäytöksetonmääritelty hyvineritavoin.Yleisimpiä        

ongelmakäytöksiä ovat ympäristön, kuten huonekalujen, tuhoaminen,      

aggressiivisuus, tarpeidentekeminensisätiloihinjapelkotilat(Immonen       

2013). 

 

Onvarsinyleinenkäsitys,ettäkoiranomistajanpersoonallisuusjaasenteet         

vaikuttavatkoiranongelmakäytöksiin.Esimerkiksi koiranhemmottelunja       

inhimillistämisenuskotaan edistävän dominanssiaggression esiintymistä     

(Jagoe&Serpell1996).Tästäonollutvaikeasaadatieteellistänäyttöä.           

Vaikuttaakuitenkinsiltä,ettäesimerkiksiensikertalaisillakoiranomistajillaon        

hiemanenemmänongelmallisestikäyttäytyviäkoiriaverrattunakokeneempiin       

koiranomistajiin(Jagoe&Serpell1996).Onmyösjonkinverrannäyttöäsiitä,           

ettätottelevaisuuskoulutusvähentäätiettyjäkäytösongelmia(Jagoe&Serpell        

1996). 

 

Ongelmien vakavuusvaihteleesuuresti.Ovikellonhaukkuminenjaihmisiä        

vastenhyppiminenovatehkähäiritseviä,mutta kohtalaisenvaarattomia        

käytöksiä. Näitä ei monikaan pidä varsinaisena ongelmakäytöksenä.       

Taluttimessavetäminentaivastaantulijoillerähjääminenonsitähankalampi        

tapa, mitä suuremmasta koirasta on kysymys.  

 

Yksinolonongelmatkorostuvatkerrostalossa,jossapahimmissatapauksissa       

naapuritjoutuvatpuuttumaankoiranhäiritseväänääntelyyn.Eroahdistunut       

koiravoimyöstuhotairtaimistoajopakymmenientuhansieneurojenedestä.          

Tällätavoinoireilevakoirakärsiiitsekinkovastastressistä.Yksinolo-ongelmia         

onhiemankeskimääräistäenemmänkoirilla,jotkanukkuvatomistajansa        

lähellä (Jagoe & Serpell 1996). 
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Aggressio ihmisiä,toisiakoiriataikotieläimiäkohtaanvaikeuttaakoiran         

kanssaliikkumistataivieraidenkutsumistakotiin.Pahimmassatapauksessa        

aggressiivisuusjohtaakoiranlopettamiseen.Käytösongelmat vaikuttavat      

koirienelinikään,silläeläinlääkäreidenarvioidenmukaan10-70%kaikista          

eutanasioistatehtäisiinkäytösongelmienvuoksi.Myöskoirienhylkääminen       

ongelmakäytöksen vuoksi on tavallista (Immonen 2013.) 

 

Ongelmatilanteissa apua haetaan koulutusoppaista, tuttavilta tai      

eläinkouluttajilta,jalopultaeläinlääkäriltä.Kuitenkinomistajattunnistavat       

esimerkiksikoiranstressiävarsinhuonosti,jayllättävänharvaonhakenut          

apua ongelmien ratkaisemiseksi (Immonen 2013). 

 

 

2.6 Koirankoulutuksen historiaa 

 

Koirienkouluttamiseenliittyviämuistiinpanojaonlöydettyjoajalta125eaa.          

Koiria käytettiin erityisesti karjan paimentamiseen jametsästykseen.       

Amerikassa organisoitiin urheilukoirien koulutusta jo 1700-luvulla.      

LemmikkikoirilletarkoitetuttottelevaisuuskilpailutalkoivatAmerikassavuonna      

1933 (Cambridge Center for Behavioral Studies 2014.) 

 

Aluksielokuvissa,jamyöhemmin televisiossajasarjakuvissa,esiintyneet        

nokkelatkoiratRin TinTinjaLassiesaivat1920-luvultalähtienihmiset           

arvostamaan koulutettuja koiria. Näihin aikoihin alkoi ilmestyämyös        

ensimmäisiäkoirankoulutusoppaita.Eräsnykykoulutuksenpioneereistaon      

alkujaandelfiinejäkouluttanutKarenPryor,jonkavuonna1984julkaisema         

kirja Don’t shoot the dog toi operantin ehdollistamisen (operantti         

ehdollistuminen, katso kappale3.3) yleiseentietoisuuteen(Cambridge       

Center for Behavioral Studies 2014.) 
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Historiallisestikoirienkouluttaminenonperustunutvahvastirankaisuun.Eräs        

asiaanvoimakkaastivaikuttaneistahenkilöistäolisaksalaineneverstiKonrad        

Most,jonkavuonna1944englanniksikäännettykoirankoulutuskirjaTraining        

Dogs,AManual(AlkuperäisteosLeitfadenzurAbrichtungdesPolizei-und          

Schutzhundesonvuodelta1910)perustikokokoulutuksensilleajatukselle,         

että koiraa on hallittava fyysisellä voimankäytöllä (Bradshaw 2011, 123).  

 

Eräänkyselytutkimuksenmukaannykyäänkoulutuksessarankaisunlisäksi       

palkkioita muodossa taitoisessakäyttääylikolmeneljäsosaa koiraa         

kouluttavista ihmisistä (Hiby et al. 2004). 

 

On siltivarsinharvinaistakäyttääpuhtaastipositiiviseenvahvistamiseen        

perustuvaa koulutustapaa,eli enemmistö omistajista kouluttaakoiriaan       

erilaisilla palkkioiden ja rankaisujen yhdistelmillä (Hiby et al. 2004). 

 

 

2.6.1 Koirakirjallisuus 

 

Koirankoulutus-jarotutieto-oppaitajulkaistaanSuomessavuosittain.Osaon        

kotimaistatuotantoajaosakäännöskirjallisuutta.Mikäli lukijallaeiole         

aiempaatietämystäeläintenkoulutuksesta,ensikertalainenkoiranostaja       

valitseekoulutusoppaantodennäköisestisattumalta:käteentarttuuteos,joka        

onlähikirjastossasaatavilla,senkannessaonvetoavakuva,taitekijäon           

esimerkiksi TV:stä tuttu.  

 

ViimevuosinaTV-julkisuuteenovatSuomessakinponnahtaneetbrittiläinen       

VictoriaStillwell(Isännänjakoirankäytöskoulu)jaamerikkalainenCesar         

Millan (Koirakuiskaaja), jotka edustavat varsin erilaisia näkemyksiä       

ongelmienratkaisussa.Erokonkretisoituupalkkionjarankaisunkäyttööntai         

käyttämättä jättämiseen.  
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2.7 Koirankoulutuksen kaksi koulukuntaa 

 

Karkeastiottaenkouluttajatvoidaanjakaakahteenkoulukuntaan:johtajuutta        

jalaumakäyttäytymistäkorostaviinsekäpositiivistavahvistamistakäyttäviin       

kouluttajiin.Jälkimmäistätyyliäkutsutaanmyös hiemanharhaanjohtavasti       

siinäyleisestikäytetynmerkinantovälineen vuoksinaksutinkoulutukseksi.      

Moni kouluttaja käyttää jonkinlaista eri metodien yhdistelmää. 

 

Laumanjohtajuuteenperustuvastakoulutustavastaesimerkkinämainittakoon     

TV:stä tuttuKoirakuiskaaja Cesar Millan jasuomalaisittainniinsanotut         

PEVI-kouluttajat.LyhennePEVItuleemetodin kehittäjän,PerttiVilanderin        

nimestä.PositiivistavahvistamistamarkkinoivatSuomessanäkyvimminTuire       

Kaimio ja Tommy Wirén. 

 

Eläinkoulutusontaito,jokatyypillisestiopitaankokeneemmiltaharrastajilta        

kädestäpitäenjakäytännönharjoittelunkautta.NykyäänYouTubejamuut          

nettipalvelut ovat tuoneetvaltavanmäärän laadukastavideomateriaalia       

harrastajienulottuville.Videotovatkinloistavatapahavainnollistaaeläinten        

kouluttamista. 

 

Koiraavoikouluttaakäytännönkokemuksensekäyrityksenjaerehdyksen         

avulla,tuntemattalainkaanoppimisteorianperusteitajalukemattayhtään        

kirjaa. 

 

Pelkästään lukemallaeläintenkoulutustaonkinmelko mahdotonta oppia        

kovin perusteellisesti, koska kouluttamiseen liittyypaljon kädentaitoja,       

esimerkiksi palkkion ajoituksen jasuunnan määräämisessä. Eläinten       

yksilölliseterotesimerkiksitemperamentissavaikuttavatvoimakkaastiniiden       

tapaanreagoidaeri tilanteisiin,minkä vuoksikouluttajallatäytyyolla         

käytettävissä useita vaihtoehtoisia toimintatapoja. 
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2.7.1 Eläinten kouluttamisen eettiset kysymykset 

 

KaikkeaeläintenkohteluamäärittääviimekädessäSuomenEläinsuojelulaki        

(1996)jaEläinsuojeluasetus (1996).Eläinsuojelulakia ollaanparhaillaan       

uudistamassa, sillä nykyinen laki on jo monilta osiltaan vanhentunut. 

 

Laissa todetaanmuun muassa, että tarpeettomankivun jatuskan         

tuottamineneläimilleonkiellettyjaeläintenfysiologisetjakäyttäytymistarpeet         

on otettava eläintenpidossa huomioon (Eläinsuojelulaki1996).Eläinten       

kouluttamisestaeläinsuojelulaissa sanotaan,että eläimenkohtuuttoman      

ankara kurissa pitäminen jaliiankovakourainenkäsittelyon kielletty         

(Eläinsuojelulaki 1996). 

 

Suomen eläintenkouluttajat ry(2017)on laatinutomat eettiset ohjeet         

jäsenistölleen.Näissäohjataankouluttajantoimianiinihmisasiakasta,kuin        

koulutettavaa eläintä kohtaan. Itse koulutusmenetelmistä todetaan näin: 

 

Koulutusperustuuensisijaisestitoivotunkäyttäytymisenvahvistamiseen,eikä       

väärästäkäyttäytymisestärankaisemiseen.Eläimensäikyttelytaiväkivallan       

käyttöeikuulukoulutusmenetelmiin.Koulutuksen eitulesaadaaikaan         

eläimessä opittua avuttomuutta tai ylivarovaisuutta (Suomen      

eläintenkouluttajat ry 2017). 

 

Lakiteksti on luonteeltaan yleisluontoista ja jättää melko paljon        

tulkinnanvaraa siihen, mitä on esimerkiksi kohtuuttoman ankara       

kouluttaminen. Vuonna 2012 tunnetunamerikkalaisen koirankouluttajan      

Cesar Millanin Suomen-vierailuaiheuttimelkoista kuohuntaa puolestaja        

vastaan.Millan esiintyiHelsingissäHartwallAreenalla(YleUutiset2012).         

Vuonna 2011Millan joutuiperumaanvastaavanesiintymisenRuotsissa        

kovan kritiikin vuoksi. 
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Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liittoSEY ryon julkaissutMillanin        

koulutusmenetelmättuomitsevialausuntojaainakinvuosina2011ja2012        

(SuomenEläinsuojeluyhdistysten liittory2011ja2012).Lausunnoissa        

todetaan,että Millan käyttääkoulutuksessamuun muassa sähkö-ja         

piikkipantoja,mahaan kohdistuviapotkuja,sekäkoiranselättämistä(eli        

koiranpitämistäselälläänfyysisestipakottaen,kunnesseantaalakkaa         

pyrkimästä pois tilanteesta), ja pakottamista pelottaviin tilanteisiin. 

 

Eräät Millanin käyttämistä koulutusmenetelmistä ovat Suomen      

eläinsuojelulain vastaisia jane on leikattupois Suomen televisiossa         

esitetystä Koirakuiskaaja-ohjelmasta. Luonteenomaista tämäntyyppisistä    

metodeistakäydyllekeskustelulleon,ettäkeskustelunosapuoleteivätpääse         

yhteisymmärrykseen siitä, mikä on esimerkiksi potkun ja koskettamisen ero. 

 

 

2.7.2 Dominanssikiista 

 

Tässä työssäkäsiteltäviä koirankoulutuksen koulukuntia erottaa ehkä       

selvimminkäsitysdominanssinmerkityksestä koiranjaihmisenvälisessä        

suhteessa.  

 

Aiemmin vallalla ollut käsitys tiukastalineaarisestaarvojärjestyksestä       

eläinten välillä juonsijuurensaahtaissa tarhaoloissa luonnottomasti       

muodostettujen susilaumojen käyttäytymisestä (Bradshaw2011, 109).      

Myöhemmin tutkimuksentuloksienyleistettävyyttäonkritisoitusillä,että        

vapaanaelävätsudeteivätkäyttäydysamoin,kuinvankeudessaelävät         

sudet.  
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Valitettavastivapaanaeläviensusienvälisestädominanssistaonjulkaistu        

varsinvähäntieteellistätutkimusta(Mech& Cluff 2010).Mech (2000)          

kuvailee susilaumaa perheyksiköksi, jossa lisääntyvä pari johtaa       

jälkeläistensämuodostamaalaumaa.Uroksenjanaaraanvastuualueetovat        

kuitenkinlomittaiset,jakasvaessaaneri-ikäisetpoikasetvoivatottaalisää         

vastuuta lauman toiminnoista (Mech 2000). 

 

Vastaavissatarhaoloissaelävätkoirateivätmuodostahierarkioitakilpailunja         

aggressionkauttasamallatavalla,kuintarhatutsudet,eivätkävillinäelävät          

kyläkoiralaumat käyttäydy susien tavoin (Bradshaw 2011, 109). 

 

Tulostenyleistäminensudestakoiraanonmyössiinämielessäkyseenalaista,         

ettäkoirajasusiovatkehittyneeterieläinlajeiksijokymmeniätuhansia           

vuosia sitten (Niskanen et al. 2013, Pang et al. 2009, Savolainen et al. 2002) 

 

Dominanssintutkiminenvapaanaelävilläkoirillaonkuitenkinvaikeaa,sillä         

tutkimusmateriaaliaon heikosti tarjolla.Cafazzo et al. (2010)tutkivat         

italialaistavillikoirayhteisöäRoomassa.Hetotesivat,ettäkoiraryhmänsisällä        

vallitsimelkopysyvälineaarinenhierarkiaesimerkiksisensuhteen,kukasai          

syödä ensimmäisenä jakenen sallittiin tullaruualle.Yleisesti ottaen         

arvojärjestysperustuiikäänjasukupuoleen:uroksetdominoivatnaaraitaja         

vanhemmat eläimet nuorempia (Cafazzo et al. 2010).  

 

Erään toisentutkimuksenvalossahierarkiaakoirienvälilläylläpidetään        

ensisijaisestialistuvallakäytöksellä,eikäniinkäänaggressiolla,vaikkakin       

tutkijattoteavatkoiranrotutyypintodennäköisestivaikuttavandominanssin       

tapaan (van der Borg et al. 2015). 

