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TAUSTA 
 

Käyttäytymisanalyysiperustei-
nen eläinkouluttajien koulutusohjelma 
aloitettiin professori Martti T. Tuomis-
ton johdolla Tampereen yliopistossa 
täydennyskoulutuksena vuonna 2018. 
Koulutusohjelman avulla on pyritty 

edistämään nykytiedon mukaista ja 
eettisesti kestävää toimintakulttuuria 
eläinkoulutuksessa. Käyttäytymisana-
lyysiin erikoistumisen avulla eläin-
kouluttajien ammattitaitoa voidaan ke-
hittää esimerkiksi perehtymällä käyt-
täytymisen mitattavuuteen, virheettö-
mään oppimiseen ja työelämässä kehi-
tettyihin eläinkoulutusmenetelmiin 
sekä tehostamalla työskentelytapoja 
sosiaalisesti tärkeiden ongelmien hoi-
don yhteydessä (Chance, 2014; 
Friedman & Fritzler, 2021; Gray & 
Diller, 2016; Hall, 2017; Poling ym., 
2015). Käyttäytymisanalyyttinen ym-
märrys tarjoaa perustutkimuksen käy-
täntöön soveltamisen lisäksi laajan 
ymmärryksen seurausten vaikutuk-
sesta käyttäytymiseen ja konkretisoi 
sen, miten voimme omalla toiminnal-
lamme tuottaa muiden elämiin onnel-
lisuutta ja turvallisuutta rakentavin ta-
voin (Sidman 2000, 2011). 

Laadimme käyttäytymisanalyyt-
tisen eläinkoulutuksen eettiset periaat-
teet edistämään koulutusohjelmassa 
olevien ja koulutusohjelman jo suorit-
taneiden eläinkouluttajien ammatil-
lista kehitystä. Kirjoittamisen taustana 
ovat käyttäytymisanalyysin kansain-
välisen sertifiointijärjestön (Behavior 
Analyst Certification Board) eettiset 
periaatteet (BACB, 2019). Laadituissa 
eettisissä periaatteissa painotetaan 
eläinkouluttajan ammattitoimintaa ke-
hittämään ohjaavia, nykyaikaiseen 
eläinten kohteluun selvärajaisesti kan-
nustavia sekä moniammatillista yh-
teistyötä selkeyttäviä osa-alueita ja ne 
on kirjoitettu käytännönläheisesti so-
vellettaviksi. 

 

 
1 Kiitämme Jari Parkkisenniemeä ja 
Anna Rimppiä käsikirjoitukseemme 
saaduista arvokkaista kommenteista. 
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Eläinkoulutuksen eettiset periaatteet2 
 
1. Kouluttajan vastuullinen toiminta 

1.1. Kouluttajan jokaisen menetelmä-
valinnan tulee perustua empiiri-
seen, tieteelliseen kirjallisuuteen 
silloin, kun tällaista tietoa on saa-
tavilla. Kouluttaja on velvollinen 
sitoutumaan työn laadukkaaseen 
ja tarkoituksenmukaiseen toteut-
tamiseen sekä kieltäytymään sel-
laisista tehtävistä, joihin hän ei 
voi koulutuksensa ja lain asetta-
mien vaatimusten mukaisesti si-
toutua. 

1.2. Kouluttajan tulee huolehtia siitä, 
että hänellä on tarvittava tietämys 
ja taito sen eläinlajin käyttäytymi-
sestä, jonka koulutusta hän ohjaa 
tai toteuttaa. Hänen tulee olla tie-
toinen siitä, että sama lajityypilli-
nen käyttäytyminen voi tilan-
teesta ja tavoitteesta riippuen olla 
joko riskitekijä tai vahvuus eläi-
men elämässä. 

1.3. Kouluttajan tulee huolehtia am-
matillisen osaamisensa pysymi-
sestä ajantasaisena perehtymällä 
asianmukaiseen tutkimuskirjalli-
suuteen ja osallistumalla tieteelli-
siin kokouksiin ja muihin ammat-
titaitoa ylläpitäviin tapahtumiin. 

