
Do As I Do koulutus 
protokolla

Ensimmäinen vaihe

Opitaan oppimisen sääntö

Opeta koiralle 3 toimintoa jotka se 
osaa ääni vihjeestä

Vahvista näitä toimintoja ennen 
varsinaista koulutusta (virkistä 
muistia)

Opeta paikka (istu, maahan). Koiran 
on pysyttävä paikallaa ennen Do As 
I Do koulutuksen aloitusta

Miksi äänikomentoja?

Koira oppii nopeiden niillä sillä 
koiran mielikuva kädellä ja äänellä 
annetusta vihjeestä voivat poiketa 
toisistaan

Esimerkki: Koira seuraa ohjaajan 
sormea nenällään sen sijaan että 
seuraisi mitä ohjaaja tekee

Kysymys on aina mentaalista 
prosessista

Protokolla

1. Laita koira paikoilleen

2. Esitä yksi kolmesta käytöksestä

3. Anna vihje ”Do it” ja sitten 
alkuperäinen vihjesana

Alkuperäisestä vihjesanasta 
luovutaan kun koira alkaa tehdä 
toiminnon jo ”Do it” vihjeestä

Harjoittelu setti

Toistojen jälkeen koira oppii ”Do it” 
vihjeen ja alkaa matkia ohjaajan 
tekemistä

Vanha vihjesana voidaan jättää pois

Aloita harjoitus kuvan mukaisella 
asetelmalla. Esimerkin näyttämisen 
jälkeen palaa aina paikoillesi ennen 
”Do it” vihjettä

Vältä näitä!

Kun annat vihjeen ”Do it”, on 
tärkeää ettet anna muuta vihjettä 
tehtävän ratkaisemiseksi

Vältä myös opettamasta kehon tai 
katseen suunnan merkitystä 
koiralle. Koiran tulee todella 
ymmärtää matkimisen idea

Vältä toistamasta tehtäviä samassa 
järjestyksessä

Toista sama tehtävä korkeintaan 
kaksi kertaa peräjälkeen

Toinen vaihe Yleistetään sääntö ennen 
kokemattomiin (uusiin) tähtäviin

Protokolla

1. Lisää kolme entuudestaan tuttua 
käytöstä (yhteensä 6) ja pyri 

käyttämään vain ”Do it” vihjesanaa

2. Opittuaan kaikki 6 entuudestaan 
tuttua tehtävää, voit alkaa 

opettamaan täysin uusia toimintoja

3. Poista kaikki koiralle merkitsevät 
esineet koulutustilanteesta (häiriöt). 
Esitä haluttu toiminto ja anna vihje 

”Do it”

4. Kun toiminto on juuri 
halutunkaltainen (valmis). Liitä vihje 

uuteen toimintoon.

1. Vaihe:

1. Anna demostratio

2. Anna uusi liitettävä vihje

3. Anna vihje ”Do it”

4. Palkitse oikeasta käytöksestä

2. Vaihe

1. Anna demostratio

2. Anna uusi liitettävä vihje

3. Palkitse oikeasta käytöksestä

3. Vaihe
1. Anna uusi liitettävä vihje

2. Palkitse oikeasta käytöksestä

Lähtötaso: Koiran on osattava 
ensimmäisen vaiheen sääntö eli 
kopioida kouluttajaa 3 tutulla 
käytöksellä ilman alkuperäistä 
vihjesanaa

Tasolle päästäkseen tarvitaan 
yleensä 3-5 harjoittelukertaa.

Käytännön vinkkejä

Vartalolla annettujen tahattomien 
apuvihjeden välttämistä kannattaa 
harjoitella etukäteen

Usein koirat oppivat yhden tai 
useamman vanhan käytökseen 
liittämään ohjaajan esitykseen. 
Muiden toimintojen kanssa täytyy 
vain työskennellä hieman 
pidempään.

Nukkuminen on tutkitusti paras 
aktiviteetti harjoituksen jälkeen. Uni 
tehostaa muistamista ja oppimista.

Ruan käyttäminen palkkiona lisää 
ajatallua kun taas lelu kiihdyttää

Jos koira ennakoi hieman tehtävän 
suorittamisessa, aikaista ”Do it” 
vihjettä.

