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1. Oppiminen 



Oppiminen 

• Eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää tietämystä lajin 
etologiasta sekä oppimisen lainalaisuuksista.

• Oppimisen lainalaisuudet pätevät kaikkiin eläimiin, mutta vaati 
soveltamista jokaiselle lajille sekä jokaiselle yksilölle sopivaksi.

• Niiden ymmärtäminen mahdollistaa arvioida eläimen käytös mm. 
käsittelyn aikana. Se mahdollista helpottaa eläimelle ihmisen 
ymmärtämistä/oppimista. Lisäksi se auttaa vaaratilanteiden 
tunnistamista. 



Mitä tarkoittaa ”oppiminen”?

• Eläin…
• suorittaa uuden käytöksen
• muuttaa nykyistä käytöstään

• Eläin…
• saavuttaa jotain miellyttävämpää  (tavoitteleminen)
• haluaa välttää jotain epämiellyttävää  (vältteleminen)

• Oppiminen vaatii hyvin lievää stressiä jotta eläin (ihminen) 
muuttaa jotain 



Milloin eläimet 
oppivat?

• Eläimet oppivat koko ajan!

• Suurin osa on opittu ilman 
ihmisen suunnitelmaa

• Osa opetetaan 
järjestelmällisesti ja 
tietoisesti

• Joka henkilö joka on 
eläinten kanssa tekemisissä 
kouluttaa – vaikka 
tiedostamatta – eläintä



Kouluttamisen etiikka

• Oppimispsykologian mukaan on monta vaihtoehtoa opettaa eläimelle 
jokin asia

• Tämän lisäksi tulee eettinen suodatus siitä, miten ja mitä koulutetaan



Habituaatio

• Ärsykkeeseen tottuminen

• Erityisen tärkeä nuorille eläimille

• Prosessi, jossa eläin tottuu ympäristön ärsykkeisiin, 
jotka eivät ole merkittäviä ja eläin oppii olemaan 
kiinnittämättä huomiota

• Riski: herkistyminen



Klassinen ehdollistuminen 

• Oppimismuoto, jossa neutraali ärsyke muuttuu 
oppimisen johdosta reaktion laukaisevaksi ärsykkeeksi 
(Pavlovin koirat)

• Esim. naksutin, ovikello



Tunne-ehdollistaminen 

• Eläin yhdistää tilanteeseen myös hallitseva tunnetila

• Jatkossa sama tilanne laukaisee myös saman tunnetilan



Kouluttamisen tavoite

• Käytös lisääntyy
• Palkitseminen
• Vahvistaminen

• Käytös vähenee
• Rangaistus



Kouluttamisen tavoite

• Käytös lisääntyy
• Palkitseminen

• Vahvistaminen
• Pos. vahvistaminen

• Neg. vahvistaminen

• Käytös vähenee
• Rangaistus

• Pos. rankaisu

• Neg. rankaisu



Pelkoreaktio, ”4F”

• Flight: pakeneminen      

• Fight:      puolustautuminen 

• Freeze:       jähmettyminen 

• Flirt:           tyynnyttäminen 

Jos eläin ei pääse pakenemaan ahdistavasta tilanteesta, niin se oppi 
puolustamaan itseään. 



Flooding

• Eläin pakotetaan olemaan pelottavassa tilanteessa ja 
altistetaan pelottavalle ärsykkeelle, kunnes ei reagoi niihin 
enää.



Järjestelmällinen siedättäminen

• Muutetaan ärsykkeen merkitys neutraaliksi



Järjestelmällinen vastaehdollistaminen

• Muutetaan ärsykkeen merkitys mielyttäväksi



Hevosen kohtelu 
ja käsittely 



Käytöstarpeet

Hevonen on sosiaalinen, laiduntava saaliseläin



Hevosen olosuhteet

• Erilaisia talliympäristöjä löytyy (karsinatalli, pihatto), kaikissa on omat 
haasteensa.

• Lajityypilliset käytöstarpeet usein rajoitettu, seuraukset tästä

• Yllättävän hyvin sopeutuneet, vaikka domestikaatio aiheuttanut vaan 
vähän muutosta perustarpeissa (toki fyysistä soveltavuutta urheiluun)



Aikabudjetti 

laidunta

lepo

muu

laidunta
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Luontainen käytös Karsinatalli



Käytöstarpeet 

• Liikkuminen 

• Sosiaalinen kontakti 

• Laiduntaminen 

→ Turhautuminen!

➢Suuri geneettinen motivaatio rajoitetuille 
käyttäytymismalleille



Pohdinta 

• Mitä jos eläintarhassa hevoset olisivat esillä yksin karsinassa?



Koulutus

• Hevoset suurimmaksi osaksi koulutettu negatiivisella vahvistamisella 
tai jopa positiivisella rangaistuksella



Hevosen kohtelu 

• Yleensä vaan lyhyt aika päivästä ihmisen seurassa

• Pakoeläin

• Reakoimme usein vasta kun ongelma ilmiselvä ja vaarallinen

• Yleiset ongelmat: Matkustaminen, hoitotoimenpiteet/kengitys, 
eroahdistus, ratsastuksen haasteet



Koiran
kohtelu ja 
käsittely



Koira lemmikkinä 

• Domestikaation vaikutus valtava ja erittäin sopeutuvainen laji, silti 
muistettava rotujen erot ja sitä myöten tarpeet: oikea valinta

• Suomessa paljon harrastus- ja työkoiria, silti suurin osa koirista ns. 
perhekoiria, jonka tarkoitus on ilahduttaa omistajaa, pitkiä aikoja 
yksin

http://www.woohome.com/home-gadgets/interesting-way-to-carry-your-dog/2531/
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• Vaikka sopeutunut ihmisen kanssa elämiseen, on valtavasti terveys- ja 
käytösongelmia, joista suurin osa liittyy jonkin asteiseen pelkoon.

• Reilu käsittely vaati koiran eleiden lukutaitoa ja tietoa lajista



Aggression portaat…

• Puree 

• Nappaa

• Murisee 

• Jäykistyminen, tuijottaa 

• Makuulla, jalka  ylös

• Seisoo, kyyristyy, häntä alhaalla

• Hiipiminen, korvat taakse

• Kävelee pois 

• Kääntää kehon pois, istuu ja nostaa 
tassua

• Kääntää päätä pois 

• Haukottelu, vilkuilee, nuolee nenää
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• Kentällä monenlaisia metodeja havaittavissa

• Suurempana ongelmana ovat pelkoon liittyvät haasteet
• Sosiaalistaminen keskeisessä roolissa



Kiitos

”Toivoisin, että  lemmikit saisivat elää lajin näköistä elämää”


