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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn rajaus ja päämäärät  

 

Työn tavoitteena on tarkastella ongelmakäytösten taustoja ja tarjota asiasta kiinnostuneille 

eläinlääkäreille tieteelliseen tutkimukseen perustuva tiivistetty tietopaketti kyseisten 

ongelmakäytösten syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Koirien ongelmakäytöksistä työhön mukaan on 

otettu eroahdistus, äänipelko ja pakko-oireet. Aggressiivisuus on vakava ja melko yleinen 

ongelma, mutta se jätettiin työn ulkopuolelle aiheen laajuuden vuoksi. Aihepiirin laajuuden ja työn 

rajatun pituuden vuoksi myöskään käytösongelmiin liittyvään fysiologiaan ei mennä syvällisesti, 

vaan lukijalla on halutessaan mahdollisuus tutustua yksityiskohtiin kirjallisuusviitteiden avulla.   

 

Kaikkiin käytösongelmiin liittyen eläinlääkärin olisi otettava kantaa, johtuuko käytös sairaudesta. 

Eläinlääkäreiden koulutuksessa käyttäytymisongelmiin liittyvä opetus on hyvin vähäistä, mutta 

asiakkaat kuitenkin toivovat eläinlääkärin olevan kokonaisvaltainen asiantuntija. Hyvän palvelun 

takaamisen lisäksi asianmukaisella käytösongelmien ennaltaehkäisyllä ja neuvonnalla 

eläinlääkärin on mahdollista parantaa asiakkaan luottamusta eläinlääkäriin, mikä voi auttaa myös 

lääketieteellisten ongelmien hoidossa. Parhaimmillaan käytösneuvonta pelastaa lemmikin hengen 

ja näin ollen eläinlääkärikin säilyttää maksavan asiakkaan. Asianmukaisella neuvonnalla on myös 

mahdollista vähentää eläinten sekä henkistä että fyysistä kärsimystä, mikä on vahvasti juuri 

eläinlääkärille kuuluva tehtävä. Voidakseen auttaa käytösongelmien ennaltaehkäisyssä ja 

hoidossa onkin tärkeää ensin tuntea ongelmien taustat. 

 

Työssä tarkastellaan olemassa olevaa tietoa sekä ongelmakäytöksille altistavista että niitä 

laukaisevista tekijöistä. Lisäksi käsitellään minkälaisilla tutkimuksilla tietoa on hankittu ja samalla 

sivutaan uuden tutkimuksen tarvetta ja avoimia tutkimuskysymyksiä. Koska tarkoituksena on 

nimenomaan syventyä altistaviin ja laukaiseviin tekijöihin, työssä ei käsitellä lainkaan kyseisten 

ongelmakäytösten hoitoa.  

 

1.2 Ongelmakäytösten yleisyys 

 

Tanskalaisessa kyselytutkimuksessa 29 % koiranomistajista kertoi koirallaan olevan yksi tai 

useampia ongelmakäytöksiä (Rugbjerg ym. 2003) kun taas Iranilaisessa tutkimuksessa vastaava 

luku oli 85,6 % (Khoshnegah ym. 2011). Samaa luokkaa on espanjalaisten tekemä arvio, jonka 

mukaan jopa 92,0 prosentilla koirista on jonkinlaisia käytösongelmia (Martínez ym. 2011). 
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Amerikkalaisissa tutkimuksissa ongelmakäytösten yleisyys vaihteli 40 prosentista 87 prosenttiin 

(Voith 1985, Campbell 1986). Australiassa noin 80 prosentilla koirista oli epätoivottuja käytöksiä 

(Adams & Clark 1989). Eri tutkimusten tulokset poikkeavat toisistaan osittain siksi, että 

ongelmakäytökset on niissä määritelty eri tavalla. Osassa tutkimuksista mukaan on otettu lähinnä 

vakavia, koiran lopettamiseenkin johtavia käytösongelmia, kun taas toisissa mukaan on luettu 

myös enemmänkin koulutuksen puutteesta johtuvia ongelmia, kuten ihmisiä vasten hyppiminen 

tai hihnassa vetäminen. Joka tapauksessa ongelmalliset ja epätoivotut käytökset ovat koirilla 

hyvin yleisiä. Monet tutkimukset myös viittaavat siihen, että usein samalla koiralla on enemmän 

kuin yksi ongelmakäytös (Campbell 1986, Adams & Clark 1989, Hsu & Serpell 2003, Bamberger 

& Houpt 2006, Fatjo ym. 2006, Yalcin & Batmaz 2007, Diesel ym. 2010). 

 

Eräässä kyselytutkimuksessa 34 % koirista osoitti jonkinlaisia eroahdistuksen merkkejä yksin 

jätettäessä, 15 % koirista reagoi epätoivotulla tavalla saman talouden koiriin, 52 % reagoi 

epätoivotulla tavalla vieraisiin koiriin, lisäksi 13 % reagoi epätoivotusti perheenjäseniä kohtaan ja 

80 % vieraita ihmisiä kohtaan (Blackwell ym. 2008). Tuhoaminen, aggressiivisuus, tarpeiden 

tekeminen sisälle (Salman ym. 2000, Fatjo ym. 2006, Blackwell ym. 2008) sekä erilaiset pelot 

ovatkin yleisimpiä käytösongelmia (Martínez ym. 2011). Suurin osa ongelmakäytöksistä 

raportoidaan koiran kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana (Lund ym. 1996). Erilaiset pelot 

kuitenkin diagnosoidaan yleensä myöhemmin, keskimäärin 6,5 vuoden iässä (Bamberger & 

Houpt 2006). 

 

1.3 Ongelmakäytösten merkityksestä 

 

Koiran käyttäytymisellä on havaittu olevan monenlaisia vaikutuksia koiran ja omistajan elämään. 

Koiran käyttäytymisen on esimerkiksi todettu vaikuttavan siihen, kuinka kiintynyt omistaja on 

koiraansa (Serpell 1996) ja koiransa hylkäävien on todettu olevan vähemmän kiintyneitä koiriinsa 

(Kwan & Bain 2013). Samaten on havaittu selvä yhteys koiran eliniän ja sen välillä, kuinka hyvin 

käyttäytyväksi omistaja koiransa kokee. Myös vieraiden ihmisten pelko on yhteydessä 

merkittävästi lyhyempään elinikään. (Dreschel 2010.) Toisin sanoen hyväkäytöksinen koira saa 

elää pidempään. Suurin osa eläinlääkäreistä arvioikin noin 10 % eutanasiatapauksista johtuvan 

käytösongelmista ja osa arvioi osuuden olevan jopa 20 % (Fatjo ym. 2006). Toisen tutkimuksen 

mukaan jopa 50 - 70 % kaikista koirien eutanasioista tehtäisiin käytösongelmien vuoksi (Spencer 

1993). Kaikki eivät kuitenkaan lopeta koiraansa, vaan hylkäävät sen ongelmakäytösten vuoksi 

(Patronek ym. 1996). Käytösongelmat olivat yleisin hylkäämisen syy sekä vanhemmassa että 

uudemmissa tutkimuksissa (Bailey 1992, Salman ym. 2000, Diesel ym. 2010, Kwan & Bain 
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2013). Yhdysvaltojen Indianassa 3,8 % koirista hylättiin joka vuosi (Patronek ym. 1997). Paljon 

koiria hylätään koiratarhoille, missä niille yritetään löytää uusi koti. Sopivien kotien puutteessa 

suuri osa koirista joudutaan lopettamaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lähes 60 % eläinsuojiin 

hylätyistä koirista lopetetaan (Houpt ym. 1996). Näin ollen käytösongelmat ovat koirien johtava 

kuolinsyy ainakin Yhdysvalloissa (Olson ym. 1991). 

 

Eliniän lisäksi käytösongelmat vaikuttavat elämän laatuun. Esimerkiksi vakavat pelot ja 

eroahdistus on yhdistetty koirilla lisääntyneeseen ihotautiriskiin ja vakavampiin ihotautioireisiin 

(Dreschel 2010). Ongelmakäyttäytyminen voi siis lyhentää koiran elinikää ja vaikuttaa 

epäedullisesti koiran terveydentilaan. Epänormaalit käytökset tai normaalien käytösmallien (leikki, 

vuorovaikutus ympäristön kanssa) puuttuminen voi myös viitata hyvinvointiongelmaan (Beerda 

ym. 1997).  

 

Koirien hyvinvoinnin kannalta on myös huolestuttavaa, että vain hyvin pieni osa omistajista hakee 

apua käytösongelmiin. Kahdessa englantilaistutkimuksessa yleisesti käytösongelmiin oli hakenut 

apua vain 18 % omistajista (Blackwell ym. 2008) ja koiransa yksinoloon liittyviin ongelmiin haki 

apua vain 13 % omistajista (Bradshaw ym. 2002). Samaten vain alle kolmannes omistajista haki 

apua koiransa äänipelon hoitamiseksi ja heistäkin alle puolet kääntyi eläinlääkärin puoleen 

(Blackwell ym. 2013). Omistajista, jotka päätyivät luopumaan koirastaan käytösongelmien vuoksi, 

vain 15,1 - 37,1 % oli hakenut apua koiransa ongelmiin (Diesel ym. 2010). 

 

Myös omistajien vaikutelmaa koiriensa tuntemasta stressistä ja pelosta on tutkittu muutamassa 

tutkimuksessa. Italialaisessa tutkimuksessa yli puolet vastaajista osasi tunnistaa stressin 

määritelmän, mutta 20 % omistajista ajatteli, ettei stressistä ole koiralle fyysisiä tai psyykkisiä 

seurauksia. Omistajat osasivat myös tunnistaa selkeimmät stressistä kertovat käytökset, kuten 

täriseminen ja vinkuminen, mutta koirien hienovaraisemmat stressioireet, kuten haukottelu ja 

nenän nuoleskelu jäivät tiedostamatta. (Mariti ym. 2012.) Pelkokäytöksistä todettiin omistajien 

kyllä huomaavan monet pelosta kertovat käytökset, mutta omistajat eivät välttämättä ajatelleet 

koiransa pelkäävän (Blackwell ym. 2013). Omistajat saattavat siis nähdä koiransa pelko- ja 

stressikäytökset, mutta eivät silti koe koiransa kärsivän ja tarvitsevan apua. 

 

1.4 Eläinlääkärin rooli ongelmakäytösten ratkaisemisessa  

 

Kyselyyn vastanneista espanjalaiseläinlääkäreistä 98,3 prosentilta oli kysytty neuvoa koiran tai 

kissan käytösongelmiin (Fatjo ym. 2006). Omistajista, jotka Iso-Britanniassa hakivat apua 
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koiransa käytösongelmiin, 32 % oli kysynyt neuvoa eläinlääkäriltä (Blackwell ym. 2008). 

Uudessa-Seelannissa äänipelkoisten koirien omistajat hakivat useimmiten apua juuri 

eläinlääkäriltä (Dale ym. 2010). 

 

On todettu, että koiranomistajan epärealistiset odotukset ja koiran kouluttamatta jättäminen ovat 

yhteydessä koirasta luopumiseen (Patronek ym. 1996). Jopa 36 % koirastaan luopuvista kertoi, 

että koirasta huolehtiminen oli vaativampaa kuin mitä he olivat odottaneet (Diesel ym. 2010). 

Isolla osalla koiran hankkivista ei siis ole riittävästi tietoa ja todenmukaista käsitystä koiran 

omistamisen vaatimuksista. Neuvojen hankkiminen etukäteen olikin harvinaista ainakin niiden 

omistajien joukossa, jotka myöhemmin päätyivät luopumaan koirastaan (Diesel ym. 2010). 

Epärealistisista odotuksista ja vähäisestä valmistautumisesta koiran omistamiseen kertoo myös 

se, että iso osa hylättävistä koirista hylätään jo pentuiässä. Englannissa 14,2 - 23 %  ja 

Australiassa 10 % hylätyistä koirista oli pentuja (Bailey 1992, Marston ym. 2004, Diesel ym. 

2010).  

 

Koiran kouluttaminen hyvätapaiseksi on siis tärkeää, mutta myös koulutustavalla näyttäisi olevan 

merkitystä. Palkkioiden käyttö koulutuksessa on kahdessa tutkimuksessa yhdistetty parempaan 

tottelevaisuuteen (Hiby ym. 2004, Arhant ym. 2010). Palkkioiden käytön havaittiin lisäävän 

tottelevaisuutta sekä vähentävän aggressiivisuutta ja hermostuneisuutta (Arhant ym. 2010). 

Toisessa tutkimuksessa pelkästään palkitsemalla koulutetut koirat olivat kaikkein tottelevaisimpia 

verrattuina koiriin, joiden koulutuksessa oli käytetty pelkästään rankaisuja tai rankaisuja ja 

palkkiota yhdessä. Lisäksi pelkillä rangaistuksilla koulutetuilla koirilla oli eniten ongelmakäytöksiä, 

kun taas palkkioilla koulutetuilla vähiten. (Hiby ym. 2004.) Kolmannessa tutkimuksessa 

koulutuksiin osallistumisella ei kuitenkaan havaittu olevan vaikutusta ongelmakäytösten 

kokonaismäärään, mutta osallistuminen pentujen sosiaalistamiskursseille vähensi vieraisiin koiriin 

kohdistuvaa reagointia (Blackwell ym. 2008). Lisäksi minkään tyyppisten leikkien ei ole havaittu 

olevan yhteydessä käytösongelmiin (Jagoe & Serpell 1996). 

 

Eläinlääkärillä olisikin mahdollisuus koirien hyvinvoinnin parantamiseen, vaikuttamalla esimerkiksi 

näihin hylkäämisen syihin (Patronek ym. 1996, Scarlett ym. 2002). Realististen odotusten on 

todettu lisäävän omistajan tuntemaa kiintymystä koiraansa kohtaan (Serpell 1996), joten tiedon 

lisäämisellä voisi olla mahdollista valmistaa tulevia omistajia paremmin elämään koiran kanssa. 

Eläinlääkäriasemat voisivatkin tarjota pennun hankintaa edeltävää koulutusta tai luentoja 

omistajille. Työn osa-alueina voi olla myös ennaltaehkäisevä työ pentutarkastusten ja rokotusten 

yhteydessä ja lisäksi eläinlääkäriasema voi tarjota koirien omistajille mahdollisuuden tuoda 
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lemmikkinsä vastaanotolle käymään myös pakollisten terveydenhuoltokäyntien lisäksi. Tällöin 

koiralle saadaan enemmän positiivisia kokemuksia eläinlääkärillä käymisestä, mikä taas 

helpottaa eläimen hoitoa jatkossa. (Bower 2002.) 

 

 

2 KOIRAN EVOLUTIIVINEN TAUSTA  

 

2.1 Koiran lajityypillinen käytös ja domestikaation vaikutukset  

 

Koira (Canis familiaris) on ensimmäinen domestikoitunut eli kesyyntynyt eläinlaji (Galibert ym. 

2011). Canidae -heimoon kuuluu 38 lajia, joista koira on ainut kesy laji (Clutton-Brock 1995). 

Koiran sukulaislajeja ovat esimerkiksi punakettu, pesukarhu, susi, kojootti ja sakaali (Vila ym. 

