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Opiskelijalle 
 

Tämä oppimateriaali on koottu Joensuussa syyslukukaudella 2012 Niinivaaran lukiolla pitämistäni biologian 

soveltavan lukiokurssin eläinten käyttäytyminen luennoista. Oppimateriaalin rakenne ei ole kaikin paikoin 

systemaattinen ajatellen sitä, että se esittäisi eläinten käyttäytymistä jotenkin ansiokkaasti jäsenneltynä. 

Rakennetta selittää pikemminkin Niinivaaran lukion opetussuunnitelma, joka säätelee tämän kurssin 

sisältöä, sekä opiskelijoilta kerätyt toiveet siitä, millaisia aiheita he toivovat syyslukukauden 2012 kurssilla 

käsiteltävän. Oppimateriaali painottuu selkärankaisiin, etenkin nisäkkäisiin ja lintuihin, koska ne olivat 

erityisen runsaasti edustettuina opiskelijoiden toivelistalla. Todellisuudessa eläinten käyttäytymistä 

havainnoidaan ja tutkitaan paljon myös muista eläinkunnan pääjaksoista ja muista selkärankaisten luokista. 

Lisätietoa eri aiheista löytyy oppimateriaalin liitteenä olevasta kirjallisuusluettelosta. Koska eläinten 

käyttäytymisestä on kirjoitettu perin vähän suomen kielellä, olen lisännyt termien yhteyteen niiden 

englanninkieliset vastineet sulkeissa tiedonhaun helpottamiseksi. Tehtävissä mainittuihin 

verkkoartikkeleihin lisätyt URL-osoitteet ovat olleet voimassa tämän oppimateriaalin valmistuessa. 

Pahoittelen, mikäli osa näistä osoitteista ei ole enää tällä hetkellä toiminnassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä oppimateriaali on kaikkien opettajien ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä opetustarkoitukseen 

missä vain oppilaitoksessa. Oppimateriaalia saa jakaa sähköisesti ja monistaa vastikkeettomasti 

opetustarkoitukseen. Oppimateriaalia ei ole tuotettu työajalla, eikä työnantaja omaa siihen erillisiä 

oikeuksia. Edellä mainitut huomioiden, tämän oppimateriaalin kaikki tekijänoikeudet kuuluvat 

oppikirjailijalle. Oppimateriaalin tehtävissä viitattuihin artikkeleihin oppikirjailija ei omaa minkäänlaisia 

oikeuksia, ellei sitä ole erikseen mainittu. Oppimateriaalissa käytetyt kuvat ja niiden tekijänoikeudet on 

lueteltu liitteessä, kuten myös oppimateriaalin kirjoittamisessa käytetty lähdekirjallisuuskin. 

Joensuussa 1.9.2012 oppikirjailija Mari Petrelius 

  

Opetussuunnitelma BI7 Eläinten käyttäytyminen (Niinivaaran lukio, Joensuu) 

Opintoviikkoja 1, arvosteluasteikko normaali 4-10 

Keskeiset sisällöt: 

 synnynnäinen ja opittu käyttäytyminen 

 erilaisten eläinten käyttäytymispiirteet 

 käyttäytymisen merkitys lajin säilymisen kannalta 

 eläinten kieli 

 mahdolliset asiantuntijavierailut 

Kurssi arvioidaan numeerisesti (4-10) kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella. Kurssia ei voi 

suorittaa itsenäisesti. 
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1 Johdanto 

 

Piirroskuva: Muinainen piirros sittemmin sukupuuttoon kuolleesta lajista, 

mammutista. Wikipedia commons. 

Ihminen on aina ollut kiinnostunut eläinten käyttäytymisestä ja tarkkaillut useiden eri eläinlajien toimia 

niiden luonnollisissa ympäristöissään. Osa tästä kiinnostuksesta on todennäköisesti pohjautunut silkkaan 

uteliaisuuteen. Osan varmasti selittää sekaravintoa käyttävän ihmislajin tarve päästä yhä tehokkaammin 

käsiksi ravintoonsa. Tarkkailemalla saalislajeja on kehitetty parempia tapoja onnistua niiden 

pyydystämisessä. Tarkkailemalla petoeläimiä on puolestaan vältytty itse joutumasta niiden saaliiksi. Ihmistä 

on myös kiinnostanut eläinten kanssa tehtävä yhteistyö, kuten koiran kouluttaminen metsästyskumppaniksi 

ja hevosen kesyttäminen ratsuksi. Jalostamalla koti- ja tuotantoeläimiä on tavoiteltu ravinnon ja muiden 

eläimistä saatavien hyödykkeiden saannin pitkäkestoista turvaamista. 

Biologiaan kuuluvana tieteenalana eläinten käyttäytymisen tutkiminen eli etologia on varsin nuori. 

Nykyisen kaltaisena sen katsotaan saaneen alkunsa 1930:lla hollantilaisen tutkijan Niko Tinbergenin ja 

australialaisen tutkijan Konrad Lorenzin eläinten käyttäytymistä koskevista tieteellisistä havainnoista ja 

artikkeleista. Etologian ajallisesti lyhyeen kehityskaareen liittyy monenlaisia lähestymistapoja ja vaiheita, 

joista voi lukea lisää esimerkiksi kirjasta Eläinten käyttäytyminen (Salo ja Soikkeli 1983) ja Ihmimillinen 

eläin, eläimellinen ihminen (Viitala 2004). 

Etologit ovat usein enemmän kiinnostuneita jostakin tietystä käyttäytymisen muodosta kuin tietystä 

eläinlajista. Etologisen tutkimuksen kohteena ovatkin usein ilmiöt, kuten vaikkapa agressio, 

pariutumisjärjestelmät tai sukulaisvalinta. Etologian uranuurtaja Lorenz keskitti tutkimustaan mm. 

leimautumis-ilmiön tutkimiseen. Tutkimuksen välineeksi on siis usein valittu yksi tai useampi laji, jossa 

ilmiötä esiintyy ja on helppo tarkastella. Toki etelogien joukosta löytyy myös tiettyille lajeille 

omistautuneita tutkijoita, kuten esimerkiksi maailmankuulu englantilainen simpanssitutkija Jane Goodall, 

joka on tehnyt 50-vuotisen uran kädellisten, etenkin simpanssien, käyttäytymisen parissa. Etologinen 

tutkimustieto on luonnontieteelle arvokasta, sen avulla ymmärrämme paremmin lajeja niiden 

elinympäristössä. Etologiaa hyödynnetään myös käytännöllisemmillä aloilla esimerkiksi eläinten 

kouluttamisessa sekä eläinten jalostamisessa. Esimerkiksi koiria on onnistuneesti koulutettu ihmisen avuksi 

monenlaisiin tehtäviin kuten avustamaan näkövammaisia, tunnistamaan kätkettyjä huumausaineita ja 

kriisialueiden tienvarsipommeja sekä toimimaan apuna kadonneiden etsinnässä. 
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Valokuva: Aurinkoaratti ratkaisemassa pulmatehtävää. 

Eläinten käyttäytymistä on tutkittu ainakin neljällä erilaisella lähestymistavalla. Vertaileva psykologia 

(comparative psychology) pyrkii löytämään yleispäteviä syitä eläinten käyttäytymiselle. Ajatuksena on 

soveltaa mahdollisuuksien mukaan eläinten käyttäytymisestä saatavaa tietoa myös ihmisiin. Vertaileva 

psykologia on enemmän psykologian, kuin biologian alainen lähestymistapa. Siinä tutkimuskohteita 

tarkkaillaan usein keinotekoisissa laboratorio-olosuhteissa. 

Varsinainen etologia (ethology) puolestaan pyrkii kuvailemaan eläimen käyttäytymistä sen luonnollisessa 

ympäristössä. Etologian keskeinen ja kantava ajatus on, että eläimen käyttäytymisestä saatavaa etua 

voidaan mitata ja tarkastella sen evolutiivista merkitystä. Etologia on eläintieteen osa-alue ja siis biologian 

tieteenalaan kuuluva lähestymistapa. 

