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1 KOIRAN VIETTITEORIA 

 

Vietit eivät ole opittuja asioita, vaan koiran synnynnäisiä toimintamalleja ja koira toimii 

uusissa tilanteissa niiden ohjaamana. Viettiteorialla ei ole kokonaisuudessaan tieteellistä 

näyttöä, mutta viettiteorian on todettu toimivan käytännössä. Viettiteorian avulla koira 

motivoidaan työskentelemään optimaalisesti ja intensiivisesti. (Korri Nd, 1.)  

Koiraan ei voi kouluttaa lisää viettiä, vaan vietin kautta tapahtuvaa käyttäytymistä voidaan 

vahvistaa tai tukahduttaa (SPL Maalimiesteoria 2019, 9). Viettikäyttäytyminen tapahtuu 

siis koiran perimän suomilla ohjeilla ja vietit perustuvat koiran vaistotoimintoihin 

(Mujunen 2009, 20). Koiran käyttäytymistä kutsutaan vaistokäyttäytymiseksi, niissä 

tilanteissa, joissa koiralla ei ole aiemmin opittua käyttäytymismallia (Raiser 1984, 25). 

Suurelta osin koiran käytös määräytyy perimästä. Kuitenkin koiran käyttäytymiseen 

ajatellaan olevan kolme pääluokkaa: synnynnäinen, opittu ja koulutettu käyttäytyminen. 

(Gerritsen ym. 2013, 61.) 

Viettiteorian mukaan viettikäyttäytymisessä tulee täyttyä neljä edellytystä, viettivire – 

sisäinen ärsyke, viettiärsyke – ulkoinen ärsyke, viettikäyttäytyminen ja viettipäämäärä 

(Niemi 2010, 10).  

 Viettivire – sisäinen ärsyke on koiran sisäinen valmiustila. Esimerkiksi 

saalisvietissä sisäisenä ärsykkeenä toimii nälän tunne ja aiheuttaa koiralla 

saalisvietin kohoamista.  

 Viettiärsykkeenä – ulkoisena ärsykkeenä toimii jokin ulkopuolinen tekijä, 

saalisvietissä esimerkiksi pakeneva maalimies on viettiärsyke.  

 Viettikäyttäytyminen tapahtuu silloin, kun viettivire ja viettiärsyke on samaan 

aikaan voimassa. Silloin kun koiran viettivire on kohonnut ja koira näkee 

pakenevan maalimiehen, nämä kaksi asiaa yhdessä laukaisevat koirassa 

viettikäyttäytymisen. Tässä tapauksessa viettikäyttäytyminen on maalimiehen 

takaa-ajo ja kiinnisaaminen.  

 Viettipäämäärä on saavutettu, kun koiran viettikäyttäytyminen johtaa 

onnistumiseen. (Kokkonen Nd, 1.) 
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Koiran koulutuksessa yleisimmin käytettyjä viettejä ovat saalisvietti, laumavietti, 

ravinnonhankintavietti, sekä puolustusvietti (Korri Nd, 2). Siitä kuinka monta viettiä 

koiralla on, ei ole yksimielisyyttä (Korri S&J 2010, 10). Teoriassa minkä tahansa vietin 

hyödyntäminen on mahdollista, kunhan kouluttaja ymmärtää vietin ominaispiirteet ja 

niihin pohjautuvan toimintatavan (Korri S&J 2010, 23). 

Korri kertoo tekstissään, että joidenkin tutkimusten mukaan tehokkain oppiminen koiralle 

tapahtuu matalassa vietissä. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että koira oppii 

matalan viretilan, eli koiran mielikuva tilanteessa on rauhallinen, tilanteessa tapahtuu siis 

tunneoppimista. Useat kouluttajat opettavat koiransa ensin matalassa viettivireessä ja 

siirtyvät korkeampaan viettivireeseen koiran opittua koulutettavan asian. Pienenä vaarana 

tässä on se, että koira ei välttämättä siirry korkeampaan viettivireeseen, sillä se on oppinut 

matalan viettivireen koulutettavaan asiaan.  Koira oppii myös korkeassa vietissä, mutta 

silloin oppiminen on hitaampaa. Koirasta voi tulla ajan kanssa yhtä hyvä tai jopa parempi, 

vaikka se on koulutettu korkeassa vietissä. Myös ravinnonhankintaviettiä käytettäessä, 

ruoalla opetettu koira voi toimia korkeassa vietissä, jos koira on erittäin ahne. (Korri Nd, 

3.) 

 

1.1 Saalisvietti 

Koiran saalisvietti toimii käyttäytymisketjuna, joka on selväpiirteinen ja kaavamainen. 

