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Nautojen	  oppiminen	  ja	  koulutus	  

Teks7:	  Tuire	  Kaimio	  2015	  
Kuvat:	  Tuire	  Kaimio	  &	  Minna	  Tallberg	  

	  
Tiedoston,	  teks7n	  tai	  kuvien	  kopioin7	  tai	  

edelleen	  läheDäminen/julkaiseminen	  ilman	  
tekijöiden	  lupaa	  on	  kielleDyä.	  

	  
Sen	  sijaan	  7etosisällön	  käyDäminen	  hyväksi	  

nautojen	  kanssa	  työskenneltäessä	  on	  
enemmän	  kuin	  suotavaa	  J	  

•  Nautojen	  oppimiskyvystä	  vain	  vähän	  
tutkimus7etoa	  

•  Tutkimukset	  liiDyvät	  usein	  tuoDavuuden	  
lisäämiseen	  tai	  ihmisten	  työmäärän	  
keventämiseen	  
	  
	  

Klassinen	  ehdollistuminen	  

•  AutomaaJsen	  aidan	  avautumiseen	  (ja	  lypsylle	  
tuloon)	  yhdistetyn	  äänimerkin	  oppiminen	  

•  AjasteDu	  nauhuri	  (joka	  tuoDaa	  
sisälletuloäänen)	  voi	  olla	  myös	  kiinniteDy	  
naudan	  pantaan	  

•  Ruokahalun	  lisääminen	  klassisen	  
ehdollistumisen	  kauDa	  ei	  ole	  onnistunut	  
(äänen	  yhdistäminen	  syömiseen)	  

Ihminen	  =	  ruoka	  

•  JuoDoautomaaDeja	  käyteDäessä	  vasikat	  eivät	  
välDämäDä	  pääse	  ”oheistuoDeena”	  yhdistämään	  
ihmisistä	  posi7ivisiin	  seuraamuksiin	  

•  Eläinlääkärin	  tms.	  varusteisiin,	  hoitopaikkaan	  jne.	  
ehdollistuminen	  

•  Koulutuksessa:	  joDa	  naudan	  päivärytmi	  ei	  
myöhemmin	  häiriintyisi,	  yhdistä	  koulutus	  selväs7	  
näkyvään	  asiaan	  (7etynlainen	  haDu	  tms.).	  Älä	  
käytä	  esimerkiksi	  kohteena	  sellaista,	  joka	  on	  
koulutushetkien	  ulkopuolella	  nautojen	  näkyvissä.	  

Esimerkkejä	  tekemällä	  oppimisesta	  
(operanJ	  oppiminen)	  

•  Voivat	  oppia	  tulemaan	  halutussa	  
järjestyksessä	  sisään,	  muDa	  ellei	  opiDua	  
vahvisteta	  (ja	  yhdistetä	  muuhunkin	  kuin	  
ihmisen	  näkemiseen	  vihjeenä),	  palaavat	  
yleensä	  alkuperäiseen	  järjestykseensä	  

•  Voivat	  oppia	  painamaan	  turvallaan	  nappia	  tai	  
laiteDa	  	  saadakseen	  ruokaa	  

•  Oppivat	  suuntavihjeet	  eli	  eroDamaan	  oikean	  
ja	  vasemman	  
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•  Ryhmissä	  pideDävät	  naudat	  voivat	  oppia	  kukin	  
oman	  ruoka-‐automaaJnsa	  käyDämisen,	  
oman	  vihjeäänen	  siirtyä	  johonkin	  paikkaan	  ja	  
toisesta	  äänimerkistä	  siirtyä	  sieltä	  pois	  

•  Naudat	  eivät	  ole	  ainakaan	  kokeissa	  oppineet	  
pelkästään	  katsomalla	  toista	  nautaa	  
tekemässä	  tehtäviä,	  jotka	  tuo	  toinen	  nauta	  on	  
oppinut	  yrityksen	  ja	  erehdyksen	  kauDa.	  

