
KISSOJEN KÄSITTELY JA 

KOHTELU
PÄIVI YLIKORPI



ELINOLOSUHTEILLA ON KESKEINEN VAIKUTUS KISSAN 

HYVINVOINTIIN JA KÄYTTÄYTYMISEEN

 Monet kissat viettävät vain hyvin pienen osan ajastaan vuorovaikutuksessa omistajan kanssa

 Kissan hyvinvointiin vaikuttaa perustavanlaatuisesti se, millaisessa ympäristössä ja olosuhteissa sitä pidetään

 Kissoja pidetään hyvin erilaisissa ympäristöissä navetoista kaupunkiyksiöihin

 Erilaisiin pitotapoihin liittyy erilaisia haasteita

 Turvallisuus, käytettävissä oleva tila, käyttäytymistarpeiden täyttämisen mahdollisuudet, resurssit, stressiä tai pelkoa 

aiheuttavat tekijät, joita kissa ei voi paeta jne.



KISSAN KÄYTTÄYTYMISEN TUNTEMUS ON TÄRKEÄÄ

 Ihmiset eivät keskimäärin tunne kissojen käyttäytymistä tai viestintää kovin hyvin

 Virhetulkinnat kissan käyttäytymiseen liittyen ovat tavallisia

 Esim. oletetaan kissan osoittavan mieltään, ja rangaistaan kissaa stressiperäisestä 

käyttäytymisestä

 Monilla (sisä)kissoilla ei ole hyvinvoinnin kannalta riittäviä mahdollisuuksia 

lajityypilliseen käyttäytymiseen

 Hyvinvoinnin lasku, stressi, passivoituminen, häiritsevä käyttäytyminen

 Kissojen hyvinvointiongelmia ei tunnisteta riittävästi, sillä kissat eivät oireile 

näkyvästi, tai oireita ei tunnisteta

Kuva: Päivi Ylikorpi



KISSAN KÄYTTÄYTYMISEEN VOIDAAN VAIKUTTAA 

 Kissan käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa paljon sen elinolosuhteiden 

kautta

 Esim. virikkeellinen ruokinta, kiipeilymahdollisuuksien tai käymälöiden 

lisääminen

 Kissan käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa myös kouluttamisen keinoin

 Kissa oppii kuten muutkin lajit

 Kissatkin oppivat jatkuvasti, eivät vain silloin kun niitä opetetaan
Kuva: Salla-Mari Kostia



KISSAN KOULUTTAMINEN

 Kissan kouluttamisen keskeinen tavoite on auttaa kissaa 
sopeutumaan niihin haasteisiin, joita ne kohtaavat eläessään ihmisen kanssa

 Esimerkiksi totuttaminen kuljettamiseen ja käsittelyyn

 Voidaan käyttää myös kissan ohjailuun, huomion kiinnittämiseen haluttuun 
kohteeseen yms.

 Virikkeellistämisessä kouluttamista voi myös hyödyntää eri tavoin

 Kissan käyttäytymistä vahvistavat tekijät tulee kartoittaa yksilöllisesti

 Eri vahvisteet voivat toimia eri tilanteissa

 Pohdittava myös, mikä ylläpitää häiritsevää käyttäytymistä?

Kuva: Elina Lilja



KISSAA KOULUTETTAESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA

 Kissan on kotipaikkauskollinen, muutoksiin ja vieraisiin asioihin 
epäilevästi suhtautuva eläin

 Kissa ei ole laumaeläin

 Kissat enimmäkseen välttelevät epäilyttäviksi kokemiaan asioita

 Voimme osoittaa kissoille, ettei kaikkia epäilyttävältä vaikuttavia asioita 
tarvitse pelätä

 Turvallisuudentunne on kissalle ensiarvoisen tärkeää, ja pelko tai stressi 
voi estää oppimasta uutta

 Kissan turvallisuudentunnetta tulee vahvistaa, jotta kouluttaminen tai 
turvallinen käsittely on mahdollista

Kuva: Päivi Ylikorpi



KISSOJEN KÄSITTELY

 Kissoja käsitellään kotioloissa pääsääntöisesti vähän

 Käsittelytilanteet yhdistyvät kissan näkökulmasta pelottaviin ja 

epämiellyttäviin kokemuksiin 

 Kissat eivät pääsääntöisesti siedä ihmisen aiheuttamaa epämukavuutta kovin 

hyvin suhteen kärsimättä

 Kissalla tulisi olla runsaasti miellyttäviä käsittelykokemuksia kompensoimaan 

epämukavia 

 Kissojen käsittelyä voidaan tehdä kissalle merkittävästi helpommaksi 

kouluttamisen keinoin

Kuva: Päivi Ylikorpi



KISSAN KÄSITTELYTILANTEET

 Käsittelytilanteissa kissan käyttäytymisen ja viestinnän tuntemus auttaisi 

tekemään tilanteesta helpomman kissoille sekä turvallisemman ihmisille

 Pakkokeinojen välttäminen

 Pelon merkkien tunnistaminen

 Tärkeää olisi tunnistaa ja minimoida kissaa stressaavat ja pelottavat 

tekijät käsittelytilanteessa ja ympäristössä

Kuva: Salla-Mari Kostia



KISSANPENTUJEN SOSIAALISTAMINEN

 Suuri osa kissoista on sosiaalistunut ihmisiin vain heikosti

 Luottavat esimerkiksi vain omistajaansa, pakenevat muita

 Tilanteet joissa ei voi vältellä vieraita, aiheuttavat stressiä ja pelkoa

 Vahva sosiaalistuminen vaatisi 2-8 viikon iässä säännöllisiä positiivisia 
kokemuksia useiden eri ihmisten kanssa

 Sama pätee lajitovereihin ja muihin eläinlajeihin

 Myöhemmällä iällä tehdyllä totuttamisella ei voida korvata puutteellista sosiaalistumista

 Kissanpentuja tulisi aktiivisesti sosiaalistaa ja totuttaa erilaisiin asioihin sekä 
kasvattajan toimesta että ensimmäisinä elinkuukausina uudessa kodissa

Kuva: Päivi Ylikorpi



TÄRKEÄÄ

 Tiedon jakaminen kissanomistajille ja kissan hankintaa harkitseville

 Kissojen käyttäytymisestä ja käyttäytymistarpeista

 Kissojen sosiaalistamisen merkityksestä ja sosiaalistamisen toteuttamisesta

 Kissojen viestinnästä

 Kissan käyttäytymiseen vaikuttamisen mahdollisuuksista

 Eläinalan ammattilaisten (esim. ell ja eläintenhoitajat) osaamisen 
lisääminen

 Kissat huomioitava koulutuksessa yhtä syvällisesti kuin koirat

 Tiedon lisäksi tarvitaan viitseliäisyyttä. Millä motivoimme kissanomistajia 
siihen?

Kuva: Päivi Ylikorpi


