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PENTUAIKA
● pentuaikana tapahtuneita asioita vaikea korjata myöhemmin

Pikkupentuvaihe
● pikkupennun kääntely ehkäisee stressiä aikuisiässä
● pentua käsiteltävä ennen välttämiskäyttäytymisen alkamista, jotta pentu tottuu siihen 

normaalina asiana
! välttämiskäyttäytyminen: uusien asioitten pelko, alkamisikä rotukohtainen. 
Susien välttämiskäyttäytyminen alkaa, kun niitten silmät aukeavat.

● emojen hoivakäyttäytymisessä on eroja
● myös uros periyttää lisääntymiskäyttäytymistä!

● sijoitusnartun totuttava synnytyskotiin ennen kantamista
→ emä ei stressaannu, tärkeää, koska pennut “imevät” emän stressin jo kohdussa

● pennuille turvaa ja rauhaa, mutta ei liikaa
○ erityisen tärkeää ainoille pennuille

● pennut tarvitsevat hetkittäistä epämukavuutta, lyhytaikainen stressi valmistaa tulevaa 
elämää varten

Varhaissosiaalistumiskausi
● pennun silmät aukeavat, liikehdintää
● emältä opitaan koiran kielen perusteet
● emä ei ole enää pelkkä “maitobaari”
● pennut oppivat jatkuvasti!
● Emän käytös vaikuttaa pentuihinkin

○ tylyjen narttujen pennut alistuvampia, kokeilevat uutta hitaammin
○ luonne periytyy? - luonnetesti ei mittaa periytyviä ominaisuuksia

● Pennut oppivat paljon leikkiessään: uudet käytökset häivähtävät leikin seassa 4-6-
viikkoisena, jopa sellaiset käytökset, jotka näkyvät kunnolla vasta paljon myöhemmin

○ leikin keskellä näkyneitä käytöksiä on helppo muokata
○ ainoille pennuille hommattava sopivaa leikkiseuraa (rotu, ikä)
○ leikki avain käyttäytymisen muutokseen, mutta käytöksen oltava luontaista

Herkkyyskaudet
● purutehon hillitseminen 8-viikkoisena
● tarpeiden tekopaikka 6-7-viikkoisena
● sosiaalistuminen elolliseen 6-8-viikkoisena, ympäristöön 7-viikkoisena

○ kasvattaja voi sosiaalistaa pentuja
● välttämiskäytös ylittää uteliaisuuden 12-viikkoisena
● pysyvien pelkojen syntyminen 8-10-viikkoisena
● stressille herkkiä 6-8-viikkoisina
● häiriöille herkkiä 8-viikkoisena

○ huonot kokemukset vaikuttavat vielä aikuisenakin!
● Yksinoloharjoitukset vasta juuri ennen luovutusikää, koska aiheuttavat stressiä ja 

ahdistusta



Koska uuteen kotiin?
● Pennut leimautuvat ja sosiaalistuvat myös ilman täyttä erottamista emästä ja sisaruksista
● totuttaminen helppoa 6-8-viikkoisina
● pennun on helpompi olla ilman emää kuin ilman pentuesisaruksia tai pesää
● aikaisin vieroitetut pennut sairastelevat, ovat ylivarovaisia ja kärsivät herkemmin 

eroahdistuksesta – stressitaso koholla
● sijoitusnartut vieroitetaan pennuistaan liian aikaisin! 5-viikkoiset pennut aivan liian 

nuoria olemaan ilman emää

Pentutesteistä
● eivät kovin luotettavia
● arkuus ja rohkeus mitataan sillä hetkellä, tilanne voi muuttua pennun kasvaessa

EROAHDISTUS
● emo voi jättää pennut jopa tunneiksi
● pennut kestävät eron emästään, eivät toisistaan
● vasta kolmikuisena järkevää totuttaa pitempään yksinoloon, alle kolmikuisena ei pitkiä 

aikoja yksin!
● perimä vaikuttaa
● nuoruuden yksinolon pituus ei vaikuta eroahdistukseen – totuttamistapa vaikuttaa

○ suunnitelmallisuus
○ kesäpennut paremmassa asemassa

LAUMANVARTIJAT
● hyvä laumanvartija: käytös monessa suhteessa pentuvaiheeseen jäänyttä, vaikka koirat ovat 

aikuisia
● metsästyskäyttäytyminen: tappo, paloittelu voivat jäädä pois

○ puolustuskäyttäytyminen eri asia!
● Karkotuskäyttäytyminen: hämmentäminen, hyökkäys
● tyypillinen leikki painimista

