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Hyvinvointia edistävä kouluttaminen
edellyttää positiivisia kokemuksia
Oppimisen aikaiset kokemukset
vaikuttavat eläimen
hyvinvointiin. Oppiminen on kognitiivinen prosessi, johon tarvitaan
muun muassa aistitietoa, tarkkaavaisuuden suuntaamista, motivaatiota ja muistia. Kaikkien eläinten
oppimista sekä ihmisen ja eläimen
oppimista sisältävää vuorovaikutusta
voidaan tarkastella tieteellisesti tutkittujen oppimisen lainalaisuuksien
kautta. Vakiintunut sanasto helpottaa
yhteistä keskustelua.
Se, millainen eläinten kohtelu on
hyväksyttävää, on jatkuvan eettisen
pohdinnan ja muutoksen kohteena.
Eläimen hyvinvointia kunnioittavassa koulutuksessa eläimeen
ei kohdisteta pelkoa tai kipua
aiheuttavia käsittelyjä, ja kouluttamisen tavat ovat perusteltavissa
ajankohtaisella tiedolla kyseisen
eläinlajin oppimisesta,
käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista.
Koulutuksen tehokkuus ei ole tae sen
eettisyydestä, sillä myös rankaisut
ovat tehokkaita. Eettisesti kestävä
koulutus voi myös olla tehokasta, ja
sillä on kestäviä positiivisia vaikutuksia niin eläimeen kuin eläimen ja
ihmisen väliseen suhteeseen.
Kouluttaessa ihmisen tulee tukea
eläimen tarpeita, valita tilanteeseen
sopivat tavat, ja käsitellä eläintä
kunnioittavasti kaikissa tilanteissa.
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Väkivaltainen kohtelu on aina
valinta. Jos se tuntuu välttämättömältä tai ainoalta vaihtoehdolta,
on syytä perehtyä lisää eläinten
hyvinvointiin ja oppimiseen.

Kaikki eläimet oppivat
Kaikilla eläimillä on kyky oppia. Koiria ja
hevosia on koulutettu tuhansia vuosia, mutta
yhtä lailla muitakin eläimiä voi opettaa. Kala
voi oppia tunnistamaan kasvoja, vuohi oppii
agilityradan, lammas oppii tulemaan
omaehtoisesti kerittäväksi, ja lehmä tulee
laitumelta kutsuttaessa. Käärmeen voi opettaa
siirtymään terraariosta siirtolaatikkoon,
tiikerin antamaan tassun käsittelyyn, possun
käyttämään videopeliä tai kanan erottelemaan
värejä. Eläin ei kuitenkaan koskaan tiedä
luonnostaan, kuinka sen tulisi toimia ihmisten
maailmassa. Onnistuminen riippuu ihmisen
kyvystä järjestää eläimen hyvinvointia tukevat
olosuhteet sen elinympäristössä ja koulutuksen aikana. Ihmisen täytyy myös osata
suunnitella koulutus eläimen näkökulmasta
loogisella ja motivoivalla tavalla.
Koska eläin voi oppia joka hetki, on tärkeää
tiedostaa, mikä vahvistaa tai heikentää oppimista, sekä tarkkailla eläimen hyvinvoinnin
tilaa koulutuksessa. Ihmisellä ei ole joka hetki
kontrollia siihen, mitä yksilöllisen mielen
maailman omaava eläin lopulta oppii, mutta
tietoisella toiminnalla pääsemme
kestävämpiin lopputuloksiin.
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Eläimen tarpeet
Eläimen perustarpeita ja käyttäytymistarpeita täyttävät elinympäristö ja rutiinit luovat
pohjan koulutukselle. Jos eläin kokee puutteita
tarpeissaan, näkyy se usein levottomuutena myös koulutuksen aikana. Tällöin eläin
tulee liian riippuvaiseksi ihmisen tarjoamista
kokemuksista. Eläimen hyvinvoinnin
kannalta on merkityksellistä, kuinka turvalliseksi eläin kokee oman elinympäristönsä
tapahtumat, päivittäiset rutiinit, käsittelyn
ja koulutustilanteet. Toistuvat positiiviset kokemukset vahvistavat eläimen ilon
ja mielihyvän kokemusta, turvallisuuden
tunnetta sekä luottamusta ihmisiin. Toistuvat
negatiiviset kokemukset taas tekevät eläimestä
pelokkaan ja uusiinkin tilanteisiin
pessimistisesti suhtautuvan, aggressiivisesti
käyttäytyvän tai jopa aloitekyvyttömän.
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Mistä tietää milloin eläin oppii?

