
 

 

 

 

ELK Linda Loikkanen 

Koiran eroahdistuksen hoito 

– kirjallisuuskatsaus – 

 

 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma 

Eläinten pito ja hyvinvointi 

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto 

Eläinlääketieteen tiedekunta 

Helsingin yliopisto 

2016

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Eläinlääketieteen tiedekunta 
  

Osasto - Avdelning - Department 
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto 

Tekijä - Författare - Author 
Linda Loikkanen 
  

Työn nimi - Arbetets titel - Title 
Koiran eroahdistuksen hoito 
  

Oppiaine - Läroämne - Subject 
Eläinten pito ja hyvinvointi 
 

Työn laji - Arbetets art - Level 
Lisensiaatin tutkielma, 
Kirjallisuuskatsaus 

Aika - Datum - Month and year 
4/2016 
  

Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 
 43 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Eroahdistus on yleinen koirien käytösongelma ja vakava hyvinvointiongelma. Eroahdistus kuvaillaan vakavaksi ahdis-
tukseksi, joka ilmenee, kun koira joutuu eroon kiintymyksen kohteestaan, tyypillisesti omistajastaan. Eroahdistuksen 
aiheuttama kärsimys voi olla päivittäistä ja jatkua jopa vuosien ajan. Koiran kokeman ahdistuksen lisäksi eroahdistus 
voi aiheuttaa koiran eteenpäin sijoittamisen tai lopettamisen. Eroahdistuksen hoitaminen toimivin menetelmin on tär-
keää, ja tämän takia aiheeseen on tarpeellista perehtyä. 
 
Nykypäivänä eroahdistuksen hoito koostuu pääasiassa käytöshoidosta ja tämän tueksi otettavasta lääkehoidosta. Li-
säksi voidaan käyttää muita apukeinoja, muun muassa DAP-feromonia. Monissa tutkimuksissa eroahdistuneille koirille 
on annettu tilanteesta riippumatta samanlaiset hoito-ohjelmat. Eroahdistusta suositellaan kuitenkin hoidettavan yksi-
lötasolla koira, omistaja ja ympäristö huomioon ottaen. Diagnosointi ja lähtötilanteen kartoitus ovat tärkeässä osassa 
eroahdistuksen hoitoa, jotta varmistutaan hoidettavan oikeaa ongelmaa ja jotta koiran edistymistä hoidon aikana voi-
daan seurata. Omistajan on myös sitouduttava hoitoon, sillä eroahdistus ei parane hetkessä. 
 
Käytöshoidon on todettu olevan yksinäänkin käytettynä toimiva hoitotapa. Käytöshoidon toimintaohjeet voidaan jakaa 
karkeasti ottaen kiintymyksen kohteen tärkeyden vähentämiseen, vaihtoehtoisen tuen tarjoamiseen omistajan poissa-
olon ajaksi, järjestelmälliseen totuttamiseen, rutiineihin kotoa lähtiessä ja kotiin palatessa ja rankaisemisen välttämi-
seen. Tutkimuksissa hoito-ohjelmat ovat usein muistuttaneet toisiaan, mutta yksittäisten toimintaohjeiden tehokkuuk-
sia ei ole vielä tutkittu. 
 
Koirien eroahdistuksen hoitoon on hyväksytty kaksi eläinlääkevalmistetta: klomipramiinia sisältävä Clomicalm®-val-
miste ja fluoksetiinia sisältävä Reconcile®-valmiste. Lääkehoitoa käytetään käytöshoidon tukena, ja lääkehoito vaikut-
taa edistävän eroahdistusoireiden lieventymistä ainakin ensimmäisten hoitokuukausien aikana. Lääkitykset aiheutta-
vat kuitenkin sivuvaikutuksia, eivätkä kaikki omistajat halua lääkehoitoa. 
 
Muina apukeinoina eroahdistuksen hoitoon on ehdotettu DAP-feromonin tai painepuvun käyttämistä, liikunnan lisää-
mistä ja toisen koiran hankkimista. DAP-feromonilla on yksittäisessä tutkimuksessa todettu olevan klomipramiinia vas-
taava tehoa eroahdistuksen oireiden lieventämisessä. Muiden apukeinojen osalta tutkimustieto on liian vähäistä tehon 
arvioimiseksi. Toisen koiran hankkimisen ei kuitenkaan nykytiedon perusteella oleta edistävän eroahdistuneen koiran 
toipumista. 
 
Hoitovasteen seuraaminen tapahtuu koiran käytöstä ja sen muutosta seuraamalla. Tutkimuksissa yli puolet hoidetuista 
koirista on edistynyt ensimmäisten kahden kuukauden kuluessa. Täydellisen parantumisen saavuttaminen kolmessa 
kuukaudessa on kuitenkin haastavaa. Mikäli edistymistä ei todeta lainkaan ensimmäisen hoitokuukauden kuluessa, 
on tarpeen varmistaa diagnoosin paikkansa pitävyys, hoito-ohjelma ja hoito-ohjelman noudattaminen. 
 
Tämän kirjallisuuskatsauksen kokoamaa tietoa voidaan hyödyntää eläinlääketieteessä eroahdistuneita koiria hoidet-
taessa. Kirjallisuuskatsauksen sisältämä pohdinta avaa epävarman tiedon alueita ja nostaa esille käytettävässä hoi-
dossa olevia ongelmakohtia. Kirjallisuuskatsauksen kokoaman tiedon perusteella koirien eroahdistuksen hoidossa on 
vielä tutkimattomia osa-alueita. 

Avainsanat - Nyckelord - Keywords 
Koira, käytösongelma, eroahdistus 
  

Säilytyspaikka - Förvaringställe - Where deposited 
 
HELDA – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto 
Työn johtaja (tiedekunnan professori tai dosentti) ja ohjaaja(t) - Instruktör och ledare - Director and Supervisor(s) 
Työnjohtaja: Anna Valros 
Ohjaaja: Marianna Norring 



Koiran eroahdistuksen hoito    Linda Loikkanen 

i 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 Johdanto ......................................................................................................................... 1 

2 Eroahdistus yleisesti ...................................................................................................... 2 

2.1 Oireet ....................................................................................................................... 2 

2.2 Yhteys muihin käytöstapoihin................................................................................. 3 

2.3 Etiologia .................................................................................................................. 4 

2.4 Altistavat tekijät ...................................................................................................... 5 

2.5 Diagnosointi ............................................................................................................ 6 

2.6 Ehkäisy .................................................................................................................... 7 

3 Eroahdistuksen hoidosta yleisesti .................................................................................. 8 

3.1 Miksi eroahdistusta hoidetaan? ............................................................................... 8 

3.2 Lähtötilanteen kartoitus ........................................................................................... 9 

3.3 Hoidossa huomioitavat asiat ................................................................................. 10 

4 Käytöshoito .................................................................................................................. 12 

4.1 Kiintymyksen kohteen tärkeyden vähentäminen .................................................. 14 

4.2 Tuen tarjoaminen omistajan poissaolon ajaksi ..................................................... 15 

4.2.1 Rentoutumisen vihjeet ................................................................................... 15 

4.2.2 Turva-alue ...................................................................................................... 16 

4.3 Järjestelmällinen totuttaminen .............................................................................. 16 

4.3.1 Seuraamisen estäminen ja paikka-harjoitus ................................................... 16 

4.3.2 Lähdön vihjeisiin totuttaminen ...................................................................... 17 

4.3.3 Yksin jäämiseen totuttaminen ........................................................................ 18 



Koiran eroahdistuksen hoito    Linda Loikkanen 

ii 

 

4.4 Rutiinit kotoa lähtiessä ja kotiin palatessa ............................................................ 19 

4.5 Rankaisemisen välttäminen ................................................................................... 20 

5 Lääkehoito ................................................................................................................... 20 

5.1 Klomipramiini (Clomicalm®)............................................................................... 22 

5.1.1 Annos ja annostelu ......................................................................................... 22 

5.1.2 Lääkkeen vaikutus ......................................................................................... 23 

5.1.3 Haittavaikutukset ........................................................................................... 25 

5.2 Fluoksetiini (Reconcile®) ..................................................................................... 25 

5.2.1 Annos ja annostelu ......................................................................................... 26 

5.2.2 Lääkkeen vaikutus ......................................................................................... 26 

5.2.3 Haittavaikutukset ........................................................................................... 27 

5.3 Lääkityksen kesto ja lopetus ................................................................................. 29 

6 Muut apukeinot ............................................................................................................ 29 

6.1 DAP-feromoni (Adaptil®) .................................................................................... 29 

6.1.1 Annos ja annostelu ......................................................................................... 29 

6.1.2 Feromonin vaikutus ....................................................................................... 30 

6.2 Painepuku (ThunderShirt®) .................................................................................. 31 

6.3 Liikunnan lisääminen ............................................................................................ 31 

6.4 Toisen koiran hankkiminen ................................................................................... 32 

7 Hoidon seuranta ja lopputulos ..................................................................................... 32 

7.1 Mikäli hoito ei tehoa ............................................................................................. 34 

8 Pohdinta ....................................................................................................................... 35 

Kiitokset .......................................................................................................................... 37 



Koiran eroahdistuksen hoito    Linda Loikkanen 

iii 

 

Kirjallisuusluettelo .......................................................................................................... 38 

 

 



Koiran eroahdistuksen hoito    Linda Loikkanen 

1 

 

1 JOHDANTO 

Käytösongelmat ovat suuri ongelma nykyajan koirilla, ja Suomessa vuonna 1998 teh-

dyssä kartoitustutkimuksessa käytösongelmat ovat olleet neljänneksi yleisin syy koirien 

lopetukseen vanhuuden, kasvaimien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen (Piirainen 

& Taponen 2003). Tutkimuksessa noin joka kymmenes koira oli lopetettu käytösongel-

man vuoksi, ja eroahdistus oli käytösongelmista yleisin syy lopetukseen heti aggressii-

visen käytöksen jälkeen (Piirainen & Taponen 2003). Maailmalla tehdyissä kartoituk-

sissa eroahdistuksen onkin havaittu olevan koirien yleisimpiä käytösongelmia (Lund 

ym. 1996, Bamberger & Houpt 2006). Yleisyytensä lisäksi eroahdistuksen heikentää va-

kavasti koiran hyvinvointia (King ym. 2000, Cottam ym. 2008), ja koiran kokema ah-

distus saattaa olla päivittäistä (Sherman & Mills 2008). Eroahdistus ja siitä johtuva käy-

tös voivat myös johtaa koiran eteenpäin sijoittamiseen (Salman ym. 2000) tai jopa lo-

pettamiseen (Piirainen & Taponen 2003). Näistä syistä eroahdistuksen hoitaminen toi-

mivin menetelmin on tärkeää, mikä oli tärkein syy aiheen valitsemiselle. Aiheen valitse-

miseen vaikuttivat myös kirjoittajan mielenkiinto ja aiemmin kirjoittama ”Eroahdistus 

koiralla” -kandidaatin tutkielma. 

Tämän lisensiaatin tutkielman tavoitteena on perehtyä tieteelliseen kirjallisuuteen ja ar-

vioida sen todistusvoimaa koiran eroahdistuksen hoidosta. Tutkielmassa ei käsitellä 

mahdollisesti eroahdistukseen yhdistyvien käytösongelmien hoitoa. Tutkielma voi myös 

tarjota praktiikkaa tekeville eläinlääkäreille ajantasaista tietoa, jonka avulla he voivat 

auttaa eroahdistuksesta kärsiviä koiria ja näiden omistajia. Tutkielmassa käsitellään en-

sin yleisesti koirien eroahdistusta käytöshäiriönä ennen kuin siirrytään käytösongelman 

hoitoon. Hoidon yleisten piirteiden käsittelyn jälkeen perehdytään yksityiskohtaisem-

min käytöshoitoon, lääkehoitoon ja muihin käytettäviin apukeinoihin. Käytöshoidosta 

käsitellään tutkimuksissa vastaan tulleita toimintaohjeita, kun taas lääkehoidon osalta 

tutkielmassa käsitellään koirien eroahdistukseen hyväksyttyjen lääkevalmisteiden lääke-

aineita, klomipramiinia ja fluoksetiinia. Muiden apukeinojen yhteydessä käsitellään 

suppeasti muun muassa DAP-feromonin vaikutusta eroahdistuksen hoidossa. Viimei-

senä aihealueena käsitellään miten hoitoa seurataan, mitkä ovat yleisimmät lopputulok-

set ja miten toimia, jos hoito ei tehoakaan. 
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2 EROAHDISTUS YLEISESTI 

Koirien eroahdistus määritellään vakavaksi ahdistukseksi, joka ilmenee, kun koira jou-

tuu eroon omistajastaan (Flannigan & Dodman 2001). Määritelmän tapauksessa omis-

taja on koiran kiintymyksen kohde (Borchelt & Voith 1982), mutta eroahdistuneen koi-

ran kiintymys saattaa kohdistua omistajan sijaan perheen toiseen koiraan (Appleby & 

Pluijmakers 2003). Eroahdistusta tavataan kaiken ikäisillä koirilla (Flannigan & Dod-

man 2001), ja se on yleinen käytösongelma koirilla. Tanskassa vuosina 1987–1991 teh-

dyssä kartoitustutkimuksessa 18 %:lla käytösongelmaisista koirista ilmeni eroahdis-

tusta, ja eroahdistus oli tutkimuksen kolmanneksi yleisin käytösongelma heti aggressii-

visen käytöksen ja koulutuksen puutteen jälkeen (Lund ym. 1996). Vastaavanlaisia tu-

loksia on saatu myös Yhdysvalloissa vuosina 1991–2001 tehdyssä kartoitustutkimuk-

sessa, jossa eroahdistus oli toiseksi yleisen aggressiivisen käytöksen jälkeen ja eroahdis-

tuskäytöstä ilmeni 14 %:lla käytösongelmaisista koirista (Bamberger & Houpt 2006). 

Nämä tutkimukset arvioivat kuitenkin yleisyyttä hoitoon hakeutuneilla koirilla (Lund 

ym. 1996, Bamberger & Houpt 2006). Bradshaw ym. (2002) haastattelivat puolestaan 

Isossa-Britanniassa lenkillä olleita koiranomistajia, ja noin sadasta omistajasta 29 %:a 

ilmoitti koiransa esittävän yksin jäädessään eroahdistuksen oireita. Yhteensä 50 %:a 

omistajista ilmoitti koiransa esittäneen eroahdistuksen oireita jossain elämänvaiheessa 

(Bradshaw ym. 2002). 

2.1 Oireet 

Kaikki eroahdistuneet koirat eivät oireile samalla tavalla ja oireiden aste voi vaihdella 

koirien välillä (Palestrini ym. 2010). Tyypillisimpiä eroahdistusoireita ovat ääntely ja 

tuhoava käytös (Flannigan & Dodman 2001). Ääntely koostuu yleensä toistuvista jak-

soista, ja ääntelyyn voi sisältyä koirasta riippuen vinkumista, haukkumista, ulvomista tai 

näiden erinäisiä yhdistelmiä (Lund & Jørgensen 1999). Tuhoava käytös kohdistuu 

useimmiten poistumisreittejä, kuten ovia ja ikkunoita, kohtaan (Voith & Borchelt 1985). 

Eroahdistunut koira saattaa myös karata kotoa (Seksel & Lindeman 2001) tai satuttaa 

itseään pakenemisen yhteydessä (Sherman 2008). Sisäsiisteillä koirilla on eroahdistuk-

sen yhteydessä esiintynyt sisälle virtsaamista tai ulostamista (Simpson ym. 2007). 

Uloste voi olla löysää, ja eroahdistunut koira voi myös oksennella (Borchelt & Voith 
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1982). Lisäksi eroahdistuneilla koirilla voi ilmetä lisääntynyttä ja itseään toistavaa liik-

kumista (Appleby & Pluijmakers 2003), kuolaamista (Storengen ym. 2014), liiallista 

turkin (Voith & Borchelt 1985) tai huulten nuolemista, haukottelua ja läähättämistä (Pa-

lestrini ym. 2010). Eroahdistuneet koirat eivät pakolla syö yksin jäätyään (Flannigan & 

Dodman 2001). Osa koirista voi aktivoitumisen sijaan vetäytyä myös passiivisemmaksi 

(Palestrini ym. 2010) tai vaikuttaa masentuneelta (Flannigan & Dodman 2001). 