 

Bradshaw etal.(2009)huomauttavat,ettävaikkadominanssionyksi          

tarkasteltavaominaisuus yksilöiden välisissä suhteissa,sitäkäytetään       

ongelmallisestikuvaamaanyksilönominaisuutta.Helöysivätkastroiduista       
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uroksistakoostuvastalaumastaennemminparillisiaystävyyssuhteitakuin       

koko lauman kattavaa hierarkiaa (Bradshaw et al. 2009). 

 

Tässätyössäkäsitellyistäkoulutusfilosofioistalaumanjohtajuuteenperustuva      

koulutusfilosofiakorostaadominanssinjasusialkuperänmerkitystäihmisenja        

koiran välisessä suhteessa. Positiiviseen vahvistamiseen perustuvan      

koulutusfilosofianedustajateivätpidädominanssiatärkeänäihmisenja        

koiran suhteen määrittelijänä. 
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3. Oppimispsykologian rooli eläinten koulutuksessa 

 

Positiivistavahvistamistakäyttävätkouluttajatnojaavatmetodinsavahvasti       

behavioristiseenoppimispsykologiaan.Useimmille“Pavlovinkoira”onainakin       

sanontana tuttu. Yleisessä kielenkäytössä sillä tarkoitetaan usein       

ajattelematontareagointiajohonkinärsykkeeseen.Pavlovinuraauurtavista      

koirakokeistasaialkunsakokonainenkäyttäytymispsykologiantieteenhaara,      

behaviorismi. 

 

 

3.1 Pavlovin kokeet ja klassinen ehdollistuminen 

 

IvanPavlovolivenäläinenlääkäri,jokatutkimuunmuassakoirienehdollisia           

refleksejä. Vuonna 1904 hän sai työstään lääketieteen Nobelin.  

 

Pavlovolipedanttitieteentekijä.Kuuluisassakoirakokeessaan(1927)hän        

operoikoiriensylkirauhasetsiten,ettäniidensyljeneritystävoitiinluotettavasti         

mitata.Syljeneritysonsynnynnäinen,eliehdotonrefleksi,jotakoiraeivoi           

säädellä tietoisesti.  

 

Niinkauankuinmitäänerityistäärsykettäeitarjottu,sylkeäerittyivainvähän.            

Kokeessakoirilletarjottiinruokaa,jasamaanaikaansoitettiinmetronomin         

ääntä.Aluksikoiratkuolasivatvastaruokaanähdessään,muttamuutaman         

toistonjälkeennealkoivatkuolatahetipelkänäänenkuullessaan,vaikka          

ruokaa ei ollut näkyvissä (Pavlov 1927.) 

 

Kunmetronominääntäalettiinsoittaa,syljeneritysalkoimuutamansekunnin          

kuluessa.Koiratmyösnuolivathuuliaanjakääntyivätsiihensuuntaan,mistä          

ne yleensä olivat saaneet ruokansa (Pavlov 1927.) 
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Sylkirauhastentoimintasiiskäynnistyiärsykkeestä,jollaeiollutalunperin          

ruuankanssamitään tekemistä.Metronomin äänioliyhdistynytkoirien         

mielissäruokaanuseidentoistojenaikana.Metronominäänioliniinkutsuttu          

ehdollinen ärsyke. (Pavlov 1927.) 

 

Havaintoolimerkittävä. Sejohtisynnynnäistenehdottomienrefleksien,ja         

toistojenkautta kehittyvien ehdollisten refleksienerotteluun. Ehdolliset       

refleksit ovat yksi modernin oppimisteorian kulmakivistä. 

 

Ehdollinen refleksisyntyyuseidentoistojenkauttaehdollisenärsykkeen        

(metronominäänen) yhdistyessäehdottomaanreaktioon(kuolaaminen).      

Tapahtuma on nimeltään klassinenehdollistuminen (Pavlov1927) tai        

pavlovilainen ehdollistuminen (Bradshaw 2011, 129). Klassista      

ehdollistumistakuvataanuseinniinsanotuksiS-R(stimulus-responseeli        

ärsyke-reaktio)-kytkennäksi.Kunkytkentäärsykkeenjareaktionvälilläon         

tapahtunut,reaktioeioletahdonvarainen,vaansetapahtuuainaärsykkeen          

ilmaantuessa. 

 

VaikkaPavlovitseeijuuriarvostanutpsykologiaatieteenä,hänentyönsäon           

pohjana behavioristiselle psykologialle. 

 

 

3.2 Behavioristinen oppimiskäsitys 

 

Pavlovinlisäksikuuluisiabehavioristejäolivatmuunmuassaamerikkalaiset        

JohnB. Watson jaB. F.Skinner. Behaviorismi olioppimispsykologian          

valtasuuntaus 1960-luvulle saakka. Varsinaisena behaviorismin alkuna      

pidetäänWatsonin vuonna1913kirjoittamaaesseetäPsychologyasthe         

behaviorist views it (Salovaara 2004.) 
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Watsonin(1913)mukaanpsykologiaonpuhtaastiobjektiivinenjakokeellinen         

luonnontieteen haara. Tutkimus pohjautui pitkälti eläinkokeisiin.      

Behavioristienmielestäkäyttäytyminenkoostuutäysinulkoistenärsykkeiden       

aiheuttamistareaktioista.Oppiminen onkäytöksenmuuttumista, jasitä        

voidaan ohjata ulkoisilla vahvisteilla (Salovaara 2004.) 

 

Tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan mitattavissa oleviin asioihin, ja       

ohitettiintietoisuusjaajattelukäyttäytymisenselittäjinä.Sellaisetilmiöt,joita         

eivoitusuoraanhavainnoida,jätettiinkokonaantutkimuksenulkopuolelle        

(Salovaara 2004.)  

 

WatsononkollegansaRaynerinkanssakuuluisanPikkuAlbert-kokeentekijä          

(Watson&Rayner1920).Tarkoitusolitestatapelkoehdollistumisensyntyä         

ihmisellä.Kokeessa11kuukaudenikäinenlapsi,Albert,säikäytettiinkovalla         

äänelläaina,kunhänellenäytettiinvalkoistarottaa.Alunperinlapsiei           

pelännyt eläintä lainkaan.  

 

Pelkoehdollistuminensyntyyhyvinnopeasti,joskusjopakerrasta.Watsonin        

jaRaynerin (1920)mukaan Albert alkoi epäröidä rotannähdessään         

säikähdettyäänvainkahdesti.Tutkijatyhdistivätrotanjapelottavanäänen         

seitsemänkertaa,minkä jälkeenlapsialkoiitkeähetirotannähdessään          

(Watson&Rayner1920).Pelkolaajeninopeastikoskemaanmyösmuita          

karvaisiaasioita,kutenkania,koiraajajopapuuvillaa(Watson&Rayner           

1920). 

 

Nykyohjeidenvalossakoeasetelmaonepäeettinen,jasentuloksiapidetään         

epävarmoinamuun muassa raportoinninpuutteellisuudenvuoksi(Harris       

1979).Sensuurinansiolieneekinsiinä,ettäseantoikipinänehdollisten           

refleksien tutkimukselle. 
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3.3 Operantti ehdollistuminen 

 
Klassinenehdollistuminenonsiisrefleksi,jokatapahtuutahdostariippumatta         

sopivanärsykkeenyhdistyessäreaktioon.Sen avullavoidaankuitenkin        

selittää vain pieni osa ihmisen tai eläinten koko käyttäytymisen kirjosta. 

 

B. F. Skinner vei behavioristista tutkimusta askelen pidemmälle        

kehittäessään operantin ehdollistumisen teorian. Operantissa     

ehdollistumisessa toimintaon tahdonvaraista,jaoppiminen tapahtuu       

toiminnanseurauksistasaadunpalautteenavulla(Skinner1948).Skinner        

kehittimyös kouluopetustabehaviorisminpohjalta.Koiran kouluttaminen       

nojaa pääosin operanttiin ehdollistuminseen (Bradshaw 2011, 132). 

 

Toivottua reaktiotavahvistetaan palkitsemalla, jaei-toivottua reaktiota       

voidaanheikentäärankaisemalla.Skinnerkorostipositiivisenvahvistamisen       

eli palkitsemisen merkitystä, mutta käytti myös rankaisua (Salovaara 2004).  

 

Esimerkiksi koira voidaan operantin ehdollistumisen avulla opettaa       

odottamaankauniistiulko-ovella.Ainakunkoirakäyttäytyytoivotullatavalla,         

oveaavataan.Joskoirakäyttäytyyei-toivotullatavalla,ovisuljetaan.Mikäli          

koirakokeeulospääsynpalkitsevana,seoppiihyvinnopeasti,millätavalla          

käyttäytymällä se saa oven aukeamaan. Koira oppii siis oman         

käyttäytymisensäseurauksista,jaainoatarvittavapalauteonavautuvatai         

sulkeutuva ovi. 

 

Behaviorisminrinnallenousi1950-luvultalähtienkognitiivinenpsykologia,       

jossaotettiinhuomioonmuunmuassaajattelujatunteet(Salovaara2004).          

Rajoitteistaan huolimattabehaviorismioneläintenkouluttamisessatärkeä       

tieteenhaara, koska ihminen ei voi tietää mitä eläin ajattelee. 
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Käytännössäkouluttajanonkoulutuksenetenemistäarvioidessaanpakko       

nojatahavaittaviinmuutoksiineläimenkäyttäytymisessä.Voidaansanoa,että        

koiraonoppinutjotainsilloin,kunsenkäyttäytyminenmuuttuu(Bradshaw          

2011, 126). 
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4. Koulutuskeskustelun kaksi napaa 

 

Lemmikkieläimiinsuhtaudutaansuurellatunteella.Eläimenongelmallinen      

käytöskoetaanuseinkouluttajanhenkilökohtisenaepäonnistumisena,mikä       

saattaaaiheuttaavoimakkaitahäpeäntunteita.Toisaaltatottelemattomuus       

voidaan kokea eläimen ihmiseenkohdistamana “pottuiluna”. Näistä       

lähtökohdistaeioleehkäyllättävää,ettäkoulutusmenetelmienvalinnasta        

saadaan aikaiseksi melko värittyneitä keskusteluja. 

 

Keskustelut ihmistenvälillätuppaavatkärjistymäänjoko-tai-väittelyiksi,       

vaikkaharvassaongelmassaonkahtaselkeäävastapuolta(Korhonen2016,         

14).Pikemminkinongelmatovatmoniulotteisia janiitävoidaantarkastella         

useista näkökulmista. 

 

Yksitapaymmärtääkeskustelunpolarisoitumistajasitä,miksi vastapuoli         

ajattelee niin kuin ajattelee, on tutustua Lakoffin teoriaan ajatuskehyksistä.  

 

 

4.1 Kognitiivinen metaforateoria ja ajatuskehykset 

 

YhdysvaltalainenneurotieteilijäjalingvistiGeorgeLakoffontutkinutihmisten         

ajatteluaohjaaviakognitiivisiarakenteita.Näinovatsyntyneetkognitiivinen        

metaforateoria(Lakoff&Johnson2003)jateoriaajatteluaohjaavistaaivojen          

syvärakenteista (Lakoff 2016).  

 

Lakoffinmukaan metaforat eivätolevainkielellisiäkoukeroita,vaankoko          

ajattelumme on syvällisesti metaforien kyllästämää. Ne vaikuttavat       

ajatuksiimme jatekoihimme,jasiihen, miten ylipäänsähahmotamme        

maailman (Lakoff& Johnson2003,3).LakoffinjaJohnsonin(2003,6)           
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mukaan inhimillisetajatusprosessit ovatkin suurelta osin metaforisia.       

Metaforatrakentavatosaltaansosiaalistajapoliittistatodellisuutta(Lakoff&         

Johnson 2003, 159). 

 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan metafora on vertaukseen perustuva       

kielikuva,jollaisiaovatesimerkiksivertauksettuolinjalkatailuontoitkee          

(Kielitoimiston sanakirja 2017). 

 

Osametaforistapohjautuusuoraanfyysiseenkokemusmaailmaamme,joka       

jakautuumuunmuassasuuntiinylös-alas,edessä-takana,sisäpuolella-            

ulkopuolella.Yhteinenkokemusesimerkiksisuunnistaohjaatodennäköisesti       

käyttämään samantyyppisiä metaforia hyvinkin erilaisissa kulttuureissa.      

Toisaaltamerkityksetovatkulttuurisidonnaisia,vaikkaihmisvartaloonkaikilla        

samanlainen.Esimerkiksimonissakulttuureissatulevaisuusonedessämme,       

muttaeräissätoisissakulttuureissasenkoetaanolevantakanamme(Lakoff&          

Johnson 2003,14.)  

 

Tilaan jasuuntiinliittyvätmetaforat ovatvainyksitapakäsitteellistää          

maailmaa.Muitaovatesimerkiksitapahtumientaitunteidenkäsitteleminen        

kokonaisuuksinajamateriana. (Lakoff& Johnson2003,25).Tällainen         

metaforaonesimerkiksi“Mielionkone”,jokatuottaasellaisiailmauksiakuin:           

“Olen hieman ruosteessa tänään.” tai “Nyt hänellä alkoi raksuttaa.” 

 

 

4.1.1 Teoria aivojen syvärakenteista 

 

Voidaansanoa,ettäaivoissammeonkognitiivisetkehykset,jotkavaikuttavat         

tiedostamattomastiajatuksiimme(Korhonen2016,21;Lakoff2016).Teoria        

ajatuskehyksistäsaialkunsa,kunLakoffalkoipohtia,miksi Amerikassa         

samat ihmiset,eli konservatiivit, melko yleisesti vastustivat abortteja,        
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kannattivatvapaitaaselakeja,kielsivätilmastonmuutoksenolemassaolonja       

vastustivat homojen oikeuksia (Lakoff 2016). 

 

Näilläasioillaeipäällisinpuolinolemitääntekemistäkeskenään.SiltiLakoff           

itseliberaalinahuomasi olevansa näistä asioista säännönmukaisesti       

konservatiivienkanssaerimieltä.Hänalkoikiinnittäähuomiotasiihen,millä          

tavoinpuhummepolitiikastajavaltionasioista.Puheessatoistuvathyvin         

yleisestiperheeseenliittyvätmetaforat, kutenmaan isä(presidentti)ja         

kotimaa (Lakoff 2016.)  

 

Lakoffinaivojensyvärakenteitakuvaavanmallin taustallaovatidealisoidut        

perhemallit,silläihmisetnäyttävätjakaantuvanerileireihinsamaantapaan         

sekämoraalisilta perhekäsityksiltäänettäpoliittisiltamielipiteiltään (Lakoff       

2008, 77). 

 

NäitäajatuskehyksiäonLakoffinmukaankaksi.Toistahännimittäätermillä          

Strictfather(ankaraisä)jatoistaNurturant parent(hoivaavavanhempi,          

Lakoff2016).Suurinosaihmisistäsamaistuuenemmänjompaankumpaan         

näistämielenrakenteista,vaikkaajattelussaonuseinpiirteitämolemmista         

(Korhonen 2016, 45). Nämä mielen kehykset ovat tiedostamattomia. 