1.4. Kouluttajan tulee varmistaa am-
mattitoimintansa läpinäkyvyys 
muille kertomalla asiasta silloin, 
kun muut hänen ammattinsa tai 
koulutuksensa vaikuttavat mer-
kittävästi hänen työskentelyta-
poihinsa eläinkouluttajana. 

 
2 Näissä eettisissä periaatteissa sanalla koulut-
taja tarkoitetaan koulutusohjelmassa olevia ja 
koulutusohjelman jo hyväksytysti suorittaneita, 
käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asi-
antuntija -nimikettä käyttäviä, henkilöitä. Asia-
kasosapuolilla tarkoitetaan sekä asiakkaana 
olevaa kouluttajan palvelun ja siitä saatavan 
hyödyn saajana olevaa ihmistä että koulutetta-
vaa eläintä, jonka terveys ja turvallisuus ovat 
ensisijaisesti asiakkaan vastuulla. Menetelmällä 
tarkoitetaan asiakassuhteen tavoitteisiin perus-

1.5. Kouluttaja ei saa suoraan ilmoit-
taa tai kiertoilmaisujen kautta an-
taa ymmärtää, että hänellä on pä-
tevyyksiä, joita hänellä ei ole. 
Kouluttajan tulee olla tietoinen 
omista ja käyttämiensä menetel-
mien rajoituksista. Jos hänellä ei 
ole tarvittavaa pätevyyttä ohjata 
asiakasta pääsemään tavoittee-
seensa suunnittelemansa ja toteut-
tamansa menetelmän avulla, hä-
nen tulee kertoa siitä asiakkaalle 
ja hankkia tarvittavaa työnoh-
jausta tai ohjata asiakas menetel-
män hallitsevalle ammatinharjoit-
tajalle. 

1.6. Kouluttajan tulee toimia totuu-
denmukaisesti ja rehellisesti sekä 
järjestää vuorovaikutustilanteet 
myös muiden ihmisten totuuden-
mukaista ja rehellistä käyttäyty-
mistä kannustaviksi. Kouluttaja ei 
saa suunnitella tai käyttää koulu-
tusmenetelmiä, jotka vahvistavat 
toisten vilpillistä, laitonta tai epä-
eettistä käyttäytymistä. Koulutta-
jan tulee hankkia tarvittavaa lisä-
koulutusta, jos eläimen biologi-
nen laji tai käyttäytyminen tai asi-
akkaan ikä, sukupuoli, kansan-
ryhmä, ihonväri, seksuaalisuus, 
vammaisuus, koulutustaso, tulo-
taso tai kieli vaikuttavat merkittä-
västi hänen suhtautumiseensa ja 
siihen, toteuttaako hän palvelun 
asiakkaan kannalta tasa-arvoisesti 
ja yhdenvertaisesti. 

1.7. Kouluttajan tulee noudattaa val-
litsevia lakeja eikä hän saa käyt-
täytyä tietoisesti ja toistuvasti häi-
ritsevästi tai nöyryyttävästi muita 

tuvaa sekä sen aikana suunniteltua ja toteutettua 
eläinkoulutusmenetelmää. Menetelmä on joh-
donmukainen ja välivaiheisiin perustuva toi-
mintatapa eläimen käyttäytymisen muutta-
miseksi esimerkiksi hyvinvointitekijöihin tai 
harjoitusympäristöön vaikuttamalla sekä uusia 
taitoja tai tilannekohtaisten tapojen muuttamista 
harjoittelemalla. Kouluttaja pystyy aina osoitta-
maan asiakkaalle menetelmän avulla aikaansaa-
tuja muutoksia kuvailuarvioinnin tai mittaami-
sen avulla. 



