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1. YHTEENVETO 
 
Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on tehty työkaluksi, joka palvelee sekä kasvattajia, että kaikkia niitä, 
jotka ovat jämtlanninpystykorvista kiinnostuneita. JTO sisältää myös rotujärjestön asettamia jalostuk-
sellisia tavoitteita ja tähän ohjelmaan onkin sisällytetty toimintasuunnitelma muutamiksi vuosiksi 
eteenpäin. Ohjelma on tarkoitus päivittää vähintään 5 vuoden kuluttua ajan tasalle. 
 
Kuvaus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta 
Jämtlanninpystykorvaa käytetään pääsääntöisesti hirvenmetsästykseen, joskin -etenkin entisaikoina- 
sillä on metsästetty myös karhua ja ilvestä, jopa metsäkanalintuja. Käyttötarkoitus asettaa suuret vaa-
timukset voimakkuudelle ja kestävyydelle. 
 
Rodun tilanne ja jalostustavoitteet 
Jämtlanninpystykorva on yleisin hirvikoirarotu Suomessa ja kaiken kaikkiaan neljänneksi suosituin koi-
rarotu maassamme (vuoden 2013 rekisteröinnit). Se on lisäksi suosittu rotu Ruotsissa ja Norjassa. Tätä 
jalostusohjelmaa jämtlanninpystykorvalle laadittaessa kaksi asiaa kohoaa keskeisiksi. Ensimmäiseksi on 
tärkeää edelleen kehittää rotuna jämtlanninpystykorvaa suurriistanmetsästykseen erinomaisesti sovel-
tuvana koirana, joka sopii käyttöominaisuuksiltaan, luonteeltaan sekä rakenteeltaan käyttötarkoituk-
seensa. Käyttöindeksien kehittäminen ja käyttöönotto auttavat merkittävästi tämän tavoitteen saavut-
tamista. Toinen tärkeä asia on edistää rodun terveyttä kehittäen uusia tutkimusmenetelmiä kuten gee-
nitestejä erilaisien perinnöllisten sairauksien vastustamiseksi. Lisäksi terveyttä pyritään edistämään 
erilaisten terveysindeksien käyttöönotolla. 
 
Jalostuspohjan laajuus 
Jämtlanninpystykorvakanta on niin sanottu suljettu populaatio, joka tarkoittaa, että siihen ei tule gee-
niainesta ulkopuolelta. Tästä johtuen uhkana rodulle on sukusiitoksen liiallinen lisääntyminen ja sitä 
myöten perinnöllisen monimuotoisuuden aleneminen. Suomessa jämtlanninpystykorvan tehollinen 
populaatio oli 242 vuonna 2013, jonka lisäksi rodun tehollista populaatiota kasvattavat Ruotsin ja Nor-
jan koirakanta. Tehollinen populaatiokoko on ollut kasvussa. 
 
Tehollinen, jalostukseen käytettävä kantamme on pienempi kuin mitä koirien lukumäärä antaa ymmär-
tää, koska vuosien varrella rekisteröidyistä uroksista on käytetty jalostukseen n. 13 % ja nartuista n. 22 
%. On tarpeellista välttää rodun liian korkeaa sukusiitosta ja samalla pitää pyrkiä lisäämään kannan 
geneettistä monimuotoisuutta, mikä suljetussa populaatiossa tarkoittaa geenialleelin hävikin minimoi-
mista. Kuitenkin on tärkeää myös muistaa rodun käyttötarkoitus – käyttöominaisuuksiltaan heikoilla 
koirilla ei ole tarpeen jatkaa sukua. Riittävä jalostuspohja voidaan säilyttää käyttämällä jalostukseen 
käyttöominaisuuksiltaan erinomaisia koiria. 
 
Sukusiitosasteen laskemiseksi on viime vuosina käytetty runsaasti tuontiuroksia jalostukseen. Samalla 
yksittäisten urosten jälkeläismäärät ovat laskeneet, eikä erityisiä matadoriuroksia ole enää esiintynyt. 
Rotujärjestön tavoitteena on edelleen jalostuspohjan laajentaminen. Tähän tavoitteeseen pyritään 
käyttämällä eri sukulinjojen koiria monipuolisesti jalostukseen sekä pitämään rodun keskimääräisen 
sukusiitosprosentti alle yleisen suosituksen 6,25 %, joka vastaa serkusparituksen sukusiitosastetta. Li-
säksi järjestön tavoitteena seuraavalle viisivuotiskaudelle on rajoittaa yksittäisen uroksen jälkeläismää-
rä enintään 150:een. 
 
Luonne 
Nykyään jämtlanninpystykorva on luonteeltaan lähes tavoitteen mukainen. Jonkin verran esiintyy arko-
ja ja aggressiivisia koiria, jotka olisi ehdottomasti suljettava jalostuksen ulkopuolelle. Jämtlanninpysty-
korvan käyttötarkoitus jo vaatii siltä erinomaista luonnetta ja suuri kokoisena koirarotuna aggressiiviset 
yksilöt ovat vaarallisia jokapäiväisessä elämässä eivätkä sovellu seuruemetsästykseen. 
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Käyttöominaisuudet 
Suomessa jämtlanninpystykorvan käyttöominaisuudet ovat parantuneet merkittävästi viimeisen 20 
vuoden aikana. Käyttökoetulosten perusteella jämtlanninpystykorvasta saa varmimmin toimivan hirvi-
koiran tällä hetkellä. Rotujärjestön tavoitteena on edelleen kehittää rodun käyttöominaisuuksia. Erityi-
sesti pyritään panostamaan koirien varhaiskypsyyteen, sillä sen on todettu olevan voimakkaimmin pe-
riytyvä käyttöominaisuus. (Liinamo 2007) 
 
Terveys 
Lonkkaniveldysplasiaa ilmenee rodussa verrattain vähän eikä sen ole todettu juurikaan estävän koiran 
käyttöä metsästykseen. Rotujärjestö hyväksyy myös C-lonkkaisten koirien jalostukseen käytön. Vaati-
muksena on, että toteutettavan yhdistelmän lonkkaindeksin keskiarvo on yli 95. Lisäksi rodussa esiintyy 
polvinivelen paikoiltaan menemistä, jonka johdosta koiria joudutaan lopettamaan jonkin verran. 
 
Jämtlanninpystykorvalla esiintyy myös erilaisia silmäsairauksia, lähinnä perinnöllistä kaihia sekä verk-
kokalvon etenevää surkastumista. Ongelmana on, että silmäsairaudet usein ilmenevät vasta myöhem-
mällä iällä ja koiraa on jo ehditty käyttämään jalostukseen. Rotujärjestön tavoitteena on saada lisää 
koiria tutkittua, etenkin vanhempia yksilöitä. Samalla pyritään kehittämään yhteistyössä Ruotsin rotu-
järjestön kanssa geenitesti silmäsairauksien virhegeenien paikantamiseksi. 
 