 

Vaikkamallionrajuyksinkertaistus,setarjoaamielenkiintoisennäkökulman         

polarisoituneiden keskustelujen vastapuolten ymmärtämiseen. 

 

Kirjassaan Mikä niitäriivaa?toimittajaJohannaKorhonen avaanäiden         

kehystenmerkitystä(Korhonen2016).Korhonensuomentaanämäkehykset        

nimillälasiaivo(Strictfather)jamuovailuvaha-aivo (Nurturantparent)tai         

vaihtoehtoisestisääntöihmisetjahoivaihmiset.(Korhonen2016,103).Lakoff        

jakaakehyksetmyöskonservatiiveihinjaliberaaleihin,muttaKorhonenkokee         

nämäkäsitteetsuomenkielessäliianahtaiksi(Korhonen2016,101).Itse          

käytäntässätyössäjatkossakäsitteitäsääntö-jahoivaihmiset,koskane          
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tuntuvattarjotuistakielikuvistakuvaavanparhaitenihmistensuhtautumista       

eläimiin. 

 

KirjassaanKorhonenpohtii,miksijulkinenkeskustelutuntuuuseinjunnaavan         

paikallaan ja vastapuolet näyttävät kaivautuvan poteroihinsa ilman       

minkäänlaista valmiuttamuuttaa näkökantaansa. Hän itseon liberaali        

hoivaihminen,mutta kertootunnistavansaitsessäänmyös sääntöihmisen       

ajattelua(Korhonen2016,98).Tietystäasiastaerimieltäolevanhenkilön          

kommentit tuntuvat toisen mielestä täysin käsittämättömiltä ja       

asiaankuulumattomilta.Korhonen selittääilmiötäLakoffinajatuskehysten      

olemassaololla. 

 

TarkastelenLakoffinajatuskehyksiäsiltäkannalta,näkyvätköniilletyypilliset        

asenteet taityypillinenkielenkäyttötutkimissanikoirankoulutusoppaissa.      

Ainakinkeskusteluerieläinkoulutusmenetelmienparemmuudestavaikuttaa      

joskusyhtä vaikealta japolarisoituneelta, kuinkeskusteluesimerkiksi        

seksuaalivähemmistöjen oikeuksista tai maahanmuutosta. 

 

Koirankoulutus ei ole poliittisesti yhtä kuuma keskustelunaihe, kuin        

taloustiedetaiihmisoikeudet,mutta on mielenkiintoista tutkia,onko        

mielipiteenmuodostus samanlaista näissä eri tilanteissa. 

 

 

4.1.2 Sääntöihminen eli Strict father 

 

Lakoffinmukaan tämäntyypinmaailma onvaativajavaarallinenpaikka.          

Kilpailuonkovaa,jasiinämenestyäkseenonoltavaahkerajakunniallinen.           

Selkeätsäännötjahierarkialuovatturvallisuudentunnetta.Ylimmäisenäon         

jumala,sittenihminen.Mies hallitseenaista,jaaikuinenihminenlapsia.          

Hierarkiassa länsimainenkulttuuri on muita kulttuureja ylempänä ja        
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ihonväriltäänvalkoisetmuitaetnisiäryhmiäylempänä(Korhonen2016,50;         

Lakoff 2016.) 

 

Ihanteenamallissa onvoimakkaanisänjalempeänäidinmuodostama         

ydinperhe.Perheessä isäonjohtaja,jonkamoraalinen velvollisuuson         

rangaistatottelemattomialapsia,jottanäistä kasvaavahvojaaikuisia.        

Rangaistustenonoltavaoikeudenmukaisiajajärkeviä,muttaneovattärkeitä          

moraalitajunkehittämisessä.Lastenhemmotteluonvaarallista,silläsetekee         

lapsesta avuttoman (Korhonen 2016, 47; Lakoff 2016.) 

 

Tottelevaisuusjohtaaitsekuriin,jokaonelämässämenestymisenedellytys.        

Tästä seuraa se, että menestyneiden ihmisten moraali nähdään        

korkeampanakuinmuiden.Menestysonsiisitseansaittua(Korhonen2016,          

47;Lakoff2016).Josetmenestyodotustenmukaan,moraalissasisaattaa          

olla jotainpuutteita. Sen vuoksiesimerkiksi työttömätvoidaannähdä         

laiskureina, jotka ovat aiheuttaneet ongelmansa itse (Lakoff 2016).  

 

Ihmisten hyysääminen on vahingollista koko järjestelmälle, koska       

vastikkeettomienetuuksienantaminenpassivoiihmisiä(Korhonen2016,47).        

Pulaan joutuneita,erityisesti omaa lähipiiriäjayhteisöä,autetaansilti         

tarvittaessa. Tällöin yhteiskunnan ei tarvitse hoivata ihmisiä kaikessa. 

 

Tyypillisiä sääntöihmisenajatuskehystäkuvaaviasanojaovat:järjestys,       

säännöt, noudattaminen, sopeutuminen, totteleminen,kilpailu, itsekuri,      

auktoriteetti,pitkäjänteisyys,vastuullisuus,luottamus,jatkuvuus,pysyvyys      

(Korhonen 2016, 46).  
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4.1.3 Hoivaihminen eli Nurturant parent 

 

Hoivaavavanhempinäkeemaailmanepätäydellisenäpaikkana,jokamuuttuu        

jatkuvasti.Maailmassa onuhkia,joiltalastapitääsuojella.Maailmaa voi          

myöspyrkiäparantamaan.Menestyseiolekovankilpailuntulosta,vaanse           

pohjautuuihmistenväliseenyhteistyöhönjavuorovaikutukseen.Ihmiset       

tarvitsevat toisiaan (Korhonen 2016, 54). 

 

Sääntöjä noudatetaanniinkauan,kuinseonperusteltua.Vahingollisia         

sääntöjä voidaan myös tarvittaessa muuttaa. Hierarkioiden sijaan       

hoivaihminen näkee maailmassa keskinäisriippuvuutta. Empatia ja      

yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja. 

 

Perhemallissa molemmat vanhemmathoivaavatlapsia.Perhekäsitys on       

joustavampijavähemmän sukupuolisidonnainen, kuin sääntöihmisen      

mielestä. Lapsia ei laitetapelottelemalla tottelemaan,vaanperheessä        

vallitseekeskinäinenkunnioitus.Rangaistuksia pidetäänkyseenalaisena      

kasvatuskeinona, sillä hoivaihmisen mielestä ne eivät opeta lasta        

harkitsemaan itse tekojensa seurauksia (Korhonen 2016, 55.) 

 

Lapsiaopetetaanyhteistyöhönmuidenkanssa.Hoivaamisenajatusulottuu        

lähipiiriäkauemmas,useinmaailmanlaajuiseenauttamiseenasti.Ihmisiäei        

kunnioitetaasemantaiarvonimienperusteella,vaantitteleitätärkeämpääon         

ihmisen toiminta (Korhonen 2016, 56.) 

 

Mallia hyvin kuvaaviasanojaovat hoiva, tuki,empatia,vastuullisuus,         

luottamus,muutos, kyky reagoidamuutokseen, jakaminen,itsenäinen       

ajattelu, oma eettinen harkinta, reiluus,yhteistoiminta, yhteisöllisyys,       

yhteisvastuu (Korhonen 2016, 57). 
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4.2 Kirjoittajasta 

 

4.2.1 Historiani eläinkouluttajana 

 

Taipaleenikoirankouluttajanalieneeaikatavallinen:ensimmäisenkoiran       

tullessa taloon en ollut liiemmin ajatellut koko asiaa. Koira oli          

seurakoirarotua,mutta seosoittautuisiitähuolimattatempperamentiltaan       

vilkkaaksi, kovaksi ja teräväksi. 

 

Koirankoulutuseisujunutihanniinkuinolinetukäteenajatellut.Kunpyysin           

ongelmiin neuvoja, ne keskittyivätlähinnäkoiranalistamiseen, vaikka        

koulutuksessa muuten käytettiin runsaasti myös palkkioita. Yleinen       

ajattelutapa oli se, että ihmisen on näytettävä koiralle olevansa johtaja. 

 

Minua kehotettiinmuun muassatarttumaankoiraanapakastiposkipielistä,        

tuijottamaansitäsilmiinjatorumaansitäuhkaavallaäänellä.Toinenneuvooli           

pitääkoiraaväkivalloinselällään,kunnesseantautuisi.Taistelutahtoinen        

koira vastasi tilanteisiin aggressiivisesti, eikä tilanne parantunut.  

 

Lähdinetsimäänlisätietoaeläintenkouluttamisesta,jolloinluinKarenPryorin         

kirjanDon’t shootthedog.Tämäoliensimmäinenkerta,kuntörmäsin           

positiiviseenvahvistamiseenperustuvaankoulutusfilosofiaan.Myöhemmin     

opiskelinkäytännönkoirankoulutustaeriharrastusyhdistystentreeniryhmissä      

ja oppimisteorioita Suomen Eläinkoulutuskeskuksen verkkokurssilla.  
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4.2.2 Oma koulutusfilosofiani 

 

Itse lukeudunkoirankouluttajana positiivista vahvistamista käyttävään      

koulukuntaan.Taustani takiatämänkoulukunnankirjallinentuotantoja        

filosofia ovat minulle entuudestaan huomattavasti tutumpia, kuin       

laumakäyttäytymistä ja johtajuusajattelua suosivien kouluttajien tuotanto. 

 

Koskahallitsenpositiivistavahvistamistakorostavankoulutussuuntauksen      

sanastonparemmin,onmahdollista,ettälöydänmyössitäaihettakäsitteleviä          

tutkimuksiahelpommin, kuin laumateoriaapohtivia tutkimuksia.Tämä       

saattaavaikuttaatämäntutkimuksenlopputulokseenainakinsilloin,kun        

pohdin suuntausten tieteellistä pohjaa. 

 

Suhtaudunkriittisestipositiivisenrankaisunkäyttööneläintenkoulutuksessa       

siitämahdollisestiseuraavieneettistenongelmientakia.Positiivinenrankaisu        

tarkoittaasitä,ettäeläimenympäristöönlisätäänjotain,minkä sekokee          

epämiellyttäväksi(Bradshaw2011,140).Kyseessävoiollaepämiellyttävä        

kosketus, hihnan nyppäisy, kova ääni tai muu asia, jota eläin haluaa välttää. 

 

 

4.2.3 Omat ajatuskehykseni 

 

Tunnistan itsessäniliberaalinhoivaihmisen, jonkaon vaikeaa nähdä        

esimerkiksi kaikkientyöttömienjääneentyöelämänulkopuolellesilkkaa       

laiskuuttaan.Minun on huomattavasti helpompi samaistuahoiva-kuin        

sääntöihmisen maailmankatsomukseen. 

 

Koirankoulutuksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että en koe        

rangaistuksiatehokkaaksikoulutuskeinoksi,enkäitsenäetarpeelliseksi       

korostaa johtajuuttani koiraan nähden. 
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5. Aineisto ja metodit 

 
 

5.1 Aineiston valinta ja esittely 

 

Valitsin tarkoituksellaerilaisia koirankoulutustapoja edustavia teoksia.      

Mukana onsekäsuomalaistenkirjoittamiaoppaitaettäyksikäännöskirja.         

Tässä opinnäytteessä tarkastelin seuraavia neljää teosta: 

 

•Pertti Vilander & Salli Suorsa: Pentuneuvola. 2013, WSOY 

•Cesar Millan & Melissa JoPeltier: Koirakuiskaajan pentukoulu.2009,         

Karisto 

•Tommy Wirén & Päivi Romppainen: Onnistu koirasi koulutuksessa.        

Tommyn kannustava koulutusopas. 2012, WSOY 

•Tuire Kaimio: Pennun kasvatus.Pennusta kunnonkoiraksi.Uudistettu        

painos 2009, WSOY 

 

Kolmessakirjassaonkouluttajanlisäksimukana toinenkirjoittaja.Heidän         

roolinsa on keskittynyt asioiden paperille saattamiseen, jotenolen        

suhtautunutkirjojentekstiinniin,kuinseolisikyseisenkouluttajanitsensä          

tuottamaapuhetta. Haamukirjoittaja on tokisaattanut laittaahyväksi        

katsomiaan ilmaisujakouluttajan suuhun, mutta kouluttaja on joka        

tapauksessa hyväksynyt käsitteet. 

 

TommyWirénin kirjaalukuunottamattakirjoissakeskitytäännimenomaan       

pennun kasvatukseen. Wirén esittelee metodinsa ottamatta kantaa       

koulutettavankoiranikään.TästäsyystäWiréninkirjastapuuttuvaterityisesti         

pennun hankintaan ja kotiutumiseen liittyvät osiot. 
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OlinlukenutWirénin jaKaimionkirjatjoaiemmin,jotenennaltatiesinniiden            

keskittyvän operanttiin koulutukseen japositiiviseen vahvistamiseen.      

Operantti koulutustarkoittaasitä,ettäeläinitsekokeileevaihtoehtoisia         

toimintamalleja löytääkseen sen, mikä tuottaa palkkion. 

 

VilanderinjaMillanin kirjoistaennakkokäsityksenioli,ettäniissäannetut         

ohjeetpohjautuvatkoirienlaumakäyttäytymiseenjadominanssinhallintaan.       

MillaninTV-sarjastaKoirakuiskaajaolennähnytpätkiä,jotenneovatluoneet          

mielikuvaa hänenkoulutustavastaan.Vilandereiollutminulle ennestään        

tuttu. 

 

5.1.1 Vilander & Suorsa: Pentuneuvola 

 
Kirjassa on esipuheen lisäksi 14 kappaletta ja hakemisto sekä kuvalähteet. 

Yhteensä sivuja on 160. Jokainen pääkappale alkaa koko sivun värikuvalla. 

Kirjan on kustantanut WSOY ja se on painettu vuonna 2013. Tekstissä ei 

esitetä viitteitä, eikä tieteellisen tutkimuksen tuloksia. Kirja perustuu 

Vilanderin omiin kokemuksiin koirien kouluttamisesta.  

 

Varsinaiset asiakappaleet ovat: 

1.Kasvattajan valinta 

2.Pentutestaus 

3.Pennun valinta 

4.Kasvattajan luota kotiin 

5.Pennun viestintä 

6.Dominanssi - ja kenelle se kuuluu 

7.Sisäsiistiksi oppiminen 

8.Kivaa kopelointia kirsusta hännänpäähän 

9.Yksinolon harjoittelu 

10.Hihnassa kulkeminen 
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11.Makupaloja vain temppukoulutukseen 

12.Ohjeita kasvattajille 

13.Kysymyksiä ja vastauksia 

14.Pertti Vilander - eli kuka minä olen 

 

Tekstissä kerrotaan paljon esimerkkejä asiakkaista. Näiden 

esimerkkitapausten kautta selitetään erilaisia koiranomistajien kohtaamia 

ongelmatilanteita ja niihin tarjottuja ratkaisuja. Kieli on paikoitellen 

kohtalaisen värikästä ja kärkevääkin. Koira voi olla raivopää ja omistajan 

toiminta ylitsepursuavaa lällyttämistä. Jos koira ei toimi toivotulla tavalla, se 

saattaa venkuloida, vedättää ihmistä tai näyttää keskisormea.  