Eläimen näkökulma

Oppimisen määritelmään kuuluu se, että eläin
muuttaa käyttäytymistään kokemusten tai ehdollistumisen tai kouluttamisen seurauksena.
Kun lampaat tulevat luotettavasti aina kutsuttaessa tietyllä tavalla, tiedetään niiden oppineen kyseisen kutsuhuudon. Toisaalta, vaikka
hevonen pysyisi aina päitsistä pitelemällä pois
heiniltä ruokinta-aikaan, se ei tarkoita, että
hevonen osaisi itse odottaa paikoillaan heinien
saamista . Eläimen oma aktiivinen toimijuus
ja oppimaan oppiminen ovat oppimisessa
tärkeässä asemassa.

Ihmisen on hyvä ymmärtää, kuinka eläimet
havainnoivat maailmaa ja oppivat. Ymmärrys
yhteisistä oppimisen lainalaisuuksista sekä
niiden tietoinen soveltaminen käytäntöön
vuorovaikutustilanteissa auttaa ihmisen
ja eläimen välistä kommunikaatiota, eläimen sopeutumista ihmisen hallinnoimaan
ympäristöön ja tärkeiden taitojen oppimista.
Jokaisella eläinlajilla, rodulla tai yksilöllä voi
olla myös aisteja, piirteitä tai ominaisuuksia,
jotka vaikuttavat siihen, mitä eläin tarvitsee
onnistuneen koulutuskokemuksen saamiseksi.
Nämä tekijät voivat liittyä muun muassa koulutusympäristöön, aistiympäristöön, ihmisen
toiminnan loogisuuteen ja turvallisuuteen
eläimen näkökulmasta, sekä eläintä
motivoiviin vahvisteisiin.

Vahvoissa taidoissa eläin myös suorittaa
oppimansa taidon mahdollisimman pian
pyynnöstä tai muusta vihjeestä monissa paikoissa, jopa muiden ihmisten kanssa. Joissain
tilanteissa eläintä voidaan opettaa toimimaan
pyydettäessä niin kauan, kunnes ihminen
vapauttaa eläimen palkkiolle tai tauolle tai
pyytää seuraavaa asiaa.
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Kouluttamisessa ihmisen vastuulla on
selvittää, miten eläin lajina ja yksilönä pystyy
ymmärtämään ihmisen aikeita ja miten se
voisi onnistua annetussa tehtävässä mahdollisimman sujuvasti. Eläin ei ymmärrä ihmisen
asettamia tavoitteita eikä tiedä luonnostaan,
kuinka sen tulisi toimia koulutustilanteessa.
Siksi ihminen tarvitsee tietoa siitä, miten
edistää eläimen oppimista. Kouluttaessa
tavoitteenasettelu ja suunnittelu auttavat
hahmottamaan polkua lähtötilanteen ja
tavoitteen välillä. Toiminnan yritysten ja niistä
saavutettavien mieluisten seuraamusten tulee
olla alkuun eläimelle mahdollisimman
helppoja, jotta toimintaa päästään vahvistamaan.

- Eläinten oppimisen ja kouluttamisen sanastoa -
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Oppimisen avainsanoja

Kokeile mikä eläintä motivoi
Eri eläimiä motivoivat eri asiat, joita käyttää
palkkioina. Eläintä motivoivat asiat täyttävät
usein jotain tarvetta tai ovat luonnostaan
niille tavoiteltavia. Eläimelle sopivan ravinnon syöminen niille lajityypillisellä tavalla
tai eläimen rapsuttaminen ovat usein moniin
tilanteisiin käyviä palkkioita yleisimmillä
kotieläimillämme, kuten naudoilla, lampailla,
hevosilla, koirilla ja kissoilla. Niitä voi myös
motivoida muiden eläinten seura tai vapaus.
Käärmettä taas saattaa motivoida lämpö, mehiläistä sokeri ja rottia suklaa. Jotkut eläimet
arvostavat myös leikkiä.
Premackin periaatteen mukaan myös pääsy
toteuttamaan motivoivaa toimintaa vahvistaa
edeltävää toimintaa. Esimerkiksi koiralle ensin
vaikeaa paikallaan oloa voi vahvistaa se, että se
pääsee heti sen jälkeen leikkimään.