Käyttäytymisketjun aktivoi avainärsyke. Saalisvietissä avainärsykkeenä toimii liikkuva 

kohde, jonka koira rekisteröi näköaistillaan. (Mujunen 2009, 5.) Maalimiehen aktivoimana 

tämä voi olla esimerkiksi maalimiehen- tai purutyynyn liike.  

Jotta koiran saalisvietti voi aktivoitua, tulee koiralla olla synnynnäistä saalisviettiä 

(Mujunen 2009, 5). Saalisvietin ärsykekäyttäytyminen käynnistää koirassa seuraavat 

vaistonvaraiset toiminnot: Koira seuraa saalista, tavoittelee saalista, käy kiinni saaliiseen, 

ravistelee saalista ja kantaa sitä. Kun koira on voittanut saaliin itselleen, koira saavuttaa 

tavoitteensa eli viettipäämäärän. (Raiser 1984, 9.) Monet koirat tuntevat varmuutta ja 

turvaa heti ensimmäisistä harjoituksista alkaen, koska saalisvietti kuuluu koiran 

vaistotoimintoihin. Pennuille ja nuorille koirille korostetut saalisärsykkeet ovat tärkeitä 

ensimmäisissä harjoituksissa. (Myyry & Karlamaa, luettu 26.5.2019.) 
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Koulutuksellisesti saalisvietti on turvallinen, koira oppii saalisvietin alaisena ja koiran 

varmuus kehittyy saalisalueelta. Saalisalueella tulee kuitenkin huomioida ärsykespesifinen- 

ja toimintaspesifinen kyllääntyminen. Toimintaspesifinen kyllääntyminen on sitä, että 

koira kyllääntyy johonkin tiettyyn toimintaan. Ärsykespesifinen kyllääntyminen tarkoittaa 

sitä, että koira kyllääntyy johonkin ärsykkeeseen. ärsykekynnys kohoaa, kun koira tottuu 

saalisärsykkeisiin. (SPL Maalimiesteoria 2019, 11.)  

Saalisvietti on kyllääntyvä vietti. Kylläinen koira ei reagoi saalisärsykkeeseen niin 

voimakkaasti kuin nälkäinen koira. Koiran saalisvietti kyllääntyy ja sammuu silloin, kun se 

on ollut aktiivisena riittävän ajan tai päässyt tietylle maksimikorkeudelle. Aktiivisen 

saalistamisen keston ja korkeuden taso on perimän säätämiä. Saalisvietin kanssa tulee 

tiedostaa harjoitettavan koiran vietin kyllääntyvyys. Koiralle täytyy jättää harjoituksesta 

jaksamista pohjalle seuraavaa harjoituskertaa varten. Tämä varannoksi jätetty saalisvietti 

ylläpitää koiran motivaatiota ja lisää koiran työskentelyhalukkuutta pitkällä ajanjaksolla. 

(Mujunen 2009, 8.)  

”Ärsykespesifinen kyllääntyminen. Kun petoeläimelle tarjotaan peräkkäin saaliseläintä 

toisensa jälkeen, niin se tappaa saaliin ensimmäisillä kerroilla, kunnes saaliseläin ei enää 

muutaman toiston jälkeen edusta riittävää käyttäytymistä laukaisevaa ärsykettä.” (Raiser 

1984, s.25) 

 
Kuva 1. Koiran saaliskäyttäytyminen. (Kuva: Jaakko Koivunen) 
 
Elekieli: Koiran ollessa saaliskäyttäytymisessä, koira on eleiltään innostunut, kiihkeä ja 

ääneltään korkea (Mujunen 2009, 122). Koiran on lihaksistoltaan jännittynyt, jotta se 

pystyy nopeasti muuttamaan suuntaa. Koiran liike on innostunutta ja katse on kohdistunut 

saaliiseen. (Mujunen 2009, 56-57.) Saaliskäyttäytymisessä käyttäytymistä voidaan kuvata 

myös leikkisäksi. Leikkisä koira laskee eturuumiinsa maahan, takapää on ilmassa ja koiran 

häntä heiluu kovaa. Koiran huulet ja suu ovat rentoina ja koira voi läähättää. Korvat ovat 

pystyssä ja suunnattuna eteenpäin. (Hoffman 1999, 51.) Leikkisä koira saattaa myös 

haukkua kimeästi tai murista (Moore 2012, 183).  
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1.2 Aggressiovietti 

Aggressiovietti on laaja käsite, se sisältää reaktiivisen eli puolustuskäyttäytymisen, sekä 

aktiivin eli sosiaaliaggressiivisuuden. Aggressioteorioita on useampia ja käsitys siitä, onko 

muusta riippumatonta aggressioviettiä, menee osittain ristiin. Raiser kertoo aggressiivisen 

käyttäytymisen ilmenevän kolmella eri tapaa.  