•  Vaikeinta	  opeDaa	  asioita,	  joita	  naudat	  eivät	  
luonnostaan	  juuri	  tee	  

•  Esimerkiksi	  yritykset	  opeDaa	  nautoja	  valitsemaan	  
ulostamispaikan	  (betonille	  kuivikkeiden	  sijaan)	  
eivät	  ole	  onnistuneet,	  sen	  sijaan	  esimerkiksi	  
kohteen	  koskeDamisen	  opeDaminen	  käy	  	  
helpos7	  

Aiemmat	  kokemukset	  
•  Aiempi	  vahvistehistoria	  vaikuDaa:	  esimerkiksi	  pää	  
alhaalla	  syömään	  oppineita	  on	  selväs7	  helpompaa	  
opeDaa	  laskemaan	  päätään	  ruokaa	  saadakseen	  kuin	  
nostamaan	  sitä.	  

•  Aiemmat	  kokemukset	  vaikuDavat	  siihen,	  pitääkö	  nauta	  
jotain	  7lanneDa	  miellyDävänä	  tai	  karteltavana,	  ja	  mitä	  
nauta	  tekee	  niitä	  saadakseen	  /	  kartellakseen.	  

•  Aiempi	  vahvistehistoria	  vaikuDaa	  siihen,	  kuinka	  paljon	  
toistoja	  tarvitaan	  ennen	  kuin	  nauta	  osaa	  luoteDavas7	  
toimia	  halutulla	  tavalla	  =>	  tehokkainta	  olisi	  opeDaa	  
alun	  perin	  nauta	  toimimaan	  oikein,	  ennen	  kuin	  se	  
itsekseen	  oppii	  mitä	  saDuu.	  

•  Tehtävän	  oppiminen	  alun	  perin	  käy	  tehokkaimmin	  kun	  
palkinto	  tulee	  JOKAISESTA	  oikeasta	  käytöksestä.	  

•  Kun	  nauta	  on	  oppinut	  jonkin	  käytöksen,	  se	  pysyy	  
parhaiten	  yllä	  epäsäännöllisellä	  vahvistamisella	  (nauta	  
saa	  palkinnon	  edelleen	  vain	  oikeasta	  käytöksestä,	  
muDa	  se	  vaihtelee,	  kuinka	  monta	  kertaa	  pitää	  toimia	  
halutulla	  tavalla	  saadakseen	  palkinnon)	  

•  Myös	  muut	  vahvistamisjärjestelmät	  toimivat	  (palkinto	  
jokaisesta	  oikeasta	  käytöksestä,	  mahdollisuus	  
palkintoon	  7etyn	  aikavälin	  välein	  tai	  satunnaisin	  
aikavälein),	  muDa	  eivät	  yhtä	  tehokkaas7	  

•  Nautojen	  kyky	  selviytyä	  labyrinJtesteistä	  on	  
hyvä:	  neljän	  harjoituksen	  jälkeen	  ne	  tekevät	  
enää	  harvoin	  virheitä	  =>	  totuta	  naudat	  
mielellään	  jo	  vasikoina	  kulkureiDeihin!	  

•  Muis7kuva	  siitä,	  missä	  paikassa	  ruokaa	  ei	  ole	  
tarjolla,	  säilyy	  naudan	  muis7ssa	  korkeintaan	  
neljä	  tun7a.	  

•  Opitut	  asiat	  säilyvät	  muis7ssa	  pitkään.	  Naudat	  
voivat	  muistaa	  esimerkiksi	  vuodenkin	  kuluDua	  
kerran	  oppimansa	  asian	  kuten	  millaisesta	  
kupista	  ruokaa	  on	  tarjolla	  ja	  mistä	  ei	  

•  Muotojen	  eroDaminen	  toisistaan	  ja	  suun7en	  
opeDeleminen	  onnistuu	  jo	  nuorilta	  vasikoilta	  



10.9.2015	  

3	  

•  Keinotekoisessa	  koeympäristössä	  naudat	  oppivat	  
siirtymään	  yhdeltä	  ruokapaikalta	  toiselle,	  muDa	  
ne	  siirtyivät	  vasta,	  kun	  ruoka	  oli	  ensin	  syöty	  
ensimmäisestä	  paikasta	  loppuun.	  

