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1 JOHDANTO 

 

Tiedetään, että ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus on merkityksellinen 

kotieläintuotannossa, vaikuttaahan ihmisen ja eläimen välinen suhde molem-

pien osapuolten hyvinvointiin (Muns ym. 2015). Jotta ihmisen ja eläimen vä-

linen vuorovaikutus olisi toimivaa, tulee ihmisen tuntea eläinlajin käyttäyty-

minen ja tarpeet. Ihminen kun pystyy teoillaan ja käyttäytymisellään aiheut-

tamaan eläimelle pelkoa ja stressiä. Eläimellä pitkään jatkunut stressi voi 

muuttua pahimmassa tapauksessa krooniseksi, mikä vaikuttaa negatiivisesti 

eläimeen. Sioilla huono kohtelu muun muassa heikentää kasvua, huonontaa 

tiinehtyvyyttä ja lisää porsaskuolleisuutta.  

Ihmisen ja eläimen välinen suhde vaikuttaa myös siihen, kuinka helposti eläi-

miä voidaan havaita, käsitellä ja hoitaa (Kauppinen 2013, Hemsworth 2014). 

Tiedetään, että hyvän ihmis-eläinsuhteen luominen ottaa paljon aikaa ja vaatii 

paljon positiivista kanssakäymistä ihmisen ja eläimen välille. Lisäksi ihmisen 

asenne eläimiä kohtaan vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka ihminen käyt-

täytyy eläinten kanssa ja minkälaisen käsityksen eläimet puolestaan luovat 

ihmisestä. Hyvän ihmis-eläinsuhteen voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että eläi-

met lähestyvät ihmistä vapaaehtoisesti ja antavat ihmisen kosketella itseään. 

Tässä tutkimuksessa porsaiden pelokkuuteen vaikutettiin toistuvilla käsitte-

lyillä, kuten toistuvalla merkitsemisellä ja rehun antamisella. Näissä käsitte-

lyissä yhdistyi negatiivinen (merkitseminen) ja positiivinen (rehun antami-

nen) kokemus ihmisestä. Porsaita ei kuitenkaan siirretty missään vaiheessa 

pois tutusta ja turvallisesta ympäristöstä, vaan ne pidettiin tutuissa ryhmissä 

omissa karsinoissaan koko kokeen ajan. Näiden käsittelyiden vaikutusta por-

saiden kokemaan ihmispelkoon arvioitiin kahden eri testaajan tekemien lä-

hestymistestien avulla.  

Tutkimuksen hypoteesina on, että eri käsittelyt; rehun antaminen merkinnän 

yhteydessä, porsaiden merkitseminen ja lähestymistestien toistot vähentävät 

porsaiden pelokkuutta ihmistä kohtaan kokeen aikana. 
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2 IHMISEN JA ELÄIMEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS 
 

Ihmisten ja eläinten välinen suhde maatiloilla on keskeinen kysymys eläinten 

hyvinvoinnin kannalta (Brajon ym. 2015b). Esimerkiksi siat ovat lauma-

eläimiä, jotka luonnollisesti pyrkivät olemaan vuorovaikutuksessa ihmisen 

kanssa (Brajon ym. 2015b). Sioilla on havaittu olevan kyky yhdistää ihmisiin 

positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia ja niiden on todettu myös muistavan 

suhteensa eri ihmisiin (Brajon ym. 2015b).  

Nykyaikaisilla sikatiloilla eläinten ja ihmisten välinen vuorovaikutus on kui-

tenkin vähentynyt automaation, esimerkiksi koneellistuneen ruokinnan myötä 

(Tanida ym. 1995, Zulkifli 2013, Brajon ym. 2015a). Silti ihmisen/hoitajan 

läsnäolo on pakollinen, mutta se rajoittuu usein eläintä stressaaviin tai eläi-

melle tuskallisiin toimenpiteisiin, kuten rokottaminen, lääkitseminen, kast-

raatio ja eri eläinryhmien yhdistäminen (Brajon ym. 2015a). Tämän seurauk-

sena onkin hyvin tavallista havaita tuotantoeläimiä, jotka osoittavat pelkoon 

liittyvää käyttäytymistä ihmisen läsnä ollessa (Brajon ym. 2015a). Monissa 

maissa ihmisten lisääntynyt huoli eläinten hyvinvoinnista onkin johtanut lain-

säädäntöön, jonka tarkoituksena on vähentää stressaavia ja tuskallisia menet-

telyjä kotieläintuotannossa (Muns ym. 2015). Suomessa sikojen hyvinvointia 

(mukaan lukien hoitajan ja eläimen välinen vuorovaikutus) arvioidaan tuo-

tantotiloilla muun muassa Sikavan valtuuttamien eläinlääkärien tekemien pa-

kollisten terveydenhuoltokäyntien yhteydessä (Sikava 2021). 

Hoitajien roolia ja vaikutuksia tuotantoeläinten tuottavuuteen ja hyvinvointiin 

ei tulisi aliarvioida (Hemsworth 2003, Zulkifli 2013, Coleman ja Hemsworth 

2014, Mota-Rojas ym. 2020). Hemsworthin (2003), Zulkiflin (2013) ja Polin 

ym. (2021) tutkimukset osoittavat, että eläintenhoitajien käyttäytymisen li-

säksi hoitajien asenteella on todella iso merkitys siihen, kuinka he ovat vuo-

rovaikutuksessa hoitamiensa eläinten kanssa. Hoitajien asenne ja sitä seu-

raava käyttäytyminen vaikuttavat eläinten pelkoon ihmistä kohtaan, mikä lo-

pulta vaikuttaa niiden tuottavuuteen ja hyvinvointiin (Hemsworth ym. 1994a, 

Zulkifli 2013). Säännöllinen näköyhteys tuotantoeläinten kanssa on välttämä-

töntä vähentämään eläinten kokemaa ihmispelkoa ja fysiologista stressiä 
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(Zulkifli 2013). Pol ym. (2021) tutkimuksen tulokset osoittavat, että viljeli-

jöiden asenteella eläimiä kohtaan on tärkein rooli onnistuneiden hoitokäytän-

töjen luomisessa ja niiden vaikutuksessa eläinten hyvinvointiin ja tuottavuu-

teen. Tutkimuksessa eläimet, jotka luottivat hoitajaansa, tuottivat paremmin. 

Lisäksi viljelijät, joille eläimet olivat keskeisessä roolissa ammatissaan, olivat 

itse tyytyväisiä eläinten kanssa työskentelyyn sekä osoittivat empatiaa hoita-

miaan eläimiä kohtaan.  

Hemsworth ym. (1996b) mukaan eläimen kokeman ihmispelon määrään vai-

kuttaa se, kuinka hyvin eläin tuntee hoitajansa toisin sanoen missä määrin 

eläin on tottunut hoitajan läsnäoloon. Lisäksi hoitajan palkitsevat ja vasten-

mieliset ominaisuudet toisin sanoen missä määrin eläin yhdistää hoitajan pal-

kitseviin tai negatiivisiin tapahtumiin vaikuttavat eläimen kokeman ihmispe-

lon määrään. Tutkimukset osoittavat, että eläimet oppivat välttämään ehdol-

lisia ärsykkeitä, jotka yhdistyvät vastenmielisiin tapahtumiin. Sian oppima 

käyttäytymismalli yhdelle ihmiselle voi kuitenkin ulottua kaikkiin ihmisiin. 

Brajon ym. (2015c) tutkimus osoittaa, että vieroitetut porsaat pystyvät oppi-

maan ja muistamaan aiemmat vuorovaikutukset ihmisen kanssa, kehittämään 

positiivisen tai negatiivisen käsityksen yksittäisestä ihmisestä, erottamaan ja 

tunnistamaan tutut ihmiset tuntemattomista ja pystyvät reagoimaan asianmu-

kaisesti jokaiselle tutulle ihmiselle heidän aikaisemman kokemuksensa pe-

rusteella. Vieroitusvaihe onkin kriittinen sioilla, sillä porsaat synkronoivat 

toimintaansa ja luovat voimakkaamman suhteen pahnuetovereihinsa kuin 

emoonsa. Myös ihmiset ovat merkittäviä ja heitä voidaan pitää porsaiden sil-

missä sosiaalisina kumppaneina vieroitusvaiheessa. Sosiaaliset vuorovaiku-

tukset ihmisen kanssa vieroitusvaiheessa voivatkin vaikuttaa voimakkaasti 

porsaiden sosiaaliseen kehitykseen sekä porsaiden käytökseen ihmisen 

kanssa myös myöhemmissä elämän vaiheissa. Tutkimuksessa muistutetaan 

kuitenkin myös tottumisen merkityksestä porsaiden reaktioihin ihmisen seu-

rassa. Porsas voi tottua ihmiseen, vaikka ihminen olisikin tuntematon tai 

aiemmin käyttäytynyt negatiivisesti porsaan kanssa. 

Ihmisen ja eläimen välisen suhteen tärkein tutkimustulos on eläimen koke-

man ihmispelon arvioiminen (Hemsworth ja Barnett 2000). Eläinten pelkoa 
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ihmistä kohtaan arvioidaan yleisesti eläinten käyttäytymis- ja fysiologisten 

reaktioiden perusteella (Hemsworth ja Barnett 2000, Hemsworth ja Coleman 

2011). Käyttäytymisreaktio voi olla esimerkiksi pakeneminen ja fysiologisia 

reaktioita ovat autonomisen hermoston vasteet, kuten adrenaliini- ja kortisoli-

hormonin erittyminen (Hemsworth ja Coleman 2011). Lähestymiskäyttäyty-

mistä ihmistä kohtaan voi myös tapahtua, kun pelko heikkenee ja eläin alkaa 

tutkia ja ottaa selvää ihmisen ärsykkeestä (Hemsworth ja Coleman 2011). 

Näin lähestymiskäyttäytymistä voidaan hyödyllisesti pitää käänteisenä mit-

tana ihmispelon tasosta (Hemsworth ja Coleman 2011). Useissa tutkimuk-

sissa on arvioitu pelon tasot mittaamalla ärsykkeen välttämisen määrä tai 

päinvastoin ärsykkeen lähestymisen määrä tavanomaisessa testaustilanteessa 

(Hemsworth ja Coleman 2011). 

 

2.1 Negatiivinen ja positiivinen vuorovaikutus ihmisen ja eläimen välillä 

 

Ihmisten ja eläinten välisten vuorovaikutusten laadulla on merkittävä vaiku-

tus tuotantoeläinten, kuten sikojen hyvinvointiin (Zulkifli 2013). Ihmisten 

vuorovaikutus eläinten kanssa voi olla neutraalia, positiivista tai negatiivista 

(Zulkifli 2013).  Negatiivinen vuorovaikutus ihmisen ja eläimen välillä voi 

kasvaa eläimissä korkeaksi ihmispeloksi, mikä johtaa stressiin ja heikenty-

neeseen hyvinvointiin ja tuottavuuteen (Muns ym. 2015). Monet tutkimukset 

osoittavatkin, että negatiivinen käsittely vaikuttamalla sikojen kokemaan ih-

mispelkoon voi vaikuttaa sekä sikojen tuottavuuteen että stressifysiologiaan 

(Hemsworth ja Barnett 1991, Waiblinger ym. 2006, Brajon ym. 2015a, Muns 

ym. 2015 ja Oliveira ym. 2015). Hemsworth ym. (1986a) ja Wang ym. (2020) 

toteavat artikkeleissaan, että sikojen positiivinen/ lempeä käsittely vähentää 

sikojen kokemaa ihmispelkoa ja lisää vuorovaikutusta ihmisen ja sian välille. 

Siat ovat rohkeampia lähestymään ihmistä, mikä näkyi tutkimuksissa nope-

ampana ihmisen lähestymisenä positiivisesti käsitellyillä sioilla. Myös 

Gonyou ym. (1986), Paterson ja Pearce (1992) ja Hemsworth ym. (1996a) 

saivat tutkimuksissaan samanlaisia tuloksia, että positiivisesti käsitellyt siat 

lähestyivät ihmistä nopeammin ja useammin kuin negatiivisesti käsitellyt siat.  
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Hemsworth ym. (1987) tutkivat porsailla miellyttävän (silittäminen porsaan 

tullessa ihmistä kohti), epämiellyttävän (porsas pakotettiin pois, kun se yritti 

lähestyä), epäjohdonmukaisen (epämiellyttäviä sekä miellyttäviä käsittelyjä 

1:5) ja ”minimaalisen” (vain vähän kosketusta ihmisen kanssa) käsittelyn vai-

kutuksia kuuden viikon koejakson aikana. Tutkimuksessa 14 viikon ikäisten 

porsaiden ihmispelkoa mitattiin lähestymistesteillä, joissa porsaat laitettiin 

yksilöllisesti tyhjään karsinaan. Testaaja tuli rauhallisesti seisomaan paikal-

leen karsinan laidalle kahden minuutin tutustumisjakson jälkeen. Tämän jäl-

keen mitattiin aikaa, kuinka kauan porsaalla kesti lähestyä ihmistä puolen 

metrin etäisyydelle ja kuinka kauan porsas oli vuorovaikutuksessa ihmisen 

kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että miellyttävän ja vähän kosketusta sisäl-

tävän käsittelyn saaneilla porsailla oli korkeammat kasvunopeudet ja rehun 

muuntosuhteet kuin epämiellyttävän tai epäjohdonmukaisen käsittelyn saa-

neilla porsailla. Miellyttävän ja vähän kosketusta sisältävän käsittelyn saaneet 

porsaat olivat myös nopeampia testaajan lähestymisessä sekä olivat pidem-

män aikaa vuorovaikutuksessa testaajan kanssa kuin epämiellyttävän tai epä-

johdonmukaisen käsittelyn saaneet porsaat. Epämiellyttävän tai epäjohdon-

mukaisen käsittelyn saaneilla porsailla oli taasen korkeammat stressihormo-

nitasot ja ne pelkäsivät ihmistä enemmän 14 viikon iässä kuin ”positiivisem-

man” käsittelyn saaneet porsaat. Artikkelin pohjalta voidaan todeta, että epä-

miellyttävät ja epäjohdonmukaiset käsittelyt lisäävät stressiä sioissa ja vai-

kuttavat muun muassa sikojen kasvuun negatiivisesti. Myös Hemsworth ym. 