 Ensimmäinen on oppimisteoreettinen malli, jonka mukaan aggressiivinen 

käyttäytyminen opitaan onnistumiselämysten tai esikuvan kautta.  

 Toinen tapa on turhauma aggressio, millä tarkoitetaan aggressiota, joka purkautuu 

muiden viettialueiden puutteiden takia.  

 Kolmas tapa on käyttäytymistutkijoiden mukaan synnynnäinen aggressiovietti 

Lorenz-Freudschen viettimallin mukaan. (Raiser 1984, 14-15.)  

Koiralle ei voida kouluttaa aggressiota, jos sitä ei koiran perimässä ole. Kun taas perimässä 

olevaa aggressiota voidaan kouluttamisen avulla vahvistaa tai heikentää. Koiralle tuttu 

maalimies vaikuttaa ehkäisevästi koiran aggressioon, sekä maalimies, joka suhtautuu 

välinpitämättömästi koiran osoittamaan aggressioon, vaikuttaa koiraan negatiivisesti ja 

tekee koirasta epävarman. Aggressiota työstettäessä tulee myös huomioida koiran 

alentunut oppimiskyky. Aggressiotyöskentelyssä liian kova henkinen paine, sekä 

hermostoon kohdistuva rasite estävät oppimisen. (Raiser 1984, 17.)  

Reaktiivista aggressiota vahvistamalla koira oppii toimimaan aktiivisesti.  

Aktiivinen aggressio tarkoittaa, että koira on aktiivinen omasta aloitteesta ja halustaan ja 

aktiivisessa aggressiossa koira on itsevarma, voimakas ja dominoiva maalimiestä kohtaan. 

(SPL Maalimiesteoria 2019, 12.)  

 
Kuva 2. Koiran aggressiokäyttäytyminen. (Kuva: Jaakko Koivunen) 
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1.3 Puolustusvietti eli reaktiivinen aggressio 

Puolustusvietti, eli reaktiivinen aggressio on aggressiovietin alainen (Raiser 1984, 10). 

Puolustusvietti kehittyy jokaisella koiralla yksilöllisesti. Puolustusvietti ilmaantuu koiralle 

noin vuoden ikäisenä ja kehittyy valmiiksi noin 2-3 vuotiaana. (Mujunen 2009, 121.) 

Puolustusvietti ei ole sidottu ärsykespesifiseen tai toimintaspesifiseen kyllääntymiseen. 

Puolustusvietti on siis aina aktivoitavissa. Avainärsykkeenä puolustusvietille toimii mikä 

tahansa uhka, oli se sitten fyysinen tai psyykkinen avoin aggressio. Käytännössä koiran 

puolustusvietti toimiin esimerkiksi näin: Maalimies lähestyy koiraa uhkaavasti, koira 

reagoi haukkumalla, murisemalla tai puremalla, jolloin maalimies perääntyy ja juoksee 

karkuun. Kun uhka on koiran ansiosta poistettu, on koira saavuttanut viettipäämääränsä, 

joka on rauha. (Raiser 1984, 10.)  

Viettipäämäärän eli rauhan koira voi saavuttaa kahdella eri tapaa, saamalla uhkaajan 

lopettamaan uhan tuottamisen tai karkottamalla uhkaajan pois omasta vaikutuspiiristä. Se 

kuinka paljon uhkaa tarvitaan laukaisemaan koirassa puolustuskäyttäytymistä, riippuu 

täysin koiran henkisistä ominaisuuksista. (Mujunen 2009, 118.) Kun koulutuksessa 

vahvistetaan koiran reaktiivista aggressiota, koira saadaan itsevarmaksi, vahvaksi ja 

haastamaan maalimiestä. Maalimiehen tulee lukea tarkkaan koiran reagointia ja mitoittaa 

ärsykkeet ja etäisyys sen mukaan, jotta koiran itsevarmuus kehittyy, eikä koira ylikuormitu 

ja siirry väistämiskäyttäytymiseen. (SPL Maalimiesteoria 2019, 12.)  