Motivaatio
Motivaatiolla kuvataan eläimen
tunnetilaa ja halua (tai haluttomuutta) toimintaan. Riittävän motivaation
johdosta eläin aktivoituu toimintaan
ja valitsee itselleen sopivan
toimintatavan (esimerkiksi lähestyminen tai välttäminen). Kohonneessa motivaatiotilassa eläin on
aktiivinen ja toimii sinnikkäästi
tavoitteensa saavuttamiseksi.
Motivaation muuttuessa eläin voi
reagoida vaihtuviin tai samoihin
tilanteisiin eri tavoin. Ihminen voi
edesauttaa sopivan motivaatiotilan
virittymistä esimerkiksi järjestämällä
sopivan ympäristön ja tarjoamalla
eläimelle mieluisia käyttäytymisen
vahvisteita. Sisäisellä motivaatiolla
tarkoitetaan eläimen omasta tarpeesta tai halusta kumpuavaa aktiivisuutta. Ulkoinen motivaatio on eläimen
ulkopuolisen tekijän, kuten resurssin
tai rangaistuksen aikaansaama tarve
toimia.

Tunteet
Nisäkkäiden tutkittuihin
perustunteisiin kuuluvat
ilo, hoivan tunteet, leikki,
seksuaalinen halu, suru, pelko
ja viha. Tunteet vaikuttavat
siihen, kuinka eläin tulkitsee tilanteita. Ne ohjaavat
eläintä valitsemaan nopeasti
tilanteeseen nähden sopivan
toimintatavan. Eläin oppii aina
jonkin tunnetilan osaksi arjen
tapahtumia. Eläimillä voi olla
lajityypillisiä ja yksilöllisiä
tapoja reagoida pelkoon tai
ilmaista sitä eleillään.
Eläinten tunteita voidaan arvioida muun muassa fysiologisista reaktioista, kasvojen eleistä,
ääntelystä sekä siitä, kuinka
eläin tekee päätöksiä. Eläin ei
teeskentele pelkoaan.

Kognitio
Kognitiolla tarkoitetaan aivojen toimintaprosesseja, joilla aisti-informaatiota havainnoidaan,
käsitellään, painetaan mieleen ja otetaan uudelleen käyttöön. Eläimille on kehittynyt erilaisia
kykyjä hahmottaa muun muassa värejä ja muotoja tai ratkaista ongelmia. Myös esimerkiksi
pelko voi muuttaa eläimen oppimista.
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Eläin oppii eri tavoin
Non-assosiatiivinen oppiminen
Non-assosiatiivisen oppimisen kautta eläin muuttaa
toimintaansa kohdetta kohtaan toistuvien kokemusten
myötä ilman selkeää muiden vaikutteiden ja seuraamusten vaikutusta tai ihmisen aktiivista osallistumista
eläimen oppimisprosessiin.

Tottuminen (habituation) ja
herkistyminen (sensitisation) ovat
yksinkertaisia oppimisen muotoja,
joita tapahtuu toistuvien kokemusten kautta myös ilman, että ihminen
on aktiivisesti vaikuttamassa oppimisprosessiin.

Tottuminen tarkoittaa sitä,
että reaktion intensiteetti tai
todennäköisyys pienenevät, kun
eläin altistuu toistuvasti reaktion
aiheuttaneelle ärsykkeelle. Tällöin
ärsykekynnys nousee. Esimerkiksi
ensin laitumen ohi ajavat autot
kiinnittävät hevosen huomion.
Kun autoja ajaa usein ohi, hevonen
lakkaa vähitellen reagoimasta
autoihin.
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Eläimet oppivat ja ottavat vaikutteita myös
toisiltaan. Sosiaalisessa vaikuttamisessa
toisen eläimen toiminta saa eläimessä aikaan
halun tehdä samaa asiaa. Esimerkiksi lehmän
pukittelu ja juoksu laitumella innostavat
lajitoverin leikkiin. Sosiaalisen oppimisen
kautta jotkut eläimet voivat oppia suorittamaan tehtävän toisen eläimen reaktioita ja toiselle
eläimelle tapahtuvia seuraamuksia havainnoimalla.
Eläin muistaa havainnoimiaan asioita
ympäristöstä ja käyttää informaatiota myöhemmin, kun sillä on motivaatio
saavuttaa jokin asia. Esimerkiksi eläin muistaa
aiemmin näkemänsä heinäladon, ja motivaation tullen löytää tiensä sinne. Tätä kutsutaan
latentiksi oppimiseksi.

Herkistyminen on
tottumisen vastakohta. Siinä
toistuvan altistumisen myötä eläin
reagoi ärsykkeeseen yhä herkemmin. Esimerkki hevonen säikähtää
maneesin katolta putoavaa lunta,
seuraavalla kerralla jo hiljaisemmat lumen putoamista muistuttavat äänet saavat hevosen
pelkäämään.