Käyttäytymisanalyysi ja –terapia, 1-2, 2021 
 

3 
 

ihmisiä kohtaan iän, sukupuolen, 
kansanryhmän, ihonvärin, seksu-
aalisuuden, vammaisuuden, kou-
lutuksen, tulotason, kielen tai 
eläimen biologisen lajin vuoksi. 
Kouluttajan tulee tunnistaa henki-
lökohtaisen terveydentilansa tai 
ongelmiensa mahdollinen vaiku-
tus tarjoamiensa palvelujen te-
hokkuuteen ja kieltäytyä sen pe-
rusteella työtehtävistä, joihin hän 
ei voi eettisiä periaatteita noudat-
taen sitoutua. 

1.8. Kouluttajalla on aina vastuu siitä, 
että hän ei käytä asiakasosapuolia 
hyväkseen taloudellisesti tai 
muulla tavoin. Kouluttajan tulee 
hänen ja asiakkaan välisistä sosi-
aalisista suhteista huolimatta säi-
lyttää selkeä ero ammatillisen ja 
yksityiselämän välillä suhteessa 
asiakkaaseen. 

1.9. Kouluttajan tulee osoittaa sitoutu-
vansa käyttäytymisanalyyttisen 
eläinkoulutuksen eettisiin periaat-
teisiin kaikille niille tahoille, joi-
hin hänen ammatillinen toimin-
tansa on sidoksissa. 

1.10. Kouluttajan tulee tarjota käyttäy-
tymisanalyysiin perustuvaa eläin-
koulutusta palveluna vain asiak-
kaan kanssa ennalta määritel-
lyissä ammatillisissa rooleissa ja 
konteksteissa. Kouluttaja on vel-
vollinen suhteuttamaan asiakkaan 
kanssa sovitut tavoitteet palvelun 
kestoon. 

2. Tietoon perustuva suostumus 

2.1. Kouluttajan tulee kertoa asiak-
kaalle palveluistaan ja kuvailla 
toimintatapojaan selkeällä ja 
yleistajuisella tavalla samanaikai-
sesti pitäytymällä käyttäytymis-
analyyttisen eläinkoulutuksen kä-
sitteellisissä perusperiaatteissa. 

2.2. Asiakassuhteen sekä palvelun 
keston ja yleisen sisällön tulee pe-
rustua asiakkaalta saatuun kirjal-
liseen ja ennalta saatuun, tietoon 

perustuvaan suostumukseen. 
Suostumus voi olla lomakemuo-
toinen tai osana sähköposti- tai pi-
kaviestisovelluksen viestejä. 

2.3. Kouluttaja suunnittelee asiakas-
suhteen aikana käytettävät mene-
telmät asiakkaan tavoitteiden pe-
rusteella ja tämän kanssa joko jat-
kuvassa yhteistyössä tai vähin-
tään osallistamalla asiakasta. 

2.4. Kouluttaja suunnittelee menetel-
män siten, että hän ja asiakas voi-
vat yhteisymmärryksessä määri-
tellä ja varmistaa ne käyttäytymi-
set, joiden avulla eläimen suostu-
muksen antaminen tai suostu-
muksen peruuttaminen on havait-
tavissa menetelmän toteuttamisen 
ajan. 

2.5. Kouluttaja kuvailee asiakkaan 
käyttöön suunnittelemansa mene-
telmän välivaiheet ja yksityiskoh-
dat yleistajuisesti. Kouluttajan tu-
lee varmistaa, että asiakas ym-
märtää ja pystyy hyväksymään 
kouluttajan suunnitteleman me-
netelmän ja sen toteuttamistavan 
koko asiakassuhteen ajan. 

2.6. Menetelmien yksityiskohtien, vä-
livaiheiden tai tavoitteiden muut-
tuminen asiakassuhteen aikana 
edellyttää asiakkaan suostumuk-
sen varmistamista. Näissä tapauk-
sissa asiakkaan suullinen suostu-
mus riittää muutosten toteuttami-
seen. 