1997, Galibert ym. 2011). Koiran alkuperä on ollut kiistanalainen ja on väitelty, onko koiralla yksi 

vai useampia esi-isiä ja onko koira kesytetty yhdessä vai useammassa paikassa rinnakkain 

(Galibert ym. 2011). Tutkimusten mukaan susi (Canis lupus) on kuitenkin koiran pääasiallinen 

esi-isä (Vila ym. 1997).  

 

Sittemmin koirasta on jalostettu satoja rotuja erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tätä kautta on luotu 

hyvin eri tavoin käyttäytyviä saman lajin yksilöitä. Luotaessa rotuja erilaisiin käyttötarkoituksiin 

kuten metsästykseen, vartiointiin ja paimennukseen, on saatu myös metsästysliikesarjan eri osia 

vahvistettua ja heikennettyä eri tavalla eri roduilla. Esimerkiksi paimenkoirilla vaaniminen esiintyy 

hyvin voimakkaana, kun taas karjakoirilla liikesarjaan sisältyy vahvasti myös tarttumispurenta, 

jota ne käyttävät karjan ajossa. Laumanvartijaroduilla se sijaan metsästysliikesarjan kaikki osat 

ovat hyvin heikkoja, sillä niiden ei kuulu vaania, jahdata tai käydä kiinni vartioimaansa karjaan. 

(Coppinger & Scheider 1995.)  

 

Domestikaation ja rodunjalostuksen seurauksena koirien käyttäytyminen eroaa sudesta monin 

tavoin. Esimerkiksi molemmat lajit haukkuvat, mutta koirilla kynnys haukkua on huomattavasti 

pienempi ja haukkumista esiintyy useissa eri tilanteissa. Sudet käyttävät vain yksittäisiä 

haukahduksia tietyissä tilanteissa. (Miklósi 2007.) Sudenpentumaiset käytöspiirteet, kuten 

haukkuminen, vinkuminen ja huomionhakeminen säilyvät koiralla aikuisikään asti (Morey 1994). 

Tämän neoteniaksi kutsutun ilmiön seurauksena koira muodostaa herkemmin sosiaalisia suhteita 

ihmisen kanssa ja säilyy aikuisenakin huomattavan toisista yksilöistä riippuvaisena (Shepherd 

2002). Koirien ja susien viestintää vertailtaessa on kuitenkin todettu, että toiset rodut ovat 

enemmän suden kaltaisia kuin toiset (Goodwin ym. 1997).  
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Yhtenä domestikaation vaikutuksena koira on saanut kyvyn lukea ihmisen eleitä ja onkin siinä 

merkittävästi parempi kuin susi ja jopa taitavampi kuin simpanssi (Hare ym. 2002, Kaminski ym. 

2004). Yhteistyökyvyssäkin on kuitenkin rotueroja. Koirarodut, jotka on jalostettu toimimaan 

läheisessä yhteistyössä ihmisen kanssa, lukevat ihmisen eleitä paremmin verrattuna itsenäisesti 

toimiviin rotuihin ja sekarotuisiin (Gácsi ym. 2009).  

 

Fyysisesti domestikoituminen on pienentänyt koiran kalloa, leukoja, hampaita ja yleistä kokoa 

sekä vaikuttanut esimerkiksi turkin väriin ja korvien ja hännän asentoon (Spady & Ostrander 

2008). Samalla tavoin ulkonäön ja kesyyntymisen havaittiin olevan kytköksissä toisiinsa 

venäläisessä hopeakettukokeessa, jossa jalostettaessa kettuja kesymmiksi huomattiin kettujen 

ulkonäön muuttuvan (Belyaev 1979). 

  

2.2 Geenit ja rodunjalostus  

 

Koiran käyttäytymiseen vaikuttavat geenit ja ympäristö sekä niiden yhteisvaikutus. Geneettisesti 

koirarodut voidaan jaotella neljään ryhmään. Aasialaiset rodut, mastiffityyppiset-rodut, 

paimenrodut sisältäen myös joitain näön avulla metsästäviä koiria sekä neljäntenä 

metsästyskoirat. (Parker & Ostrander 2005.)  

 

Useissa tutkimuksissa eri rotujen on todettu poikkeavan toisistaan mm. reaktiivisuudessa (Scott & 

Fuller 1965, Hart & Miller 1985, Bradshaw ym. 1996), koulutettavuudessa (Scott & Fuller 1965, 

Hart & Miller 1985), aggressiivisuudessa (Hart & Miller 1985, Bradshaw ym. 1996, Svartberg 

2006) ja leikkisyydessä (Hart & Miller 1985, Svartberg 2006). Myös ongelmanratkaisukyvyssä on 

havaittu eroja (Scott & Fuller 1965). Asiantuntija-arviot kertovat rotujen eroavan lisäksi 

innostuvuudessa, yleisessä aktiivisuudessa, lastennäykkimistaipumuksessa, haukkumisen 

määrässä, huomionhakuisuudessa, alueen puolustamisessa, vahtihaukussa, sisäsiisteyden 

opetuksen helppoudessa ja tuhoamistaipumuksessa (Hart & Miller 1985).  

 

Monien käytös- ja temperamenttipiirteiden on havaittu olevan perinnöllisiä koirilla. Esim. rohkeus 

ja yhteistyökyky ihmisen kanssa periytyy labradorinnoutajilla, ystävällisyys ja saalisvietti 

saksanpaimenkoirilla (Wilsson & Sundgren 1997) ja pelokkuus ja hermostuneisuus opaskoirilla 

(Goddard & Beilharz 1983). Kokeellisesti on kasvatettu kaksi erillistä linjaa pointtereista, toisen 

linjan koirat olivat hermostuneita ja toisen linjan koirat normaaleja. Hermostuneiden todettiin 

olevan muun muassa vaikeammin koulutettavia (Murphree ym. 1974).  
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Saksalaisia koiria tutkittaessa koirarotujen välillä havaittiin suuria eroja koulutettavuudessa, 

rohkeudessa, rauhallisuudessa ja lajinsisäisessä sosiaalisuudessa. Rotujen käyttäytymistulokset 

eivät kuitenkaan aina vastanneet rotumääritelmän kuvausta rotutyypillisestä käytöksestä. Kun 

rodut jaoteltiin ryhmiin käyttäytymisen mukaan, ryhmät eivät vastanneetkaan perinteistä 

rotujaottelua eivätkä myöskään rotujen geneettistä ryhmittelyä. (Turcsán ym. 2011a,b) Vaikka 

saman rotuisten koirien olettaisi käyttäytyvän samalla tavoin, on kuitenkin havaittu, että rodun 

sisäinen vaihtelu voi myös olla suurta (Podberscek & Serpell 1996, Ruefenacht ym. 2002). Rodun 

historiallinen käyttötarkoitus ei myöskään välttämättä kerro luotettavasti rodun käyttäytymisestä 

nykypäivänä, sillä jalostusta ohjaavat tavoitteet ovat muuttuneet nykypäivään tultaessa 

(McGreevy & Nicholas 1999). Myös ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin nykyisten 

valintakriteereiden kertovan rotujen käyttäytymisestä enemmän kuin niiden historialliset 

käyttötarkoitukset. Koirarotujen alkuperäisellä käytöllä ja nykyisellä tyypillisellä käyttäytymisellä ei 

havaittu olevan yhteyttä ja rotuja harvoin enää käytetään niiden alkuperäisessä 

käyttötarkoituksessa. Suositut rodut ovat leikkisiä ja sosiaalisia, mutta silti yleisimmin käytetty 

jalostuskriteeri, näyttelymenestys, korreloi tutkimuksen mukaan negatiivisesti suosittujen 

ominaisuuksien kanssa. (Svartberg 2006.)  

 

Eri ominaisuuksien periytyvyyden on todettu vaihtelevan roduittain ja ominaisuuksittain (Schmutz 

& Schmutz 1998). Periytyvyysaste vaihtelee 0 ja 1 välillä ja se kertoo ominaisuuden geneettisestä 

osuudesta kyseisessä populaatiossa. Mitä suurempi ominaisuuden periytyvyys on, sitä helpompi 

ominaisuutta on jalostaa. Esimerkiksi sileäkarvaisien noutajien metsästysominaisuuksia 

tutkittaessa innostuvuuden periytyvyys oli 0.49, noutohalukkuuden 0.28 ja itsenäisyyden 0.16 

(Lindberg ym. 2004). Leikkisyyden, rohkeuden ja aggressiivisuuden periytyvyydet olivat 0.15 – 

0.23 saksanpaimenkoiralla ja rottweilerilla (Strandberg ym. 2005).  

 

2.3 Pohdinta 

 

Koira on muuttunut monin tavoin esi-isästään. Tulisikin muistaa, että koira ei ole susi, vaan oma, 

erilainen lajinsa. Rotujen erilaisuudesta on jo monia tutkimuksia, mutta ne eivät ehkä ole 

tavallisen koiraa hankkivan ihmisen ulottuvilla. Koska eri rodut käyttäytyvät hyvin eri tavoin, olisi 

tärkeää, että koiraa hankkivat ihmiset osaisivat valita itselleen sopivan rotuisen pennun. Olisi 

myös tärkeää huomata, että rotujen alkuperäiset käyttötarkoitukset eivät aina enää kerro rotujen 

nykypäivän käyttäytymisestä ja mikä huolestuttavinta, myöskään rotumääritelmien 

käytöskuvauksiin ei ole luottamista. Hyvää on kuitenkin se, että luonneominaisuuksien 
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periytyvyyden kautta oikealla jalostusmateriaalin valinnalla myös luonteeseen voidaan 

jalostuksessa vaikuttaa.  

 

 

3 KOIRAN KÄYTTÄYTYMISEEN VAIKUTTAVIA YMPÄRISTÖTEKIJÖITÄ 

 

3.1 Tiineysaika ja hormonit 

 

Tutkimuksissa on havaittu emän tiineyden aikaisen stressin voivan vaikuttaa jälkeläisiin. 

Esimerkiksi yksilölliset erot reaktiivisuudessa voivat johtua osaltaan tiineydenaikaisista tekijöistä 

(Takahashi ym. 1992). Jyrsijäkokeissa on osoitettu, että emän tiineydenaikaisen stressin johdosta 

jälkeläisistä tulee reaktiivisempia ja emotionaalisempia (Serpell & Jagoe 1995). Eli emän 

verenkierrossa kiertävät stressihormonit vaikuttavat jälkeläisten HPA-akselin toimintaan 

myöhemmin elämässä (Takahashi ym. 1992). Lopputiineyden häiriöillä on myös huomattu olevan 

vaikutusta jälkeläisten oppimiskykyyn (Landsberg ym. 2003). Emän kokeman stressin lisäksi 

sikiöiden sukupuolijakaumalla ja sikiön sijoittumisella kohdussa näyttäisi olevan merkitystä. Hiirillä 

ja rotilla naaraiden välissä varttunut uros on todennäköisesti vähemmän aggressiivinen, kun taas 

esimerkiksi urosvoittoiseen pentueeseen syntynyt narttukoira on todennäköisesti 

aggressiivisempi kuin ei-urosvoittoisesta pentueesta lähtöisin oleva narttu. (Landsberg ym. 2003.) 

 

Emän ja pentuajan ravitsemuksella on myös vaikutusta jälkeläisiin. Pennut, joiden emä sai 

tiineysaikana DHA-rasvahappolisää samoin kuin pennut pentuaikana olivat helpommin 

koulutettavia kuin verrokit (Hoffman ym. 2004). Hiirillä DHA-lisän on havaittu vähentävän myös 

stressikäytöksiä (Hamazaki ym. 1999). 

 

Myös kilpirauhashormonien osuutta koirien käytöshäiriöihin on tutkittu muutamissa tutkimuksissa. 

1500 koiran tutkimuksessa yli 60 prosentilla oli viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta, tosin 

hypotyroidismin diagnostisia kriteereitä ei täysin määritelty (Aronson & Dodds 2006). 

Pienemmässä tutkimuksessa (39+39 verrokkia) hypotyroidisten koirien määrä 

käytösongelmaisissa jäi kuitenkin alle merkittävän tason (Carter ym. 2009). Tässä tutkimuksessa 

otoskoko oli kuitenkin hyvin pieni ja käytösongelmia oli monenlaisia. Hypotyroidismi onkin liitetty 

lähinnä aggressiivisuuteen (Beaver & Haug 2003). 

 

3.2 Koiranpennun tärkeät kehitysvaiheet 
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Koiranpentujen ensimmäistä herkkää kehityskautta kutsutaan primääriseksi tai 

neonataalikaudeksi, joka kestää syntymästä 2-3 viikon ikään asti (Fox 1972, Battaglia 2009). 

Toinen kausi on sosiaalistumisen kriittinen kausi noin 3 ja 12 viikon välillä (Scott ym. 1974, 

Battaglia 2009). Sosiaalistumiskautta seuraa nuoruuskausi, joka jatkuu noin vuoden ikään saakka 

(Battaglia 2009). Neonataalikauden aikaisen käsittelyn ja sosiaalistamiskauden kokemuksien 

vaikutuksista on melko paljon tutkimusta. 

 

3.2.1 Varhainen käsittely 

 

Varhainen käsittely tarkoittaa pentujen ottamista yksitellen ihmisen käsiteltäväksi, pois emon ja 

pentuesisarusten luota. Pentuja voidaan pidellä erilaisissa asennoissa ja altistaa kylmälle 

esimerkiksi viileän pyyhkeen avulla (Battaglia 2009). Ensimmäisen 8 viikon aikana tapahtuvan 

käsittelyn on todettu vaikuttavan suotuisasti aikuiskäytöksiin (Scott & Fuller 1965). Tänä aikana 

pentu on herkkä tietyille ärsykkeille, kuten lämpö, kosketus ja liike (Fox 1972, Hoffman ym. 2004). 

Varhaisen käsittelyn on havaittu edistävän pentujen hermoston kypsymistä ja parantavan 

pentujen myöhempää suoriutumista muun muassa ongelmanratkaisutehtävistä (Fox 1971).  

 

Yhdysvaltojen armeija kehittikin ”Bio Sensor” –ohjelman (1968-1976) parantaakseen armeijan 

käyttöön koulutettavien koirien suorituskykyä. Ohjelmassa pentuja käsiteltiin 3-16 päivän iässä 

kerran päivässä tietyn ohjelman mukaisesti. Ohjelmaan osallistuneet koirat hyötyivät 

terveydellisesti ja kestivät paremmin stressiä. (Battaglia 2009.) Sokkelotestissä ohjelman 

mukaisesti käsitellyt pennut stressaantuivat vähemmän ja tekivät vähemmän virheitä. Myös 

rottakokeissa käsitellyt eläimet olivat vastustuskykyisempiä tietyille tartuntataudeille sekä syöville 

ja ne kestivät paremmin kylmää ja nälkää. (Fox 1972.) Käsittelykokeissa on kuitenkin myös 

havaittu, että varhaisen käsittelyn ja ympäristön vaikutukset ovat erilaisia riippuen eläimen 

geneettisestä perimästä (Freeman 1958, Newell 1967). Esimerkiksi arkoja pointtereita 

tutkittaessa aran pointterilinjan koirista saatiin säännöllisellä käsittelyllä vähemmän arkoja, mutta 

aivan normaaleja niistä ei kuitenkaan tullut (Murphree & Newton 1971).  