Kolmas lähestymistapa eläinten käyttäytymiseen on sosiobiologinen (sociobiology). Sosiobiologiassa 

tutkitaan eläinten sosiaalista käyttäytymistä. Se keskittyy eläinten väliseen vuorovaikutteiseen 

kommunikaatioon, sellaiseen jolla eläimet pyrkivät jonkinlaiseen yhteistyöhön tai organisoituun toimintaan. 

Näiden kaikkien kolmen lähestymistavan voidaan ajatella täydentävän toistensa avulla saatavaa tietoa, 

vaikka toisinaan niiden tuottamat havainnot voivat olla keskenään ristiriitaisiakin. 

Nykyisin eläinten käyttäytymistä tarkastellaan useimmiten käyttäytymisekologian (behavioral ekology) 

nimikkeellä. Käyttäytymisekologian näkökulmasta tarkasteltuna keskeistä on käytöksen ja evoluution 

yhteys. Käyttäytyminen auttaa eläintä sopeutumaan ympäristöönsä ja tuottamaan mahdollisimman paljon 

jälkeläisiä. Käyttäytymistä tarkastellaan siis evoluution tuottamana ja toisaalta evoluutioon vaikuttavana 

mekanismina. 

Eläinten käyttäytymistieteen tarkastellaan edelleen Niko Tinbergenin esittämiä neljää perimmäistä 

kysymystä: 

I. Ekologinen funktio: kuinka käyttäytyminen vaikuttaa eläimen selviytymiseen ja 

lisääntymiseen? 

II. Mekanismien kuvaus: mikä ärsyke aiheuttaa käyttäytymisen ja kuinka se on 

muuttunut oppimisen myötä? 

III. Yksilönkehitys: kuinka käyttäytyminen muuttuu iän myötä ja mitkä varhaiset 

kokemukset ovat tarpeen, jotta käyttäytyminen ilmenisi? 

IV. Evoluutio: kuinka käyttäytyminen vertautuu muiden läheistä sukua olevien lajien 

vastaavaan käytökseen ja miten se olisi saattanut kehittyä? 
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Tehtäviä lukuun 1 

 

1. Kerro miksi sinä olet kiinnostunut lukion syventävästä biologian kurssista eläinten käyttäytyminen? 

Kirjoita lyhyt pohdinta siitä, mikä sai sinut valitsemaan tämän kurssin, millä tavoin olet ehkä jo tutustutunut 

etologiaan aikaisemmin ja millaisia toiveita sekä odotuksia sinulla on kurssin suhteen. Palauta kirjoitelmasi 

erillisellä paperilla opettajalle. 

2. Määrittele luvun 1 tekstissä esiintyneet käsitteet: 

a. etologia, 

b. vertaileva psykologia, 

c. sosiobiologia, 

d. käyttäytymisekologia. 

Täydennä selityksiäsi hankkimalla lisätietoa kirjallisuudesta tai internetistä. 

3. Tutustu maailmankuuluun etologiin, Jane Goodalliin, National Geographic lehden verkkoartikkelin ”Jane 

Goodall ja 50-vuotta tutkimusta” avulla ja vastaa kysymyksiin a-f. 

http://natgeo.fi/elaimet/jane-goodall-ja-50-vuotta-tutkimusta 

a. Millaisista lähtökohdista Jane aloitti uransa? 

b. Mikä Janen urallaan varsin varhain tekemä havainto muutti antropologien 

senhetkisen käsityksen koko ihmislajista? 

c. Mitä antropomorfismi tarkoittaa, ja miksi Janea syytettiin siitä? 

d. Mikä on TACARE ja miksi sellainen tarvitaan? 

e. Mikä on SIV ja miksi se on huolestuttava? 

f. Miksi isyyden tutkiminen oli Janelle haaste, ja kuinka Emily Wroblewski 

ratkaisi ongelman. 

4. Tutustu kuuluisiin etologeihin hankkimalla lisätietoa kirjallisuudesta tai internetistä. 

a.  Yhdistä eläinten käyttäytymistieteen tutkijat R. Dawkins, K. Lorenz, E. O. 

Wilson ja B. F. Skinner, sekä heidän tutkimusnäkökulmansa etologia, 

vertaileva psykologia, sosiobiologia, ja käyttäytymisekologia. 

b. Kerro lyhyesti milloin tehtävän a-kohdassa mainitut tutkijat ovat tehneet 

elämäntyönsä ja mihin he ovat työssään erityisesti keskittyneet tai mistä 

heidät tunnetaan. 
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2 Etologiaa tarkastellaan evoluution ja perinnöllisyyden viitekehyksessä 
 

2.1 Tapaustutkimus: varis ihmisen kaverina 

 

Piirroskuva: Lentoliskosta linnuksi. Wikipedia commons. 

Varis syö mielellään roskapussin sisältä löytyviä herkkuja, mikäli se unohtuu talon kuistille pidemmäksi 

aikaa. Sille kelpaa ravinnoksi myös kävelyteiden varsilta löytyvät koirien ulosteet, jotka sisältävät paljon 

koiran ravinnostaan saamaa, mutta sen ruoansulatuksessa sulamatonta materiaalia. Yöpuulle suuret 

varisparvet vetäytyvät usein kaatopaikkojen laidoille. Varis viihtyy siis hyvin ihmisen seurassa kaupungissa. 

Näin ei kuitenkaan ole aina voinut olla, sillä kaupungistuminen on Suomessa varsin tuore ilmiö. Kaupungit 

kasvoivat ja runsastuivat vasta viimevuosisadan puolivälissä. Ihmisasutustakin Suomessa on ollut vain noin 

10 000 vuoden ajan. Ennen tätä kaikkiruokainen varis on elänyt Suomessa todennäköisesti vain järvien 

rannoilla ja meren saaristossa. Sittemmin se on levinnyt ihmisasutuksen mukana koko maahan ja siitä on 

tullut eritoten kaupunkien lintu. Miten varis on voinut sopeutua niin hyvin ihmisen kumppaniksi? Mikä on 

mahdollistanut muutoksen lajin käytöksessä? Lajin on täytynyt sopeutua muuttuneeseen elinympäristöön 

vähän kerrallaan ja muuttaa elintapojaan paremmin uuteen ympäristöön sopeutuneiksi. Variksen 

käyttäytymisessä on siis täytynyt tapahtua jonkinlaista evoluutiota, käyttäytymiseen vaikuttavien 

perintötekijöiden muuttumista. 

 

Tehtäviä lukuun 2.1 

 

1. Hanki tietoa variksesta lajina lintukirjasta tai internetistä. Pohdi, mitkä varislajin käyttäytymiselle 

tyypilliset ominaisuudet ovat mahdollistaneet sen nopean sopeutumisen asumattomien rantojen lajista 

ihmisen seuralaiseksi. 

2. Pohdi ihmisen ja variksen välistä vuorovaikutussuhdetta symbioosin näkökulmasta. Mitä symbioosin 

muotoa se edustaa? Millaisia hyötyjä osapuolet saavat tästä vuorovaikutussuhteesta? Mitä haittaa 

osapuolista voi olla toisilleen? 

3. Miksi lintuja kutsutaan toisinaan dinosaurusten lähimmiksi eläviksi sukulaisiksi? Mitkä ominaisuudet 

mahdollistivat lintujen säästymisen liitukauden joukkosukupuutossa 65 miljoonaa vuotta sitten? 
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2.2 Evoluutioteorian perusteet 
 

Evoluutio on eliöpopulaation geneettisen koostumuksen verrattain hidasta muuttumista niin, että 

populaatio sopeutuu paremmin ympäristöönsä. Evoluution mekanismi on teoriassa varsin yksinkertainen, 

perustuen eliöiden populaatiossa tavattavaan perinnölliseen muunteluun ja luonnonvalinnan suorittamaan 

yksilöiden karsiutumiseen. Käytännössä evoluutio on kuitenkin hyvin monimutkainen prosessi, johon 

vaikuttavat yhtä aikaa useat ympäristötekijöiden säätelemät ulkoiset ja populaation geenivarantoihin 

liittyvät, populaation sisäiset tekijät. 