Ulkomuoto 
Jämtlanninpystykorva on ulkomuodollisesti varsin tasokas. Rodun rakenne soveltuu verrattain hyvin 
sen käyttötarkoitukseen. Harvoin tapaa jämtlanninpystykorvaa, jonka rakenne ei kestä käyttöä. Met-
sästykseen käytettävänä koirana jämtlanninpystykorvan perusrakenne on melko luonnonmukainen. 
Kuitenkin rakenteellisia vikoja esiintyy jonkin verran, erityisesti raajojen puutteelliset kulmaukset sekä 
virheellinen lantion asento ovat rodussa suhteellisen yleisiä. Tavoitteena on säilyttää jämtlanninpysty-
korva rotumääritelmän mukaisena ja pyrkiä vähentämään sen pahimpia rakenteellisia puutteita. 
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Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille 
 
YLEISET VAATIMUKSET SIITOSUROKSELLE: 
 

● Koiran on oltava perimältään niin hyvä yksilö, että sen jälkeläisistä voidaan odottaa tulevan 
myös rotunsa erinomaisia edustajia, sekä ulkomuoto- että käyttöominaisuuksiltaan 

● Hyvä terveys ja ei eri yhdistelmissä toistuvia todettuja perinnöllisiä sairauksia (koskee myös 
jälkeläisiä) 

● Mahdollisimman hyvä oma pentuearvo 
● Käyttökokeen 1 palkinto alle 30 kk iässä 
● Oikea luonne 
● On halukas astumaan 
● Jälkeläisiä max. 40 kpl, ellei em. jälkeläismäärästä vähintään 25 % ykkösen haukkuneita 

(jälkeläisnäyttöjä vähintään kolmesta pentueesta). 
● Jälkeläisiä max. 150 kpl Suomessa, mikäli jälkeläisnäytöt sitä edellyttävät 
● Urosta suositellaan max. kaksi kertaa samalle nartulle, mikäli ensimmäinen pentue on 

osoittautunut erinomaiseksi koetuloksilla mitaten (ei perättäisiin pentueisiin, ellei edellinen 
pentue ole ollut lukumäärältään pieni tai sukupuolijakaumaltaan yksipuolinen) 

● Uros sopii suunnitellulle nartulle sukunsa puolesta em. kriteerit täyttäen 
● Koiralla tulee ennen toista astutusta olla lonkkakuvauslausunto, jotta sen seuraavat jälkeläiset 

rekisteröidään. Kennelliiton kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevien ehtojen mukaan E-
lonkkaisen jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. 

 
 
YLEISET VAATIMUKSET SIITOSNARTULLE: 
 

● Koiran on oltava perimältään niin hyvä yksilö, että sen jälkeläisistä voidaan odottaa tulevan 
myös rotunsa erinomaisia edustajia, sekä ulkomuoto- että käyttöominaisuuksiltaan 

● Hyvä terveys ja ei eri urosten kanssa toistuvia todettuja perinnöllisiä sairauksia (koskee myös 
jälkeläisiä) 

● Mahdollisimman hyvä oma pentuearvo 
● Oikea luonne 
● Astuttaminen ja synnytys onnistuvat luonnollisesti 
● Narttu sopii suunnitellulle urokselle sukunsa puolesta em. kriteerit täyttäen 
● Koiralla tulee ennen toista astutusta olla lonkkakuvauslausunto, jotta sen seuraavat jälkeläiset 

rekisteröidään. Kennelliiton kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevien ehtojen mukaan E-
lonkkaisen jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. 
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2. RODUN TAUSTA 
 
Alkuperä ja käyttötarkoitus 
Kun tarkastellaan pystykorvien historiaa, on Venäjää ja Skandinaviaa pidettävä yhtenä alueena. 7000 
vuotta eKr. oli koko Etelä-Skandinavia peittynyt lähinnä mäntymetsällä, jonka aluskasvillisuutena oli 
hasselpähkinäpensaita. Eläinkannasta voidaan mainita hirvi, saksanhirvi, metsäkauris, alkuhärkä, villi-
hevonen, villisika, karhu, susi, mäyrä, ilves, villikissa, näätä, orava ja hilleri. Vanhemman kivikauden 
asuinpaikoista (3000 vuotta e.Kr.) on löydetty näyttöjä, että sudesta kesyyntynyt koira, Canis lupus 
familiaris, on tullut metsästäjäkansan (veidekansan) ensimmäiseksi kotieläimeksi. Tämä koira oli suden 
tapaan tyypiltään pystykorva, jolla oli suhteellisen leveä ja voimakas kallo, kiilamainen kuono-osa, pys-
tyt korvat ja häntä rullattuna selän yli. Koira edusti jo tuolloin suhteellisen yhtenäistä tyyppiä ja kun 
verrataan tämän päivän koiriin, niin variaatio oli paljon vähäisempiä. Erotetaan kolme tyyppiä, jossa 
koiran kokoerot ovat melko suuret, eli pienimmät olivat Canis lupus familiaris – palustris, joita on myös 
nimetty suokoiraksi. Sitten keskikokoiset, enemmän alkukantaiset Canis lupus familiaris – ladogensis, ja 
suurin tyyppi oli Canis lupus familiaris - inostranzervi. Tanskan Maglemose- ja Mullerupi- nimisistä pai-
koista Sjaellandilla, ja Ertebolle -nimisestä paikasta Jyllannilla, on löydetty koirien luun osia, jotka edus-
tavat sekä pienempää että isompaa tyyppiä. Muuten Pohjolasta on löytynyt niukasti koirien luitten 
jäännöksiä. 
 
Ruotsin Sjöholmenista on löydetty kahden tai kolmen eri koiran alaleukoja, jotka ovat voimakkaita, 
melkeinpä ylikorostuneita vahvuudessaan. Myös Allerumista, Ruotsin Skånesta, on löydetty suosta 
melkein ehjä koiran luuranko. Tämä koira on ollut instranzervi - tyyppiä, eli samanlainen kuin Sjöhol-
menista löydetty koira. Norjasta on löydetty neljän koiran jäännöksiä Visteholasta, kivikautisesta asuin-
paikasta Stavangerista luoteeseen. Nämä koirat sijoitetaan suokoirien ryhmään ja ne olivat pienempiä 
kuin tämän päivän hirvikoirat. 
 