Edellä kuvattuja oireita esiintyy vain omistajan poissa ollessa, ja omistajan ollessa pai-

kalla koira voi olla täysin normaalikäytöksinen (Voith & Borchelt 1985). Tapauksesta 

riippuen koira voi kuitenkin sietää yksin jäämisen tietyissä tilanteissa, kuten autoon jää-

dessä (Voith & Borchelt 1985). Osalla koirista pelkkä omistajan luokse pääsemättö-

myys, kuten häkissä oleminen tai eri huoneeseen sulkeminen, voi puolestaan laukaista 

eroahdistuksen oireet (Voith & Borchelt 1985). Oireet eivät vaikuta olevan riippuvaisia 

yksinolon pituudesta (Butler ym. 2011), ja ne alkavat yleensä nopeasti omistajan lähdön 

jälkeen (Palestrini ym. 2010). Tyypillisesti oireiden vakavuus saavuttaa huippunsa noin 

kolmenkymmenen minuutin kuluttua omistajan lähdöstä (Tuber ym. 1982). Oireilun va-

kavuusaste aaltoilee noin kolmenkymmenen minuutin jaksoissa, ja tyypillisesti vaka-

vuusaste hiipuu ajan kuluessa (Lund & Jørgensen 1999). Oireilun vakavuusaste voi kui-

tenkin voimistua ulkoisen ärsykkeen takia (Lund & Jørgensen 1999). 

Omistajan poissa ollessa havaittavien oireiden lisäksi suurin osa eroahdistuneista koi-

rista näyttää ahdistuksen oireita omistajan tehdessä lähtöä (Storengen ym. 2014). Omis-

tajan tekemät lähdön vihjeet, kuten avaimien käteen ottaminen tai takin pukeminen, 

saattavat laukaista koirassa muun muassa levottomuutta ja läähättämistä, mutta koira 

voi vaikuttaa myös masentuneelta (Voith & Borchelt 1985). Pieni osa koirista saattaa 

jopa suhtautua omistajan lähdön yrityksiin aggressiivisesti ja koettaa tarrata omistajaa 

kädestä tai jalasta hänen lähtönsä estääkseen (Borchelt & Voith 1982, Storengen ym. 

2014). Omistajan palatessa takaisin eroahdistunut koira tyypillisesti tervehtii omista-

jaansa intensiivisesti (Storengen ym. 2014). 

2.2 Yhteys muihin käytöstapoihin 

Aikaisemmin omistajaan kohdistuvan ylikiintymyksen on uskottu olevan olennainen osa 

eroahdistusta, koska eroahdistuneet koirat haluavat usein olla lähellä omistajaansa (Tuber 
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ym. 1982). Nykykäsityksen mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, eikä ylikiinty-

mystä ilmene kaikilla eroahdistuneilla koirilla (Parthasarathy & Crowell-Davis 2006). 

Kaikilla omistajaansa ylikiintyneillä koirilla ei myöskään ole välttämättä eroahdistusta 

(Parthasarathy & Crowell-Davis 2006). Flannigan ja Dodman (2001) havaitsivat kuiten-

kin tutkimuksessaan, että eroahdistuneet koirat seurasivat omistajiaan kolme kertaa to-

dennäköisemmin kuin koirat, joilla oli jokin muu käytösongelma. 

Pienen mittakaavan tutkimuksessa eroahdistuneet koirat ovat vaikuttaneet olevan käy-

töstavoiltaan pessimistisempiä kuin terveet koirat (Karagiannis ym. 2015). Mitä vaka-

vampia eroahdistusoireet ovat, sitä pessimistisemmältä koiran käytös on myös vaikutta-

nut toisessa tutkimuksessa (Mendl ym. 2010). Tutkimuksissa koirien pessimististä ja 

optimistista käytöstä arvioitiin ruokamotivoituneesti seuraamalla, kuinka nopeasti koira 

suuntasi ruokakupille, kun koiralle oli ensin opetettu, missä kohtaa olevassa kupissa oli 

ruokaa ja missä ei (Mendl ym. 2010, Karagiannis ym. 2015). Tarkempaa tietoa pessi-

mistisyyden yhteydestä eroahdistukseen ja mahdollisista syy-seuraus-suhteista ei ole 

kuitenkaan vielä saatavilla. 

Eroahdistuksen lisäksi koiralla saattaa myös olla muita käytösongelmia (Storengen ym. 

2014). Tanskassa vuosina 1987–1991 tehdyssä kartoitustutkimuksessa 76 %:lla kaikista 

käytösongelmaisista koirista oli vain yksi käytösongelma, kun taas 24 %:lla koirista oli 

yhtäaikaisia käytösongelmia kahdesta kuuteen kappaletta (Lund ym. 1996). Mittakaaval-

taan pienemmässä tutkimuksessa yli kahdestasadasta eroahdistuneesta koirasta vain 18 

%:lla eroahdistus oli ainoa käytösongelma (Storengen ym. 2014). Tutkimuksessa ylei-

simmät eroahdistuksen kanssa ilmenneet käytösongelmat olivat äänipelko ja aggressiivi-

nen käytös (Storengen ym. 2014). Äänipelon onkin todettu olevan merkitsevästi yleisem-

pää eroahdistuneilla koirilla kuin muiden käytösongelmien takia hoitoon hakeutuneilla 

koirilla (Flannigan & Dodman 2001). Overallin ym. (2001) tutkimustulosten mukaan ero-

ahdistusoireet ovat vakavampia, mikäli eroahdistuksen lisäksi koira pelkää ääniä tai uk-

kosta. 

2.3 Etiologia 

Omistajat saattavat virheellisesti uskoa eroahdistukseen liittyvän käytöksen olevan kat-

keruutta tai tottelemattomuutta (Borchelt & Voith 1982). Tottelemattomien koirien ei 

ole kuitenkaan havaittu olevan alttiimpia eroahdistukselle (Jagoe & Serpell 1996), eikä 
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koirilla oleta olevan katkeruudesta johtuvaa käytöstä (Borchelt & Voith 1982). Appleby 

ja Pluijmakers (2003) ehdottavat, että eroahdistuneet koirat jaettaisiin etiologisesti kol-

meen ryhmään. Heidän teoriansa mukaan koira alkaa kärsimään eroahdistuksesta, mi-

käli se ei kehitä itsenäisyyttä pentuiän jälkeen primäärin ylikiintymyksen takia, ympä-

ristössä tai koirassa tapahtuva muutos saa koiran turvautumaan enemmän omistajaansa 

tai koira pelkää jotain ärsykettä, kuten tiettyä ääntä (Appleby & Pluijmakers 2003). 

Teorian paikkansa pitävyyttä ei ole kuitenkaan todistettu. 

2.4 Altistavat tekijät 

Eroahdistus voi kehittyä minkä ikäiselle koiralle tahansa (Flannigan & Dodman 2001), 

eikä selkeää sukupuolialttiutta ole havaittu. Osassa kartoitustutkimuksia uroksilla on ha-

vaittu merkitsevästi enemmän eroahdistusta kuin nartuilla (McGreevy & Masters 2008, 

Storengen ym. 2014), mutta osassa sukupuolien välillä vastaavaa eroa ei havaittu (Lund 

ym. 1996, Bamberger & Houpt 2006). Selkeää rotualttiutta ei ole myöskään todistettu, 

ja alttiimmiksi luetellut rodut vaihtelevat kartoitustutkimuksien välillä (Lund ym. 1996, 

Bamberger & Houpt 2006, Storengen ym. 2014). Overallin ym. (2001) tutkimuksen pe-

rusteella äänipelkoisuus tai se, että koira pelkää ukkosta, saattaa altistaa koiran ero-

ahdistukselle. Herronin ym. (2014) tutkimuksessa ukkosta pelkäävien koirien ei kuiten-

kaan ole havaittu olevan alttiimpia eroahdistukselle. 

Tiettyjen ympäristötekijöiden on havaittu altistavan mahdollisesti eroahdistukselle. Yk-

sinasuvien omistajien koirilla on havaittu olevan 2,5 kertainen riski eroahdistukselle 

useamman hengen talouksiin verrattuna (Flannigan & Dodman 2001). Alttiuden ero-

ahdistukselle on myös havaittu lisääntyvän merkitsevästi, mikäli perheeseen on tullut 

uusi ihminen (McGreevy & Masters 2008). Eroahdistuksen kehittymisen ei ole havaittu 

olevan riippuvainen yksin jäämisten yleisyydestä tai pituudesta (Herron ym. 2014), 

mutta tässä tapahtuvien muutosten uskotaan altistavan eroahdistukselle (Borchelt & 

Voith 1982). Borcheltin ja Voithin (1982) mukaan koira voi alkaa oireilla, kun omistaja 

palaa loman tai työttömyyden jälkeen takaisin töihin. Yksittäisessä tutkimuksessa omis-

tajan työpaikan vaihdoksen on havaittu merkitsevästi lisänneen alttiutta eroahdistukselle 

(McGreevy & Masters 2008). Toisessa tutkimuksessa ero kuitenkin vain lähestyi mer-

kitsevää, kun uuden työpaikan lisäksi otettiin huomioon muut mahdolliset muutokset 

ympäristössä, kuten muun muassa muuttaminen ja avioliiton karille ajautuminen (Flan-
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nigan & Dodman 2001). Kolmen kuukauden iässä tapahtuneen erittäin runsaan totutta-

misen erilaisiin ihmisiin ja tilanteisiin on havaittu merkitsevästi lisäävän eroahdistuksen 

riskiä yhdeksästä kahteentoista kuukauden ikäisillä koirilla (Bradshaw ym. 2002). Tut-

kijat epäilivät tapahtuneen johtuneen siitä, että pentu tottuu nuorena saamaan huomiota 

usein, minkä seuraamuksena koira alkaa ilmentämään eroahdistuksen oireita, kun tottu-

mus ei jatkossa täytykään (Bradshaw ym. 2002). 

Koiran hemmottelu, kuten omistajan vieressä nukkumisen salliminen, ei tutkitusti altista 

eroahdistukselle (Flannigan & Dodman 2001). Sen sijaan McGreevy ja Masters (2008) 

havaitsivat lemmikkikaupasta peräisin olevilla koirilla olevan merkitsevästi suurempi to-

dennäköisyys eroahdistukselle kuin ystäviltä tai perheenjäseniltä hankituilla. Myös löy-

töeläinkodissa vietetyn ajan on uskottu altistavan eroahdistukselle (Borchelt & Voith 

1982). Flannigan ja Dodman (2001) eivät kuitenkaan havainneet merkitsevää alttiuden 

lisääntymistä ystäviltä, perheenjäseniltä, kasvattajilta tai lemmikkikaupoista hankittuihin 

koiriin verrattuna. Tutkimuksessa kontrollina käytettiin koiria, joilla oli muita käytöson-

gelmia (Flannigan & Dodman 2001), joten saattaa olla mahdollista, että ero ei yltänyt 

merkitseväksi, mikäli löytöeläinkodissa vietetty aika altistaisi koiran yleisesti käytöson-

gelmille. 

2.5 Diagnosointi 

Eroahdistuksen diagnosointiin ei ole kehitetty yksinkertaista testiä. Tutkimuksissa diag-

noosi onkin perustunut omistajan haastatteluun ja yksilöityyn tietoon koiran käytöksestä 

(King ym. 2000). Käytös voidaan arvioida eri tilanteissa, kuten omistajan ollessa ko-

tona, lähtiessä kotoa, ollessa poissa kotoa ja palatessa kotiin (Cottam ym. 2008). Tieto 

koiran käytöksestä saattaa pohjautua epäsuoriin todisteisiin, joita voivat olla muun mu-

assa omistajan poissa ollessa tapahtunut hävitys ja naapureiden ilmoitukset poissa olon 

aikaisesta ääntelystä (Palestrini ym. 2010). Koiran käytöstä voidaan kuitenkin myös vi-

deoida (Palestrini ym. 2010), jolloin saadaan objektiivisempi kuva koiran käytöksestä. 

Mahdolliset lääketieteelliset sairaudet ja käytösongelmat on suljettava pois ennen ero-

ahdistusdiagnoosin tekemistä (Sherman & Mills 2008). Taulukossa 1 käsitellään ero-

ahdistukselle tyypillisimpien oireiden mahdollisia käytösongelmallisia erotusdiagnoo-

seja. Eroahdistusta diagnosoitaessa on muistettava myös mahdollisuus, että koiralla on 

useampi yhtäaikainen käytösongelma (Storengen ym. 2014). 
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Taulukko 1: Käytösongelmallisia erotusdiagnooseja eroahdistuksen oireille 

(Voith  & Borchelt 1985) 

Oire Käytösongelmallinen erotusdiagnoosi 

Ääntely Reaktio ulkopuoliseen ärsykkeeseen, sosiaalinen käyttäytymi-

nen, leikkivä käytös, aggressiivinen käytös, pelkoreaktio 

Tuhoava käytös Leikkivä käytös, pennun pureskelu, pelkoreaktio, reaktio ul-

kopuoliseen ärsykkeeseen, yliaktiivisuus 

Sisälle virtsaaminen 

tai ulostaminen 

Riittämätön sisäsiisteyskoulutus, riittämätön tarpeilleen pääse-

misen mahdollisuus, pelkoreaktio, alistumisesta tai tapaami-

sen ilosta tai jännityksestä johtuva virtsanpidättämiskyvyttö-

myys, merkkaileva käytös 

 

2.6 Ehkäisy 

Tutkimuksissa havaituista eroahdistukselle altistavista tekijöistä voi olla mahdollista pää-

tellä, miten eroahdistusta voitaisiin ehkäistä. Lisäksi Bradshaw ym. (2002) ovat todenneet 

eroahdistuksen olevan merkitsevästi vähäisempää yhdeksän ja kahdentoista kuukauden 

iässä koirilla, joita oli totutettu erilaisiin ihmisiin, koiriin ja tilanteisiin kuudesta yhdek-

sään kuukauden ikäisinä. Löytöeläinkodissa alle 5,5 kuukautisina kastroiduilla tai sterili-

soiduilla koirilla on myös todettu olevan merkitsevästi vähemmän eroahdistusta kuin 

myöhemmällä iällä leikatuilla (Spain ym. 2004). Tutkijoiden mielestä tulokseen saattoi 

kuitenkin vaikuttaa leikkausikää enemmän ikäkausi, jonka koira vietti löytöeläinkodissa 

(Spain ym. 2004). Herron ym. (2014) eivät havainneet löytöeläinkodista adoption yhtey-

dessä annettujen toimintaohjeiden ehkäisevän eroahdistuksen ilmenemistä kuukausi 

adoption jälkeen, kun keskenään verrattiin toimintaohjeita saaneiden omistajien koiria 

ohjeita saamattomien omistajien koiriin. Tutkimuksessa toimintaohjeet koostuivat oh-

jeista, joita yleisesti käytetään eroahdistuneiden koirien hoitoon (Herron ym. 2014). 
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3 EROAHDISTUKSEN HOIDOSTA YLEISESTI 

Eroahdistuksen hoidon tarkoituksena on saada koira sietämään yksin jäämistä ilman ah-

distuksen ilmenemistä (Voith & Borchelt 1985). Koiran eroahdistusta ei suositella käsi-

teltävän viidessä minuutissa toisen eläinlääkärikäyntiä vaativan asian yhteydessä, ja jos-

kus eläinlääkärien ja käytöskouluttajien välinen yhteystyö saattaa olla hyödyllistä (Turner 

1997). Hoito itsessään koostuu vähintään käytöshoidosta, jonka tueksi voidaan määrätä 

ahdistusta lievittävä lääkitys (Borchelt & Voith 1985). Käytöshoidon tueksi voidaan ottaa 

myös muita apukeinoja, kuten DAP-feromoni (Gaultier ym. 2005). Eroahdistuksen täy-

dellinen parantuminen vie kuitenkin aikaa, ja hoidon alkaessa tehota eroahdistusoireet 

tulevat vielä jatkumaan (King ym. 2000). Täydellinen parantuminen on mahdollista, 

mutta tutkimuksissa se on ollut haastava saavuttaa edes kolmessa kuukaudessa, vaikka 

lääkehoito olisikin otettu mukaan hoito-ohjelmaan käytöshoidon tueksi (King ym. 2000, 

Seksel & Lindeman 2001). Hoitoa saatetaan joutua jatkamaan yli vuoden ajan (King ym. 