Nykyisen evoluutioteorian pohjan muodostavat Charles Darwinin tekemät päätelmät, jotka voidaan tiivistää 

seuraavasti: 

1. Eliölajit lisääntyvät niin tehokkaasti, että yksilöiden määrä ylittää helposti ympäristön 

kantokyvyn (ravinnon, tilan ja muut elinehdot). 

2. Eläin- ja kasviyksilöt eivät ole ominaisuuksiltaan samanlaisia, vaan samaankin lajiin 

kuuluvat yksilöt muuntelevat luontaisesti. 

3. Liian suuret yksilömäärät aiheuttavat olemassaolon taistelun, jossa heikommat kuolevat 

tai niiden jälkeläismäärä jää pieneksi. 

4. Tämä on luonnonvalintaa, joka karsii ominaisuuksiltaan heikoimmat yksilöt, ja vahvimmat 

jäävät jatkamaan sukua. 

 

Tehtäviä lukuun 2.2 

 

1. Kertaa evoluutioteorian perusteet biologian ensimmäisen lukiokurssin oppikirjasta tai muusta lähteestä. 

Määrittele luvussa 2.2 esiintyvät käsitteet: evoluutio, populaatio, muuntelu ja luonnonvalinta. 

2. Tutustu käyttäytymisen evoluutiota tutkivan biologin työstä kertovaan artikkeliin ”Muurahaisten 

kiehtova maailma: sukurakkautta ja kiivaita konflikteja”. 

http://www.aka.fi/fi/T/Nuoret/Uusin-silmin/Esittelyssa-kuukauden-tutkija/Muurahaisten-kiehtova-

maailma-sukurakkautta-ja-anarkiaa/ 

Laadi 10 lauseen tiivistelmä tutkimuksen keskeisimmistä oivalluksista. 
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2.3 Perinnöllisyyden perusteet 
 

Ominaisuuksien periytyminen sukupolvelta toiselle perustuu perintötekijöihin eli geeneihin. Jokainen elävä 

olento koostuu soluista, vähintäänkin siis yhdestä solusta, jonka sisällä sijaitsevat sen perintötekijät. 

Esitumallisilla eliöillä perintötekijät ovat irrallaan solulimassa, tumallisilla eliöillä ne sijaitsevat tumakotelon 

suojaamassa tumassa. Eläinten perintötekijät ovat järjestäytyneet tumassa kromosomeiksi. Niiden 

lukumäärä vaihtelee eläinlajeittain. Ihmisen tumassa on 46 kromosomia, koiralla 78 ja banaanikärpäsellä 

vain 8. 

Yhden kromosomin rakennetta voidaan havainnollistaa kuvittelemalla kerä villalankaa. Kromosomi 

muodostuu DNA rihmasta, joka on kuin kerässä kulkeva villalanka. DNA rihmassa on kaksi juostetta, jotka 

ovat kietoutuneina toisiinsa kuin villalangan säikeet. Villalankakerän voisi leikata useiksi pieniksi 

villalanganpätkiksi. Jokainen pätkä vastaisi tällöin yhtä perintötekijää eli geeniä. Geeni sisältää ohjeen, 

jonka perusteella solu voi valmistaa jotakin tiettyä proteiinia. Tämä proteiini puolestaan voi vaikuttaa yksin, 

tai yhdessä muiden proteiinien kanssa siihen, millainen ominaisuus yksilössä ilmenee. 

Ominaisuuksia koodaavat ohjeet on kirjoitettu geeneihin yksinkertaisella, nelikirjaimisella kielellä. 

Geenikirjoituksessa käytettävät kirjaimet ovat A, T, U, ja G. Niitä eritavoin yhdistelemällä syntyy 

geenikirjoitukseen kolmikirjaimisia sanoja, jotka ovat eri aminohappojen nimiä. Geenikirjoitus sisältää siis 

reseptin; järjestyksen ja ainesosat aminohapoista yhdistelemällä syntyvän proteiinin rakentamiseen. 

Perimmiltään kaikki meidän, ja muiden eliöiden ominaisuudet ovat siis vain neljällä kirjaimella kuvailtavissa. 

 

 

Piirroskuva: Perintöaineksen sijainti eläinsolussa. 

Kun yhdistämme nämä kaksi asiaa, evoluution mekanismin ja perinnöllisyyden perusteet, pääsemme 

tarkastelemaan eläinten käyttäytymisen kehittymistä. Eläinlajin käyttäytymiseen vaikuttaa siis se, millaiset 

geenit kyseisellä lajilla on. Evoluutioteorian mukaan sellaiset lajin yksilöt, joiden käyttäytyminen auttaa niitä 

parhaiten sopeutumaan ympäristöönsä, pääsevät lisääntymään muita yksilöitä enemmän. Tämän 

seurauksena sopeutumiseen vaikuttava ominaisuus yleistyy populaatiossa. Evoluution yksikkö ei siis ole 

eläinlaji eikä sen populaatio, vaan jotakin tiettyä ominaisuutta ilmentävä eläinyksilö tai kenties jopa tätä 

ominaisuutta koodaava geeni eli perintötekijä. 

Yksittäisen perintötekijän tasolle vietynä voimme siis jopa ajatella, että yksilö on vain koneisto, jonka 

perintötekijä eli geeni rakentaa ympärilleen lisääntyäkseen. Tätä näkökulmaa tarkastelemme kurssilla lisää 

http://www.google.fi/imgres?q=gene+dna&um=1&hl=fi&sa=N&biw=1366&bih=621&tbm=isch&tbnid=mCharjyE-N8H3M:&imgrefurl=http://www.riversideonline.com/health_reference/Tools/DS00549.cfm&docid=QOUY4_5_dV_SJM&imgurl=http://www.riversideonline.com/source/images/slideshow/r22_chromosome.jpg&w=320&h=240&ei=oM6DUI2sDI3U4QS5mIGoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=676&vpy=315&dur=1241&hovh=192&hovw=256&tx=154&ty=120&sig=107373816380823531975&page=2&tbnh=153&tbnw=204&start=20&ndsp=29&ved=1t:429,r:4,s:20,i:146
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eläinten sosiaalisen käyttäytymisen ja etenkin toisen yksilön puolesta uhrautumisen, eli altruismin, 

yhteydessä. Ajatuksen mukaan geeni on niin itsekäs, että joskus geenin etu menee yksilönkin edun edelle. 

Tämä mahdollistaa sen, että yksilö voi uhrautua läheisen sukulaisen puolesta ilman että geeni vaarantaa 

oman jatkuvuutensa. 

Geenin itsekkään toiminnan ajatteleminen antaa myös mielenkiintoisen näkökulman ihmisen, ja muidenkin 

eläinten, vapaan tahdon pohdinnalle. Me ihmiset, käsitteellisine ajattelukykyinemme, tahdomme 

useimmiten korostaa kokemusta siitä, että olemme vapaita päättämään omasta elämästämme. Missä 

määrin tämä pitää paikkansa? Kuinka paljon vapaasta tahdostamme on vain illuusiota, joka edesauttaa 

geeniemme selviämistä ajassa? 

 

Tehtäviä lukuun 2.3 

 

1. Määrittele luvussa 2.3 esiintyneet termit kromosomi, geeni ja DNA. 

2. Lue Viitalan kirjasta ”Inhimillinen eläin, eläimellinen ihminen” luku Darwinin perintö s. 17- 22. Luetteloi 

sen esittämät evoluutio teorian kehittymisen pääpiirteet. 
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3 Mikä on käytöksen syy? 
 

3.1 Miten ja miksi – proksimaattiset ja ultimaattiset syyt 
 

Biologisilla ilmiöillä, vaikkapa metsäjäniksen talviturkin värin vaihtumisella talven valkeasta kesän ruskeaan, 

voidaan teoreettisesti tarkasteltuna nähdä olevan taustallaan kaksi erilaista syytä. Toisaalta syynä on 

maapallon kiertoliikkeen aiheuttaman, luonnossa havaittavan valorytmin muutoksesta seuranneen 

hormonaalisen vasteen aiheuttamat fysiologiset muutokset karvojen pigmentaatiossa. Toisaalta syyksi 

nähdään jäniksen tarve suojautua mahdollisimman hyvin petoeläimiltä ympäristössä, jonka väritys 

vaihtelee vuodenajan mukaan. Toinen syistä on siis vastaus kysymykseen miten, toinen taas sopii 

paremmin kysymykseen miksi. 