- Eläinten oppimisen ja kouluttamisen sanastoa -
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Eläin oppii eri tavoin
Assosiatiivinen oppiminen
Assosiatiivisen oppimisen kautta eläimet oppivat yhdistämään toisiinsa peräkkäin toistuvia
aistimuksia ja tapahtumia. Toisin kuin ei-assosiatiivisessa oppimisessa, tapahtumassa läsnä
olevat vaikutteet ja seuraamukset muokkaavat eläimen toimintaa kyseistä tapahtumaa kohtaan.
Klassinen ehdollistuminen ja operantti ehdollistuminen ovat mukana monissa arjen tapahtumissa. Niissä eläimen kokemus ja tunnetila vaikuttavat vahvasti toiminnan muokkautumiseen.
Assosiaation muodostuminen tai toiminnan oppiminen voi tapahtua jo kerrasta, erityisesti eläimen kokiessa voimakkaita tunteita. Eläimellä on mahdollisuus oppia jokaisesta vuorovaikutustilanteesta ihmisen kanssa. Ihmisen on siis hyvä tietoisesti tunnistaa, milloin oppimista tapahtuu
ja kuinka sitä voi hyödyntää oppimisen hyväksi.

Klassisella ehdollistumisella (classical
conditioning) tarkoitetaan assosiaatioprosessia, jonka tuloksena aiemmin
merkityksetön vaikute saa eläimessä
aikaan opitun reaktion. Assosiaation voi
tuottaa, kun aiemmin
ei-merkityksellistä vaikutetta (esimerkiksi vihellys) seuraa eläimelle biologisesti merkittävä vaikute (esimerkiksi
ruoan saaminen). Ensin vain ruoan
saaminen saa aikaan eläimessä refleksimäisesti ruoan odotukseen liittyvän
reaktion, mutta toistojen myötä
vihellyksen ja ruuan välille syntyy
assosiaatio ja eläin alkaa odottaa ruokaa
jo vihellyksen kuultuaan.
Näin vihellyksestä tulee niin kutsuttu
ehdollinen vaikute, ja ruoan odotuksesta ehdollinen reaktio vihellykselle.
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Eläin oppii, mikä oli sille kannattavaa.
Operantiksi ehdollistumiseksi (operant
conditioning) kutsutaan prosessia, jossa
eläin oppii muokkaamaan toimintaansa
seuraamusten laadun perusteella. Toiminta, jonka eläin kokee johtavan kannattaviin
seuraamuksiin, vahvistuu. Epämiellyttävät ja
kannattamattomat seuraamukset vähentävät
eläimen yritteliäisyyttä. Jos seuraamuksella ei
ole väliä, eläin ei koe kannattavaksi muuttaa
toimintaansa. Vahviste (renforcement) on
motivaattori, eläimen näkökulmasta tavoiteltava seuraamus, joka vahvistaa eläimen käytöstä.
Rankaisuilla (punishment) tarkoitetaan
epämiellyttävä seuraamusta, joka saa aikaan
negatiivisia tunteita ja eläimen välttämään
rankaisua edeltänyttä toimintaa.

- Eläinten oppimisen ja kouluttamisen sanastoa -
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Esimerkkejä, joihin voi liittyä
klassinen ehdollistuminen

Vaikute/ärsyke (stimulus): Vaikute tai
ärsyke on aistimus tai tekijä, joka saa
aikaan fysiologisen reaktion eläimessä
(kuten muutoksia elinten toiminnassa
tai lihasten aktiivisuudessa), jolloin eläin
kokee tuntemuksia ja reagoi toiminnallaan. Esimerkiksi aistihavainnot saman
lajin eläimistä voivat herättää eläimissä
erilaisia reaktioita, mutta eläin voi myös
oppia aiemmin merkityksettömien
asioiden tarkoittavan jotain mukavaa tai
pelottavaa.
Ärsykekynnys (stimulus threshold): Se ärsykkeen/vaikutteen
voimakkuus, joka saa eläimessä aikaan reaktion. Ärsykekynnys voi
nousta tai laskea oppimisen seurauksena.

Näin opetat palkkiota
ennakoivan merkin!
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Palkkiomerkki: Klassisen
ehdollistumisen kautta eläimelle opetettu merkki, jota käytettäessä eläin saa aina
merkkiin liittyvän palkkion. Merkki on usein
aistiärsyke, kuten ääni, tuntoaistimus tai
näköärsyke. Eläin oppii palkkiomerkin, kun
sitä seuraa toistuvasti jokin eläintä motivoiva
seuraus (ensin merkki, sitten palkkio). Palkkiomerkiksi kannata valita asia, jota ei toistele
huomaamattaan arjessa.