 

 

5.1.2 Millan & Peltier: Koirakuiskaajan pentukoulu 

 
Kirjan englanninkielinen alkuteos How to Raise the Perfect Dog - Through 

Puppyhood and Beyond on julkaistu vuonna 2009. Anna Multasen 

suomennos ilmestyi Kariston kustantamana vuonna 2011. Kirjassa on hyvin 

vähän kuvia: siellä täällä on yksittäisiä mustavalkokuvia ja keskelle kirjaa on 

nidottu kahdeksan sivua eri koulutusvaiheita havainnollistavia värikuvia. 

 

Kirjassa on 320 sivua ja kymmenen lukua sekä lopussa lisälukemista sekä 

viitteet ja kuvalähteet. Alussa ennen asiakappaleita on tekijöiden kiitokset 

sekä johdantokappale.  

 

Luvut on nimetty seuraavasti: 

1.Pentujen tapaaminen 

2.Täydellinen pari 

3.Äidinvaistot kunniaan 

4.Pentu tulee kotiin 

5.Terve pentusi 
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6.Yhteyden luominen, kommunikointi ja ehdollistaminen 

7.Sosiaalinen pentu 

8.Ongelmattomat pennut 

9.Teini-ikä 

10.Loppusanat 

 

Kirjassa on paljon viittauksia Millanin omaan perheeseen, ystäväperheeseen 

ja Koirakuiskaaja-tuotantotiimiin. Viestinnässä on henkilökohtainen ja 

jutusteleva ote;  Millan kuvailee värikkäästi, millaisia kirjassa esiintyvät 

henkilöt ovat, ja mitä se tarkoittaa koiran kanssa pärjäämisen kannalta. Hän 

käyttää myös huomattavan paljon ulkoisia auktoriteetteja eli lainauksia 

erilaisilta arvostetuilta henkilöiltä kuten “huippukasvattajilta” ja Millanin 

omassa TV-tuotantotiimissä pitkään työskenneiltä henkilöiltä. Koiran 

koulutuksessa eteen tulevia tilanteita kuvaillaan arkisten tapahtumien kautta. 

 

Yhdysvalloissa on valtava löytökoiraongelma, ja kirjassaan Millan tuokin 

voimakkaasti esille mahdollisuutta adoptoida koira Rescue-järjestön kautta. 

 

 

5.1.3 Wirén & Romppainen:Onnistu koirasikoulutuksessa.       

Tommyn kannustava koulutusopas 

 
Vuonna 2012 julkaistussa koulutusoppaassa on 190 sivua. Teoksen on 

kustantanut WSOY. Kirja alkaa kiitossanoilla. Varsinaisia asialukuja on 11. 

Lähes joka sivulla on värikuva. Osa kuvista havainnollistaa koulutuksen eri 

vaiheita, osa liittyy löyhästi tekstin aiheeseen. Muista käsitellyistä kirjoista 

poiketen tämä kirja ei ole varsinaisesti tarkoitettu pennunostajalle, vaan 

kyseessä on yleisempi koirankoulutuksen käsikirja. 

 

Kappaleita ei ole kirjassa numeroitu, mutta tässä esitän ne 

numerojärjestyksessä: 
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1.Kirjoittajalta 

2.Tee se kannattavaksi! 

3.Johtajuus- vai johtamisongelma? 

4.Muutos on mahdollista 

5.Koira oppii käytöksensä seurauksista 

6.Kouluttaminen 

7.Perustaidot 

8.Perustaidoista sovellutuksiin 

9.Käytösongelmia ja kuinka niistä selvittiin 

10.Kodinvaihtajat 

11.Onnistu koulutuksessa - kertaa perusasiat 

 
Muihin kirjoihin verrattuna Wireńin kirjan teksti on erittäin asiapitoista ja 

sisältää erittäin vähän kuvailevia ilmaisuja. Vaikka kirjan esipuheessa 

kerrotaan, että Tommy Wirénin menetelmät perustuvat tutkittuun tietoon, 

lukijalle ei tarjota tarkkoja viittauksia tietolähteisiin. Kirjassa ei myöskään ole 

hakemistoa tiedon etsimistä helpottamaan.  

 

Harjoitukset etenevät vaiheittain ja koulutusta esitellään jonkin verran 

kuvasarjojen avulla. Esimerkiksi  häkkiin menemistä (Wirén & Romppainen 

2012, 93 ja ) ja kuonopannan opettamista neuvotaan kuvien avulla (Wirén & 

Romppainen 2012, 93 ja 106). Lisäksi lukijalle tarjotaan erilaisia taulukoita, 

joiden avulla koulutusta voi suunnitella ja sen edistymistä seurata. 

 

Kirjan loppuun on koottu esimerkkitapauksia tyypillisistä käytösongelmista. 

Jokaisen ongelman kohdalla kerrotaan, mitä asian ratkaisemiseksi tehtiin ja 

tarjotaan sivunnumeroviite vastaavaan kohtaan kirjassa. 
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5.1.4 Kaimio: Pennun kasvatus. Pennusta kunnon koiraksi 

 
Kirjassa on 288 sivua ja  viisi päälukua. Lopussa on lisäksi hakemisto. Kirjan 

alussa annetaan lyhyet ohjekappaleet Näin käytät kirjaa ja Aikuisen koiran 

tapakasvatus.  Värikuvitusta on tekstiä keventämässä joka sivulla. 

 

Kaimion kirja on ilmestynyt alun perin vuonna 2002, ja siitä on otettu useita 

painoksia. Painos vuodelta 2009 on uudistettu. Kustantaja on WSOY. 

 

Kirjan kappaleet ovat: 

1.Pentua odotellessa 

2.Pentu asettuu taloksi 

3.Myöhäinen sosiaalistumisvaihe 8-12 viikkoa 

4.Koiran lapsuusikä 3-6 kuukautta 

5.Murrosikä 

 

Luvutjakaantuvatuseisiinkappaleisiin.Tekstin lisäksikäytetäänpaljon        

tietolaatikoita. Tekstissä viitataan usein muualla kirjassa esiteltyihin       

harjoituksiin.Harjoituksetetenevätvaiheittainjaniidenetsimistähelpottaase,         

että ne on erikseen merkitty sisällysluetteloon.  

 

 

5.2 Metodit 

 

Tutkimuksenionlaadullinenelikvalitatiivinen.Tekstejälukiessanikiinnitin        

huomiotasekäkirjoissakäytettyihinsanavalintoihin,ettäannettujenohjeiden        

koulutusfilosofiseen taustaan.  

 

Jo pintapuolisen lukemisen perusteella vaikutti siltä, että tiettyjä        

koirankoulutukseen keskeisesti liittyviä asioita kuvattiin eri kirjoissa       
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säännönmukaisesti eri sanoin. Halusin selvittää, onko termienkäyttö        

suhteessa taustalla vaikuttavaan koulutusfilosofiaan.  

 

Vertailinkirjoittajienkäyttämiäsanavalintoja.Poimintekstistäkäsitteitä,jotka        

kunkinkirjoittajankohdallatoistuivatusein,taivaikuttivatolevanerityisen         

luonteenomaisia juuri kyseessä olevalle viestijälle. 

 

Kiinnitin erityisesti huomiota sanoihin, joilla kuvattiin:  

1.koiran ominaisuuksia eläimenä 

2.ihmisen ja koiran välistä suhdetta  

3.itse koulutusprosessia 

 

Näiden havaintojen pohjalta oli mahdollista jakaakouluttajat Lakoffin        

ajatuskehystenmukaan sääntöihmisiinjahoivaihmisiin.Näyttääsiltä,että        

nämätiedostamattomatajatuskehykseteivätvaikutavainsiihen,mitämieltä         

ihminenon maahanmuutosta, seksuaalivähemmistöjen oikeuksista tai      

talouspolitiikasta. Ehkä ne osaltaan määräävät myös, minkä       

koulutusfilosofian mukaan ihminen haluaa kouluttaa lemmikkieläimensä. 
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6. Tulokset ja pohdinta 

 

6.1. Kouluttajista 

 

Kaikkivalittujenkoirakirjojenkirjoittajatovatkokeneita,niinsanottujapitkän         

linjaneläinkouluttajia.TuireKaimioeiolevainkoiriinerikoistunutkouluttaja,          

vaanhänkouluttaamitä tahansaeläimiäerilaisiintarkoituksiin.Suurelle         

yleisölle hänen työnsäon tuttumonista sellaisistaTV-mainoksista ja         

elokuvista, joissa esiintyy eläimiä (Elonet 2017).  

 

Koirankoulutusoppaan julkaisemiseenon varmasti useita syitä. Kirjan       

julkaisemallasaaainakinlaajempaatunnettuuttakuinpaikallisestitoimimalla.        

Tunnettuusvaikuttaasuoraanasiakkaidenmäärään,jotenkirjanmyynnistä        

koituvien tulojen lisäksi odotettavissa on lisää maksavia asiakkaita. 

 

Raha jamaine eivätvarmastioleainoatsyytkirjaprojektiinlähtemiselle.          

Suomenpienillämarkkinoillakirjojenmyynnilläonvaikearikastua.Asiakkaita         

voijoennestäänollaenemmän,kuinyksikouluttajapystyyvastaanottamaan,          

eikä kuuluisuus motivoi kaikkia. 

 

Yksi motiivi koulutusoppaidenkirjoittamiselleonkinepäilemättärakkaus       

koiriin:kirjanvälityksellävoiauttaajaneuvoahuomattavastisuurempaa         

joukkoa apua tarvitsevia koiranomistajia, kuin henkilökohtaisesti      

kouluttamalla.TommyWirénin kirjoittajapariPäiviRomppainen toteaakin,       

että hän halusi Tommyn tietämyksen laajempaan käyttöön. 
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Esimerkiksi Millan kertoo kirjoittaneensa kirjan, koska koiranpennun       

rakastamineneiriitä.Ihmineneimitenkäänautomaattisestiosaakasvattaa         

ongelmatonta koiraa. 

 

Mikäkoirissasaameidätuskomaan,ettäniidenkasvattamiseentarvittavat         

taidotsyttyvät meissä yhtä vaivattomasti kuin omien jälkeläistemme        

kasvattamiseentarvittavattaidot?En tunnemonta ihmistä,jokauskoisi         

osaavansaautomaattisestikasvattaanorsun,leopardintaidelfiininpoikasen,        

jos sellainen sattuisi putoamaan hänen syliinsä!  (Millan & Peltier 2009, 14) 

 

Vilanderin kirjan esipuheessa todetaan samaan henkeen, että Jos        

Pentuneuvolan avulla estetään edes yhden koiran muuttuminen niin        

sanotuksiongelmakoiraksi,kirjankirjoitustyöeioleollutturhaa.”(Vilander&          

Suorsa 2013, 7). 

 

 

6.2 Kirjojen yleisö 

 

Koirakirjojenlukijakuntaeiolemikäänyhtenäinenjoukko.Nuorimmatkirjojen         

kuluttajat ovat todennäköisesti juuri oppineet lukemaan. Lukijoiden       

sosioekonominentaustajaelämäntilannevoiollakäytännössämikätahansa.         

Kaikille koiran hankkiminen ei ole edes ajankohtaista. 

 

Koirankoulutusoppaiden kuluttajiayhdistääoikeastaanvainyksiseikka:       

kiinnostuskoiriin.Osa haluaakouluttaakoiriaaktiivisestiharrastus-tai         

kilpailumielessä,toisiakiinnostaalähinnäse,mitenmitentavallinenelämä         

koirankanssasaadaansujumaan.Jotkutvastahaaveilevatelämästäkoiran         

kanssa. 
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Lukijantaustatiedotkoirastaeläimenätaikoirankoulutuksestavoivatolla        

käytännössäolemattomat,taihänvoiollahyvinkinkokenutkoiraihminen.         

Lukijanennakkotiedotja-käsityksetvaikuttavatsiihen,mitenhäntulkitseeja          

ottaa käyttöön oppaissa annettuja neuvoja. 

 

 

6.2.1 Lukijan vakuuttaminen 

 

Kirjoittajankannaltatilanneonhaastava.LukijakuntaonPerelmanintermejä         

mukaillen ennemminuniversaali-kuinerityisyleisö,vaikkaaihepiirionkin        

melkorajattu(Perelman1996,23).Kouluttajahaluaamyydälukijalleoman          

koulutusfilosofiansa. Tässä tarvitaan retorista taitoa.  

 

Retoriikka onasioidenvakuuttavastijasuostuttelevastiesittämisentaitoa        

(Palonen&Summa1996)jonkaavullahalutaansaadaihmisethyväksymään          

tietytväitteet,jatoimimaantietyllätavalla.Retoriikkaa voikutsuamyös          

argumentoinnin ja perustelemisen taidoksi (Karvonen 1999, 259). 

 

Viestijänonlöydettäväneyleispätevättosiseikattaiarvot,jotkalukijanvoi           

olettaa hyväksyvän,vaikkaesitettyjäväitteitäkaikkieiväthyväksykään        

(Perelman1996,23).Lisäksiasiatonmuotoiltava niin,ettäyleisölläon           

mahdollisuus ymmärtää esitetyt väitteet.  

 

Retoriikan ensimmäisenä tärkeänävaikuttajana pidetään Aristotelesta      

(Perelman1996,7).Hänenmukaansaesiintyjänkäytettävissäolevatyleisön         

vakuuttamiseenkeinotovateetos,paatosjalogos.Toisinsanoenhänvoi           

esiintyä uskottavasti javakuuttavasti(eetos),vedotayleisöntunteisiin        

(paatos)jaesittääväitteitä,jotkavoitodistaaoikeiksi(logos,Aristotelesetal.            

1997). 
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Itsestäänkertoessaankouluttajatkäyttävätsuostuttelunkeinoistayleisimmin       

eetosta,elihetodistelevatuskottavuuttaanjapätevyyttään.He kertovat         

historiastaan janäkemyksistään, yrittäenvakuuttaalukijalleentaitojaan       

eläinkouluttajina.Yleisömuodostaakäsityksensäviestijänuskottavuudesta      

esimerkiksikoulutuksentaiammatinperusteella(Karvonen1999,261).Jos         

yleisöeipidäkirjoittajaapätevänä,seeimyöskääntoimiannettujenohjeiden           

mukaan. 

 

Eläinkoulutusoneräänlainenkäsityötaito,jokatyypillisestiopitaankäytännön        

harjoittelun kautta jakokeneemman kouluttajan opastamana. Lukijan       

oletuksenavoiolla,että“koirankoulutustaeivoioppiakirjoista”.Kirjoittajan          

kannaltaliiallinenkirjaviisauteentaikorkeaankoulutukseenvetoaminen       

saattaa olla jopahaitallista. Sen sijaan pitkä koulutuskokemus ja         

omakohtaisuusovatvakuuttaviaargumenttejakulloinkinesitettyjenväitteiden       

puolesta. 

 

Mikäli kirjoittajalla on konkreettista näyttöä menestyksestä jossain       

koirankoulutukseen liittyvässä kilpailulajissa, sitä parempi.  