 

Kehitysvaiheiden aikaisilla kokemuksilla on siis merkitystä aikuisiän stressireaktion herkkyyden 

kannalta. Lievää stressiä aiheuttava käsittely laskee eläimen myöhempiä stressivasteita koko 

loppuelämän ajan (Fox 1972, Serpell & Jagoe 1995, Caldji ym. 2001). Vaikutus johtuu 

negatiivisen palautejärjestelmän paremmasta toiminnasta (Caldji ym. 2001). Käsitellyt pennut 

vastaavat stressiin asteittain verrattuna käsittelemättömiin pentuihin, jotka reagoivat ”kaikki tai ei 

mitään” –periaatteella (Fox 1972). Kuitenkin varhaisessa käsittelyssäkin liiallisella stressillä on 
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haitalliset vaikutukset (Denenberg 1964). Myös liiallinen stressi, joka aiheutuu pitkästä erosta 

emosta (Plotsky & Meaney 1993) tai sairaudesta (Shanks ym. 1995) aiheuttavat 

stressijärjestelmän herkistymisen.  

 

Varhaisen ympäristön ja käsittelyn merkityksestä on myös uudempaa tutkimusta, jossa havaittiin 

sekä käsittelyn, että muun ympäristön vaikuttavan koirien myöhempään käyttäytymiseen. 

Käsiteltyjen kennelissä kasvaneiden pentujen havaittiin olevan vähemmän reaktiivisia verrattuna 

kodeissa kasvatettuihin ja käsittelemättömiin verrokkeihin (Gazzano ym. 2008). Myös 

pentuekavereilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus pentuihin, jopa suurempi vaikutus kuin 

emällä (Strandberg ym. 2005).  

 

3.2.2 Sosiaalistaminen 

 

Yleisesti tiedetään sosiaalistumisen ja habituaation tärkeä merkitys koiranpennun kehityksessä 

(Scott & Fuller 1965, McCune ym. 1995). Syntymän jälkeen koiranpennun hermosto on vielä 

hyvin muovautuva (Hovda ym. 1996) ja tällöin pentu oppii mikä on sosiaalisesti ja fyysisesti 

normaalia sen elinympäristössä (Casey 2002). Suuri määrä positiivisia kokemuksia tekee koirista 

helpommin lähestyttäviä (Hubrecht 1995). Vastaavasti taas negatiiviset kokemukset ensimmäisen 

6 kuukauden aikana voivat vaikuttaa pitkäaikaisesti koiran käytökseen ilmentyen esimerkiksi 

pelkoina, eroahdistuksena tai aggressiivisuutena (Serpell 1996). 

 

Sosiaalistamisessa pennulle esitellään muita koiria ja ihmisiä sekä uusia esineitä ja ympäristöjä 

(Batt ym. 2008). Pennun elämään tuodaan siis monipuolisuutta, kuten erilaisia leluja, 

materiaaleja, esineitä, ääniä ja kokemuksia käsittelyn ja koulutuksen sekä erilaisten ja eri ikäisten 

ihmisten kautta (Hubrecht 1995, Boxall ym. 2004). Sosiaalistumiskauden aikana pentu oppii 

toimimaan oman lajinsa parissa ja sietämään stressaavia tilanteita (Agrawal ym. 1967). Tämän 

kehitysvaiheen jälkeen on todennäköistä, että uudet asiat herättävät pelkoreaktion (McCune 

1995). Ongelmia aiheutuu, mikäli kasvu- ja aikuisiän ympäristö ovat kovin erilaiset (Appleby ym. 

2002). Tällöin koira voi myöhemmällä iällä kohdata monia asioita, joita se ei ole 

sosiaalistumiskautenaan kohdannut ja joihin se ei ole tottunut. Habituaatiossa toistuva, ei-

traumaattinen altistus johtaa tottumiseen ja näin estää pelon syntymistä (Bompadre & Cinotti 

2011). Sosiaalistumisen ja habituaation avulla koira pystyy myöhemmin elämässään olemaan 

asianmukaisessa vuorovaikutuksessa oman ja muiden lajien sekä ympäristön kanssa (Shepherd 

2002).  
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Pennulle on tärkeää kohdata eri-ikäisiä ja eri sukupuolta olevia ihmisiä, sillä riittämättömät 

ihmiskontaktit voivat johtaa pelkotiloihin (Clark & Boyer 1993). Japanilaisessa tutkimuksessa 

saatiin vahvistusta sosiaalistamisen merkityksestä, sillä sosiaalistumiskautena lapsiin tutustuneet 

koirat eivät stressaantuneet vieraan lapsen läsnäolosta ja käytöksestä verrattuna verrokkeihin, 

jotka olivat kohdanneet lapsia vasta myöhemmällä iällä tai eivät juuri ollenkaan. Lisäksi lapsia 

sosiaalistumiskautena kohdanneet eivät osoittaneet aggressiivisuutta tai kiihtymystä lasta 

kohtaan, vaan käyttäytyivät rauhallisesti. (Arai ym. 2011.)  

 

Pentuajan kokemukset vaikuttavat koettuihin asioihin reagoimiseen, mutta myös kaiken uuden 

kohtaamiseen (Bompadre & Cinotti 2011). Toisaalta myös pelkkä kokemusten puute eli 

riittämätön sosiaalistaminen aiheuttaa pelokkuutta (Pfaffenberger & Scott 1959, Serpell 1996). 

Eristetyn ympäristön sosiaalistumiskautena on havaittu aiheuttavan epänormaaleja käytöksiä, 

kuten hännänjahtausta (Agrawal ym. 1967). Kokemusten puute saattaa olla yhtenä osatekijänä 

myös kun on todettu, että yli 3 kuukauden iässä hankituilla koirilla on enemmän ahdistukseen ja 

pelkoihin liittyviä käytöshäiriöitä (Riva ym. 2008). Sosiaalistumiskauden jälkeisenä aikana 

kasvavan pennun onkin edelleen tärkeää saada säännöllisesti uusia kokemuksia (Battaglia 

2009). Eräässä tutkimuksessa koulutuksiin osallistumisella ei havaittu olevan vaikutusta 

ongelmakäytösten kokonaismäärään, mutta osallistuminen pentujen sosiaalistamiskursseille 

vähensi vieraisiin koiriin kohdistuvaa reagointia (Blackwell ym. 2008). 

 

3.3 Sairaudet ja kipu 

 

Koiran ollessa sairas omistaja huomaa asian aina käyttäytymisen muutoksesta (Overall 2003). 

Käyttäytymisongelmien taustalta on aina selvitettävä, ettei käytös johdu sairaudesta. 

Seuraavassa (Taulukko 1) on taulukoituna sairauksia, jotka aiheuttavat samanlaisia 

käytösmuutoksia, kuin pakko-oireet, erilaiset pelot ja ahdistushäiriöt sekä esimerkiksi 

eroahdistukseen ja äänipelkoon mahdollisesti liittyvä tarpeiden tekeminen sisälle. Kun sairaudet 

on lääketieteellisin tutkimuksin suljettu pois käytöshäiriön taustalta, voidaan keskittyä 

käytöshäiriön hoitoon.  
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Taulukko 1: Käytösmuutosten erotusdiagnooseja (mukaillen Overall 2003). 
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3.4 Stressi, pelko ja ahdistus 

 

Pelko ja stressi vaikuttavat hyvin monien ongelmakäytösten taustalla (Casey 2002). Pelko ja 

stressi ovat sinänsä luonnollisia reaktioita ja välttämättömiä selviytymiselle (Romero 2004), sillä 

stressireaktion tarkoitus on fysiologisesti mahdollistaa eläimen nopea toiminta tilanteessa, jossa 

tasapainotila eli homeostaasi on järkkynyt (Casey 2002). Normaali yksilö sopeutuu 

ympäristöönsä saavuttaakseen ja säilyttääkseen dynaamisen tasapainotilan ja pohjimmiltaan 

kaikki käytökset tähtäävät homeostaasin säilyttämiseen (Bompadre & Cinotti 2011).  

 

Pelkoa ja ahdistusta käytetään usein sekaisin ja molemmat ovatkin negatiiviseen asiaan liittyviä 

tunnereaktioita, joiden tarkoitus on mahdollistaa uhan välttäminen (Jones & Boissy 2011). 

Ahdistus aiheutuu ennakoimattomasta ympäristöstä tai asiasta, joka edeltää vaaraa (Casey 

2002), kun taas pelko kohdistuu oikeaan uhkaan (Boissy 1998). Myös uusi asia tai siihen liittyvä 

ikävä muisto voi laukaista pelon (Mariti ym. 2012). Sekä ahdistus että pelko aiheuttavat 

stressireaktion (Casey 2002). Eräässä tutkimuksessa todettiin erilaisista ahdistusongelmista 

kärsivien koirien stressioireiden lievittyvän, kun niiden ruokaan lisättiin kaseinaatti hydrolysaattia 

(Palestrini ym. 2010).  

 

Varhaisten kokemusten on todettu vaikuttavan pelkojen syntymiseen (Appleby ym. 2002). Useilla 

lajeilla on todennäköistä kehittää pelkoja sellaisia asioita kohtaan, joita ne eivät ole varhaisessa 

vaiheessa kohdanneet positiivisiin asioihin liittyen. Tällöin kyse on tottumisen eli habituaation 

puutteesta (Mills 2005). Yli 3 kuukauden ikäisinä hankituilla koirilla oli enemmän ahdistukseen ja 

pelkoihin liittyviä käytöshäiriöitä (Riva ym. 2008). Myös toistuva altistus lievälle ärsykkeelle voi 

aiheuttaa herkistymisen eli sensitisaation ja tätä kautta pelon kehittymisen (Mills 2005) sekä 

käytösreaktion voimistumisen (Araujo ym. 2012). Toisaalta yksittäinen traumaattinen tapahtuma 

riittää laukaisemaan pelon. Äänipelkojen suhteen on myös havaittu, että eläimen ollessa muutoin 

stressaantunut, voi kehittyä äänipelko jo eläimen aiemmin hyväksymää ääntä kohtaan 

(dishabituaatio). (Mills 2005.) Yksilön oppimishistoriassa vaikuttaa latentti inhibitio, mikä tarkoittaa 

että ensiksi opittu mielleyhtymä pyrkii säilymään. Kun eläin alun perin oppii yhdistämään jonkin 

asian positiiviseen tunnetilaan, tämä mielleyhtymä ei helposti muutu, vaikka eläin myöhemmin 

kokisi jotain negatiivista asian yhteydessä. Tästä syystä pennun ensikokemukset erilaisista 

asioista ovatkin niin tärkeitä, koska ne suojaavat myöhemmiltä vähemmän onnistuneilta 

kokemuksilta. (Casey 2002.) 
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Pelon kehittyessä suhteettoman voimakkaaksi, puhutaan fobiasta (Niensted 2007). Fobialla 

tarkoitetaan äkillistä, vakavaa reaktiota, jolloin eläin yrittää hyvin aktiivisesti välttää pelon lähdettä 

ja sympaattinen hermosto on vahvasti aktivoituneena (Overall 2002). Fobia kehittyy nopeasti, kun 

taas pelot kehittyvät enemmän asteittain. Samoin pelkoreaktion voimakkuus on suhteessa 

pelottavaan tekijään, kun taas fobia aiheuttaa aina yhtä voimakkaan reaktion. Eläin voi jähmettyä 

tai olla pakokauhuinen ja eläimen reagointi kipuun sekä sosiaalisiin ärsykkeisiin on heikentynyt. 

(Overall 1997.)  

 

Yksilön käytösreaktio pelkotilanteessa riippuu useista seikoista. Kyseisen asian merkitys tälle 

lajille, kyseisen yksilön geneettiset valmiudet (rotu, linja), eläimen kokemus asiasta 

herkkyyskausina, eläimen aiemmat oppimiskokemukset samasta tai samankaltaisesta tilanteesta 

sekä tietyn käytösmallin toimivuudesta kyseisessä tilanteessa sekä kyseisen yksilön 

reaktiivisuudesta. On todennäköistä, että eläin käyttää stressaavasta tilanteesta selviytyäkseen 

samaa käytöstä kuin mitä se on onnistuneesti käyttänyt aiemminkin. (Casey 2002.) 

 

3.4.1 Stressi 

 

Akuutista stressitilasta kertovia käytöksiä ovat huulten nuoleskelu, haukottelu, läähätys, ääntely, 

kyyristyminen ja ravistelu (Beerda ym. 1997, Stephen & Ledger 2005). Kroonistuneesta stressistä 

kertovia oireita ovat toistuvat käytökset (stereotyyppinen käyttäytyminen), lisääntynyt aktiivisuus, 

nenällä tökkiminen, itsensä puhdistus, tassujen nostelu, ulosteiden syöminen ja ääntely (Hetts 

ym. 1992, Hubrecht ym. 1992, Beerda ym. 1999).  

 

Normaali stressi kertoo tilanteesta, jossa eläin joutuu normaalin rajoissa mukautumaan 

ympäristön vaatimuksiin. Liiallinen stressi sen sijaan vaatii paljon energiaa ja sellaisia 

sopeutumisponnistuksia, että muut biologiset toiminnot, kuten kasvu ja lisääntyminen häiriintyvät 

ja eläin usein kärsii. (Mariti ym. 2012.) Stressireaktiosta tulee ongelmallinen, kun eläin ei kykene 

hallitsemaan tilannetta tai sillä ei ole käytettävissään tilanteen ratkaisevaa käytösmallia (Weiss 

1972). Hallinnantunteen onkin havaittu pienentävän stressireaktiota (Weiss 1968). Stressireaktion 

kroonistuessa se muuttuu haitalliseksi sekä fysiologisesti että emotionaalisesti (Casey 2002).    

 

3.4.2 Pelokkuus ja lateralisaatio 

 

Lateralisaation on havaittu vaikuttavan pelokkuuden esiintyvyyteen. Aivojen tasolla 

lateralisaatiolla tarkoitetaan tiettyjen kognitiivisten toimintojen keskittymistä aivojen toiseen 
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puoliskoon (Vallortigara & Rogers 2005). Ihmisillä käyttäytymisen lateralisaatio ilmenee oikea- tai 

vasenkätisyytenä (Corballis 2009). Monien eri eläinlajeja koskevien tutkimusten perusteella 

vaikuttaa siltä, että voimakkaasti lateralisoituneet eläimet pystyvät seuraamaan useita ärsykkeitä 

yhtäaikaisesti verrattuna vähemmän lateralisoituneisiin yksilöihin ja siten pärjäävät paremmin 

monissa toiminnoissa. Lisäksi vahvasti lateralisoituneiden eläinten on todettu olevan myös 

rohkeampia ja toimivan riskialttiimmin, kun taas heikommin lateralisoituneet yksilöt toimivat 

varovaisemmin ja välttävät riskejä. Eräs hypoteesi on, että vähemmän lateralisoituneissa aivoissa 

aivopuoliskot ikään kuin kilpailevat päätöksenteosta, koska ne ovat yhtä voimakkaita ja tästä 

syystä päätösten tekeminen voi olla hitaampaa ja sisältää enemmän epäröintiä. Voimakkaammin 

lateralisoituneissa aivoissa dominoiva aivolohko tekee kyseiseen asiaan liittyvät päätökset yksin, 

jolloin valinnat syntyvät nopeammin ja toiselle aivopuoliskolle jää mahdollisuus keskittyä muiden 

ärsykkeiden työstämiseen. (Reddon & Hurd 2009.) 