Pelkokynnys: Pelkoon liittyvä
ärsykekynnys eli sietokyvyn
raja eläintä pelottaville asioille.
Pelkokynnys ylittyy, kun eläin
kohtaa liikaa tai liian voimakkaita
pelkoa aiheuttavia vaikutteita ja
pelko näkyy eläimen käyttäytymisessä.
Tunneoppiminen: Eläin yhdistää ilon, pelon
tai muun tunteen tapahtumaan
ehdollistumisen kautta. Esimerkiksi eläinlääkärin haju voi yhdistyä kivuliaaseen
toimenpiteeseen. Seuraavalla kerralla sama
haju alkaa herättää pelkoa. Pelko-oppiminen
voi tapahtua myös kerrasta ja kestää jopa koko
eläimen elämän.
- Eläinten oppimisen ja kouluttamisen

sanastoa -
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Operantin ehdollistumisen
4 osaa

Positiivinen rankaisu
(P+, positive punishment)
Eläimelle annetaan epämiellyttävä
seuraamus → rankaisua edeltänyt
käytös heikkenee/vähenee.

Termeissä positiivinen tarkoittaa jonkin
asian lisäämistä, negatiivinen jonkin
asian poistamista.

Esimerkki
Hevosen satula painaa
joka kerta raviin siirtyessä,
mikä vähentää hevosen
halukkuutta ravaamiseen
tulevaisuudessa.

Negatiivinen rankaisu
(P-, negative punishment)
Eläin menettää jotain sille
tavoiteltavaa → rankaisua edeltänyt
käytös vähenee/ heikkenee.

Esimerkki
Koira hyppii
ruokintatilanteessa
ja koiran ruokakuppi
nostetaan ylös.

Positiivinen vahvistaminen
(R+, positive reinforcement)
Eläimelle annetaan toivotusta toiminnasta palkkioksi jotain miellyttävää →
palkkion saamista edeltänyt toiminta
vahvistuu.

Esimerkki

Negatiivinen vahvistaminen
(R-, negative reinforcement)
Eläin pääsee eroon jostain sille lievästi
epämukavasta asiasta → epämukavan asian poistoa edeltävä toiminta
vahvistuu.