•  Laitumella	  laitumen	  kunto	  vaikuDaa:	  köyhällä	  
laitumella	  jumiDuvat	  helpommin	  paikoilleen,	  
ravintorikkaalla	  voivat	  siirtyä	  vaikka	  syötävää	  on	  
yhä	  =>	  osasyynä	  lypsyroboJongelmiin?	  

kouluDaminen	  

•  Nauta	  oppii	  aina,	  ei	  vain	  silloin,	  kun	  
päätät	  kouluDaa	  sitä.	  

Mikä	  tuntuu	  palkinnolta,	  mikä	  
rangaistukselta?	  Mitä	  kyseinen	  nauta	  

haluaa?	  

•  posi7ivinen	  vahviste	  
–  ruoka,	  huokaus,	  
koskeDaminen,	  laumaan	  
pääseminen	  

–  luopumisen	  
opeDaminen	  

•  SiliDely,	  ihmisen	  
läheisyys?	  

•  nega7ivinen	  vahviste	  
–  Kosketuksen	  
lopeDaminen,	  ajamisen	  
lopeDaminen	  

•  yhdentekevät	  
seuraukset	  

Mikä	  tässä	  on	  palkinto,	  mikä	  
rangaistus?	  

Ennen	  koulutusta:	  	  
•  Varmista,	  eDä	  palkinto	  on	  

palkinto	  (siedätä	  
ihmiseltä	  syömiseen)	  

•  Ota	  selvää,	  millä	  kutakin	  
nautaa	  saa	  palkita	  ja	  
kuinka	  paljon	  sille	  saa	  
antaa	  

•  Käytä	  koulutuksessa	  
mielellään	  samaa	  ruokaa	  
kuin	  nauta	  muutenkin	  saa	  
(ota	  siitä	  paras	  osa	  
käyDöösi)	  

•  Nautaa	  EI	  saa	  pitää	  
nälässä	  ennen	  koulutusta,	  
perusrehua	  pitää	  olla	  
saatavilla	  

•  Vähennä	  naudan	  saama	  
koulutusruoka	  sen	  
muusta	  ravinnosta	  

•  Muista	  kertoa	  nautoja	  
hoitaville,	  mitä	  ja	  kuinka	  
paljon	  kukin	  nauta	  on	  
syönyt	  

oikeasta	  palkitaan,	  väärästä	  ei	  seuraa	  mitään	  
⇒ vahvisteDu	  käytös	  lisääntyy	  

Tärkeintä:	  muista	  vahvistaa	  käytöstä,	  jos	  haluat	  sen	  
toistuvan	  jatkossa!	  
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KUN	  OPETAT	  UUTTA	  	  ASIAA:	  

vahvista	  oikeaan	  aikaan	  (tarviDaessa	  ehdollinen	  merkki	  ajoituksessa	  
apuna)	  
vahvista	  riiDävän	  usein	  (heikko	  vahviste7heys	  =>	  turhautuminen)	  
	  
Jaa	  tehtävä	  pieniin	  osatavoiDeisiin.	  
	  
Liian	  korkea	  aloituskriteeri	  on	  yleisimpiä	  koulutusvirheitä!	  Pieniin	  
osiin	  pilkkominen	  on	  tehokkain	  tapa	  kouluDaa	  =>	  keksi	  lisää	  
välivaiheita,	  jos	  niitä	  tunnutaan	  tarvitsevan	  

	  

	  

	  
	  

vaa7mustason	  nosto	  
•  Vahvista	  yhtä	  asiaa	  kerrallaan	  
•  Vaikeuta	  yhtä	  asiaa	  kerrallaan.	  
•  Jos	  vaikeutat	  tehtävää	  jostain	  kohtaa,	  helpota	  
muuta	  vaa7mustasoa.	  