 

 

6.3 Esioletukset koirankoulutusoppaissa 

 

Retoriikka onsetyökalu,jonkaavullapyritäänsiirtämäänkohdeyleisön         

jollekinesioletukselleelipremissilleantamahyväksyntäkoskemaanmyös        

esitettyjäjohtopäätöksiä.Argumentaationlähtökohtaontarkistaa,ettäyleisö        

hyväksyypremissit,muuten hyväksyntäeivoisiirtyäitsejohtopäätöksiin         

(Perelman1996,23).Premissienmuuttaminenonvaikeajapitkäprosessi,          

jotenviestinperillemenonvarmistamiseksikirjoittajanonsaatavaviestinsä        

sopimaan yleisön arvomaailmaan tai uskomuksiin (Karvonen 1999, 263). 
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Voidaanajatella,ettäolisitiettyjäkaikillehyväksyttäviäarvoja,kutentotuus,          

hyvyystaikauneus.KuitenkinPerelmanin(1996,34)mukaan arvoillaon          

universaalihyväksyntävainniinkauan,kuinniitäeiyritetämääritellä.Heti,           

kun niitä täsmennetään, tai sovelletaan, syntyy erimielisyyttä. 

 

Kaikille neljälle tutkitulle kirjalle yhteisiä esioletuksia eli premissejä ovat: 

 

● Kaikkilukijathaluavatpitääkoiraalemmikkieläimenäjasiispitävät         

lähtökohtaisesti koirista 

● Kaikki haluavat hyvää elämää koiran kanssa.Hyvä elämä on         

esimerkiksi sitä, että: 

○ koiran voi jättää joksikin aikaa yksin kotiin ilman ongelmia 

○ koira ei ole aggressiivinen ihmisille tai eläimille 

○ koira ei karkaile 

○ koiraa voi ulkoiluttaa ongelmitta 

● Koirienkäytösonjoskusongelmallista.Ongelmatjohtuvatuseimmiten        

koulutuksen puutteesta tai koiran kasvuolosuhteista 

● Useimmiten ongelmia voidaan ratkaista oikealla koulutuksella 

● Oikeanlainen koulutus on kirjoittajan myymä koulutusfilosofia 

 

Kirjoittajatovatyhtämieltäsiitä,ettätavoitteenaonongelmatonyhdessäolo          

koirankanssa.Tavoitteeseenpääsemiseksihetarjoavathiemanerilaisia        

keinoja,jotkaperustuvaterilaisiinoletuksiinkoirastaeläimenä,erilaisiin        

käsityksiinoppimisprosessistajaerilaisiinnäkemyksiinkoiranjaihmisen        

välisestä suhteesta. 
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6.4 Koira eläimenä ja suhteessa ihmiseen 

 

Eri koulutusfilosofioiden edustajat näkevät koiran erilaisena eläimenä.       

Karkeastijaettunalaumateoriaasoveltavatkouluttajatpitävätkoiranläheistä        

sukulaisuussuhdettasuteenseikkana,jokaonainamuistettavaihmisenja         

koiran välisessäkanssakäymisessä.Taustalla on ajatus hierarkkisesta       

susilaumasta,jonkatoisintokoiranjaihmisenlaumatavallaanon.Laumassa          

täytyyollaselkeäjohtaja.Joskoirapääseeottamaanlaumanjohtajuuden         

itselleen, seuraa ongelmia. 

 

Positiivistavahvistamistapuoltavatkouluttajatmuistuttavatmielellään,että       

koirapoikkeaasudestamonellatavalla,eikäsudensosiaalistajärjestelmää         

voidasellaisenaansoveltaakoiriin.Koiranjaihmisensuhdettaeikuvailla          

hierarkkisenalaumana,vaanpikemminkinkeskinäisenäriippuvuutenatai       

symbioosina.  

 

Olen kerännytkirjoissaesiintyviätärkeimpiäkoiranjaihmisensuhdetta         

kuvaavia sanoja liitteeseen 1. 

 

 

6.4.1 Koira laumanjohtajan silmin 

 

Vilandernäkeekoiraneläimenä,jokajatkuvastitarkkaileeihmistäetsien         

heikkoudenmerkkejä. Ihmisenonjokapäiväisessäelämässäkorostettava       

johtajuuttaan.Koiraonhyväpitäähiemanvarpaillaanihmiseennähden,jotta          

se muistaa käyttäytyä alistuvan kunnioittavasti. 

 

“Koirallaonluontainentaipumusryhtyäheikompansajohtajaksi-jaihmistään          

johtava koira on aina käytökseltään vaikea.” (Vilander & Suorsa 2013, s. 63) 
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Josihminenosoittaaheikkoutta,koirapyrkiiottamaanjohtajuudenitselleen.         

Johtajuudensaavuttaminenonkaikkienkoirienjatkuvapyrkimys.Ihmisenon         

oltava tarkkana, jotta ei tule vahvistaneeksi koiran johtajuuspyrkimyksiä. 

 

“Josihminenkäyttäytyykoirannäkökulmastatyperästi,pitääkoiraihmistä         

aivanvajaamielisenä.Kunihminenonkoiranmielestävajaamielinen,koira         

katsoovelvollisuudekseensuojellatuollaistavähäjärkistäotusta.Janäin        

kasvualusta ongelmille on valmis.” (Vilander & Suorsa 2013, 73) 

 

Millan kirjoittaamyöspaljonlaumanjohtajuudesta.Perhelaumassaihmisen       

onehdottomastioltavakoiranjohtaja.Koiraalistuumielelläänhyvänjohtajan          

ohjattavaksi,vaikkahaastaakyllälaumanjohtajantarpeentullen.Millanon         

kirjoittanutaiheestajopaerillisenkirjan,Laumanjohtaja(Millan&Peltier         

2009). 

 

“Kunpentusitekeejotakin,mikäsaaaikaansinussanegatiivisentunteen,se           

tekeesinustasensilmissäheikon,jotenpentuoppii:“Hei,tämähänonhelppo            

tapa hallita tätä ihmistä!” (Millan & Peltier 2009, 144).  

 

Millaninmielestäkoiranvietitjaaistitontärkeääottaahuomioon.Hänkäyttää            

paljonkoiranhajuaistinaktivoimistakoulutuksenapuna.Joidenkinrotujen        

ominaisuuksia ei haluta käyttää niiden alkuperäisessä tarkoituksessa       

(esimerkiksitaistelukoiratkutenamerikanpitbullterrieri), mutta silloinon       

löydettävä harmittomia tapoja kanavoida näitä voimakkaita taipumuksia. 

 

Millanin mielestä tärkeinominaisuus koirayksilön valinnassa on sen        

energiataso. Käsitettä ei määritellä kovintarkasti,mutta sevaikuttaa         

viittaavanenimmäkseenkoiranfyysiseenaktiivisuuteen.Koiranenergiatason       

onoltavasopusoinnussasenomistajanenergiatasonkanssaniin,että         

vähemmän liikkuva tai rauhallisempi henkilö ei ota liian aktiivista koiraa. 
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6.4.2 Koira oppimisteoreetikon silmin 

 

Wirén toteaa,että koiraonopportunisti,jokatekeejuurisitä,mikäsilleon             

kulloinkinkannattavaa.Ihmisenkannaltakoiranei-toivottukäytösnäyttää        

usein johtajuusongelmalta  (Wirén & Romppainen 2012, 23) 

  

“Monestituntuu,ettäkoiraonhyvinlojaaliihmistäkohtaan.Oikeastiseeisitä             

kuitenkaanole,vaankoiraonitsekäseläin...Setekeeasiatainaniinkuinse               

kokeeneomistatarkoitusperistäänkannattaviksi.”(Wireń&Romppainen        

2012, 23) 

 

Kouluttamisessa onkin Wirénin mukaan yksiselitteisestikysesiitä,että        

ihminentekeejotkinasiatkoirallekannattaviksi.Vaatiirunsaastiaikaaja          

paljontoistoja,jottakoiraensisijaisestihaluaisitehdäjuuriniitäasioita,joita           

ihminen siltä toivoo.  

 

Kaimionäkeekoiranjaihmisensuhteenkumppanuutena,jossaihmisen         

tehtäväon olla koiran turvallisuusvastaavajajossainmielessä jopa         

vanhempi.Koirat eivätosaaanalyyttistäajattelua,kutenihminen,mutta         

niiden sosiaalinenälykkyys on korkea.Kaimio arvelee koirillaolevan         

samankaltaisiatunteitakuinihmisellä,vaikkaniitäeitutkimuksenkeinoin         

pystytätodentamaan.Hän kuitenkinvaroittaatulkitsemastakoiraaliian        

ihmismäisinsilmin,koskaneeivättoimikaikissatilanteissasamallatavalla,          

kuin ihminen toimisi (Kaimio 2009, 137). 

 

Vilanderin jaMillanin mielestä koira jaihminenaivan epäilemättä         

muodostavat lauman.Kaimiopuhuuyhteenliittymästätaisymbioosista,ja        

arvelee koiran suhtautuvan ihmiseenjossainmielessä kuten pentu        

vanhempiinsa.Wirén torppaakokoajatuksenkahdenerilajinedustajien         

muodostamasta yhteislaumasta mahdottomana. 
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6.5 Laumanjohtaja vai resurssivastaava? 

 

Kaikillaneljälläkirjoittajallaonomatapansakuvaillaihmisenjakoiranvälistä           

suhdetta(Liite1.).Wirénin kirjassatunteetjakuvailutonriisuttuaivan           

minimiin.Häntoteaakuitenkinselvästi,ettäkoiranjaihmisensuhteessakyse           

eiolelaumastavaankahdenerilajinsymbioottisestasuhteesta.Symbioosi          

-käsitettä käyttää myös Kaimio.  

 

Nykyisessä yhteiskunnassakoiraonmyös pentuiänohitettuaantäysin        

riippuvainenomistajastaan, eikä sillä ole juurikeinoja selvitä yksin         

maailmassa. Ihminenhallitsee käytännössä kaikkia koiran tarvitsemia       

resursseja,juomavedensaantiajatarpeillepääsemistämyöten. Tässä        

mielessä koira ja ihminen eivät voi muodostaa tasa-arvoista kumppanuutta. 

 

 

6.5.1 Sääntöihminen on laumanjohtaja 

 

VilanderjaMillanvaikuttavatkoirankoulutusfilosofiansaperusteellanäkevän       

maailmanLakoffinsääntöihminen-ajatuskehyksenläpi.Heilleonselvää,että        

ihmisenjakoiramuodostavat perhelauman,jossaselkeäarvojärjestyson         

oleellista koko lauman toiminnan kannalta. Laumanjohtaja on se        

autoritäärinenmuttarakastavaisä,jonkasanaonlaki(mies,josperheessä           

on sellainen).  

 

Lauman alempiarvoisen on osoitettava alistumista ja kunnioitusta       

laumanjohtajaakohtaan,eikäjohtajanasettamiasääntöjäsovirangaistuksen        

uhalla kritisoida. Ihanteena on laumanjohtajaan mielistelevällä ja       

51 



 

kunnioittavallatavallasuhtautuvakoira(esimerkiksiVilander&Suorsa2013,         

60). 

 

Lauma,jossakaikkitietävätjahyväksyvätomanpaikkansa,onhyvintoimiva           

yksikkö, jossajäsenetsaavat turvaa toisistaan.Jos laumanjohtaja        

epäonnistuutehtävässään,koiravoiyrittääottaalaumanjohtajanpaikan.        

Johtajaton lauma joutuu ongelmiin. 

 

Vilanderhuomauttaa,ettäihmisyhteisökinonlauma,jossapätevättietyt         

säännöt.Yhteiskunnassaonjohtohahmoja,jotkatekevätpäätöksiämuiden        

hyvinvoinnin turvaamiseksi.Samalla tavallaperheessä aikuiset ovat       

ihmislaumanjohtajiaJossääntöjäeinoudateta,yhteiskunnassavallitsee        

sekasorto (Vilander & Suorsa 2013, 157.) 

 

Millanesitteleefilosofiaansahelpostimuistettaviensääntöjenavulla.Hänen        

mukaansa elämä koiran kanssa on helppoa, kun koira saa  

 

1.Riittävästi liikuntaa, eli jäsenneltyjä kävelylenkkejä laumanjohtajan kanssa  

2.Kuria, eli johdonmukaisesti ylläpidettyjä sääntöjä ja rajoituksia 

3.Hellyyttä (Millan & Peltier 2009, 187). 

 

Asioiden järjestyksellä on väliä, eli liikunta laumanjohtajan kanssa on Millanin 

mielestä tärkein koiran tasapainoisuutta edistävä tekijä. 

 

Sääntöihminen-kehykseen sopiimyös se,ettäerityisestiVilander,mutta        

myös Millan, kommentoivatihmistensukupuolirooleja.Henäkevätnaisen        

pehmeänä,hoivaviettisenääitihahmona.Joskusnaisenonvaikeaaolla        

koiralle riittävä auktoriteetti. 

 

Millan kertootarinanpariskunnasta,jossamies ontahtomattaanliiankin         

dominoivakoiraakohtaan,javaimovastaavastihiemanepävarma.Hänen         
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mukaansa tilanneon tyypillinenperheissä, joissasukupuoliroolitovat        

voimakkaan perinteiset (Millan & Peltier 2009, 244).  

 

VIlander ottaakantaasukupuolirooleihinhuomattavastisuoremmin,kuin       

Millan. Vilanderin mielestä naisen,erityisestiyksinelävännaisen,olisi         

parempiottaanarttu-kuinuroskoira,koskauroskoirallaonuseintietynlainen          

tarvepullistellajauhota‘naaraalleen’,näyttääsillekuinka‘hyväjamahtava           

minäolen’(Vilander&Suorsa2013,34).Miespuolisellekoiranomistajalleei          

koiran sukupuolella ole Vilanderin mukaan väliä. 

 

Vilanderinmielestäerityisestiraskaanaolevanainenonhormonienvuoksi         

lähessyyntakeeton,sillääidiksitulevanaineneivoiluonteensaailahteluille          

mitään: välilläonaivankauheahalipula,välilläkiukkuinenkuinampiainen          

(Vilander & suorsa 2013, 18). 

 

 

6.5.1 Hoivaihminen kouluttaa positiivisella vahvistamisella 

 

KaimiontekstistälöytyvätLakoffinajatuskehyksistähoivaihmiselleominaiset       

kuvauksetsiitä,kuinkaihminenonkoiranturva,jasuhdeonenemmän           

kumppanuus-kuinvaltasuhde.Ihminensuojeleekoiraa,jaohjaasitä         

toimimaan oikein nyky-yhteiskunnassa.  

 

Sinäoletkoirasikumppanijaturva,ihminen,johonsevoiluottaajajonka             

pyyntöjennoudattaminenonainakannattavaa,miellyttävää eikäkoskaan        

pelottavaa (Kaimio 2009, 101). 