Lammas tulee ihmisen
luokse ja saa ihmiseltä
rapsutuksia.
Esimerkki

Lehmä oppii siirtymään
kauemmas ihmisestä, kun
ihminen poistaa joka kerta
kätensä paineen eläimen
iholta eläimen siirtyessä
poispäin.
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Pienet askeleet vievät
nopeammin perille
Jotta voisimme vahvistaa eläimen haluttua
toimintaa, on tiedettävä ensin, kuinka voimme
auttaa halutun käytöksen (tai sen esiasteen)
aikaansaamisessa. Eläimen ensimmäiset yritykset perustuvat sen parhaaseen arvaukseen,
jonka se voi tehdä tilanteen perusteella. Koulutusympäristön ja ihmisen antamien apujen
tulee ohjata eläintä oikeaan yritykseen.
Ihmisen kyky palkita oikea-aikaisesti sekä
aloittaa palkitseminen riittävän helposta
toiminnasta auttaa eläintä hahmottamaan
mitä ja miten sen kannattaa toiminta toteuttaa. Jos eläin ei ymmärrä, voidaan tehtävää
tai apuja muokata eläimen aisteihin nähden
ymmärrettäväksi. Eläin, jolla on enemmän
kokemushistoriaa erilaisten taitojen
tarjoamisen kannattavuudesta, voi helpommin
lähteä kokeilemaan eri tapoja saada palkkioita.
Eläimen täytyy siis myös oppia oppimaan.
Eläin alkaa oppia jo ensimmäisestä toistosta
alkaen, mutta yhdessä tilanteessa asian oppiminen vahvaksi voi vaatia muutamia kymmeniä toistoja pienissä erissä harjoiteltuna.
Jotta toivottua käyttäytymistä päästään halutusti vahvistamaan, tulee huomioida muun
muassa ajoitus, vahvistetiheys ja kriteeri.
Käytöstä tulee vahvistaa alkuun jokaisesta
oikeansuuntaisesta toiminnasta kohti tavoitetta. Ajoitus on hetki, jolloin eläimen käytöstä
vahvistetaan. Negatiivisessa vahvistamisessa se
hetki, jolloin epämiellyttävä asia poistuu, vahvistaa käytöstä. Positiivisessa vahvistamisessa
hetki, joka johtaa eläimen mielestä palkkion
saamiseen, vahvistaa käyttäytymistä. Palkkion
ajoitusta voidaan auttaa eläimelle helposti
erottuvalla ehdollistetulla palkkiomerkillä,
josta täytyy aina seurata siihen liitetty palkkio.
Palkkiomerkin täytyy olla sellainen, joka ei
toistu vahingossa normaalissa arjessa ilman
seuraamusta. Eri palkkioille voidaan opettaa
erilaiset palkkiomerkit. Palkkiomerkin täytyy
olla helposti käytettävissä ja toistettavissa
samanlaisena.
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Vahvistetiheys kertoo, kuinka usein eläintä
palkitaan. Käytöstä voidaan vahvistaa
esimerkiksi joka kolmas sekunti tai joka
kolmas toisto. Kun eläin oppii uutta asiaa tai
harjoittelee vaikeassa tilanteessa, vahvistetiheyden tulisi olla korkea, eli eläimen tulisi
saada useasti, mieluiten muutaman sekunnin
välein, vahvistusta toiminnalleen. Jotta tämä
onnistuu, täytyy kriteerin eli toiminnan
vaatimustason olla eläimelle riittävän helppo
ja saavutettavissa. Vaikka haluaisimme opettaa
ison eläimen siirtymään kevyestä paineesta
poispäin, saattaa ensin joutua vahvistamaan
vain painon siirtämistä oikeaan suuntaan ja
vasta tämän jälkeen vahvistaa pientä askeleen
ottoa.
Uusi tehtävä aloitetaan aina niin matalasta
kriteeristä, että eläimen on helppo onnistua
useita kertoja peräkkäin. Kriteeriä nostetaan
asteittain kohti tavoitetasoa. Kriteeriä voidaan
nostaa, kun eläin onnistuu tehtävässä useita
kertoja peräkkäin. Kriteeriä voidaan muuttaa
esimerkiksi vaikeuttamalla tehtävää tai muuttamalla tehtävän kulkua.
Jos eläimen halutaan suorittavan halutun
toiminnan tietyn pyynnön jälkeen, puhutaan
vihjeestä (cue). Vihje on vaikute (esim. ääni,
kosketus tai kohde), joka annetaan aina eläimen suorittaessa toiminnan ja heti tämän jälkeen eläimen toiminta palkitaan. Esimerkiksi
aina koiranpennun itse istahtaessa voidaan
sanoa “istu”, jonka jälkeen koira palkitaan.
Eläin on oppinut vihjeen, kun se havaitessaan vihjeen alkaa toimia siihen yhdistyneen
tunteen ja toiminnan mukaan. Myös arjen
tapahtumista muodostuu vihjeitä ilman ihmisen tietoista koulutusta, kun ne ketjuttuvat
ennakoitavasti samalla tavalla, tai jos niihin
liittyy muutoin vahva mielleyhtymä. Tällöin
eläin oppii samalla tavalla toistuvien tapahtumien johtavan johonkin merkitykselliseen
(esim. ruoka, kipu). Lehmä oppii muutaman
päivän jälkeen ihmisen kävelyn kuullessaan,
että rehua on tulossa, ja kissa voi oppia
kuljetuskopin tai klinikan hajun ennakoivan
eläinlääkärin toimenpiteitä. Myös erilaisten
tehtäväsarjojen harjoittelu ennen varsinaista
palkkiota on ketjuttamista.

Palkkiomerkin ja palkkion yhdistelmiä eri eläimillä

Nisäkäseläimet
Äänellä tehtävä lyhyt erottuva ääni (pilli,
vihellys, kielellä tehtävä naksautus, muu lyhyt
ääni) tai naksuttimella tehtävä mekaaninen
naksautus, josta seuraa esimerkiksi ruokaa.

Kalat
Renkaan heittäminen veteen, tai muu
veden kautta välittyvä aistimus, josta
seuraa ruokaa.

Matelijat
Lämpö

Muita
Valo tai muu visuaalinen
merkki, alustan kautta
tuntuva pieni tärinä.
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Taidot tulevat luotettaviksi yleistämällä
Kun halutaan, että taidot tulevat luotettaviksi, niitä täytyy yleistää (generalisation).
Yleistämisellä tarkoitetaan taidon harjoittelua
eri paikoissa ja eri ihmisten tekemänä, tarvittaessa myös erilaisten häiriöiden läsnäollessa.
Vaikka eläin antaisi tuttujen hoitajien rapsuttaa ja käsitellä itseään, täytyy uusien ihmisten
kanssa tehdä usein vähitellen tuttavuutta
eläimeen ja harjoitella käsittelyä asteittain.