 

Oikean aivolohkon käyttö on yhdistetty pelokkuuteen, kun taas vasemman aivolohkon suosiminen 

on yhdistetty aktiivisempaan tutkimiskäyttäytymiseen. Näin ollen motorisesti oikeaa puolta 

suosivat koirat ovat pelottomampia ja menestyvät esimerkiksi opaskoirakoulutuksessa paremmin. 

(Tomkins ym. 2012.) Toisen tutkimuksen mukaan myös lateralisaatio yleisesti (kummalle puolelle 

tahansa) vähentää pelokkuutta ja arkuutta (Batt ym. 2009).  Karvapyörteet ovat rakenteellinen 

merkki lateralisaatiosta, ihon ja keskushermoston kehittyessä yhteisestä sikiöaikaisesta 

rakenteesta, ektodermista (Smith & Gong 1974). Karvapyörteiden esiintymispaikalla ja pyörteen 

suunnalla on myös havaittu olevan yhteys eläimen luonteeseen. 

 

3.5 Pohdinta 

 

Jo tiineyden aikaisilla tapahtumilla sekä varhaisella pentuajalla on merkittäviä vaikutuksia koiran 

myöhempään elämään. Niinpä eläinlääkäritkin voisivat olla lisäämässä sekä kasvattajien että 

koiraa harkitsevien tietoutta näiden tekijöiden merkityksestä. Erityisesti kasvattajan tekemillä 

päätöksillä ja panostuksella on valtava merkitys. Kasvattaja päättää jalostukseen käytettävän 

geneettisen materiaalin, valitsee emälle ja pennuille syötettävän ruuan ja on vastuussa siitä, 

minkälaisia kokemuksia ja kuinka runsaasti pennut saavat ennen muuttoaan uuteen kotiin. 

Omistajalle jää siis vastuullinen valinta sopivan rodun ja kasvattajan löytämisestä sekä 

sosiaalistamisen jatkaminen pennun saavuttua uuteen kotiinsa. 

 

Sosiaalistamisen merkityksestä on paljon tuloksia, mutta tarkempaa tietoa siitä, millä tavoin 

sosiaalistaminen tulisi tehdä, ei kuitenkaan ole. Myöskään sopivasta altistuksen määrästä ei 
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löytynyt tietoa, mutta liiallinen altistus oli todettu haitalliseksi. Käsittelyn vaikutuksissa oli kuitenkin 

havaittu eroja eri rotujen kesken, joten todennäköisesti myös sopiva sosiaalisen altistuksen 

määrä vaihtelee roduittain.  

 

Tulokset lateralisaation vaikutuksista ovat mielenkiintoisia. Rakenteellinen lateralisaatio, joka 

näkyy esim. karvapyörteissä, on synnynnäistä, mutta herää kysymys, onko aivotoimintojen 

lateralisaatio enemmän perinnöllistä vai ympäristövaikutusten tuotosta? Osa toiminnoistahan voi 

painottua enemmän toiseen aivopuoliskoon ja osa toiminnoista toiseen. Olisiko ympäristöllä 

vaikutusta eri toimintojen lateralisaatioon? Tähän asiaan ei ainakaan koirapuolen tutkimuksista 

löytynyt vastausta.  

 

Omistajien koiralukutaitoa olisi kehitettävä, jotta he tunnistaisivat pelon ja stressin merkit 

koirallaan ja voisivat sitä kautta vaikuttaa koiransa hyvinvointiin suojaamalla sitä liialliselta 

altistukselta. Ehkä omistajan on helpompi säätää myös sosiaalistamiskokemuksia omalle koiralle 

sopiviksi, jos hän osaa riittävän tarkasti lukea oman pentunsa stressistä kertovia merkkejä. 

 

 

4 EROAHDISTUS 

 

4.1 Eroahdistuksen ilmenemismuodot ja yleisyys 

 

Eroahdistuskäytökset ilmenevät omistajan tai koiralle tärkeän henkilön poissa ollessa tai kun 

koiran pääsy omistajan luo on estetty (Borchelt & Voith 1982, Flannigan & Dodman 2001). 

Yleisimpiä eroahdistuskäytöksiä ovat tuhoaminen, ylenmääräinen ääntely, ulostaminen tai 

virtsaaminen sisälle koiran ollessa yksin kotona (Lund ym. 1996). Useimmiten eroahdistuksesta 

kärsivät koirat sekä tuhoavat että ääntelevät (Lund & Jorgensen 1999, Palestrini ym. 2010). 

Eroahdistuskäytökset voidaan jaotella oireiden vakavuuden tai käyttäytymistyypin mukaan.  

 

Oireiden vakavuuden mukaan eroahdistuskäytökset jaotellaan: 1) epämukavuusoireisiin kuten 

huulten nuoleminen, haukottelu ja tassun nostaminen, 2) pelkoreaktioihin jaoteltuna alaryhmiin 

yliaktiiviset ja jähmettyvät sekä 3) ahdistusreaktioihin kuten ympäristöön suuntautuminen, ääntely 

ja vähentynyt tutkiminen (Palestrini ym. 2010). Muita lievempiä oireita voivat olla myös 

sijaistoiminnot, kuten haukottelu, nuoleminen ja ilman pureskeleminen (Lund & Jorgensen 1999) 

sekä vetäytyminen, ruokahaluttomuus, kuolaaminen, hyperventilaatio ja ruuansulatuskanavan 

oireet, kuten oksentaminen ja ripuli (Takeuchi ym. 2000). Lievemmät oireet ovat vähemmän 
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raportoituja, mutta koiran hyvinvoinnin kannalta silti merkityksellisiä (Overall ym. 2001). 

Yliaktiivisuus voi ilmetä stereotyyppisenä käytöksenä, jolloin koira voi esimerkiksi hyppiä oven 

edessä tai juoda ylenmäärin (Lund & Jorgensen 1999). Koirat voivat myös vahingoittaa itseään 

stereotyyppisen nuolemisen kautta (Simpson 2000). Eroahdistukseen liittyvä akuutti stressireaktio 

johtaa siihen, että eläin yrittää joko paeta, puolustautua tai välttää tilannetta passivoitumalla 

(Ogata & Dodman 2011). Eroahdistusongelmilla vaikuttaakin olevan paljon yhteistä ihmisten 

vakavien pelkojen ja paniikkikohtausten kanssa (Schwartz 2003). Eroahdistuksesta kärsivät koirat 

vaikuttavatkin hyvin ahdistuneilta (Horwitz 2002) ja koira voi vahingoittaa itseään yrittäessään 

paeta asunnosta (Simpson 2000).  

 

Käyttäytymistyypin mukainen eroahdistuskäytösten jaottelu tapahtuu 1) tutkimiskäyttäytymiseen, 

2) tavaroilla leikkimiseen sisältäen metsästyskäyttäytymisen piirteitä, 3) tuhoamiseen 4) ääntelyyn 

ja 5) tarpeiden tekemiseen sisälle. Tutkimiskäyttäytyminen käsittää kävelyä ympäri asuntoa 

haistellen ovella tai sen läheisyydessä. (Lund & Jorgensen 1999.) Tuhotessaan koirat 

pureskelevat, repivät tai raapivat esim. huonekaluja, omistajan tavaroita, mattoja, vaatteita, ovia 

ja ovenpieliä (Lund & Jorgensen 1999) tai ikkunoita eli paikkoja jotka liittyvät omistajan 

poistumiseen tai tavaroita joissa on vahva omistajan haju (Ibanez & Anzola 2009). 

Eroahdistukseen liittyvä ääntely muistuttaa koiranpentujen ääntelyä (Overall ym. 1999).  Ääntely 

voi olla haukkumista, vinkumista tai ulvomista (Lund & Jorgensen 1999, Ibanez & Anzola 2009). 

Ääntely on korkeampaa, tiheämpää ja toistuu samanlaisina yksiköinä vaihdellen vähemmän kuin 

koirien normaali ääntely (Overall ym. 1999). Eroahdistuksesta kärsivä koira voi myös virtsata, 

ulostaa (Lund & Jorgensen 1999, Ibanez & Anzola 2009) tai oksentaa sisälle (Simpson 2000).   

  

Eroahdistus voi kuitenkin aiheuttaa ongelmallista käyttäytymistä myös omistajan vielä ollessa 

paikalla. Ero tunnetasolla palkitsevasta asiasta on turhauttavaa ja rankaisevaa ja jo pelkkä eron 

ennakointi voi johtaa ahdistumiseen (Gray 1987). Näin ollen eroahdistuksesta kärsivät koirat 

voivat reagoida myös omistajan lähtöaikeisiin olemalla levottomia tai masentuneita (McCrave 

1991, Simpson 2000). Jotkut koirat yrittävät jopa aggressiivisesti estää omistajan poistumisen 

välttääkseen yksin jäämisen (Borchelt & Voith 1982, McCrave 1991).  

 

Eroahdistuskäytökset esiintyvät yleensä tyypillisesti suhteessa omistajan lähtöön. Useimmilla 

koirilla eroahdistuskäytös alkaa 5 - 30 minuuttia omistajan lähdön jälkeen (Borchelt & Voith 1982, 

McCrave 1991). Eroahdistuskoirat ovat aktiivisimpia ensimmäisen tunnin ajan omistajan lähdön 

jälkeen, jonka jälkeen aktiivisuus ja eroahdistuskäyttäytyminen vähitellen vähenevät. Ulkoiset 

tekijät, kuten ulkoa kuuluvat äänet kuitenkin vaikuttavat ja koira saattaa kiihtyä uudelleen 



 18

ulkoisten häiriöiden seurauksena. Lisäksi koirien aktiivisuudessa on havaittu syklinen 

komponentti pituudeltaan 23 - 28 minuuttia, joka on riippuvainen koiran sisäisistä tekijöistä. 

Eroahdistuskäytösten ahdistus- ja turhautumistaustaa puoltaa se, että koirien aktiivisuus yleensä 

laskee kun omistajan lähdöstä kulunut aika pitenee. Mikäli kyse olisi tekemisen puutteesta 

johtuvasta kyllästymisestä, aktiivisuuden olettaisi kasvavan yksinolon pitkittyessä. (Lund & 

Jorgensen 1999.) 

 

Koiran aiheuttama tuho ja jätökset voivat turhauttaa omistajaa niin paljon, että tämä päätyy 

luopumaan koirasta tai päätyy eutanasiaan (Houpt ym. 1996, Miller ym. 1996, Patronek ym. 

1996). Aina kyseiset ongelmakäytökset eivät kuitenkaan johdu varsinaisesta eroahdistuksesta, 

vaan oireille voi olla myös muita aiheuttajia (McCrave 1991). Ongelman hoitamiseksi oikea 

diagnoosi on ensiarvoisen tärkeä. Oheisessa taulukossa (Taulukko 2) on erotusdiagnooseja 

eroahdistukseen liittyville käytöksille. 

 

Taulukko 2: Eroahdistusoireiden erotusdiagnooseja (Horwitz 2002). 

Käytös Erotusdiagnoosit käytökselle 

Tuhoaminen 
Leikki, yliaktiivisuus, asianmukaisen liikunnan ja aktivoinnin puute, 

äänipelko, vartioimiskäyttäytyminen, pelottava ärsyke 

Ääntely Ärsyke ulkoa, vartiointi, leikki, kanssakäyminen muiden koirien kanssa, pelko 

Tarpeiden 

tekeminen 

sisälle 

Riittämätön sisäsiisteys, riittämättömästi tilaisuuksia tehdä tarpeet ulos, 

pelko, jännitys, alistumisvirtsaaminen, merkkailu, inkontinenssi, 

lääketieteelliset syyt lisääntyneelle virtsaamis- tai ulostustarpeelle, parasiitit, 

cognitive dysfunktion 

Itsensä 

vahingoittaminen 
Acral lick dermatitis, dermatologiset ongelmat, allergiat, neuriitti 

 

Tanskalaisessa tutkimuksessa eroahdistus oli toiseksi yleisin koirien käytösongelma (Lund ym. 

1996). Eräässä kyselytutkimuksessa 34 % koirista osoitti jonkinlaisia eroahdistuksen merkkejä 

yksin jätettäessä (Blackwell ym. 2008), kun taas espanjalaistutkimuksessa noin 20 % koirista 

kärsi eroahdistuksesta (Martínez ym. 2011). Yhden tutkimuksen perusteella eroahdistusoireiden 

keskimääräinen alkamisikä koirilla olisi yli 1,5 vuotta (Takeuchi ym. 2000). 

 

4.2 Eroahdistukselle altistavia tekijöitä 

 

4.2.1 Eroahdistuksen mahdolliset mekanismit 
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Evolutiivisesta näkökulmasta on arveltu koirien olevan alttiita eroahdistukselle, koska ihminen on 

jalostustyössään suosinut pentumaista käytöstä ja voimakkaasti ihmiseen kiintyviä ja sosiaalisesti 

riippuvaisia yksilöitä (Serpell & Jagoe 1995). Joidenkin lähteiden mukaan hyperkiintymys olisi 

eroahdistuksen syntyyn vaadittava tekijä (Voith & Borchelt 1985, McCrave 1991, King ym. 2000). 

Toisissa tutkimuksissa koiran hemmottelu ja hyvin läheinen suhde omistajaan ei ole kuitenkaan 

synnyttänyt eroahdistusta (Borchelt & Voith 1982, McCrave 1991, Flannigan & Dodman 2001). 

Samaten kaikki eroahdistuksesta kärsivät koirat eivät näytä hyperkiintymyksen merkkejä 

omistajan ollessa läsnä (Overall 1997, Simpson 2000). Myöskään uudemmassa tutkimuksessa ei 

havaittu hyperkiintymykseen liittyvien käytösten, kuten omistajan seuraamisen tai omistajan 

lähdön jälkeen ovella pysymisen olevan yhteydessä eroahdistukseen (Parthasarathy & Crovell-

Davis 2006).  

 

Toisesta näkökulmasta tilannetta voidaan tarkastella emotionaalisen homeostaasin eli 

tunneperäisen tasapainon säilyttämisen näkökulmasta. Tällöin tutun asian tai ihmisen 

poistaminen ympäristöstä tekee eläimen tunneperäisistä ylläpitotekijöistä puutteelliset ja 

käyttäytyminen häiriintyy (Cairns 1966). Samalla tavoin selittyy koiran eroahdistusoireiden 

paheneminen, kun koiraa rangaistaan yksinolon aikana tehdyistä tuhoista tai jätöksistä. Koiran 

ennakoidessa omistajan provosoimatonta aggressiota koiran emotionaalinen tasapaino järkkyy ja 

koiran ahdistus lisääntyy, jolloin eroahdistusoireet myös pahenevat (Voith & Borchelt 1985, 

Simpson 2000). Sosiaalisen ja liikunnallisen eristyksen on todettu aiheuttavan samankaltaisia 

stressiin liittyviä oireita kuin eroahdistuksessa (Beerda ym. 1999). Koira, jonka kaikista tarpeista 

huolehditaan säännöllisesti ja luotettavasti, on vähemmän altis epänormaalille yliriippuvuudelle ja 

eroahdistukselle (Schwartz 2003).  