Myöhäisemmän kivikauden aikana (n.3000- 1500 eKr.) tuli maanviljelyskansa etelästä Ruotsiin ja Nor-
jaan, mutta Suomeen muutti metsästäjäkansaa Laatokan seuduilta. Ainoat koirajäännökset kivikauden 
asuinpaikoilta Suomesta on löydetty Pihtiputaalta ja Rönnistä Hämeestä. Nämä löydökset ovat pienten 
koirien alaleukoja. Pronssiajalta (n.1500–500 vuotta eKr.) löytyy enemmän variaatioita koirien koosta 
varsinkin etelässä. Pohjoisempanakin löytyy luita pystykorvista ja näitten koirien koko vaihtelee mel-
koisesti. 
 
Kun siirrytään eteenpäin ajassa, lisääntyy koiratyyppien hajonta, mitä nuorin löydös on. Pystykorva-
tyyppi on kuitenkin punainen lanka, kun tarkastellaan Pohjois-Euroopan koirahistoriaa. Tänään täällä 
tavataan koko joukko pystykorvarotuja, esim. harmaa norjanhirvikoira, musta norjanhirvikoira, norjan 
buhund, lunnikoira, jämtlanninpystykorva, valkoinen ruotsinhirvikoira, hälleforsinkoira, pohjanpysty-
korva, länsigöötanmaanpystykorva, ruotsinlapinkoira, suomenlapinkoira, lapinporokoira, suomenpys-
tykorva, karjalankarhukoira, islanninlammaskoira ja erityyppiset laikat. 
 
Ruotsalainen kynologi Björn von Rosen otti tukea aikaisemmasta A. Wolfgrammin tutkimuksesta ja 
väitti vuonna 1945, että pystykorva on jähmettynyt askel koiran kehityksessä villikoirasta kesykoiraksi. 
Ensimmäiset anatomiset muutokset, jotka tapahtuvat suden kesyyntymisessä, kulkee pystykorvatyypin 
suuntaan. Muutaman susisukupolven jälkeen huomataan hännän kiertyminen, joka voimistuu sukupol-
vesta toiseen. Toinen muutos huomataan leuoissa, missä tapahtuu atrofiaa, eli vahvan leukaosuuden 
heikkenemistä ja leukojen lyhentymistä. Tästä seuraa, että hampaat kasvavat tiiviimmin kiinni toisiinsa 
ja kuono-osa on kiilamainen, eli lyhyesti sanottuna muistuttaa pystykorvan päätä. 
 
Arkeologinen materiaali todistaa, että pystykorvatyyppi on ikivanha ja se on tyyppi, mistä kaikki muut 
koiramuunnokset ovat kehittyneet. Miksi sitten pystykorvat pysyivät melkein muuttumattomina vuosi-
tuhansia, kun taas muut koirat ovat kehittyneet toiseen enemmän jalostuneeseen suuntaan esim. ajo-
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koirat, mäyräkoirat ja erilaiset seurakoiratyypit? Yksi teoria tähän on norjalaisen kynologin Olaf A. Roi-
gin: pystykorvatyyppi kuuluu tiivisti yhteen ja on oikeastaan luonnollinen seuraus matalasta jalostus-
tasosta maataloudessa käytetyissä kotieläimissä. Tämä merkitsee, että pystykorvia löytyy kulttuureista, 
jossa metsästys, paimentaminen ja kalastus ovat tärkeitä. Ei ole todistettu, että jalostus olisi tähdännyt 
tiettyihin käyttöominaisuuksiin. 
 
Sjömenissä Narvikin eteläpuolella on löydetty kalliosta kuvia, joissa metsästetään villiporoja kytkyt-
koiralla. Nämä kalliopiirrokset ovat peräisin ajalta n.1500 vuotta eKr. Ei ole tietoa milloin yhteistyö 
metsästäjän ja koiran välillä alkoi. Suosta Allerumissa löydetty koiran luuranko oli läpäisty luunuolella. 
Tämä – todennäköisesti vahingonlaukaus - tapahtui siis n. 7000 vuotta sitten. Noin 900 vuotta jKr. pe-
räisin olevasta Oseberglaivasta on löydetty kaksi pystykorvaa, joista toinen on melkein identtinen tä-
män päivän hirvikoiran kanssa ja toinen muistuttaa buhunden -koiraa. Olaus Magnusin kertoman mu-
kaan 1500-luvulla käytettiin ajavia, jäljestäviä ja kytkytkoiria hirven ja saksanhirven metsästyksessä. 
Kuvien perusteella on todennäköistä, että nämä koirat olivat pystykorvia. 
 
Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa 
Ennen vuotta 1946 Ruotsissa ja Norjassa paikallisia pystykorvakantoja yritettiin sulauttaa yhteen nimel-
lä norrlanninpystykorva. Lähtökohtina olivat alueella tavatut pienehköt ja vantterat pystykorvat sekä 
niitä kymmenkunta senttiä suurempi, rakenteeltaan kevyempi koira-aines. Yhteistä molemmille kan-
noille oli harmaa yleisväri. Rotujen lähtökohdat olivat kuitenkin siinä määrin toisistaan poikkeavat, että 
puolessa vuosisadassa ei onnistuttu kokoamaan yhtenäistä rotua. Jatkuvien ristiriitojen välttämiseksi 
rodut päätettiin erottaa toisistaan. Jämtlanninpystykorvalle vahvistettiin oma rotumääritelmä 
21.11.1946. Päätös oli mitä ilmeisimmin perusteltu, sillä harmaa norjanhirvikoira sekä jämtlanninpysty-
korva vakiintuivat omiksi roduikseen hämmästyttävän lyhyessä ajassa. 
 
Jämtlanninpystykorvan ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien vakiinnuttamisessa käytettiin ahdasta 
sukusiitosta. Oman lisävärinsä rodun kehitykseen toivat suurkasvattajat, jotka onnistuivat luomaan 
omalla kasvatustyöllään suoranaisia jalostuslinjoja rodun sisälle. Alkuaikojen ahdas sukusiitos selittänee 
myös osaltaan rodussa myöhemmin havaittuja perinnöllisiä sairauksia, joita jonkin verran esiintyy.  
 
Lähtötilanne Suomessa 
Suomeen oli tuotettu 1930-luvulta alkaen muuttamia harmaan värisiä pystykorvia. Valokuvista päätel-
len koirat olivat nykyistä jämtlanninpystykorvaa pienempiä ja värimerkit olivat tyypillisiä norrlanninpys-
tykorvalle. 
 