Maalimiehen ei ole vaikea karkottaa koiraa, jonka puolustusviettiä aletaan vasta 

työstämään, mutta haastavaa on saada heikommasta koirasta rakennettua rohkea ja 

itsevarma koira (Gerritsen & Haak 2014, 144-145). Jos koiran aggressioita aletaan 

työstämään liian nuorena, se voi tuhota koiran hermorakenteen, sekä koirasta voi tulla 

epävarma ja epäluotettava (Romppainen 2007, 189). Puolustusvietin työstäminen ja 

pakotteiden käyttäminen, niin ohjaajan kuin maalimiehen osalta kuormittavat koiran 

hermostoa merkittävän paljon ja monia koiria on sillä pilattu, erityisesti väärän 

kunnianhimon ja ymmärtämättömyyden vuoksi. (Raiser 1984, 23.) 
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Kuva 3. Koiran aggressiokäyttäytyminen. (Kuva: Jaakko Koivunen) 
 
Elekieli: Puolustusvietti näkyy koiran aggressiivisena käyttäytymisenä (Mujunen 2009, 

118). Aggressiivinen tai puolustuskannalla oleva koira on ryhdikkäästi ylhäällä, nojaa 

eteenpäin näyttääkseen suuremmalta ja nostaa niskakarvojaan pystyyn. Häntä on ylhäällä 

liikkumatta ja korvat ovat pystyssä osoittaen eteenpäin. Koira irvistää kuono rypyssä ja 

saattaa paljastaa hampaansa. Koiralla on suora ja tiivis katsekontakti. (Hoffmann 1999, 

54.) Aggressiivinen koira usein myös haukkuu tai murisee (Moore 2012, 178). 

 

1.4 Väistämiskäyttäytyminen 

Väistämiskäyttäytyminen on jaoteltavissa kahteen eri alueeseen, aktiiviseen ja passiiviseen 

väistämiskäyttäytymiseen (SPL Maalimiesteoria 2019, 12). Avainärsykkeinä toimii 

puolustuskäyttäytymisen tavoin fyysinen tai psyykkinen uhka tai avoin aggressio. 

Esimerkiksi tuijottaminen on yksi tapa uhata koiraa. Eläimet tulkitsevat keskinäisessä 

kanssakäymisessään suoran katseen kohdentamisen uhkaavaksi ja vihamielisyyden 

ilmaisuksi.  

Väistämiskäyttäytymisessä on havaittu seuraavanlaisia piirteitä: pako, väistäminen, 

suojautuminen, piiloon ryömiminen tai luopuminen jostain jo alkaneesta toiminnasta. 

(Raiser 1984, 11.)  



8 
 

Viettipäämääränä väistämiskäyttäytymisessä on sama kuin puolustusvietissä, rauhan 

saavuttaminen (SPL Maalimiesteoria 2019, 12). Maalimiehen ei tule ikinä uhata koiraa 

liian itsevarmasti, vaan maalimiehen tulee sekoittaa uhkaamiseen sopivassa suhteessa 

hyökkäyksen ja pelon piirteitä. Mitä epävarmemmin maalimies uhkaa koiraa, sitä 

paremmin koiran puolustuskäyttäytyminen varmistuu. (Raiser 1984, 12.) 

Elekieli: Väistämiskäyttäytyminen voi ilmetä ahdistuneena, stressaantuneena tai 

pelokkaana elekielenä. Ahdistunut/stressaantunut koira läähättää, eikä pysty katsomaan 

ahdistuksen aiheuttajaa kohti. Korvat ovat alhaalla ja osoittavat taakse. Koira saattaa olla 

kyyryssä ja häntä koipien välissä. Koira voi myös mennä maahan ja kääntyä selälleen, 

joskus koira voi myös virtsata ollessaan ahdistunut. (Hoffman 1999, 59.) Ahdistus tai 

stressi voi ilmetä myös huulien lipomisena, haukotteluna, tärisemisenä tai vinkumisena 

(Moore 2012, 179). Pelokkaalla koiralla on paljon samoja eleitä, kuin 

ahdistuneella/stressaantuneella koiralla. Pelokkaalla koiralla korvat ovat myös taaksepäin 

alhaalla, häntä on alhaalla tai jalkojen välissä. Koira voi olla kyyristyneenä ns. 

pakovalmiudessa. Pelokas koira joko pakenee, tai jähmettyy. Pelokas koira voi myös 

irvistellä ja osoittaa puolustautumisen eleitä. (Moore 2012, 182.) Jos pelokas koira ei 

osoita lainkaan aggressiota, se yrittää tehdä itsensä mahdollisimman pieneksi. Erittäin 

säikähtänyt koira voi kääntää katseensa täysin pois pelon aiheuttajasta. (Hoffman 1999, 

58.) 