Miten kysymykseen vastattaessa käytetään proksimaattisia syitä. Asioita, jotka ovat ilmiön vaikuttavia 

tekijöitä, eräänlaisia ehtoja sen tapahtumiselle. Miksi kysymykseen vastataan ultimaattisin syin. 

Ultimaattiset syyt antavat evolutiivisen taustan sille, miksi asia tapahtuu juuri niin. Proksimaattinen syy on 

riittävä ehto ilmiön tapahtumiselle, ultimaattinen syy puolestaan välttämätön ehto sille. 

Kyky erotella proksimaattisia ja ultimaattisia syitä on välttämätön eläinten käyttäytymisen ymmärtämiselle. 

Proksimaattinen syy selittää talitiaisen keväistä laulua kuuntelevalle miten laulu ylipäätään on mahdollista – 

se siis käsittelee linnun kurkunpään rakennetta sekä päivän pidentymisen vaikutusta linnun hormoneihin. 

Ultimaattinen syy puolestaan kertoo, mitä hyötyä keväällä laulamisesta on lajin koiraille evolutiivisesti 

tarjoutunut, jotta tällainen ominaisuus on voinut kehittyä. Eläimen käyttäytymistä tarkasteltaessa tai 

tutkittaessa ovat molemmat syyt tärkeitä. Ne tarjoavat lisätietoa ja ymmärrystä sekä toisistaan, että 

tarkasteltavasta ilmiöstä kokonaisuudessaan. 

 

Tehtäviä lukuun 3.1 

 

1. Pohdi seuraavien käyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden mahdollisia proksimaattisia ja ultimaattisia syitä. 

a. Aurinkoaraatti papukaijan höyhenpuku on värikäs. 

b. Simpanssit rakentavat yöpymistä varten pesän puuhun. 

c. Varis syö talvella koirankakkaa. 

d. Kekomuurahaiset kulkevat kesällä yhteistä polkua pitkin takaisin pesälle. 
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3.2 Peittyä vaiko opittua – nature vs. nurture 
 

Toinen kahtiajako, jota käyttäytymistä tarkasteltaessa usein pohditaan, on se vaikuttaako käyttäytymiseen 

perimä vai oppiminen. Tämä kiista tunnetaan alan kirjallisuudessa nimellä nature (luonto) vs. nurture 

(hoito). Perimän voimakkaan vaikutuksen puolesta puhuu se, että monilla eläinlajeilla on 

käyttäytymismalleja, joita ne eivät ole millään voineet oppia vanhemmiltaan. Esimerkiksi käki munii muiden 

lintujen pesiin. Toisen lajin emo siis ikään kuin adoptoi käenpoikasen omakseen, ja ruokkii sitä omana 

poikasenaan. Käenpoikanen ei siis koskaan tapaa biologista emoaan, mutta osaa siitä huolimatta valita 

lisääntymiskumppanikseen toisen käen ja käyttäytyä munimisessa käen tapaan. Käen tapauksessa on siis 

ajateltava, että sen käyttäytyminen on voimakkaasti periytyvää. 

 

 

 

 

 

 

Valokuvat: Käenpoikanen kehittyy leppälinnun pesässä. Johanna Lakka. 

Nykyisen käsityksen mukaan perintötekijöiden vaikutus käyttäytymiseen on suuri, mutta se harvoin yksin 

selittää mitään käytöstä. Jonkin käytösmallin syntyminen on ennemminkin perittyjen taipumusten ja 

ominaisuuksien sekä niihin liittyvän harjoittelun ja oppimisen yhteistulos. 

Tällä kurssilla käsittelemme esimerkkejä käyttäytymisen periytyvyydestä luvussa 5 synnynnäinen 

käyttäytyminen ja esimerkkejä oppimisen vaikutuksesta käyttäytymiseen luvussa 6 opittu käyttäytyminen. 

 

Tehtäviä lukuun 3.2 

 

1. Hanki lisätietoa käen käyttäytymisestä ja kirjoitai sen perusteella käen käyttäytymistä kuvaava essee. 
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3.3 Tapaustutkimus: riikinkukon pyrstö 
 

Riikinkukko koiras on ehkäpä lintumaailman koristeellisin ilmestys. Sen levittää valtaisan ja komean 

pyrstönsä esille houkutellessaan naaraita. Naarasriikinkukko on koiraaseen verrattuna varsin mitättömän 

näköinen, sillä ei ole komeaa pyrstöä eikä kirkkaita värejä. 

Suurikokoinen pyrstö on riikinkukko koiraalle varmastikin hankala ja epäedullinen ominaisuus, ainakin 

mikäli ajatellaan riikinkukko koiraan mahdollisuuksia piiloutua pedoilta tai paeta nopeasti paikalta. Suuren 

pyrstön kasvattaminen vie paljon resursseja ja altistaa riikinkukko koiraan isommalle määrälle loisia. 

Näyttävä pyrstö on kuitenkin juuri se ominaisuus, jonka perusteella riikinkukko naaras valitsee 

lisääntymiskumppaninsa. Naaraat suosivat selvästi kaikista komeimmat pyrstöt omaavia koiraita. Näin ne 

tavoittelevat jälkeläisiä, joille myös muodostuu komea pyrstö. 

Riikinkukon pyrstö on esimerkki eläinten käyttäytymisen evoluutioon vaikuttavasta seksuaalivalinnasta 

(sexual selection). Seksuaalivalinta eroaa tavallisesta luonnonvalinnasta siinä, että seksuaalivalinnassa 

tiettyjä geenejä kantava yksilö pääsee populaatiossa lisääntymään kantamansa ornamentin vuoksi. 

Ornamentti, riikinkukon tapauksessa siis pyrstö, toimii naaraalle signaalina koiraan muita paremmasta 

kelpoisuudesta. 

Seksuaalivalinnassa ornamenttiä kantaa yleensä koiras. Tämä perustuu siihen, että useilla eläinlajeilla koiras 

tuottaa paljon siittiöitä, joiden tuottaminen on ”halpaa” suhteessa naaraan harvoin tuottamiin, 

suurikokoisiin munasoluihin. Naaras pääsee siksi valitsemaan, kuka saa hedelmöittää hänen ”arvokkaat” 

munasolunsa. Koiras ei menetä niin paljoa, vaikka hedelmöittäisi huonompiakin naaraita, koska siittiöitä 

syntyy kokoajan lisää. Naara sen sijaan menettäisi enemmän antaessaan huonomman koiraan hedelmöittää 

kallisarvoisen munasolunsa. Tästä syystä useilla eläinlajeilla koiraat ovat koreampia, kirkkaammin 

väritettyjä ja kuvioituja, kuin naaraat. 

Riikinkukko koiraan suurikokoinen pyrstö kertoo kenties naaraalle, että koiras on erityisen elinkelpoinen, 

koska se pystyy suuresta ja hankalasta pyrstöstään huolimatta säilymään hengissä ja voimaan hyvin. Voi 

myös olla, että kaunis pyrstö kertoo siitä, ettei koiraalla ole paljoa loisia ja että sen ravitsemuksellinen tila 

on hyvä. On myös mahdollista, että pyrstö on ominaisuus, joka on ikään kuin ”karannut käsistä”. Koska 

naaraat ovat suosineet suuripyrstöisiä koiraita, on pyrstön koko alkanut populaatiossa kasvamaan, vaikka 

se haittaisi eläimen selviytymistä. 