Vuosi 1940 muodostui käänteentekeväksi jämtlanninpystykorvan kehitykselle Suomessa. Syksyllä 1939 
oli alkanut sota Venäjää (silloinen Neuvostoliitto) vastaan. Alkutalvesta 1940 ruotsalaisen kreivin Björn 
von Rosenin aloitteesta koottiin kiireellä kaksi koiravaljakkoa käytettäväksi haavoittuneiden evakuoin-
tiin vaikeissa lumiolosuhteissa. Ruotsista ei ollut saatavissa riittävästi varsinaisiin vetokoirarotuihin 
kuuluvia yksilöitä ja siitä syystä valjakkoon hyväksyttiin paikallista alkuperää olevia suurikokoisia, pysty-
korvaisia koiria. Björn von Rosenin lahjoittamiin valjakkoihin kuului kaikkiaan 14 koiraa. Koirat olivat 
Ruotsin Vapaaehtoisjoukon käytössä talvisodan loppuun saakka. Sodan päätyttyä koirat lahjoitettiin 9. 
huhtikuuta 1940 Suomen punaiselle ristille ja ne sijoitettiin armeijan koirakouluun Hämeenlinnaan. 
Myöhemmin jatkosodan aikana osaa koirista käytettiin sotatehtäviin viesti- ja vartiokoirina. Vaikeassa 
elintarviketilanteessa osa koirista osoittautui käyttökelpoiseksi myös hirvijahdissa ja niitä myytiin sodan 
kestäessä tai sen jälkeen metsästyskoiriksi tarkoin valikoiduille ostajille. Erikoisuutensa vuoksi koirista 
on säilynyt suhteellisen paljon kuvia. Niistä voi päätellä koirien koon ja tyypin. Osa vetokoirista oli tyy-
piltään selvästi jämtlanninpystykorvia. On mielenkiintoista havaita, että virallinen rotumääritelmä ro-
dulle hyväksyttiin vasta kuusi vuotta myöhemmin. Sodan päätyttyä osa valjakkokoirista sekoittui Suo-
messa olleeseen norrlanninpystykorvakantaan ja muodosti pohjan rodulle. Pyrkimys rotujen yhdistämi-
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seen selittänee osaltaan sen, miksi Suomessa koirien koko ja väritys tuottivat ongelmia aina 1980 luvul-
le saakka. 
 
Sodanjälkeinen elintarvikepula ja sekavat olot olivat verottaneet hirvikantaa siinä määrin, että hirvikan-
ta vakiintui verotettavalle tasolle vasta 1960-luvulla. Aluksi hirviä metsästettiin pääasiassa ajometsäs-
tyksellä. Samaan aikaan Suomessa työskenneltiin voimakkaasti kotimaisen hirvikoiran kehittämiseksi. 
Kysyntätilanteesta johtuen hirvikoirien tarve oli rajallista ja ulkomaisen jalostusmateriaalin käyttö vä-
häistä. 1950-luvun aikana rekisteröitiin vain muutaman hirvikoiran tuonti Suomeen. 
 
Ensimmäinen käyttövalio jämtlanninpystykorvista saatiin vasta 1960-luvun alussa (JCH Djimi 4166/57). 
Djimin emänisä neljännessä polvessa oli Storåbränna-suvun kantaisä Jack 1644HH, jota pidetään koko 
rodun kantakoirana. Djimi astutettiin UCH Spångilla SF03999/58, joka oli korkeintaan keskinkertainen 
hirvikoira, mutta jonka isä oli Jämtälgens Hasu S418252. Hasun äiti puolestaan oli legendaarinen Jäm-
tälgens Buda S428046, joka löytyy miltei kaikkien hirveä haukkuvien jämtlanninpystykorvien sukutau-
lusta. 
 
JCH Djimin ja UCH Spångin tyttären tytär on puolestaan ensimmäinen suomalainen kaksoisvalio Tella 
SF10544/60. Tella voitti Orsassa vuonna 1968 järjestetyn kolmimaaottelun. Yhdessä Djimi ja Tella muo-
dostavan pohjan koko suomalaiselle hirveä haukkuvalle jämtlanninpystykorvakannalle. Mittavan kilpai-
lu-uran lisäksi Tella teki pentuja lähes joka vuosi. Uroksina käytettiin aina aikansa parhaita tunnettuja 
uroksia riippumatta siitä missä maassa urokset kulloinkin sattuivat oleskelemaan. Urosvalintoja helpot-
tivat 1960-luvulla alkaneet hirvikoiramaaottelut. Maaotteluissa oli mahdollisuus tutustua koiriin ja luo-
da henkilökohtaiset suhteet kasvattajiin. 
 
Neljä ensimmäistä vuosikymmentä vuosittaiset rekisteröintimäärät pysyivät tasaisesti 200–300 kappa-
leen tienoilla. Kotimaisen yksilömäärän pienuudesta johtuen jalostusmateriaalin hankinnassa on alusta 
alkaen tukeuduttu systemaattisesti rodun kotimaahan. Usein tieto-taidon välittäjinä ovat toimineet 
ruotsinkieliset asianharrastajat. Vuosituhannen vaihteen jälkeen rekisteröintimäärät ovat kolminker-
taistuneet ja kontaktiverkko monipuolistunut. Tiedon välitystä on ratkaisevasti helpottunut internet-
yhteyksien yleistyminen ja kattavien tietokantojen helppo saavutettavuus. Reaaliaikainen tiedonsaanti 
mahdollisuus taas puolestaan on nostanut koiraharrastajien vaatimustason aivan uudelle tasolle. 
 
Käyttöominaisuuksien kehittäminen 
Painotukset rodun jalostuksessa ovat hivenen poikenneet toisistaan Suomen ja Ruotsin välillä. Ilmeises-
ti pääasiassa kotimaisesta kilpailutilanteesta johtuen suomalaiset harrastajat ovat painottaneet erityi-
sesti käyttöominaisuuksien jalostusta ja vähemmälle huomiolle ovat jääneet muut seikat. Rodun koti-
maassa harrastajien ensisijaisina kiinnostuksen kohteina ovat olleet rodun ulkomuoto ja terveyteen 
liittyvät seikat. Erilaisesta painotuksesta johtuen jalostustulokset maiden välillä poikkeavat hivenen 
toisistaan. Koetulosten perusteella näyttää siltä, että Suomen jämtlanninpystykorvakanta on käyttö-
ominaisuuksiltaan parempaa ja vastaavasti ruotsalaisia koiria on haluttu Suomeen parantamaan ulko-
muotoa. Aina näihin päiviin saakka Suomen ja Ruotsin elintasojen ero oli siinä määrin suuri, että val-
miiksi koulutettu koira-aines matkasi pääasiassa vain länteen päin. Eräinä vuosina Suomen harmaahir-
vikoirajärjestö oli erittäin huolestunut parhaan jalostusmateriaalin siirtymisestä Ruotsiin. Myöhemmin 
on osoittautunut, että jalostuspohja oli jo 1970-luvulta alkaen niin vahva, että mitään korvaamatonta ei 
ole tapahtunut. Myöhemmin monet näistä vientikoirista (Jopi, Vaaran Julle, Zaka, Nissas Foni) esiinty-
vät haukkuvien ruotsalaisten koirien sukutauluissa.  
 