2004) tai mahdollisesti loppuelämän (Sherman & Mills 2008). Hoidon myötä edistymistä 

on kuitenkin tarkoitus tulla jatkuvasti. 

3.1 Miksi eroahdistusta hoidetaan? 

Aiemmin mainitun mukaisesti eroahdistukseen liittyvä ahdistus on vakava hyvinvointi-

ongelma (King ym. 2000, Cottam ym. 2008) ja koira voi loukata itsensä pakoyrityksien 

yhteydessä (Sherman 2008). Tämän lisäksi eroahdistuksen uskotaan vaikuttavan negatii-

visesti sekä koiran ja omistajan väliseen suhteeseen että myös rahatilanteeseen oireilusta 

johtuneiden tuhojen korjaamisen takia (Sherman & Mills 2008). Omistajat saattavatkin 

lopettaa koiran (Piirainen & Taponen 2003) tai sijoittaa sen eteenpäin uuteen kotiin koiran 

käytöksen vuoksi (Salman ym. 2000). Löytöeläinkodista hankituilla koirilla eroahdistuk-

sen on todettu lisäävän riskiä koiran eteenpäin sijoittamiselle, muttei lopettamiselle 

(Spain ym. 2004). Näistä syistä eroahdistuneille koirille on tarjottava hoitoa, eikä ero-

ahdistus mitä todennäköisemmin parane, mikäli koira jätetään hoidotta (Blackwell ym. 

2006). Borcheltin & Voithin (1982) mukaan koirien tiedetään kärsineen eroahdistuksesta 

hoitamattomana jopa vuosien ajan. Yksittäisessä tutkimuksessa oireiden alkamisen ja 

hoidon aloittamisen välisen ajan pituus tai oireiden vakavuus ei vaikuttanut parantumisen 

ennusteeseen (Seksel & Lindeman 2001). Tutkimus oli pienessä mittakaavassa tehty 

(Seksel & Lindeman 2001), mutta tämä saattaa antaa viitettä siihen, ettei edes vakavia tai 
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kauan aikaa jatkuneita tapauksia ole syytä leimata toivottomiksi tapauksiksi. Aikaista 

puuttumista pidetään silti tärkeänä eroahdistuksen hoidossa (Overall ym. 2001). 

3.2 Lähtötilanteen kartoitus 

Ennen hoitoprosessiin siirtymistä koiran lähtötilanteen tulee olla kartoitettu. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että koiran käytös, oireet ja oireiden taso on selvitetty tarkasti, jotta koiran 

edistymistä hoidon aikana voidaan seurata (King ym. 2000). Koiran lähtötilanne voi vai-

kuttaa myös hoito-ohjelman suunniteluun (Appleby & Pluijmakers 2003). Tutkimuksissa 

kartoitus on tehty muun muassa useamman yksin jäämistilanteen perusteella (Butler ym. 

2011) tai arvioimalla koiran käytöstä esimerkiksi kahden viikon ajalta (Simpson ym. 

2007). Myös omistajan muistikuviin luottaminen koiran aiemmasta käytöksestä on mah-

dollista, jolloin erillistä tarkkailuaikaa ei tarvita (Cottam ym. 2008). Tutkimuksissa läh-

tötilanteen kuvailu on perustunut yleensä diagnoosin tapaan omistajan subjektiiviseen ar-

vioon koiran käytöksestä (King ym. 2000, Simpson ym. 2007, Cottam ym. 2008). 

Cottamin ym. (2008) tutkimuksessa omistajilta kysyttiin useita kysymyksiä koirien käy-

töksen selvittämiseksi. Kysymykset käsittelivät koiran käytöstä omistajan ollessa kotona, 

omistajan lähtiessä kotoa, koiran jäädessä yksin ja omistajan palatessa kotiin (Cottam ym. 

2008). Omistajan ollessa kotona tutkimuksessa haluttiin tietää, seuraako koira omista-

jaansa (Cottam ym. 2008). Omistajan kotoa lähtemisen aikaiset kysymykset puolestaan 

keskittyivät siihen, ahdistuuko koira omistajan lähdön vihjeiden seuraamuksena ja onko 

koira aggressiivinen tai ilmentääkö se muita käytösongelmia, kun omistaja lähtee (Cottam 

ym. 2008). Yksin jäämisen käytöstä kuvaavissa kysymyksissä selvitettiin, äänteleekö 

koira puolen tunnin kuluessa omistajan lähdöstä (Cottam ym. 2008). Lisäksi haluttiin tie-

tää väheneekö koiran aktiivisuus, vaikuttaako koira masentuneelta ja syökö koira mitään, 

kun omistaja on lähtenyt (Cottam ym. 2008). Omistajilta kysyttiin myös esiintyykö koi-

ralla tuhoavaa käytöstä, sisälle virtsaamista tai sisälle ulostamista ainoastaan omistajan 

poissa ollessa ja onko koiralla säännöllisesti ripulia, oksentelua tai ylenmääräistä itsensä 

nuolemista, kun omistaja on poissa (Cottam ym. 2008). Omistajan kotiin palaamista kos-

kevat kysymykset keskittyivät siihen, tervehtiikö koira omistajaa intensiivisesti (Cottam 

ym. 2008). Omistajat arvioivat kysymyksissä kuvatun oireen vakavuutta neliportaisella 

asteikolla: ”oiretta ei ilmene”, ”lievä”, ”kohtalainen” ja ”vakava”. Vastauksen perusteella 

oireille annettiin numeerinen arvo nollasta kolmeen siten, että mitä vakavampaa oireilu 

oli, sitä suuremman pistemäärän koira sai (Cottam ym. 2008). Tätä kautta tutkimuksessa 
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jokaiselle koiralle laskettiin ahdistuspisteet lähtötilanteen kartoituksen yhteydessä (Cot-

tam ym. 2008). 

Lähtötilanteen kartoitus on myös mahdollista tehdä objektiivisemmin ja todennäköisesti 

luotettavammin videokuvaamalla koiran käytöstä (Blackwell ym. 2006). Mikäli videoku-

vausta käytetään eroahdistuksen diagnosoinnissa, voidaan lähtötilanteen kartoitus tehdä 

samasta videomateriaalista (Blackwell ym. 2006). Vastaavasti koiran aiheuttamista vau-

rioista voidaan ottaa kuvia tai koiran luokse on mahdollista tehdä tarkkailukäyntejä (But-

ler ym. 2011). Butlerin ym. (2011) tutkimuksessa tarkkailukäynnit tehtiin muiden kuin 

eroahdistusoireilua aiheuttavien ihmisten toimesta. Koska osa koirista reagoi ulkoisiin 

ärsykkeisiin (Lund & Jørgensen 1999), tarkkailija saattaa kuitenkin tahtomattaan vaikut-

taa koiran käytökseen. 

3.3 Hoidossa huomioitavat asiat 

Borchelt ja Voith (1982) ovat huomauttaneet, ettei yhdelle koiralle toimiva hoitotapa vält-

tämättä toimi toiselle koiralle. Tutkimuksissa ei olekaan varmistettu kaavamaista hoito-

ohjelmaa, jolla jokainen eroahdistuspotilas paranisi. Tämä saattaa osin olla seurausta 

siitä, että koirien oirekuvat vaihtelevat ja jokainen koira elää erilaisessa tilanteessa. Li-

säksi toiselle koiralle hyödyllinen käytöshoidon toimintaohje saattaa tilanteesta riippuen 

olla turha toiselle koiralle (Nack 1999). Täten saattaakin olla hyödyllistä suunnitella 

hoito-ohjelma ottamalla huomioon sekä omistajan rutiinit, mieltymykset ja kyvykkyys 

(Blackwell ym. 2006) että koiran tarpeet ja elinympäristö (Appleby ja Pluijmakers 2003). 

Blackwellin ym. (2006) tutkimuksessa yksilöllisen hoito-ohjelman saaneista koirista suu-

rempi osuus edistyi hoidon aikana kuin yksilöllistämättömän hoito-ohjelman saaneista 

koirista. Ryhmien välinen ero ei kuitenkaan yltänyt merkitseväksi, minkä lisäksi tieto 

edistymisestä perustui vain omistajien subjektiiviseen arvioon (Blackwell ym. 2006). 

Toisaalta koirien määrä tutkimuksessa ei ollut erityisen suuri (Blackwell ym. 2006), mikä 

saattoi osaltaan vaikuttaa tulokseen. Eroahdistusta hoidettaessa tulee myös hoitaa koiraa 

mahdollisesti vaivaavaa äänipelkoa (Appleby & Pluijmakers 2003), kuten muitakin koi-

ran ongelmia, jotta koiran hyvinvointi parantuisi kokonaisvaltaisesti. 

Takeuchin ym. (2000) tutkimuksessa eroahdistuneiden koirien havaittiin edistyvän mer-

kitsevästi heikommin ryhmässä, jossa omistajille annettiin enemmän kuin viisi erillistä 

toimintaohjetta, kuin vähemmän ohjeita saaneessa ryhmässä. Ryhmien välillä ei ollut 
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merkitseviä eroja noudatettujen ohjeiden välillä (Takeuchi ym. 2000). Tutkijat pohtivat 

ilmiön mahdolliseksi syyksi sitä, että enemmän ohjeita saaneet omistajat saattoivat häm-

mentyä ohjeiden lukumäärästä tai että ohjeiden suuri määrä sai heidät osin kapinoimaan 

hoitoa kohtaan (Takeuchi ym. 2000). Kolmantena vaihtoehtona mainittiin myös se, että 

ohjeita annettiin enemmän, kun eroahdistus oli vakava (Takeuchi ym. 2000). Aiemmin 

mainitun mukaisesti oireiden vakavuus ei ole kuitenkaan pakolla vaikuttanut koirien hei-

kompaan edistymiseen (Seksel & Lindeman 2001). Takeuchin ym. (2000) tutkimuksen 

perusteella jaettavien toimintaohjeiden määrää tulisi rajata ja keskittyä muutamaan asi-

aan. 

Hoidon sisällön lisäksi on tärkeää ottaa omistaja muutenkin huomioon. Hän on se ihmi-

nen, joka tekee pitkälti kaiken työn koiran parantumisen eteen (King ym. 2000, Simpson 

2007, Butler ym. 2011). Täten omistajan onkin oltava valmis sitoutumaan hoito-ohjelman 

noudattamiseen ja ymmärrettävä, ettei koiran käytös ole silkkaa ilkeyttä (Borchelt & 

Voith 1982), tylsyyttä tai tottelemattomuutta (Lund & Jørgensen 1999). Omistajan on 

myös ymmärrettävä realistiset ennusteet eroahdistuksen suhteen ja se, ettei eroahdistus 

parane yhdessä yössä tai mene itsestään ohitse. 

Sillä, tapahtuuko omistajan ohjeistaminen lähineuvontana klinikalla vai kaukoneuvon-

tana faksin tai sähköpostin välityksellä, ei vaikuta olevan merkitystä hoidon tehoamisen 

(Cottam ym. 2008). Lähi- ja kaukoneuvontaa verranneessa tutkimuksessa ryhmien välillä 

ei havaittu merkitsevää eroa eroahdistuneiden koirien edistymisessä, kun ryhmille käy-

tettiin samoja käytösterapeutteja ja ohjeina samoja toimintamalleja ja kirjoitettuja mate-

riaaleja (Cottam ym. 2008). Eroa lähi- ja kaukoneuvonnan välillä ei myöskään huomattu, 

kun ryhmien välillä verrattiin sitä, kuinka hyvin omistajat ymmärsivät heille asetetut ky-

symykset ja saadut toimintaohjeet, kuinka hyvin he käsittivät eroahdistuksen käytöson-

gelmana, kuinka hyvin he muistivat annetut ohjeet, kuinka hyvin ja helposti he toteuttivat 

annettuja ohjeita, ja kuinka tyytyväisiä he olivat kirjallisten materiaalien riittävyyteen 

(Cottam ym. 2008). Täten pelkästään kirjalliseen kanssakäyntiin perustuva hoitotapa voi 

olla yhtä tehokasta kuin klinikalla tapaaminen, mikäli hoidon laatu pystytään tarjoamaan 

vastaavana (Cottam ym. 2008). Kasvotusten käyty keskustelu voi kuitenkin olla omista-

jasta miellyttävämpi kuin kirjallisesti tapahtuva neuvonta (Cottam ym. 2008). 
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4 KÄYTÖSHOITO 

Käytöshoito on eroahdistuneen koiran ensisijainen hoitomuoto (Borchelt & Voith 1982), 

ja käytöshoidon on todettu lieventävän merkitsevästi eroahdistusoireiden ilmenemistä 

verrattuna siihen, että eroahdistus jätettäisiin hoitamatta (Blackwell ym. 2006). Käytös-

hoito lieventää myös omistajaan suuntautuvaa ylimääräistä kiintymystä (King ym. 2000). 

Kahden ensimmäisen kuukauden kuluessa edistymisprosentit ovat tutkimuksien välillä 

vaihdelleet 50 %:sta (Simpson ym. 2007) 86 %:iin (Blackwell ym. 2006), ja tutkimukset 

viittaavat käytöshoidon olevan tarpeen vähintään kuukausien ajan (King ym. 2000, 

Blackwell ym. 2006, Simpson ym. 2007, Butler ym. 2011). Kingin ym. (2004) jatkotut-

kimuksessa yli 90 %:a omistajista jatkoi käytöshoitoa vielä 5,5–16 kuukautta kolme kuu-

kautisen tutkimuksen jälkeen. Sekselin & Lindemanin (2001) mielestä käytöshoitoa olisi 

kannattavaa jatkaa koiran elämän loppuun asti. Tutkimuksissa käytöshoidon hoito-oh-

jelma on koostettu useammasta toimintaohjeesta, jotka ovat eri lähteiden välillä pääpiir-

teittäin toisiaan vastaavia (King ym. 2000, Blackwell ym. 2006, Butler ym. 2011). Osassa 

tutkimuksia toimintaohjeet on kuitenkin jaettu eri vaiheisiin eikä ohjeiden kaikkia kohtia 

noudateta heti ensimmäisestä päivästä lähtien (Podberscek ym. 1999, Blackwell ym. 

2006). Muissa tutkimuksissa vastaavaa jakoa ei ole suoritettu (King ym. 2000, Simpson 

2007, Butler ym. 2011). Tutkimuksissa ei ole vielä verrattu, onko toimintaohjeiden jaka-

minen vaiheisiin hyödyllistä eroahdistuksen hoidossa vai ei. 