 

Koiralleannetaantilaisuuksiaoppiaitsetekojensaseurauksista,eikävääristä         

valinnoistarangaista.Vaikkakoiraonriippuvainenihmisenhuolenpidosta,ei         

ihmisen ja koiran välistä suhdetta nähdä voimakkaan hierarkkisena.  
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SijoitanmyösWiréninennemminhoiva-kuinsääntöihminen-kehykseen.Hän         

puhuuihmisenjakoiranvälisestäsuhteestaylipäänsähyvinvähän,jatuntuu           

tietoisestivarovankäyttämästätunteellisiailmaisuja.Häneikuitenkaannäe         

koiraperhettähierarkkisenayksikkönä,eikäkoirantarvitsetotellaihmistä        

rangaistuksenpelossavaansiksi,ettäseonsilleitselleenjollaintavalla           

kannattavaa.Ylipäänsä Wirén suhtautuurangaistuksenkäyttöönvarsin       

kriittisesti. Hän korostaa myös joustavaaajattelua jamuutosvalmiutta        

koirankouluttajana kehittymisessä.  

 

 

6.6 Tärkeitä käsitteitä ja kiertoilmauksia 

KutenKorhonen(2016,107)toteaa,ihmistentapahahmottaamaailmaa         

vaikuttaaheidäntapaansakäyttääkieltä.Samalla kunsanatkuvaavat         

todellisuutta,nemyös muokkaavat sitä(Korhonen2016,106).Erilainen         

maailmankuva onnähtävissämyös laumanjohtajanjaoppimisteoreetikon       

tavassapuhuakoiristajaniidenkouluttamisesta.Liite2esitteleetutkituissa          

kirjoissa käytettävää tyypillistä koirankoulutukseen liittyvää sanastoa. 

 

 

6.6.1 Lauma vai ei? 

 
Kirjoissa otetaankilpaileviinnäkemyksiinsuoraankantaamelko vähän.        

Niidenolemassaolokuitenkintunnustetaanvähintäänepäsuorasti.Vilander       

viittaauseammankerrantiettyihinyltiöpehmeisiinkoulutussuuntauksiin.Hän       

myös puolustaavoimakkaastilaumanjohtaja-ajattelua,osoittaenolevansa      

tietoinen laumateorian saamasta kritiikistä. 

 

Omienkokemusteni,tietojeni,näkemäni,oppimanijakuulemanipohjaltaon         

kiistatontafaktaa,ettäkoirakykeneejapyrkiimuodostamaanlaumanjuuri          
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niidenotustenkanssa,joidenkanssaselaitetaanelämään.(Vilander&          

Suorsa 2013, 156). 

 

Wirén puolestaan haluaa omien sanojensa mukaan poistaa       

koirankoulutuksestamystiikan,mielipiteetjavanhatmyytit.Tällainenmyytti        

onesimerkiksiajatussiitä,ettäihmisenonjohtajuuttakorostaakseenaina          

syötävä, ja kuljettava ovesta ennen koiraa. Hän puhuu myös         

vanhakantaisesta laumateoriasta.  

 

Laumanjohtajuutta korostavat kouluttajat kritisoivat joskuspositiivista      

vahvistamistakäyttäviäkouluttajialepsuiksilällyttäjiksi,jotkaeivätosaa        

asettaa koirilleen mitään rajoja.Tällä tavoinkoulutettu koira pitää         

laumanjohtajanmielestäomistajaapelkkänämakupala-automaattina,eikäse       

kunnioitaihmistä.Wirén vastaakritiikkiintoteamalla,ettäihmisenjakoiran          

suhteessa säännöt ovat tärkeitä, eikä positiivinen tarkoita samaa kuin salliva.  

 

Kaimiolyttäälaumanjohtajuusajattelunvarsinsuoraantoteamalla,ettäkoirien        

osaltaarvojärjestysteoriatonsaatuheittäätyystinromukoppaan(Kaimio        

2009,235),koskavillitsudetmuodostavatluonnossaaivanerilaisenlauman,          

kuinosittainyksinelävätvillitkoirat.Kaimio huomauttaa,ettäsusi-ja           

koiralaumassakaikillaonoikeusyrittääpuolustaaruokaatailepopaikkaa.         

Toisin sanoen ruokakupillamuriseva koira ei välttämättä ole merkki         

johtajuusongelmasta(Kaimio2009,237).Ylipäänsähänvälttääjohtaja-         

terminkäyttöä,koskasiihenliittyyhelpostiajatuskoiraltavaadittavasta         

nöyristelystä. 

 

 

6.6.2 Kasvatusta vai koulutusta? 

 

Koulutuskäsitteet näyttävätriippuvantaustallaolevastafilosofiasta.Erot       

lähtevätjosiitä,mitäitsekukinkutsuukoirankouluttamiseksi.Vilanderinja           
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Millanin näkemys on, että koiralle annetaan erikseen niin sanottu         

tapakasvatus ja lisäksi sille voidaan opettaa temppuja.  

 

Näidenkahdenasianvälilläonperustavanlaatuinenero:hyvättavatovat          

jotain,mitäkoiraltavaaditaan,jasenonnoudatettavaniitäkunnioituksestaja           

miellyttämisen halusta.Siksi tapakasvatuksessakäytetäänhyvinvähän       

makupaloja palkintona.Koiralle pitääriittääpalkinnoksise,ettäsesaa          

omistajaltahuomiotajahyväksyntää.Temputtaitottelevaisuuskoulutusovat        

asia erikseen, ja niiden harjoittelussa käytetään myös ruokapalkkiota. 

 

KaimiojaWirén näkevätkaikkikoirantekemätasiaterilaisinakäytöksinä.          

Ihmisennäkökulmastakäytösonjoskustoivottavaa,joskusei.Koiraei          

kuitenkaankäyttäydytietoisesti“hyvin”tai“huonosti”,vaantavalla,jonkase          

kokee sillä hetkellä kannattavaksi. He eivät teejakoavarsinaisen         

tapakasvatuksen ja temppukoulutuksen välille. 

 

Toisin sanoenpositiivista vahvistamistakäyttävätkouluttajateivätnäe        

filosofistaeroaesimerkiksisiinä,ettäkoirahyppiiihmistävastentaiosaa           

istuakäskystä.Molemmatsiltisanovat,ettäkunkoiravarmastiosaatoivotun           

käytöksen, sitä voi, ja pitää, koiralta myös vaatia. 

 

 

6.6.3 Käsky, pyyntö, korjaus ja rangaistus 

 

Laumanjohtajuutta korostava sääntöihminen on koiraan nähden      

ylempiarvoinenjaodottaa itseäänkohtaankohteliastajamielistelevää        

käytöstä. Niinpä hän antaa koiralle käskyjä.Käsky on Kielitoimiston         

sanakirjanmukaan vaativakehotustaimääräys (Kielitoimistonsanakirja        

2017).Oletuksenaon,ettäalempiarvoinentotteleemukisematta.Joskoiraei          

tottele, siitä seuraa enemmän tai vähemmän ikäviä asioita. 
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Vilander jaMillan kehottavatkäyttämäänfyysistäkosketusta(kosketus,        

nyppäisy, tönäisy),eli positiivista rangaistusta,koirantehdessäjotain        

ei-toivottua.Mielenkiintoistatässäonse,ettähemolemmatkutsuvatkoiran          

koskettamistakorjaamiseksi.Tämäonmahdollisestikeinovälttääkritiikkiä,        

jokakohdistuuvoimankäyttöön.Molemmatmyösuseaanotteeseentoteavat,        

että laumanjohtaja ei ole väkivaltainen koiraa kohtaan. 

 

Wirén jaKaimiosuhtautuvaterittäinkriittisestisiihen,ettäkoiralletapahtuu          

jotain epämiellyttävää silloin, kun se toimii ihmisennäkökulmasta        

ei-toivotusti.Hekäyttävättästätermiärangaistus.Hepuhuvatmyösmuun          

muassasäikyttelystäjaväkivallasta.Hetoteavat,ettärangaistussaattaaolla          

toimivakeinojonkinkäytöksenlopettamiseksi,muttapitävätsitäepävarmana         

koulutusmetodina. 

 

Yksirangaistuksenkäytönongelmaonse,ettäonvaikeaatietäätäsmälleen,           

mihinepämiellyttäväkokemuskoiranmielessäyhdistyy.Koiravoiyhdistää         

rangaistuksentekemäänsäasiaan, mutta yhtähyvin samallahetkellä        

näkökenttäänsattumaltailmestyväänlapseen.Koulutustuloksenkannaltaero       

on oleellinen. 

 

Koskaheeivätnäeihmistähierarkkisenlaumanjohtajana,hekäyttävät          

termejävihjetaipyyntö,kunpuhuvatkoirankehottamisestatekemäänjotain.          

Näin valitutsanatriisuvatkouluttamisestasenajatuksen,ettäkoiranon          

toteltavakunnioituksestajohtajaakohtaan.Tottelevaisuussaavutetaanmuilla       

keinoin. 
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6.7 Eroja ohjeissa 

 

Olen tätätyötävartenetsinytkirjoistanimenomaaneroavaisuuksia.On         

kuitenkinhuomattava,ettämonessa suhteessakirjoittajatovatohjeissaan        

melko samoilla linjoilla. Monet erot koulutusmenetelmissä ovat       

henkilökohtaisia mieltymyksiä, joilla ei lopputuloksen kannalta ole merkitystä. 

 

Esimerkiksikoiransisäsiisteyskasvatuksessayksikäänkirjoittajaeikehota       

koiranrankaisemiseenvahingonsattuessa.Kaikkipennunkasvattamisesta       

puhuvatkirjoittajat(Millan,VilanderjaKaimio)ovatmyösyhtämieltäsiitä,           

että koiranpennun syntymäkodin olosuhteilla on suuri merkitys sen        

myöhemmänelämänkannalta.Wirénin kirjaeiolevarsinaisestipentukirja,         

joten siinä tätä asiaa ei käsitellä. 

 

Sopivankoirarodunja-yksilönvalintaakehotetaanpohtimaanhuolellisesti,        

samoinkuinkoirantulevanperheenresurssejajakiinnostuksenkohteita.         

Myös koiran terveyteen kiinnitetään huomiota. 

 

 

6.7.1 Niska-peppuote 

 

SekäMillan(Millan&Peltier2009,107),ettäVilander(Vilander&Suorsa            

2013,67)ohjeistavatnostamaankoiranpentuaniskanahastaniin,ettäkoiran         

takapuoltatuetaantoisellakädellä.Vilanderkutsuutätäniska-peppuotteeksi.        

Hän kehottaakäyttämäänsitäesimerkiksisilloin,kunpentutekeejotain          

ei-toivottua ja se aiotaan poistaa tilanteesta “muualle rauhoittumaan”.  
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Kirjoissaeikuitenkaanvarsinaisestiperustella,miksi jamissä tilanteissa         

pentuapitäänostaajuuritällätavoin.Oletan, ettätapapyrkiimatkimaan           

koiraemon otetta pennun niskanahasta tilanteessa,jossaemo joutuu        

nostamaan pentua. 

 

Tällaista ohjetta ei anneta ollenkaan Wirénin tai Kaimion kirjoissa. 

 

 

6.7.2 Häkkikoulutus ja tilan rajaaminen 

 

Sekä Vilander (Vilander& Suorsa 2013,83)ettäMillan pitävätkoiran           

häkkikoulutustaerittäintärkeänä.Siihenliittyyoleellisestitilanrajaaminen        

pennulta. Erityisesti Millanin mukaan pentueisaapäästävälittömästi         

hallitsemaankokoasuntoa,vaansenkäytössäolevatilarajataanensin          

pienemmäksi.Muuten pentuluuleeomistavansakokopaikan(Millan&         

Peltier2009,122).Kirjassaannetaanesimerkkionnistuneestakoiranpennun        

kotiintulosta:ensimmäisenviikonaikanapentuaeipäästettytalossakuin          

yhdelletakaovellejohtavallekäytävälle,jossasennukkumapaikkaoli(Millan         

& Peltier 2009, 123). 

 

Häkkikoulutustakäytetäänmyössisäsiisteyskasvatuksentukena:koskakoira       

eihalualiatanukkumapaikkaansa,rajatussatilassaoleskelevapentupissaa         

vähemmän todennäköisesti sisälle, kuin koko asunnossa kuljeskeleva pentu. 

 

Kaimionkirjassavarsinaistahäkkikoulutustaeiotetaesiin,vaikkakinpennun         

yksinoloharjoitukset aloitetaan pienessä aitauksessa. Wirén käy läpi       

häkkikoulutuksenkohtakohdalta(Wirén&Romppainen2012,92),mutta         

kutsuusitäomanpaikanopettamiseksi.Merkittävimmät erotVilanderinja         

Millaninkoulutukseenonse,ettäWiréninmetodissaoveaeisuljetaollenkaan           

javaadittu häkissä pysymisaika on alussa huomattavan lyhyt:vasta         
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vaiheessa3.koulutetaanhäkissäpysymisellekestoaaloittaenmuutamasta        

sekunnista(Wirén&Romppainen2012,94).Tähänmennessäkoiraosaajo           

mennä pyynnöstä paikalleen vähän kauempaakin. 

 

Millan sen sijaan pitää mahdollisena laittaapentu suljettuun häkkiin         

nukkumaanjoensimmäisenäyönään,joskinvaroittaaettäpentusaattaa         

kiljuahäkissään.Ahdistunuttapentuaeikuitenkaansaaauttaa,vaansenon           

annettavaoppiaselviytymäänitse(Millan&Peltier2009,127).Näkemys          

eroaavarsinjyrkästiesimerkiksiKaimiontyylistä,jossayksinoloharjoitusten        

tärkein tavoite on, että pentu ei ahdistu koko aikana. 

 

 

6.8 Koulutusesimerkki:toiminnan keskeyttäminen elikoiran      

kieltäminen 

 

Kaikissatarkastelemissanikirjoissakäsiteltiintilannetta,jossakoiratekee        

jotainomistajankannaltaei-toivottua.Tyypillisestinäintapahtuuesimerkiksi        

silloin, kun koira pureskelee esinettä, jotaseei saisirikkoa(kuten           

kaukosäädin tai kenkä).  

 

Kaikki kirjoittajat ovat yhtä mieltä siitä,että omistajan on pystyttävä          

keskeyttämään koiranei-toivottukäytös.Keinot ovatkuitenkinerilaiset        

riippuenkoulutusfilosofiasta.Tämänasianopettamisessaopetusmetodien      

väliset filosofiset erot tulevat hyvin esiin, joten käytän sitä esimerkkinä. 

 

SekäKaimio,Wirén, ettäMillankorostavatsitä,ettäkoiralleontarjottava           

jotainsallittuapuuhaahetitoiminnankeskeyttämisenjälkeen.Muutenkoiraei          

tiedämitäsesaatehdäkielletynpuuhansijasta.Vilandereimainitseasiasta            

mitään. 
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6.8.1 Laumanjohtajan neuvot käytöksen keskeyttämiseen 

 

Pertti Vilander käyttäätermejäkäskysanajakieltosana.Hän kehottaa         

opettamaanpennullesanan“EI”.ItseasiassaseonVilanderinmukaan          

pennun ensimmäinen tärkeä sana.  