Tauot	  
	  

Pidä	  koulutuksessa	  tauko	  aina	  vähintään	  
viiden	  minuu7n	  välein	  
	  
	  
	  
	  

•  harjoiDele	  ensin	  kotona,	  helpota	  vieraammassa	  
paikassa	  =>	  luo	  onnistumisen	  edellytykset!	  

•  usein	  toistuvista	  sujuvimpia:	  YLEISTÄMINEN!	  

oikea	  mielen*la	  oppimiselle	  
Tyyneys:	  tarkkaile	  eläimen	  

mielen7laa	  myös	  koulutuksen	  aikana	  

tunne-‐ehdollistuminen	  

•  äänellä	  rauhoiDelu	   •  stressin	  yleistyminen	  
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•  suuret	  tunteet	  auDavat	  
oppimista	  

•  vahvisteet	  vahvistavat	  
tunne7laa	  

sisäiset	  rytmit	  

•  vuorokausirytmit	  
•  levon	  ja	  ak7ivisuuden	  vuoroDelu	  
	  

Iän	  vaikutus	  oppimiseen	  

•  Hiehot	  oppivat	  vanhempia	  lehmiä	  nopeammin	  
missä	  paikassa	  ruokaa	  on	  tarjolla	  

•  MuDa:	  kun	  testataan	  opitun	  muistamista	  
kuuden	  viikon	  päästä,	  kaksi	  kertaa	  poikineet	  
lehmät	  muistavat	  oppimansa	  hiehoja	  
paremmin	  

•  Oppimisnopeudessa	  ja	  muistamisessa	  ensikot	  
sijoiDuvat	  kummassakin	  toiselle	  sijalle	  

•  Juuri	  vieroitetut	  vasikat	  oppivat	  oikeat	  rei7t	  
labyrinJtesteissä	  nopeammin	  kuin	  ne,	  joilla	  
vieroiDamisesta	  oli	  kulunut	  kuukausi	  (ilmiö	  
saaDaa	  liiDyä	  stressiin	  tai	  siDen	  ei)	  

•  Jos	  lehmä	  pääsee	  jo	  hiehona	  tutustumaan	  
parsiin,	  se	  oppii	  myöhemmin	  pihatossa	  
nopeammin	  hakeutumaan	  lepäämään	  niihin	  
	  (ri7läpalkkikarsinassa	  lepäämään	  oppineet	  
saaDavat	  hakeutua	  lantakäytäville)	  

	  

Suhde	  ihmisiin	  

•  Varhaisen	  käsiDelyn	  merkitys	  on	  erityisen	  suuri	  
niillä	  roduilla,	  joita	  ei	  ole	  jalosteDu	  sävyisiksi	  

•  Kaikenikäisten	  käsiDelystä	  on	  hyötyä:	  
tutkimuksissa	  sekä	  0-‐10	  päiväisten	  käsiDelystä,	  
kuusiviikkoisten	  käsiDelystä	  (10	  päivän	  ajan),	  
ennen	  vierotusta	  tai	  juuri	  sen	  jälkeen	  (8	  kk	  iässä)	  
oli	  apua	  aggressiivisuuden	  välDämisessä	  

•  Tehokkaimmin	  näyDää	  olevan	  hyötyä	  6	  viikkoa	  
syntymän	  jälkeen	  ja	  vieroituksen	  jälkeen	  
käsiDelystä	  
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•  Ystävällisimmin	  ihmisiä	  kohtaan	  käyDäytyivät	  
ne	  vasikat,	  joita	  käsitel7in	  (ruoka,	  maito,	  
silitys)	  neljänä	  ensimmäisenä	  elinpäivänä	  
verraDuna	  vasikoihin,	  joita	  käsitel7in	  vasta	  
elinpäivinä	  5-‐14	  tai	  joita	  ei	  käsitelty	  ollenkaan	  

•  Joissain	  tutkimuksissa	  90	  sekunnin	  
päiviDäinen	  siliDely	  teki	  vasikoista	  
myöhemminkin	  helpommin	  lastaDavia	  ja	  laski	  
niiden	  sydämen	  lyön77heyDä	  