(1981) saivat tutkimuksessaan samankaltaisia tuloksia, että epämiellyttävä 

käsittely aiheuttaa porsaille akuuttia ja kroonista stressiä, mikä laskee muun 

muassa niiden kasvunopeutta.    

Hemsworth ym. (1996b) havaitsivat tutkimuksessaan, että siat, jotka oli ruo-

kittu ihmisen läsnä ollessa, lähestyivät nopeammin ja olivat kauemmin vuo-

rovaikutuksessa ihmisen kanssa kuin eläimet, jotka eivät olleet ruokinnan ai-

kana vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa tai eläimet, jotka olivat todella vä-

hän vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Myös fyysinen vuorovaikutus tes-

taajan kanssa oli suurempaa porsailla, jotka oli ruokittu ihmisen läsnä ollessa. 

Tämän todettiin olevan seurausta ihmisen läsnäolosta yhdessä 



11 
 

ruokintapalkkion kanssa kuin myös seuraus lisääntyneestä tuntemuksesta ih-

misiin tai käsittelyn palkitseviin elementteihin sinänsä. 

On olemassa viitteitä siitä, että eläinten kokemaa ihmispelkoa voi vähentää 

parantamalla eläintenhoitajien asenteita ja käyttäytymistä sikoja kohtaan 

(Hemsworth 2003, Zulkifli 2013, Muns ym. 2015). Waiblinger ym. (2006) 

toteavat, että ihmisen persoonallisuus ja asenne ovat tärkeimmät seikat mää-

rittämään miten he eläinten kanssa toimivat. Brajon ym. (2015a) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että jo viisi päivää ihmisen kanssa varhaisessa vaiheessa on 

riittävä vaikuttamaan voimakkaasti vieroitettujen porsaiden käsitykseen ih-

misestä jopa seuraavan viiden viikon ajan. Tutkimus osoittaa, että ihmisen 

läsnäololla on merkitystä ja myös sillä onko läsnäolo ollut lempeää vai kovaa. 

Tutkimuksessa havaittiin porsailla olevan vahvoja muistikuvia sekä luonnol-

linen taipumus olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa että merkittävä so-

peutumiskyky ihmisen käyttäytymiseen. Tutkimuksen voidaan todeta lisäksi 

osoittavan, että ihmisten tulisi toimia eläinten kanssa ennakoivasti ja positii-

visella asenteella kuin negatiivisen kautta. 

Muns ym. (2015) osoittivat tutkimuksessaan, että jo pienikin positiivinen ih-

miskontakti ensimmäisten elinpäivien aikana voi muuttaa porsaiden käyttäy-

tymisreaktioita myöhempiin stressaaviin tapahtumiin. Tutkimuksessa positii-

vinen ihmiskontakti porsaiden kanssa sisälsi ihmisen puhetta ja porsaan pään/ 

kärsän silittelyä kuuden imetyksen aikana ensimmäisen elinpäivän aikana.  

Toisena elinpäivänä porsaiden hännät typistettiin. 15 päivän iässä näiden kä-

sittelyjen vaikutusta porsaiden käyttäytymiseen mitattiin ihmislähestymis- ja 

pakenemistestien avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ihmisten läsnä 

ollessa ruokitut ja positiivisesti hoidetut siat pelkäsivät vähemmän ihmistä, 

mikä antoi todisteita siitä, että porsaat ehdollistuivat ihmiseen positiivisesti 

ruokinnan kautta. Porsaiden vähäisempi ihmispelko näkyi tutkimuksen lähes-

tymistesteissä nopeampana testaajan lähestymisenä ja pidempänä testaajan 

kanssa vietettynä aikana. Tutkimuksessa havaittiin myös, että positiivinen kä-

sittely, kuten silittely ja taputtaminen kuin vastenmielinen käsittely varhai-

sessa iässä vaikuttavat sian myöhempiin käyttäytymisreaktioihin ihmistä koh-

taan.  
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Hemsworth ja Barnett (1992) tutkivat varhaisen käsittelyn vaikutuksia eri 

ikäisillä porsailla. Kokeessa heillä oli neljä eri ryhmää jaettuna iän mukaan 

0-3vko, 3-6vko, 6-9vko ja 9-12vko. Lisäksi oli kontrolliryhmä, jolle tehtiin 

vain tarvittavat hoitotoimet, mutta ei koekäsittelyjä. Kokeessa ihminen ja por-

sas laitettiin pieneen neliöön, jossa testaaja yritti aina silittää tai taputtaa por-

sasta, kun se lähestyi testaajaa. Havaittiin että siat, jotka olivat olleet mukana 

kokeessa 0-3 ja 9-12 viikon iässä osoittivat vähäisempää pelkoa ihmistä koh-

taan 18 viikon iässä kuin eläimet, jotka eivät olleet lainkaan mukana ko-

keessa. Käsittelyillä havaittiin olevan suurin vaikutus 0-3 ja 9-12 viikon ikäis-

ten porsaiden käyttäytymiseen. Tutkimuksen tuloksien mukaan voidaan to-

deta, että varhaisessa iässä tehdyt käsittelyt voivat vaikuttaa sikojen myöhem-

piin käyttäytymisreaktioihin ihmistä kohtaan. Tutkimuksessa havaittiin kui-

tenkin myös, että myöhemmässä iässä tapahtuvilla käsittelyillä on vaikutusta 

porsaiden käyttäytymiseen. Myöhemmän elämän käsittelyt voivat joko kor-

vata aiempien käsittelyiden vaikutukset tai muuttaa aikaisempia käyttäyty-

misreaktioita. 

Oliveira ym. (2015) pohtivat artikkelissaan mikä merkitys on emon varhai-

sella kosketuksella, kuten kosketusstimulaatiolla emon nuollessa vastasynty-

nyttä. Varhaisella kosketuksella, kuten emon nuolemisella on todettu olevan 

hyödyllisiä vaikutuksia lajien psyykkiseen ja fyysiseen kehitykseen. Sioilla 

ei juurikaan kuitenkaan ole tällaista emon nuolemiskäyttäytymistä tai var-

haista kosketusta, mikä saattaa johtaa siihen, että ne kokevat stressiä huomat-

tavasti enemmän ihmisen kosketuksesta kuin eläimet, joilla on luonnostaan 

emon kosketus syntymästä asti (lehmä, lammas, hevonen). Tutkimuksessa 

havaittiin, että varhainen käsittely muutti tapaa, jolla porsaat reagoivat haas-

taviin tilanteisiin. Käsitellyt porsaat osoittivat käyttäytymisellään, että ne oli-

vat vähemmän pelokkaita uudessa ympäristössä ja pelkäsivät vähemmän ih-

misten käsittelemistä yleensä. 

Monet tutkimukset, kuten Hemsworth ym. (1986b), Hemsworth ja Barnett 

(1992), Sommavilla (2011), Muns (2015) ja Oliveira ym. (2015) osoittavat, 

että varhaisella käsittelyllä on vaikutuksia porsaiden käyttäytymisreaktioihin 

myöhemmällä iällä. Zulkifli (2013) toteaa artikkelissaan, että tuotantoeläimet 
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ovat erityisen herkkiä ihmisen kosketukselle varhaisessa vaiheessa. Säännöl-

linen miellyttävä kosketus ihmisen kanssa voi johtaa toivottuihin muutoksiin 

eläinten fysiologiassa, käyttäytymisessä, terveydessä ja tuottavuudessa (Zul-

kifli 2013). Hemsworth ym. (1986b) ja Hemsworth ja Barnett (1992) pohtivat 

myös artikkeleissaan onko 0-3 viikkoa porsaalla sosiaalistumisen herkintä ai-

kaa, jolloin sosiaaliset käsittelyt vaikuttavat porsaiden myöhempiin käyttäy-

tymisreaktioihin. Tanida ym. (1995) toteavat artikkelissaan, että sikojen po-

sitiivinen käsittely 4-6 viikon ikäisinä vähensi ihmispelkoa ja lisäsi taipu-

musta olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. 

Tutkimukset osoittavat että, varhainen käsittely vaikuttaa porsaiden kykyyn 

sopeutua uuteen elinympäristöönsä paremmin. Varhaisella käsittelyllä ihmi-

nen voi myös vaikuttaa porsaiden kokeman ihmispelon määrään myöhem-

mällä iällä. On kuitenkin hyvä muistaa, että myöhemmin tapahtuvat käsittelyt 

voivat kumota tai korvata aiemmin opitut käyttäytymisreaktiot. Ihmisen 

omalla käyttäytymisellä on suuri merkitys siihen, miten ihmisen ja eläimen 

välinen suhde toimii. 

 

2.2 Pelkotestit sikojen käyttäytymisen mittareina  

 

Reaktiokykytestejä, joita myös pelkotesteiksi kutsutaan, on kehitetty ihmisten 

käyttäytymisen ja rutiinihoidon vaikutusten arvioimiseksi tuotantoeläimissä 

(Brajon ym. 2015a).  Esimerkiksi siat ilmaisevat spontaanisti pelon ihmistä 

kohtaan ja negatiivinen käsittely, kuten kovien äänien käyttö tai uhkaavien 

asentojen tekeminen voi korostaa tätä pelkovastetta ja lisätä porsaiden koke-

maa pelkoa ihmistä kohtaan (Brajon ym. 2015a). Miura ym. (1996) toteavat 

artikkelissaan, että ihmisen asento, etäisyys, liiketyyppi ja lähestymistapa vai-

kuttavat sian pelkotilaan. Miuran ym. (1996) tutkimuksessa ihminen lähestyi 

sikoja suoraan kohti edestä ja takaapäin sekä liikkui poispäin sioista pysty-

suorassa asennossa ja nelijalkaisessa asennossa. Tutkimustuloksien mukaan 

siat osoittivat vähemmän pakenevaa käyttäytymistä ihmiselle, joka siirtyi 

poispäin kuin lähestyvälle ihmiselle. Lisäksi siat viettivät huomattavasti 



14 
 

enemmän aikaa ihmisen kanssa, joka oli nelijalkaisessa asennossa kuin pys-

tysuorassa asennossa.   

Vaaran uhka tai potentiaalisen vaaran havaitseminen aiheuttavat eläimelle 

pelkoa ja ahdistusta (Boissy 1995). Näihin tunnetiloihin liittyy fysiologisia 

muutoksia ja käyttäytymismuutoksia, jotka valmistavat eläimen selviytymään 

vaarasta (Forkman ym. 2007). Tutkimukset ovat osoittaneet, että pelko ja ah-

distuneisuus vähenevät eläimillä iän myötä (Forkman ym. 2007, Dalmau ym. 

2009). Sikojen pelkokäyttäytymismallit voidaan ryhmitellä aktiiviseen puo-

lustukseen (hyökkäys, uhka), aktiiviseen välttämiseen (piiloutuminen, pake-

neminen) ja passiiviseen välttämiseen (liikkumattomuus) (Dalmau ym. 

2009).  

Äkkiä tapahtuvilla tai tuntemattomilla tapahtumilla voidaan arvioida eläimen 

pelokkuutta (Boissy ym. 1995). Yleisimpiä eläimillä käytettyjä pelkotestejä 

ovat avoimen kentän koe, uusi esine- koe ja lähestymistestit (Forkman ym. 

2007, Dalmau ym. 2009). Nämä testit tehdään usein yksi kerrallaan, mutta 

monissa tutkimuksissa on yhdistetty esimerkiksi avoin kenttä ja uusi esine- 

testi esimerkiksi siirtämällä eläin uuteen karsinaan ihmisen tai uuden esineen 

kanssa (Forkman ym. 2007).  

 

2.2.1 Lähestymistesti 

 

Vapaaehtoinen ihmislähestymistesti tarkastelee eläimen rohkeutta lähestyä 

tai koskettaa liikkumatonta yleensä tuntematonta testaajaa määrätyn ajan ku-

luessa (Murphy ym. 2014). Vapaaehtoinen ihmislähestymistesti edellyttää li-

säksi yleensä jonkinlaista motivaatiota vuorovaikutukseen ihmisen kanssa 

(Murphy ym. 2014). Tutkimukset osoittavat, että eläimet osoittivat turhautu-

mista silloin, kun niiltä vietiin mahdollisuus ottaa kontaktia ihmiseen (Mur-

phy ym. 2014). Tämä kertoo taustalla olevasta motivaatiosta ottaa kontaktia 

ihmiseen (Murphy ym. 2014). On kuitenkin epäselvää, ohjaako motivaatiota 

halu tutkia vai heijastuuko se aggressiona (Murphy ym. 2014).  Tutkimuk-

sissa on havaittu, että rohkeimmat siat ovat yleensä aggressiivisempia, mikä 
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näkyy nopeampana lähestymisenä ja toistuvuutena lähestymistesteissä (Mur-

phy ym. 2014). 

