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Koiran hermostollinen kehitys 

• Koira on hitaasti kehittyvä eläinlaji 
– syntyy avuttomana 

• riippuvainen emon antamasta turvasta ja hoidosta 

– syntymän aikoihin motoriikasta ja orientaatiosta 
vastaavat osat aivoista ovat parhaiten kehittyneet 

• Hermoston kasvu- ja kehitys on nopeaa 7 
viikon ikään saakka 
– hermosolujen määrä on aikuisen tasolla 4 viikon 

iässä 



Koiran hermostollinen kehitys 

• Teoria toimivien hermoyhteyksien 
valikoitumisesta 

Aktiivisuus säätelee hermostollista kehitystä 

 

Ympäristö 
• Virikeköyhässä ympäristössä kasvaneen eläimen aivot 
kehittyvät heikommin kuin virikkeellisessä ympäristössä 

kasvaneen - äänet, tuntemukset, hajut, maut, 
näköaistimukset… 



Käyttäytymismallit kehittyvät 
toisiaan seuraavina vaiheina, 

sisäisten ja ulkoisten tekijöiden 
vaikuttaessa kaiken aikaa 

toisiinsa 



Herkät kaudet 

• Herkän kauden aikana lukumäärältään 
vähäisetkin, mutta ratkaisevat kokemukset 
vaikuttavat merkittävästi tulevaan 
käyttäytymiseen 

– vaikutus voi myös olla negatiivinen 

 



Herkät kaudet 

• Aika ennen syntymää – tiineys 

• Ensimmäiset 2 viikkoa 

• Voimakkaan muutoksen aika – 3. viikko 

• Sosiaalistumiskausi 3-14 viikkoa 

• Nuori koira 14 viikosta eteenpäin 

 

• Kehitys on jatkumo, eikä täysin tiukkoja rajoja 
ole 

 



Aika ennen syntymää - tiineys 

• Emän silittely ja hyväily tuottaa 
mukautuvaisempia pentuja (Denenberg et al. 1963) 

– rentoutuminen ja emotionaalinen kiintymys 

– kiintymyksen kohteen läsnäolo rauhoittaa ja poissaolo 
aiheuttaa ahdistusta 

• Emän korkea stressihormonien taso vaikuttaa 
pentuihin pysyvästi 

• Emän merkitys on 3 x suurempi kuin isän 



Ensimmäiset 2 viikkoa 

• Pennut reagoivat 
kosketukseen, valoon, 
makuihin ja hajuihin 

– korvat ja silmät vielä 
kiinni 

• Pentujen varhainen 
käsittely 

– stimulaatiota pentujen 
keskushermostolle 

> suotuisa kehitys 



3. elinviikko 

• Nopean kehityksen viikko 

– voimakas motorinen ja hermostollinen kehitys  
• silmät ja korvat auki 

– ensimmäiset sosiaalisen käyttäytymisen merkit 
• hännänheilutus, murina 

• Pentu alkaa oppia asioita 



Sosiaalistumiskausi 3-14 viikkoa 

• Pennut osoittavat mielenkiintoa uusia asioita 
kohtaan heti, kun niillä on siihen riittävät kyvyt 
(ikä 3 ± ½ viikkoa) 

• 5 viikon iässä pentu alkaa osoittaa pelkoa 
uusia asioita kohtaan 

• 12 viikon iässä sosiaalistuminen vaatii 
aktiivista kontaktia (leikkitappelut) 

• 14 viikon iän jälkeen sosiaalistuminen on 
mahdotonta 



Sosiaalistumiskausi 3-14 viikkoa 

• Pentu ei tiedä olevansa koira 
– koirana oleminen on opittava, jotta pentu pystyy 

toimimaan oman lajinsa sääntöjen mukaan 
• leikkitappelut merkittävässä osassa 

– alistuminen ja frustraatioiden sieto 

• Riskit 
– ei kontaktissa toisiin koiriin > suosii lajia, johon on 

leimautunut 

– pelko/aggressio toisia koiria kohtaan 

 



 



Sosiaalistuminen muihin lajeihin 

• Tapahtuu helposti, mutta vaatii 
jatkuvaa vahvistamista 

• Ei yleisty automaattisesti kaikkiin 
toisen lajin yksilöihin 
– pennun on oltava kontaktissa erilaisiin ja 

eri ikäisiin ihmisiin ja muihin eläimiin 

– kyky yleistää riippuu  
• lajista (koira ja susi taitavampia kuin kojootti) 

• rodusta (vartiokoirat heikompia, Fox 1978) 

• suvusta ja yksilöstä itsestään 



Paljonko toistoja tarvitaan? 

• Vaihtelee riippuen 
sisäisistä ja ulkoisista 
tekijöistä 

– rodusta 

– yksilöstä 

– emän antamasta mallista 

– ympäristön 
virikkeellisyydestä… 



Riskit 

• Pennun on oltava kontaktissa erilaisiin ihmisiin 
3-14 viikon iässä 

– ylläpidetään koko elämän ajan 

• Jollei riittävän monipuolista kokemusta 
erilaisista ja eri ikäisistä ihmisistä 

– > pelkää lapsia, miehiä, parrakkaita miehiä, 
hattupäisiä ihmisiä, vanhuksia, tummia, vaaleita, 
suuria jne. 



Habituaatio 

• Tottuminen elottomaan ympäristöön 

– ympäristössä esiintyvät tapahtumat ja ilmiöt eivät aiheuta 
pelkoa – opittua! 