1.5 Taistelutahto 

Taistelutahto pohjautuu koiran saalisviettiin. Taistelutahdolla tarkoitetaan koiran kykyä 

kamppailla maalimiehen kanssa. Raiserin omien arvioiden mukaan kaikki hänen 

näkemänsä koirat, joilla on erinomainen taistelutahto, omaavat myös erinomaisen 

saalisvietin. Tärkeä osa koiran taistelutahdossa on myös sosiaalinen aggressio. Jotta koiran 

taistelutahtoa voidaan parantaa, tulee kehittää ensin koiran saalisviettiä ja toiseksi sen 

puolustustahtoa.  

Koiran tulee siis oppia miten se saavuttaa taistelun avulla saaliin itselleen ja miten se 

tämän jälkeen voi puolustaa saalistaan. Kokemusten myötä koiran tulisi oppia kestämään 

maalimiehen uhkaukset ja pelottelut. (Raiser 1984, 19.) Taistelutahto kertoo koiran halusta 

olla antamatta periksi. Suuren taistelutahdon omaava koira pystyy toimimaan väsyneenä, 

rankoissa olosuhteissa, monenlaisissa ympäristöissä ja suuren paineen alla. (Mujunen 

2009, 99.) 
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1.6 Viettilaatikko 

 

Vietti Saalisvietti Laumavietti 
Väistäminen Aggressio 

Aktiivinen Passiivinen Aktiivinen Reaktiivinen 

Viettiärsyke Liike 

Lauman-
johtajan 

epäsuosioon 
joutuminen 

Uhka, 
kuormitus 

Uhka, 
kuormitus 

Synnynnä-
inen, opittu 
puolustus-

vietin 
vahvistami-
sen kautta, 

konfliktin tai 
turhauman 

kautta 
syntynyt 

Uhka, 
kuormitus 

Vietti- 
käyttäyty- 

minen 

Saalista-
minen 

Miellyt-
täminen 

Uhan 
väistämi-

nen 

Toiminnan 
keskeyttä-

minen 

Aggressiiv-
isuus 

Reaktii-
vinen 

aggressiiv-
isuus 

Viettipää-
määrä 

Saaliin 
kiinni-

saaminen 

Lauman-
johtajan 
suosioon 

pääseminen 

Uhan 
väistymi-

nen 

Uhan 
väistymi-

nen 

Aggressiv-
isuus 

Uhan 
väistymi-

nen 

Edut 
Oppiminen 
mahdolli-

sta 

Aina 
aktivoitavi-

ssa 

Aina 
aktivoitavi-

ssa 

Aina 
aktivoitavi-

ssa 

Aktiivinen 
vietti 

Aina 
aktivoitavi-

ssa 

Haitat 
Kylläänt-

yvä 
vietti 

Oikea-
aikainen 

hyväksyntä 
haastava 

Uhkana 
passiivi-

suus 

Passiiv-
isuus 

Alentunut 
oppiminen 

Sama  
ärsyke 

väistämisen 
kanssa 
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2 KÄSITTEET KOULUTUKSESSA 

 

 

 

2.1 Kanavointi 

Kanavoinnilla tarkoitetaan koiran viettienergian siirtämistä viettialueelta toiselle 

viettialueelle (Kokkonen Nd, 5). Koiran hermorakenne on olennainen asia kanavoinnissa, 

hermorakenteen avulla koira siirtää viettienergian alueelta toiselle. Mitä vahvempi 

hermorakenne koiralla on, sitä nopeammin koira pystyy vaihtamaan viettialueelta toiselle. 

Heikompi hermorakenne tarkoittaa siis sitä, että koira siirtää viettienergian alueelta toiselle 

hitaammin. (SPL Maalimiesteoria 2019, 4.)  

Esimerkkinä koira, jolla on vahva hermorakenne, siirtää aggressiosta kumpuavan voiman 

ja energian suoraan saalisalueelle. Eli koira kanavoi aggressiosta saamansa voiman 

vahvaan ja rauhalliseen puruotteeseen. Heikon hermorakenteen omaava koira ei ehdi tai 

pysty siirtämään aggressiotaan saalisalueelle, jolloin koira puruotteessa vielä osittain 

aggression puolella ja tästä syystä koiran ote on rauhaton ja koira voi kuormittua 

puruotteessa. (Kokkonen Nd, 5.) 

Kuvio 1. Koiran hermorakenne. 