2.7. Kouluttaja varmistaa erikseen asi-
akkaan ymmärryksen toteutetta-
van menetelmän tai sen keskeyt-
tämisen mahdollisista riskeistä tai 
haittavaikutuksista. 

2.8. Kouluttajan tulee varmistaa asi-
akkaan tietoisuus siitä, että tämä 
voi peruuttaa suostumuksensa 
menetelmän toteuttamiseen väli-
aikaisesti tai toistaiseksi milloin 
tahansa. 



Käyttäytymisanalyysi ja –terapia, 1-2, 2021 
 

4 
 

3. Luottamuksellisuus 

3.1. Kouluttaja soveltaa ammattitoi-
minnassaan tietosuojaa koskevaa 
lainsäädäntöä. Kouluttajan tulee 
noudattaa salassapitovelvolli-
suutta ja pitää kaikkea asiakkaalta 
saatavaa tietoa luottamukselli-
sena. 

3.2. Voimassa olevat lait voivat vel-
voittaa kouluttajaa asiakastietojen 
luovutukseen viranomaisille. Täl-
laisissa tilanteissa kouluttajan tu-
lee kertoa asiakkaalle lain edellyt-
tämistä vaitiolovelvollisuutta 
koskevista rajoituksista. 

3.3. Toimenpiteiden toteuttamisen 
kuva-, ääni- ja videotallentami-
seen sekä tallenteiden julkaisemi-
seen tarvitaan asiakkaan tietoon 
perustuva suostumus. Suostu-
musta pyytäessään kouluttaja ker-
too asiakkaalle, mitä tunnistetie-
toja asiakasosapuolista kerätään 
ja missä ne on tarkoitus julkaista. 

3.4. Kouluttaja asettaa palkkionsa asi-
akkaan kanssa ennalta sovitun ja 
asiakassuhteen aikana suoritetun 
työn perusteella. Kouluttaja ei saa 
tavoitella ammattitoiminnallaan 
perusteetonta aineellista etua. 

4. Eläimen käyttäytymisen arviointi 

4.1. Kouluttaja suunnittelee vuorovai-
kutuksessa asiakkaan kanssa tä-
män senhetkisiin kykyihin, lähtö-
tilanteeseen ja tavoitteisiin perus-
tuvan menetelmän väli- ja loppu-
tavoitteineen. Lisäksi kouluttaja 
suhteuttaa menetelmän eläimen 
tiedettyyn terveydentilaan, hyvin-
vointitekijöihin, elinympäristöön 
tai harjoituspaikan olosuhteisiin, 
tiedettyyn oppimishistoriaan ja 
menetelmän toteuttamisen aikana 
käytettäviin kohteisiin ja muihin 
apuvälineisiin. 

4.2. Kouluttaja arvioi ennen menetel-
män käytön suunnittelemista eläi-
men terveyttä ja perustarpeita 
koskevien hyvinvointitekijöiden 

sekä elinympäristön osatekijöi-
den vaikutuksen eläimen käyttäy-
tymiseen. Käyttäytymisongel-
mien hoitamisen yhteydessä ja 
työnsä vaikuttavuuden osoitta-
miseksi kouluttaja suosii funktio-
naalista arviointia ja perustason 
mittaamista ennen menetelmän 
käytön suunnittelua ja toteutta-
mista. 

4.3. Kouluttajan tulee ohjata asiakas 
konsultoimaan ensisijaisesti 
eläinlääkäriä, jos hän arvioi eläi-
men terveydellisten syiden vai-
kuttavan haitallisesti sen käyttäy-
tymiseen ja estävän asiakkaan 
kanssa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. 

4.4. Jos eläimelle on määrätty sen 
mielialaan vaikuttava lääkitys, 
kouluttaja suosii funktionaalisen 
arvioinnin hyödyntämistä mene-
telmien käytön suunnittelemisen 
tukena sekä lääkityksen ajaksi 
että sen jälkeiseksi ajaksi. 