Eroahdistuksen hoidossa käytettävien yksittäisten toimintaohjeiden tehokkuuksia ei ole 

tutkittu. Butlerin ym. (2011) tutkimuksessa järjestelmällisen totuttamisen yksin jäämi-

seen arveltiin olevan todennäköisin edistyksen aiheuttaja. Muut toimintaohjeet tutkimuk-

sessa olivat ruoan tarjoaminen koiralle lähdön ja paluun yhteydessä, rankaisemisen vält-

täminen, liikunnan lisäys, paikka-harjoitusten tekeminen, rauhallisen käytöksen palkitse-

minen, jännittyneen käytöksen huomiotta jättäminen ja seuraamisen estäminen (Butler 

ym. 2011). Tutkimus tehtiin varsin pienellä koiramäärällä (Butler ym. 2011), mutta samaa 

mieltä ovat olleet myös Voith ja Borchelt (1985). Suuremmalla koiramäärällä tehdyssä 

Blackwellin ym. (2006) tutkimuksessa yksin jäämiseen ja lähdön vihjeisiin totuttamisen 

ei kuitenkaan havaittu johtavan parempaan edistykseen kuin omistajaan kohdistuvan kiin-

tymyksen alentamisen. 
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Tutkimuksissa omistajia on ohjeistettu välttämään jättämästä koiraa hoidon aikana yksin 

pidemmiksi ajoiksi kuin mistä se ahdistumatta selviää (Seksel & Lindeman 2001, Butler 

ym. 2011). Borcheltin ja Voithin (1982) mielestä eroahdistuneen koiran jättäminen pit-

kiksi ajoiksi yksin hoitoprosessin aikana ja varsinkin sen alussa voi pahentaa eroahdis-

tusta ja jopa estää käytöshoidon tuomaa edistystä. Tämän välttämiseksi koira voidaan 

esimerkiksi ottaa mukaan töihin tai joku voidaan pyytää vahtimaan koiraa kotiin (Bor-

chelt & Voith 1982). Mikäli tämä ei kuitenkaan onnistu, mahdolliset taantumat on vain 

hyväksyttävä (Borchelt & Voith 1982). Taantumia saattavat aiheuttaa myös väärin toteu-

tettuna käytöshoidon toimintaohjeet (Borchelt & Voith 1982). Takeuchin ym. (2000) tut-

kimuksessa muun muassa häkin käyttämisen, paikka-harjoituksen, lähdön vihjeisiin ja 

yksinjäämiseen totuttamisen sekä rauhallisen käytöksen vahvistamisen niin kotoa läh-

tiessä kuin kotiin palatessa havaittiin olevan omistajille mahdollisesti haastavia tai vai-

kean tuntuisia toteuttaa ja noudattaa. Tämä ei kuitenkaan vähennä näiden ohjeiden mah-

dollisesti tarjoamaa hyötyä, minkä takia ohjeiden tärkeys on tärkeä selittää omistajille ja 

kertoa heille miten harjoitukset auttavat tilannetta eteenpäin (Takeuchi ym. 2000). 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään yleisimmin tutkimuksissa käytettyjen toimintaohjei-

den teoriaa ja toteutusta. Toimintaohjeet on jaettu Applebyn ja Pluijmakersin (2003) ar-

tikkelin mukaisesti seuraaviin kategorioihin: kiintymyksen kohteen tärkeyden vähentä-

minen, tuen tarjoaminen omistajan poissaolon aikana, järjestelmällinen totuttaminen, ru-

tiinit kotoa lähtiessä ja kotiin palatessa ja rankaisemisen välttäminen. Totuttamisesta pu-

huttaessa tarkoitetaan oppimisen muotoa, jossa ärsykkeen – kuten esimerkiksi yksin jää-

misen – toistuminen johtaa sen aiheuttaman reaktion lieventymiseen (Borchelt & Voith 

1982). Pitkä aikaväli ärsykkeiden välillä ei johda tottumiseen, ja mitä voimakkaamman 

reaktion ärsyke aiheuttaa, sitä epätodennäköisempää tottuminen on (Borchelt & Voith 

1982). Tämän takia totutus pitää aloittaa mahdollisimman lievästä ärsykkeestä ja siirtyä 

hitaasti kohti voimakkaampaa ärsykettä (Borchelt & Voith 1982). Totuttaminen voidaan 

yhdistää vastaehdollistamiseen, mikä tarkoittaa, että totuttamisen yhteydessä haluttu – 

kuten eroahdistuksen tapauksessa ei ahdistunut – käytös palkitaan (Borchelt & Voith 

1982). Mikäli palkitseminen tehdään väärään aikaan tai väärän reaktion yhteydessä, vas-

taehdollistaminen ei edistä koiran käytöstä (Borchelt & Voith 1982). Jos koira osoittaa 

eroahdistuksen oireita esimerkiksi perheen toisesta koirasta eroon joutuessaan, seuraa-

vissa kappaleissa mainittuja toimintaohjeita voidaan soveltaa toiseen koiraan kohdistuvan 
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kiintymyksen vähentämiseen ja koira totutetaan selviämään ilman koirakaveriaan (Ap-

pleby & Pluijmakers 2003). 

4.1 Kiintymyksen kohteen tärkeyden vähentäminen 

Butlerin ym. (2011) tutkimukseen osallistuneet eroahdistuneiden koirien omistajat kor-

vasivat poissaoloaan olemalla jatkuvasti koiriensa kanssa tekemisissä kotona ollessaan. 

Tietoa ei kuitenkaan verrattu eroahdistuksesta kärsimättömien koirien omistajin. Edellä 

mainitun käytöksen arvellaan vain pahentavan eroahdistusoireilua, sillä omistajan pai-

kalla ollessa annettu jatkuva huomio lisää tilanteen eroa yksin jäämiseen verrattuna (But-

ler ym. 2011). Muokkaamalla tapaa, jolla omistaja huomioi koiraansa ja toimii tämän 

kanssa, onkin tarkoitus vähentää koiran riippuvuutta omistajasta (Blackwell ym. 2006). 

Tutkimuksien toimintaohjeiden mukaisesti koiraa tulisi huomioida vain omistajan aloit-

teesta, kun koiran on rauhallinen (King ym. 2000, Simpson ym. 2007). Koiraa ei täten 

huomioida, mikäli se kerjää huomiota (Blackwell ym. 2006) tai on ahdistunut (Seksel & 

Lindeman 2001). Omistajille tulisi kuitenkin kertoa, että huomiota hakeva käytös saattaa 

lisääntyä ennen kuin huomion hakeminen lievenee (Appleby & Pluijmakers 2003). Omis-

tajia on myös ohjeistettu kehittämään rutiinit ruokinta- ja leikkimisajoille ja varaamaan 

päivittäin 30 minuuttia aikaa koiransa kanssa leikkimiselle tai muulle huomioinnille (Sek-

sel & Lindeman 2001). 

Fyysisen kontaktin, kuten sylissä olemisen, vähentämistä on käytetty tutkimuksien käy-

töshoidossa (Podberscek ym. 1999). Tämän uskotaan vähentävän ylikiintymystä omista-

jaa kohtaan (Voith & Borchelt 1985) ja rohkaisevan koiraa olemaan itsenäisempi (Nack 

1999). Koiran nukkumapaikka voidaan asteittain siirtää pois omistajan makuuhuoneesta 

(Podberscek ym. 1999) tai nukkuminen omistajan luona voidaan sallia, mikäli omistaja 

kutsuu koiran täysin omasta tahdostaan luokseen nukkumaan (King ym. 2000). Itsenäistä 

käytöstä uskotaan lisäävän myös se, että koiralle annettaan tehtäviä, joissa koira palkitsee 

itse itsensä (Appleby & Pluijmakers 2003). Ilmaisten makupalojen antamista ei suositella 

(Podberscek ym. 1999). Applebyn ja Pluijmakersin (2003) ovat liittäneet artikkelinsa esi-

merkinomaiseen hoito-ohjelmaan koiran hoitoon liittyvien tehtävien jakamisen perheen-

jäsenten kesken yksittäisestä ihmisestä riippuvuuden vähentämiseksi. Omistajat saattavat 

kuitenkin olla edellä mainittuja toimintaohjeita vastaan, koska he haluavat nauttia ajasta 

koiransa kanssa (Voith & Borchelt 1985). Voithin ja Borcheltin (1985) mielestä omistajaa 
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voi kuitenkin lohduttaa sillä, että normaalin kontaktin palauttaminen koiraan on todennä-

köisesti mahdollista, kun koira on parantunut eroahdistuksesta. 

4.2 Tuen tarjoaminen omistajan poissaolon ajaksi 

4.2.1 Rentoutumisen vihjeet 

Tutkimuksien käytöshoito-ohjelmissa omistajille on ohjeistettu antamaan koiralle yksin 

jäämisen ajaksi omistajalta tuoksuva esine, ruoalla täytetty lelu (Blackwell ym. 2006), 

ruokaa (Butler ym. 2011) tai muuten vain erityinen lelu (Takeuchi ym. 2000). Näiden niin 

sanottuja rentoutumisen vihjeiden tarkoituksena on lähteestä riippuen joko hämätä koiraa 

omistajan lähtiessä (Simpson ym. 2007), luoda koiralle turvallinen tunne (Podberscek 

ym. 1999) tai saada koira rentoutumaan (Appleby & Pluijmakers 2003). Esimerkiksi But-

lerin ym. (2011) tutkimuksessa rentoutumisen vihjeitä käytettiin vastaehdollistamaan 

koira omistajan lähdön vihjeisiin. Koira voi myös saada rentoutumisen vihjeiden kautta 

tekemistä (Blackwell ym. 2006). Vastaavina vihjeinä voivat toimia myös television tai 

radion päälle jättäminen tai jokin asia, jonka koira on yhdistänyt eroahdistusta aiheutta-

mattomaan yksin jäämiseen (Voith & Borchelt 1985). Jos omistaja on kuitenkin jättänyt 

aiemmin radion päälle koiran jäädessä yksin ja koira on mahdollisesti ahdistunut tuona 

aikana, radion päälle jättäminen ei ole hyvä rentoutumisen vihje (Voith & Borchelt 1985). 

Ahdistukseen jo liitetyn asian ei uskota toimivan rentoutumisen vihjeenä, sillä yhteen 

liittymisen takia koira voi ahdistua asian esiintyessä (Voith & Borchelt 1985). Vihjeet 

tulisi esitellä juuri ennen omistajan lähtöä ja poistaa omistajan palattua (Voith & Borchelt 

1985). Applebyn ja Pluijmakersin (2003) artikkelin esimerkinomaisessa hoito-ohjel-

massa rentoutumisen vihjeisiin totuttaminen aloitetaan koiran ollessa rauhallinen ja omis-

tajan ollessa kotona. Tämän jälkeen rentoutumisen vihjeet voidaan yhdistää harjoituksiin, 

jossa koiraa totutetaan yksin jäämiseen, ja lopulta yhdistää omistajan lähtöön myös har-

joituksien ulkopuolella (Appleby & Pluijmakers 2003). Vastaavaa tapaa, jossa vihje ensin 

opetetaan koiralle, ei ole käytetty tutkimuksien hoito-ohjelmissa (Podberscek ym. 1999, 

King ym. 2000, Butler ym. 2011). Voithin ja Borcheltin (1985) mielestä rentoutumisen 

vihjeitä ei ole suotava esittää, mikäli koira jätetään pidemmäksi aikaa yksin kuin mistä se 

ahdistumatta selviää, jottei vihje yhdistyisi ahdistuksen tunteeseen. Kun koira ei enää ah-

distu yksin jäämisestä, rentoutumisen vihjeet voidaan tarvittaessa jättää pikkuhiljaa pois 

koiran jäädessä yksin (Tuber ym. 1982, Voith & Borchelt 1985). 
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4.2.2 Turva-alue 

Ympäristöä muokkaamalla ja turva-alueen luomalla koiran ahdistuksen tasoa on tarkoitus 

laskea ja luoda tilanne, jossa koira ei kykene loukkaamaan itseään tai tuhoamaan asuntoa 

(Sherman 2008). Lisäksi ulkopuolelta tuleviin ärsykkeisiin reagoivalle koiralle voidaan 

tarjota turva-alueeksi esimerkiksi ääniä eristävä piilopaikka (Appleby & Pluijmakers 

2003). Myös häkin käyttö turva-alueena on mahdollista, mikäli koira on tottunut tai totu-

tetaan hitaasti häkissä rauhassa olemiseen omistajien ollessa paikalla (Voith & Borchelt 

1985). Häkkiin totutus voidaan esimerkiksi suorittaa tarjoamalla ruokaa häkkiin ja sulke-

malla häkin ovea lyhyiksi hetkiksi kerrallaan (Voith & Borchelt 1985). Eteneminen teh-

dään hitaasti, ja kun koira on tottunut olemaan vapaasta tahdosta häkissä omistajien pai-

kalla ollessa, häkkiä voidaan myös käyttää harjoituksissa, joissa koiraa totutetaan yksin 

jäämiseen (Voith & Borchelt 1985). Väärin toteutettuna häkin käyttäminen voi kuitenkin 

pahentaa koiran eroahdistusoireita (Borchelt & Voith 1982) tai lisätä koiran kokemaa 

epämukavuutta (Palestrini ym. 2010). Koira voi myös loukata itsensä yrittäessään paeta 

häkistä (Sherman 2008). Mikäli koiraa joudutaan yksin jäämisen ajaksi pitämään ainoas-

taan häkissä, häkin on noudatettava valtioneuvoston asetuksen koirien ja kissojen ja mui-

den pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010) 13 §:n mukaisia ko-

kosuosituksia. Eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 22 §:n mukaan koiraa saa pitää kulje-

tukseen soveltuvassa häkissä tai vastaavassa pienikokoisessa säilytystilassa vain, jos sai-

raus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaatii, eikä eroahdistuksen voi välttämättä 

katsoa täyttävän tätä määritelmää. Häkkiä tai kuljetuskoppaa on mahdollista käyttää ta-

pauksesta riippumatta koiran turvapaikkana niin, että ovi on auki ja koira voi halutessaan 

mennä sinne turvaan. 

4.3 Järjestelmällinen totuttaminen 

4.3.1 Seuraamisen estäminen ja paikka-harjoitus 

Koska osa eroahdistuneista koirista seuraa omistajiaan, tutkimuksissa on käytetty seuraa-

misen estämistä (Podberscek ym. 1999). Seuraaminen voidaan estää esimerkiksi sulke-

malla ovia tai asettamalla lastenportteja, mikäli koira ahdistuu näkökontaktin puutteesta 

(Podberscek ym. 1999). Omistajan ja koiran välistä etäisyyttä on tutkimuksissa piden-

netty myös paikka-harjoituksen avulla, ja tätä kautta koiran oletetaan oppivan pysymään 

rauhallisena ja jäämään yksin (Simpson ym. 2007). Koiran tottelevaisemmaksi saamisen 
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sijaan harjoituksen tarkoituksena on kuitenkin muuttaa omistajan ja koiran välistä suh-

detta (Borchelt & Voith 1982) ja parantaa kommunikaatiota (Seksel & Lindeman 2001). 

Paikka-harjoitus tapahtuu ”istu ja paikka” tai ”maahan ja paikka” -komennoilla, joiden 

hallitsemisen jälkeen omistaja alkaa siirtyä koirasta kauemmas (Simpson ym. 2007). Rau-

hallinen käytös palkitaan, ja asteittain lisätään etäisyyttä ja kestoa, jonka aikaa koiran 

tulee olla paikoillaan (Simpson ym. 2007). Voithin ja Borcheltin (1985) mielestä paikka-

harjoitus on mahdollista yhdistää apukeinona koiraa lähdön vihjeisiin totuttamisessa. 

4.3.2 Lähdön vihjeisiin totuttaminen 

Totuttamalla koira omistajan lähtöön yhdistyneisiin vihjeisiin tarkoitus on vähentää yksin 

jäämisen ennakointia ja ahdistusta (Voith & Borchelt 1985). Ihmisillä epämiellyttävän 

ärsykkeen ennakoinnin onkin havaittu lisäävän merkitsevästi ahdistusta hetkeä ennen är-

sykkeen ilmaantumista (Shankman ym. 2011). Kuitenkin kokonaisahdistuksen määrän on 

havaittu olevan suurempi, mikäli ihminen ei ole pystynyt ennakoimaan, missä vaiheessa 

epämiellyttävä ärsyke tapahtuu (Shankman ym. 2011). Myös rotilla epämiellyttävän är-

sykkeen ennakoinnin estämisen on havaittu lisäävän merkitsevästi stressireaktioita rotilla 

verrattuna tilanteeseen, jossa rotat kykenivät ennakoimaan epämiellyttävän ärsykkeen il-

menemisen (Weiss 1970). Täten lähdön vihjeisiin totuttamisen ja yksin jäämiseen enna-

koinnin mahdollisuuden estämisen voidaan katsoa olevan kontraindikoitua eroahdistuk-

sen hoidossa, kuten Amat ym. (2014) olivat artikkelissaan pohtineet. Lähdön vihjeisiin 

totuttamista on silti käytetty eroahdistustutkimuksien hoito-ohjelmissa (Podbescek ym. 

1999, King ym. 2000, Simpson 2007). Käytännössä lähdön vihjeisiin totuttaminen tar-

koittaa lähdön vihjeiden esittelemisestä ilman, että omistaja oikeasti jättää koiran yksin 

(Podberscek ym. 1999, King ym. 2000). Tilanteesta riippuen erilaisia lähdön vihjeitä voi-

vat olla muun muassa avainten käteen ottaminen, kenkien jalkaan vetäminen, valojen 

sammuttaminen (Takeuchi ym. 2000) tai ulkovaatteiden pukeminen (Simpson ym. 2007). 