•  Vasikan	  käsiDely	  saaDaa	  olla	  helpompaa,	  jos	  se	  ei	  näe	  tai	  
kuule	  toisia	  vasikoita	  

•  Kokonaan	  eristyksissä	  toisista	  vasikoista	  kasvatetut	  vasikat	  
voivat	  kyllä	  olla	  ihmistä	  kohtaan	  ystävällisiä,	  muDa	  
saaDavat	  pelätä	  toisia	  vasikoita	  ja	  stressinsietokyky	  voi	  
varDuneempanakin	  olla	  heikompi	  

•  Nuoret	  vasikat	  lähestyvät	  usein	  vanhempia	  nopeammin	  
niitä	  säikyDäneitä	  kohteita.	  Vasikan	  halukkuus	  lähestyä	  
uuDa	  kohdeDa	  laskee	  elinpäivien	  myötä	  =>	  saaDaa	  
hidastaa	  uusien	  syömiskäytäntöjen	  oppimista.	  

•  Vuoden	  ikäiset	  tuntevat	  yleensä	  uusien	  asioiden	  
tutkimiseen	  vasikoita	  enemmän	  vetoa	  

arka,	  pelokas	  vai	  pidäDyväinen?	  
•  monet	  ko7eläimet	  ovat	  synnynnäises7	  
uteliaita,	  suuri	  pelko	  usein	  opiDua	  

opiDua	  pelkoa	  

•  oppii	  karDelemaan	  
epämiellyDäviä	  asioita	  

•  pelkoehdollistuminen,	  
ei	  koskaan	  kokonaan	  
katoa	  

•  rankaisu	  vahvistaa	  
pelkoa	  

OpiDua	  välDämiskäyDäytymistä	  
•  Sähköpaimennauhaan	  koskemisen	  välDäminen	  
•  Joskus	  lypsyautomaaJ	  saaDaa	  aiheuDaa	  
sähköiskun,	  joka	  voi	  aiheuDaa	  
välDämiskäyDäytymistä	  (tai	  vaikuDaa	  muuten	  
käyDäytymiseen).	  Nauta	  ei	  välDämäDä	  silloin	  syö,	  
eli	  7edossa	  oleva	  ruoka	  ei	  esimerkiksi	  6mA	  
sähköiskujen	  tapauksissa	  auta	  ongelman	  
ratkaisemisessa.	  

•  Posi7ivinen	  vahvistaminen	  on	  hyvä	  apu	  sen	  
selviDämisessä,	  tuntuuko	  jokin	  asia	  naudasta	  
itsessään	  epämiellyDävältä	  

Makujen	  välDäminen	  

•  Naudat	  voivat	  oppia	  yhdistämään	  jonkin	  ruoan	  
sitä	  seuranneeseen	  sairauteen	  tai	  huonoon	  oloon	  
=>	  oppiminen	  voi	  tapahtua	  nopeas7	  ja	  nauta	  
myös	  muistaa	  oppimansa	  pitkään	  

•  Vanhemmat	  naudat	  oppivat	  välDämisen	  
nopeammin	  kuin	  nuoret	  

•  VälDämisen	  oppiminen	  on	  heikompaa,	  jos	  ruoka	  
on	  maistuvaa	  ja	  hyvin	  sulavaa	  

•  Jos	  ympärillä	  on	  samaa	  ruokaa	  halukkaas7	  syöviä	  
nautoja,	  välDämiskäyDäytyminen	  voi	  vähentyä.	  
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Uudet	  asiat	  peloDavat?	  