Wegner ym. (2020) tutkivat tutkimuksessaan vapaaehtoista ihmislähestymis-

testiä (VHAT) sioilla erilaisissa elinympäristön olosuhteissa sekä niiden suh-

detta sikojen hyvinvointiin. Kokeessa mitattiin viisi muuttujaa: aika, jolloin 

sika kosketti karsinassa olevaa ihmistä, aika siihen asti, kunnes tarkkailijaa 

ympäröivät siat noin kahden metrin säteellä, sikojen prosenttiosuus suhteessa 

ryhmään, joka ympäröi ihmistä minuutin kuluttua, sikojen prosenttiosuus 

suhteessa ryhmän kokoon, jotka välttivät kosketusta ihmisen kanssa koko ko-

keen ajan sekä käyttäytymistapa, jolla siat olivat yhteydessä ihmiseen (ei kos-

ketusta, näykkäisee, puree). Lisäksi dokumentoitiin muuttujat, jotka ilmaise-

vat sikojen elinympäristön olosuhteita, kuten ruokinta ja ilmastointijärjestel-

mät, hoitoa esimerkiksi juomanippojen ja manipuloitavien materiaalien luku-

määrä ja hyvinvointia esimerkiksi saparon ja korvien vauriot. Tutkimuksen 

tuloksista on nähtävissä, että siat, jotka käyttävät voimakkaampia kosketusta-

poja (näykkiminen, pureminen) lähestyvät ihmistä nopeammin kuin eläimet, 

jotka käyttivät lempeämpiä kontakteja (kärsäkosketus). Alhaisempi määrä ih-

misen ja porsaan välisiä kosketuksia liitettiin tutkimustuloksissa karsinoissa 

oleviin enemmän manipuloitaviin materiaaleihin, suurempaan määrään juo-

massa olevia porsaita sekä ihmisen sijaintiin karsinassa. Myös ryhmän koolla 

havaittiin olevan merkitystä, suuremmissa ryhmissä oli alhaisempi kosketuk-

sien määrä kuin pienemmissä ryhmissä. Tässä vapaaehtoisen ihmislähesty-

mistestin tutkimuksessa käyttäytymisen ja elinympäristötekijöiden välinen 

suhde paljasti, että ulkoisilla tekijöillä, kuten hoitokäytännöt ja elinolosuhteet 

on vaikutusta eläinten käyttäytymiseen. Artikkelissa todetaankin, että vapaa-

ehtoisen ihmislähestymistestin käyttö eläinten hyvinvoinnin indikaattorina on 

kelvollinen vain, jos myös edellä mainittujen muuttujien vaikutusta tutkitaan 

testissä mukana.  

Mieloch ym. (2020) testasivat tutkimuksessaan niin ikään muun muassa pa-

kotettua ja vapaaehtoista ihmislähestymistestiä sekä ihmisen ja eläimen vä-

listä suhdetestiä. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätöksiä tekijöistä, jotka tulisi 

ottaa huomioon, kun edellä mainittuja testejä käytetään eri maatilojen 
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hyvinvointitason arviointiin. Tutkimuksessa havaittiin sikojen iällä ja suku-

puolella olevan merkitystä sikojen rohkeuteen lähestyä ihmistä vapaaehtoi-

sessa ihmislähestymistestissä. Lihotusvaiheen keskivaiheessa olevat imisät 

olivat huomattavasti rohkeampia kuin nuoremmat tai vanhemmat siat.  

 

2.3 Oppimisteoriat sian ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen arvioinnin 

osana  

 

Siat ovat laumaeläimiä ja ne voivat oppivat nopeasti klassisen ja välineellisen 

ehdollistumisen tehtävät (Gieling ym. 2011). Nykyaikaisissa sikaloissa por-

sailla ei kuitenkaan ole juurikaan mahdollisuutta oppia emoltaan laumakäyt-

täytymistä (Beaver ym. 2015). Sikojen opettaminen laumakäyttäytymiseen 

on helppoa ja olisi arvokasta useimmille sikatiloille (Beaver ym. 2015).  

Tiedetään, että siat oppivat ensisijaisesti kokeilemalla ja siihen liittyvällä vah-

vistuksella (Beaver ym. 2015). Rehu on hyvä vahvistin testeissä (Gieling ym. 

2011), jos eläin on nälkäinen tai eläin pitää rehusta, muuten rehu ei toimi vah-

vistimena hyvin (Beaver ym. 2015). Ärsyke voi olla mikä tahansa havaittava 

muutos eläinten elinympäristössä ja mikä tahansa vastaus on seurausta käyt-

täytymisestä tai fysiologisesta reaktiosta (Beaver ym. 2015). Sikojen oppimi-

sessa tärkeimmät elementit ovat ärsykkeen ajoitus, tekniikan johdonmukai-

suus ja välitön vahvistaminen (Beaver ym. 2015). Siat reagoivat parhaiten 

hetkelliseen palkkioon (positiivinen vahvistus) tai välitön helpotus ärsyk-

keestä (negatiivinen vahvistus) (Beaver ym. 2015). Negatiivinen vahviste ei 

kuitenkaan tarkoita pahaa, vaan helpotusta kun haitallista ärsykettä vähenne-

tään, esimerkiksi henkilö astuu kohti sikaa ja sika reagoi siirtymällä pois, jol-

loin ärsyke vähenee ja on ”palkinto”, joka vahvistaa käyttäytymistä siirtyä 

pois ihmisen luota (Beaver ym. 2015). Negatiivinen vahvistus tukee suurinta 

osaa sikojen käsittelystä, vaikka käsittely yleensä onkin lempeää (Beaver ym. 

2015).   
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2.3.1 Klassinen ehdollistuminen 

 

Klassinen ehdollistuminen on oppimismuotona silloin, kun sika ei voi hallita 

tapahtumia, mutta se reagoi ärsykkeeseen yhdistämällä sen vanhaan tapahtu-

maan. (Beaver ym. 2015). Klassisessa ehdollistumisessa ehdollinen ärsyke 

merkitsee toisen ärsykkeen esiintymistä eläinten emotionaalisten reaktioiden 

manipuloimiseksi (Muns ym. 2015). Ehdollistumisen on osoitettu vaikutta-

van voimakkaasti eläinten käyttäytymiseen ja fysiologiaan (Muns ym. 2015). 

Muns ym. (2015) totesivat artikkelissaan klassisen ehdollistumisen, habitu-

aation ja kehityksellisten muutoksien roolin positiivisen ihmiskontaktin vai-

kutuksiin olevan epäselviä. Munsin ym. (2015) artikkelissa todetaan kuiten-

kin olevan todisteita siitä, että klassinen ehdollistuminen, joka yhdistää ih-

misten läsnäolon joko positiivisiin vuorovaikutuksiin tai rehun läsnäoloon tai 

molempiin, voi vaikuttaa sikojen myöhempiin käyttäytymisreaktioihin ih-

mistä kohtaan.  

  

2.3.2 Habituaatio eli tottuminen 

 

Habituaatiossa ärsyke toistetaan niin useasti, että reaktiota ei enää ole (Beaver 

ym. 2015). Ärsyke voi olla esimerkiksi kova ääni, josta seuraa aluksi voima-

kas reaktio. Kun kova ääni toistetaan uudestaan ei reaktio ole enää niin voi-

makas ja kolmannella kerralla, kun ääni toistetaan uudestaan, ei reagoida enää 

lainkaan ärsykkeeseen, vaan ärsykkeeseen ollaan totuttu (Beaver ym. 2015).   

Hemsworth ja Coleman (2011) toteavat kirjassaan, että tutkimuksien mukaan 

nuoret eläimet, joilla on ollut vähän kokemusta ihmisestä voivat tottua ihmi-

sen läsnäoloon ja siten nähdä ihmiset osana elinympäristöään ilman erityistä 

syytä. Tottuminen tapahtuu ajan myötä, kun pelko ihmistä kohtaan vähenee 

vähitellen toistuvalla ihmiskontaktilla neutraalissa ympäristössä. Toisin sa-

noen ihmisen läsnäololla ei ole palkitsevia eikä rankaisevia seurauksia. 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää eri käsittelyiden merkitystä vie-

roitettujen porsaiden pelokkuuteen ihmistä kohtaan. Pelokkuutta arvioitiin lä-

hestymisnopeuden perusteella. Tutkimuskysymyksinä ovat: tekeekö rehuvi-

rikkeen antaminen merkinnän yhteydessä porsaista pelottomampia kokeen ai-

kana? Mikä merkitys on käsittelyiden ja testauksen toistoilla? Nopeutuuko 

porsaiden lähestyminen kokeen edetessä? Entä mikä merkitys on porsaan su-

kupuolella sen pelokkuuteen lähestyä ihmistä kokeen aikana? 

Tutkimuksen hypoteesina on, että eri käsittelyt; rehun antaminen merkinnän 

yhteydessä, porsaiden merkitseminen ja lähestymistestien toistot vähentävät 

porsaiden pelokkuutta ihmistä kohtaan kokeen aikana. 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Koe-eläimet ja tutkimuksen taustatiedot 

 

Tutkimus tehtiin osana laajempaa tutkimusta länsisuomalaisella alkukasva-

tussikatilalla aikavälillä 27.9. - 21.11.2019. Kokeessa mukana olevat eläimet 

olivat syntyneet 27.9. - 3.10.2019. Kokeen aikana eläimet olivat 6-7 viikon 

ikäisiä. Eläimet olivat rodultaan norjanmaatiaisen ja norjanyorkshiren ristey-

tyksiä. Kokeen aikana eläinten hoito ei poikennut tilan rutiineista tai käytän-

nöistä. Porsaille laitettiin korvamerkit vuorokauden sisällä syntymästä. 

3.10.2019 porsaille määriteltiin alkupaino (Happy Angeler 25 kg digivaaka) 

ja sukupuoli, tällöin porsaat olivat 0-6 päivän ikäisiä. Samalla kirjattiin pah-

nueiden emojen tiedot ylös: porsimakertojen lukumäärä ja pahnueissa synty-

neiden elävien ja kuolleiden porsaiden lukumäärä. 
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4.2 Kasvatusolosuhteet 

 

Koe tehtiin kahdessa osastossa (10, 12), joissa molemmissa oli 12 karsinaa. 

Karsinoiden koko oli 4,6 m x 2,3 m. Karsinoiden lattiapinta-alasta oli 2/3 

kiinteää ja 1/3 ritilää. Lisäksi osastoissa oli lattian kiinteässä osuudessa lattia-

lämmitys (30 °C) sekä karsinan takaosassa katos estämässä vetoa. Ruokinta-

kaukalo oli karsinan yhden pitkänsivunmittainen arviolta noin neljä metriä 

pitkä. Karsinoissa oli kaksi vesinippaa. Lisäksi karsinoissa oli virikkeenä 

ketju ja osassa karsinoita myös putki (kuva 1). 

Kuiviketta karsinoihin jaettiin yksi tai kaksi kertaa viikossa. Vieroituksen yh-

teydessä kuivikkeena oli viiden päivän ajan purua. Tämän jälkeen käytettiin 

joko purua, turvetta tai olkea. 

 

 

Kuva 1. Kuvasta on nähtävissä karsinaolosuhteet; virikeketju ja -putki, ruo-

kintakaukalo ja juomanipat ja takaseinällä oleva katos. Lisäksi karsinoihin on 

jaettu purua. 

 

4.3 Porsaiden kasvatus  

 

Porsaat olivat vähintään ensimmäiset neljä viikkoa emakon kanssa. Tilan käy-

täntöihin kuului pahnueiden tasaaminen sekä porsaiden siirtäminen emakolta 

emakolle esimerkiksi huonon kasvun takia. Porsaat vieroitettiin yleensä 4-5 
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viikon ikäisinä. Tilan käytäntö oli vieroittaa ensin isot ja hyvin syöneet pienet 

porsaat. Pienemmät porsaat, jotka söivät huonosti, vieroitettiin viikkoa myö-

hemmin tai riippuen syönnistä vieroitus voisi tapahtua myös myöhemminkin. 

Osastolle 10 porsaat vieroitettiin 25.10.2019 ja osastolle 12 viikkoa myöhem-

min 1.11.2019. Vieroituskarsinoiden porsasryhmät koostuivat monen eri 

emakon porsaista ja karsinoissa oli molempia sukupuolia; imisiä ja leikkoja. 

Porsasmäärä karsinoissa vaihteli 15-22 porsaan välillä. Keskimäärin karsi-

noissa oli 20 porsasta, mutta kaikki karsinan porsaat eivät välttämättä olleet 

tutkimuseläimiä, vaan olivat vain vieroitettu samaan aikaan tutkimuseläinten 

kanssa. Tästä johtuen videoinneissa saattoi olla mukana muitakin porsaita 

kuin vain 27.9 - 3.10.2019 syntyneitä.  

 

4.3.1 Porsaiden ruokinta 

 

Ensimmäiset viikot porsaat elivät pelkällä emakon maidolla. Tämän jälkeen 

porsaiden ollessa noin kahden-kolmen viikon ikäisiä emakon maidon lisäksi 

aloitettiin antamaan kaksi kertaa päivässä A-Milkiwean Precore-B valmis-

tetta. Neljän viikon iässä mukaan tuli asteittain ensimmäinen kasvatusrehu A-

Startti M-mure. Porsaiden ollessa viiden viikon ikäisiä ne söivät 100 % en-

simmäistä kasvatusrehua. Kuuden viikon iässä aloitettiin vaihtamaan toiseen 

kasvatusrehuun, joka koostui 20 % tilapremixistä, 78 % tilan omasta ohra-

kaura-vehnä-viljaseoksesta ja 1 % pellavaöljyä. Tilapremix sisälsi soijaprote-

iinia, Schaumalac F 100 porsaiden premixrehua ja Schauma Lipo Plus -täy-

dennysrehua. Toista kasvatusrehua syötettiin seitsemän viikon ikäisille por-

saille 100 % ja tämä ruokinta jatkui koko kokeen ajan. 