Borcheltin ja Voithin (1982) mielestä lähdön vihjeet tulisi toteuttaa niin, että koiran olo-

tila säilyy mahdollisimman matalan ahdistuksen tasolla – eli hitaasti totuttamisessa ede-

ten –, ja toistoja tulisi tehdä kymmeniä päivässä. Aikavälin totuttamisyrityksien välillä 

tulisi kuitenkin olla riittävä, ja väärin toteutettuna lähdön vihjeisiin totuttaminen voi saada 

koiran ahdistuneemmaksi (Borchelt & Voith 1982). Lähdön vihjeisiin totuttamiseen voi-

daan yhdistää vastaehdollistuminen palkitsemisen kautta (Voith & Borchelt 1985, Butler 

ym. 2011). 
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4.3.3 Yksin jäämiseen totuttaminen 

Useissa tutkimuksissa omistajia ohjeistetaan totuttamaan koira jäämään yksin lyhyiden 

yksin jäämisten kautta (Takeuchi ym. 2000, Butler ym. 2011). Pikkuhiljaa yksin jäämisen 

kestoa pidennetään (Seksel & Lindeman 2001). Mikäli koira on työpäivän ajaksi tarkoitus 

jättää koiralle riittävän kokoiseen häkkiin ja koira on totutettu tähän oikeaoppisesti, on 

yksin jäämisen harjoitukset mahdollista tehdä koiran ollessa häkissä (Voith & Borchelt 

1985). Yksin jäämisen harjoitukset voidaan myös yhdistää vastaehdollistumiseen esimer-

kiksi rentouttavien vihjeiden kautta (Voith & Borchelt 1985) tai ruoalla palkitsemisella, 

mikäli koira on pysynyt rauhallisena (Butler ym. 2011). Voithin ja Borcheltin (1985) mie-

lestä erittäin ruokaorientoituneelle koiralle ruoan käyttäminen palkintona ei kuitenkaan 

pakolla ole paras vaihtoehto, sillä koira saattaa innostua tai jännittyä ruoan odottamisen 

vuoksi. Koiran tulisi olla rauhallinen aina ennen harjoituksen aloitusta, ja etenemisen pi-

täisi olla niin hidasta, että koira myös pysyy rauhallisena harjoituksen aikana (Voith & 

Borchelt 1985). Butlerin ym. (2011) tutkimuksessa omistajat ohjeistettiin toistamaan to-

tuttamisharjoituksia kolme tai neljä kertaa päivässä ja harjoituksia sai toistaa enintään 

tunnin välein. Borcheltin ja Voithin (1982) mielestä harjoituksien peräkkäinen toistami-

nen voi saada koiran ahdistumaan, jos se ei ehdi rauhoittua harjoituksien välillä, ja pa-

hentaa eroahdistusta. 

Harjoituksien alussa koira on tarkoitus jättää vain niin lyhyeksi aikaa yksin, ettei koira 

ehdi ahdistua tilanteesta, sillä ahdistumisen uskotaan johtavan eroahdistuksen pahentu-

miseen (Voith & Borchelt 1985). Butlerin ym. (2011) tutkimuksessa totuttaminen aloi-

tettiin viiden minuutin kestosta, mutta Voithin ja Borcheltin (1985) mielestä aloituskesto 

voi vaihdella koirasta riippuen sekunneista minuutteihin. Tarvittaessa harjoitukset voi-

daankin aloittaa pelkästä ulko-oven avaamisesta, minkä jälkeen voidaan siirtyä omistajan 

siirtymiseen oven toiselle puolelle ja lopulta oven sulkemiseen niin, että koira jää hetkeksi 

yksin (Voith & Borchelt 1985, Lem 2002). Tuberin ym. (1982) mielestä yksin jäämistä 

kannattaa pidentää vasta kun koira on selvinnyt edellisestä kestosta ahdistumatta, mitä 

kautta etenemistahti on yksilöstä riippuvaista. Eroahdistuksen oireiden ilmenemisen us-

kotaan viittaavan koiran kestävyyden ylittymiseen ja liian nopeaan etenemiseen (Tuber 

ym. 1982). Butlerin ym. (2011) tutkimuksessa omistajia ohjeistettiinkin eroahdistusoirei-

den myötä palaamaan kestoon, jonka koira sietää olla yksin, ja toteuttamaan totuttaminen 

hitaammin edeten. 
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Butlerin ym. (2011) tutkimuksessa yksin jäämistä pidennettiin viisi minuuttia kerrallaan 

ensimmäisten 30–90 minuutin ajan, minkä jälkeen yksin jäämisen oloa pidennettiin pi-

demmillä jaksoilla kerrallaan. Tuloksiensa perusteella Butler ym. (2011) päättelivät, että 

kun koira kestää 30–90 minuutin kestoisen yksin jäämisen, koira voidaan mahdollisesti 

laskea kokonaan parantuneeksi. Borchelt ja Voith (1982) ovat myös olleet asiasta samaa 

mieltä, mutta heidän mielestään koirien välillä on myös vaihtelua siinä kuinka pitkiä yk-

sin jäämisiä koirat sietävät edellä mainittuun yksinjäämiseen tottumisen jälkeen. Saattaa-

kin olla suotavaa totuttaa koira useamman tunnin kestoiseen yksin jäämiseen ennen kuin 

koira jätetään työpäivän ajaksi yksin kahdeksaksi tunniksi (Voith & Borchelt 1985). 

4.4 Rutiinit kotoa lähtiessä ja kotiin palatessa 

Tutkimuksissa omistajan lähdön rutiineja ohjeistetaan muutettavan, jottei koira kykenisi 

ennakoimaan omistajan lähtemistä ja ahdistumaan etukäteen (Blackwell ym. 2006). Ih-

mis- ja rottatutkimuksien mukaan ennakoimattomuudella saattaa kuitenkin olla haitta-

puolensa, kuten lähdön vihjeisiin totuttamisen yhteydessä mainittiin (Weiss 1970, Shank-

man ym. 2011). Omistajia on myös kehotettu jättämään koira huomiotta noin puolituntia 

ennen lähtöä (King ym. 2000, Simpson ym. 2007). Vastaavalla tapaa mikäli koira jätetään 

rajattuun tilaan yksin jäämisensä ajaksi, tämä suositellaan tehtävän noin 20–30 minuuttia 

ennen lähtöä (Podberscek ym. 1999). Kotoa lähtemisen on puolestaan yksittäisissä tutki-

muksissa ohjeistettu tapahtuvan vasta kun omistaja on odottanut lähtövalmiina 10–15 mi-

nuuttia (Podberscek ym. 1999) ja ilman hyvästien sanomista (Simpson ym. 2007). 

Kotiin palaamisen ohjeiden suhteen tutkimukset ovat pitkälti yhtä mieltä siitä, ettei koiran 

yli-innokasta tervehtimistä tule huomioida (King ym. 2000, Simpson ym. 2007). Rauhal-

linen käytös puolestaan palkitaan (King ym. 2000), ja kun koiraa tervehditään, tervehti-

misen suositellaan tapahtuvan rauhallisesti (Voith & Borchelt 1985). Osassa tutkimuksia 

omistajille on kuitenkin ohjeistettu, ettei koiraa tule ottaa kontaktia puoleen tuntiin omis-

tajan paluun jälkeen (Seksel & Lindeman 2001). Butlerin ym. (2011) tutkimuksessa koi-

raa ei tullut huomioida puoleen tuntiin, mikäli koira oli käyttäytynyt tuhoavasti yksin jää-

misen aikana. Mikäli koira on puolestaan jätetty rajoitettuun tilaan, omistajia on ohjeis-

tettu odottamaan paluunsa jälkeen 5–10 minuuttia ennen koiran vapauttamista rajoitetusta 

tilasta (Podberscek ym. 1999). Yhdessä etukäteen rajoitettuun tilaan sulkemisen kanssa 

tämä saattaa kuitenkin venyttää rajoitetussa tilassa olemisen aikaa selkeästi pidemmäksi. 
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4.5 Rankaisemisen välttäminen 

Kingin ym. (2000) tutkimukseen osallistuneista omistajista jopa 51 %:a rankaisi koiriaan 

ennen tutkimuksen alkua, mikäli he kotiin palatessaan huomasivat koiran tehneen tuho-

jaan. Rankaisemalla tilanteeseen luodaan olettavasti kuitenkin vain yksi uusi stressiteki-

jän, minkä uskotaan pahentavan eroahdistusta (Tuber ym. 1982). Pienillä koirilla lisään-

tynyt ahdistus ja pelko onkin yhdistetty lisääntyneeseen positiiviseen eli sanalliseen tai 

fyysiseen rankaisemiseen (Arhant ym. 2010). Isoilla koirilla vastaavaa yhteyttä ei ole to-

dettu (Arhant ym. 2010). Lisäksi muun muassa kananpoikasilla epämiellyttävän ärsyk-

keen on havaittu lisäävän kiintymystä (Hess 1964), ja eroahdistuneen koiran rankaisemi-

nen saattaakin paradoksaalisesti lisätä kiintymystä ja myös tätä kautta pahentaa eroahdis-

tusta (Borchelt & Voith 1982). Koiran rankaisemisesta kehotetaan pidättäytymään lähes-

tulkoon jokaisen tutkimuksen hoito-ohjelmassa, mutta suurimmassa osassa ohjeistus kat-

taa vain eroahdistukseen liittyvästä käytöksestä rankaisemisen (Podberscek ym. 1999, 

King ym. 2000, Takeuchi ym. 2000, Simpson ym. 2007, Butler ym. 2011). Yksittäisissä 

tutkimuksissa omistajia on kehotettu välttämään rankaisemista kokonaisvaltaisemmin 

(Seksel & Lindeman 2001, Blackwell ym. 2006). 

5 LÄÄKEHOITO 

Käytöshoitoa voidaan tehostaa ja eroahdistusoireiden lieventymistä nopeuttaa lääkehoi-

don avulla (King ym. 2000, Simpson ym. 2007). Tutkimuksissa lääkitys on aloitettu heti 

hoitoprosessin alussa (King ym. 2000, Simpson ym. 2007). Tarvittaessa lääkitys on kui-

tenkin mahdollista aloittaa myöhemmässä vaiheessa, mikäli käytöshoidolla alkaneen 

edistymisen jälkeen koiran edistyminen pysähtyy (Lem 2002). Lääkehoitoa ei suositella 

käytettävän itsenäisenä hoitona eroahdistukseen (Landsberg ym. 2008). Lääkityksen 

aloittaminen ei ole välttämätöntä, ja mahdollisia syitä lääkityksen sivuuttamiselle voivat 

olla muun muassa omistajan haluttomuus lääkkeelliseen hoitoon, rahatilanne tai koiran 

ahdistuksen vähäisyys (Takeuchi ym. 2000). Myös kulttuurilla ja sen suhtautumisella 

lääkkeisiin on vaikutuksensa. Kingin ym. (2004) tutkimuksessa havaittiin, että vain 13 

%:a eurooppalaisista koiranomistajista jatkoi koiransa lääkehoitoa yli kolme kuukautta, 

kun taas yhdysvaltalaisten koiranomistajien keskuudessa vastaava osuus oli 76 %:a. Li-

säksi vaikuttaa siltä, että lääkityksen tuoma etu on vain hetkellinen ja että riittävän pitkällä 

ajanjaksolla pelkkää käytöshoitoa saaneet koirat saavuttavat edistymisasteessa lääkitystä 
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käytöshoitonsa lisänä saaneet koirat (King ym. 2000, Cottam ym. 2008). Voithin ja Bor-

cheltin (1985) mielestä lääkehoidosta saatetaan kuitenkin saada apua koirille, jotka jou-

dutaan työpäivän ajaksi jättämään yksin pidemmäksi aikaa kuin mihin koirat ovat tottu-

neet tai jotka eivät suurelta ahdistukseltaan siedä edes käytöshoidon harjoituksien vaati-

maa lyhyttäkään eroa omistajistaan. 

Tällä hetkellä koirien eroahdistukseen on hyväksytty kaksi eläimille suunnattua lääkeval-

mistetta: klomipramiinia sisältävä Clomicalm®-valmiste ja fluoksetiinia sisältävä Recon-

cile®-valmiste. Molemmat edellä mainittujen lääkevalmisteiden lääkeaineista kuuluvat 

masennuslääkkeiden ryhmään (Simpson & Papich 2003), ja molempia lääkeaineita käsi-

tellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Eroahdistuksen hoitoon on myös käytetty 

muita lääkeaineita, mutta näiden lääkeaineiden tehoa ei ole todennettu eroahdistuksen 

lieventämisessä kontrolliryhmän sisältäneissä tutkimuksissa. Esimerkkejä käytetyistä lää-

keaineista ovat amitriptyliini (Takeuchi ym. 2000, Cottam ym. 2008, Gruen & Sherman 

2008), alpratsolaami (Takeuchi ym. 2000, Cottam ym. 2008), kloratsepaatti, buspironi 

(Takeuchi ym. 2000, Gruen & Sherman 2008) ja melatoniini (Cottam ym. 2008, Gruen 

& Sherman 2008). Myös tratsodonia on käytetty eroahdistuksen hoidossa, ja tratsodonin 

on todettu lievittävän eroahdistusta, kun lääkeaine lisättiin jo käytössä olevan mutta te-

holtaan riittämättömän lääkityksen rinnalle (Gruen & Sherman 2008). Muuten lääkeyh-

distelmien tehoa ei ole osoitettu, vaikka yhdistelmiä joskus käytetäänkin (Takeuchi ym. 

2000). Lääkeaineiden yhteiskäytössä on aina pidettävä mielessä lääkeaineiden väliset re-

aktiot, eikä tutkielmassa käsitellä lääkeyhdistelmien käyttämistä. 

Tutkimuksissa ennen lääkitysten aloitusta koirilta on tarkastettu pieni verenkuva ja see-

rumin peruselinarvot (King ym. 2000, Simpson ym. 2007). Schwartz (2003) kuitenkin 

suosittelee, että ennen lääkityksen aloittamista jokaiselta koiralta tutkittaisiin täydellinen 

verenkuva, seerumin peruselinarvot, virtsanäyte ja kilpirauhasarvot. Täten mahdollisesti 

piilossa olevat sairaudet kyettäisiin havaitsemaan ja veriarvojen perustaso saataisiin sel-

ville pitkäaikaista lääkitystä ajatellen (Schwartz 2003). Pitkäaikaisen lääkityksen aikana 

verinäytteitä olisi hyvä tarkastaa mahdollisten haittavaikutuksien havaitsemiseksi 

(Schwartz 2003). 



Koiran eroahdistuksen hoito    Linda Loikkanen 

22 

 

5.1 Klomipramiini (Clomicalm®) 

Klomipramiini kuuluu trisyklisten masennuslääkkeiden ryhmään (Simpson & Papich 

2003). Trisykliset masennuslääkkeet estävät serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinottoa, 

mutta kyseisen ryhmän lääkeaineilla on myös α1-adrenoseptorin antagonistista aktiivi-

suutta ja ne käyttäytyvät antihistamiinien ja antikolinergien tavoin (Simpson & Papich 

2003). Klomipramiini vaikuttaa ryhmän lääkeaineista selektiivisemmin serotoniinin ta-

kaisinottoon (Simpson & Papich 2003). 

Klomipramiinia on tutkittuna eroahdistuksen hoitona useissa tutkimuksissa (Podberscek 

ym. 1999, King ym. 2000, Seksel & Lindeman 2001, King ym. 2004, Gaultier ym. 2005, 

Cannas ym. 2014). Lääkeaineen todellisesta tehosta lumelääkkeeseen verrattuna on kui-

tenkin julkaistuna ristiriitaisia tuloksia. King ym. (2000) tutkimuksessa käytöshoidon yh-

teydessä annetun klomipramiini-lääkityksen todettiin lieventävän eroahdistuksen oireita 

nopeammin kuin pelkän käytöshoidon, mutta Podberscekin ym. (1999) tutkimuksessa 

vastaavaa etua lääkityillä koirilla ei havaittu. Tutkimukset erosivat toisistaan tutkimus-

menetelmiltään ja koirien valintakriteereiltään (Podberscek ym. 1999, King ym. 2000). 

Lisäksi Podberscekin ym. (1999) tutkimuksessa koirien lukumäärä oli puolet Kingin ym. 

(2000) tutkimuksen otoskokoa pienempi ja käytöshoito-ohjelma oli porrastettu. Kingin 

ym. (2000) tutkimuksessa käytettiin lihanmakuista, tablettimuotoista Novartiksen Clomi-

calm®-lääkevalmistetta. Clomicalm® on Suomessa markkinoilla reseptilääkkeenä (Lää-

ketietokeskus Oy 2015). 