Käyttäytymisen aikaansaamisen keinoja
Taito sammuu, jos sitä ei vahvista
Jos aiemmin kannattavaksi opittua
toimintaa ei vahvisteta tai asiasta ei seuraa
mitään eläimelle merkityksellistä, eläimen
reaktio tai muu yritteliäisyys toimintaa kohtaan
sammuu. Esimerkiksi palkkiosanan toistaminen ilman palkkiota johtaa palkkiomerkin
merkityksen hiipumiseen: jos hevonen on
saanut ihmistä tuuppimalla leipää, tuuppimisen vahvistaminen lopetetaan. Usein ennen
sammumista seuraa turhautuminen, jolloin
hevonen voi yrittää tuuppia ihmistä vieläkin
lujempaa. Sammuttamisen sijaan eläin kannattaa ohjata jonkun vaihtoehtoisen sallitun
toiminnan pariin ja palkita siitä.

Eläinten käyttäytymiseen vaikuttamisen keinoja*

Nappaaminen
Eläimen spontaanin toiminnan
vahvistaminen. Nappaaminen sopii eläimen
usein helposti itsekseen toistamiin asioihin.
Esimerkki. Koiranpennun istahtaminen.

Sheippaaminen
Sheippaamisella tarkoitetaan käyttäytymisen
asteittaista ja johdonmukaista vahvistamista ja
muokkaamista kohti tavoiteltua toimintaa.

Kohteen hyödyntäminen
Eläimelle voidaan vahvistaa helppoa,
kohteeseen liittyvää toimintaa, kuten
koskemista, seuraamista ja päälle kiipeämistä.
Kohteesta tulee näin vihje tietynlaiselle
toiminnalle, ja tätä voidaan käyttää toiminnan
aikaansaamiseksi eläimelle uudessa tilanteessa.
Esimerkiksi eläin voidaan opettaa asteittain
seuraamaan tai menemään kuljetuskoppiin
käyttämällä apuna alkuun kohteen seuraamista.

Ympäristön rajaaminen

*Muokattu: IAABC. Hierarchy of behaviour change
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procedures most positive, least intrusive effective
intervention.

Harjoitteluympäristön rajaaminen vähentää
eläimen mahdollisuuksia valita eri toimintojen
välillä tai lisää todennäköisyyttä, että eläin
on kontaktissa ihmisen kanssa ja suorittaa
tehtävän halutulla tavalla.

Houkuttelu
Eläimen reaktio voidaan houkutella esiin
käyttämällä eläimelle luontaisesti kiinnostavia
vaikutteita, kuten ruokaa, ääniä, lämpöä tai
hajuja. Esimerkki: Eläin kävelee kuljetuskoppiin, jossa on ruokaa valmiina, tai seuraa
ihmistä, jolla on ruokaa.
Hyvin ajoitettuna houkuttelu voi toimia helppona toiminnan, kuten kuljetuskoppia kohti
kävelyn, esiin saamisena. Kuitenkaan
houkuttelemalla eläin ei opi helposti toiminnan ja palkkion välistä yhteyttä. Siksi
houkuttelusta kannattaa pian siirtyä
esimerkiksi eläimen omien yritysten palkitsemiseen.

Fyysinen ohjailu
Eläintä ohjataan fyysisesti suorittamaan haluttu toiminta esimerkiksi käden paineella tai
ohjaamiseen käytettävän välineen avulla. Eläimen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että
käytettävä paine on mahdollisimman pientä,
ja että ihminen poistaa paineen heti eläimen
toimessa toivotulla tavalla.
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Pelon vähentäminen
Eläin tottuu parhaiten erilaisiin ympäristöihin, aistimuksiin, ihmisiin, välineisiin ja
toimenpiteisiin ilman pelkoa. Ilman pelkoa
totuttaminen tehdään asteittain aloittaen
mahdollisimman helposta tilanteesta.
Erityisesti usein toistuvissa tilanteissa pelkääminen pitkittää eläimen pelon
kokemusta, jolloin eläin ei pääse palautumaan. Pelko heikentää eläimen hyvinvointia
ja krooninen stressitila altistaa terveyden
ongelmille.

Järjestelmällinen siedättäminen (systematic
desensitisation): Eläimen järjestelmällinen ja
asteittainen totuttaminen yksittäiseen tilanteeseen tai ärsykkeeseen eläimen pelkokynnyksen
alapuolella niin, että eläimen reaktio epämiellyttävälle ärsykkeelle vähenee.
Esimerkki:
Lehmää palkitaan lypsyautomaatin lähestymisestä vähitellen ja
sen annetaan ottaa myös etäisyyttä. Kun lehmä vaikuttaa rennolta,
voidaan välimatkaa
lypsyautomaattiin lyhentää.