 

Opetuseteneesiten,ettäpennuntehdessäjotainkiellettyäsanotaanei,ja           

estetään pentua jatkamastatoimintaa.Keinoiksi ehdotetaantilanteesta       

riippuenääntä,tönäisyä,luunappiataitalutushihnastanyppäisyä(Vilander&         

Suorsa2013,65).Toimintasiiskeskeytetäänfyysisestikoskemallakoiraan         

enemmäntaivähemmänepämiellyttävällätavalla.Toistojenkauttakoira        

oppii lopettamaan toimintansa heti kuullessaan kieltosanan. 

 

OpetuksentehostamiseksiVilanderkehottaalaittamaanlattiallemakkaraaja        

odottamaan,ettäkoirayrittääottaalattiallaolevanruuan.Koiranyrittäessä          

ottaaruokaasetönäistäänpoisjasanotaanei.Koulutuskestääpuolituntia,            

minkäjälkeenkoirakutsutaanluoksejaannetaansensyödätarjollaoleva           

ruoka. 

 

Opetusmenetelmänä onoppimispsykologiantermeinilmaistunapositiivisen      

rangaistuksenkäyttö.Positiivinen rangaistusvähentäätoimintaa,koska       

toiminta johtaa johonkin epämiellyttävään seuraukseen. 

 

Tavoitteeena on, että koira yhdistää epämiellyttävän seurauksen       

äänimerkkiin(elikäskysanaan).Lisäksikoirahoukutellaantekemäänvirhe,        

eli ottamaan kiellettyäruokaa,jolloinsentoimintaavoidaanmuuttaa.         

Välttääkseenepämiellyttävääseuraustakoiralakkaatekemästäsitä,mitäoli         

juuri sanan kuullessaan tekemässä.  

 

Cesar Millanin lähestymistapapoikkeaa muista siinä,että varsinaisen        

käskysananopettamisensijaanhänomiensanojensamukaankommunikoi        
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koirillekoiramaisesti.AJatuksenaon,ettähänkommunikoikoirilleniiden         

omallakielellä.Hänkutsuutekniikkaakorjaamiseksi(Millan&Peltier2009,          

147).Oppimispsykologiseltakannaltametodionpääpiirteissäänsama,kuin        

Vilanderilla.  

 

Koiran käytös keskeytetään katsekontaktin, kehonkielenjarauhallisen       

itsevarmanenergianavulla.Millanin mukaan itsevarmaenergiatarkoittaa        

sitä,ettätilanteessapysytääntyynenäjarauhallisena(Millan&Peltier2009,           

148).Mikälinämäeivätriitä,koiraakosketetaankaulansivulletaitakaruumiin           

sivulle.Kosketuksenvoimakkuusriippuutilanteesta.Millanpuhuukevyestä        

taputuksesta,muttakertoomyöstönäisevänsätiukastipoispennun,jokaei          

kunnioita hänen tilaansa. 

 

Kosketuksenontarkoitusmatkiakoiraemonpuraisua.LisäksiMillankehottaa         

käyttämäänäänimerkkiä(esimerkiksi“tsst”),jokakäytännössävastaasanoja        

muiden kouluttajienkäyttämääsanallistakäskyä.Millan huomauttaa,että        

koiraemäkäänei lahjopentujaanruuallataisilityksilläsaadakseenne         

tottelemaan. Sen vuoksi hän ei käytä makupalaa palkkiona tässä tilanteessa. 

 

 

6.8.2 Oppimisteoreetikon neuvot käytöksen keskeyttämiseeen 

 
SamastaasiastapositiivistavahvistamistakäyttäväTuireKaimiokäyttää        

termiätoiminnankeskeyttäminen(Kaimio2009,98).Kaimiopuhuukäskyn         

sijastavihjesanastajakeskeyttämispyynnöstä.Hänkehottaavalitsemaan       

sanaksineutraalinilmaisun,jokaeivaikutaomistajantunnetilaanmitenkään.         

TästäsyystävoiKaimionmukaanollaparempivalitajokinmuuilmaisukuin            

ei. Hän ehdottaa sanoja jätä tai riittää. 

 

Opetusvälineenä käytetäänruokaa,kutenVilanderillakin.Ruokaasetetaan       

lattiallemikrokuvun taivastaavanalle,jottakoiraeipääsesiihenkäsiksi.           
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Koiranannetaanyrittääottaaruokakuvunalta.Kunpentulopultaluovuttaa           

edeshetkeksi,silleannetaanpalkkioksimuutaherkkua.Tätätoistetaaneri          

tavoineripaikoissa.Vihjesana otetaankäyttöönvastasilloin,kunkoira          

ymmärtääharjoituksenidean,elisekääntyypoisruuastasaadakseen         

palkkion omistajaltaan. 

 

Menetelmässä käytetäänhyväksipositiivistavahvistamista,mikätarkoittaa       

sitä,ettäväärästäyrityksestäeiolemitäänseurauksia,jaoikeaanosuvasta           

yrityksestäkoirasaapalkkion.Koirapyrkiikohtiruokaa,muttaeipääsesiihen            

käsiksi.Merkittävä eroVilanderinmetodiin verrattunaonse,ettäruuan          

tavoittelustaeiseuraamitään epämiellyttävää.Tärkeääon,ettäruuan         

tavoittelueimyöskään olekoirallekannattavaa.Heti kunkoiralakkaa          

yrittämästä saada ruokaa,se saa positiivisen vahvisteen, eli koiran         

ympäristöön ilmestyyjotainmiellyttävää (tässätapauksessaruokaa).       

Positiivinen vahviste lisää toimintaa. 

 

TommyWirénkäyttäätoiminnankeskeyttämiseenluopumisharjoitusta(Wirén       

&Romppainen2012,86ja112),kutenKaimio,vaikkaKaimioeikäytäkään            

harjoituksesta samaanimeä. Perusperiaate on kuitenkinsama.Wirén        

neuvooottamaanmakupalansuljettuunnyrkkiin,jostakoirasaasitävapaasti          

tavoitella.Vastakunkoiralopettaaruuantavoittelunedeshetkeksi,sesaa           

palkkion. Myöhemmin asiaa harjoitellaan eri tilanteissa. 

 

Sillä, onko makupala kuvunalla (Kaimio)tainyrkissä(Wirén)eiole           

oppimisteoreettiseltakannaltamitään merkitystä. Kovininnokkaantaiison        

pennun ollessa kyseessäon helpompi pysyä neutraalina, kunseei          

esimerkiksi yritä raapia tai purra ihmisen kättä, vaan muovikupua. 

 

Wirén toteaa,että yleinen tapasuihkauttaa vettä kiellettyjä asioita         

pureskelevankoirankuonolleonsäikyttelyä,eikäsilloinvoidatietää,mihin          

asiaankoirayhdistäärankaisun.Epämiellyttäväkokemusvoisaadakoiran         

pelkäämään yllättäviä asioita. 
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KaimiojaWirén jättäväthuomiottakaikenmuun,paitsitoivotunkäytöksen,          

jostakoirasaapalkkion.Hejärjestävätkoulutuksenmyösetenemäänsiten,          

ettäkoiratekeemahdollisimman vähänvirheitä.Ajatuksenaonse,että          

virheellistäkäytöstäeiharjoitellaollenkaan,vaanpyritäänmaksimoimaan        

onnistumistenjapalkkioidenmäärä.Wirénkiteyttääajatuksentoteamallaettä         

kunkäytöstäeitapahdu,seeimyöskäänvahvistu.(Wirén&Romppainen           

2012, 26). 

 

Tärkeimmät erot kirjojen välillä ovat  

1.rankaisun käyttö tai käyttämättä jättäminen  

2.annetaankokoirantehdävirhe,vaipyritäänköei-toivotunkäytöksen        

esiintyminen eliminoimaan kokonaan.  

 

Millan ja Vilander rankaisevat koiraa keskeyttämällä ei-toivotun       

käyttäytymisenfyysiselläkosketuksella.Myöhemmin hepalkitsevatkoiraa       

oikeastasuorituksesta,vaikkaMillaneikäytäkäänruokaapalkkiona.Tässä         

harjoituksessaVilanderjaMillan nimenomaanhaluavat,ettäkoirapyrkii         

tekemäänkiellettyäasiaa,jottakäytökseenpäästäänreagoimaan.Millan        

kuitenkinhuomauttaa,ettäuseinhuomiottajättäminenonhyväkeinoolla          

vahvistamatta käytöstä (Millan & Peltier 2009, 150). 
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7. Tieteellinen näyttö eri koulutusmetodeista 

 

Rangaistustenkäytönpuolestajavastaankäydäänkiivastaargumentointia,        

mutta erikoulutustapojenkeskinäisestäparemmuudestaonvarsinvähän        

empiiristänäyttöä(Rooney&Cowan2011).Tämäonymmärrettävää,silläon           

varsinvaikeaajakallistaluodakoeasetelma,jonkaavullapystyttäisiin         

luotettavastiosoittamaan koirien käyttäytymisessä havaittavien erojen      

johtuvan nimenomaan koulutusmenetelmästä. Kokeessa on otettava      

huomioonsuurijoukkovaikeastihallittaviamuuttujia, kutenkoirienväliset         

yksilölliset erot, koirien erilaiset taustat ja kouluttajien väliset erot. 

 

 

7.1 Koirien reaktiot epämiellyttäviin ärsykkeisiin 

 

Jottavoidaanylipäänsäarvioida,onkorankaisemisestakoirallehaittaa,on         

testattava,aiheuttaakoihmisenepämiellyttäväksiarvioimaärsykekoirassa       

mitään havaittavaa negatiivista vastetta. 

 

Tutkijattarkkailivatkoirienreaktioitaepämiellyttäviksiarveltuihinärsykkeisiin,       

joitaolivatäkillinenääni,sähköisku,putoavakassi,avautuvasateenvarjoja          

kiinnipitäminen.Nämäärsykkeetaiheuttivatkoirissastressireaktioita,kuten       

syljenkortisolipitoisuudennousua, kyyristelyä,levottomuutta,ravistelua,      

ääntelyä, haukottelua ja suun aukomista (Beerda et al. 1998). 

 

Josepämiellyttäväärsyketulikoiralleyllätyksenä,seaiheuttisuuremman         

reaktionkuinsellainenepämiellyttäväärsyke,joitakoiraosasiodottaa         

(Beerdaetal.1998).Rangaistuksenmahdollisestiaiheuttamaastressiävoi         

siis vähentääantamalla koirallemahdollisuus välttääärsykettä. Tämä        
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tapahtuuvaroittamallakoiraa,jolloinsevoikeskeyttäätoimintansaennen         

rangaistusta. 

 

Eri tutkimuksissarangaistuksiinperustuvan koulutuksen on osoitettu       

aiheuttavan koiralle stressiä, pelokkuutta, kiihtyneisyyttä jaerilaisia       

käytösongelmia(esimerkiksiRooney&Cowan2011,Herronetal.2009,          

Schalke et al. 2007). 

 

 

7.2 Rangaistukset käytösongelmien korjaamisessa 

 

Ennen eläinlääkärille tuloa koiranomistajat ovat yleensä pyrkineet       

ratkaisemaankoirienkäytösongelmiamuilla keinoin(Herronetal.2009).         

Kouluttajatneuvovatkohtalaisenuseinkäyttämääneriasteisiavoimakeinoja.       

Tällaisetmetodit saattavatlaukaistakoirassapelokastataiaggressiivista        

käytöstä.  

 

Herronetal.(2009)teettämässäkyselytutkimuksessatodettiin,ettämonet         

näistämetodeista (esimerkiksikoiranlyöminentaipotkaiseminen,koiralle        

muriseminen, koirantuijottaminen,selättäminen,poskiintarraaminenja       

ravistelu) saivat vähintään joka neljännen koiran käyttäytymään       

aggressiivisesti. Tällaiset menetelmät ovat eettisesti arveluttavia ja       

aggressiivistakäytöstälisätessäännevoivatollaturvallisuusriskiihmisille        

(Herron et al. 2009). 
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7.2.1 Sähkökaulapannan käyttö karkailun korjaamisessa 

 

Sähköpannantehoaontestattumuunmuassakokeessa,jossakoulutettiin         

karkailemaan taipuvaisia koiria. Tällaisissa itsessään palkitsevissa      

ongelmakäytöksissä (karkaaminen,eläinten jahtaaminen)sähköpannan     

käyttöäoikeutetaanuseinsillä,ettäkäytösonvaarallistasekäkoiralle,että           

kotieläimille. Näissä tilanteissa ajatellaan hieman kuormittavien      

korjauskeinojenolevaneettisestihyväksyttäviä.Toinenyleinenperustelu       

sähköpannankäytölleonse,ettäsenavullavoidaankoirankäytöstäkorjata           

kaukaakin. 

 

Tutkimuskoiratjaettiinkolmeenryhmään:A-ryhmällekäytettiinsähköpantaa       

jakoiriakouluttivatlaitteenvalmistajanedustajat.B-ryhmälleeikäytetty         

sähköpantaajakouluttajatolivatsamatkuinryhmässäA.Kolmattaryhmää          

(C)kouluttivatvainpositiivistavahvistamistakäyttävätkouluttajat,janäille         

koirille ei käytetty sähköpantaa (Cooper et al. 2014.) 

 

Kaikissaryhmissäkoiriamyöspalkittiinruuallajahuomiolla.Sähköpantaa         

käytettiin mahdollisimman “pehmeästi” valmistajan ohjeiden mukaan:      

kouluttajat testasivatetukäteen koiranherkkyyden sähköimpulssille,ja       

koiralleannettiinainaennensähköimpulssiavaroitussignaali,jonkaavulla        

koiravoioppiavälttämäänvarsinaisensähköiskunsaamisen(Cooperetal.          

2014.) 

 

Omistajien mielestä kaikkienkoirienluoksetulokäytösparanikoulutuksen       

myötä,eikäkoulutustuloksessa(luoksetulonvarmuus)olluthavaittaviaeroja        

käytettyjenmenetelmienvälillä.Koulutusvaikuttikuitenkinkoiriineritavalla.         

SähköpannanavullarangaistutA-ryhmänkoiratviettivätilmansähköpantaa        

koulutettujaC-ryhmän koiriatilastollisestimerkitsevästi enemmänaikaa       

jännittyneenä, ne haukottelivat enemmän, jane olivat vähemmän        

kiinnostuneita ympäristöstään (Cooper et al. 2014.) 
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Koska sähköimpulssinkäyttörangaistuksenanäyttääaiheuttavankoirille       

stressiä koulutustilanteessa, se voi vaikuttaa negatiivisesti niiden       

hyvinvointiin.Sähkökaulaimenkäytölleeisiistässätutkimuksessasaatujen        

koulutustuloksenperusteellaoleperusteita,koskamolemmatkoulutustavat       

tuottivat yhtä hyviä tuloksia (Cooper et al. 2014.) 

 

Sähköpannan käyttö aiheutti stressiä silloinkin, kun pantaa käytettiin        

mahdollisimmanasianmukaisestijaohjeidenmukaan.Valitettavastipantaa       

voidaankäyttäämyöshuomattavastivoimakkaammanimpulssinantamiseen       

ja ilman ennakkovaroitusta. Tällöin pannan käyttö on koiralle        

stressaavampaa ja jopa fyysisesti vahingollista (Cooper et al. 2014.) 