5.1.1 Annos ja annostelu 

Kingin ym. (2000) mukaan eroahdistuksen hoitoon on suositeltava käyttää klomipramii-

nia annoksella 1–2 mg/kg kahdesti päivässä suun kautta annosteltuna. Vastaavaa annos-

tusta on käytetty myös muissa tutkimuksissa eroahdistuksen hoidossa (Seksel & Linde-

man 2001, Gaultier ym. 2005, Cannas ym. 2014). Kahdessa tutkimuksessa klomipra-

miini-annoksia nostettiin osalla koirista jopa 3 mg/kg:aan kahdesti päivässä riittävän vas-

teen saavuttamisen vuoksi (Seksel & Lindeman 2001, Cannas ym. 2014). Suositusannosta 

pienempää annosta – 0,5–1 mg/kg kahdesti päivässä – ei suositella eroahdistuksen hoi-

toon annoksen tehottomuuden vuoksi (Podberscek ym. 1999, King ym. 2000). Klomipra-

miinia on annosteltu pisimmissä eroahdistustutkimuksissa noin puolentoista vuoden ajan 
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jatkuvalla annoksella 1–2 mg/kg kahdesti päivässä (King ym. 2004). Seuraavissa kappa-

leissa klomipramiini-lääkityksestä puhuttaessa viitataan annokseen 1–2 mg/kg kahdesti 

päivässä, ellei toisin mainita. 

5.1.2 Lääkkeen vaikutus 

King ym. (2000) totesivat tutkimuksessaan käytöshoidon lisänä annetun klomipramiinin 

nopeuttavan merkitsevästi eroahdistusoireilun lievenemistä verrattuna lumelääkkeelli-

seen käytöshoitoon. Käytöshoitoon yhdistetyn klomipramiinin osalta vastaava edistymi-

nen pystyttiin toistamaan Gaultierin ym. (2005) tutkimuksessa. Yleisessä arvioinnissa 

koirat edistyivät merkitsevästi lumelääkeryhmää paremmin ensimmäisen ja toisen hoito-

kuukauden aikana, kun huomioon otettiin parantuneiden ja niin kohtalaisesti kuin huo-

mattavasti edistyneiden osuudet (King ym. 2000). Parantuneiden ja niin kohtalaisesti kuin 

huomattavasti edistyneiden koirien osuus edellä mainitulla klomipramiini-annoksella oli 

63 %:a päivänä 28 ja 89 %:a päivänä 56, kun taas lumelääkeryhmässä vastaavat osuudet 

olivat 29 ja 57 %:a (King ym. 2000). Puolestaan kolmannen kuukauden kohdalla merkit-

sevä ero havaittiin ryhmien välillä, kun huomioon otettiin parantuneiden ja huomattavasti 

edistyneiden koirien osuudet (King ym. 2000). Tuolloin parantuneiden ja huomattavasti 

edistyneiden koirien osuus oli 73 %:a, kun taas lumelääkeryhmässä vastaava osuus oli 41 

%:a (King ym. 2000).  Ero ryhmien välillä ei yltänyt merkitseväksi, mikäli vertailussa 

otettiin huomioon myös kohtalaisesti edistyneet koirat (King ym. 2000). Tämä saattaa 

viitata siihen, että pidemmän ajan kuluessa lumelääkeryhmä tulisi saamaan klomipra-

miini-ryhmän kiinni edistyksessä (King ym. 2000). Vastaavanlaista ilmiötä havaittiin 

yleisen arvioinnin lisäksi yksittäisiä oireita arvioitaessa (King ym. 2000). Kingin ym. 

(2000) tutkimuksen sisäänottokriteerinä oli kuitenkin eroahdistusoireilun omistajaan koh-

distuva ylikiintymys, minkä takia tuloksia ei voida varmuudella yleistää eroahdistuneisiin 

koiriin, joilla ei ole ylikiintymystä. Podberscekin ym. (1999) tutkimuksessa, jossa ylikiin-

tymys ei kuulunut potilaiden valintakriteereihin, ei havaittu merkitsevää eroa klomipra-

miinia ja lumelääkettä käytöshoidon yhteydessä saaneiden koirien välillä eroahdistuksen 

edistymisessä. 

Tuhoavan käytöksen, sisälle virtsaamisen ja sisälle ulostamisen lieventymisen suhteen 

klomipramiini vaikutti aiheuttavan vähintään kolme kertaa nopeamman vasteen kuin 

pelkkä käytöshoito (King ym. 2000). Eroahdistusoireiden lisäksi King ym. (2000) eivät 
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kuitenkaan havainneet klomipramiinin vaikuttavan käytöshoitoa enempää ylikiintymyk-

sen lieventymiseen. Toisaalta Podberscekin ym. (1999) tutkimuksessa klomipramiini vai-

kutti vähentävän kiintymystä, sillä osalla tutkimusviikoista ylikiintymyksen oireita – ku-

ten fyysisen kontaktin suosimista, omistajan seuraamista ja huomion hakemista – esiintyi 

merkitsevästi vähemmän klomipraamia saaneilla koirilla kuin lumelääkeryhmän koirilla. 

Klomipramiini-lääkityksen on havaittu lisäävän merkitsevästi lepäävää käytöstä omista-

jien poissaolon aikana, ja vaikutuksen on havaittu lisääntyvän merkitsevästi siirryttäessä 

annoksesta 1 mg/kg kahdesti päivässä annokseen 2 mg/kg kahdesti päivässä (Cannas ym. 

2014). Myös edestakaisin kulkemisen on todettu vähentyvän merkitsevästi aloitustasoon 

verrattuna yhden viikon käytöshoidon ja klomipramiini-lääkityksen 1 mg/kg kahdesti päi-

vässä annoksen jälkeen (Cannas ym. 2014). Tätä tukien Podberscek ym. (1999) totesivat 

klomipramiinin vähentävän merkitsevästi yleistä aktiivisuutta verrattuna pelkkään käy-

töshoitoon. Gaultierin ym. (2005) tutkimuksessa klomipramiinin on myös todettu vähen-

tävän liiallista nuolemista, nukkumis- ja syömisongelmia, muutokseen tottumattomuutta, 

liiallista kuolaamista ja oksentelua 50–100 %:lla koirista kuukauden kuluessa hoidon 

aloituksesta (Gaultier ym. 2005). Kyseisten oireiden suhteen lumelääkeryhmää ei ollut 

kuitenkaan käytettävissä (Gaultier ym. 2005), minkä vuoksi on mahdotonta sanoa olisiko 

edistyminen ollut merkitsevää lumelääkkeelliseen käytöshoitoon verrattuna. 

Kun Kingin ym. (2000) tutkimukseen osallistuneiden koirien edistymisestä kysyttiin tut-

kimuksen jälkeen, 13–16 kuukauden ajan lääkitystä jatkaneiden koirien joukosta yhdel-

läkään ei havaittu käytöksen huonontumista tai oireiden palaamista (King ym. 2004). 83 

%:a koirista oli edistynyt tutkimuksen jälkeen yli kahden viikon pituisella ajanjaksolla 

(King ym. 2004). Vertaamalla 1–2 mg/kg kahdesti päivässä klomipramiini-lääkityksen ja 

lumelääkityksen lopettaneita koiria keskenään tutkimuksessa havaittiin, että klomipra-

miini-lääkityksellä olleilla koirilla oli merkitsevästi pienempi todennäköisyys käytöksen 

taantumiselle (King ym. 2004). Lisäksi käytös heikentyi merkitsevästi myöhemmin, ja 

täten klomipramiinia saaneilla koirilla voi olla suurempi todennäköisyys eroahdistuksen 

pysyvään hallintaan (King ym. 2004). Vastaavia hyötyjä ei havaittu annoksen ollessa 0,5–

1 mg/kg kahdesti päivässä, ja kyseisellä annoksella 15 %:a koirista taantui kahden viikon 

sisään lääkityksen loppumisesta (King ym. 2004). Koska vastaavaa ei todettu suurem-

malla annoksella, on mahdollista, että pienemmästä annostuksesta lopettamisen jälkeisen 
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taantumisen johtui riittämättömästä eroahdistusoireiden hallinnasta ennen lääkityksen lo-

petusta (King ym. 2004). Kingin ym. (2004) jatkotutkimuksen heikkoutena olivat kuiten-

kin vähäinen koirien lukumäärä, epätasaiset ryhmäkoot ja koirien edistymisenarvioin-

nissa omistajien muistikuviin luottaminen, mitkä heikentävät tulosten luotettavuutta. 

5.1.3 Haittavaikutukset 

Kolmen kuukauden jatkuvan klomipramiinin käytön annoksella 1–2 mg/kg kahdesti päi-

vässä ei ole havaittu aiheuttavan merkitseviä muutoksia veriarvoihin, ja lääke vaikuttaa 

olevan terveillä, yli kuusi kuukautisilla koirilla hyvin siedetty (King ym. 2000). Kingin 

ym. (2000) tutkimuksessa klomipramiinia saaneilla koirilla raportoitiin kuitenkin kolmen 

kuukauden kuluessa enemmän ajoittaista oksentelua ja gastriittia sekä vetämättömyyttä 

ja uneliaisuutta kuin lumelääkettä saaneilla koirilla. Ajoittaista oksentelua ja gastriittia 

havaittiin 27 %:lla klomipramiinia koirista, kun taas vetämättömyyttä ja uneliaisuutta ha-

vaittiin 13 %:lla (King ym. 2000). Kaikki tapaukset olivat ohimeneviä ja lieviä (King ym. 

2000). Vastaavia haittavaikutuksia on havaittu myös muissa tutkimuksissa (Seksel & Lin-

deman 2001, Gaultier ym. 2005). Klomipramiini-annoksella 1–2 mg/kg kahdesti päivässä 

ei vaikuta olevan pitkäaikaisia haittavaikutuksia puolentoista vuoden jatkuvalla käytöllä, 

mutta tutkimuksessa koirien lukumäärä oli pieni (King ym. 2004). 

Pienillä tutkimusmäärillä ja lyhyellä ajanjaksolla klomipramiinin on myös todettu laske-

van sykettä täysin terveillä koirilla, mutta tämä tapahtui merkitsevissä määrin vasta an-

noksella 20 mg/kg/pv (Pouchelon ym. 2000). Yksittäisellä englanninvinttikoiralla on li-

säksi raportoitu mahdollinen idiosynkraattinen reaktio klomipramiinia kohtaan (King ym. 

2000). Koiran oireet ilmestyivät kolmen viikon kuluttua lääkityksen aloittamisesta, ja oi-

reina olivat lyhytkestoinen erittäin korkea kuume, lisääntynyt motorinen aktiivisuus ja 

mahdollinen yleistynyt verisuoniston sisäinen hyytymistila eli DIC (King ym. 2000). Lää-

kityksen lopettamisen jälkeen koira parani ilman seuraamuksia, eikä saman tutkimuksen 

kahdella muulla englanninvinttikoiralla ilmennyt vastaavia oireita (King ym. 2000). 

5.2 Fluoksetiini (Reconcile®) 

Fluoksetiini kuuluu masennuslääkkeiden alaryhmistä selektiivisen serotoniinin takaisin-

oton estäjiin, ja se vaikuttaa klomipramiinia spesifisemmin serotoniinin määrään synap-

seissa (Simpson & Papich 2003). Selektiivisillä serotoniinin takaisinoton estäjillä on pieni 
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vaikutus myös noradrenaliinin takaisinottoon (Simpson & Papich 2003). Koirilla fluok-

setiinin on todettu nopeuttavan eroahdistukseen liittyvän oireilun katoamista kahdessa 

lääkeaineen hyötyjä ja haittoja kartoittaneessa tutkimuksessa (Simpson ym. 2007, Lands-

berg ym. 2008). Molemmissa tutkimuksissa käytettiin Eli Lilly and Companyn Recon-

cile®-valmistenimellä myynnissä olevaa lihanmakuista fluoksetiini-purutablettia, ja val-

mistuttuja rahoitti tutkimuksista molemmat (Simpson ym. 2007, Landsberg ym. 2008). 

Tutkielman julkaisuhetkellä kyseinen valmiste ei ollut markkinoilla Suomessa (Lääketie-

tokeskus Oy 2015). 

5.2.1 Annos ja annostelu 

Tutkimuksissa fluoksetiinia on käytetty eroahdistuksen hoitoon annoksella 1–2 mg/kg 

kerran päivässä suun kautta annosteltuna (Simpson ym. 2007, Landsberg ym. 2008). Yh-

täjaksoisesti lääkettä on annosteltu pisimmässä eroahdistustutkimuksessa kahdeksan vii-

kon ajan (Simpson ym. 2007). Lihanmakuisena purutablettina Reconcile®-valmiste on 

helposti suun kautta annosteltava ja maukas (Simpson ym. 2007). 70 %:a koirista söi pu-

rutabletin mielellään, kun koirille annettiin päivittäisen annostelun yhteydessä kolme mi-

nuuttia aikaa syödä purutabletti vapaaehtoisesti (Simpson ym. 2007). 

5.2.2 Lääkkeen vaikutus 

Simpsonin ym. (2007) tekemässä kahdeksan viikon mittaisessa tutkimuksessa fluoksetii-

nia käytöshoidon yhteydessä saanut ryhmä edistyi lumelääkettä käytöshoidon yhteydessä 

saanutta ryhmää merkitsevästi paremmin. Ensimmäisellä viikolla fluoksetiinia saaneista 

koirista yleisessä arvioinnissa edistyi 42 %:a, kun taas tutkimuksen loppuessa edistyspro-

sentti oli 72 %:a (Simpson ym. 2007). Lumelääkettä saaneilla koirilla vastaavat prosentit 

olivat 17 %:a ja 50 %:a, mikä viittaa fluoksetiinin nopeuttavan edistymistä eroahdistuk-

sen hoidossa (Simpson ym. 2007). Samansuuntaisia vaikkakin heikompia tuloksia saatiin 

myös Landsbergin ym. (2008) tekemässä kuuden viikon mittaisessa tutkimuksessa, jossa 

tutkimuksen koirille ei annettu lainkaan käytöshoitoa fluoksetiini- tai lumelääkityksen 

yhteydessä. Tutkimuksessa edistymistä tapahtui myös lumelääkkeen kautta täysin hoi-

dotta jääneellä ryhmällä, minkä tutkijat epäilivät johtuneen haastattelijoilta tulleista ta-

hattomista käytösvinkeistä (Landsberg ym. 2008). Tämä saattaa asettaa kyseisen tutki-

muksen tulosten luotettavuuden kyseenalaiseksi. 
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Tutkimuksissa fluoksetiinin on havaittu auttavan yksittäisten oireiden kohdalla erityisesti 

tuhoavan käytöksen lieventymisessä, ja edistymisen eron on todettu olevan merkitsevä 

lumelääkeryhmään verrattuna, oli lääkityksen yhteydessä käytetty käytöshoitoa tai ei 

(Simpson ym 2007, Landsberg ym. 2008). Simpson ym. (2007) tutkimuksessa tuhoavan 

käytöksen lievittymistä havaittiin koko tutkimuksen keston ajan. Landsbergin ym. (2008) 

tutkimuksessa merkitsevä ero havaittiin puolestaan vain muutamalla viimeisistä tarkkai-

luviikoista. Kahdesta tutkimuksesta ainoastaan toisessa havaittiin ylenmääräisen ääntelyn 

ja levottomuuden fluoksetiinin vaikutuksesta lievenevän merkitsevästi (Simpson ym. 

2007). Levottomuuden suhteen merkitsevä ero oli havaittavissa aina heti ensimmäisestä 

viikosta tutkimuksen loppuun asti (Simpson ym. 2007). Ylenmääräisen ääntelyn suhteen 

merkitsevä ero saatiin vasta toisella viikolla, minkä jälkeen ero pysyi merkitsevänä aina 

viimeiseen kahdeksanteen hoitoviikkoon asti (Simpson ym. 2007). 

5.2.3 Haittavaikutukset 

Fluoksetiini 1–2 mg/kg kerran päivässä annoksella ei aiheuttanut muutoksia veriarvoihin 

kahdeksankaan viikon jatkuvalla annostuksella, ja fluoksetiinin vaikuttaa olevan koirilla 

hyvin siedetty lääkeaine (Simpson ym. 2007). Molemmissa fluoksetiinin haittavaikutuk-

sia raportoineissa tutkimuksissa oli mukana ainoastaan terveitä ja iältään ylitse kuusi kuu-

kautisia koiria (Simpson ym. 2007, Landsberg ym. 2008). Haittavaikutusten suhteen 

fluoksetiinia saaneilla koirilla on havaittu merkitsevästi enemmän rauhallisuutta, vetä-

mättömyyttä ja masennusta, anoreksiaa ja vähentynyttä ruokahalua sekä ylenmääräistä 

ääntelyä kuin lumelääkettä saaneilla koirilla (Simpson ym. 2007). Vakavimpana haitta-

vaikutuksena yksittäisillä koirilla ilmeni epileptistyyppisiä kohtauksia (Simpson ym. 