Ruokinta tapahtui vieroitusosastoissa koneellisesti ajastettuna liemiruokin-

tana viidesti päivässä klo 6, 9.30, 13.30, 16.30 ja 20. Kertaruokinnan kesto 

oli noin kaksi tuntia, jolloin ruokinta-ajat ovat suurpiirteisiä aikoja. Ruokin-

takaukalot puhdistettiin kerran päivässä aamulla ensimmäisen ruokinnan jäl-

keen.   
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4.4 Videointi ja koejärjestelyt 

 

Kamerat asennettiin molemmissa osastoissa kattoon, hoitokäytävän keskellä 

olevaan metallipidikkeeseen. Yksi kamera kuvasi kahta karsinaa. Kamerat 

olivat Dahua -merkkisiä ja tallennusohjelma oli Blue Irish -merkkinen. Vide-

oinnit käynnistettiin molemmissa osastoissa torstaina 14.11.2019 iltapäivällä 

ja lopetettiin torstaina 21.11.2019 iltapäivällä.  

Jotta porsaat pystyttiin tunnistamaan videoilta yksilöinä, jokainen porsas mer-

kittiin erikseen tietyllä värillä ja kuviolla (kuva 2). Tutkimuksessa oli mukana 

345 merkittyä porsasta, 10 osastossa 222 porsasta ja 12 osastossa 123. Merkit 

suunniteltiin niin, että ne olivat tunnistettavissa porsaan ollessa ylhäällä ja 

maatessa. Erilaisia kuviomerkkejä oli kuusi ja väreinä käytettiin viittä eri vä-

riä. Merkintään käytettiin eläinten merkitsemiseen tarkoitettua merkin-

täsprayta (Raidex 400ml). Merkintä tehtiin koeviikon aikana viidesti (ti, to, 

la, ma ja ke). Merkinnän aikana porsaat olivat vapaana karsinassa, jos por-

sasta ei saatu merkittyä lattialla, se otettiin syliin ja merkittiin, mutta tätä jou-

duttiin tekemään vain yksittäisille eläimille ensimmäisen merkinnän aikana. 

Merkintään käytettiin noin 5 minuuttia aikaa per karsina. Merkintää teki tors-

taina 14.11.2019 kaksi ihmistä (kahdessa karsinassa kolme ihmistä) ja muina 

merkintäpäivinä yksi ihminen. Merkintöjen kestojen laskennassa on vain 

neljä päivää, koska videoinnit aloitettiin vasta 14.11.2019, kun taas ensim-

mäinen porsaiden merkitseminen oli tehty jo 12.11.2019. Lisäksi merkintöjen 

kestojen laskennasta jätettiin pois lauantaina 16.11 tehty viidennen karsinan 

merkintä, joka kesti 30 min uuden väripullon haun myötä. 

 

4.4.1 Käyttäytymistestaus 

 

Eläinten pelokkuuden muokkaamiseen käytettiin käsittelynä rehun antamista 

merkinnän yhteydessä (kuva 2). Merkintä voi olla porsaalle pelkoa herättävä 

tapahtuma, jonka kokemusta voi rehun antamisella saman aikaisesti muuttaa 

positiivisemmaksi. Rehun saaminen on eläimistä yleensä positiivinen koke-

mus. Tässä tutkimuksessa rehuvirike annettiin lattialle, jolloin sen uutuuden 
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oletettiin toimivan myös uteliaisuutta herättävällä tavalla. Merkinnän yhtey-

dessä osalle karsinoista annettiin rehua ja osalle rehu annettiin vasta käsitte-

lyn jälkeen (taulukko 1).  

 

 

Kuva 2. Porsaille on annettu rehua merkinnän jälkeen. Kuvasta on nähtävissä 

myös mitä ja minkä värisiä merkkejä porsaille laitettiin merkinnän yhtey-

dessä. Väreinä käytettiin mustaa, sinistä, oranssia, vihreää ja lilaa. Myös suu-

rin osa ruskeista porsaista oli tutkimuksessa mukana. Merkkeinä oli yksi tai 

kaksi rastia selän päällä, pisteet selässä ja kyljissä, pystysuorat viivat niskasta 

saparon juureen, kaksi poikkiviivaa kyljestä kylkeen ja ympyrä, jonka sisällä 

piste. 

 

Lähestymistestauksen avulla pyrittiin arvioimaan porsaiden pelokkuutta ih-

mistä kohtaan. Pelottomamman porsaan oletetaan lähestyvän testaajaa nope-

ammin kuin pelokkaamman porsaan. Lähestymistestit tehtiin porsaiden koti-

karsinassa ja testiin osallistuivat kaikki karsinan porsaat samanaikaisesti (ku-

vat 3 ja 4). Lähestymistestissä testaaja astui karsinaan ennalta määriteltyyn 

paikkaan ja seisoi siellä paikoillaan muutamia minuutteja 0,5-2 min. Koejak-

son lopussa viimeisenä testikertana testi oli pidempi (taulukko 1). Testiä teki 

kaksi henkilöä. Testaaja 1 käytti levyä (testit 1 ja 4) ja testaaja 2 (testit 2 ja 3) 

ei käyttänyt. Lähestymistestin pituus vaihteli testaaja 1 noin 2,5-5 minuuttiin 

ja testaaja 2 noin minuutista kahteen minuuttiin. Osasto 10 testattiin neljä 
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kertaa ja osastossa 12 tehtiin vain viimeinen neljännen kerran testaus. Testaa-

jille ei oltu määritelty yhtenevää pukeutumista koejakson ajaksi, vaan testaa-

jien pukeutuminen vaihteli merkitsemis- ja testipäivien sekä testaajien välillä.  

 

   

Kuva 3 ja 4. Kuvassa 3 testaaja 2 tekemässä toisen päivän lähestymistestiä 

osastossa 10. Kuvassa 4 testaaja 1 tekemässä viimeisen päivän lähestymistes-

tiä ajolevyn kanssa osastossa 10.  

Ensimmäinen merkintä tapahtui tiistaina 12.11.2019, samalla seisottiin noin 

yhden minuutin ajan liikkumatta osaston 10 karsinoissa ennen merkintää. Päi-

vänä yksi (20 päivää ryhmittelyn jälkeen, torstai 14.11.2019) porsaiden mer-

kit vahvistettiin ja testaaja 1 teki noin 2-3 minuutin lähestymistestin osastossa 

10. Merkintöjen ja lähestymistestin tekemisen välillä pidettiin pieni tauko. 

Seuraavat lähestymistestit tehtiin osastossa 10 päivinä kaksi ja kolme (sun-

nuntai 17.11.2019 ja tiistai 19.11.2019) testaaja 2 toimesta ja viimeisen testin 

teki testaaja 1 päivänä neljä (torstai 21.11.2019). Osastossa 12 lähestymistesti 

tehtiin vain torstaina 21.11.2019. Lisäksi osaston 12 karsinoista kaksi (15 ja 

22) jätettiin pois kameran huonon sijainnin vuoksi, katossa kulkeva putki esti 

näkyvyyden karsinoihin. Porsaiden käsittelyyn kokeen aikana kuului myös 

sontanäytteiden ottaminen maanantaina 11.11.2019. Sontanäytettä varten 

porsas nostettiin syliin ja näyte otettiin suoraan testipuikkoon peräaukosta. 
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Taulukko 1. havainnollistaa mitä eri käsittelyjä tehtiin kokeen aikana porsaille eri karsinoissa ja osastoissa sekä kuinka 

pitkä testiaika oli sekunneissa per karsina eri päivinä. Viimeisessä sarakkeessa ensimmäinen aika on ennen kuin testaaja 

lähtee liikkeelle ja ottaa ajolevyn ja toinen aika kertoo testin kokonaiskeston per karsina per päivä. 

Karsina Osasto Porsasmäärä 

kpl/karsina 

Merkittyjen por-

saiden lkm 

Rehu ennen 

merkintää 

Rehu merkinnän 

jälkeen   

1-2 min lähestymis-

testi (s) 

2,5-5 min lähestymis-

testi (s) 

ilman levyä /-llä 

1 10 17 1 16.11,18.11 

20.11 

14.11 17.11 110 

19.11 86 

14.11 122/128 

21.11 36/233 

2 10 18 11 14.11,16.11 

18.11,20.11 

 17.11 107 

19.11 71 

14.11 51/134 

21.11 27/195 

3 10 21 21  14.11,16.11 

18.11,20.11 

17.11 76 

19.11 72 

14.11 58/153 

21.11 39/236 

4 10 21 21  14.11,16.11 

18.11,20.11 

17.11 86 

19.11 68 

14.11 64/170 

21.11 40/218 

5 10 22 20 14.11,16.11 

18.11,20.11 

 17.11 96 

19.11 73 

14.11 72/165 

21.11 25/225 

6 10 21 21 14.11,16.11 

18.11,20.11 

 17.11 109 

19.11 75 

14.11 70/190 

21.11 28/221 

7 10 22 21  14.11,16.11 

18.11,20.11 

17.11 116 

19.11 83 

14.11 75/148 

21.11 31/298 

8 10 19 18  14.11,16.11 

18.11,20.11 

17.11 72 

19.11 71 

14.11 51/142 

21.11 32/226 

9 10 22 22 14.11,16.11 

18.11,20.11 

 17.11 100 

19.11 80 

14.11 48/150 

21.11 26/259 

10 10 22 22 14.11,16.11 

18.11,20.11 

 17.11 82 

19.11 74 

14.11 36/153 

21.11 34/201 

11 10 22 22  14.11,16.11 

18.11,20.11 

17.11 107 

19.11 76 

14.11 62/143 

21.11 35/301 

12 10 22 22  14.11,16.11 

18.11,20.11 

17.11 83 

19.11 77 

14.11 43/144 

21.11 26/212 

13 12 21 21 14.11,16.11   21.11 52/163 
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18.11,20.11 

14 12 21 15 14.11,16.11 

18.11,20.11 

  21.11 46/272 

15 12 - - - -   - 

16 12 21 18  14.11,16.11 

18.11,20.11 

 21.11 47/279 

17 12 21 11 14.11,16.11 

18.11,20.11 

  21.11 71/281 

18 12 18 9 14.11,16.11 

18.11,20.11 

  21.11 59/211 

19 12 18 18  14.11,16.11 

18.11,20.11 

 21.11 35/280 

20 12 19 11  14.11,16.11 

18.11,20.11 

 21.11 65/256 

21 12 21 9 14.11,16.11 

18.11,20.11 

  21.11 56/269 

22 12 - - -   - 

23 12 20 4 14.11,16.11 

18.11,20.11 

  21.11 52/272 

24 12 15 7 14.11,16.11 

18.11,20.11 

  21.11 29/272 
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4.5 Videoiden analysointi ja etogrammi 

 

Kaikki videot (30 kpl) katsottiin, joissa oli tehty lähestymistestejä.  Jokaiselle 

merkitylle porsaalle määriteltiin ajat etogrammin (taulukko 2) mukaisesti. 

Joidenkin porsaiden kohdalla oli hankaluuksia saada selville mikä merkki oli 

kyseessä, sillä ikkunasta tuleva valo häiritsi videokuvan laatua ja haalensi vä-

rejä. Kaikki porsaat eivät olleet kiinnostuneita ihmisestä testin aikana, eivätkä 

lähestyneet etogrammin määritelmän mukaan lainkaan. Karsinan rakenteet 

estivät joidenkin porsaiden tarkan havainnoinnin, jolloin ne jätettiin pois. Li-

säksi videoiden katsoja pidettiin niin sanotusti sokkona koko videoiden kat-

somisen ajan, jolloin tiedot karsinoiden käsittelyistä tuli katsojan käyttöön 

vasta videoiden katsomisen jälkeen.  

Käyttäytymisen havainnointia harjoiteltiin aluksi 12 videon katsomisella.  Tä-

män jälkeen käyttäytymisen havainnointia harjoiteltiin vielä noin kahden tun-

nin ajan kokeen etologin ohjauksessa. Videoiden katselujärjestys oli arvottu. 

Havainnoinnin yhtäpitävyys havainnoijan kokemuksen kasvaessa pystyttiin 

testaamaan katsomalla ”harjoitusvideot” (12kpl) uudelleen, kun videoiden 

katselua oli takana useampi päivä ja tunti. Saadut yksilölliset ajat ja tiedot 

porsaista kerättiin Excel-taulukkoon. 

Videoilta tarkistettiin lisäksi karsinoiden porsasmäärä laskemalla jokaisen 

karsinan kokonaiseläinmäärä. Rehunantotiedot ja merkitsemisten kesto mää-

riteltiin videoilta jälkeenpäin, sillä näitä tietoja ei oltu kirjattu ylös kokeen 

aikana. Rehunanto perustui suunnitelmaan, jossa merkitsemisen yhteydessä 

rehua oli annettu karsinoihin joko ennen tai jälkeen merkinnän. Oli suunni-

teltu, että karsinoista puolet saisivat rehua ennen merkintää ja puolet merkin-

nän jälkeen. Joitakin poikkeavuuksia rehun annossa tapahtui ensimmäisenä 

päivänä, jolloin rehua oli annettu karsina 1 suunnitelmasta poiketen merkin-

nän jälkeen. Tämän merkitys tutkimuksen tuloksiin jäi olemattomaksi, sillä 

karsinassa 1 ei ollut kuin yksi koeporsas. Lisäksi karsinoille 23 ja 24 oli suun-

niteltu rehun anto merkitsemisen jälkeen, mutta kokeen aikana karsinat olivat 

saaneet rehua ennen merkintää, jolloin rehua ennen saaneita karsinoita oli 
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kaksi enemmän kuin rehua merkinnän jälkeen saaneita karsinoita. Arveltiin 

kuitenkin, että tämä ei tule vaikuttamaan tutkimuksen tuloksiin merkittävästi. 