○ leikin seassa häivähtäneet käytökset voivat jäädä pois
● normaali saalistuskäytös on ketju: jos ketju katkeaa, on aloitettava alusta

Laumanvartijan sosiaalistaminen
● välttämätöntä sosiaalistaa siihen ympäristöön, missä koira tulee elämään

○ lampaisiin sosiaalistunut elehtii lampaille kuin koirille
○ sosiaalistunutkin saattaa leikkiä lampaiden kanssa

■ väärää käytöstä ei saa päästää vahvistumaan!
● herkkyyskausi pitkä, koira kehittyy hitaasti
● sosiaalistaminen aloitettava jo ennen 8 viikon ikää
● 5kk-1v koiraa tarkkailtava ja sen ympäristöä hallittava, jotta ei-toivotut käytökset eivät 

pääse esiintymään
● opetettava keskeyttäminen, luoksetulo ja luopuminen

● käytöksen puhjetessa se on suunnattava oikein – tekeminen on palkitsevaa
○ saaliskäyttäytyminen saattaa yleistyä kaikkeen liikkuvaan

● käytös voi myös mennä yli (susilla ei koskaan)
● koira voi jäädä käytökseen jumiin (seuraava palanen puuttuu)

○ välillä tämä on toivottu ominaisuus
● jotkut koirat eivät palaudu ollenkaan → stressikuormitus



ONGELMAKÄYTTÄYTYMINEN
● häiriökäytös = lajille epätyypillistä
● koiranomistajan tehtävä on tarkkailla koiraa, muutokset ovat ratkaisevia
● normaalikin käytös voi olla ongelma koiralle tai omistajalle

Syitä
● elinympäristö

○ koira tarvitsee mahdollisuuden toteuttaa käyttäytymistarpeitaan, muuten ilmenee 
sijaistoimintoja, sijaiskohteeseen suuntautuvaa käyttäytymistä, turhautumista, 
stressaantumista, käytösongelmia

● koirilla on tarve käyttäytyä
○ muut virikkeet eivät riitä, jos oikea käyttäytyminen ei pääse ilmenemään 

■ nenätyöskentely, kaivaminen, viehejuoksu
○ käytöksen tunnistaminen tärkeää, koska muuten sitä ei voida suunnata oikein

■ jos käyttäytyminen ei pääse ilmenemään, koira voi ahdistua tai masentua
○ kieltäminen ja rankaiseminen eivät poista tarvetta!

■ Puuttuminen ei ole aina kieltämistä, vaan tilanteen järjestämistä
■ liioittelu on joskus parempi kuin toivoa, että tilanne menisi itsestään ohi

● ruoka
○ ei pelkästään syömistä: etsintä, pureskelu

● ihmiset, johtajuus
○ johtaja on huolenpitäjä, päättävä elin, luotettava instanssi, turvallisuudentunteen 

ylläpitäjä
○ koiralle pitää opettaa säännöt

■ johdonmukaisuus a ja o!
■ Ei väkivaltaa, tuskastumista, koira ei “uhmaa”!

○ Ei perustella susien käyttäytymisellä
○ epälooginen, väkivaltainen käytös koiraa kohtaan aina väärin!
○ Perheenjäsenten riidat stressaavat koiraa

● hemmotelluilla koirilla ei esiinny enempää aggressiivisuutta kuin “tavallisillakaan” 
koirilla – puutteet hoidossa tai ravitsemuksessa merkitsevämpiä

● pentuaika
● ympäristöhistoria
● oppiminen/oppimattomuus

○ käytöksen vahvistehistoria vaikuttaa
○ käytösketjuun kuluva aika lyhenee, käytös voimistuu, ärsykekynnys laskee

● turvallisuus
○ koiran perustarve

● ongelmakäytöksen syy ei ole aina omistajassa
○ syy on aina löydettävä, muuten käytöstä ei voida oikaista

■ katsotaan mitä koira tekee, ja voidaan kokeilla, mikä aiheuttaa käytöksen
● helpointa korjata uusi käytös heti, kun muutos havaitaan

○ pelkkä oireiden korjaaminen ei auta

STRESSI
● kohonnut stressitaso aiheuttaa häiriökäyttäytymistä ja voimistaa ongelmia
● käytöshäiriöt aiheuttavat stressiä (noidankehä)
● kipu voi muuttaa käyttäytymistä
● keho ei erittele stressin lähdettä

○ stressi voimistaa lähteeseen liittymätöntä käytöstä
● stressitason pysyminen jatkuvasti koholla on vaarallisempaa kuin satunnaiset stressipiikit
● palautuminen ja luonnollisen käyttäytymisen esiintyminen tärkeää
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