 

 

 

 

 

 

Viettivire Viettiärsyke
Vietti

käyttäytyminen

Vietti

päämäärä

Aggressio 

 

Saalisvietti Aggressio Saalisvietti 

1. Heikko hermorakenne 2. Vahva hermorakenne 
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2.2 Patoaminen 

Toimintaa, jossa koiran viettivire nousee, mutta koira ei pääse purkamaan tätä viettivirettä 

viettikäyttäytymiseen kutsutaan patoamiseksi. Koiran viettivire siis nousee, mutta koira ei 

pääse purkamaan viettivirettä joko oman päätöksen tai ohjaajan käskyn vuoksi. Kun koira 

pääsee purkamaan tämän viettienergian, sen viettivire on korkeammalla. (Kokkonen Nd, 

1.) 

 Patoamisen tavoitteena on lisätä viettienergiaa ja aggressiota (SPL Maalimiesteoria 2019, 

3). Ohjatun patoamisen aikana koiran pään sisässä tapahtuu konflikti, eli kaksi vastakkaista 

viettiä on yhtä aikaa voimassa. Eli koira haluaa päästä purkamaan viettivireensä 

viettikäyttäytymiseen, mutta koiraa ei päästetä. Konflikti kasvattaa nimenomaan 

aggressiota. (Kokkonen Nd, 1.) 

2.3 Turhauma 

Turhauma syntyy, kun koira on viettikäyttäytymisessään, mutta ei pääse viettipäämäärään. 

Turhaumassa koiralla on voimassa sisäinen viettivire, viettiärsyke ja viettikäyttäytyminen, 

mutta koira ei pääse tai sitä ei päästetä viettipäämäärään, jolloin koira turhautuu. Se kuinka 

nopeasti koira turhautuu, riippuu koiran ärsykekynnyksestä. (Kokkonen Nd, 4.) Turhauma 

kasvattaa koiran aggressiivisuutta (SPL Maalimiesteoria 2019, 3). 

2.4 Konflikti 

Koiran joutuessa kahden vietin alaiseksi samaan aikaan, koiralle syntyy konflikti, eli 

viettiristiriita (Kokkonen Nd, 2). Konfliktitilanteissa koiran hermosto joutuu kovan 

rasituksen alaiseksi. Se kuinka paljon koiran hermosto kestää tätä rasitusta, riippuu koiran 

hermorakenteesta. Aggressio ja väistämiskäyttäytyminen on yksi yleisimmistä konfliktin 

muodoista. (Raiser 1984, 21-23.) 

Usein koirat, joiden elimistö tai hermosto vaurioituu, ovat niitä, joita koulutetaan 

puolustusvietin kautta. Kun puolustusvietin varaan koulutetun koiran on tarkoitus käydä 

kiinni maalimieheen, ollaan jatkuvasti konfliktitilanteen heräämisalueella. Kun 

konfliktitilanne on käynnissä liian pitkään, siitä tulee kestämätön kuorma koiralle ja johtaa 

hermostolliseen ylikiihottumiseen. Seurauksena tästä voi olla ahdistus, kontaktihäiriöt, 

suvunjatkamiskyvyn katoaminen, seksuaaliset käytöshäiriöt, sisäsiisteydestä luopuminen, 

pahantapaisuus jne. Ja nämä saattavat jäädä pysyviksi neuroottistyyppisiksi 
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käytöshäiriöiksi. Konfliktitilanne näkyy pääosin kolmella eri tapaa, ambivalentti -, 

uudelleen orientoivana - tai ylilyöntikäyttäytymisenä. (Raiser 1984, 21-23.) Hyvänä 

puolena konfliktitilanteessa on se, että se nostaa viettiä ja aggressiivisuutta (SPL 

Maalimiesteoria 2019, 3). 

Konfliktitilanne voi ilmetä koirasta haukotteluna, vapisemisena, kuolaamisena, 

ravaamisena, alustan tai jonkin muun raapimisena, vinkumisena, ulostamisena, 

oksentamisena. Usein koirat nostavat jalkaansa virtsatakseen tai menevät makaamaan 

epämiellyttävään asentoon ja näyttävät siltä kuin haluaisivat levätä. (Raiser 1984, 22.) 

”Maalimiehen ja ohjaajan taholta tulevat pakotteet ja puolustusvietin hyväksikäyttö sekä 

niiden kytkeminen toisiinsa merkitsee koiralle merkittävää hermoston kuormittumista, ja jo 

monet koirat on näin pilattu – yksinomaan koiraharrastajan väärän kunnianhimon ja 

ymmärtämättömyyden vuoksi” (Raiser 1984, 23). 

2.4.1 Ambivalentti käyttäytyminen 
 

Konfliktitilanne voi näkyä ambivalenttina käyttäytymisenä. Ambivalentti käyttäytymisessä 

koiran käytöksessä ilmenee kahta eri viettikäyttäytymistä samaan aikaan. Yleisimmin tämä 

ilmenee työstettäessä puolustusviettiä. Koiran käytös voi olla samaan aikaan mahtailevaa 

ja alistuvaa. (SPL Maalimiesteoria 2019, 3.) 