 

Taulukko 2. Etogrammi käyttäytymisen havainnointeihin lähestymistesteissä 

Käyttäytyminen Kuvaus 

Testaajan karsinaan meno Testaajan jalka koskee karsinan lattiaa 

Testaajan asettuminen paikoilleen Testaaja asettuu paikoilleen karsinan lai-

dalle 

Testaajan liikkeelle lähtö Testaaja ottaa ensimmäisen askeleen py-

sähtymisen jälkeen 

 

Testaajan ajolevyn ottaminen Testaaja on asettanut levyn jalkojensa 

eteen paikoilleen 

 

Testaajan karsinasta lähtö Testaajan jalka koskee käytävän tai seu-

raavan karsinan lattiaa 

 

Porsaan lähestyminen ennen kuin ihmi-

nen on paikoillaan 

Katsekontakti, kääntyminen/pään kääntä-

minen, ensimmäisen askeleen ottaminen 

kohti ihmistä ennen kuin hän on paikoil-

laan pysähtyneenä 

 

Porsaan lähestyminen, kun ihminen on 

paikoillaan 

Katsekontakti, kääntyminen/pään kääntä-

minen, ensimmäisen askeleen ottaminen 

kohti paikallaan olevaa ihmistä 

 

Porsaan kosketus ihmisen kanssa Porsaan kärsän voidaan todeta kosketta-

van tai nuuhkivan henkilöä kosketusetäi-

syydellä 

Porsaan kiinnostuminen ajolevystä Katsekontakti, kääntyminen, pään kääntä-

minen, ensimmäisen askeleen ottaminen 

kohti ajolevyä 

 

Porsaan kosketus ajolevyn kanssa Porsaan kärsän voidaan nähdä osuvan 

ajolevyyn 

 

Porsaiden merkitsemisen aloitus Ensimmäisen merkin tekemisen aloitus 

Porsaiden merkitsemisen lopetus Viimeisen merkin tekemisen lopetus 

 

4.6 Tilastollinen analyysi 
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Saatujen tutkimustietojen analysoinnissa käytettiin SPSS-ohjelmistoa (versio 

26, SPSS Inc. Chigago, IL, USA). Jokaiselle porsaalle, jotka olivat saaneet 

aikoja etogrammin mukaisesti laskettiin Excelissä aikakestoja kaavalla kel-

lonaika*(24*60*60). Tämän avulla pystyttiin määrittämään kuinka monta se-

kuntia porsaalla kesti kiinnostua ihmisestä testaajan karsinaan menon ja kar-

sinaan pysähtymisen jälkeen sekä saatiin määriteltyä kesto kosketukselle ih-

misen kanssa (taulukko 3, kuva 5). Lisäksi laskettiin mitkä olivat kestot por-

saan kiinnostumiseen testaajan otettua ajolevyn ja ajolevyn koskettamiseen 

(taulukko 3, kuva 5). Kaikille karsinoille laskettiin lisäksi samalla kaavalla 

lähestymistestin kesto ja merkitsemisen kokonaiskesto sekä yhden porsaan 

merkitsemisen kesto. 

 

4.6.1 Rehukäsittelyn vaikutus porsaiden lähestymisnopeuteen 

 

Rehukäsittelyn vaikutus porsaiden lähestymiskäyttäytymiseen analysoitiin li-

neriaarisella sekamallilla. Testikerrat (4) olivat mukana toistomittausanalyy-

sissä, joka samalla huomioi porsaan yksilöllisen käyttäytymisen. Mallissa 

karsina ja testin kesto huomioitiin satunnaistekijänä. Rehu, testipäivä ja su-

kupuoli lisättiin malliin tekijöinä. Emakon porsimakerta ja porsaan alkupaino 

eivät olleet merkitseviä (P > 0,05), ne jätettiin pois mallista. Tilastollisen mer-

kitsevyyden rajana pidettiin (P ≤ 0,05). 

 

4.6.2 Testaajan toistuvan vierailun vaikutus porsaiden lähestymisnopeuteen 

 

Testaajan toistuvan vierailun vaikutusta porsaiden lähestymiskäyttäytymi-

seen testattiin viimeisellä kerralla sekä osastossa 10 että 12. Testaajan toistu-

van vierailun vaikutusta porsaiden lähestymiskäyttäytymiseen analysoitiin li-

neriaarisella sekamallilla. Mallissa karsina (22) ja testin kesto huomioitiin sa-

tunnaistekijänä.  Porsasta pidettiin tilastollisena yksikkönä (n). Sukupuoli (2) 

lisättiin malliin tekijöinä. Testaajan toistuva vierailu osastoissa tai sen puute 

(2) ja rehukäsittely (2) sekä näiden yhdysvaikutus lisättiin malliin tekijöinä. 
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4.6.3 Porsaiden toistuvan merkitsemisen vaikutus merkitsemisen kestoon 

 

Porsaiden toistuvan merkitsemisen vaikutusta merkitsemisen kestoon analy-

soitiin lineaarisella sekamallilla. Mallissa karsina (22) huomioitiin satun-

naistekijänä. Merkintäpäivä ja rehu lisättiin malliin tekijöinä. 

 

Taulukko 3 kuvaa mitä eri aikoja videoilta testin aikana kerättiin niin testaa-

jalta kuin testissä mukana olleelta porsaalta. Taulukossa kirjaimilla (A-H) ku-

vataan eri aikaviiveiden laskukaavoja. Tutkimuksessa jokaiselle porsaalle 

laskettiin kaikille eri lähestymiskäyttäytymisille aikakestoja. Laskettiin aika-

kestot, kuinka kauan aikaa porsaalla kului eri lähestymiskäyttäytymisten suo-

rittamiseen testaajan karsinaan menosta, paikalleen asettumisesta ja ajolevyn 

ottamisesta alkaen. 

Testaaja Porsas Kestot Kestojen määritelmät 

A Karsinaan 

meno 

D Aika, jolloin alkaa lä-

hestyä testaajaa ennen tä-

män paikalleen asettu-

mista 

A-D 

A-E 

A-F 

A-G 

A-H 

Aikaviiveet laskettuna por-

saan eri lähestymiskäyttäy-

tymisille testaajan karsi-

naan menosta alkaen 

B Paikalleen 

asettuminen 

E Aika, jolloin alkaa lä-

hestyä testaajaa tämän 

paikalleen asettumisen jäl-

keen 

B-E 

B-F 

B-G 

B-H 

Aikaviiveet laskettuna por-

saan eri lähestymiskäyttäy-

tymisille testaajan karsi-

naan paikalleen asettumi-

sesta alkaen 

Liikkeelle 

lähtö 

F Koskettaa testaajaa A-F 

B-F 

Aikaviiveet laskettuna tes-

taajan karsinaan menosta 

ja paikalleen asettumisesta 

alkaen porsaan kosketuk-

seen 

C Ajolevyn ot-

taminen 

G Kiinnostuu ajolevystä A-G 

B-G 

C-G 

 

Aikaviiveet laskettuna por-

saan kiinnostumiseen ajo-

levystä testaajan karsinaan 

menosta, paikalleen asettu-

misesta ja ajolevyn ottami-

sesta alkaen 

Karsinasta 

lähtö 

H Koskettaa ajolevyä A-H 

B-H 

C-H 

Aikaviiveet laskettuna por-

saan ajolevyn koskettami-

seen testaajan karsinaan 

menosta, paikalleen asettu-

misesta ja ajolevyn ottami-

sesta alkaen 
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Kuva 5. kuvaa mitä aikoja (A-G) testaajalta ja tutkimuksessa mukana olleilta porsailta kerättiin ko-

keen aikana. Kuvasta voidaan nähdä myös mitä eri aikakestoja (11kpl) porsaan eri käyttäytymisille 

laskettiin testaajan karsinaan menosta, paikalleen asettumisesta ja ajolevyn ottamisesta lähtien.   

F Porsas 

kiinnostuu 

ajolevystä 

C Testaaja 

ottaa ajo-

levyn 

Liikkeelle 

lähtö 
Karsinasta 

lähtö 

B Testaajan 

paikalleen 

asettuminen 

A Testaajan 

karsinaan 

meno 

 D Porsas 

alkaa lä-

hestyä  

H Porsas 

alkaa lä-

hestyä 

 E Porsaan ja 

testaajan 

kosketus 

E Porsaan 

ja testaa-

jan koske-

tus 

G Porsas 

koskettaa 

ajolevyä 

 F Porsas 

kiinnostuu 

ajolevystä 

G Porsas 

koskettaa 

ajolevyä 

F Porsas 

kiinnostuu 

ajolevystä 

G Porsas 

koskettaa 

ajolevyä 

Aikaviiveet laskettuna 

testaajan paikalleen aset-

tumisesta porsaan lähesty-

misen alkamiselle, koske-

tukselle, ajolevystä kiin-

nostumiselle ja kosketta-

miselle 

B-H 

B-E 

B-F 

B-G 

Aikaviiveet las-

kettuna testaajan 

ajolevyn ottami-

sesta porsaan 

kiinnostumiseen 

ja kosketukseen  

C-F 

C-G  

Aikaviiveet 

laskettuna tes-

taajan karsi-

naan menosta 

porsaan eri lä-

hestymiskäyt-

täytymisille 

A-D 

A-E 

A-F 

A-G 

A-H 
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5 TULOKSET 
 

5.1 Rehukäsittelyn vaikutus porsaiden lähestymisnopeuteen 

 

Tuloksien mukaan testipäivät erosivat toisistaan merkitsevästi (P = 0,001) sen 

ajan suhteen kuinka kauan porsailla kului aikaa koskettaa testaajaa karsinaan 

menon jälkeen. Ensimmäisenä testipäivänä porsaat olivat huomattavasti 

arempia koskemaan testaajaa kuin viimeisenä testipäivänä (taulukko 4). Re-

hun antamisella merkinnän yhteydessä tai sukupuolella ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta kosketuksen kestoihin.  

Testipäivät erosivat toisistaan merkitsevästi (P = 0,001) sen ajan suhteen, 

jonka porsaat käyttivät ennen kuin alkoivat lähestyä testaajaa laskettuna tes-

taajan karsinaan menosta ennen kuin hän on asettunut paikoilleen. Ensimmäi-

senä ja viimeisenä testipäivänä porsaat lähestyivät testaajaa vähän hitaammin 

kuin testipäivinä kaksi ja kolme (taulukko 4). Rehun antamisella merkinnän 

yhteydessä tai sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta lä-

hestymisen kestoon.  

Testipäivät erosivat toisistaan merkitsevästi (P = 0,001) sen ajan suhteen, 

jonka porsaat käyttivät ennen kuin alkoivat lähestyä testaajaa laskettuna tes-

taajan karsinaan menosta paikoilleen asettumisen jälkeen. Ensimmäisenä tes-

tipäivänä porsaat lähestyivät testaajaa huomattavasti hitaammin kuin seuraa-

vina kolmena testipäivinä (taulukko 4). Rehun antamisella merkinnän yhtey-

dessä oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus lähestymisen kestoon (P = 0,009). 

Rehun antaminen lyhensi lähestymisaikaa. Sukupuolella ei sen sijaan ollut 

tilastollisesti merkitsevää vaikutusta lähestymisen kestoihin. 

Testipäivät erosivat toisistaan merkitsevästi (P = 0,001) sen ajan suhteen 

kuinka kauan porsailla kului aikaa alkaa lähestyä testaajaa testaajan paikal-

leen asettumisen jälkeen. Viimeinen testipäivä erosi merkitsevästi testipäi-

vistä yksi, kaksi ja kolme (taulukko 4). Rehun antamisella merkinnän yhtey-

dessä oli tilastollisesti merkitsevä (P = 0,000) vaikutus siihen, kuinka kauan 

porsailla kului aikaa alkaa lähestyä testaajaa tämän paikalleen asettumisen 

jälkeen. Rehun antaminen merkinnän yhteydessä lyhensi lähestymisaikaa. 
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Sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta lähestymisen kes-

toihin. 

Testipäivät erosivat toisistaan merkitsevästi (P = 0,001) sen ajan suhteen 

kuinka kauan porsailla kului aikaa koskettaa testaajaa tämän paikalleen aset-

tumisen jälkeen. Ensimmäinen, toinen ja kolmas testipäivä erosivat tilastolli-

sesti merkitsevästi viimeisestä testipäivästä ja ensimmäinen ja toinen testi-

päivä toinen toisistaan (taulukko 4). Porsaiden kosketusnopeus oli viimeisenä 

testipäivänä huomattavasti nopeampaa kuin aiempina testipäivinä (taulukko 

4). Rehun antamisella merkinnän yhteydessä ja sukupuolella ei ollut tilastol-

lisesti merkitsevää vaikutusta porsaiden kosketusnopeuden aikaviiveille tes-

taajan paikalleen asettumisen jälkeen. 

 

Taulukko 4. Lähestymistestien kestoille keskiarvot ja keskiarvon keskivirheet 

(±) sekunteina. Eri kirjaimet (a,b,c,d) keskiarvoluvuissa ilmaisee tilastolli-

sesti merkitsevän eron eri päivien välillä, kun P < 0,05. N ilmaisee testissä 

mukana olevien porsaiden lukumäärän.   