Tehtäviä lukuun 3.3 

 

1. Palaa luvussa 2.3 lukemaasi katkelmaan Viitalan kirjasta ”Inhimillinen eläin, eläimellinen ihminen” luku 

Darwinin perintö s. 17- 22 ja lue lisäksi katkelma Judsonin kirjasta ”Tohtori Tatjanan seksineuvoja koko 

luomakunnalle” s. 7-11 ja s. 47-50. Käytä apunasi edellä mainittuja tekstejä sekä muita tietolähteitä ja 

nimeä neljä erilaista hypoteesia, joilla riikinkukon pyrstön värikkyyttä (tai jonkin muun vastaavan 

ornamentin) olemassaoloa voidaan perustella. 
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4. Aistit ohjaavat erilaisten eläinten käyttäytymispiirteitä 
 

4.1 Aistinelimen ja toimijaelimen välinen tiedonsiirto saa aikaan käyttäytymisen 
 

Keskeistä eläinten käyttäytymisessä on se, että eläimet pystyvät vastaanottamaan tietoa ympäristössänsä 

tapahtuvista muutoksista ja muuttamaan tämän perusteella omaa toimintaansa. Aistinelimet, eli aistimet, 

ovat niitä elimiä, jotka ovat kehittyneet vastaanottamaan ympäristöstä tulevaa tietoa. Tämä tieto välittyy 

erilaisina energiamuotoina kuten valona, paineena, lämpönä, sähkömagneettisena säteilynä tai jonkin 

väliaineen kuten ilman tai veden värähtelynä. Kykyä aistia jotakin energianmuotoa ja siinä tapahtuvaa 

muutosta kutsutaan aistiksi. Jotta aistimus voisi vaikuttaa käyttäytymiseen ja olla siten siis osa eläimen 

käyttäytymistä tarvitaan myös toimijaelin, eli joku elin jonka toiminta muuttuu aistimuksen takia, sekä kyky 

siirtää tieto aistimuksesta aistinelimeltä tälle toimijaelimelle. 

Hyvin yksinkertainen ja klassinen esimerkki aistinelimen ja toimijaelimen yhteydestä sekä niiden välillä 

välittyvästä tiedosta on ihmisen patellarefleksi. Siinä napautetaan kumivasaralla istuvan ihmisen 

polvilumpioon ja seurauksena jalka suoristuu. Paine (aistittava energia) polvilumpiossa välittyy yhtä 

tuntohermosolua pitkin keskushermostoon josta automaattisesti lähtevä vastausviesti kulkee 

liikehermosolua pitkin toimijaelimelle eli nelipäiselle reisilihaksille ja käynnistää käyttäytymisen eli jalan 

suoristumisen. Tällaista yksinkertaista aistinärsytyksen laukaisemaa käyttäytymistä kutsutaan refleksiksi. 

 

Patellarefleksissä eli polviheijasteessa nelipäinen reisilihas supistuu, kun 

polvijänteeseen kopautetaan. 

 

Tehtäviä lukuun 4.1 

 

1. Käyttäytymiseen tarvitaan aistinelin, toimijaelin ja niiden välinen tiedonsiirto. Mikä on aistijaelin ja mikä 

toimijaelin kun; a. varis väistää kohti heitettyä esinettä, b. koira saapuu isännän luokse käskystä ja c. 

ihminen yökkää juotuaan vahingossa hapannutta maitoa. 

2. Refleksi eli heijaste on eräänlainen käyttäytymisautomaatti, joka suojaa ihmistäkin monelta asialta. 

Selvitä mitä ovat silmän räpsytysheijaste, oksennusheijaste, koukistusheijaste, välikorvan 

jalustinlihasheijaste, imeväisten sukellusheijaste ja Cremaster-heijaste. 
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4.2 Erilaiset aistit 
 

Eläimille tämä maailma, jossa me ihmiset elämme, on aivan erilainen kuin meille. Itse asiassa jokainen 

eläinlaji kokee saman ympäristön toisenlaisena johtuen siitä, että jokaisella lajilla on erilaiset aistimukset 

siitä. Osaksi erot johtuvat aistien erilaisesta lukumäärästä. Joillakin lajeilla on sellaisia aisteja, joita meillä 

ihmisillä ei ole, toisilta taas puuttuu osa niistä aisteista joita me käytämme. Esimerkiksi nokkaeläimillä on 

sähköaisti, jollaista ihmisellä ei tavata, kun taas yksisoluisella siimalevällä ei ole kuuloaistia, jolle sen 

elinympäristössä ei ole tarvetta. Toiseksi erot johtuvat siitä, että aistinelimemme ovat suorituskyvyltään 

erilaisia, kuin muiden eläinten vastaavat aistinelimet. Jokainen meistä on kuulut, että koiran hajuaisti on 

miljoona kertaa parempi kuin ihmisen. Kissan näköaisti on päivänvalossa paljon huonompi kuin ihmisen, 

mutta pimeässä kissansilmä erottaa kuusi kertaa tarkemmin kuin ihmissilmä. 

Aistit luokitellaan sen mukaan, millaista energiaa niiden aistinelimet havaitsevat. Erilaisia aisteja ovat: 

 valoaisti 

o näkö, valon eri aallonpituudet, värit, ultraviolettivalo, valon polarisaatiotaso 

 paineaisti 

o kuulo 

o kosketus 

o ruumiinosien jännitys, asento ja liikkeen kiihtyvyys 

 kemiallinen aisti 

o haju, maku 

o pH 

 lämpöaisti 

o kylmä, lämpö 

 sähkö- ja magneettiaisti 

o sähkökentän voimakkuus ja sen muutokset 

o maan magneettikentän aistiminen 

Aistimet välittäisivät eläimen tai ihmisen keholle kuormittavan määrän informaatiota, ellei niiden kautta 

tulevaa tietoa suodatettaisi. Ulkoinen suodatus tarkoittaa sitä, että osa aistinelimistä on kehittynyt 

sellaisiksi, että ne aistivat vain tietyn tiedon, esimerkiksi vain tietyn äänenkorkeuden. Sisäinen suodatus 

puolestaan tarkoittaa sitä, että keskushermosto suodattaa saamansa informaation. Se voi sulkea 

ulkopuolelleen turhan aistimesta välittyvän tiedon, kuten helposti käy esimerkiksi televisionkatseluun 

uppoutuneelle ihmiselle. 

 

Tehtäviä lukuun 4.2 

 

1. Selvitä millaisia ihmisen aisteista poikkeavia aisteja on hailla, lepakoilla, nokkaeläimillä, linnuilla, kaloilla, 

kalkkarokäärmeellä ja delfiinillä. Miten eläimet käyttävät näitä aisteja? 

2. Lue Viitalan kirjasta ”Vapaasta tahdosta” perusaisteista ja niiden liittymisestä tiedonvälitykseen s.47-56. 
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5. Synnynnäinen käyttäytyminen 
 

5.1 Synnynnäinen käyttäytyminen kulkee perintötekijöissä 
 

Synnynnäinen käyttäytyminen (innate behavior) periytyy geenien mukana – sitä ei tarvitse oppia, eikä 

yleensä harjoitellakaan. Useilla lajeilla vanhemmat eivät kasvata ja opasta poikasiaan, joten joidenkin 

tärkeiden käyttäytymispiirteiden on oltava synnynnäisiä. Käyttäytymisen periytyminen on kuitenkin 

monimutkaista, ja yhteen käyttäytymisen ominaisuuteen voivat vaikuttaa useat eri geenit. Synnynnäistä 

käyttäytymistä kuvataan arkikielessä usein sanoilla vaisto tai vietti. Vaisto sanan käyttö on kuitenkin 

tieteellisessä mielessä ongelmallista, sille ei ole kovin selkeää tieteellistä määritelmää. 

Eläinten vakioliikekaavat ovat esimerkki synnynnäisestä käyttäytymisestä. Esimerkiksi usean lintulajin 

poikaset jähmettyvät pesässä paikoilleen, mikäli pesän yli kulkee petoeläimen varjo. Saman 

vakioliikekaavan käynnistää muukin pesän yli varjon aiheuttava asia, kun varsinainen saalistaja. Ihmisellä 

vakioliikekaavana näyttäisi toteutuvan sanonta “haukotus tarttuu”. Nähdessään toisten ihmisen 

haukottelevan, alkaa ihminen usein itsekin haukottelemaan. Itseasiassa haukotus voi jopa siirtyä yli 

lajirajojen! 