5. Eläimen käyttäytymisen muutta-
minen 

5.1. Kouluttaja on velvollinen käyttä-
mään työssään tehokkaita tieteel-
liseen tutkimukseen ja sen yksilö-
tason soveltamiseen tarkoitettuja 
tarkoituksenmukaisia menetel-
miä. Kouluttajan tulee varmistaa 
asiakkaan tietoisuus siitä, mitä te-
hokkaiden menetelmien lyhyen ja 
pitkän aikavälin hyötyjä tai hait-
toja ihmisille ja eläimille on osoi-
tettu tieteellisessä tutkimuksessa 
tai mitä kouluttaja osaa kertoa 
niistä työkokemukseensa perus-
tuen. 

5.2. Kouluttajan tulee varmistaa, että 
koulutustilanteeseen valittu ym-
päristö edistää ja tukee tehokkaan 
menetelmän käyttämistä ja asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamista. 
Jos ympäristö estää menetelmän 
käytön, kouluttaja pyrkii muutta-
maan ympäristöä menetelmän te-
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hokkuutta edistävästi tai selittä-
mään asiakkaalle menetelmän te-
hokkuuden edistämiseksi tarvitta-
vat toimenpiteet. 

5.3. Kouluttajan tulee suosia ja kehit-
tää työssään ensisijaisesti positii-
viseen vahvistamiseen perustuvia 
ja eläinten käyttäytymistä vähiten 
rajoittavia menetelmiä. Koulutta-
jan tehtävänä on parantaa asiak-
kaiden ymmärrystä menetelmien 
tehokkuutta edistävistä johdon-
mukaisista toimintatavoista käy-
tännönläheisillä tavoilla. 

5.4. Kouluttajan tulee arvioida käyte-
tyn koulutusmenetelmän vaiku-
tusta eläimen käyttäytymiseen ja 
hyvinvointiin koulutustapahtu-
mien aikana ja niiden välillä. 
Kouluttaja osallistaa asiakasta 
menetelmän lyhyemmän ja pi-
demmän aikavälin vaikutusten 
seurantaan ja havainnoista kes-
kustelemiseen. Sen avulla koulut-
taja varmistaa, että asiakas ym-
märtää menetelmän käytön ja sen 
seurausten yhteyden eläimen ko-
konaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

5.5. Kouluttajan tulee minimoida kou-
lutettavan eläimen terveydelle, 
kehitykselle tai sopeutumiselle 
haitallisten vahvisteiden ja moti-
voivien operaatioiden käyttämi-
nen. Kouluttajan tulee hankkia li-
säkoulutusta, työnohjausta tai oh-
jata asiakas pätevälle ammatin-
harjoittajalle sellaisissa tilan-
teissa, joissa hän ei osaa suunni-
tella menetelmää asiakasosapuol-
ten parhaaksi ja käyttäytymisana-
lyyttisen eläinkoulutuksen eet-
tistä toimintakulttuuria edistä-
västi. 

5.6. Ennen käyttäytymisen vähentä-
missuunnitelmien, kuten sammut-
tamis- tai heikentämismenetel-
män tai eläimen mielialaan vai-
kuttavan lääkehoidon ohella käy-
tettävän menetelmän soveltamista 
kouluttajan tulee suunnitella toi-

menpiteet myös vaihtoehtoisen 
käyttäytymisen vahvistamiseksi. 
Tätä ennen kouluttajan tulee var-
mistaa eläimen käyttäytymistä 
vähiten rajoittavien lähestymista-
pojen samanaikainen ja pysyvästi 
johdonmukainen toteutuminen. 

5.7. Kouluttaja hyödyntää käyttäyty-
misen funktionaalista arviointia ja 
analyysia sekä mittausmenetel-
miä ja oman työnsä vaikuttavuu-
den osoittamista vaativampien ja 
kolmansia osapuolia sisältävien 
tavoitteiden saavuttamisessa. 
Kouluttaja raportoi tuloksista asi-
anmukaisesti ja hyvää tieteellistä 
käytäntöä noudattaen. 