 

4.2.2 Koiraan liittyviä altistavia tekijöitä 

 

Eroahdistustutkimuksissa koiraan itseensä liittyviä tekijöitä on tarkasteltu usein, mutta tutkimukset 

antavat keskenään ristiriitaisia tuloksia tekijöiden vaikutuksista. Esimerkiksi sukupuolen, 

seksuaalisen statuksen ja koiran rodun vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä.  

 

Monien muiden käytösongelmien tapaan eroahdistus liitettiin useissa tutkimuksissa enemmän 

uroksiin (Takeuchi ym. 2001, Bradshaw ym. 2002, McGreevy & Masters 2008), mutta toisaalta 

monet tutkimukset eivät havainneet sukupuolella olevan merkitystä (Flannigan & Dodman 2001, 

Overall ym. 2001, Blackwell ym. 2008, Mendl ym. 2010, Palestrini ym. 2010, Martínez ym. 2011). 
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Kahdessa tutkimuksessa eroahdistusalttiuteen liitettiin kastrointi/sterilointi (Flannigan & Dodman 

2001, Takeuchi ym. 2001), kun taas kolmannessa eroahdistuksesta kärsivät useammin 

leikkaamattomat koirat (McGreevy & Masters 2008). Yksi tutkimus yhdisti eroahdistuksen 

leikkaamisen ajankohtaan eli yli 5,5 kuukauden iässä leikatuilla koirilla tavattiin enemmän 

eroahdistusta, kuin ennen tuota ikää leikatuilla (Spain ym. 2004). Toisaalta parissa tutkimuksessa 

ei löydetty merkitystä sillä onko koira steriloitu tai kastroitu vai ei (Blackwell ym. 2008, Mendl ym. 

2010). Kastroinnilla tai steriloinnilla ei siis näyttäisi näiden tutkimusten perusteella olevan 

kiistatonta ja yksiselitteistä vaikutusta. 

 

Muutamassa tutkimuksessa eroahdistus liitettiin sekarotuisiin koiriin (Flannigan & Dodman 2001, 

Takeuchi ym. 2001), mutta vastaavasti toisissa tutkimuksissa rodulla tai sekarotuisuudella ei 

havaittu olevan merkitystä (Bradshaw ym. 2002, Mendl ym. 2010). Samalla tavoin eräässä 

tutkimuksessa eroahdistusta havaittiin enemmän nuorilla koirilla (Blackwell ym. 2008), kun taas 

toisissa iällä ei havaittu olevan vaikutusta (Mendl ym. 2010, Martínez ym. 2011). Iäkkäillä koirilla 

normaalit vanhuusmuutokset voivat heikentää koiran kykyä sietää yksinoloa ja muutoksia 

(Schwartz 2003) ja sitä kautta aiheuttaa eroahdistuksen puhkeamisen. Lisäksi mahdolliset 

taustalla vaikuttavat sairaudet voivat pahentaa vanhojen koirien käytösongelmia (Chapman & 

Voith 1990, Reisner 1991). Espanjalaisen tutkimuksen mukaan eroahdistus oli yleisempää 

pienillä koirilla, joista noin 29 % kärsi eroahdistuksesta, verrattuna keskikokoisiin, joista noin 19 % 

ja suuriin, joista noin 14 % kärsi eroahdistuksesta (Martínez ym. 2011).  

 

Tutkimusta fysiologisten tekijöiden ja sairauksien yhteydestä eroahdistukseen oli hyvin vähän. 

Eräässä tutkimuksessa kutinalla ei havaittu olevan vaikutusta eroahdistuksen määrään (Klinck 

ym. 2008). Toisessa tutkimuksessa eroahdistuskoirilla havaittiin verikokeissa plasman kohonnut 

dopamiini- ja serotoniinipitoisuus, mutta verihiutaleiden laskenut serotoniinipitoisuus, mikä kertoo 

siitä, että myös koirilla serotonerginen ja dopaminerginen systeemi liittyvät ahdistukseen ja 

pelkoon liittyviin käytöshäiriöihin (Riva ym. 2008). 

 

4.2.3 Eroahdistukselle altistavia ympäristötekijöitä 

 

Altistaviin ympäristötekijöihin liittyvät tutkimustulokset eivät myöskään ole aivan yhdenmukaisia. 

Ristiriitaista tietoa on saatu koiran alkuperän vaikutuksesta, koska toiset tutkimukset väittävät 

löytökoirien ja kodinvaihtajien kärsivän useammin eroahdistuksesta (Flannigan & Dodman 2001, 

Blackwell ym. 2008, McGreevy & Masters 2008, Riva ym. 2008), kun taas toiset eivät tätä 

yhteyttä löytäneet (Bradshaw ym. 2002, Palestrini ym. 2010). Yhdessä tutkimuksessa 
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eroahdistustaipumus liitettiin koiriin, jotka oli hankittu lemmikkikaupasta (McGreevy & Masters 

2008). Lemmikkikauppoihin päätyvät pennut vieroitetaankin yleensä hyvin nuorena (Goto ym. 

2012), jolloin varhaisen ympäristön lisäksi vaikuttamassa on varhainen vieroitusikä. Vieroitusiän 

ja sosiaalistamisen vaikutuksista eroahdistuksen syntyyn onkin monenlaisia tuloksia. 

 

Pentuajan kokemusten määrässä ja vieroitusajankohdassa erilaiset ääripäät vaikuttaisivat 

altistavan ongelmille. Yhdessä tutkimuksessa myöhäinen hankintaikä yhdistettiin eroahdistuksen 

syntyyn (Riva ym. 2008). Toisaalta yllättäen toisessa tutkimuksessa koiran hankintaiällä ei 

havaittu olevan merkitystä eikä myöskään hankinnalla hyvin nuorena, alle 7-viikkoisena 

(Flannigan & Dodman 2001). Kuitenkin pentuajalta yleinen hoivan puute tai liian aikainen 

vieroittaminen voi häiritä normaalien sosiaalisten taitojen oppimista (Overall ym. 2001), samoin 

kuin sairastaminen ja kokemusten puute (Serpell & Jagoe 1995). Vastaavasti hyvin voimakas 

sosiaalinen altistus heti luovutusiän jälkeen vaikuttaisi altistavan eroahdistukselle. Sen sijaan 

sosiaalinen altistus 6-9 kuukauden iässä vaikutti eroahdistukselta suojaavasti. (Bradshaw ym. 

2002)  

 

Perheoloista eroahdistukseen on liitetty yksin asuva omistaja (Flannigan & Dodman 2001), 

lapseton perhe (Riva ym. 2008), vain vähän lapsia perheessä (Blackwell ym. 2008) tai useammat 

aikuiset naiset taloudessa (McGreevy & Masters 2008). Toisissa tutkimuksissa omistajan 

sukupuolella (Flannigan & Dodman 2001) tai omistajan koirakokemuksella ei kuitenkaan havaittu 

olevan merkitystä (Blackwell ym. 2008). Sen sijaan ensimmäisen koiransa omistavilla oli 

vähemmän yksinoloon liittyviä ulostusongelmia verrattuna kokeneisiin koiranomistajiin (Jagoe & 

Serpell 1996). Asumismuodoista kaupunki- ja huoneistoasuminen yhdistettiin eroahdistukseen 

(Takeuchi ym. 2001). Häkissä pidetyillä koirilla havaittiin enemmän stressioireita, kuten 

haukottelua ja huulten nuolemista, kuin asunnossa vapaina olevilla koirilla (Palestrini ym. 2010). 

Samassa taloudessa asuvilla muilla koirilla (Palestrini ym. 2010) tai lemmikeillä ei ole havaittu 

olevan vaikutusta eroahdistuksen esiintyvyyteen (Flannigan & Dodman 2001). Yhdessä 

tutkimuksessa eroahdistus oli yleisempää koirilla jotka nukkuivat sängyllä tai sohvalla (Riva ym. 

2008), kun taas toisessa tutkimuksessa omistajan sängyssä nukkumisella ei havaittu olevan 

merkitystä (Flannigan & Dodman 2001). Kolmannen tutkimuksen mukaan yksinoloon liittyvä 

virtsaaminen ja ulostaminen olivat yleisempiä koirilla, jotka nukkuivat omistajansa 

makuuhuoneessa (Jagoe & Serpell 1996). Ruokinta puolen tunnin sisällä omistajan kotiin tulosta 

yhdistyi niin ikään eroahdistukseen (McGreevy & Masters 2008), samoin jos koiralla oli ruokaa 

jatkuvasti saatavilla (Riva ym. 2008). Sen sijaan pöydästä syöttämisellä ei näyttänyt olevan 

vaikutusta (Flannigan & Dodman 2001). Leikkiminen omistajan kanssa näytti suojaavan koiraa 
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eroahdistukselta, paitsi jos koiran kanssa leikittiin puolen tunnin sisällä omistajan kotiin tulosta, 

vaikutus oli päinvastainen (McGreevy & Masters 2008).  

 

Eräässä tutkimuksessa tehdyissä testeissä havaittiin, että eroahdistuksesta kärsivät koirat olivat 

yleiseltä suhtautumiseltaan pessimistisempiä kuin ne lajitoverinsa, joilla ei havaittu eroahdistusta 

(Mendl ym. 2010). Selkein yksimielisyys tutkimusten välillä oli äänipelkojen liittymisestä 

eroahdistuksen esiintymiseen. Eroahdistus liitettiin yleisesti äänipelkoon kolmessa lähteessä 

(Flannigan & Dodman 2001, Overall ym. 2001, Riva ym. 2008) ja ukkosen pelkoon kahdessa 

tutkimuksessa (Overall ym. 2001, Palestrini ym. 2010). Kyselytutkimuksessa jopa 60,8 % 

eroahdistuskoirista reagoi myös ukkoseen (Palestrini ym. 2010). Kun taas toisessa tutkimuksessa 

sekä eroahdistuksesta että äänipelosta kärsi noin 12 % (Martínez ym. 2011). Jälkimmäisestä oli 

kuitenkin kaikki käytöskonsultaatioon tulleet koirat suljettu tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

Myös koiran yleisellä tottelevaisuuskoulutuksella ja koulutustavoilla on havaittu olevan vaikutuksia 

eroahdistuksen esiintyvyyteen. Rangaistuksin koulutetuilla koirilla havaittiin useammin 

eroahdistusoireita verrattuna pelkillä palkkioilla koulutettuihin (Hiby ym. 2004) ja toisessa 

tutkimuksessa vaikutus havaittiin jo pelkästään suullisia rankaisuja käytettäessä (Takeuchi ym. 

2001). Lisäksi kolmannessa tutkimuksessa yksinoloon liittyvä virtsaaminen ja ulostaminen 

vähenivät tottelevaisuuskoulutuksen lisääntyessä (Jagoe & Serpell 1996).  

 

4.3 Eroahdistuksen laukaisevia tekijöitä 

 

Yhdessä tutkimuksessa oli kiinnitetty huomiota elinolosuhteiden muutoksiin eroahdistuksen 

laukaisevana tekijänä ja uudet perheenjäsenet sekä omistajan työpaikanvaihto yhdistettiin 

eroahdistuksen syntyyn (McGreevy & Masters 2008). Eroahdistuksen laukaisevia tekijöitä voivat 

olla myös kodinvaihto (Flannigan & Dodman 2001) tai omistajan muuttuneet työajat (Simpson 

2000). Jos omistajan poistumiset esimerkiksi töihin ovat epäsäännöllisiä ja koiralle vaikeasti 

ennakoitavissa, lisääntyy koiran ahdistus ja läheisyydenkaipuu (Simpson 2000), mikä voi 

laukaista eroahdistusoireilun. Toisilla koirilla eroahdistus alkaa, kun omistaja pidemmän loman 

jälkeen palaa töihin (Voith & Borchelt 1985). Pidemmän yhdessäolon lisäksi pitkä ero koiralle 

tärkeästä ihmisestä tai kennelijaksot voivat myös laukaista eroahdistuksen (Voith & Borchelt 

1985), samoin kuin aika löytöeläintalossa (Voith & Borchelt 1985, McCrave 1991, Serpell & Jagoe 

1995). 

 

4.4 Pohdinta 
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Pääosin eroahdistusta on tutkittu kyselytutkimuksin, mutta joissakin tutkimuksissa on myös 

hyödynnetty koirien videokuvaamista. Kyselytutkimuksissa omistajien antamien tietojen 

oikeellisuutta erityisesti eroahdistuksen kohdalla sekoittaa se, että omistajan diagnoosi voi olla 

väärä. Koira voi todellisuudessa kärsiä äänipelosta, olla tekemisen puutteessa tai vain huonosti 

siisteyskasvatettu, jolloin omistajalle näyttäytyvät oireet ovat samankaltaisia kuin 

eroahdistuksessa. Näin ollen videointia sisältäneistä tutkimuksista on saatu arvokasta ja 

luotettavampaa tietoa koirien eroahdistuksesta.  

 

Suurin osa tutkimustiedosta koskien eroahdistukselle altistavia tekijöitä on hyvin ristiriitaista. 

Näyttäisi siltä, että esimerkiksi koiran sukupuolella, kastroinnilla tai steriloinnilla, iällä, alkuperällä 

tai hankintaiällä ei näyttäisi olevan kiistatonta vaikutusta eroahdistuksen syntyyn. Perheoloihin 

liittyen tutkimukset viittaisivat eroahdistusta esiintyvän enemmän koirilla, jotka elävät yksin 

asuvan omistajan luona tai perheessä, jossa on vain vähän lapsia. Tällöin koira joutuu 

todennäköisesti olemaan enemmän yksin, jolloin koiralle joko herkemmin kehittyy eroahdistus tai 

ongelman esiintymiselle on vain enemmän tilaisuuksia. Se, että tutkimuksen mukaan 

kaupunkioloissa esiintyisi enemmän eroahdistusta, kertoo todennäköisesti vain siitä, että 

kaupunkioloissa löytyy todennäköisemmin naapureita, jotka raportoivat koiran häiritsevästä 

käytöksestä omistajan poissa ollessa.  

 

Selkeintä ja yhdenmukaisinta näyttöä tutkimuksissa oli saatu eroahdistuksen sekä äänipelkojen ja 

muiden ahdistusoireiden esiintymisestä usein yhdessä. Lisäksi eroahdistuskoirien on havaittu 

olevan myös yleisesti pessimistisempiä. Näistä päätellen eroahdistuksen synty on läheisessä 

yhteydessä koiran luonteenlaatuun, fysiologiaan ja geneettiseen perimään.  

 

Olemassa olevista tutkimuksista ei siis löytynyt paljoakaan sellaisia ympäristötekijöitä, joihin voisi 

vaikuttaa ennaltaehkäistäkseen eroahdistuksen syntymistä. Nykytieto ei anna paljoakaan apuja 

neuvoa omistajia tai kasvattajia tämän ongelman ehkäisyssä. Ainut, mistä vaikuttaisi olevan 

selkeää näyttöä, on monien ahdistus- ja pelko-ongelmien liittyminen toisiinsa ja näyttö ainakin 

muiden ahdistusongelmien periytyvyydestä. Täten jalostusvalinnoilla on mahdollisuus vaikuttaa 

ongelman esiintyvyyteen jättämällä esimerkiksi äänipeloista tai muista peloista kärsivät koirat pois 

jalostuksesta. 