• Suurin osa peloista saa alkunsa yksilönkehityksen 
aikana 

– tyypilliset pelkoreaktiot vaihtelevat 
• jähmettyminen, pako, aggressio 

• esim. pakoreaktion kehittymiseen tarvitaan ympäristö, jossa 
pakeneminen on mahdollista 

– suljetussa tilassa kasvatetut yksilöt hyökkäävät eivätkä pakene 
(Fischer 1955, Fuller & Scott 1965) 



Habituaatio 

• Virikeköyhässä ympäristössä kasvaneet pennut (ikä 
12-16 viikkoa) käyttäytyvät pelokkaasti joutuessaan 
voimakkaan virikkeelliseen ympäristöön 

– pyrkivät hakeutumaan rauhaan 

• Tottuminen ympäristön ärsykkeisiin lienee 
samankaltainen prosessi kuin muihin lajeihin 
sosiaalistuminen 

– mahdollisimman monipuoliset ja positiiviset kokemukset 



Puutteellisen habituaation riskit 

• Voimakkaat erot koiran kasvuympäristön ja 
myöhemmän elinympäristön välillä virikkeiden 
määrässä 

> sopeutumisvaikeudet > pelot ja ahdistus 

– on helpompaa sopeutua vähemmän stimuloivaan 
ympäristöön kuin toisin päin 
koira tuottaa itse stimulaationsa > stereotypiat 

– koirat, joilla on ollut vähän stimulaatiota 
riski kehittää voimakas riippuvuussuhde omistajaan 

 eroahdistus, yksinjäämisen pelko, huomionhakeminen 



Puremisen hillitseminen 

• Leikkitappeluissa opetellaan 
– emä lopettaa liian rajut leikit 

– toisten pentujen valitus hillitsee 

• Kontrolli kehittyy 11-15 viikon 
iässä 
– liikkeiden hallinta 

• hyperkinesia 

• Jos epäonnistuu 
– aggressiivinen käyttäytyminen 

• koira voi vahingoittaa pahasti kohdetta 



Kehitys jatkuu sosiaalistumiskauden 
jälkeenkin 

• Hyviä saavutuksia on 
ylläpidettävä 

– jos puutteita, yritettävä paikata 

– koira on henkisesti ”aikuinen” 8 
kk – 3 vuoden iässä 

– sosiaalistamista on jatkettava ja 
vältettävä tilannetta, joissa 
kontaktia toivottuihin kohteisiin 
ei ole 



Puberteetti 

• Ikä 6 kk – 1 vuosi 

• Elämä muuttuu vakavaksi! 

– hormonaaliset ja rakenteelliset muutokset 
• sukukypsyys, lihasmassan kasvu, sukupuolielimien kehitys, eleet 

– aineenvaihdunnan muutokset 

– muutokset aivojen kemiallisessa toiminnassa 
• hermovälittäjäaineiden itsesäätely heikkenee 

– aggressiivisuus, jännittyneisyys 

– feromonien tuotanto alkaa 

– reviirin puolustaminen 



Millaisia ongelmia? 

• Pelot ja aggressiivisuus 
– Erilaiset pelot ja aggressiivinen käyttäytyminen 

koetaan yleisimmin ongelmiksi 

• Miten ennaltaehkäistään? 
– Valitaan jalostuskoirat hyvin 

– Käsitellään kantavaa narttua hyvin 

– Huolehditaan pentujen sosiaalistamisesta ja 
totuttamisesta 

– Neuvotaan tulevia omistajia oikealla tavalla 

 

 



Miten toimia? 

1. Ennaltaehkäise pelkojen kehittymistä  

2. Tarjoa sosiaalisten taitojen oppimismahdollisuus 

3. Käyttäytymisen suuntaaminen, mikä on tärkeää ja 
miten se saavutetaan?  

4. Ympäristön ennustettavuus 

5. Itsehillintä 

6. Täytetään koiran käyttäytymistarpeet 

7. Harjoittelu 



Koiran aggressiivisuuteen liittyviä 
virheellisiä mielikuvia 

• Aggressiivisuus on yksilön ominaisuus 

– Ei, vaan perimä, tilanne ja aiemmin opittu 
vaikuttavat 

• Aggression taustalla on monimutkaisia 
tunteita kuten esim. “kostonhalu” 

• Aggression taustalla on halu olla johdossa 
(dominanssi tai sosiaalisen statuksen 
tavoittelu) 



Miten koiraryhmä toimii? 

• Ei ole pysyvää sosiaalista rakennetta 

– Kahdenkeskisiä suhteita, jotka voivat olla 
pysyväluonteisia tai vaihdella yksilöiden 
kulloistenkin tarpeiden mukaan 

• Nälkäisin syö ruuan 



Vehkeilevätkö ja suunnittelevatko 
koirat? 

• Tarve hallita? 

• Oman aseman vertaaminen toisiin? 

• Tilanteiden mainipulointi kontrollin 
saavuttamiseksi? 

• Kaikkeen tähän tarvitaan monimutkaista 
abstraktia ajattelua 



Koirien keskinäiset suhteet 

• Opitaan, kuinka muut koirat toimivat eri 
tilanteissa 

• Opitaan, millainen käyttäytyminen milloinkin 
tuottaa halutun tuloksen 

 

• Aggression taustalla on yleensä itsepuolustus 
(pelko) tai omien, koiran kannalta arvokkaiden 
resurssien puolustaminen 



Kasvattaja on avainasemassa 

• Hyvä alku elämälle 

• Oikeanlaisilla teoilla ja neuvoilla on 
pitkäaikainen vaikutus koirien hyvinvointiin 

• Käytä valtaasi hyvin! 

 



Millaisena suomenpystykorva 
nähdään? 

• Äänekäs ja ärhäkkä koira, jota ei voi 
ajatellakaan pitävänsä ”ihmisten ilmoilla” 

– ”mummolankoira” – ja sinne se sitten on jäänytkin 