 

Yksiriskisähkökaulaimentaimuunpositiivisenrangaistuksenkäytössäon         

se,ettänesaattavattehdäkoirastaaranjapelokkaan,milläonpitkäaikainen            

vaikutus eläimen hyvinvointiin (Blackwell & Casey 2006). 

 

Ihmisilläontaipumuskäyttäävoimakkaampaarankaisuasilloin,kunheovat          

ärtyneitäkoiraan.Tämäheikentäärangaistuksenkäytönjohdonmukaisuutta       

ja ennakoitavuutta. Suomessa piikkikaulapannan käyttö on kielletty       

eläinsuojelulaissa, mutta sähköpannankäyttöon sallittua(Louhelainen       

2013). 

 

 

7.3 Rangaistus ja palkkiot uusien käytösten opettamisessa 

 
Rankaisuontodettutoimivaksimenetelmäksiainakinsilloin,kunopetetaan         

koiravälttämäänjotainkohdetta.EsimerkiksiUudessaSeelannissakoiria        

koulutetaanväistämäänuhanalaisiakiivi-lintujasähkökaulapantaakäyttäen      

(Daleetal.2017).Suuri osakoiristaoppiivälttämäänkiiviäjoyhden            

sähköiskunjälkeen,jakoulutuksenvaikutuksetsäilyivätyhdestäkahteen        
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vuottamelko hyvinä(Daleetal.2017).Tutkimuksessaeiotettukantaa           

siihen, vaikuttiko sähkökaulapannan käyttö koirien hyvinvointiin. 

 

Vaikkarangaistuksenjapalkkionyhdistämistäpidetäänyleisestitehokkaana        

tapanaopettaakoiralleerilaisiakäytöksiä,Hibynetal.(2004)tutkimuksen          

mukaan rangaistuksenkäyttöeikuitenkaanolluttehokkainmenetelmä        

koulutuksessa. Koulutettavia käytöksiä olivat muun muassa kielletystä       

esineestä irti päästäminen, seuraaminen ja luoksetulo 

 

Osassa tehtävistäpalkkioiden käytöllä jakoiran tottelevaisuudellaoli        

tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaatio. Muissa tehtävissä      

merkitsevääkorrelaatiotakoulutusmenetelmänjatottelevaisuudenvälilläei       

ollut.Niilläkoirilla,joitaolikoulutettumyösrankaisuakäyttäen,olienemmän           

ongelmakäytöksiä verrattuna pelkästään positiivisin menetelmin     

koulutettuihin koiriin (Hiby et al 2004).  

 

On tietystimahdollista, ettäalunperinongelmallisestikäyttäytyvienkoirien        

omistajat turvautuvatherkemmin rankaisuun,kuntaasongelmattomien       

koirienomistajatpäätyvätpositiiviseenvahvistamiseen,muttarankaisustaei        

siltinäytätämäntutkimuksenvalossaolevanmerkittäväähyötyäkäytöksen         

korjaamisessa (Hiby et al 2004). 

 

Rooney & Cowan (2011) totesivat omassa tutkimuksessaan, että        

rangaistustakäyttävienomistajienkoiratolivatpalkkioinkoulutettujakoiria        

haluttomampia ottamaan kontaktia vieraaseen ihmiseenjaylipäänsä       

leikkimään ihmisten kanssa. 

 

Ne omistajat, jotka kertoivat kouluttavansa koiriaan positiivisella       

vahvistamisella,saivatopetettuauudentehtävänkoirillemuita omistajia        

nopeammin (Rooney & Cowan 2011). Yleisesti ottaen koirien        

tottelevaisuudessaeiollutsystemaattisiamerkitseviä tilastollisiaerojaeri        

tavoinkoulutettujenkoirienvälillä.Tämätulosonsamansuuntainenkuin         
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Hibyn et al. (2004). Rangaistusten käyttö ei näytä parantavan         

oppimistuloksia. 

 

 

7.4 Poliisikoirankoulutuksen uudistaminen Suomessa 

 

Suomessa on tutkittupositiivisen vahvistamisen käyttöä poliisikoirien       

koulutuksessa.Poliisikoiria onkoulutettusamoinmenetelmin kymmeniä       

vuosia.Koulutuksessaonkäytettysekäklassistaehdollistamista,ettäkoiran         

motivointia erilaisinpalkkioin.Myös rangaistuksetjapakottaminenovat        

kuuluneet koulutukseen (Jalander 2014.) 

 

Koiranohjaajatkokivat,ettäuudellatavalla,elipositiivistavahvistamistaja         

operanttia ehdollistumista käyttäen koulutetut koirat työskentelevät      

halukkaammin jaluotettavammin,kuin vanhalla koulutusmenetelmällä      

koulutetutkoirat.Niidenstressipysyiaiempaaparemminhallinnassa,minkä         

ansiosta koirat myös pysyivät pidempään työkuntoisina (Jalander 2014.) 

 

Haastateltujenkoiranohjaajienmielestäuudenkoulutustavanomaksumiselle      

olisekätaloudellisetettäeläinsuojelullisetperusteet,vaikkasevaatiikin         

ajattelutavan muutosta kouluttajilta (Jalander 2014).  
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8. Yhteenveto 

Tämänopinnäytteenaiheenaonkoirankoulutuskirjallisuudenvakuuttamisen      

keinot ja  neuvojen tieteellinen perusta.  

 

Tarkastelinneljääteosta:Pertti Vilanderin Pentuneuvola,Cesar Millanin        

Koirakuiskaajanpentukoulu,TommyWirénin Onnistukoirasikoulutuksessa       

jaTuireKaimion Pennun kasvatus.Näistä VilanderjaMillan edustavat          

laumanjohtajuuteenpohjautuvaakoulutusta,jaWirén jaKaimioedustavat        

oppimisteorioihin pohjautuvaa koulutusta. 

 

Halusin tarkastella koirankoulutuskirjallisuutta uudesta näkökulmasta.     

Tarkoitusolivertaillaerikoulutustyylejäkäyttävienkouluttajiensanavalintoja        

ja muita tapoja, joilla he haluavat myydä oman filosofiansa kirjojen lukijoille.  

 

Tutkimuksenionlaadullinenelikvalitatiivinen.Tekstejälukiessanikiinnitin        

huomiotasekäkirjoissakäytettyihinsanavalintoihin,ettäannettujenohjeiden        

koulutusfilosofiseentaustaan.Halusinselvittää,onkotiettyjensanojenkäyttö        

suhteessataustallavaikuttavaankoulutustyyliin.Poiminteksteistäkäsitteitä,       

jotkakunkinkirjoittajankohdallatoistuivatusein,taivaikuttivatolevan         

erityisen luonteenomaisia juuri kyseessä olevalle viestijälle. 

 

Näiden havaintojen pohjalta oli mahdollista jakaakouluttajat Lakoffin        

ajatuskehysten mukaan sääntöihmisiin ja hoivaihmisiin. Nämä      

tiedostamattomat ajatuskehykset saattavat osaltaan määrätä, minkä      

koulutusfilosofian mukaan ihminen haluaa kouluttaa lemmikkieläimensä. 

 

Tässätyössäkäsiteltyjäkoirankoulutuksenkoulukuntiaerottaaselvimmin       

käsitysdominanssinmerkityksestä koiranjaihmisenvälisessäsuhteessa.        

Laumanjohtajuuteenperustuvakoulutusfilosofiakorostaadominanssinja      

susialkuperänmerkitystä ihmisenjakoiranvälisessäsuhteessa.Joskoira         
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pääsee ottamaan laumanjohtajuuden itselleen, seuraa ongelmia.      

Positiiviseenvahvistamiseenperustuvankoulutusfilosofianedustajateivät      

pidädominanssiatärkeänäihmisenjakoiransuhteenmäärittelijänä. He         

kuvaavat koiran jaihmisensuhdetta keskinäisenä riippuvuutenatai        

symbioosina.  

 

Laumanjohtajat Vilander jaMillan vaikuttivat koirankoulutusfilosofiansa      

perusteellanäkevänmaailmanLakoffinsääntöihminen-ajatuskehyksenläpi.      

Heille onselvää,ettäihmisenjakoiramuodostavat perhelauman,jossa          

selkeä arvojärjestys on oleellista koko lauman toiminnan kannalta.  

 

KaimiontekstistälöytyivätLakoffinajatuskehyksistähoivaihmiselleominaiset       

kuvauksetsiitä,kuinkaihminenonkoiranturva,jasuhdeonenemmän           

kumppanuus-kuinvaltasuhde.Ihminensuojeleekoiraa,jaohjaasitä         

toimimaan oikein nyky-yhteiskunnassa. Sijoitan myös Wirénin      

hoivaihminen-kehykseen. 

 

Sanatluovattodellisuutta.Kouluttajienkäyttämätilmaisutnäyttävätriippuvan        

taustallaolevastafilosofiasta.Erotlähtevätjosiitä,mitäitsekukinkutsuu           

koirankouluttamiseksi.Vilanderin jaMillanin näkemyson,ettäkoiralle         

annetaanerikseentapakasvatus,jalisäksisillevoidaanopettaatemppuja.         

Hyvättavatovatjotain,mitäkoiraltavaaditaan,jasenonnoudatettavaniitä            

kunnioituksestajamiellyttämisen halusta.KaimiojaWirén näkevätkaikki         

koiran tekemät asiat erilaisina käytöksinä. He eivät tee jakoa         

tapakasvatuksen ja temppukoulutuksen välille. 

 

Laumanjohtajuutta korostava sääntöihminen on koiraan nähden      

ylempiarvoinenjaodottaa itseäänkohtaankohteliastajamielistelevää        

käytöstä. Hän antaa koiralle käskyjä.Hoivaihminen ei näe ihmistä         

hierarkkisenlaumanjohtajana,jotenhänkäyttääkäskynsijaantermejävihje          

taipyyntö.Näinvalitutsanatriisuvatkouluttamisestasenajatuksen,että          

koiran on toteltava kunnioituksesta johtajaa kohtaan 

72 



 

 

VilanderjaMillankehottavatkäyttämäänrangaistustakoirantehdessäjotain         

ei-toivottua.He molemmat kutsuvattätäkorjaamiseksi.Wirén jaKaimio         

suhtautuvat erittäin kriittisesti siihen, että koiralle tapahtuu jotain        

epämiellyttävääsilloin,kunsetoimiiihmisennäkökulmastaei-toivotusti.He         

käyttävät tästä termiä rangaistus.  

 

Joissaintilanteissarangaistukset,kutensähkökaulapannankäyttö,ovat       

osoittautuneettutkitustitehokkaiksikoulutusmenetelmiksi.Koiratesimerkiksi      

oppivat nopeasti välttämään kohdetta, jonkakoskettamisesta seuraa       

epämiellyttävätuntemus.Yleisesti ottaentutkimusnäyttöviittaakuitenkin       

siihensuuntaan,ettärangaistukseteivätparannaoppimistuloksiaverrattuna        

pelkkienpalkkioidenkäyttöön.Rangaistukset saattavataiheuttaakoiralle       

stressiäjalisätäaggressiivistakäytöstä,jotenniidenkäytölleeinäytäolevan           

perusteita. 

 

Tämäntutkimuksenperusteellanäyttääsiltä,ettäkoirankoulutusfilosofiaon        

yksi aivojemme syvärakenteiden perusteella valikoituva ajatusskeema.      

Tulosten perusteellaeivoikuitenkaanvetääjohtopäätöksiäkouluttajien        

muista ajatusrakennelmista. Tähän tarvittaisiin haastattelua, jossa      

selvitettäisiinlaajemminheidänasenteitaanmoniinerilaisiinasioihin,kuten        

seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, aborttilainsäädäntöön tai    

maahanmuuttopolitiikkaan. Monen ihmisen ajattelussa on piirteitä      

molemmistaajatuskehyksistä,jotenkovinsyvällemeneviäjohtopäätöksiäei        

yksinkertaistetun mallin perusteella voi tehdä.  

 

Ajatuskehystenlisäksikoiran-jalaajemminkineläinkoulutuskirjallisuuttavoisi       

ollahedelmällistätutkiakeskittyensyvemminkirjoissakäytettyihinretorisiin        

tehokeinoihinmodernin retoriikantutkimuksenvalossa.Myös näkemys       

koirastaeläimenäjasuhteessaihmiseentarjoaakiinnostavianäkökulmia        

syvempään tarkasteluun. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Tutkituissa koirakirjoissa käytettyjä ihmisen ja koiran suhdetta 

kuvaavia sanoja. 

Vilander Millan Wirén Kaimio 

dominanssi lauma ei lauma yhteenliittymä 

lauma perhelauma symbioosi symbioosi 

johtajuus yhteyden luominen kunnioitus yhteistyö 

lempeä johtajuus alkukantainen side säännöt vanhempi 

paikka laumassa luottamusside  kumppani 

laumahierarkia kunnioitus  turva 

kunnioitus alistuminen  turvallisuus 

valtasuhde laumanjohtaja   

auktoriteetti rajojen asettaminen   

asema    

positiivinen jännite    

koira varpaillaan    
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Liite 2. Koiran koulutukseen liittyviä tärkeitä ilmaisuja 

 

Vilander Millan Wirén Kaimio 

jäähy negatiivinen / torjuva / 

heikko / dominoiva 

energia 

positiivinen rankaisu rangaistus 

laumahäätö korjaus kurittaminen fyysinen rankaisu 

ärähtäminen kosketuskorjaus korjaaminen lyöminen 

niska-peppuote tiukka / kevyt kosketus palkkio pahoinpitely 

tönäisy äänikorjaus leikki palkinto 

käskysana silitys kehu herkkupala 

luunappi nami motivointi kehu 

ajoitus hellyys makupala epäsäännöllinen 

palkitseminen 

nyppäys hiljainen hyväksyntä palaute motivaatio 

palkitseminen lahjominen vahvistaminen ansaitseminen 

hyväily vaihtoehtoinen 

käytösmalli 

sammuttaminen sammuminen 

palkkio itsevarma johtajuus yleistäminen vahvistaminen 

makupala aseman 

vahvistaminen 

käytöksen seuraus ehdollinen vahviste 

kehuminen kuri korvaava käytös houkuttelu 

silittäminen koulutus käyttäytymisanalyysi shaping 

makupala- 

automaatti 

elekieli käyttäytymistiede vihjesana 

lahjonta sosiaalistaminen klassinen / operantti 

ehdollistuminen 

pyyntö 

kieltosana huomion ohjaaminen vastaehdollistaminen kielto 

kielto mielentila houkuttelu keskeyttämissana 

aktivointi kuntoutus sheippaaminen totuttaminen 

harjoittelu koirapsykologia käsky siedättäminen 

ehdollistuminen ehdollistaminen ärsyke ärsykekynnys 

tapakasvatus  reaktio äänimerkki 

temppukoulutus  vihjesana koulutus 

  tarjoaminen toimintaketju 

  ennakointi poisopettaminen 

  analysointi käytöksen pysyvä 

muuttaminen 
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