Pvm Aikaviive 

testaajan kar-

sinaan me-

non ja por-

saan lähesty-

misen alka-

miselle en-

nen kuin tes-

taaja on aset-

tunut paikoil-

leen  

n=108 

Aikaviive tes-

taajan karsinaan 

menon ja por-

saan lähestymi-

sen alkamiselle 

testaajan paikal-

leen asettumisen 

jälkeen 

n=209 

Aikaviive tes-

taajan karsinaan 

menosta porsaan 

kosketukseen 

n=167 

Aikaviive por-

saan lähestymi-

sen alkamiselle 

testaajan paikal-

leen asettumisen 

jälkeen 

  n=209 

Aikaviive tes-

taajan ja porsaan 

kosketukselle 

testaajan paikal-

leen asettumisen 

jälkeen  

n=168 

1 11bc ± 1,5 27bcd ± 0,9 34cd ± 1,2 7d ± 0,8 15bc ± 1,2 

2 3ad ± 0,3 16a ± 1 28d ± 1,7 10d ± 1,0 22ad ± 1,7 

3 3ad ± 0,2 13a ± 1 23a ± 1,5 8d ± 1,0 17d ± 1,5 

4 

Rehun 

P-arvo 

8bc ± 0,5 

ns 

14a ± 0,4 

,009 

18ab ± 0,8 

ns 

4abc ± 0,4 

,000 

7abc ± 0,8 

ns 

ns = ei merkitsevä 
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5.2 Testaajan toistuvan vierailun ja rehukäsittelyn yhdysvaikutus por-

saiden lähestymisnopeuteen 

 

Tuloksista nähdään, että toistuvan lähestymistestauksen ja rehukäsittelyn yh-

dysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä aikaviiveessä testaajan karsi-

naan menon ja porsaan lähestymisen alkamiselle ennen kuin testaaja on aset-

tunut paikoilleen (taulukko 5).  Porsaiden lähestymisen aikaviive ennen kuin 

testaaja oli asettunut paikoilleen, oli lähes saman pituinen molemmissa osas-

toissa eikä rehun antamisella ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta lähes-

tymisnopeuteen (taulukko 5). Lyhyin lähestymisen aikaviive ennen kuin tes-

taaja oli asettunut paikoilleen, oli porsailla, joille ei ollut aiemmin tehty lä-

hestymistestiä ja joille rehu oli annettu merkinnän jälkeen (taulukko 5).   

Toistuvan lähestymistestauksen ja rehukäsittelyn yhdysvaikutus oli tilastolli-

sesti merkitsevä (P = 0,012) aikaviiveessä testaajan karsinaan menosta por-

saan lähestymisen alkamiselle testaajan karsinaan paikalleen asettumisen jäl-

keen (taulukko 5). Osaston 12 porsailla, jotka olivat saaneet rehua merkinnän 

jälkeen, oli lähestymisen aikaviive sama kuin osaston 10 porsailla, jotka oli-

vat saaneet rehua merkinnän yhteydessä (taulukko 5). Suurin lähestymisen 

aikaviive oli osaston 12 porsailla, jotka olivat saaneet rehua merkinnän yh-

teydessä (taulukko 5). Rehu ja osasto olivat myös erikseen tilastollisesti mer-

kitseviä (P = 0,031; 0,026) aikaviiveessä testaajan karsinaan menosta porsaan 

lähestymisen alkamiselle testaajan karsinaan paikalleen asettumisen jälkeen.  

Toistuvan lähestymistestauksen vaikutus oli tilastollisesti merkitsevä (P = 

0,000) aikaviiveessä testaajan karsinaan menon ja porsaan kosketuksen vä-

lillä. Osaston 10 porsaat, joille lähestymistestiä oli tehty aiemmin jo kolme 

kertaa, koskettivat testaajaa huomattavasti nopeammin kuin osaston 12 por-

saat (taulukko 5). Osaston ja rehukäsittelyn yhdysvaikutus ei kuitenkaan ollut 

tilastollisesti merkitsevä (taulukko 5) 

Toistuvan lähestymistestauksen ja rehukäsittelyn yhdysvaikutus ei ollut tilas-

tollisesti merkitsevä aikaviiveessä porsaan lähestymisen alkamiselle, kun tes-

taaja on asettunut karsinaan paikalleen. Osaston 10 porsaat olivat kuitenkin 

nopeampia kuin osaston 12 porsaat (taulukko 5).  
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Toistuvan lähestymistestauksen ja rehukäsittelyn yhdysvaikutus ei ollut tilas-

tollisesti merkitsevä aikaviiveessä porsaan ja testaajan kosketukseen, kun tes-

taaja on asettunut paikoilleen karsinaan. Sen sijaan testauksen toistuvuudella 

oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus (P = 0,010) aikaviiveessä testaajan ja 

porsaan kosketukseen, kun testaaja oli asettunut karsinaan paikoilleen. Osas-

ton 10 porsaat, joille testiä oli tehty toistuvasti, olivat huomattavasti nopeam-

pia koskettamaan testaajaa kuin osaston 12 porsaat (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Lähestymistestien kestoille keskiarvot ja keskiarvon keskivirheet 

(±) sekunteina. Toistuvan vierailun ja merkinnän yhteydessä tai jälkeen an-

netun rehun yhteisvaikutusta porsaiden lähestymiskäyttäytymiseen analysoi-

tiin viimeisenä testipäivänä sekä osastossa 10 että 12 tehtyjen lähestymistes-

tien pohjalta.  

Rehu Osasto 

 

 

 

 

Aikaviive testaa-

jan karsinaan 

menon ja por-

saan lähestymi-

sen alkamiselle 

ennen kuin tes-

taaja on asettu-

nut paikoilleen 

 

 

 

Aikaviive 

testaajan 

karsinaan 

menon ja 

porsaan lä-

hestymisen 

alkamiselle 

testaajan 

paikalleen 

asettumisen 

jälkeen 

 

 

 

Aikaviive 

testaajan kar-

sinaan me-

nosta por-

saan koske-

tukseen 

 

 

 

 

 

Aikaviive por-

saan lähestymi-

sen alkamiselle 

testaajan pai-

kalleen asettu-

misen jälkeen 

 

Aika-

viive 

testaajan 

ja por-

saan 

koske-

tukseen 

testaajan 

paikal-

leen 

asettu-

misen 

jälkeen  

 

Merkinnän 

yhteydessä 

10 8 ± 0,8 14a ± 0,8 18 ± 1,3 3 ± 0,7 7 ± 1,5 

12 8 ± 0,6 19b ± 0,9 27 ± 1,3 5 ± 0,7 11±1,5 

Merkinnän 

jälkeen 

10 

12 

8 ± 0,7 

7 ± 0,8 

15 ± 0,8 

14 ± 1,4 

18 ± 1,3 

25 ± 2,3 

4 ± 0,7 

5 ± 1,3 

7 ± 1,5 

15±2,7 

Rehu*Osasto P-

arvo 

ns ,012 ns ns        ns 

ns = ei merkitsevä 

 

5.2.1 Testaajan toistuvan vierailun vaikutus porsaiden lähestymisnopeuteen 

käytettäessä ajolevyä testissä mukana 

 

Osastoissa 10 ja 12 käytettiin testissä mukana ajolevyä viimeisenä testipäi-

vänä. Tämän toistuvan lähestymistestin tulokset on kerätty taulukkoon 6. 
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Tuloksista nähdään, että toistuvan lähestymistestauksen ja rehukäsittelyn yh-

dysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä missään ajolevyaikaviiveessä 

(taulukko 6). Tuloksista voidaan nähdä osaston kuitenkin olevan tilastollisesti 

merkitsevä (P = 0,000) aikaviiveessä porsaan kiinnostumiseen ajolevystä tes-

taajan karsinaan menosta alkaen. Osaston 10 porsaat, joille lähestymistestiä 

oli tehty jo aiemmin, kiinnostuivat ajolevystä huomattavasti nopeammin kuin 

osaston 12 porsaat (taulukko 6). Lisäksi rehulla on tilastollisesti merkitsevä 

(P = 0,046) vaikutus aikaviiveeseen porsaan kiinnostumiseen ajolevystä tes-

taajan karsinaan menosta alkaen. Nopeammin kiinnostuivat porsaat sekä 

osastossa 10 että 12, jotka olivat saaneet rehua merkinnän yhteydessä.  

Osastolla on tilastollisesti merkitsevää vaikutusta (P = 0,000) aikaviiveessä 

porsaan ajolevyn koskettamiseen testaajan karsinaan menosta alkaen. Osas-

ton 10 porsaat koskettivat ajolevyä huomattavasti nopeammin kuin osaston 

12 porsaat (taulukko 6).  

Osastolla on myös tilastollisesti merkitsevää (P = 0,000) vaikutusta aikavii-

veessä porsaiden ajolevyn koskettamiseen, kun testaaja on asettunut paikoil-

leen karsinaan. Osaston 10 porsaat kiinnostuvat ajolevystä huomattavasti no-

peammin kuin osaston 12 porsaat (taulukko 6).  

Osasto on myös tilastollisesti merkitsevä (P = 0,036) aikaviiveessä porsaan 

ajolevyn koskettamiseen alkaen siitä, kun testaaja on ottanut ajolevyn. Tau-

lukosta 6 nähdään, että aikaviiveissä porsaan ajolevyn koskettamiseen alkaen 

siitä, kun testaaja on ottanut ajolevyn osaston 10 porsaat koskettavat levyä 

nopeammin kuin osaston 12 porsaat. Hitaimmin ajolevyä koskettavat osaston 

12 porsaat, jotka ovat saaneet rehua merkinnän jälkeen (taulukko 6).  

Tuloksien mukaan sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

porsaiden lähestymisnopeuteen eri lähestymiskäyttäytymisten aikaviiveissä. 
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Taulukko 6. Lähestymistestien kestoille keskiarvot ja keskiarvon keskivirheet 

(±) sekunteina testaajan käyttäessä ajolevyä. Toistuvan vierailun ja merkin-

nän yhteydessä tai jälkeen annetun rehun yhteisvaikutusta porsaiden lähesty-

miskäyttäytymiseen analysoitiin viimeisenä testipäivänä sekä osastossa 10 

että 12 tehtyjen lähestymistestien pohjalta. 

Rehu Osasto 

 

Aikaviive 

porsaan 

kiinnostu-

miseen ajo-

levystä tes-

taajan kar-

sinaan me-

nosta al-

kaen 

 

Aikaviive 

porsaan kos-

kettamiseen 

ajolevyä tes-

taajan karsi-

naan me-

nosta alkaen 

 

Aikaviive 

porsaan kos-

kettamiseen 

ajolevyä tes-

taajan karsi-

naan paikal-

leen asettumi-

sesta alkaen 

 

 

Aikaviive 

porsaan kos-

kettamiseen 

ajolevyä tes-

taajan ajo-

levyn otta-

misesta al-

kaen 

Merkinnän 

yhteydessä 

10 40 ± 2,6 53 ± 3,0 42 ± 4,2 23 ± 3,4 

12 63 ± 2,8 78 ± 4,0 64 ± 5,0 27 ± 4,1 

Merkinnän 

jälkeen 

10 

12 

48 ± 2,8 

68 ± 4,6 

55 ± 3,4 

85 ± 6,1 

45 ± 4,5 

75 ± 8,3 

21 ± 3,7 

38 ± 6,7 

Rehu*Osasto P-

arvo 

ns ns ns ns 

ns = ei merkitsevä 

 

5.3 Porsaiden toistuvan merkitsemisen vaikutus merkitsemisen kestoon 

 

Tuloksien mukaan merkintäpäivä erosi tilastollisesti merkitsevästi muista 

päivistä (P = 0,000) porsaiden toistuvassa merkitsemisessä. Taulukosta 7 näh-

dään, että porsaiden merkitseminen on nopeutunut ensimmäisen ja viimeisen 

päivän välillä. Rehun antamisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

merkinnän kestoon. 

 

Taulukko 7.  Merkinnän kestoille keskiarvot ja keskiarvon keskivirheet (±) 

sekunteina. 

Merkintä-

päivä 

Merkinnän 

kesto 

1  308 ± 25 

2 246 ± 25 

3 273 ± 25 

4 243 ± 25 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 
 

6.1 Rehukäsittelyn merkitys porsaiden lähestymisnopeuteen 

 

Rehukäsittely merkinnän yhteydessä vaikutti porsaiden lähestymisnopeuteen 

testaajan paikalleen asettumisen jälkeen. Tulokset ovat mielenkiintoiset sillä, 

rehukäsittely ei kuitenkaan vaikuttanut porsaiden kosketusnopeuteen tai lä-

hestymisnopeuteen ennen testaajan paikalleen asettumista. Rehun annon 

ajankohdalla saattaa olla vaikutusta, sillä tutkimukset Murphy ym. (2014) ja 

Wegner ym. (2020) osoittavat, että ympäristön olosuhteilla on merkitystä por-

saiden lähestymisnopeuteen ja -haluun. Murphy ym. (2014) toteavat, että 

yleensä vapaaehtoinen ihmislähestymistesti edellyttää jonkinlaista motivaa-

tiota vuorovaikutukseen ihmisen kanssa. On kuitenkin epäselvää ohjaako mo-

tivaatiota halu tutkia vai heijastuuko se aggressiona (Murphy ym. 2014). Tut-

kimuksissa on kuitenkin havaittu, että rohkeimmat siat ovat yleensä aggres-

siivisempia, mikä näkyy nopeampana lähestymisenä ja toistuvuutena lähes-

tymistesteissä (Murphy ym. 2014).  

Tämän tutkimuksen tuloksista ei nähdä selvästi, että rehua ennen merkintää 

saaneet porsaat olisivat lähestyneet tai koskettaneet testaajaa nopeammin 

kuin porsaat, jotka olivat saaneet rehua merkinnän jälkeen. Toistuvan lähes-

tymistestauksen tuloksista nähdään kuitenkin, että kaikissa muissa lähestymi-

sen aikaviiveissä paitsi ennen testaajan paikalleen asettumista lasketussa lä-

hestymisen aikaviiveessä nopeammin testaajaa ovat lähestyneet ja kosketta-

neet porsaat, jotka ovat saaneet rehua ennen merkintää. Hemsworth ym. 