6. Työturvallisuus eläinkoulutuk-
sessa 

6.1. Kouluttaja huomioi työturvalli-
suuden eläinkoulutuksessa konk-
reettisena ja vuorovaikutuksessa 
muodostuvana toimintana, joka 
koskee kaikkia osapuolia. 

6.2. Kouluttajan tulee ohjeistaa asia-
kasta riittävästi ja yleistajuisesti 
etukäteen varmistaakseen mene-
telmän suunnitelmallisen käytön 
asiakassuhteen alusta alkaen. 

6.3. Kouluttajan tulee hyödyntää työs-
sään tehokkaita menetelmiä, joita 
hän ja asiakas voivat käyttää 
suunnitelmallisesti ja tietoisen 
turvallisesti. 

6.4. Kouluttajan tulee perustaa suun-
nittelemansa menetelmän käyttö 
virheettömän oppimisen lähesty-
mistapaan etenkin ongelmakäyt-
täytymisiä hoidettaessa. 

6.5. Kouluttaja käyttää työnohjausta 
apuna silloin, kun hän epäilee 
suunnittelemansa menetelmän tai 
omien taitopuutosten aiheuttavan 
vaaratilanteita itselleen tai asia-
kasosapuolille. 

6.6. Kouluttaja on velvollinen kes-
keyttämään koulutustapahtuman 
ja täydentämään suunnitelmaa, 
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jos asiakasosapuolten käyttäyty-
minen estää menetelmän turvalli-
sen käyttämisen. 

6.7. Kouluttajan tulee huomioida te-
hokkaan menetelmän soveltami-
sen aikana käytettävien apuväli-
neiden ja käytettävissä olevan ti-
lan vaikutukset eläimen käyttäy-
tymiseen. Kouluttaja osoittaa tä-
män arvioimalla koulutustilantee-
seen liittyviä riskejä ja kertomalla 
asiakkaalle suunnitelmastaan nii-
den vähentämiseksi. 

6.8. Kouluttaja tunnistaa, vastaako hä-
nen ammattitoimintansa sen tar-
koitusta kaikissa tilanteissa ja 
määrittelee työnkuvansa tarkasti 
etukäteen sellaisissa moniamma-
tillisissa työtilanteissa, joissa eläi-
men itseisarvon tilapäinen rikko-
minen on välttämätöntä eläimen 
asianmukaisen hoidon varmista-
miseksi. 

6.9. Kouluttajan tulee olla tietoinen 
pakkokeinoista ja niiden haitta-
vaikutuksista. Hänen ei tule kos-
kaan osallistua asiakasosapuolten 
väkivaltaiseen tai väkivallalla uh-
kaavaan kohteluun. 

7. Tieteellinen tutkimus 

7.1. Kouluttaja noudattaa tieteellisen 
tutkimuksen tekemisessä oman 
alansa eettisten periaatteiden li-
säksi hyvää tieteellistä käytäntöä 
sekä muita tutkimusalaansa vai-
kuttavia ohjeita ja lainsäädäntöä. 
Kouluttaja noudattaa avoimen tie-
teen ja tutkimuksen strategisia 
päämääriä. 

7.2. Kouluttajan tulee pystyä peruste-
lemaan tutkimuksen tarkoitus ja 
oikeuttamaan eläinten käyttämi-
nen osana tiedontuotantoa ennen 
tutkimuksen aloittamista ja sen 
toteuttamisen ajan. 

7.3. Kouluttajan tulee arvioida tutki-
muksen aiheuttamat mahdolliset 
haitat eri osapuolille ja tehdä 

suunnitelma niiden vähentä-
miseksi. Kouluttajan tulee tarvit-
taessa hakea tutkimushankkeel-
leen sen toteuttamista puoltava 
eettinen ennakkoarviointi. 