 

Mielenkiintoista olisi saada tutkimustietoa siitä, minkälaisella pennun koulutuksella ja 

totuttamiskäytännöillä eroahdistuksen puhkeamista saataisiin ehkäistyä. Tai ehkäiseekö 
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varhaisen pentuvaiheen käsittely eroahdistukselta? Nyt ei suoranaisesti löytynyt vertailevaa 

tutkimusta erilaisten käytäntöjen vaikutuksista.  

 

 

5 ÄÄNIPELKO 

 

5.1 Äänipelon ilmenemismuodot ja yleisyys 

 

Äänipelon tyypillisimpiä käyttäytymisoireita ovat tärinä, läähätys, ääntely, edestakaisin 

kulkeminen, piiloutuminen ja huomionhaku, mutta koira voi myös tuhota tai tehdä tarpeensa 

sisälle (Taulukko 3). Äänipelko voi aiheuttaa lievää ahdistusta, pelkoa tai ilmetä vakavana fobiana 

muiden pelkojen tapaan (Overall 2002). Useimmiten koirat pelkäävät ilotulituksia (Blackwell ym. 

2013) ja ukkosta (Mills 2005). Äänipelkoon liittyvä akuutti stressireaktio johtaa 

puolustuskäyttäytymiseen, jolloin eläin yrittää paeta, puolustautua tai se jähmettyy yrittäessään 

välttyä pelottavalta ärsykkeeltä (Ogata & Dodman 2011). Näin ollen koirat voivat reagoida 

pelottavassa tilanteessa joko aktiivisesti tai passiivisesti (Mills 2005). Ukkoseen reagointia 

tutkittaessa koirat lopettivat tutkimisen ja jähmettyivät äänen alkaessa ja sen aikana (Araujo ym. 

2012). Passiivisesti reagoivan eläimen pelko voi jäädä omistajalta kuitenkin helposti 

huomaamatta tai ainakaan se ei usein aiheuta haittaa omistajalle, jolloin ongelmaan ei yleensä 

haeta apua (Mills 2005). Kuitenkin pienemmätkin oireet, kuten nuoleminen, ravistelu ja tassujen 

nostelu kertovat koiran lisääntyneestä stressistä (Hetts ym. 1992, Beerda ym. 1999 ja 2000). Vain 

alle kolmannes oli hakenut apua koiransa äänipelkoon ja heistä alle puolet haki apua 

eläinlääkäriltä. Useat omistajat eivät edes tienneet, että äänipelkoa voisi hoitaa. (Blackwell ym. 

2013.) 

 

On kuitenkin tärkeä huomioida, että pelko ei aina kohdistu pelkkään ääneen, vaan koira voi 

pelätä myös ilotulitteisiin tai ukkoseen liittyviä välähdyksiä, ilotulitteiden hajua ja pelko voi yleistyä 

myös pimenevään taivaaseen. Ukkoseen liittyen koira voi herkistyä myös 

ilmanpaineenmuutoksille ja muille myrskyyn liittyville tekijöille. (Mills 2005.) Ilotulitteita pelkäävistä 

koirista 68 % pelkäsi myös muita kovia ääniä, kuten ukkosta, ampumista ja auton pakoputken 

pamauksia (Dale ym. 2010). Ukkos-, ilotulitus- ja ampumispelon esiintyminen usein yhdessä 

kertoo myös äänipelkojen herkästä yleistymisestä samankaltaisiin ääniin (Blackwell ym. 2013). 
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Taulukko 3: Äänipelon oireet eri tutkimuksissa 

Oire 
McCobb 

ym. 2001 

Dreschel 

& Granger 

2005 

Mills 

2005 

Levine 

ym. 

2007 

Cottam & 

Dodman 

2009 

Dale 

ym. 

2010 

Araujo 

ym. 

2012 

Blackwell 

ym. 2013 

Siniscalchi 

ym. 2013 

Ruokahaluttomuus   √  √     

Vetäytyminen   √       

Haukottelu   √       

Silmien räpyttely   √       

Kyyristyminen   √ √  √   √ 

Piiloutuminen √  √ √ √ √  √ √ 

Laajentuneet pupillit √    √     

Läähätys √ √ √ √ √    √ 

Kuolaaminen √  √  √   √ √ 

Oksentaminen   √       

Tarpeiden 

tekeminen sisälle 
√ √ √ √ √ √  √ √ 

Anaalirauhasten 

tyhjentyminen 
  √       

Levottomuus   √       

Valppaus   √ √      

Säikkyminen   √ √      

Tärinä √ √ √   √  √  

Edestakaisin 

kulkeminen 
√ √  √ √     

Omistajan lähellä 

pysyttely/ 

huomionhaku 

√ √ √ √ √   √ √ 

Tuhoaminen √ √ √   √  √  

Pakoyritykset √    √ √  √ √ 

Ravistelu √   √ √   √ √ 

Itsensä 

vahingoittaminen 
  √ √      

Ääntely √ √ √  √ √  √ √ 

Korvien taakse 

vetäminen 
        √ 

Häntä jalkojen 

välissä 
        √ 

Jähmettyminen       √  √ 

Ovien raapiminen        √  
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Äänipelon alkamisiästä löytyy toisistaan poikkeavia tuloksia. Äänipelko voi kehittyä millä iällä 

tahansa ja yhden lähteen mukaan se on yleensä havaittavissa jo koiran ensimmäisen elinvuoden 

aikana (Mills 2005). Kuitenkin suomalaisen tutkimuksen mukaan yleisin äänipelon alkamisikä olisi 

vasta 2-3 -vuotiaana (Tiira, henkilökohtainen tiedonanto). Jos äänipelko kehittyy selvästi 

myöhemmällä iällä ja etenkin koiralle ennestään tuttua ääntä kohtaan, kehotetaan stressiin ja 

lääketieteellisiin ongelmiin liittyvät syyt erityisesti tarkastamaan (Mills 2005). 

 

Yhdessä lähteessä oli arvioitu, että 20 % koirista kärsii äänipeloista (Mills 2005) ja toisessa 

lähteessä yleisyys oli jopa 51,7 % (Martínez ym. 2011). Myös englantilaisessa tutkimuksessa 49 

% omistajista raportoi koirallaan olevan äänipelosta kertovia käytösoireita (Blackwell ym. 2013). 

Äänipelot ovat kuitenkin alidiagnosoituja ja –hoidettuja, joten todellinen yleisyys ei ole tiedossa 

(Mills 2005). Englantilaisessa tutkimuksessa myös huomattiin, että vaikka omistajat näkivät 

koirallaan äänipelosta kertovia käytöksiä, he eivät välttämättä silti raportoineet koirallaan olevan 

äänipelkoa (Blackwell ym. 2013).  

 

5.2 Äänipelolle altistavia tekijöitä 

 

5.2.1 Koiraan liittyviä altistavia tekijöitä 

 

Useissa tutkimuksissa on havaittu eroa rotujen välillä äänipelon esiintyvyydessä (McCobb ym. 

2001, Mills 2005, Blackwell ym. 2013). Alttiutta äänipelolle on havaittu paimenkoirissa, 

villakoirissa, noutajissa, spitzeissä ja terriereissä (Mills 2005). Ukkosen pelkoa tutkittaessa 

paimenkoirat ja paimenkoiraristeytykset olivat eniten edustettuina ukkospelkoisten koirien 

joukossa, mutta myös vinttikoirien osuus oli suuri (McCobb ym. 2001). Äänipelon periytyvyydeksi 

on saatu 0,56 (van der Waaij ym. 2008).  

 

Muutamassa tutkimuksessa on koiran koolla ja iällä havaittu olevan vaikutusta äänipelon 

esiintyvyyteen. Espanjalaistutkimuksessa äänipelon yleisyys yhdistyi selvästi koiran kokoon, 

pienten koirien kärsiessä äänipelosta suuria useammin (Martínez ym. 2011). Lisäksi yli 10-

vuotiailla koirilla havaittiin vakavampia pelko-oireita verrattuna nuorempiin koiriin (Dale ym. 2010). 

Samoin toisessa tutkimuksessa äänipelon todennäköisyys lisääntyi koiran vanhetessa (Blackwell 

ym. 2013). 

 

Koira voi temperamentiltaan olla pelokas, mikä lisää äänipelon kehittymisen riskiä (Mills 2005). 

Eräässä tutkimuksessa huomattiinkin useista peloista tai eroahdistuksesta kärsivien koirien 
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reagoivan yleensä todennäköisemmin myös lievempiin ääniin, kuten koviin ääniin televisiosta tai 

imurin ääneen (Blackwell ym. 2013). Kuitenkin eräässä kyselytutkimuksessa 48 % omistajista 

määritteli koiransa luonteen tasapainoiseksi ja vain 30 % eroahdistuskoirista oli omistajiensa 

mielestä pelokkaita (McCobb ym. 2001). Ahdistukseen ja pelkoihin liittyvien ongelmien onkin 

havaittu usein esiintyvän yhdessä. Eroahdistuksesta kärsivällä koiralla on todettu suurempi riski 

kärsiä yleisestä äänipelosta kuin ukkosen pelosta (Flannigan & Dodman 2001, Overall ym. 2001, 

Riva ym. 2008). Englantilaistutkimus ei kuitenkaan vahvistanut äänipelkojen yleistä esiintymistä 

eroahdistuksen ja muiden pelkojen kanssa (Blackwell ym. 2013). 

 

Samoin kuin muuhunkin pelokkuuteen liittyen, lateralisaation on havaittu olevan yhteydessä myös 

äänipelkoihin. Koirat, jotka suosivat selvästi joko vasemman tai oikean tassun käyttöä ovat 

vähemmän ääniherkkiä, kuin ne koirat, jotka ovat vähemmän lateralisoituneita (Branson & Rogers 

2006). Myös opaskoiria tutkittaessa vahvemmin lateralisoituneet yksilöt ja erityisesti oikeaa 

tassua enemmän käyttävät koirat olivat vähemmän pelokkaita ja siten menestyivät paremmin 

opaskoirakoulutuksessa, kuin vasenta tai tasapuolisesti molempia tassuja käyttävät koirat (Batt 

ym. 2008).  

 

Kilpirauhashormonien osuudesta äänipelkojen kehittymisessä oli vähäisesti tutkimusta. 

Kilpirauhashormonien merkitys äänipelkojen synnyssä on yhä kiistanalainen, mutta yhdessä 

tutkimuksessa niillä havaittiin kuitenkin olevan vaikutusta. Tutkimuksessa aikuiset koirat, joilla 

todettiin normaalit tai alhaiset kilpirauhasarvot ja äänipelko, mutta ei normaaleja kilpirauhasen 

vajaatoimintaan liittyviä oireita, kuten väsymystä, hyötyivät kuitenkin tyroksiinilääkityksestä 

äänipelon suhteen. Kilpirauhashormonien vaikutusmekanismi on kuitenkin vielä epäselvä. 

Hypotyroidismi eli kilpirauhasen vajaatoiminta saattaa olla primääriongelma tai johtua kroonisesta 

stressistä, jolloin kortisoli laskee kilpirauhashormonien tasoja. (Mills 2005.)  

 

5.2.2 Äänipelolle altistavia ympäristötekijöitä 

 

Koiran taustan vaikutuksista on ristiriitaisia tuloksia. Eräässä tutkimuksessa löytökoira- ja 

kodinvaihtajataustaisilla koirilla näytti olevan enemmän ukkosenpelkoa (McCobb ym. 2001), 

mutta ilotulitteita koskevassa tutkimuksessa koiran alkuperällä ja pelon voimakkuudella ei 

kuitenkaan havaittu olevan yhteyttä (Dale ym. 2010). Samoin englantilaistutkimuksessa 

löytökoirataustaisilla ei ollut enemmän äänipelkoa, he huomasivat ainoastaan syntymäkennelissä 

asumisen suojaavan äänipelkojen kehittymiseltä (Blackwell ym. 2013).  
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Kodeissa asuvat koirat näyttivät kärsivän enemmän äänipelosta kuin kennelissä asuvat koirat 

(Tami ym. 2008). Kahdessa tutkimuksessa omistajansa ensimmäinen koira kärsi 

todennäköisemmin kovien äänien ja liikenteen pelosta, kuin myöhemmin omistetut koirat (Jagoe 

& Serpell 1996, Mills 2005). Englantilaistutkimuksessa taas miesten omistamat koirat kärsivät 

useammin äänipelosta (Blackwell ym. 2013). Tutkimuksen mukaan omistajan käyttäytymisellä tai 

mielialalla ei näyttänyt olevan vaikutusta koiran pelokkuuteen ukonilmalla (Dreschel & Granger 

2005). Kuitenkin toisessa ilotulituspelkoa tutkineessa tutkimuksessa omistajan 

lohdutuskäyttäytyminen liittyi koirilla pahentuvaan ja pidentyvään pelkoreaktioon (Dale ym. 2010). 

 

Harrastuksista näyttelyissä käyminen ja pitkät ulkoilulenkit vähensivät äänipelon todennäköisyyttä 

(Tami ym. 2008) ja tanskalaistutkimuksessa tottelevaisuuskoulutuksiin osallistuneet koirat 

kärsivät harvemmin ampumispelosta (Rugbjerg ym. 2003). Toiset koirat taloudessa eivät 

välttämättä ehkäise äänipelolta, mutta lajitovereiden seura vaikuttaisi kuitenkin vähentävän 

äänipelon aiheuttamaa stressiä. Tutkimuksen mukaan lajikumppaneiden kanssa elävien koirien 

käyttäytymisreaktiot olivat pelkotilanteessa samanlaiset kuin yksin elävillä koirilla, mutta 

koiraseurassa olevien kortisolitasot palautuivat lähtötasolle nopeammin (Dreschel & Granger 

2005). 

 

Myös steriloinnin ja kastroinnin vaikutusta äänipelon esiintyvyyteen sekä näiden leikkausten 

ajankohdan vaikutusta on tutkittu. Yhdessä lähteessä leikatuilla nartuilla havaittiin suurempi riski 

äänipelkoon, mikä voisi selittyä keltarauhashormonien rauhoittavan vaikutuksen puuttumisella 

(Mills 2005). Toisen tutkimuksen mukaan alle 5,5 kuukauden iässä leikatuilla koirilla oli enemmän 

äänipelkoja kuin myöhemmin leikatuilla (Spain ym. 2004). Kahdessa kyselytutkimuksessa ei 

kuitenkaan havaittu eroa äänipelon esiintyvyydessä sukupuolten välillä tai sillä oliko koira leikattu 

vai ei (McCobb ym. 2001, Martínez ym. 2011). Muista sairauksista vain kutinan yhteyttä 

äänipelkoihin oli tutkittu, eikä kutinan havaittu lisäävän äänipelkoja tai ukkosenpelkoa (Klinck ym. 

2008). 