2.4.2 Uudelleen orientoiva käyttäytyminen 
 

Toinen konfliktin esiintymismuoto on uudelleen orientoiva käyttäytyminen. Uudelleen 

orientoivassa käytöksessä koiralla on konflikti, joka johtuu usein reaktiivisen aggression ja 

väistämiskäyttäytymisen ollessa vastakkain. Käytös ilmenee usein suojelutyöskentelyssä, 

kun ohjaaja pakottaa koiraa suojelussa ja pakote herättää koirassa puolustus- ja 

väistämiskäyttäytymistä. Koira ei kuitenkaan ilmennä konfliktin synnyttämää aggressiota 

ohjaajaan, vaan tilanteen rauetessa purkaa tämän aggression maalimieheen. (Kokkonen Nd, 

3.)  

2.4.3 Ylilyöntikäyttäytyminen 
 

Kolmas konfliktin esiintymismuoto on ylilyöntikäyttäytyminen. Ylilyöntikäyttäytymisessä 

koiralla on kaksi yhtä voimakasta viettiä vastakkain, jotka salpaavat toisensa, eikä 
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kummankaan vietin viettikäyttäytyminen ei toteudu. Tilalle tulee kolmas, tilanteeseen 

kuulumaton käyttäytyminen. (SPL Maalimiesteoria 2019, 3.) 

 

2.5 Tyhjäkäynti 

Koiran käyttäytymistä kutsutaan tyhjäkäynniksi silloin, kun koiran viettivire nousee liian 

korkeaksi ja koira siirtyy viettikäyttäytymiseen, vaikka ulkoista viettiärsykettä ei ole. Tämä 

toiminto suojelee koiran hermorakennetta. (SPL Maalimiesteoria 2019, 4.) 

2.6 Kyllääntyminen 

Kyllääntyminen tarkoittaa sitä, kun koiraa ei enää kiinnosta jokin ärsyke tai toiminto. Eli 

koira turtuu, väsyy tai menettää kiinnostuksensa. Kyllääntyminen on jaoteltavissa 

toimintaspesifiseen- ja ärsykespesifiseen kyllääntymiseen.  Toimintaspesifisessä 

kyllääntymisessä nimensä mukaan koira kyllääntyy johonkin toimintaan, ja koiraa ei enää 

myöhemminkään kiinnosta kyseinen toiminta. (Kokkonen Nd, 8.) Ärsykespesifisessä 

kyllääntymisessä koira kyllääntyy ärsykkeeseen ja tästä syystä koiran viettivire ei nouse, 

eikä viettikäyttäytymistä tapahdu. Myöhemmin sama ärsyke saa koiran kuitenkin 

reagoimaan. (SPL Maalimiesteoria 2019, 4.) 

2.7 Ärsykekynnys 

Ärsykekynnyksellä tarkoitetaan sitä ärsykemäärää, jonka koira tarvitsee siirtyäkseen 

viettikäyttäytymiseen (SPL Maalimiesteoria 2019, 3). Ärsykekynnys liittyy koiran 

terävyyteen ja hermoihin. Terävä koira reagoi herkästi ympärillä tapahtuviin asioihin ja 

siitä saa rauhattoman kuvan. Vahvahermoinen koira pystyy rauhoittumaan esimerkiksi 

ennen suojeluharjoitusta ja sen jälkeen. (Kokkonen Nd, 6.) 

2.8 Intentio 

Tilannetta, jossa ulkoinen viettiärsyke ei nosta koiran sisäistä viettivirettä sille tasolle, että 

koira siirtyisi viettikäyttäytymiseen, kutsutaan intentioksi. Tässä tilanteessa koira yrittää 

reagoida, mutta koira ei ole siihen sisäisesti valmis. (SPL Maalimiesteoria 2019, 4.) 
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3 KOIRATYYPIT 

 

Voimankäyttöön koulutettavat rodut ovat poliisissa saksanpaimenkoiria ja 

belgianpaimenkoira malinoiseja (Poliisiammattikorkeakoulu, Luettu 2.10.2019b). Samat 

rodut edustavat myös valtaosaa suojelukokeiden osallistujista Suomessa (Mujunen 2009, 

121). Belgianpaimenkoira malinois on palveluskoirakokeissa menestynyt rotu ja sillä on 

voimakas saalisvietti. Saksanpaimenkoirat omaavat vahvan saalisvietin, sekä 

puolustusvietin (Mujunen 2009, 16.)  