1970-luvulla Suomen hirvikanta kasvoi siinä määrin, että hirvikoiria oli mahdollista harjoittaa asianmu-
kaisesti, mutta toisaalta metsästysmahdollisuuksia oli sen verran rajoitetusti, että harrastuspaine suun-
tautui osittain myös koetoimintaan. Tällä vuosikymmenellä vakiintui Suomessa tapa arvostella koiria 
kahden tuomarin ryhmänä. Ajan myötä suomalainen koemenetelmä on osoittautunut perustelluksi. 
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Suomessa on koulutettu tuhansia koetuomareita, jotka koetoiminnan lisäksi ovat edistäneet metsäs-
tysmenetelmän muuttumista kapulajahdista koirametsästykseksi. Tuomareiden keskimääräinen am-
mattitaito on huonompi kuin ruotsalaisilla kollegoilla, mikä johtuu lyhyemmästä koulutuksesta ja 
alemmista pääsyvaatimuksista. Toisaalta tuomareiden määrä ei rajoita koirien osallistumista kontrolloi-
tuun koetilanteeseen. Lisäksi vapaaehtoinen, palkaton tuomarikunta vähentää koiranomistajan koe-
kustannuksia ja osaltaan laskee kynnystä osallistua kokeisiin. Kaikkiaan suomalainen koemuoto tuottaa 
enemmän informaatiota koirista. Kun tähän on lisätty tapa siirtää koetulokset välittömästi internetin 
välityksellä kaikkien harrastajien käyttöön, voidaan tietoviivettä ratkaisevasti lyhentää. Vaikka lopulliset 
yhteenvedot on mahdollista tehdä vasta koekauden päätyttyä, koekauden aikana saadut tulokset anta-
vat kasvattajille viitteitä tulevaa astutuskautta varten ja nopeuttavat usein jalostusurosten valintaa. 
Oleellisia heikkouksia suomalaisesta menetelmästä ei ole ilmennyt, mikäli sellaisena ei pidetä tulosta-
son luisumista arvosteluskaalan yläpäähän. Tämäkään ei ole varsinaisesti organisointitavan vika, vaan 
kysymys on puutteellisesta tuomarikoulutuksesta. Valtaosa koetoiminnasta on kilpailuarvostelua. Kil-
pailuarvostelussa koirien keskinäinen järjestys määräytyy yhtä luotettavasti myös alemmalla tulostasol-
la ja arvosteluskaalan laajempi käyttö on perusteltua tulosten tulkinnan kannalta. 
 
1960-luvun loppupuolella Ruotsissa eli kaksi Stej-nimistä urosta. Erityisesti niistä nuoremmalla (SUCH 
SJCH FINJCH Stej S31405/67) on ollut huomattava merkitys koko jämtlanninpystykorva kannalle Poh-
joismaissa. Maaottelukontaktien seurauksena koiraa käytettiin jalostukseen myös Suomessa. Koira on 
DCH Vaaran Jullen SF13703U/73 isä. Vaaran Julle syntyi kahdesta valiokoirasta. Vaaran Jullen emä on 
DCH Peiron Tara SF06456/70, joka menestyi erittäin hyvin kokeissa ja on aikaisemmin mainitun maaot-
teluvoittaja Tellan toisen polven jälkeläinen. Ruotsissa Jullen jälkeläisistä kävi kokeissa kaikkiaan 70 
koiraa. Niistä 31 on käyttövaliota. Suomessa Jullen jälkeläisistä kävi kokeissa kaikkiaan 79 koiraa, joista 
21 saavutti käyttövalion arvon. Jälkeläistensä kautta Julle on vaikuttanut erittäin merkittävästi käyttö-
ominaisuuksien kehittymiseen koko rodussa. 
 
Stej´n vaikutus heijastuu toistakin kautta Suomen koirakantaan. Stej´n poika oli Jaakko Vinkan omista-
ma KVA Kivilahden Jeri SF23450A/73, joka puolestaan oli paljon siitokseen käytetyn K&MVA Repen 
SF23825S/76 isä. Repellä oli kaikkiaan 162 jälkeläistä, joista merkittävimmäksi muodostui KVA Boss. 
Erityisesti yhdistelmästä Boss & Jeni syntyneet Mustanpuron kennelin kasvatit ovat erittäin tehokkaasti 
levittäneet perimäänsä uusille sukupolville. Tämän yhdistelmän kirkkain tähti oli K&MVA Mustanpuron 
Tumppi, joka puolestaan sopi erinomaisesti mm. hirvimestaruuden voittaneelle Hirmukorven Tuijalle. 
Tämän linjan koirat ovat hallinneet viimeisen kymmenen vuoden aikana koe- ja jalostustilastoja Suo-
messa. 
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 
Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt 
Suomen Harmaahirvikoirajärjestö r.y - Finska Jämt-och Gråhundklubben r.f (SHHJ) on perustettu 
15.6.1960 ja se on merkitty yhdistysrekisteriin 7.7.1960 sekä Suomen Kennelklubin jäseneksi 
se hyväksyttiin 16.8.1960.  Silloiselta nimeltään se oli Suomen jämt- och gråhundkerho – Finska jämt- 
och gråhundklubben r.f. Yhdistyksen nimi suomennettiin vuonna 1964 muotoon Suomen jämtlannin- ja 
harmaakoirakerho - Finska jämt- och gråhundklubben r.f. Nykyiseen muotoonsa nimi muutettiin vuon-
na 1976. 
 
Jäsenmäärä on kehittynyt alla olevan kaavion mukaisesti. Vuoden 2013 lopussa henkilöjäseniä oli 7498 
ja yhdistysjäseniä oli 119. 
 
Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys 
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Ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosittain jäsenistä koostuva vuosikokous, joka valitsee järjestön puheen-
johtajan kahdeksi vuodeksi ja hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan neljältä loh-
kolta, eli pohjan-, lännen-, idän- ja etelänlohkolta, kustakin kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäse-
net. Hallitus käyttää järjestössä ylintä toimeenpanovaltaa ja valitsee avukseen tarvittavat valiokunnat ja 
toimihenkilöt. 
 