(1996b) toteavat artikkelissaan, että porsaat voivat yhdistää palkitsevan ruo-

kintakokemuksen käsittelijän kanssa, mikä johtaa siihen, että siat pelkäävät 

käsittelijää ja muita ihmisiä vähemmän. Tämä olisi seuraus ihmisen läsnä-

olosta yhdessä ruokintapalkkion kanssa kuin myös seuraus lisääntyneestä 

tuntemuksesta ihmisiin ja käsittelyn palkitseviin elementteihin yleensä. 

Tiedetään myös, että siat oppivat ensisijaisesti kokeilemalla ja siihen liitty-

vällä vahvistuksella (Beaver ym. 2015). Siat reagoivat parhaiten hetkelliseen 

palkkioon (positiivinen vahvistus) (Beaver ym. 2015). Rehu on hyvä vahvis-

tin testeissä (Gieling ym. 2011). Tuloksista ei voida kuitenkaan nähdä 
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selvästi, että rehun antamisella merkinnän jälkeen olisi ollut selkeää vaiku-

tusta porsaiden lähestymisnopeuteen lähestymistestin yhteydessä. Mikä mer-

kitys rehun antamisella olisi ollut, jos se olisi annettu lähestymistestin yhtey-

dessä? On mielestäni mielenkiintoinen kysymys, mihin tulevissa tämän aihe-

piirin tutkimuksissa voisi etsiä vastausta.  

 

6.2 Testipäivien toistojen merkitys porsaiden lähestymisnopeuteen 

 

Porsaat lähestyivät ja koskettivat testaajaa viimeisenä testipäivänä nopeinten. 

Mikä merkitys klassisella ehdollistumisella ja habituaatiolla on tutkimuksen 

tuloksiin? Muns ym. (2015) toteavat artikkelissaan, että klassisen ehdollistu-

misen ja habituaation vaikutus sioilla tehtäviin positiivisiin ihminen - eläin 

vuorovaikutustesteihin on epäselvä. Tiedetään kuitenkin, että klassinen eh-

dollistuminen, joka yhdistää ihmisten läsnäolon joko positiivisiin vuorovai-

kutuksiin tai rehun läsnäoloon tai molempiin, voi vaikuttaa sikojen käyttäy-

tymisreaktioihin ihmistä kohtaan (Muns ym. 2015).  

Habituaation eli tottumisen merkitys on ilmeinen tässä tutkimuksessa, sillä 

tutkimuksien mukaan nuoret eläimet, joilla on ollut vähän kokemusta ihmi-

sestä voivat tottua ihmisen läsnäoloon ja nähdä ihmiset osana elinympäristö-

ään ilman erityistä syytä (Hemsworth ja Coleman 2011). Tottuminen tapah-

tuu ajan myötä, kun pelko ihmistä kohtaan vähenee vähitellen toistuvalla ih-

miskontaktilla neutraalissa ympäristössä (Hemsworth ja Coleman 2011). Tä-

män tutkimuksen tuloksista nähdään, että porsaille tuttu ympäristö vaikutti 

positiivisesti lähestymistestien tuloksiin porsaiden lähestymisnopeus ensim-

mäisen ja viimeisen päivän aikana nopeutui merkittävästi, vaikka testaaja 

vaihtuikin päivien välillä. Porsaat tottuivat testaajien säännöllisiin karsinassa 

vierailuihin.  

Testiympäristön olosuhteiden merkitystä porsaiden lähestymisnopeuden li-

sääntymiseen testipäivien kuluessa voidaan myös pohtia. Testin aikana por-

saat saivat olla tutussa karsinassa tuttujen kavereiden kanssa, minkä voidaan 

todeta vähentävän niiden pelkotilaa testin teon yhteydessä huomattavasti. Pai-

ris ym. (2009) toteavat artikkelissaan, että porsaiden pitäminen tutussa 
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ryhmässä ja ympäristössä vähentää niiden kokemaa pelkoa ja lisää tutkimus-

käyttäytymistä. Mikä merkitys olisi ollut porsaiden pelkotilaan sillä, että por-

saat olisi ajettu kaikki ylös ennen kuin lähestymistesti aloitetaan tai ne olisi 

siirretty kokonaan uuteen ympäristöön? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, 

jonka vastaus jäi epäselväksi tässä tutkimuksessa. Testaaja käveli useimmiten 

karsinan poikki ennen kuin asettui paikalleen, mutta hän ei ajanut kaikki eläi-

miä ylös.  

Tässä tutkimuksessa lähestymistestin teon yhteydessä oli vain yksi pelkoa he-

rättävä uusi asia karsinaan testiä tekemään tullut ihminen. Lisäksi karsinoiden 

olosuhteista tai ympäristöstä muuten aiheutuvat häiriötekijät olivat minimoitu 

lähestymistestin teon aikana. Lähestymistestin teon ajankohdaksi oli valittu 

ajankohta, jolloin karsinoita ei ollut samanaikaisesti kuvitettu tai porsaita ruo-

kittu. Myös muut ihmiskontaktit olivat mahdollisimman vähäisiä, vain karsi-

noiden siivooja oli käynyt karsinoissa ennen kuin lähestymistestit tehtiin. Jo-

ten tutkimuksessa porsaiden huomio oli kiinnitetty lähestymistestin aikana 

testiä karsinaan tekemään tulleeseen ihmiseen.  

Tutkimuksessa mukana olevien eläinten terveydentilaa ei otettu myöskään 

huomioon lähestymistestin teon yhteydessä.  Videoiden katsomisen yhtey-

dessä nähtiin kuitenkin muutamia tutkimuksessa mukana olevia porsaita, 

joilla oli esimerkiksi jalka kipeä, ripuli tai saparo purtu. Nämä eläinten hyvin-

vointia laskevat ja liikkumista rajoittavat tekijät vaikuttavat varmasti niiden 

haluun liikkua ja olla kiinnostuneita karsinaan tulleesta ihmisestä. Yleensä 

kipeät tai simputetuiksi/ häiriökäyttäytymisen kohteeksi joutuneet siat ovat 

myös laumahierarkiassa alempana, mikä varmasti osaltaan vaikuttaa niiden 

apaattisuuteen testin teon yhteydessä. 

Mikä merkitys ihmisen liiketyypillä ja asennolla oli porsaiden lähestymisno-

peuteen? Tuloksista nähdään, että vähiten porsaita (108) lähestyi testaajaa en-

nen kuin testaaja oli asettunut paikoilleen. Eniten porsaita (209) oli lähesty-

miskäyttäytymisissä havainnoitu lähestyvän ihmistä testaajan paikalleen aset-

tumisen jälkeen. Tuloksista on nähtävissä myös, että kaikki porsaat, jotka 

osoittivat lähestymiskäyttäytymistä ihmistä kohtaan eivät kuitenkaan uskal-

taneet koskea kokeen aikana testaajaa. Kosketuksissa testaajan kanssa oli 
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kaikkiaan 168 porsasta testipäivien aikana osaston 10 porsaista (222). Miuran 

ym. (1995) tutkimus osoittaa, että ihmisen asennolla ja liiketyypillä on mer-

kitystä sian pelkotilaan ja -reaktioon. Tutkimuksessa havaittiin sian osoitta-

van vähemmän kiinnostusta pois päin siirtyvälle kuin lähestyvälle ihmiselle 

sekä sian viettävän huomattavasti enemmän aikaa ihmisen kanssa, joka oli 

nelijalkaisessa asennossa. Mikä merkitys tämän tutkimuksen tuloksiin olisi 

ollut sillä, että testaaja olisi ollut kyykyssä tai polvillaan karsinassa? Olisiko 

suurempi osa porsaista alkanut lähestymään/ koskettanut testaajaa kokeen ai-

kana tai olisiko lähestyminen/ koskettaminen nopeutunut? Nämä ovat mie-

lenkiintoisia kysymyksiä tulevia tämän aihepiirin tutkimuksia ajatellen.  

Wegner ym. (2020) tutkimuksessa alhaisempi määrä ihmisen ja porsaan väli-

siä kosketuksia liitettiin tutkimustuloksissa karsinoissa oleviin enemmän ma-

nipuloitaviin materiaaleihin, suurempaan määrään juomassa olevia porsaita 

sekä ihmisen sijaintiin karsinassa. Tämänkin tutkimuksen tuloksiin on saatta-

nut vaikuttaa ihmisen sijainti karsinassa, sillä testaaja nojasi testin teon yh-

teydessä karsinan seinää vasten, jolloin porsailla oli mahdollisuus koskea 

vain sivuilta tai edestäpäin testaajaa. Suurissa ryhmissä tämä aiheutti sen, että 

kaikki porsaat eivät päässeet koskemaan testaajaa vahvempien/ aggressiivi-

sempien porsaiden dominoidessa tilannetta. Toisaalta myös testin pituus vaih-

teli karsinoiden ja testaajien välillä, jolloin osassa karsinoita lähestymisaika 

oli pidempi ja osassa lyhyempi (taulukko 1). Tämä aiheutti sen, että suurissa 

ryhmissä kaikki porsaat eivät ehtineet yrityksestä huolimatta koskemaan tes-

taajaa, sillä muiden porsaiden kipeää tekevät puraisut saivat testaajan lähte-

mään liikkeelle hyvinkin lyhyessä ajassa (alle puoli minuuttia).  

Murphyn ym. (2014) tutkimuksessa pohditun motivaation merkityksestä por-

saiden lähestymishaluun on mielenkiintoista pohtia myös tässä kohtaa. Oh-

jaako toistuvasti testattuja porsaita aikaisempi kokemus ihmisestä tässä tilan-

teessa, jolloin halu tutkia tai aggressio/ uteliaisuus päästä tutustumaan porsai-

den reviirille tulleeseen ihmiseen ohjaisi porsaita nopeampaan kosketukseen 

ihmisen kanssa. Tämä on edelleen hieman epäselvää mikä saa porsaat lähes-

tymään ja koskemaan testaajaa nopeammin. Tämän tutkimuksen videoissa oli 

kuitenkin havaittavissa, että rohkeimmat porsaat olivat aggressiivisempia 
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kuin pelokkaammat porsaat. Tämä näkyi videoilla testaajien ilmeistä ja käyt-

täytymisestä, kun rohkeimmat ja uteliaimmat porsaat ryntäsivät joukolla tut-

kimaan testaajaa kipeää tekevien näykkäisyiden ja puraisuiden muodossa.  

Myös Brown ym. (2009) toteavat tutkimuksessaan, että porsaat, jotka olivat 

nopeammin lähestymässä ihmistä, olivat yleensä aggressiivisimpia ryhmän 

porsaista. 

 

6.2.1 Tutun käsittelijän ja vieraan testaajan vaikutus porsaiden pelokkuuteen 

ja lähestymisnopeuteen 

 

Tässä tutkimuksessa lähestymistestejä tekivät kahtena päivänä käsittelijä eli 

porsaiden merkitsijä ja testaaja eli vieras henkilö. Viimeisenä testipäivänä tes-

taaja oli vieras henkilö, jolloin testaaja oli niin sanotusti molemmille osas-

toille uusi, koska osastossa 10 aikaisemmat kaksi testiä oli tehnyt käsittelijä 

ja osastossa 12 testejä ei ollut aiemmin tehty oli vain käyty merkitsemässä 

eläimet joka toinen päivä tutkimuksen aikana. Tutkimuksen tuloksista voi-

daan havaita, että porsaiden uskalluksessa alkaa lähestyä testaajaa ei ole juu-

rikaan eroa osastojen välillä, mutta porsaiden uskalluksessa koskea testaajaa 

on huomattava ero osastojen välillä. Osaston 10 porsaat, joille oli tehty lähes-

tymistestejä aiemmin, olivat huomattavasti rohkeampia koskemaan testaajaa 

kuin osaston 12 porsaat, joille lähestymistestiä ei ollut aiemmin tehty. Tanida 

ym. (1995) ja Hemsworth ym. (1996b) saivat tutkimuksissaan samanlaisia 

tuloksia, että käsitellyt siat koskettivat ja olivat vuorovaikutuksessa testaajien 

kanssa tilastollisesti merkitsevästi aikaisemmin ja pidempään kuin käsittele-

mättömät siat riippumatta siitä suorittiko tämän ihmislähestymistestin käsit-

telijä vai tuntematon henkilö. Tutkimukset osoittavat, että porsaiden pelok-

kuuden vähentäminen ja luottamuksen lisääminen ottaa aikaa ja vaatii hoita-

jalta säännöllistä ja neutraalia tai positiivista vuorovaikutusta porsaiden 

kanssa. 

Tutkimuksia on tehty useita siitä tunnistavatko siat tutun ja tuntemattoman 

ihmisen. Hemsworth ym. (1994b) toteavat artikkelissaan, että siat yleistävät 

käyttäytymistään tuntemattoman henkilön seurassa, kun taas Tanida ja 
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Nagano (1998) osoittavat tutkimuksessaan sian pystyvän tunnistamaan tutun 

tuntemattomasta ihmisestä. Myös Brajonin ym. (2015c) tutkimuksessa ha-

vaittiin vieroitetuilla porsailla olevan kykyjä pystyä oppimaan, muistamaan 

ja tunnistamaan tutut ihmiset vieraista ihmisistä. Brajonin ym. (2015c) tutki-

muksessa muistutettiin kuitenkin myös tottumisen merkityksestä porsaiden 

reaktioihin ihmisten seurassa. 