Synnynnäinen käyttäytyminen on: 

1. Periytyvää (Se kulkee DNAhan koodattuna sukupolvelta toiselle) 

2. Joustamatonta, jäykkää (Kokemukset ja kehitys eivät vaikuta siihen) 

3. Luontaista (Eläin osaa sen, vaikka se olisi kasvatettu erossa lajikumppaneistaan) 

4. Stereotyyppistä (Se esiintyy samanlaisena joka yksilöllä) 

Synnynnäistä käyttäytymistä tarkasteltaessa on kuitenkin syytä muistaa, että geenit eivät koodaa yhtään 

vakioliikekaavaa. Ne koodaavat proteiineja, jotka saavat aikaan elimistössä tapahtuvia asioita. Näin ollen 

niiden vaikutus on aina viimekädessä perintötekijöiden ja yksilön sekä sen ympäristön välistä 

vuorovaikutusta. 

 

Tehtäviä lukuun 5.1 

 

1. Tutustu National Geographicin artikkeliin ”Koira haukottelee omistajansa tahtiin”. 

http://natgeo.fi/elaeimet/koira-koira-haukottelee-omistajansa-tahtiin 

  

http://natgeo.fi/elaeimet/koira-koira-haukottelee-omistajansa-tahtiin
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5.2 Vakioliikekaava on stereotyyppistä käyttäytymistä 
 

Eräs varhaisten etologejen merkittävimmistä huomioista olivat eläinten vakioliikekaavat (FAP fixed action 

pattern). Ne kuvasivat ensikertaa etologit Tinbergen ja Lorenz vuonna 1938 julkaistussa artikkelissa, joka 

käsitteli erään ankkalajin pesintään liittyvää vakioliikekaavaa. Näennäisesti “viisaalta” vaikuttava 

ankkaemon toiminta – pesästä tippuneen munan pyörittäminen takaisin pesään – osoittautui tarkemmassa 

tarkastelussa stereotypiseksi vakioliikekaavaksi. 

Munan vieriessä pesästä hanhi kurottautuu pesän ulkopuolelle ja pyrkii vierittämään munan takaisin 

pesään. Vaikka muna karkaisi hanhelta kesken matkan (tai se napattaisi pois) hanhi toteuttaa 

käyttäytymisen aina loppuun saakka – eli jatkaa nokallaan vieritysliikkeiden tekemistä pesälle saakka. 

Liikkeen käynnistää myös jonkin muu, riittävän paljon hanhen munaa muistuttava esine kuten golfpallo. 

Toiminta ei siis olekaan huolestuneen hanhiemon tietoista huolehtimista hukkaan joutumassa olevasta 

munasta, vaan syvälle hanhen perintötekijöihin kirjattu, vaistonomainen ohje siitä, millainen liikesarja on 

toimitettava mikäli pesän ulkopuolella havaitaan pyöreä vaalea esine. 

Vakioliikekaava on eräänlainen eläimen sisään rakennettu ohje, kuinka tilanteessa toimitaan. Sitä ei opita, 

vaan se on synnynnäinen. Sen erityispiirteenä on, että toiminnon alettua eläin ei yleensä voi keskeyttää 

sitä, vaan suorittaa sen “pakonomaisesti” loppuun saakka. Vakioliikekaavan saa käynnistymään, eli niin 

sanotusti laukaisee, yleensä avainärsykkeeksi (sign stimulus) nimetty asia. Hanhen tapauksessa avainärsyke 

on munan näkeminen. Vakioliikekaava suoritetaan yleensä pakonomaisesti loppuun saakka. Vaikka muna 

lipeää hanhen otteesta, suorittaa se pyörittämisliikkeitä pesälle saakka. 

 

Tehtäviä lukuun 5.2 

 

1. Tarkastele hanhen käytöstä oheiselta videolta: 

http://www.youtube.com/watch?v=vUNZv-ByPkU 

2. Eräs Tinbergenin havainnoista koski erään kalalajin pariutumiskäyttäytymistä. Tutustu siihen seuraavien 

lähteiden avulla, ja selitä ilmiö vakioliikekaavan avulla. 

Video Tinbergenin kokeesta: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZfcGZCGdGVE&feature=related4 

Englanninkielinen kuvaus kokeesta: 

http://www.flyfishingdevon.co.uk/salmon/year1/psy128ethology_experiments/ethexpt.htm#sign_stimuli 

  

http://www.flyfishingdevon.co.uk/salmon/year1/psy128ethology_experiments/ethexpt.htm#sign_stimuli
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5.3. Tapaustutkimus: hurjistunut hauki 
 

Heinäkuussa 2012 iltapäivälehdet uutisoivat näyttävästi tapauksesta, jossa hauki puri uimassa ollutta 

pikkupoikaa käteen. – Hauki julistettiin jopa Suomen sisävesien haiksi! Pikkupoika selvisi puremasta 

säikähdyksellä ja antibioottikuurilla. Tämä ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta kun hauen on kuvailtu 

hyökänneen ihmisen kimppuun. Vastaavanlaisia uutisia luetaan iltapäivälehtien lööpeistä liki vuosittain. 

Onko meidän kaikkien siis syytä olla varuillamme? Vaanivatko hurjistuneet hauet viattomia uimareita 

mökkilaitureiden suojissa? 

Valokuva: Ilta-Sanomien artikkeli hurjasta hauesta kesällä 2012. 
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Tehtäviä lukuun 5.3 

 

1. Selvitä, mistä hauen harvinaisessa käytöksessä oli kyse. Käytä apunasi seuraavia vinkkejä. 

 Tutustu hauen hyökkäyksistä / puremista kertoviin lehtijuttuihin internetin 

hakupalveluiden avulla. 

 Tutustu haukeen lajina RKTL:n sivuilla. Tarkastele etenkin hauen ravintoa. 

 Selvitä Suomen sisävesien näkyvyyttä, ja pohdi kuinka uimarin toiminta vaikuttaa 

näkyvyyteen. 

 Selvitä mitä tarkoittavat avainärsyke ja tulvatoiminto. 

2. Perustele mielipiteesi seuraavien väitteiden paikkansapitävyydestä. 

1. Hauki vaanii ihmistä pahansuopuuttaan, koska se haluaa kostaa kalastajien lajille 

tuottamat kärsimykset. 

2. Hauki puree uimaria, koska sormet ja varpaat muistuttavat kastematoja. 

3. Hauki saattaa nälkiintyneenä ajatella, että uimarannalta olisi helppoa saada saaliiksi pieniä 

paloja ihmisestä, etenkin lapsista. 
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6 Opittu käyttäytyminen 
 

6.1 Oppimisella on monta muotoa 
 

Kaikilla lajeilla on suoraan periytyviä käyttäytymismalleja. Käyttäytymisen periytyminen ei kuitenkaan sulje 

pois samaan käyttäytymismalliin kohdistuvaa oppimista. Oppimista voi tapahtua yksilön omien kokemusten 

perusteella tai saamalla oppia, eli mallia toiselta yksilöltä. Se, mitä eläin voi oppia, rajoittuu usein fyysisen 

rakenteen perusteella. Esimerkiksi koira ei pysty oppimaan salvan avaamista, mutta kissa pystyy. Syynä on 

se, että näiden eläinten eturaajojen mahdolliset liikeradat ovat erilaisia. Emme myöskään voi opettaa 

koiraa tai kissaa syömään ruokailuvälineillä, koska niistä kummankaan eturaajojen rakenne ei mahdollista 

kädellisille tyypillistä tarttumaotetta, eli pinsettiotetta. 

Jotkin käyttäytymispiirteet opitaan, kun eläimen yksilönkehitys on siihen sopivassa vaiheessa. Harjoittelua 

ja siitä saatavaa palkintoa kutsutaan ehdollistamiseksi (operant conditioning). Jotkut käyttäytymismallit 

opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta, toiset taas matkimalla sosiaalisen oppimisen kautta. Oivaltavassa 

oppimisessa uusi käyttäytymistapa keksitään tyhjästä. 