 

Saksanpaimenkoirien jalostustavoitteena on kaksiviettisyys, eli saalisvietin ja 

puolustusvietin täydellinen tasapaino. Malinoisin viettirakenne poikkeaa 

saksanpaimenkoirasta siinä, että malinoisin voima tulee pääosin korostuneesta 

saalisvietistä. Malinoisin aggressio tulee saalisturhaumasta ja tämä on luonteeltaan hieman 

erilainen kuin puolustusvietin aggressio. (Mujunen 2009, 119.) 

 

 
Kuva 4. Saksanpaimenkoira & belgianpaimenkoira malinois. (Kuva: Jaakko Koivunen) 
 

Koirien käyttäytymiseen vaikuttavat perintötekijät ja ympäristötekijät. Puhuttaessa koiran 

tyypistä, tarkoitetaan perintötekijäpuolta koiran käyttäytymisessä. (SPL Maalimiesteoria 

2019, 6.) Koirat jaotellaan saalispainotteisiin (A-tyyppi), aggressiopainotteisiin, sekä 2-

viettisiin koiriin (B-tyyppi). Tämän jaottelun lisäksi vaikuttaa monia muita tekijöitä, 

esimerkiksi terävyys/vahvahermoisuus, pehmeys/kovuus, passiivisuus/aktiivisuus, 

viettivoima, itsevarmuus, kuormitettavuus ja dominoivuus. (Kokkonen, 6-8.) 
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3.1 Saalispainotteinen koira 

Koiria, jotka ovat saalispainotteisia, kutsutaan Helmut Raiserin mukaan myös A-tyypin 

koiriksi. Puolustusärsykkeisiin nuori saalispainotteinen koira vastaa usein 

saaliskäyttäytymisellä, paitsi jos puolustusärsyke on liian voimakas, saalispainotteinen 

koira vastaa siihen tyypillisesti väistämiskäyttäytymisellä. Nuori saalispainotteinen koira 

kuitenkin harvemmin osoittaa puolustuskäyttäytymistä eli reaktiivista aggressiota.  

A-tyypin koirille aggressio rakennetaan usein turhauman tai konfliktin kautta. A-tyypin 

koiraa harjoitetaan nuorena vähemmän ja odotetaan, että koiran aggressio saadaan myös 

avattua. Nuoren koiran pelkkä saalisalueen harjoittaminen voi nostaa saalisvietin liian 

vahvaksi ja ehkäistä aggression kehittämisen. (Kokkonen, 6-7.) 

3.2 Aggressiopainotteinen koira 

Aggressiopainotteiset koirat reagoivat herkästi aggressiivisella käytöksellä, mutta 

harvemmin haluavat purra. Erityisesti reviirin puolustaminen on tyypillistä 

aggressiopainotteiselle koiralle ja omalla reviirillä ne ovat voimakkaita ja itsevarmoja, 

mutta reviirin ulkopuolella käytös on epävarmempaa ja heikompaa. 

Aggressiopainotteinen koira keskittyy harjoituksissa usein pelkästään maalimieheen, eikä 

hihaan ja pureminen koiralle on vaikeaa. Aggressiopainotteisilla koirilla on usein 

vaikeuksia vaihtaa viettiä saalisalueelle ja tästä syystä saalisalueen vahvistaminen on 

todella tärkeää. Saalisalue tulee vahvistaa lähes poikkeuksetta, eli antaa koiran purra, kun 

se kääntyy saalisalueelle. Aggressiopainotteisten koirien harjoituksissa edetään 

kanavoinnin kehittymisen myötä.  Koiraa kuormitetaan aggressiolla vain sen verran, kun se 

pystyy kanavoimaan saalisalueelle. Aggressiopainotteisen koiran harjoittamisessa tulee 

varoa ylilyöntejä, sillä niiden johdosta koiran koulutustaso voi laskea merkittävästi. 

(Kokkonen, 7.) 

3.3 Kaksiviettinen koira 

Kaksiviettiset eli B-tyypin koirat osoittavat jo nuorena saalis-, sekä 

aggressiokäyttäytymistä. Parhaaseen lopputulokseen B-tyypin koirilla päästään usein 

vahvistamalla puolustusviettiä eli reaktiivista aggressiota. (Kokkonen, 7.) Kaksiviettisen 

koiran harjoitukset etenevät samankaltaisesti kuin aggressiopainotteisilla koirilla. 
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Kaksiviettisiä koiria voidaan harjoittaa usein. Tavoitteena harjoituksissa on kehittää koiran 

molempia viettialueita tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. (SPL Maalimiesteoria 2019, 6.) 
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