 

5.3 Pohdinta 

 

Kodeissa asuvien koirien yleisempi äänipelko verrattuna kenneleissä asuviin ei ehkä ole 

todellista, sillä useimmitenhan omistaja ei ole paikalla näkemässä kennelissä asuvan koiran 

reaktioita ääniin. Muut tulokset kertovat paljolti totuttamisen tärkeydestä. Saattaa olla, että 

ensimmäisen koiran omistaja ei välttämättä osaa riittävästi totuttaa pentuaan erilaisiin ääniin ja 

ympäristöihin, jolloin äänipelot tällä ryhmällä ovat yleisempiä. Lisäksi uusi koiranomistaja saattaa 



 29

tahattomasti vahvistaa koiransa pelkoreaktioita. Toisaalta omistaja, joka harrastaa koiransa 

kanssa näyttelyitä tai tottelevaisuuskoulutuksia tai edes ulkoilee koiransa kanssa runsaasti, tulee 

totuttaneeksi koiransa monenlaiseen. Äänipelon lisääntyminen miesten omistamilla koirilla onkin 

erikoisempi juttu. Olisivatko miehet olleet innokkaampia osallistumaan tutkimukseen, jos heillä oli 

äänipelkoinen koira vai onko miehen omistussuhteessa jotain mikä lisää äänipelon 

todennäköisyyttä? 

 

Kyselyssä, jossa kastroinnilla/steriloinnilla ei havaittu olevan vaikutusta, lähes kaikki koirat olivat 

kuitenkin leikattuja ja osallistujat valikoivat itse osallistumisensa kyselyyn, joten leikkaamisen 

vaikutuksista on vaikea vetää varmoja johtopäätöksiä. Tämänkin käytösongelman kohdalla 

kastroinnin ja steriloinnin vaikutus jää siis epäselväksi. 

 

Tämän hetkisestä tutkimustiedosta ei selviä, miltä osin äänipelon puhkeaminen on riippuvaista 

geneettisestä alttiudesta ja miltä osin ympäristötekijät vaikuttavat. Onko esimerkiksi geneettinen 

komponentti merkittävästi ratkaisevampi vai onko esimerkiksi herkkyyskausien kokemuksilla 

suurempi merkitys lopputuloksen kannalta. Nyt ei löytynyt yhtään tutkimusta, jossa olisi vertailtu 

äänille altistumista eri-ikäisenä ja sen vaikutusta äänipelon syntyyn.  

 

Tutkimukset olivat kuitenkin sikäli monipuolisia, että menetelminä oli käytetty sekä 

kyselytutkimuksia, että laboratorio-oloissa tehtyjä kokeita. Myöskään äänipelkojen suhteen ei 

kuitenkaan ollut tuloksia, vaikuttaako varhainen käsittely tai sosiaalistamiskauden kokemukset 

äänipelkojen syntyyn. Tutkimuksista ei selvinnyt missä vaiheessa ja millaisina äänipelkoiset koirat 

olivat pelkäämiään ääniä ensi kertaa kuulleet. Tai oliko yleisesti esimerkiksi sosiaalistumiskauden 

äänikokemuksissa eroja äänipelkoisten ja pelkäämättömien koirien välillä. Lisäksi omistajan 

vaikutuksesta oli saatu toisistaan poikkeavia tuloksia. Toisessa tutkimuksessa omistajan 

toiminnalla oli vaikutusta koiran äänipelkoon, mutta toisessa tutkimuksessa omistajan 

käyttäytymisellä ei havaittu olevan vaikutusta. Tätä olisikin varmasti hyvä tutkia vielä lisää, jotta 

tiedettäisiin millainen omistajan käytös voi altistaa äänipelolla tai pahentaa sitä. 

 

Kuuloaistia ei myöskään ollut tutkittu lainkaan. Äänipelkojen lisääntyminen vanhoilla koirilla voisi 

viitata siihen, että kuulo heikkenee, jolloin hiljaisempia ääniä ei välttämättä kuulla ollenkaan ja 

näin ollen kovat äänet saattavat tulla tietoisuuteen enemmän yllättäen ja pelästyttää. Tutkimukset 

eivät kerro, olisiko nuorempienkin koirien kuulossa heikentymää tai jotain muuta erikoista, joka 

osaltaan auttaisi selittämään äänipelkojen syntymistä.  
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Toisaalta myös mietityttää mistä nämä yleisimmät äänipelot oikeastaan johtuvat. On 

ymmärrettävää, jos koira pelkää ääntä, johon liittyy jotain muutakin uhkaavaa, mutta 

ilotulitukseen, ampumiseen tai ukonilmaan ei yleensä liity mitään suoranaista uhkaa tai vaaraa, 

joten pelko tuntuu aiheettomalta.  

 

 

6 PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ 

 

6.1 Pakko-oireiden ilmenemismuodot ja yleisyys 

 

Pakko-oireilla tai stereotyyppisellä käyttäytymisellä tarkoitetaan aikaa kuluttavia, toistuvia 

käytöksiä, jotka muistuttavat normaaleja käytöksiä, mutta esiintyvät ylen määrin tai väärässä 

yhteydessä (Dodman ym. 2010). Stereotyyppisen käyttäytymisen ajatellaan olevan 

sijaiskäyttäytymistä ristiriita-, turhautumis- tai stressitilanteessa (Luescher 2003). Tai ainakin 

ajatellaan stressistä, ristiriidasta, tylsistymisestä tai ympäristön muutoksista johtuvan ahdistuksen 

myötävaikuttavan ongelman synnyssä (Yalcin 2010). 

 

Stereotyyppiset käytökset voidaan jaotella liikunnallisiin, suuhun liittyviin eli oraalisiin, 

aggressioihin, ääntelyihin ja hallusinaatioihin. Koirilla ympäri pyöriminen, hännän jahtaaminen, 

steppaaminen, paikallaan hyppiminen, valokuvioiden jahtaaminen ja jähmettyminen kuuluvat 

liikunnallisiin stereotypioihin. Oraalisiin käytöksiin kuuluvat itsensä, ilman tai kirsun nuoleminen, 

jalan pureskelu, kupeen imeskely, hampailla rapsuttaminen, esineiden nuoleminen tai pureskelu, 

yletön syöminen tai juominen, vierasesineiden syöminen ja ilman näykkiminen eli niin sanottu 

”kärpästen pyydystäminen”. Aggressiivinen stereotyyppinen käyttäytyminen voi käsittää itseen 

kohdistuvaa aggressiivisuutta, kuten takaosalle, takajaloille tai hännälle murisemista tai 

puremista, elottomien kohteiden, kuten ruokakupin kimppuun hyökkäämistä ja arvaamatonta 

aggressiivisuutta ihmisiä kohtaan. Ääntelyyn liittyvä stereotyyppinen käytös taas voi ilmetä 

rytmikkäänä haukkumisena tai vinkumisena. Hallusinaatioihin liittyvät stereotypiat taas voivat olla 

esim. varjojen tuijottamista, valokuvioiden jahtaamista tai äkillisiä pelästymisiä tai heräämisiä 

ilman ulkoista näkyvää syytä. (Luescher 2003.) Ennen kuin voidaan puhua itsenäisestä pakko-

oireesta, on mahdolliset taustasairaudet suljettava pois. Taulukkoon 4 on koottu 

erotusdiagnooseja sairauksista, jotka aiheuttavat samanlaisia oireita kuin pakko-oireet.  
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Taulukko 4: Pakko-oireiden erotusdiagnooseja (Luescher 2002). 

Käytös Erotusdiagnooseja 

Pakko-oireet yleisesti Kohtaukset 

Pyöriminen 
Etuaivojen ja aivorungon leesiot, vestibulaarisairaudet, 

lumbosakraalistenoosi, cauda equina –syndrooma, vesipää 

Takaosan tarkastelu / 

aggressiivisuus takaosalle tai 

hännälle 

Haamukipu 

Jalkojen pureskelu Sensorinen neuropatia 

Nuoleminen 
Dermatologiset sairaudet, kutina, kipu, ruuansulatuskanavan 

sairaus* 

* Bécuwe-Bonnet ym. 2012 

 

Stereotyyppiset käytökset alkavat erään tutkimuksen mukaan yleensä puberteetti-iässä 3-12 

kuukauden ikäisenä (Yalcin 2010), kun taas toisen tutkimuksen mukaan vain puolet koirista 

oirehtii vuoden ikään mennessä ja lopuilla pakko-oireet alkavat myöhemmin (Overall & Dunham 

2002). Suomalaistutkimuksessa havaittiin rotueroja oireiden alkamisiässä. Tyypillisesti bullterrierit 

ja saksanpaimenkoirat aloittavat hännänjahtauksen 3-6 kuukauden iässä kun taas 

kääpiöbullterriereillä ja staffordshirenbullterriereillä oireet alkavat 6-24 kuukauden iässä (Tiira ym. 

2012).  

 

Vakavat pakko-oireet voivat häiritä normaalia elämää ja vaikuttaa omistajan ja koiran väliseen 

suhteeseen (Moon-Fanelli & Dodman 1998). Kuitenkin suomalaistutkimuksen populaatio-

otoksessa 72 % omistajista ei kokenut hännänjahtauksen haittaavan koiransa elämää (Tiira ym. 

2012). Peiton ja kupeen imeskely on useimmilla koirilla helposti keskeytettävissä, eivätkä 

omistajat koe käytöksen haittaavan koiran elämää tai koiran ja omistajan suhdetta. Kuitenkin 17 

%:lla peiton imeskelijöistä ja 32 %:lla kupeen imeskelijöistä on vaurioita imeskelyn suorana tai 

epäsuorana seurauksena. Lisäksi yli kolmannes koirista jatkaa imeskelyä heti keskeytyksen 

jälkeen ja loput kaksi kolmannesta jatkavat käytöstä minuuteissa tai vähän myöhemmin. Pakko-

oireisilla imeskelijöillä pica eli ruuaksi kelpaamattomien asioiden syöminen on myös selvästi 

yleisempää kuin koirilla ilman pakko-oireita. (Moon-Fanelli ym. 2007.) Hännänjahtaajia tutkivassa 

kyselyssä havaittiin, että mitä useammin koira jahtaa häntäänsä, sitä vaikeampaa käytöksen 

keskeyttäminen on. Hännänjahtaajilla havaittiin usein myös muita pakko-oireita, kuten kärpästen 

tai valojen jahtaus, nuoleminen, edestakaisin ravaaminen ja transsimainen käytös. (Tiira ym. 

2012.)  
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Pakko-oireiden esiintyvyydestä ei löytynyt juurikaan tietoa. Japanilaisen alustavan 

kyselytutkimuksen perusteella lähes puolella (46%) ja varsinaisen kyselyn perusteella 30 

prosentilla lemmikkikoirista oli hännänjahtausta (Goto ym. 2012).  

 

6.2 Pakko-oireille altistavia tekijöitä 

 

Syntymäpaikalla tai pennun hankintaiällä ei todettu olevan vaikutusta hännänjahtaukseen, mutta 

pentuajan tapahtumilla sen sijaan oli merkitystä. Pentuajalta huono emän hoiva ja aikainen 

vieroitus emästä lisäsivät hännänjahtauksen todennäköisyyttä. (Tiira ym. 2012.) Samoin aikaisen 

vieroituksen vaikutukseen viittaa todennäköisesti myös japanilainen tutkimustulos, jossa todettiin 

eläinkaupoista hankituilla koirilla olevan merkittävästi enemmän hännänjahtausta (Goto ym. 

2012). Lisäksi jo aiemmin on todettu eristyksen sosiaalistumiskaudella aiheuttavan 

epänormaaleja käytöksiä kuten hännänjahtausta (Agrawal ym. 1967). 

 

Useissa tutkimuksissa pakko-oireita on tavattu yleisemmin uroskoirilla (Overall & Dunham 2002, 

Yalcin ym. 2009, Yalcin 2010, Moon-Fanelli ym. 2011). Yhdessä tutkimuksessa eroa sukupuolten 

välillä ei kuitenkaan havaittu (Tiira ym. 2012). Steriloinnin ja kastroinnin vaikutuksesta löytyi vain 

vähän tietoa. Stafforshirenbullterriereillä nartun sterilointi näytti suojaavan hännänjahtaukselta, 

mutta sterilointi-iällä ei kuitenkaan ollut merkitystä (Tiira ym. 2012).  

 

Pakko-oireiden ilmeneminen eri roduilla näyttäisi liittyvän jonkin verran rodun alkuperäiseen 

käyttötarkoitukseen. Näin ollen paimenroduilla tavataan useammin hännänjahtausta ja 

vartioroduilla hallusinaatioita. (Overall & Dunham 2002.) Yleisesti roduista pakko-oireisiin on 

yhdistetty saksanpaimenkoira (Irimajiri ym. 2006, Yalcin 2010), anatolianpaimenkoira ja terrierit 

(Yalcin 2010). Japanilaisessa tutkimuksessa hännänjahtaus oli yleisintä jackrusselinterriereillä, 

papilloneilla, mäyräkoirilla ja shiba inuilla (Goto ym. 2012). Muissa tutkimuksissa hännänjahtausta 

on esiintynyt runsaasti bullterriereillä (Moon-Fanelli ym. 2011) ja saksanpaimenkoirilla (Tiira ym. 

2011, 2012). Taulukkoon 5 on koottu pakko-oireiden rotualttiuksia. 
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Taulukko 5: Rotualttiudet tietyille pakko-oireille (Luescher 2002) 

Rotu Käytös 

pinseri Kupeen imeminen 

bullterrieri 
Pyöriminen, pään laittaminen esineiden alle tai väliin ja transsimainen 

liike* 

staffordshiren- 

bullterrieri 
Pyöriminen 

saksanpaimenkoira Hännänjahtaus 

australiankarjakoira Hännänjahtaus 

kääpiösnautseri Takaosan tarkastelu 

bordercollie Varjojen tuijottaminen 

suuret koirarodut Nuoleminen 

* Moon-Fanelli ym. 2011 

 

Perheellä ja toisilla koirilla oli suomalaistutkimuksen mukaan vaikutusta hännänjahtauksen 

esiintyvyyteen. Samassa taloudessa asuvat toiset koirat vähensivät hännänjahtausta erityisesti 

bullterriereillä. Staffordshirenbullterriereillä perheen lapset vaikuttivat hännänjahtaukseen niin, 

että lapsettomissa tai vähälapsisissa perheissä elävät koirat jahtasivat eniten häntäänsä. 

Aikuisten määrällä taloudessa ei kuitenkaan ollut vaikutusta hännänjahtauksen esiintyvyyteen. 

Ympäristötekijöistä liikunnan ja aktiviteettien määrällä tai päivittäisellä yksinoloajalla ei havaittu 

olevan vaikutusta hännänjahtauksen esiintyvyyteen. (Tiira ym. 2012.) Kuitenkin kokeellisessa 

asetelmassa sosiaalisella ja liikunnallisella eristämisellä on saatu aikaan toistuvia käytöksiä ja 

itsensä nuolemista muiden stressioireiden lisäksi (Beerda ym. 1999).  

 

Luonteeltaan hännänjahtaajien ja erityisesti häntäänsä jahtaavien bullterrieriurosten havaittiin 

olevan arempia ja vähemmän aggressiivisia ihmisiä kohtaan kuin verrokit (Tiira ym. 2012). 

Japanilaistutkimuksessa taas innostuvuus yhdistyi hännänjahtaajakoiriin (Goto ym. 2012). 