Palkitse välillä myös odottamisesta 
ja koeta tunnistaa mikäli 
kouluttamisessa esiintyy tahatonta 
kaavamaisuutta

Claudia: ”Kokemukseen perustuen 
ihmisen toimintaan seuratessaan 
koirat tuntuvat keskittyvän ihmisen 
kasvoihin ja käsiin enemmän kuin 
muihin kehin osiin”

Harjoittele parisi kanssa 
harjoitusasetelmaa, parisi esittää 
koiraasi

Harjoittelu paljastaa jos toiminnan 
esittämiseen liittyy vielä 
ratkaisemattomia polmia, kuten 
kuinka esitän noudon (ongelma on 
kuinka vien esineen takaisin kun 
olen esittänyt toiminnon)?

Noudossa avustaja palauttaa 
esineen paikoilleen

Kouluttajan esityksen tulee olla 
sellainen ettei sitä voi sotkea 
toiseen toimintoon. Harjoittelu 
paljastaa samankaltaisuusksia

Äänivihjeiden ”Do it” ja varsinainen 
vihje sanan antaminen oikeassa 
järjestyksessä ei ole niin helppoa 
kuin kuulostaa

Imitaation kolme tasoa

1. Toiminnan tason matkimisetEsim. laita kattila liedelle

2. Kopioidaan toimintoja jossa on 
useita eri toimintoja

Esim. Laita kattila liedelle ja lisää 
siihen vettä

Koirat oppivat helposti näitä 
käytösketjuja

3. Kopioidaan kokonaisuuksia
Katsomalla pastaa keittävää kokkia 
voit oppia kaikki työvaiheet 
oikeassa järjestyksessä

Koira voi oppia kopioimaan myös 
monimutkaisen järjestyksen mikäli 
kokonaisuudella on päämäärä 
johon ei voi yltää muuten

Claudia Fugazza - Social Learning In Dogs

Sosiaalinen oppiminen

”Tiedon omaksumista toisen yksilön 
käytöksen perusteella”

Sosiaalinen on vain yksi oppimisen 
prosessi ja siihen liittyy laajasti 
muita prosesseja

Matkiminen on yksi vain sosiaalisen 
oppimisen prosessi

Sosiaalinen oppiminen voi oll 
hyödyllistä

Lajille tyypillistä käyttäytymistä
Joustavaa / ei joustavaa Muokkaaminen vaikeaa Helpointa on välttää näitä geenejä 

seuraavassa koirassa

”Koira A oppii jahtaamaan rottia 
koiran B esimerkistä”

Yksilön oppimisen kautta syntynyttä

Joustavaa Seurauksia muuttamalla, voit 
vaikuttaa oppimiseen

”Koira A oppii kerjäämään 
ruokapöydässä koiran B 
esimerkistä”

Sosiaalista oppimista Joustavaa
Vain harvoin yksilölle haitallisia

Koira A voi oppi hyviä(-kin) tapoja 
koiran B käytöksestä

Kysy: Mitä tarkkailija oppii 
tarkkaillessaan?

Tehtävä 1
Kuvaus: Koiran pentu jahtaa toista, 
kaataa sen maahan ja puree 
kaulaan.

Johtopäätös: Leikkii / harjoittelee 
saaliin kaatamista

Sosiaalista oppimista, mutta 
sisältää kaikkea kolmea oppimisen 
tapaa: lajille tyypillistä, yksilön 
oppimista ja sosiaalista

Minkä tyyppistä informaatiota 
tarkkailija ottaa vastaan?

Esimerkki: Claudia otti vesipullon 
käteensä jolloin koko yleisö kiinnitti 
huomion pulloon

Todennäköisyys pulloon liittyvän 
käytöksen oppimiseen lisääntyi Stimulus enhancement

Claudia avasi pullon ja otti huikan. 
Sai siitä hyötyä. Goal enhancement

Pullo esiteltiin tietyssä paikassa, 
tämä lisäsi yleisön huomiota tähän 
paikkaan

Local enhancement

Kaikki pulloon ja paikkaan liittyvä 
tarkkailijan tekojen toistaminen Imitation Sosiaalista oppimista yrityksen ja 

erehdyksen kautta

Kuinka tehokas Do As I Do on?