 

Tehtäviä lukuun 6.1 

 

1. Lue Tiede lehden artikkeli ”Eläimetkin oppivat oivaltaen” ja vastaa kysymyksiin. 

http://www.tiede.fi/artikkeli/6/elaimetkin_oppivat_oivaltaen 

Miten geenit mahdollistavat oppimisen? Entä miten ne rajoittavat sitä? 

  

http://www.tiede.fi/artikkeli/6/elaimetkin_oppivat_oivaltaen
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6.2 Leimautuminen on erilaista oppimista 
 

Joskus ärsyke saa aikaan nopean ja peruuttamattoman käyttäytymisen muutoksen. Tällaista tapahtumaa 

kutsutaan leimaantumiseksi. Siinä nuorelle eläinyksilölle muodostuu nopeasti sidos kohteeseen jonka se 

kohtaa tietyn yksilönkehitykseen sidotun lyhyen vaiheen, sensitiivisen perioidin, aikana. Esimerkiksi 

vastakuoriutunut sinisorsa leimautuu heti kuoriuduttuaan emoonsa. Jotta leimautuminen tapahtuu, emon 

tulee täyttää tietty malli leimautumisen kohteesta: sen tulee äännellä tietyllä tavalla, sen tulee olla 

likipitäen sorsan kokoinen ja sen täytyy liikkua. Leimautumisen yksi tarkoitus on auttaa poikanen 

tunnistamaan oma emonsa ja pysymään sen perässä. Sillä on kuitenkin myös toinen tarkoitus. Sen 

perusteella poikanen tunnistaa oman lajinsa. Leimautuminen vaikuttaa siis esimerkiksi siihen, minkä lajin 

yksilön kanssa sinisorsa pyrkii pariutumaan sukukypsänä. 

Leimautuminen ei ole luokiteltavissa ihan perinteisessä mielessä oppimiseksi, koska siinä on tapahtumana 

joitakin oppimiselle ei kovinkaan tyypillisiä ominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi se, että leimautuminen 

tapahtuu vain tiettynä aikana kun taas oppimisen puolestaan ajatellaan yleensä jatkuvan läpi elämän. 

Leimautumisessa muistijälki syntyy nopeasti kun taas oppimisessa yleisesti ajatellaan toistuvuuden ja 

säännöllisyyden parantavan tulosta. Leimautuminen vahvistuu siitä, jos eläin joutuu ponnistelemaan 

päästäkseen kohteen läheisyyteen, kun taas oppimisessa rangaistus yleensä heikentää oppimistulosta. 

 

Tehtäviä lukuun 6.2 

 

1. Lue leimaantumisen vaikutuksesta nisäkkään sukupuolikäyttäytymiseen Viitalan kirjasta ”Inhimillinen 

eläin, eläimellinen ihminen” s. 69-73 ja vastaa kysymyksiin. 

a. Miten leimaantuminen vaikuttaa rotan käsitykseen omasta sukupuolestaan? 

b. Miten rotan sijoittuminen sikiökaudella kohtuun voi vaikuttaa sen luonteeseen ja 

lisääntymiskumppanin löytämiseen? 

c. Mikä on ihmisen androgenitaalisyndrooma ja mihin se vaikuttaa? 

d. Millaisia otaksumia leimautumisen ja ihmisen homoseksuaalisuuden välille on esitetty? 
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7 Eläinten kieli 
 

7.1 Eläinten kommunikaatio perustuu signaaleihin 
 

Eläimillä on rakenteita ja käyttäytymistapoja, joiden avulla ne välittävät toisilleen sosiaalisia signaaleja. 

Signaali tarkoittaa etologiassa yksilöltä toiselle siirtyvää tietoa. Signaalien välillä tapahtuva yksilöiden 

vuorovaikutus on eläinten kommunikaatiota. Joskus toisen yksilön signaali saa aikaan muissa yksilöissä 

välittömän seurauksen, kuten esimerkiksi majavan läiskäyttäessä hännällään veteen varoitukseksi 

valpastuvat kaikki yksilöt vaaraan välittömästi. Toisinaan signaali saattaa vaikuttaa hitaasti tai vähitellen, 

kuten esimerkiksi koiran virtsallaan merkkaama kemiallinen signaali lenkkipolun puun rungolla. Jokin 

rakenne tai käyttäytymispiirre nimetään signaaliksi silloin, kun san havaitaan toistuvasti muuttavan 

yksilöiden käyttäytymistä samalla tavalla. Signaaleita voidaan tutkia esimerkiksi käyttämällä niiden 

keinotekoisia jäljitelmiä, joita kutsutaan atrapeiksi. Esimerkiksi linnun äänen matkiminen pillin avulla on 

atrappi. 

Signaalit voivat olla visuaalisia sellaisilla lajeilla, joiden näköaisti on riittävän hyvä niiden havaitsemiseen. 

Tällaisia ovat selkärankaisten lisäksi selkärangattomista pääjalkaiset ja useat niveljalkaiset. Äänisignaaleita 

käyttävät selkärankaisten lisäksi selkärangattomista eläimistä vain niveljalkaiset ja eräät äyriäiset sekä 

jotkin hämähäkkieläimet. Kemialliset signaalit, eli useimmiten hajut, ovat useille eläimille ihmistä 

merkityksellisempiä. Lajinsisäisessä kommunikoinnissa käytettäviä yhdisteitä kutsutaan feromoneiksi, lajien 

välisessä kommunikoinnissa puolestaan allelokemikaaleiksi. 

 

Tehtäviä lukuun 7.1 

 

1. Lue ote Mehiläisten tanssista Salo & Soikkelin kirjasta ”Eläinten käyttäytyminen” s. 211- 216. 

2. Pohdi mitkä ihmisen käyttämistä eleistä voisivat olla rinnastettavissa eläinten signaaleihin. 
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7.2 Ihminen haluaisi eläinten puhuvan kanssaan 
 

Ihminen ja eläin kommunikoivat monin tavoin. He tulkitsevat toistensa eleitä, ilmeitä ja ääniä. Siinä missä 

seitsenpistepirkon ja ihmisen välinen kommunikaatio on olematonta, on esimerkiksi ihmisen ja koiran 

yhteistyön mahdollistava vuorovaikutus rikasta ja runsasta. Suurin osa ihmisen ja eläimen välisestä 

kommunikaatiosta perustuu siihen, että ihminen opettelee tulkitsemaan eläimen antamia signaaleja ja 

toisinpäin. Ihmisiä on kautta aikain kiehtonut ajatus siitä, mitä eläimillä olisi sanottavana, mikäli ne 

ymmärtäisivät ja osaisivat puhua ihmiskieltä. 

Se, milloin eläimen voidaan katsoa puhuvan, on määrittelykysymys. Valtaosa eläimistä ei pysty 

muodostamaan ihmiskieleltä kuulostavia sanoja jo pelkästään kurkunpäänsä erilaisen rakenteen takia. - 

Tämä koskee jopa ihmisen lähimpiä sukulaislajeja, erilaisia apinoita, simpansseja ja gorilloja. Osa 

ihmisäänteitä jäljittelevistä eläimistä tekee sen vain puhtaasti matkiakseen, sanan matkiminen ei vielä ole 

vuorovaikutteista ja ymmärtävää kommunikointia.  

Viisas Hans oli saksalainen hevonen, jonka omistaja uskoi pystyvän monimutkaisiin matemaattisiin 

tehtäviin. Hansilta voitiin esimerkiksi tiedustella "jos kuukauden kahdeksas päivä on tiistai, monesko päivä 

on seuraavan viikon perjantai?" ja hevonen vastasi koputtamalla kaviollaan maahan. Hansin uskottiin siis 

sekä ymmärtävän ihmiskieltä, osaavan laskea vastauksia vaikeisiinkin ongelmiin että kykenevän puhumaan 

kaviota koputtamalla oikean vastauksen yleisölle. Mielenkiintoisen "Kluger Hans" hevosesta tekee se, että 

hevosen omistanut opettaja uskoi vakaasti kotieläimensä kykyihin. Hansia tutkinut psykologi kuitenkin 

paljasti, että ilmiön takana olikin muuta kuin keskustelu matemaattisista ongelmista. Todellisuudessa Hans 

reagoi opettajansa ja yleisön sanattomiin vihjeisiin, eli eleisiin ja ilmeisiin, ja osasi näin lopettaa kavion 

koputtamisen juuri oikean luvun kohdalla. Sitä ei tietenkään ole kieltäminen, etteikö Hans olisi ollut viisas ja 

vuorovaikutuskykyinen eläin, mutta puhetta se ei ymmärtänyt, eikä osannut myöskään laskea tehtäviä. 