Uudemmassa tutkimuksessa saatiin myös viitteitä hännänjahtauksen ja äänipelkojen 

esiintymisestä usein samoilla koirilla. Bullterriereissä, staffordshirenbullterriereissä ja 

saksanpaimenkoirissa hännänjahtaajat kärsivät useammin myös äänipeloista kuin verrokit (Tiira 

ym. 2012). Näillä ongelmilla lieneekin yhteistä fysiologista taustaa, sillä erilaisten pelkojen ja 

ahdistuksen hoitoon käytettyjen lääkkeiden on todettu tehoavan myös hännänjahtaukseen 

(Moon-Fanelli & Dodman 1998, Yalcin 2010). 
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Ravitsemuksen yhteydestä pakko-oireisiin löytyi tietoa vain yhdestä tutkimuksesta. Koiran 

syömällä ruualla ei itsessään havaittu olevan vaikutusta, mutta vitamiinilisillä oli hännänjahtausta 

vähentävä vaikutus. Erityisesti B6-vitamiinilisää saavilla koirilla esiintyi vähemmän 

hännänjahtausta kuin verrokeilla – tämä havaittiin erityisesti bullterriereillä. (Tiira ym. 2012.)  

 

Tutkimuksissa on havaittu selkeä geneettinen pakko-oireille altistava tekijä, sillä pakko-oireisen 

koiran sukulaisilla on usein myös todettu pakko-oireita (Overall & Dunham 2002, Tiira ym. 2012). 

Tutkittaessa pinsereitä, joilla oli kupeen tai peiton imeskelyä, löydettiin yhteys kromosomissa 7 

sijaitsevaan riskialleeliin (Dodman ym. 2010). Hännänjahtauksen sen sijaan ei havaittu 

kytkeytyvän tähän samaan geeniin (Tiira ym. 2012).  

 

6.3 Pakko-oireet laukaisevia tekijöitä 

 

Pakko-oireille on löydetty useita laukaisevia tekijöitä. Toimettomuus on yleisin laukaiseva syy 

sekä viltin ja kupeen imeskelylle (Moon-Fanelli ym. 2007) että hännänjahtaukselle (Tiira ym. 

2012). Toimettomuuden hetkiä esiintyy, kun koira on kyllästynyt, väsynyt, herää, on juuri syönyt 

tai on nukkumaanmenoaika (Moon-Fanelli ym. 2007). Toiseksi yleisin raportoitu laukaiseva tekijä 

on koiran kiihtyminen, stressaantuminen tai ahdistuminen esimerkiksi jännittävässä tilanteessa, 

kuten koiranäyttelyssä tai kun koira joutuu olemaan erossa omistajastaan, kun huomionhaku on 

hyödytöntä, koira näkee jotain hyvin kiihdyttävää tai on epävarma (Moon-Fanelli ym. 2007, Tiira 

ym. 2012). Muista roduista poiketen saksanpaimenkoirilla yleisin hännänjahtauksen laukaiseva 

tekijä oli kiihtyminen. Muiksi laukaiseviksi tekijöiksi omistajat nimesivät koiran innostuksen, 

iloisuuden, ruuan ja turhautumisen. (Tiira ym. 2012.) Imeskelijöillä kova ääni tai muutos 

ympäristössä voi laukaista imeskelyn. Monet omistajat kertoivat myös sopivan peiton tai 

pehmeän lelun laukaisevan imeskelyn. (Moon-Fanelli ym. 2007.) 

 

Yleisesti liikunnalliset pakko-oireet vaikuttaisivat alkavan yhdestä tilanteesta ja yleistyvän 

vähitellen, kun taas oraaliset vaikuttaisivat alkavan ilman selkeää alkusyytä ja esiintyvän 

jatkuvasti ilman ulkopuolista vaikutusta (Luescher 2002). Stereotyyppisen käyttäytymisen 

esiintyminen ahdistavissa tilanteissa viittaisi käytöksen olevan eräänlainen selviytymisstrategia 

(Moon-Fanelli ym. 2007). 

 

Fyysinen vaurio tai ärsytys esim. allergiasta voi myös laukaista pakko-oireet alttiissa eläimessä. 

Samoin sairaudet, jotka lisäävät stressiä ja ärtyvyyttä, voivat myötävaikuttaa pakko-oireiden 

kehittymisessä. (Luescher 2002.) Kanadalaisessa tutkimuksessa pintoja nuolevista koirista 



 35

suurimmalla osalla (74%) havaittiin sairaus ruuansulatuskanavan alueella. Havaittuja sairauksia 

olivat eosinofiilinen ja/tai lymfoplasmasyyttinen infiltraatio ruuansulatuskanavassa, viivästynyt 

mahalaukun tyhjentyminen, ärtyvän suolen oireyhtymä, krooninen haimatulehdus, vierasesine ja 

giardiainfektio. Kyseisistä taustasairauksista kärsivät koirat myös lopettivat nuolemisen, kun 

taustalla vaikuttanut sairaus hoidettiin. (Bécuwe-Bonnet ym. 2012.) Sen sijaan hännänjahtaajia 

tutkittaessa sairauksilla ei todettu olevan vaikutusta hännänjahtauksen esiintyvyyteen (Tiira ym. 

2012). 

 

6.4 Pakko-oireisiin liittyviä fysiologisia tekijöitä 

 

Pakko-oireisiin liittyvä patofysiologia on vielä huonosti ymmärretty. Esimerkiksi beetaendorfiineilla 

saattaa olla tekemistä pakko-oireiden synnyn kanssa. (Luescher 2002.) Samoin serotoniinin 

takaisinoton estäjien on todettu toisinaan olevan tehokkaita koirien pakko-oireiden hoidossa 

(Hewson ym. 1998). Serotoniinin osuutta pakko-oireissa ei kuitenkaan ole vielä ymmärretty 

(Luescher 2002). Myös aivokuvantamisella on todettu poikkeamia pakko-oireisten koirien 

serotonergisen ja dopaminergisen hermojärjestelmän toiminnassa. Yksittäisessä 

tapaustutkimuksessa havaittiin pakko-oireisella cavalierkingcharlesinspanielilla 

dopamiinikuljettajan kohonnut pitoisuus striatumissa, mutta serotoniinireseptoripoikkeavuuksia ei 

havaittu (Vermeire ym. 2010). Toisessa kuvantamistutkimuksessa pakko-oireisilla koirilla 

havaittiin epänormaaleja serotoniinireseptorien määriä ja poikkeamia sekä dopamiini- että 

serotoniinikuljettajien määrässä ja toiminnassa. (Vermeire ym. 2012.) 

 

Pakko-oireisilla koirilla on havaittu myös muutoksia veren rasva- ja solupitoisuuksissa. 

Kokonaiskolesteroli, HDL (high density lipoprotein) ja LDL (low density lipoprotein) olivat koholla 

pakko-oireisilla koirilla (Yalcin ym. 2009). Lähes 25 prosentilla pakko-oireisista koirista todettiin 

myös lievä polysytemia (verisolujen runsaus) ja lisäksi hematokriitti (punasolujen prosenttiosuus 

veritilavuudesta), hemoglobiini (happea sitova punasolun hemoproteiini) sekä MCV (mean 

corpuscular volume) olivat koholla ja valkosoluarvo ja MCHC (mean cell hemoglobin 

concentration) laskeneet. Polysytemia voi vähentää hapen kuljetusta, josta seuraa isoaivokuoren 

hypoksia eli hapen puute ja sitä kautta aiheutuu käyttäytymismuutoksia. (Irimajiri ym. 2006.) 

Toisessa tutkimuksessa polysytemiaa ei kuitenkaan havaittu (Yalcin ym. 2009).  

 

6.5 Pohdinta 
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Pakko-oiretutkimuksissa ongelman geneettinen komponentti tulee vahvasti esiin. Pentua 

valitsevan tulisikin kiinnittää huomiota esiintyykö pakko-oireita pennun lähisukulaisilla. Myös 

pennun varhaiset olosuhteet ovat tärkeitä, sillä pennun olisi saatava riittävästi hoivaa, ärsykkeitä 

ja erilaisia kokemuksia ollessaan vielä kasvattajalla.   

 

Hännänjahtaajia oli tutkittu eniten ja useat tulokset oli vahvistettu useammassa kuin yhdessä 

tutkimuksessa. Japanilaistutkimuksessa hännänjahtaukselle alttiit rodut olivat erilaisia, kun 

muissa tutkimuksissa, mutta se selittyy sillä, että bullterriereitä ja saksanpaimenkoiria on 

Japanissa vähän, joten ne oli jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Samaten kuvetta ja peittoa 

nuolevia koiria oli tutkittu erikseen, mutta muista pakko-oireista, kuten esimerkiksi valoja tai 

kärpäsiä pyydystävistä koirista ei löytynyt juuri mitään. Varjojen jahtauksesta löytyi yksi 

tapausraportti. 

 

Tietyllä tavalla hedelmällisintä olisi aina ongelmien ennaltaehkäisy ja siltä saralta ei nyt mielestäni 

suoranaisesti löytynyt tietoa. Esimerkiksi kuinka läheisiä hännänjahtaajan sukulaisia voisi 

turvallisesti käyttää jalostukseen? Ravitsemuksen vaikutuksista löytyi yllättävän vähän tutkimusta. 

Esimerkiksi minkälaisella ravitsemuksella ja lisäravinteilla olisi mahdollista pienentää riskikoiran 

hännänjahtauksen puhkeamista? Myös pentujen oloja kasvattajan luona voisi vielä tutkia lisää. 

Minkälaiset käytännöt suojaavat ja mitkä altistavat pakko-oireiden puhkeamiselle. 

 

Mielestäni eläinlääkäreiden tulisi ainakin ohjeistaa välttämään pakko-oireista kärsivien koirien 

käyttöä jalostuksessa. Pakko-oireet ilmetessään vakavana aiheuttavat eläimelle vammoja ja 

voivat vaikuttaa negatiivisesti koiran ja omistajan väliseen suhteeseen. Muutoin nykyinen 

olemassa oleva tutkimustieto ei anna kovinkaan paljon eväitä ehkäisevään neuvontaan, mutta 

antaa sentään jonkinlaisen käsityksen pakko-oireiden luonteesta.  

 

 

7 LOPPUPOHDINTA 

 

Kaikista käytösongelmista oli tutkittu lähinnä koiraan liittyviä tekijöitä, kuten sukupuolen, iän ja 

seksuaalisen statuksen vaikutuksia sekä ympäristöön liittyviä tekijöitä, kuten perhettä, asuinoloja 

ja harrastuksia. Useiden tekijöiden vaikutuksista olikin saatu paljon ristiriitaisia tutkimustuloksia. 

Koiraan liittyvistä altistavista tekijöistä yhdenmukaisia tuloksia oli vain muutamia. Urokset 

näyttäisivät olevan alttiimpia pakko-oireille kuin nartut, mutta muissa käytösongelmissa 

sukupuolen vaikutus ei ollut kiistaton. Steriloinnilla tai kastroinnilla ei ollut selvää vaikutusta 
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eroahdistuksen tai äänipelon esiintyvyyteen, mutta stafforshirenbullterriereillä nartun sterilointi 

näytti suojaavan hännänjahtaukselta. Tästäkin oli kuitenkin vasta yksi tutkimustulos.  

 

Ympäristötekijöistä ei myöskään löytynyt monia selkeitä vaikuttavia tekijöitä. Eroahdistusta ja 

pakko-oireita näytti esiintyvän enemmän koirilla, jotka olivat pienistä perheistä, jolloin ne joutuvat 

todennäköisesti olemaan enemmän yksin ja niillä saattaa olla vähemmän aktiviteetteja. 

Varhaisilla kokemuksilla ja hormoneilla tiedetään olevan vaikutuksia käyttäytymiseen, mutta 

tarkempaa tutkimusta siitä, miten ne vaikuttavat kuhunkin ongelmakäytökseen, ei löytynyt.  

 

Itse olisin kaivannut tarkempaa tietoa siitä, miten vaikkapa pentu tulisi kouluttaa yksinoloon, jotta 

eroahdistusongelmaa ei muodostuisi. Tai miten ja missä vaiheessa erilaisia ääniä tulisi pennulle 

esitellä, jotta äänipelkoa voitaisiin ehkäistä.  

 

Selkeintä näyttöä löytyi käytösongelmien läheisestä liittymisestä toisiinsa. Pakko-oireiden ja 

äänipelon taustalta on löytynyt periytyvä geneettinen komponentti ja sekä pakko-oireiset että 

eroahdistuskoirat kärsivät usein myös äänipelosta. Lisäksi näiden ongelmien taustalta on löydetty 

samoja välittäjäaineisiin liittyviä häiriöitä.  

 

Yleisin tutkimustyyppi oli kyselytutkimus. Pakko-oireita tutkittaessa oli käytetty myös jonkin verran 

erilaisia kuvantamistutkimuksia ja verinäytteitä, kun taas eroahdistuskoirilla fysiologista puolta ei 

ollut tutkittu lainkaan. Eroahdistuskoiria oli tutkittu myös videoinnin avulla ja äänipelkoisia 

laboratorio-olosuhteissa. Pääosin kaikkien ongelmakäytösten kohdalla tutkittiin tavallisten 

koiranomistajien omistamia koiria, laboratoriokoiria käytettiin vain muutamassa tutkimuksessa. 

Lukuun ottamatta todella vanhoja tutkimuksia, varsinaiset tutkimusryhmät, joissa koirille olisi 

annettu esimerkiksi erilaista käsittelyä, olivat todella harvassa. Tällaisia asetelmia olisi mielestäni 

saanut olla enemmänkin. Jatkossa voisi erilaisilla tutkimusryhmillä tutkia esimerkiksi juuri 

varhaisen käsittelyn vaikutusta näiden käytösongelmien esiintyvyyteen tai tutkia äänipelkojen 

esiintymistä koirilla, jotka on pentuna eri-ikäisinä altistettu koville äänille. 

 

Vaikka monet tulokset olivatkin ristiriitaisia, voidaan olemassa olevasta tiedosta kuitenkin todeta 

koirien kasvattajien suuri vastuu ja merkitys. Kasvattaja valitsee jalostusyksilöt ja valintakriteereitä 

voi olla monenlaisia. Kasvattaja on vastuussa emän ja pentujen ruokinnasta sekä varhaisista 

olosuhteista ja pentujen mahdollisesta käsittelystä. Hänen vastuullaan on varhainen 

sosiaalistaminen ja monet pennun ensikokemukset, vieroituskäytännöt ja ajankohdat. Lisäksi 

kasvattajan vastuulla on tulevan omistajan valinta ja opastaminen pennun hoidossa.  
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Toisaalta yhtä tärkeää on se, että tuleva omistaja osaisi valita itselleen sopivan rodun ja hyvän 

kasvattajan. Lisäksi etukäteen hankittu tieto ja ehkä sitä kautta tulevat riittävän realistiset 

odotukset elämästä koiran kanssa olivat tutkimusten mukaan tärkeitä menestyksekkäälle 

koiranomistajuudelle. Kuinka siis saataisiin riittävästi tietoa sekä kasvattajille että tuleville 

koiranomistajille? 

 

Saatujen tietojen pohjalta ei ole vielä kovin helppoa lähteä ennaltaehkäisemään kyseisiä 

käytösongelmia, koska avoimia kysymyksiä on yhä niin paljon. Hyvää perustietoa on kuitenkin jo - 

käyttäkäämme se nelijalkaisten ystäviemme hyväksi! 
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