Budapest yliopisto

Tutkimuksessa huomattiin Do As I 
Do metodin olevan moninkertaisesti 
nopeampi tapa kouluttaa 
monimutkaisempia toimintoja. 
Helppojen toimintojen kohdalla ei 
merkittäviä eroja syntynyt. 

Claudia ehdottaa käyttämään Do As 
I Do metodia toiminnon  
kouluttamiseen yleisellä tasolla ja 
viimeistelemään se shaping 
menetelmällä.

Esineisiin ja kehoon liittyvissä 
toiminnoissa Do As I Do menetelmä 
oli 3-5 kertaa nopeampaa shaping 
menetelmään verrattuna

Do As I Do metodilla koulutetut 
koirat tuntuivat muistavan ja 
yleistävän opitut vihjeet 
tehokkaammin

Do As I Do metodilla koulutetuista 
toiminnoista syntyy erilainen 
mielikuva sen oppineille koirille

Tutkimus jossa Do As I Do metodia 
verrattiin shapingiin

Tutkimuksessa oli kolme eri 
vaikeusasteen toimintoja jotka 
olivat uusia koirille

Yksikertainen Soita kelloa, kaada pullo jne..

Monimutkainen Avaa kaappi, sulje kaappi jne,

Käytösketju Vie pallo laatikkoon jne.

Ryhmä A ohjaajat läpäisivät Do As I 
Do perusteet sertifikaatin

Ryhmä B  ohjaajat suorittivat 
vastaavan sertifikaatin shaping 
koulutuksesta (ei suomessa)

Claudia Fugazza

Eötvös Loránd University, Budabest Department of Ethology Family Dog Project

http://www.doasido.it/en/

Do As I Do on Facebookissa Voit jakaa omia treenivideoitasi 
täällä ja saada vinkkejä jatkoon

Osana ryhmää joka on kehittänyt 
Do As I Do metodin

Kehittänyt käytännön sovelluksia

Kokeillaan parhaillaan 
miekkavalailla, eri apina lajeilla ja 
papukaijoilla

http://etologia.elte.hu/hu/home/

Historia

Sai vain vähän huomiota aiemmin 
psykologian tytkimuksessa

mm. Thorndike uskoi ihmisen ja 
muutaman ihmisapina lajin vain 
kykenevän siihen

Frank 1980

Tutki susia ja koiria tarkoituksena 
selvitää onko koira menettänyt 
ongelman ratkaisukykyä 
domestikoitumisen myötä

Sudet ja koira asuivat samanlaisissa 
häkeissä

Tutkimuksen ongelma oli, että sudet 
karkailivat

Vain sudet oppivat sosiaalisesti 
kuinka häkkien ovea käytettiin

Susilla ja koirilla oli sekä erilainen 
motivaatio karata ja se tulivat 
erilaisesta kehitysymäristöstä

Scala naturae - Tämän psykologian 
uskomuksen mukaan ihminen on 
lajina ylivertainen henkisten 
kykyjensä puolesta

Ei vastaa kognitiivisen etologin 
kuvaa evoluutiosta ja sitä pidetään 
vanhanaikaisena uskomuksena

Esimerkki: Kun otetaan 
argumentiksi muistaminen. Jotkut 
linnut muistavat ruokansa mihin sen 
piilottivat hyvinkin pitkiä aikoja. 
Miten on ihmisen laita? Etsitkö 
välillä kadonneita avaimiasi? 
Pelkkää muistia vertaillessa lintujen 
tulisi olla älykkäin ryhmä ihmisen 
sijaan ja asettua Scala Natura 
kuvassa korkeimmalle portaalle

Sosiaalinen oppiminen ja kulttuuri 
eläimillä

Esimerkki: Makaki populaatio sai 
perunoita tutkijoilta. Tutkijat pesivät 
perunat vedessä ennen makakeille 
antamistaan. Yksi nuori makaki 
naaras alkoi pestä perunoita ja sen 
jälkeen muutamat nuoret. Lopuksi 
kaikki makakit pesivät perunat 
ennen syömistä.

Oppimisen nopeus todistaa sen, 
että kysymyksessä on sosiaalisen 
oppimisen tapa

Perusteet

Toiminnallinen matkiminen

Matkijan ja matkittavan anatomia 
voi olla erilainen, mutta tehtävän 
lopputulos on sama vaikka se 
tehtiin eri kehon osilla

Miksi tutkia koiria?