Lintuja on opetettu puhumaan tiettävästi jo vuosisatoja sitten. Kuuluisin puhuva lintu lienee 

harmaapapukaija Alex, joka osasi noin sata sanaa ja todennäköisesti myös osittain käsitti puhumansa. Se 

esimerkiksi pystyi kuvailemaan sille näytetyn esineen kokoa ja muotoa. Eläinpsykologi Irene Pepperberg 

tutki Alexia kolmenkymmenen vuoden ajan yliopistossa. Valtaosa puhuvista linnuista todennäköisesti 

kuitenkin vain matkii ihmiskielen sanoja, pystymättä varsinaisesti puhumaan ihmisen kanssa. Matkimaan on 

onnistuttu opettamaan harmaapapukaijojen lisäksi esimerkiksi undulaatteja ja amazonpapukaijoja. 

 

Tehtäviä lukuun 7.2 

 

1. Etsi lisää esimerkkejä ihmisen kanssa puhuvista eläimistä. Käytä myös you tube videopalvelua, jossa on 

paljon videoleikkeitä esim. lemmikkieläimistä joiden ääntely muistuttaa yksitätisiä ihmiskielen sanoja. 
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7.3 Kädelliset voivat puhua ihmiskieltä viittomalla 
 

Koska apinat ovat ihmisen lähimpiä sukulaisia, ovat ihmisten odotukset niiden kanssa keskustelemisesta 

olleet suuria. Ensimmäiset yritykset keskustella simpanssien kanssa eivät kuitenkaan onnistuneet, sillä 

tutkijat yrittivät opettaa simpanssit puhumaan ihmiskielellä. Simpanssien kurkunpään rakenne ei 

kuitenkaan mahdollistanut tätä. Lopulta Yhdysvaltalaiset tutkijat kokeilivat opettaa Washoe simpanssille 

amerikkalaista viittomakieltä. Tämän jälkeen viittomakieltä on opetettu muutamalle muullekin simpanssille 

sekä Koko nimiselle gorillalle. 

Tutkimuksissa apinat ovat siis oppineet käyttämään viittomia sekä ihmiselle kommunikoidessaan, että 

opettamaan niitä lajitovereilleen. Kriitikoiden mielestä viittomakielellä puhuvat apinat ovat kuitenkin vain 

ehdollistuneet käyttämään oikeita viittomia tutkijoilta saamiensa palkintojen innoittamina ymmärtämättä 

merkkien todellista tarkoitusta, ikään kuin Hans viisas hevonen. Siitä, onko viittovissa kädellisissä kysymys 

oikeasti käsitteellisestä kommunikaatiosta ihmiskielellä, vaiko vain ehdollistumisesta tiettyihin signaaleihin, 

ei tiede vielä ole päässyt yksimielisyyteen. 

 

Tehtäviä lukuun 7.3 

 

1. Tutustu viittovaan gorillaan Kogoon sekä artikkelin, että videon avulla. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Koko_(gorilla) 

http://www.youtube.com/watch?v=Pmuu8UEi2ko 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Koko_(gorilla)
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Lähteet 
 

Tämän oppimateriaalin lähteenä on käytetty useita eläinten käyttäytymistä käsitteleviä teoksia ja 

artikkeleita, joista keskeisimmät on lueteltu oheisessa listassa. 

 Judson O. 2005: Tohtori Tatjanan seksineuvoja koko luomakunnalle. Tammi, Hämeenlinna. 

 Salo J. & Soikkeli M. 1983 Otava, keuruu. 

 Viitala J. 2004: Inhimillinen eläin, eläimellinen ihminen. Atena kustannus Oy, Jyväskylä. 

 Viitala J. 2005: Vapaasta tahdosta? Käyttäytymisen evolutiivinen perusta. Atena kustannus Oy, 

Jyväskylä. 

Tämän lisäksi oppimateriaaliin liittyvissä tehtävissä viitataan useisiin verkossa julkaistuihin artikkeleihin. 

Artikkeleiden URL-osoitteet on annettu niiden yhteydessä. Artikkelit ovat olleet luettavissa kyseisistä 

osoitteista syksyllä 2012. Kuten verkkojulkaisuissa on mahdollista, jokin artikkeleista saattaa olla 

myöhemmin poistettu kyseisestä osoitteesta. 
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Liitteet 

Liite 1 Opettajalle 

Oppimateriaalin liitteenä on tehtäviin liittyvistä, verkossa julkaistuista, artikkeleista tulosteet. Ne on 

numeroitu kyseisen luvun ja tehtävän numeron mukaan. Tehtävät on suunniteltu niin, että artikkelit 

kannattaa jakaa opiskelijoille vasta kurssin edetessä, ei siis yhtenä monisteena kurssin alussa. Kurssin alussa 

jaettavaksi riittävät oppimateriaalin sivut 1-26. Artikkelit sijaitsevat liitteinä monisteen lopuilla sivuilla. 

Oppimateriaali on suunniteltu riittäväksi yhteen lukiokurssiin, jonka pituus on 22 x 75min. Osa 

oppitunneista käytetään vierailuihin ja vierailijoiden kuulemiseen, joten luentomateriaalia ei ole tarjolla 22 

luentoa varten. Lukiokurssin 22 oppituntiin on suunniteltu sisällytettäväksi myös 4 oppitunnin mittainen 

koe tai vaihtoehtoisesti pidempi vierailu. Oheisessa taulukossa on ehdotus kurssin toteuttamiseen. 

oppitunti 1 Luku 1 Johdanto oppitunti 11 Luku 5.1 Synnynnäinen 
käyttäytyminen kulkee 
perintötekijöissä 

oppitunti 2 Luku 2.1 Tapaustutkimus: varis 
ihmisen kaverina 

oppitunti 12 Luku 5.2 Vakioliikekaava on 
stereotyyppistä oppimista 

oppitunti 3 Luku 2.2 Evoluutioteorian 
perusteet 

oppitunti 13 Luku 5.3 Tapaustutkimus: 
hurjistunut hauki 

oppitunti 4 Luku 2.3 Perinnöllisyyden 
perusteet 

oppitunti 14 Luku 6.1 Oppimisella on monta 
muotoa 

oppitunti 5 Luku 3.1 Miten ja miksi oppitunti 15 Luku 6.2 Leimautuminen on 
erilaista oppimista 

oppitunti 6 Luku 3.2 Perittyä vaiko opittua oppitunti 16 VIERAILU 
esim. Biologian laitoksen 
eläintallit, eläinten 
käyttäytymisen tutkiminen 

oppitunti 7 Luku 3.3 Tapaustutkimus: 
riikinkukon pyrstö 

oppitunti 17 Seminaari – oppilastöiden 
esittelyt 

oppitunti 8 Luku 4.1 Aistinelimen ja 
toimijaelimen välinen 
tiedonsiirto saa aikaan 
käyttäytymisen 

oppitunti 18 Luku 7.1 Eläinten 
kommunikaatio perustuu 
signaaleihin 

oppitunti 9 VIERAILIJA 
esim. Joensuun agility-yhidstys, 
koiran käyttäytyminen muuttuu 
kouluttamalla 

oppitunti 19 Luku 7.2 Ihminen haluaisi 
eläinten puhuvan kanssaan 

oppitunti 10 Luku 4.2 Erilaiset aistit oppitunti 20 Luku 7.3 Kädelliset voivat puhua 
ihmiskieltä viittomalla 

Kurssin pituus 22 x 75min. oppitunnit 21-24 KURSSIKOE tai VIERAILU 
esim. Yleisöluento, 
saimaannorpan käyttäytyminen 

 