 

6.3 Toistuvan lähestymistestauksen ja rehukäsittelyn yhdysvaikutus 

porsaiden pelokkuuteen viimeisenä testipäivänä 

 

Rehukäsittely ja toistuva lähestymistestaus yhdessä vaikuttivat porsaiden lä-

hestymisnopeuteen vain silloin, kun laskettiin aikaviive testaajan karsinaan 

menosta porsaiden lähestymisen alkamiselle testaajan paikalleen asettumisen 

jälkeen. Mikä merkitys rehun annon ajankohdalla oli tutkimuksen tuloksiin 

jää hieman epäselväksi, mutta tuloksista voisi päätellä, että rehun annon ajan-

kohdalla saattaisi olla merkitystä tuloksiin. Jos rehu olisi annettu lähestymis-

testin yhteydessä, olisi motivaatio porsaiden lähestymiskäyttäytymiseen ollut 

erilainen, mikä olisi saattanut näkyä tutkimuksen tuloksissa joko vähäisem-

pänä kiinnostuksena testaajaa kohtaan tai pidempänä aikaviiveenä testaajan 

kosketukseen. Krugmannin ym. (2019) sekä Wegnerin ym. (2020) tutkimuk-

sen tuloksista nähdään, että elinympäristön tekijöillä on merkitystä sikojen 

lähestymiskäyttäytymiseen.   

Rehukäsittely ja toistuva lähestymistestaus vaikuttivat erikseen porsaiden lä-

hestymisnopeuteen myöskin vain aikaviiveessä testaajan karsinaan menosta 

porsaan lähestymisen alkamiselle testaajan karsinaan paikalleen asettumisen 

jälkeen. Tuloksista nähdään, että porsaat, joille ei ollut aiemmin tehty lähes-

tymistestiä ja jotka olivat saaneet rehua merkinnän jälkeen, oli lähestymisen 

aikaviive sama kuin porsailla, joille oli tehty aiemmin lähestymistestejä ja 

jotka olivat saaneet rehua ennen merkintää. Pelokkaimmilta vaikuttivat por-

saat, joilla oli vähiten kokemusta testauksesta mutta jotka olivat saaneet rehua 

ennen merkintää. Syyt saatuihin tuloksiin jäävät tutkimuksessa epäselviksi, 

mikä on syy sille, että juuri tämä aikaviive on se, johon rehun annolla on 
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tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Osaston merkitsevän vaikutuksen selit-

tää testien toistojen määrä osastojen välillä, mutta rehun annon merkitys jää 

epäselväksi. 

 

6.3.1 Toistuvan lähestymistestauksen ja rehukäsittelyn yhdysvaikutus ajo-

levyä käytettäessä 

 

Tuloksista nähdään, että usein testatut porsaat ovat huomattavasti pelotto-

mampia kiinnostumaan ja koskettamaan ajolevyä kuin porsaat, joille ei ole 

aiemmin tehty lähestymistestejä. Syy usein testatuiden porsaiden nopeam-

paan ajolevystä kiinnostumiseen ja siihen koskettamiseen on varmasti se, että 

porsailla on aikaisempi kokemus ajolevystä ensimmäiseltä testipäivältä. 

Usein testatut porsaat ovat myös rohkeampia lähestymään ihmistä, sillä ne 

ovat tottuneet ihmiseen. Näin ovat todenneet myös Hemsworth ja Coleman 

(2011), että tottuminen tapahtuu ajan myötä, kun pelko ihmistä kohtaan vä-

henee vähitellen toistuvalla ihmiskontaktilla neutraalissa ympäristössä. Myös 

Hemsworth ym. (1996a) saivat samanlaisia tuloksia tutkimuksessaan, että 

siat, jotka saivat säännöllistä ihmiskontaktia, lähestyivät nopeammin uutta är-

sykettä kuin siat, joilla oli ollut vain vähän ihmiskontaktia. Tutkimuksessa 

todetaankin, että ihmisiä kohtaan koetun pelon väheneminen voidaan yleistää 

myös uusiin ärsykkeisiin. 

Rehun ja osaston yhdysvaikutus ei ollut merkitsevä ajolevyllä saatuihin tu-

loksiin.  Rehun antaminen pelottavassa käsittelytilanteessa on kuitenkin mer-

kitsevä aikaviiveessä porsaan kiinnostumiseen ajolevystä testaajan karsinaan 

menosta alkaen. Näistäkin tuloksista on nähtävissä, että rehulla on jokin mer-

kitys porsaiden lähestymiskäyttäytymiseen, mutta perustelut sille jäävät hie-

man avoimiksi tässä tutkimuksessa. Porsaat, jotka saivat rehua ennen merkin-

tää, olivat lähes aina rohkeampia lähestymään ja koskettamaan ajolevyä mo-

lemmissa osastoissa kuin rehua merkinnän jälkeen saaneet porsaat. Selittyykö 

rehun antamisen merkitys positiivisempaan kokemukseen ihmisestä. Vaikka 

ihminen kiusaa porsaita merkitsemisellä on se kuitenkin positiivinen koke-

mus porsaille rehun saannin myötä ja porsaat ovat näin rohkeampia 
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lähestymään testaajaa testipäivänä. Hemsworthin ym. (1996b) tutkimus antaa 

tukea tälle pohdinnalle. 

 

6.4 Porsaiden iän merkitys lähestymisnopeuteen 

 

Tämän tutkimuksen porsaat olivat 6-7 viikon ikäisiä. Tutkimuksen taustatie-

dot eivät kerro kuinka paljon tai minkälaista vuorovaikutus tutkimusporsailla 

on ollut ihmisen kanssa ennen vieroitusta. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, 

että varhaisessa iässä tapahtuva positiivinen ihmiskontakti voi vaikuttaa por-

saiden myöhempiin käyttäytymisreaktioihin ihmistä kohtaan (Hemsworth ja 

Barnett 1992, Muns ym. 2015, Oliveira 2015). Zulkifli (2013) toteaa, että tuo-

tantoeläimet ovat erityisen herkkiä kosketukselle varhaisessa vaiheessa. Ta-

nida ym. (1995) toteavat, että 4-6 viikon iässä positiivinen käsittely vähensi 

ihmispelkoa ja lisäsi taipumusta olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa.  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pelko ja ahdistuneisuus vähenevät eläimillä 

iän myötä (Forkman ym. 2007, Dalmau ym. 2009). Sikojen pelkokäyttäyty-

mismallit voidaan ryhmitellä aktiiviseen puolustukseen (hyökkäys), aktiivi-

seen välttämiseen (piiloutuminen, pakeneminen) ja passiiviseen välttämiseen 

(liikkumattomuus) (Dalmau ym. 2009). Näitä käyttäytymismalleja nähtiin tä-

män tutkimuksen videoissakin aktiivisen välttämisen ja passiivisen välttämi-

sen muodossa. Testaajan mennessä karsinaan tai liikkuessa karsinassa suurin 

osa porsaista pakeni ja piiloutui karsinassa olevan katoksen alle. Osa porsaista 

oli myös kokonaan liikkumatta ihmisen liikkuessa tai ollessa karsinassa. Ak-

tiivista puolustusta videoilla ei haivattu. Onko niin, että ”kesysiat” eivät koe 

ihmistä uhaksi, jolloin niiden käytös ihmistä kohtaan ei yleisesti ottaen ole 

hyökkäävää vai johtuuko se vierotetuilla porsailla laumakäyttäytymisestä. 

Brajonin ym. (2015c) artikkelissa todetaan vieroitusvaiheen olevan kriittinen 

sioille, koska porsaat synkronoivat toimintaansa ja luovat voimakkaampia 

suhteita pahnuetovereihinsa kuin emoonsa. Porsaat kokevat yleensä ihmisen-

kin merkittäväksi, jolloin heitä voidaan pitää sosiaalisina kumppaneina.  
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6.5 Sukupuolen vaikutus porsaiden lähestymisnopeuteen 

 

Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että sukupuolella ei ollut vaikutusta 

porsaiden lähestymisnopeuteen. Samanlaisia tuloksia on saatu myös muissa 

tutkimuksissa, kuten Siegford ym. (2008) ja Muns ym. (2015). Toisinaan on 

myös saatu tuloksia, joissa sukupuolella on tilastollisesti merkitsevää vaiku-

tusta porsaiden lähestymisnopeuteen Reimert ym. (2014) ja Mieloch ym. 

(2020). Reimert ym. (2014) ja Mieloch ym. (2020) toteavat, että imisät ovat 

nopeampia lähestymään ja koskettamaan testaajaa kuin leikot. Muns ym. 

(2015) tutkimuksessa todetaan sukupuolen vaikutuksen olevan epäselvä ih-

mislähestymistesteissä. Olisikin hienoa, tietää mikä vaikutus porsaiden suku-

puolittain ryhmiin jaolla tulisi olemaan porsaiden yksilölliseen lähestymisno-

peuteen. Vaikuttaako porsaiden välinen arvohierarkia lähestymisnopeuteen 

tai onko toinen sukupuoli vain rohkeampi lähestymään. 

 

6.5 Merkitsemisen toistuvuuden vaikutus merkitsemisen kestoon 

 

Porsaiden merkitseminen nopeutui ajan myötä, oletettavasti porsaiden tottu-

essa käsittelyyn. Rehun antaminen ennen merkintää olisi luullut helpottavan 

ja nopeuttavan merkintöjen tekemistä, kun porsaiden huomio on kiinnittynyt 

enemmän rehuun kuin käsittelijään. Rehun antamisella ei kuitenkaan ollut 

vaikutusta merkitsemisen kestoon. Merkitsemisen ajankohdasta suhteessa 

ruokintaan ei ole tarkkaa tietoa, oliko niin, että porsaat olivat hiljattain ruo-

kittu, jolloin niillä ei ollut nälkä vai eivätkö porsaat vain pitäneet rehusta. 

Beaver ym. (2015) toteavat, että rehu on hyvä vahvistin testeissä, jos eläin on 

nälkäinen tai eläin pitää rehusta, muuten rehu ei toimi vahvistimena hyvin. 

Videoilta nähtiin myös, että ennen merkitsemistä porsaita oli käyty lääkitse-

mässä hoitajien toimesta. Tämäkin saattaa vaikuttaa merkitsemisen kestoihin. 

Porsaat ovat pelokkaita aiemmista toimenpiteistä johtuen ja välttelevät mer-

kitsemistä tekemään tullutta ihmistä. Merkitsijän harjaantumisella merkintö-

jen sujuvaan tekimiseen on kuitenkin varmasti suurin merkitys merkitsemisen 

nopeutumiseen. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mikä merkitys eri käsittelyillä on 

porsaiden pelokkuuteen lähestyä ihmistä. Tutkimuksen käsittelyissä yhdistyi 

negatiivinen (merkitseminen) ja positiivinen (rehun antaminen) kokemus ih-

misestä. Merkittävin tekijä porsaiden pelokkuuden vähenemiseen oli toistu-

vien lähestymistestien tekeminen. Porsaat tottuivat ihmiseen ja uskalsivat lä-

hestyä ja koskea ihmistä viimeisenä testipäivänä huomattavasti nopeammin 

kuin ensimmäisenä testipäivänä. Merkintöjen säännöllisellä tekemisellä ja re-

hun antamisella voidaan todeta olevan myös merkitystä porsaiden pelokkuu-

den vähenemiseen kokeen aikana. Rehun merkitys jää kuitenkin hieman epä-

selväksi tutkimuksen tuloksien mukaan. Rehun annon ajankohdalla saattaa 

olla merkitystä tuloksiin.  Sukupuolella ei sen sijaan havaittu olevan vaiku-

tusta porsaiden lähestymis- tai kosketusnopeuteen. 

Tutkimuksen hypoteesin voidaan todeta toteutuvan tutkimuksen tuloksien 

mukaan eri käsittelyt; rehun antaminen merkinnän yhteydessä, porsaiden 

merkitseminen ja lähestymistestien toistot vähentävät porsaiden pelokkuutta 

ihmistä kohtaan kokeen aikana.  

Tämä tutkimus osoittaa, että nykyaikaisten isojen sikatilojen ei tulisi unohtaa 

ihmisen ja eläimen välisen vuorovaikutuksen merkitystä eläinten hyvinvoin-

tiin ja tuottavuuteen. Tutkimuksia on tehty jo aiemmin paljon siitä mikä mer-

kitys ihmisen omalla käytöksellä on ihmisen eläimille aiheuttamiin pelkoti-

loihin. Pelkotilat vaikututtavat negatiivisesti eläimen käytökseen ja fysiologi-

aan. Tiedetään myös, että pelko aiheuttaa eläimessä stressiä, joka on haital-

lista eläimen terveydelle ja hyvinvoinnille. 

Tutkimukset osoittavat, että pelottomien sikojen kanssa työskentelyyn tarvi-

taan huomattava määrä positiivista ja lempeää vuorovaikutusta ihmisen ja 

sian välille. Sian tulee voida luottaa hoitajaansa, jolloin se voi kokea olonsa 

turvalliseksi. Turvallisuuden tunne vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia, 

mikä näkyy yleensä sian rauhallisena käyttäytymisenä ihmisen seurassa ja 

hyvinä tuotoslukuina. Ajan käyttäminen positiivisiin kontakteihin porsaiden 

kanssa varhaisessa vaiheessa on osoitettu olevan hyväksi hyvän ihmis- eläin 
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suhteen luomiseksi. Sika voi tottua ihmiseen ja se voi oppia toimimaan ihmi-

sen kanssa toivotulla tavalla. Lisäksi sian käyttäytymisen opiskelu helpottaa 

tekemään oikeanlaista ennakointia hoitotoimenpiteiden yhteydessä vähen-

tääkseen sialle syntyvien traumaattisten kokemusten syntymistä. Tärkeintä 

onnistuneen ja toimivan ihmis- eläin suhteen luomiselle on kuitenkin hoitajan 

oma asenne, kun hoitaja voi itse hyvin, voivat siatkin voida hyvin. 
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