2007). 

Rauhallisuutta, vetämättömyyttä ja masennusta ilmentyi Simpsonin ym. (2007) tutkimuk-

sessa jopa 45 %:lla fluoksetiinia saaneista koirista, kun taas Landsbergin ym. (2008) tut-

kimuksessa vastaavia haittavaikutuksia ilmentyi vain 18 %:lla fluoksetiinia saaneista koi-

rista. Suurimmalla osalla koirista kyseiset haittavaikutukset alkoivat 1–2 viikon kuluessa 

lääkityksen aloittamisesta (Landsberg ym. 2008), ja useimmiten ne menivät ohitse itses-

tään viikon tai kahden kuluessa (Simpson ym. 2007). Anoreksiaa ja vähentynyttä ruoka-

halua ilmeni puolestaan molemmissa tutkimuksissa alle 30 %:lla fluoksetiinia saaneista 

koirista (Simpson ym. 2007, Landsberg ym. 2008). Suurimmalla osalla ruokahalun muu-

toksiset alkoivat kahdeksan ensimmäisen päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta 
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(Landsberg ym. 2008). Mikäli oireilu alkoi ensimmäisen kahdeksan päivän aikana, oirei-

lua kesti todennäköisemmin yli kahdeksan päivää (Simpson ym. 2007). Myöhemmin al-

kaneena oireilu kesti puolestaan todennäköisemmin alle kahdeksan päivän ajan (Lands-

berg ym. 2008). Molemmissa tutkimuksissa laihtumista tapahtui fluoksetiinia saaneilla 

koirilla noin kaksinkertaisella määrällä lumelääkettä saaneisiin koiriin verrattuna (Simp-

son ym. 2007, Landsberg ym. 2008). Yksittäisessä tutkimuksessa havaittiin myös ylen-

määräistä ääntelyä 11 %:lla hoidetuista koirista (Simpson ym. 2007). 

Simpson ym. (2007) havaitsivat tutkimuksessa 117 koiran joukosta kolmella fluoksetiinia 

saaneella ja yhdellä lumelääkeryhmän koiralla epileptistyyppisiä kohtauksia. Vain yh-

dellä fluoksetiinia saaneista koirista oli aiempi kohtaushistoria, eikä tutkimuksessa koh-

tauksien yhteyttä fluoksetiinin annosteluun kyetty sulkemaan pois luotettavasti (Simpson 

ym. 2007). Täten fluoksetiinia on pidettävä mahdollisesti kohtauksia aiheuttavana lääke-

aineena annoksella 1-2 mg/kg kerran päivässä (Simpson ym. 2007). Kohtaukset saattavat 

alkaa lääkityksen jo loputtua, jatkua asianmukaisesta hoidosta huolimatta ja johtaa hoi-

dosta huolimatta kuolemaan (Simpson ym. 2007). Simpsonin ym. (2007) mukaan fluok-

setiinin höydyt saattavat kuitenkin ylittää kohtausten potentiaalisen riskin eroahdistuksen 

hoidossa. 

Syömättömyyteen ja masentuneisuuteen liittyviä haittavaikutuksia voidaan joko poistaa 

tai lievittää fluoksetiini-annosta laskemalla (Simpson ym. 2007). Mikäli annoksen laske-

minen poistaa haittavaikutukset, on tämän jälkeen vielä mahdollista palata 1–2 mg/kg 

kerran päivässä annokseen (Simpson ym. 2007). Annosta nostettaessa koiraa on kuitenkni 

seurattava tarkkaan haittavaikutuksien palaamisen varalta (Simpson ym. 2007). Simpso-

nin ym. (2007) tutkimuksessa annoksen alentamisen haittavaikutuksien vuoksi vaati 17 

%:a koirista, joista noin puolet sieti annoksen myöhemmän noston ilman haittavaikutuk-

sien palaamista. Lopuilla koirista haittavaikutukset palasivat pääasiallisesti takaisin aiem-

paa lievempinä (Simpson ym. 2007). Landsbergin ym. (2008) tutkimuksessa annoksia ei 

laskettu haittavaikutusten hillitsemiseksi, ja 4 %:a fluoksetiinia saaneista koirista joutui 

keskeyttämään tutkimukseen osallistumisen yli viikon jatkuneen vetämättömyyden ja vä-

hentyneen ruokahalun vuoksi. 
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5.3 Lääkityksen kesto ja lopetus 

Sekselin ja Lindemanin (2001) ja Kingin ym. (2000) tutkimuksien perusteella lääkehoitoa 

saatetaan joutua käyttämään vähintään kolme kuukautta hoidon onnistumisen arvioi-

miseksi. Lääkitystä on suositeltu jatkettavan vähintään kuukauden ajan oireiden poistu-

misen tai merkittävän lievenemisen jälkeen ennen kuin lääkitys voidaan harkita lopetet-

tavan (Seksel & Lindeman 2001). Lääkityksen lopetus tapahtuu laskemalla annosta tasai-

sesti viikon välein (Seksel & Lindeman 2001). Lääkitystä lopetettaessa käytöshoitoa tulisi 

edelleen jatkaa (Seksel ja Lindeman 2001). 

6 MUUT APUKEINOT 

6.1 DAP-feromoni (Adaptil®) 

Koirien feromonihoito perustuu DAP:iin eli koiria tyynnyttävään feromoniin (dog-ap-

peasing pheromone), joka on synteettinen analogi imettävien narttujen erittämästä tyyn-

nyttävästä feromonista (Pageat & Gaultier 2003). Feromonit eivät tunkeudu kudokseen, 

vaan ne toimivat viestinvälittäjinä vomeronasaalielimen kautta ja aiheuttavat fysiologisen 

vasteen (Pageat & Gaultier 2003). Täten feromonien käytön ei pitäisi aiheuttaa haittavai-

kutuksia tai olla myrkyllistä, ja feromonihoitoa pidetään tästä syystä erityisen sopivana 

vanhoille tai sairaille koirille (Pageat & Gaultier 2003). Samaisesta syystä feromonihoito 

on todennäköisesti mahdollista yhdistää lääkkeelliseen hoitoon (Pageat & Gaultier 2003), 

mutta varsinaisia yhteensopivuustutkimuksia ei ole saatavilla. Feromonihoidosta on jul-

kaistu vain yksittäisiä tutkimuksia, jotka keskittyvät eroahdistuksen hoitoon. Gaultierin 

ym. (2005) tutkimuksessa DAP-feromonilla saavutettu edistys ei eronnut merkitsevästi 

klomipramiini-lääkityksellä saavutetusta edistyksestä, kun molemmat hoidot yhdistettiin 

käytöshoidon tueksi. Tutkimuksessa ei käytetty pelkkää käytöshoitoa saanutta kontrolli-

ryhmää (Gaultier ym. 2005), ja täten DAP-feromonin varsinainen teho eroahdistuksen 

hoidossa on vielä selvittämättä. Feromonihoitoa koskevissa tutkimuksissa on käytetty 

Adaptil®-haihdutinta (Gaultier ym. 2005, Kim ym. 2010), joka on markkinoilla myös 

Suomessa. 

6.1.1 Annos ja annostelu 

Gaultierin ym. (2005) ja Kimin ym. (2010) tutkimuksissa DAP-feromoni annosteltiin säh-

köisellä haihduttimella. Haihdutin sijoitettiin pistorasiaan huoneessa, jossa koira vietti 
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normaalisti aikaansa ja jonne koiralla oli pääsy omistajan poissa ollessa (Gaultier ym. 

2005). Haihduttimen välityksellä tapahtuva DAP-feromonin annostelutapa on varsin yk-

sinkertainen (Gaultier ym. 2005). 

6.1.2 Feromonin vaikutus 

Kuukauden kestäneessä tutkimuksessa DAP-feromonia verrattiin 1-2 mg/kg kahdesti päi-

vässä annosteltuun klomipramiiniin (Gaultier 2005). Gaultierin ym. (2005) tutkimus poh-

jautui Kingin ym. (2000) tutkimuksen menetelmiin, joiden kautta klomipraamin todettiin 

edellä mainitulla annoksella edistävän merkitsevästi eroahdistuneiden ja omistajaansa 

ylikiintyneiden koirien edistymistä. Gaultierin ym. (2005) tutkimuksessa käytöksen ylei-

sen arvioinnin havaittiin edistyneen 83 %:lla DAP-feromonia saaneista koirista, eikä edis-

tymisen suhteen tilastollisesti merkitsevää eroa havaittu klomipramiinilla hoidettuihin 

koiriin verrattuna. Merkitsevää eroa ei haivattu myöskään yksittäisten oireiden kohdalla 

(Gaultier ym. 2005), ja täten käytöshoitoon yhdistettyyn feromonihoito saattaa nopeuttaa 

tuhoavan käytöksen, sisälle virtsaamisen ja ulostamisen lieventymistä merkitsevästi 

enemmän kuin käytöshoito yksinään. Sisälle virtsaamisen ja ulostamisen suhteen vas-

taava merkitsevä ero onkin todettu klinikkaolosuhteissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa fe-

romonihoidon havaittiin edellä mainittujen oireiden lisäksi vähentävän liiallista nuole-

mista ja ravailua merkitsevästi lumelääkeryhmään verrattuna (Kim ym. 2010). Kyseisessä 

tutkimuksessa ei käytetty käytöshoitoa kummallakaan ryhmistä, ja oireet lieventyivät fe-

romonihoidolla jo vain neljän päivän aikana, kun koirat jätettiin ilman omistajiensa läs-

näoloa eläinsairaalalle useammaksi päiväksi eroahdistukseen liittymättömistä syistä (Kim 

ym. 2010). Kaikki koirien oireet eivät todennäköisesti johtuneet pelkästä eroahdistuk-

sesta, ja osan oireista uskottiin lievittyneen eläinsairaalassa olemiseen tottumisen myötä, 

sillä edistymistä tapahtui myös lumelääkeryhmässä (Kim ym. 2010). Myös Gaultierin 

ym. (2005) tutkimuksessa havaittiin liiallisen nuolemisen vähentymistä, ja noin 60 %:a 

oireilleista koirista edistyi kyseisen oireen suhteen. Tutkimuksessa havaittiin myös nuk-

kumis- ja syömisongelmien, muutokseen tottumattomuuden, liiallisen kuolaamisen ja ok-

sentelun vähentyneen 45–70 %:lla oireilleista koirista (Gaultier ym. 2005). Näitä oireita 

ei ollut kuitenkaan seurattu Kingin ym. (2000) tutkimuksessa, eikä täten ole mahdollista 

päätellä oliko edistys merkitsevää lumelääkkeelliseen käytöshoitoon verrattuna. Gaul-

tierin ym. (2005) tutkimuksen loppupäätelmän perusteella feromonihoitoa ei voida kui-

tenkaan pitää teholtaan klomipramiini-lääkitystä selkeästi heikompana. Lisäksi feromoni-

hoidolla on myös käytännön hyötyjä klomipramiiniin verrattuna, sillä kuukauden ajan 
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käytettynä feromonihoito aiheutti koirille merkitsevästi vähemmän haittavaikutuksia kuin 

klomipramiini (Gaultier ym. 2005). DAP-feromonihoidon tehosta tarvitaan kuitenkin 

vielä lisää tutkimusta. 

6.2 Painepuku (ThunderShirt®) 

Paineen luomista siteen tai puvun avulla koiran kehoon ei ole kattavasti tutkittu eikä var-

sinaista tehoa ole osoitettu eroahdistuksen hoidossa. Painepuvun on kuitenkin havaittu 

lieventävän ukkosta pelkäävien koirien pelkäävä käytöstä useamman käyttökerran jäl-

keen (Cottam ym. 2013). Lisäksi Kingin ym. (2014) tutkimuksessa on kartoitettu paineen 

vaikutusta eroahdistuneiden ja yleisesti ahdistuneiden koirien reaktioon tilanteessa, jossa 

koira jätetään kertaalleen viideksitoista minuutiksi yksin kennel-olosuhteisiin. Paine ai-

heutettiin tutkimuksessa ThunderShirt®-puvulla, joka on koiran kehon ympärille puet-

tava, liikkumista estämätön ja oikein kiinnitettynä painesiteenä toimiva puku (King ym. 

2014). ThunderShirt® on markkinoilla myös Suomessa. 

Kingin ym. (2014) tutkimuksessa oikein kiinnitetyn puvun havaittiin laskevan merkitse-

västi sydämen keskiarvoista sykettä ja pitävän maksimisykkeen merkitsevästi alemmalla 

tasolla verrattuna huonosti kiinnitettyyn ja painetta aiheuttamattomaan pukuun tai ilman 

pukua olemiseen. Eroahdistuksen oireista sekä oikein että huonosti kiinnitettynä Thun-

derShirt® lievensi merkitsevästi ainoastaan häkin ovea kohden katsomista (King ym. 

2014), joten sen tehon voidaan katsoa olevan vähintäänkin kyseenalainen. Cottamin ym. 

(2013) tutkimuksessa, jossa koirat pitivät useamman kerran vastaavanlaista Anxiety 

Wrap® -pukua painetta aiheuttamassa, hoitokeinolla ei havaittu haittavaikutuksia. 10 %:a 

koirista koetti kuitenkin riisua pukua pukemisen jälkeen tai satunnaisesti puvun ollessa 

päällä (Cottam ym. 2013), mikä voi viitata puvun epämukavuuteen. Vastaavia riisumis-

yrityksiä ei havainnoitu Kingin ym. (2014) tutkimuksessa, jossa käytettiin eri valmistajan 

pukua, mutta koirat pitivät pukua vain lyhyen aikaa tutkimuksessa. 

6.3 Liikunnan lisääminen 

Vaikkei vähäistä liikuntaa pidetäkään syynä eroahdistukseen, muutamassa tutkimuksessa 

eroahdistuksen hoidon yhteydessä omistajia on ohjeistettu lisäämään koiran päivittäistä 

liikuntaa (Takeuchi ym. 2000, Blackwell 2006, Butler ym. 2011). Myös pitkälle lenkille 

viemistä juuri ennen yksin jäämistä on ehdotettu hoito-ohjelmaan lisättäväksi (Schwartz 
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2003), mutta tutkimuksissa liikuntaa ei ole ohjeistettu lisättävän tässä muodossa. Liikun-

nan lisäämisen tarkoitus on tasoittaa koiran energiatasoa (Takeuchi ym. 2000). Butlerin 

ym. (2011) tutkimuksessa liikunnan lisääntyminen ei kuitenkaan vaikuttanut lisäävän 

koirien edistymisen todennäköisyyttä vähemmän liikuntaa saaneisiin koiriin verrattuna. 

Koirien vähäisen määrän lisäksi tutkimuksessa omistajat päättivät itse siitä kuinka paljon 

lisäävät liikuntaa (Butler ym. 2011). Takeuchin ym. (2000) tutkimuksessa hieman yli 60 

%:a omistajista uskoi liikunnan lisäämisellä olleen edes vähäinen vaikutus koiran edis-

tykseen, mutta varmaa tutkimustietoa liikunnan lisäämisen tehosta ei ole saatavilla. 

6.4 Toisen koiran hankkiminen 

Osa omistajista voi kuvitella toisen koiran hankkimisen ja sen tuovan seuran kadottavan 

eroahdistuneen koiran ongelman (Lund & Jørgensen 1999). Tarinamaisten todisteiden 

mukaan joissain tapauksissa toisen koiran ottaminen perheeseen on auttanut eroahdistu-

nutta koiraa selviämään omistajan lähtemisen aiheuttamasta ahdistuksesta (Schwartz 

2003). Tutkimuksissa toisen koiran ei ole kuitenkaan havaittu ehkäisevän eroahdistuksen 

syntymistä (Herron ym. 2014), eikä eroahdistuneiden koirien käytöstä videoitaessa toisen 

koiran paikallaolon ole havaittu vaikuttavan eroahdistuneen koiran käytökseen (Palestrini 

ym. 2010). Koirien hormonitasoja ja käytöstä tutkineessa tutkimuksessa on myös ha-

vaittu, ettei tutun koiran läsnäolo hillitse glukokortikoidipitoissuuden nousua vieraassa 

ympäristössä toisin kuin ihmisen läsnäolo (Tuber ym. 1996). Toisen koiran hankkimisen 

epäillään myös pahentavan tilannetta, jos omistajan huomio ja aika kuluu eroahdistuneen 

koiran sijasta toisen koiran hoitoon (Schwartz 2003). Varsinaisena hoitokeinona toisen 

koiran hankkimista ei ole suositeltu. 