7.4. Jos kouluttaja pyytää asiakasta 
osallistumaan tieteelliseen tutki-
mushankkeeseen, hänen tulee an-
taa asiakkaalle riittävät tiedot tut-
kimuksen sisällöstä, tutkimuk-
seen osallistumisesta ja hänen 
henkilötietojensa käsittelystä to-
tuudenmukaisella ja asiakkaalle 
ymmärrettävällä tavalla. Koulut-
taja pyytää asiakkaalta hänelle an-
nettuihin tietoihin perustuvan kir-
jallisen tai sähköisen suostumuk-
sen. 

7.5. Kouluttaja varmistaa asiakkaan 
tietoisuuden siitä, että tieteelli-
seen tutkimukseen osallistumista 
varten pyydettävä suostumus kos-
kee vain tutkimusta, eikä muita 
kouluttajan koulutuspalveluja. 
Asiakas voi peruuttaa suostumuk-
sensa osallistua tutkimukseen il-
man, että suostumuksen peruutta-
misella on haitallisia vaikutuksia 
asiakkaan kouluttajalta ostamien 
koulutuspalvelujen toteuttami-
seen. 

7.6. Kontrolloituun tutkimushankkee-
seen osallistuvalle asiakkaalle tu-
lee heti vertailutoimenpiteen lo-
puttua tarjota tehokasta interven-
tiota, jos hänet on interventioryh-
mien satunnaistamisella valittu 
vertailuryhmään, joka ei varsinai-
sessa tutkimuksessa ole mukana 
ongelman tai taidon paranta-
miseksi tarkoitetussa tehokkaassa 
interventiossa. 

8. Julkinen esiintyminen 

8.1. Kouluttajan ei tule irrottaa yksit-
täisiä eettisten periaatteiden koh-
tia asiayhteydestään. 

8.2. Kouluttajan tulee kuvata koulu-
tustoimintaansa, käyttämiään me-
netelmiä ja periaatteita alan am-
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mattilaisille asianmukaisia käyt-
täytymisanalyyttisia, tieteellisiä 
termejä oikein käyttäen ja maalli-
koille selkokielellä kuvaten niin, 
että nämä kuvaukset vastaavat si-
sällöllisesti käyttäytymisanalyy-
sin tieteellisellä kielellä kuvattuja 
asioita. 

8.3. Kouluttaja ei vääristele, johdata 
harhaan, liioittele tai kuvaa vilpil-
lisesti sitä, mitä hän tekee työk-
seen tai millaisia työtapoja hän 
noudattaa ja millaisia seurauksia 
niillä on. 

8.4. Kouluttaja keskittyy oman osaa-
misensa ilmaisemiseen eikä 
esiinny yleisen tason tai muiden 
alojen asiantuntijana tai niitä vä-
hätellen. 

8.5. Kouluttaja edustaa julkisissa ti-
lanteissa kaikkia käyttäytymis-
analyyttisen eläinkoulutuksen 

asiantuntijoita, eikä väitä käyttäy-
tymisanalyysiksi sitä, mikä sitä ei 
ole. 

8.6. Kouluttajan tulee mahdollisuuk-
sien mukaan korjata edustamiinsa 
toimintatapoihin tai alansa käsit-
teistöön liittyviä väärinkäsityksiä, 
jos hän sellaisia kohtaa. 

8.7. Kouluttajan tulee tehdä selväksi, 
mistä roolista käsin hän puhuu, te-
kee tai kirjoittaa, jos hän edustaa 
käyttäytymisanalyyttisen eläin-
koulutuksen eettisten periaattei-
den vastaista toimintaa tai useam-
paa ammattikuntaa samanaikai-
sesti. 

8.8. Julkisesti yhteistyötä tehdessään 
kouluttajan on määriteltävä, mikä 
on hänen oma käyttäytymisana-
lyysiperusteisen eläinkoulutuksen 
asiantuntijuuden osuus yhteis-
työssä. 
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