•  Jos	  lehmä	  on	  toDunut	  toiselta	  puolelta	  
lypsämiseen,	  esimerkiksi	  eläinlääkärin	  
kannaDaa	  lähestyä	  sitä	  samalta	  puolelta	  

•  ”Väärältä”	  puolelta	  lähestyminen	  voi	  saada	  
lehmän	  säikkymään	  tai	  puolustautumaan	  

•  Kun	  nauta	  ensimmäisiä	  kertoja	  vasta	  
totuDelee	  johonkin	  asiaan,	  totuta	  se	  
saman7en	  KUMMALTAKIN	  puolelta	  
toimimiseen	  

•  Jos	  mahdollista,	  tee	  kaikki	  muutokset	  vähitellen	  
siedäDämällä	  tai	  osiin	  pilkkomalla	  (voivat	  muuten	  
vaikuDaa	  tuotokseen)	  

•  Yhdistä	  uuteen	  asiaan	  jotain	  tuDua:	  jos	  naudat	  
oppivat	  esimerkiksi	  oranssin	  kar7on	  läheltä	  
löytyvän	  hyvää	  tuDua	  laidunruohoa,	  sama	  oranssi	  
kar7o	  uudenlaisten	  laidunkasvien	  luona	  saa	  ne	  
syömään	  enemmän	  tai	  ylipäätään	  kokeilemaan	  
uuDa	  ravintoa	  nopeammin.	  

poisherkistäminen,	  siedäDäminen	  
	  •  pelkorajan	  alapuolella	  työskenteleminen	  

•  namien	  syöDäminen	  pelkäävälle	  vahvistaa	  pelkoa	  
•  takapakit	  siedäDymisessä	  
•  itse	  omassa	  tahdissa	  siedäDyminen	  ja	  peloDavan	  asian	  

tekeminen	  
•  baari	  auki	  –tekniikka	  
•  tahaton	  siedäDyminen	  

toDuminen	  

• 	   ärsykekynnys	  
nousee,	  toimii	  
parhaiten	  kun	  eläin	  
ei	  juurikaan	  pelkää	  

•  flooding	  
– usein	  pelkokynnyksenkin	  yläpuolella	  
	  

	  

Kipu	  
•  Kipu	  voi	  saada	  eläimen	  

puolustautumaan	  lujaa	  ja	  
varoiDamaDa.	  

•  Krooninen,	  vähäinenkin	  kipu	  voi	  
tehdä	  eläimestä	  vähitellen	  äreän.	  

•  Aggressiivinen	  eläin	  aina	  ensin	  
eläinlääkärille!	  

•  Kipu	  voi	  tehdä	  eläimestä	  
keskiDymiskyvyDömän,	  saada	  sen	  
nuolemaan	  itseään,	  puremaan	  
esineitä	  tms.	  
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kivusta	  johtuva	  hyökkäävyys	  

•  moni	  eläin	  yriDää	  ensin	  paeta	  tai	  lieviDää	  kipua	  
•  ellei	  pako	  onnistu	  =>	  ärtyisyys,	  potkiminen,	  
kuopiminen,	  pureminen	  

•  kun	  kipu	  poistuu,	  käytös	  yleensä	  lakkaa	  
•  joskus	  hyökkäävyys	  jatkuu	  vaikka	  kipu	  poistuu:	  eläin	  
on	  oppinut	  7lanteen	  tuoDavan	  kipua	  =>	  
siedäDäminen,	  vastaehdollistaminen	  

Kipua	  vai	  huonoa	  käytöstä?	  

•  Lopullinen	  diagnosoin7	  kuuluu	  ammaJ-‐
ihmisille,	  muDa	  seuraavien	  ohjeiden	  avulla	  
voit	  päätellä	  onko	  kivusta	  ylipäätään	  kyse.	  

Missä	  *lanteissa	  ongelmakäytöstä	  
esiintyy?	  

•  Jos	  käytös	  katoaa	  kokonaan,	  kun	  poistut	  paikalta,	  ilmiö	  liiDyy	  selväs7	  
ihmisen	  läsnäoloon.	  
–  Kosketus,	  varusteiden	  sopivuus,	  loogisuus.	  
–  Ilmiön	  takana	  voi	  olla	  mikä	  tahansa	  muukin	  syy	  kuin	  kipu.	  
–  Jos	  käytös	  loppuu	  he7	  poistuessasi,	  saaDaa	  kyseessä	  olla	  uhkailu,	  

puolustautuminen	  	  tai	  huomion	  hakeminen.	  
	  