7 HOIDON SEURANTA JA LOPPUTULOS 

Eroahdistuneen koiran edistymistä tulee seurata hoidon aikana, jotta varmistetaan koiran 

edistyminen ja hoidon tehoaminen (Nack 1999). Tutkimuksissa koirien edistymistä hoi-

don aikana on seurattu vaihtelevasti viikon tai kuukauden välein (King ym. 2000, Simp-

son ym. 2007). Koiran edistymistä arvioidaan eroahdistusoireiden tasoa seuraamalla ja 

niitä lähtötilaan vertaamalla (Butler ym. 2011). Lähtötilanteen arvioinnin tapaan edisty-

misen seuraaminen voidaan tehdä objektiivisesti esimerkiksi koiran käytöstä videoimalla 
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(Blackwell ym. 2006) tai omistajan subjektiiviseen mielipiteeseen turvautumalla (Simp-

son ym. 2007). Omistajan mielipide koiran edistymisestä onkin tärkeä, koska viime kä-

dessä hän päättää, onko koira edistynyt riittävästi arjen onnistumiseksi (Takeuchi ym. 

2000). Blackwellin ym. (2006) tutkimuksessa on kuitenkin havaittu, että osalla omista-

jista voi olla vaikeuksia arvioida koiran edistymistä. Lisäksi seurannan tulokset saattavat 

olla eriäviä riippuen tavasta, jolla edistymistä arvioidaan. Cottamin ym. (2008) tutkimuk-

sessa omistajien mielestä edistyneiden koirien prosentuaalinen osuus oli noin kaksinker-

tainen ahdistuspisteiden mukaan edistyneisiin koiriin verrattuna, kun ahdistuspisteet las-

kettiin omistajien täyttämästä kyselystä, joka koski eroahdistusoireiden vakavuutta. 

Tutkimuksissa hoidetuista koirista edistyy yli puolet ensimmäisten kahden kuukauden 

kuluessa riippumatta siitä, kuuluuko hoito-ohjelmaan ainoastaan käytöshoito vai tuet-

tiinko käytöshoitoa lääkityksellä tai DAP-feromonilla (King ym. 2000, Gaultier ym. 

2005, Blackwell ym. 2006, Simpson ym. 2007). Edistyneisiin koiriin lukeutuvat myös 

parantuneet koirat, joita on 0–22 %:a hoidetuista koirista (King ym. 2000, Gaultier ym. 

2005). Pidemmän aikavälin tutkimuksista Takeuchi ym. (2000) raportoivat 62 %:n koi-

rista edistyneen omistajien kertomuksen mukana 6–64 kuukauden kuluessa. Edistyneiden 

joukkoon lukeutui 15 %:a parantuneita koiria (Takeuchi ym. 2000). Lyhyemmän aikavä-

lin tutkimuksiin (King ym. 2000, Gaultier ym. 2005, Butler ym. 2006) verrattuna Takeuc-

hin ym. (2000) tutkimuksessa eroahdistuneiden koirien edistymis- ja parantumisprosentit 

olivat kuitenkin suhteellisen alhaisia. Cottamin ym. (2008) saivatkin tutkimuksessaan pa-

rempia tuloksia, ja 92 %:a klinikalla käyneistä koirista edistyi omistajien kertomuksen 

mukaan 10–33 kuukauden kuluessa. Cottamin ym. (2008) tutkimuksessa ei eroteltu pa-

rantuneiden koirien prosenttiosuutta. Aiempia mainintoja aikaväleillä Cottamin ym. 

(2008) tutkimuksessa klinikalla hoidetuista koirista alle 3 %:a lopetettiin eroahdistuksen 

vuoksi. Puolestaan alle 5 %:a koirista sijoitettiin toiseen kotitalouteen eroahdistuksen 

vuoksi (Cottam ym. 2008). Takeuchin ym. (2000) tutkimuksessa koirista lopetettiin puo-

lestaan 12 %:a ja uudelleen sijoitettiin 8 %:a, mutta lopetuksien tai uudelleen sijoitta-

misien syitä ei eroteltu. 

Kuten jo aiemmin mainittiin, eroahdistuksen vakavuus tai hoitoon hakeutumisen veny-

minen eivät vaikuta hoidon lopputuloksen ennustetta heikentävästi (Seksel & Lindeman 

2011). Takeuchin ym. (2000) havaitsivat kuitenkin tutkimuksessaan, että löytöeläinko-

dista hankitut koirat edistyivät merkitsevästi heikommin kuin kasvattajilta tai ystäviltä 
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hankitut koirat. Myös sekarotuiset koirat vaikuttivat edistyvän merkitsevästi heikommin 

puhdasrotuisiin koiriin verrattuna (Takeuchi ym. 2000). Suurin osa sekarotuisista koirista 

oli kuitenkin hankittu löytöeläinkodista, kun taas vain pieni osa puhdasrotuisista koirista 

oli peräisin löytöeläinkodista (Takeuchi ym. 2000). Täten ei ole varmuutta siitä, johta-

vatko pelkkä sekarotuisuus, pelkkä löytöeläinkodista peräisin olevuus vai molemmat te-

kijät yhdessä heikompaan edistymiseen. Useamman käytösongelman yhtäaikainen esiin-

tyminen vaikuttaa myös heikentävän parantumisen todennäköisyyttä, vaikka kaikkia on-

gelmia hoidettaisiinkin (Seksel & Lindeman 2001). 

Eroahdistusoireiden lievenemisen lisäksi Karagianniksen ym. (2015) tutkimuksen perus-

teella eroahdistuskoirilla ilmenevä pessimistinen käytös vaikuttaa muuttuvan optimisti-

semmaksi, kun hoitona käytetään käytöshoitoa ja sen tueksi liitettyä fluoksetiini-lääki-

tystä. Kahden hoitoviikon jälkeen eroa pessimistisessä käytöksessä ei enää havaittu ter-

veisiin, täysin hoidotta jääneisiin kontrollikoiriin verrattuna (Karagiannis ym. 2015). 

Kuuden hoitoviikon jälkeen eroahdistuneet koirat vaikuttivat käyttäytyvän merkitsevästi 

optimistisemmin verrattuna lähtötilanteeseen (Karagiannis ym. 2015). Tutkimuksessa ei 

pystytty erottelemaan sitä, johtuiko muutos käytöshoidosta, lääkehoidosta vai molempien 

yhteisvaikutuksesta (Karagiannis ym. 2015). Tutkimukseen osallistui myös vain pieni 

määrä koiria, eikä hoidettujen koirien kehitystä verrattu eroahdistuneiden mutta hoita-

mattomien vaan kokonaan terveiden koirien tuloksiin (Karagiannis ym. 2015). Nämä te-

kijät vähentävät saatujen tulosten luotettavuutta. 

7.1 Mikäli hoito ei tehoa 

Mikäli hoidosta huolimatta koira ei edisty lainkaan kuukauden kuluessa, Shermanin 

(2008) mielestä on hyvä ottaa askel taaksepäin ja tarkistaa, että koiran diagnoosi on oikea 

ja ettei koiralla ole muita käytösongelmia. Jos diagnoosi on kunnossa, kiinnitetään huo-

mio hoito-ohjelmaan ja tarkistetaan niin käytöshoito-ohjelma kuin mahdollinen lääkitys 

(Sherman 2008). Koirille, joilla lääkitystä ei ole aloitettu, voidaan harkita lääkehoidon 

lisäämistä hoito-ohjelmaan (Sherman 2008). Puolestaan jos koiralla on jo entuudestaan 

asianmukainen lääkitys, voidaan harkita annoksen nostamista (Sherman 2008) tai uuden 

lääkeaineen lisäämistä jo käytössä olevan lääkityksen rinnalle (Gruen & Sherman 2008). 

Erityisesti on varmistettava, että omistaja on ymmärtänyt käytöshoito-ohjeet oikealla ta-

valla ja kykenee noudattamaan ohjeita (Takeuchi ym. 2000). Jopa yksittäisen, pienen 

mutta tärkeän asian sivuutus saattaa estää koiran edistymisen (Voith & Borchelt 1985). 
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Mikäli muutosta koiran tilassa ei kuitenkaan edellä mainituista toimista huolimatta ha-

vaita, on muistettava, että koiran lopettaminen tai sijoittaminen kotitalouteen, jossa yksin 

jäämistä ei tapahdu, ovat myös vaihtoehtoja. 

8 POHDINTA 

Koiran eroahdistuksen hoito perustuu asianmukaiseen käytöshoitoon sekä mahdolliseen 

lääkehoitoon tai muihin apukeinoihin. Tutkimuksissa käytöshoidon yksinään (Blackwell 

ym. 2006) ja käytöshoitoon yhdistetyn lääkehoidon (King ym. 2000, Simpson ym. 2007) 

on todettu olevan avuksi eroahdistuksen lieventymisessä. Muiden apukeinojen osalta vii-

tettä toimivuudesta on vain DAP-feromonin osalta (Gaultier ym. 2005). Eroahdistuksen 

hoitoon liittyen tutkimusaiheita onkin vielä jäljellä, mutta tämän hetkisen tietämyksen 

pohjalta eroahdistuneen koiran edistyminen on mahdollista. Parantuneiden koirien pro-

senttiosuudet ovat tutkimuksissa olleet alhaisia (King ym. 2000, Takeuchi ym. 2000, 

Gaultier ym. 2005) tai niitä ei ole lainkaan eroteltu (Blackwell ym. 2006, Simpson ym. 

2007). Tämä saattaa kuitenkin olla seurausta siitä, ettei eroahdistus parane kovinkaan no-

peasti (King ym. 2000). Pidemmän aikavälin tutkimuksista ainoastaan Takeuchin ym. 

(2000) erittelivät parantuneiden koirien osuuden, mutta kyseisessä tutkimuksessa edisty-

minen on pidemmästä aikavälistä huolimatta ollut muita tutkimuksia heikompaa. 

Eroahdistukseen sovellettava käytöshoito näyttää keskittyvän tiettyihin toimintaohjeisiin 

(Borchelt & Voith 1982, Blackwell ym. 2006, Butler ym. 2011). Tutkittua tietoa yksit-

täisten toimintaohjeiden tehokkuuksista ei kuitenkaan ole, mitä kautta ei ole varmuutta 

siitä, ovatko kaikki toimintaohjeet tarpeen eroahdistuksen hoidossa tai liittyykö niihin lu-

mevaikutusta. Turhia ja heikommin eroahdistuksen hoidossa hyödyksi olevia ohjeita voi-

taisiin karsia, mikäli aiheesta saataisiin tutkimustietoa. Omistajalle annettujen ohjeiden 

liian suuri määrä voi olla haitallista koiran tilan edistymisen kannalta (Takeuchi ym. 

2000), ja täten hoito-ohjelmaan olisi kannattavaa sisällyttää vain kaikkein tehokkaimmat 

toimintaohjeet. Tietenkin on mahdollista, että osa ohjeista tehoaa paremmin osalle koi-

rista kuin toisille, ja tällöin kaikille sopivia ja varmasti toimivia ohjeita tuskin saadaan 

määriteltyä. Kaikki toimintaohjeet eivät myöskään ole toimivia jokaisessa kotitaloudessa, 

minkä takia käytöshoito-ohjelma olisi yksittäisten ohjeiden tehokkuuksien tutkimisesta 

huolimatta yksilöitävä jokaiselle koiralle. 
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Hyödyllinen tutkimuksen aihe saattaisi löytyä myös käytöshoito-ohjelmien jakamisesta 

selkeästi eri vaiheisiin ja tarkemmin ottaen siitä, onko tästä hyötyä verrattuna käytäntöön, 

jossa vaiheisiin jakamista ei ole käytetty. Mikäli hoito-ohjelma on jaettu vaiheisiin, kaik-

kia toimintaohjeita ei tarvitse aloittaa heti ensimmäisenä päivänä. Tällöin hoito-ohjelma 

saattaisi olla selkeämpi ja miellyttävämpi omistajalle noudattaa, kun uusina tulevien oh-

jeiden määrä pilkottaisiin pienempiin osiin. Toisaalta vaiheisiin jaetun hoito-ohjelman 

käyttö voisi kuitenkin kuvitella vaativan laatijaltaan tarkempaa tuntemusta, jotta toimin-

taohjeet asetellaan järkevään ja toimivaan järjestykseen. 

Lääkehoito koskettaa varmasti kaikkein eniten eläinlääkäreitä eroahdistuksen hoidossa. 

Suomessa eläimille suunnattua Reconcile®-kauppanimellä olevaa fluoksetiini-valmis-

tetta ei ole markkinoilla, minkä takia eläinvalmisteita käytettäessä vaihtoehtoiksi jää klo-

mipramiini-valmiste Clomicalm®. Lääkeaineiden välisiä vertailuja klomipramiinin ja 

fluoksetiinin suhteen ei ole vielä tehty eroahdistuksen hoitoon liittyen. Klomipramiinin 

todellisen hyödyn voi kuitenkin katsoa olevan osin kyseenalainen ristiriitaisten tulosten 

vuoksi (Podberscek ym. 1999, King 2000). Lisäksi sekä fluoksetiini (Simpson ym. 2007) 

että klomipramiini (King ym. 2000) aiheuttavat haittavaikutuksena vetämättömyyttä, 

mikä saattaisi olla esimerkiksi tuhoavan käytöksen lieventymisen takana. Vetämättömyy-

den tunteen takia koira saattaisi osin vähentää eroahdistusoireiden esittämistä, ja tällöin 

lääkitty koira ei siis välttämättä olisikaan onnellisempi ja hyväksyisi yksin jäämistä aiem-

paa paremmin. Mikäli näin olisi, tulisi miettiä, onko lääkitys edes tarpeellinen eroahdis-

tuksen hoidossa, kun hoito ilman lääkitystäkin vaikuttaa olevan tehokasta? 

Muiden apukeinojen joukosta DAP-feromonilla voidaan mahdollisesti korvata klomipra-

miini-lääkitys (Gaultier ym. 2005), mikä saattaa Euroopassa olla tärkeä asia. Kingin ym. 

(2004) tutkimuksessa havaitun kulttuurillisen eron vuoksi eurooppalaiset saattaisivat olla 

halukkaampia yhdistämään käytöshoidon ei-lääkkeellisiin apukeinoihin, kuten esimer-

kiksi DAP-feromoniin. DAP-feromoni, painepuku, liikunnan lisääminen tai toisen koiran 

hankkiminen eivät kuitenkaan vaadi eläinlääkärin hyväksyntää, kuten lääkehoito, ja 

omistaja saattaa hidastuttaa hoitoon hakeutumista, mikäli hän yrittää hoitaa koiransa ero-

ahdistusta toimimattomin ja turhia kustannuksia aiheuttavilla keinoilla asiasta eläinlääkä-

riltä tai käytösterapeutilta konsultoimatta. Toisaalta vastaavasti omistaja voi alkaa toteut-
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tamaan esimerkiksi koiran koulutuskirjoissa tai internetissä mainittuja käytöshoidon toi-

mintaohjeita ilman eläinlääkärin tai käytöskouluttajan tapaamista, mitä kautta hoitoon ha-

keutuminen voi hidastua ja eroahdistus päästä pahentumaan. 

Tutkimuksissa on harvoin otettu kantaa siihen, miten koiran kanssa edetään eroahdistus-

oireiden tasaannuttua tai poistuttua kokonaan. Omistajan neuvomisen kannalta olisikin 

tärkeä tietää, tarvitseeko omistajan jatkaa käytöshoitoa läpi koiran elämän, kuten Seksel 

ja Lindeman (2001) suosittelevat. Omistajan näkökannasta katsottuna jatkuvan käy-

töshoidon voisi ajatella olevan hankalaa. Toisaalta tilanteen tasaannuttua jäljelle jäävät 

käytöshoidon toimintaohjeet ovat pitkälti toimintaohjeita koiran kanssakäymiseen, sillä 

kun koira on totutettu yksin jäämiseen, ei työläitä harjoituksia tarvitsisi enää pakolla jat-

kaa. 
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