Järjestö julkaisee Hirvikoira- lehteä, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja vuosikirjaa, joka sisältää jär-
jestön rotujen vuosittaiset koe- ja näyttelytulokset. Lehtitoimikunta on vastuussa lehden toimittamises-
ta. 
 
Sääntö- ja koulutustoimikunta huolehtii koetoiminnan asianmukaisuudesta, ylituomareiden ja palkinto-
tuomareiden perus- ja jatkokoulutuksesta ja koesäätöjen kehittämisestä. Nuorisotoimikunta puoles-
taan vastaa nuorisotoiminnasta. 
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Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät 
Jalostusvaliokunta kerää ja tilastoi ilmoitetut sairaustapaukset, terveystutkimukset, sekä laatii erilaisia 
taulukoita, tilastoja ja indeksejä, jotka toimivat jalostuksen apuna. Valiokunnan tehtäviin kuuluu laatia 
suunnitelmat ja raamit miten rotujemme käyttöominaisuuksia, terveyttä ja ulkonäköä pystytään myös 
tulevaisuudessa viemään eteenpäin. Valiokunnan valmistelemat esitykset hyväksytetään hallituksella 
tai viimekädessä vuosikokouksella.  
 
Rodulla on omat jalostusneuvojansa, jotka palvelevat jäsenistöä antamalla heidän nartuilleen kirjalliset 
suositukset sopivista uroksista. Jalostusneuvojat toimivat myös samalla rodun pentuneuvojana, jotka 
palvelevat jäsenistöä pennun hankinnassa sekä antavat tarvittaessa myös neuvoja pennun hoidossa 
yms.  
 
Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja antaa lausunnot koirien arvoista, poikkeusluvista ja ulkomaan astu-
tuksista.  
 
Jalostusvaliokunta toimii läheisessä yhteistyössä ulkomuototoimikunnan kanssa, joka huolehtii rodun 
ulkomuodosta sekä ulkomuototuomareiden koulutuksesta. Jalostusvaliokunta toimii myös yhteistyössä 
pohjoismaisen unionin kanssa, jonka avustuksella vaihdetaan muun muassa jalostusmateriaalia eri 
Pohjoismaiden välillä. 
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4. RODUN NYKYTILANNE 
 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhutaan 
myös jalostuspohjan laajuudesta. 
 
Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. 
Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa 
ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös im-
muunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, au-
toimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos 
koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 
 
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja 
sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden 
liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko ro-
tuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähi-
tellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. Ihannetilanteessa jalostukseen 
käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. 
 
Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa 
roduissa enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröinti-
määristä. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira 
saisi olla vanhempana useammalle kuin 20–50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukui-
sissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä.  
(MMT Katariina Mäki, 2013) 
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Taulukko 1. Vuositilasto – rekisteröinnit  (Lähde:Koiranet) 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Pennut (kotimai-
set) 

1368 1292 1328 1325 1143 1066 1158 894 940 954 

Tuonnit 10 10 19 21 16 25 23 23 19 22 

Rekisteröinnit yht. 1378 1302 1347 1346 1159 1091 1181 917 959 976 

Pentueet 211 195 201 196 173 167 169 134 137 141 

Pentuekoko 6,5 6,6 6,6 6,8 6,6 6,4 6,9 6,7 6,9 6,8 

Kasvattajat 191 175 187 182 157 155 158 126 127 127 

Jalostukseen käy-
tetyt eri urokset 

          

- kaikki 144 118 130 133 120 115 108 87 80 94 

- kotimaiset 129 108 120 120 108 101 100 74 69 80 

- tuonnit 7 6 6 9 4 5 5 4 1 1 

- ulkomaiset 8 4 4 4 8 9 3 9 10 13 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 

3 v 8 
kk 

3 v 8 
kk 

4 v 4 v 3 v 10 
kk 

4 v 1 
kk 

4 v 1 
kk 

4 v 4 v 2 
kk 

4 v 3 
kk 

Jalostukseen käy-
tetyt eri nartut 

          

- kaikki 209 193 201 195 172 166 169 134 137 141 

- kotimaiset 199 182 191 184 162 159 161 129 136 139 

- tuonnit 10 11 10 11 10 7 8 5 1 2 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 

4 v 1 
kk 

4 v 2 
kk 

4 v 4 
kk 

4 v 1 
kk 

4 v 6 
kk 

4 v 5 
kk 

4 v 1 
kk 

4 v 4 v 2 
kk 

3 v 11 
kk 

Isoisät 161 135 146 148 140 129 119 94 92 98 

Isoäidit 228 204 214 202 197 180 178 144 137 140 

Sukusiitosprosentti 4,26 % 3,90 % 4,60 % 4,60 % 5,01 % 5,01 % 5,35 % 5,51 % 5,30 % 6,12 % 
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Rekisteröintimäärät Suomessa 
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 439  529 663 734 904 976 959 918 1181 1091 1159 1346 1347 1297 1378 

 
Rodun rekisteröintimäärä on ollut nousussa vuoden 2008 notkahduksen jälkeen. Tähän on kenties syy-
nä se, että muiden hirvikoirarotujen harrastajia on siirtynyt jämtlanninpystykorviin, rotuun on tuotu 
hyviä tuontikoiria ja se, että rodun jalostusmateriaali on parantunut. 
 
Jakautuminen linjoihin 
Jämtlanninpystykorva ei ole jakautunut rotuna eri linjoihin. 
 
Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä 
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Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuontikoirien määrä rodussa on vaihdellut 10–25 välillä. Pääosin 
tuontikoirat tulevat rodun kotimaasta Ruotsista. Tuontikoirina tulleet koirat ovat sekä pentuja että 
aikuisiällä tuotettuja. Lisäksi rotujärjestö on tuottanut ns. lainauroksia astumaan narttuja Suomeen. 
Tavoitteena on ollut laajentaa koirakannan geenipohjaa ja jalostusvalinnoissa on huomioitu, että saa-
taisiin mahdollisimman erisukuisia narttuja astutetuksi. 
 
Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimääräinen jalostuskäytön ikä uroksella on ollut välillä 3 v 8 
kk – 4 v 3 kk ja nartulla 3 v 11 kk – 4 v 6 kk.  
 
Tietoa sukusiitoksesta 
Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat keskenään serkukset tai sitä läheisemmät sukulaiset. Sukusiitos 
kasvattaa riskiä perinnöllisten sairauksien esilletuloon. 
Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenis-
tä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esi-
vanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homo-
tsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, 
jolloin haitalliset, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä. 
 
Sukusiitos vähentää heterotsygoottisia geenipareja  
 
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa 
jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. Sukusii-
tos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, 
joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköi-
syys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %. 
 