Mikäli eläin oppinut jo pelkäämään jotain,
voidaan käyttää vastaehdollistamista (counter
conditioning). Vastaehdollistaminen tarkoittaa
uuden tunteen tai taidon oppimista aiemmin
opitun tunteen ja sen aiheuttaman reaktion
päälle. Usein vastaehdollistumista käytetään
siten, että aiemmin epämiellyttävän asian
yhteydessä eläin saa jotain itselleen mieluisaa,
joka muuttaa tunnetilaa pikkuhiljaa
positiivisemmaksi.
Esimerkki: Eläin on yhdistänyt neulanpiston
kivun kokemukseen ja alkaa pelätä pistämistä.
Vastaehdollistamisessa neulanpistoon yhdistetään eläimelle miellyttävä vahviste, kuten
ruokapalkkio. Usein vastaehdollistamisen
apuna käytetään järjestelmällistä siedättämistä,
jolloin suoraan neulan pistosta palkitsemisen
sijaan aloitetaan palkitseminen sellaisesta
pistoskohdan käsittelemisestä, joka ei aiheuta eläimessä pelkoa. Esimerkiksi sormen
koskemisesta pistopaikkaan. Harjoitusta muutetaan asteittain muistuttamaan neulanpistoa.
Eläimet kokevat vähemmän pelkoa, kun ne
saavat itse vaikuttaa pelottavan tapahtuman
kulkuun. Omaehtoisen käsittelyn avulla eläimet
oppivat lastautumaan itse kuljetusvälineeseen
ja jopa antamaan tassua verinäytteen ottoa
varten. Tämä johtuu siitä, että eläin kokee
hallinnan tunnetta (controllability), kun se
voi vaikuttaa tilanteeseen omalla toiminnallaan. Eläin voi vaikuttaaan itse epämukavan
hoitotoimenpiteen alkamiseen ja loppumiseen,
tai se tietää pääsevänsä aina eroon paineesta
toimimalla opitulla tavalla. Mikäli eläin ei pysty
vaikuttamaan tilanteisiin ja kokee rankaisua
kaikista yrityksestään, se voi vaipua opittuun
avuttomuuteen.
Myös tapahtumien ennakoitavuus (predictability) eläimen näkökulmasta eli tapahtumien
ennakoitavuus eläimen näkökulmasta vähentää
pelkoa. Esimerkki: Eläin oppii, että tietyt ihmisen eleet tarkoittavat järjestelmällisesti aina
samaa asiaa.
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Vältä näitä
Vältettävä tapa yrittää totuttaa eläintä asioihin on tilanteelle pakkoaltistaminen (engl.
flooding), jolloin eläimen sietokynnys on
ylittynyt ja eläin joutuu kokemaan pelkoa.
Tällöin eläintä altistetaan pelkoa
aiheuttavalle asialle niin kauan, että se ei
yritä pyristellä karkuun, vaan luovuttaa ja
passivoituu. Tämä ei tarkoita, että eläin olisi
rauhallinen, vaan passiivisuudesta huolimatta eläin kokee suurta pelkoa tilanteesta
ja sen hyvinvointi heikentyy. Myös eläimen
sietokyvyn ylittävä vaikutteiden kasaantuminen (eng. trigger stacking) aiheuttaa
usein eläimessä pelkoreaktion ja tällöin on
hakeuduttava rauhallisempaan paikkaan.

Pelko yleistyy nopeasti
Eläinsuojeluasetus ja -laki kieltävät tarpeettoman kivun ja pelon aiheuttamisen kouluttamisessa, käsittelyssä ja välineiden käytössä.
Eläimeltä ei voida vaatia sellaista, johon se
ei sen hetkisen henkisen tai fyysisen tilansa
vuoksi pysty. Jos eläimen epäillään kokevan
kipua, on koulutus syytä keskeyttää ja ottaa
yhteyttä
eläinlääkäriin kivun syyn diagnosoimiseksi. Jos eläin pelkää tai kokee uhkaa pelosta
esimerkiksi aikaisemman kivuliaan tapahtuman vuoksi, on koulutus syytä keskeyttää ja
pohtia, voidaanko koulutusta jatkaa rauhallisemmassa ja helpommassa tilanteessa
eläimen palauduttua, vai täytyykö koulutus
keskeyttää.
Yleistymistä voi tapahtua nopeasti myös
pelkoon ja kipuun, jolloin eläin alkaa odottaa pelkoa ja kipua myös muissa tilanteissa,
joissa ei ole alun perin kokenut kipua. Pelkoreaktion muotoja eläimillä ovat pakeneminen
(flight), puolustautuminen (fight), jähmettyminen (freeze), ja lamaantuminen (faint).
Eläin voi ilmaista kipuaan myös pelkoon
liittyvin elein.
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