•  Jos	  taas	  eläin	  välillä	  yksinkin	  käyDäytyy	  oudos7,	  kyseessä	  voi	  hyvinkin	  
olla	  kipu.	  Esimerkiksi	  hevosen	  olo7la	  saaDaa	  kyllä	  vähän	  ”parantua”	  sen	  
päästessä	  rauhaan	  muiden	  stressitekijöiden	  laskiessa.	  Joitain	  merkkejä	  
huonosta	  olosta	  ja	  kivusta	  kuitenkin	  aina	  jää.	  

–  Jos	  oireilua	  esiintyy	  kesken	  laiduntamisen	  
ilman,	  eDä	  naudan	  ympäristössä	  tapahtuu	  
muutoksia	  esimerkiksi	  laumatovereiden	  taholta,	  
kyseessä	  on	  melko	  varmas7	  kipu.	  

–  Jos	  oireita	  näkyy	  vain	  ihmisten	  tai	  toisten	  
eläinten	  väli<ömässä	  läheisyydessä	  =>	  
lajityypillinen	  käyDäytyminen	  tai	  oppiminen.	  Voi	  
sil7	  levossa	  ja	  yksin	  ollessaan	  kestää	  kivun	  
paremmin,	  muDa	  raskas	  työ	  tai	  henkinen	  
kuormiDuminen	  tekevät	  kivusta	  
kestämäDömän.	  

–  Jos	  ruokinnan	  yhteydessä	  =>	  ruoka-‐
aggressiivisuus	  

Mitä	  huonon	  käytöksen	  tai	  oireiden	  
aikana	  tai	  hetkeä	  sitä	  ennen	  tapahtuu?	  

Tärkein	  kohta.	  
Videoi!	  Jos	  oireh7i	  ilman	  ihmistä,	  videoin7	  

ilman	  ihmisen	  läheisyyDä.	  

Näy<ääkö	  käytös	  olevan	  suhteessa	  
tapahtumiin?	  

•  Eläimet	  eivät	  tuhlaa	  reagoinnissa	  energiaa.	  Jos	  käytös	  ylimitoiteDua	  
7lanteeseen	  nähden	  (suuri	  pelko	  voi	  sil7	  aiheuDaa	  suuria	  reak7oita)=>	  
voi	  olla	  kipu.	  

•  Oudos7	  tai	  7lanteeseen	  liiDymäDömäs7	  käyDäytyminen	  =>	  voi	  olla	  kipu	  	  
•  Saaliseläimet	  yriDävät	  yleensä	  viimeiseen	  saakka	  varoa	  näy<ämästä	  

kipuaan	  päällepäin,	  joten	  jos	  kipu	  näin	  selväs7	  oireilee,	  se	  saaDaa	  olla	  
jo	  suurta.	  

•  jos	  suurempaa	  ja	  pienempää	  samassa	  7lanteessa	  tai	  käytös	  muu<aa	  
muotoa	  =>	  kipu	  lähes	  aina	  	  

•  Opitut	  tavat	  varsinkin	  ilmenevät	  aina	  samassa	  7lanteessa	  suurinpiirtein	  
samanlaisina	  ja	  käynnistyvät	  samalla	  hetkellä	  ympäristöärsykkeisiin	  
nähden.	  
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koulutus	  apuvälineenä	  
•  Jos	  muu	  ei	  7lanneDa	  selvitä,	  koulutustakin	  voi	  käy<ää	  

apuna	  selviDämisessä.	  MuuDuuko	  käytös,	  jos	  oikeasta	  
palkitaan?	  R+	  ei	  peitä	  kipua.	  Kipumuis7?	  

•  Kipukin	  voi	  kyllä	  vähentyä	  työskentelyn	  kestäessä	  ja	  
eläimen	  käytös	  parantua.	  Kipu	  kuitenkin	  tulee	  asteiDain	  
takaisin	  työskentelyn	  kestäessä,	  mikä	  viimeistään	  auDaa	  
eroDamaan	  sen	  puhtaista	  käyDäytymisongelmista.	  