Etologi haluaa tutkia lajia sen 
omassa elinympäristössä

Koira jakaa ihmisen (tutkijan) 
ympäristön. Verrattuna vaikkapa 
papukaijaan (joka asuu viidakossa) 
tutkiminen on helpompaa

Miksi on mielenkiintoista tutkia 
koiran sosiaalista oppimista?

Koiran ja suden 
ongelmanratkaisukyvyn erojen 
tutkimus

Budapest yliopisto

Frank, 1980 tutkimuksesta opiksi 
ottaneena koirien ja susien 
lähtökohdista johtuvia eroja pyrittiin 
tasoittamaan

Koirat ja sudet kasvatettiin 
lemmikeiksi tutkijoiden kotona

Ne olivat tottuneita kaupunki 
ympäristöön ja sosiaalistettu 
huolellisesti

Kumpi ratkaisee nopeammin 
älykkyys pelin josta saa ruokaa 
palkaksi?

Ensin annettiin yksilön ratkaista 
ongelma, seuraavan kerran lelua 
muokattiin niin ettei ongelmaa 
voinut ratkaista

Kun ongelma oli mahdotonta 
ratkaista: koirat pyysivät ihmiseltä 
apua, sudet eivät

Tämä pieni ero koiran ja suden 
välillä (katsoa ihmistä ja 
kommunikoida) voi olla syy näiden 
kahden lajin kehittymiseksi omiksi 
lajeikseen

Imitation in a home-raised 
chimpanzee

Hayes KJ & Hayes C

J Comp Psychol 1952

Reproducing human actions and 
action sequences: Do as is doEnsimmäinen Do As I Do tutkimus

Claudia: ”Testasimme 8 viikkoisilla 
koirilla…” Pentu sai nähdä emon tai 
tuntemattoman koiran ratkaisevan 
älypelejä

Ne pennut jotka saivat nähdä 
entuudestaan tuntemattoman 
koiran ratkaisevan tehtävän oppivat 
nopeammin ratkaisemaan itse 
tehtävän

”Emme tiedä mistä se johtuu, mutta 
olemme siitä innoissamme”

Pennut saivat nähdä myös ihmisen 
ratkaisevan tehtävän

Pennut oppivat ihmisen esimerkistä 
lähes yhtähyvin kuin vieraan koira 
vastaavasta

Experiment with dogs for searching 
narcotics

Slabbert & Rasa 1997

Pentukoirien emät olivat 
huumekoiria

Ryhmä A lähti emojensa mukaan 
töihin (huumeita etsimään)

Ryhmä A oppi nopeammin 
etsimään huumeita

Tutkijat pitivät tätä osoituksena 
sosiaalista oppimista

Ryhmä B pysyi kotona

Detour experiment
Pongracz et al 2001, 2003, 2005

Aita koe josta Brian Hare kertoi 
aiemmin.

Kuinka todennäköistä on löytää 
sosiaalista oppimista lajin parista

1. Lajin sosiaalisuuden taso
Ryhmässä elävät eläimet saavat 
useimmiten mahdollisuuden oppia 
lajitovereitaan

2. Jälkeläisten hoito käyttäytyminen

Jälkeläisiä pitkään hoitavien lajien 
jälkeläiset saavat enemmän 
mahdollisuuksia oppia lapsuutensa 
aikana 

3. Taipumus tutkia ympäristöä ja 
leikkiä

Ympäristön tutkiminen ja leikki 
lisäävät mahdollisuutta oppia 
yksilölle hyödyllisiä (tai haitallisia) 
käytösmalleja

Yleistä

Suomen ensimmäinen Do As I Do 
-seminaari

Menetelmä ei sovi hyvin tarkkojen 
toimintojen opettamiseen.

Menetelmän teho perustuu 
oppimisen nopeuteen. 
Menetelmällä voit opettaa koiralle 
nopeasti moniosaisia tehtäviä kuten 
esim. kaapin avaaminen (tartu 
kahvaan -> vedä)

Haluatko Do As I DO kouluttajaksi?Voit hankkia Basic, Advanced tai 
Trainer sertifikaatin

Claudia: ”Pidämme tätä 
nopeimpana keinona opettaa 
koirille uusia toimintoja”

http://www.doasido.it/en/
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