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan 
tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen 
ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläi-
silleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa 
perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitok-
sen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 
 
Haitat alkavat näkyä kun sukusiitosaste ylittää 10 %. 
 
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylit-
täessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään 
esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustus-
kyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosas-
te kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli 
lähisukulaisten yhdistämisessä. 
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellai-
sia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla sukupolvimäärällä. 
Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 
6,25 %.  
(Katariina Mäki, 2013) 
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Rodun vuosittainen sukusiitosaste 
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Sukusiitos% kehittyminen     Lähde:koiranet

 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6,12 % 5,30 % 5,51 % 5,35 % 5,01 % 5,01 % 4,60 % 4,60 % 3,90 % 4,26 % 

 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana sukusiitosprosentti rodulla on laskenut tasaisesti. Vuonna 2004 
sukusiitosprosentti oli 6,12 % ja vuonna 2013 sukusiitosprosentti oli 4,26 %. 
 
Sekä rotujärjestö että yksityiset henkilöt ovat tuottaneet Suomeen uusia sukulinjoja lainaamalla uroksia 
jalostuskäyttöön. Joitakin kasvattajia on käynyt myös Ruotsin puolella astuttamassa narttujansa. Yhdis-
telmät ovat pääosin olleet onnistuneita ja niistä on myös saatu jalostuskelpoisia yksilöitä.  
  
Jalostusneuvonnassa ei suositella yhdistelmää, jonka sukusiitosprosentti ylittää 10 % (käytetään 8 su-
kupolven sukutauluja). Tämä ei tarkoita sitä, etteikö yksittäisten yhdistelmien sukusiitosprosentti voisi 
nousta yli 10 %, mutta jalostusneuvonta ei siihen kannusta suosituksillaan. Tärkeää on, että pitemmän 
tähtäimen tavoite pitää sukusiitos aste nykyisellään toteutuu rodun tasolla. Jalostuksessa pyritään vält-
tämään liiallista linja sukusiitosta ja siten populaation sukusiitosasteen nousua yhden tai useamman 
sukupolven aikana. Sukusiitosprosentin tulisi olla enintään 6,25 % (joka vastaa serkusparituksen pro-
senttia) ja mieluummin alle 4 %. 
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4.1.1 Jalostuspohja 
Taulukko 2. Jalostuspohja per sukupolvi    (Lähde:Koiranet) 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Per vuosi                     

- pentueet 211 195 201 196 173 167 169 134 137 141 

- jalostukseen 
käytetyt eri urok-
set 

144 118 130 133 120 115 108 87 80 94 

- jalostukseen 
käytetyt eri nar-
tut 

209 193 201 195 172 166 169 134 137 141 

- isät/emät 0,69 0,61 0,65 0,68 0,7 0,69 0,64 0,65 0,58 0,67 

- tehollinen popu-
laatio 

242 
(57 %) 

212 
(54 %) 

227 
(56 %) 

225 
(57 %) 

200 
(58 %) 

193 
(58 %) 

190 
(56 %) 

151 
(56 %) 

148 
(54 %) 

161 
(57 %) 

- uroksista käy-
tetty jalostukseen 

0 % 2 % 4 % 7 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 

- nartuista käytet-
ty jalostukseen 

0 % 1 % 6 % 11 % 15 % 19 % 19 % 25 % 23 % 25 % 

Per sukupolvi (4 
vuotta) 

          

- pentueet 803 765 737 705 643 607 581 542 519 481 

- jalostukseen 
käytetyt eri urok-
set 

400 375 364 353 323 295 278 245 219 199 

- jalostukseen 
käytetyt eri nar-
tut 

604 584 565 549 489 459 440 409 378 351 

- isät/emät 0,66 0,64 0,64 0,64 0,66 0,64 0,63 0,6 0,58 0,57 

- tehollinen popu-
laatio 

688 
(43 %) 

657 
(43 %) 

636 
(43 %) 

618 
(44 %) 

557 
(43 %) 

516 
(43 %) 

491 
(42 %) 

446 
(41 %) 

406 
(39 %) 

373 
(39 %) 

- uroksista käy-
tetty jalostukseen 

3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 11 % 12 % 13 % 13 % 13 % 

- nartuista käytet-
ty jalostukseen 

4 % 8 % 12 % 16 % 19 % 22 % 23 % 24 % 24 % 25 % 
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Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus syntyneistä 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nartut % 25 23 25 19 19 15 11 6 1 0 
Urokset % 14 13 12 11 13 9 7 4 2 0 

 
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna valtaosa koirista jää käyttämättä jalostukseen. Uroksista lähes 90 % ja 
nartuista lähes 80 % jää kokonaan jalostuksen ulkopuolelle. Lukuja ei saa päästää enää nousemaan. Eri 
yksilölitä tulisi käyttää enemmän jalostukseen. 
  
Isät/emät -luku  
 

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

0,68

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Isien ja emien lukumäärän suhde   Lähde:Koiranet

Isät-Emät luku

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0,57 0,58 0,60 0,63 0,64 0,66 0,64 0,64 0,64 0,66 

 
Jämtlanninpystykorvan kannan tehollinen populaatiokoko tarkasteltuna isien ja emien suhteessa. Isien 
ja emien lukumäärän suhde on luku, joka kuvaa kuinka lähellä urosten lukumäärä on narttujen luku-
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määrää. Kun suhde on yksi, käytetään uroksia yhtä paljon kuin narttuja ja perinnöllistä vaihtelua säilyy 
tehokkaammin. Rodun isien ja emien suhdeluku on parantunut, mutta se voisi parantua vielä enem-
män.  
 
Tietoa tehollisesta populaatiokoosta 
Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy rodus-
sa. Pieni tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä. 
 
Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Yksin-
kertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön geenimuotoja 
tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitosaste kasvaa 
yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalostukseen käytettyä koiraa. Mitä pienempi teholli-
nen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen vaihtelu vähenee. 
Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 
 
Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, las-
kelmat tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja käyt-
tökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana 
jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. 
 
Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa, 
etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioi-
da tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta 
tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä käytettävää jalostuskoirien lukumääriin perustu-
vaa laskentakaavaa on hieman muokattu, jotta se huomioisi paremmin jalostuskoirien epätasaiset jäl-
keläismäärät. Jalostustietojärjestelmässä käytetään kaavaa Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), jossa 

● Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja 
● Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä. 

 
Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista otettujen dna-näytteiden avulla. 
 
Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on vält-
tää yksittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä. 
Jos rodun tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geenimuotoja niin nopeasti, ettei luonto 
pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön 
geenejä käyttämällä mahdollisimman useaa eri koiraa jalostukseen ja huolehtimalla, että niiden jälke-
läismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, 
jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan 
ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan.   
(MMT Katariina Mäki, 2013) 
 
Rodun tehollinen populaatiokoko 
Sukupolvittain tarkasteltuna jalostukseen käytettyjen koirien määrä on pysynyt lähestulkoon samalla 
tasolla. Uroksista 5 % ja nartuista 7 % on käytetty jalostukseen viimeisen sukupolven (2009–2013) aika-
na. Urosten ja narttujen suhde on pysynyt lähes samana. Syntyneitten pentueitten määrä vuosittain on 
vuodesta 2004 vuoteen 2013 noussut selvästi.  
 
  

http://www.kennelliitto.fi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja
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Taulukko 3. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta     (Läh-

de:Koiranet) 

  Tilastointiaikana 
Toisessa pol-
vessa Yhteensä 

  Uros 
Pentu-

eita Pentuja %-osuus  
kumu-
lat.% 

Pentu-
eita Pentuja 

Pen-
tueita Pentuja 

1 ELIMON SALON MÖKÖ 26 185 1,23% 1% 98 640 26 185 

2 RAIKUKORVEN NAPPE 26 174 1,15% 2% 100 639 26 174 

3 ELIMON SALON PENI 23 172 1,14% 4% 79 552 23 172 

4 RAIKUKORVEN ROOMEO 21 164 1,09% 5% 189 1329 21 164 

5 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER 21 152 1,01% 6% 46 340 21 152 

6 UKKOTEEREN RAIKU 21 145 0,96% 7% 69 453 21 145 

7 RUSMOSAN KAMU 17 128 0,85% 7% 125 854 17 128 

8 ONNIVAARAN ENZO 19 122 0,81% 8% 40 250 20 129 

9 NISSAS FAST 17 115 0,76% 9% 60 371 21 135 

10 REPOMÄEN LEGENDA 15 114 0,76% 10% 29 199 16 121 

11 MUSTANKORVEN RAIKU 13 103 0,68% 10% 34 225 13 103 

12 NISSAS GUBBE 14 102 0,68% 11% 72 468 14 102 

13 IKE 12 100 0,66% 12% 23 129 12 100 

14 RENNY 15 99 0,66% 12% 76 546 15 99 

15 REETTALA HEPPU 17 95 0,63% 13% 38 258 17 95 

 
Uroksista 119 koiraa on käytetty tuottamaan 50 % ajanjakson pennuista. 
 
Taulukko 4. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua   
(Lähde: Koiranet) 

  Tilastointiaikana 
Toisessa polves-

sa Yhteensä 

  Narttu 
Pen-

tueita 
Pentu-

ja 
%-

osuus Pentueita Pentuja 
Pentuei-

ta 
Pentu-

ja 

1 NISSAS IQ 6 58 0,38% 44 295 6 58 

2 PYSSYNIVAN NITA 5 55 0,36% 6 39 5 55 

3 VANJA 6 52 0,34% 28 167 6 52 

4 TAITOLAN RITA 9 52 0,34% 57 409 9 52 

5 LÄRVÄTSALON RITA 6 50 0,33% 17 91 6 50 

6 SALOPELLON LELLU 5 49 0,32% 11 67 5 49 

7 MUSTANKORVEN KIRA 5 48 0,32% 11 73 5 48 

8 HUHTIAN IITA 5 47 0,31% 6 41 5 47 

9 JUSSINNIEMEN RITA 7 47 0,31% 56 378 7 47 

10 REETTALA ROOSA 5 45 0,30% 27 192 5 45 

11 PALAVARIN DONNA 5 45 0,30% 16 130 5 45 

12 NYRHIKANKAAN ROKKI 4 45 0,30% 23 157 4 45 

13 KARHUNKAATAJAN PIECE OF CAKE 4 43 0,28% 22 158 4 43 

14 ONNIVAARAN ENNE 4 43 0,28% 17 126 4 43 

15 BENITA 5 41 0,27% 7 54 5 41 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17078%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21786%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31853%2F01
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21780%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36308%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN43804%2F96
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN22632%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31947%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF11182%2F94
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17746%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18337%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN50142%2F95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55432%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33986%2F96
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21859%2F95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10092%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN20702%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23296%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23846%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21342%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN20974%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18335%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16580%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16548%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41328%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33370%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN29754%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN30317%2F05
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31952%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18069%2F03
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Jalostuskoirien käyttömäärät 
Viimeisen kymmenen vuoden ajalla jalostukseen käytettyjen koirien määrä on kasvanut. Vuonna 2003 
jalostukseen käytettiin uroksia 76 kpl ja vuonna 2013 käytettiin 144 kpl ja puolestaan narttuja käytet-
tiin vuonna 2003 jalostukseen 130 kpl ja vuonna 2013 käytettiin 209 kpl.  
 
Käytetyimmät jalostusurokset viimeisen viidentoista vuoden (1998 – 2013) ajalta näkyvät yllä olevasta 
taulukosta. Kyseisen ajanjakson mukaan jälkeläismäärä Elimon Salon Mököllä on 1,23 % ja Raikukorven 
Nappen jälkeläismäärä on 1,15 % kyseisen ajanjakson koko pentumäärästä. 
 
Kahdella uroksella jälkeläismäärä ylittää 150 jälkeläistä, mikä on tämänhetkinen rotujärjestön maksimi 
jälkeläismäärä urokselle (Elimon Salon Mököllä 185 ja Raikukorven Nappella 174 jälkeläistä).  
 
Jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus 
 

Käytetyimmät urokset Käytetyimmät nartut 

ELIMON SALON MÖKÖ NISSAS IQ 

RAIKUKORVEN NAPPE PYSSYNIVAN NITA 

ELIMON SALON PENI VANJA 

RAIKUKORVEN ROOMEO TAITOLAN RITA 

LÅNGSJÖNÄSETS JOKER LÄRVÄTSALON RITA 

UKKOTEEREN RAIKU SALOPELLON LELLU 

RUSMOSAN KAMU MUSTANKORVEN KIRA 

ONNIVAARAN ENZO HUHTIAN IITA 

NISSAS FAST JUSSINNIEMEN RITA 

REPOMÄEN LEGENDA REETTALA ROOSA 

MUSTANKORVEN RAIKU PALAVARIN DONNA 

NISSAS GUBBE NYRHIKANKAAN ROKKI 

IKE KARHUNKAATAJAN PIECE OF 
CAKE (Peni-Donna) 

RENNY ONNIVAARAN ENNE 

REETTALA HEPPU BENITA 

 
 
Yllä olevasta taulukosta on nähtävissä viidentoista viimeisen vuoden (1998–2013) käytetyimpien uros-
ten ja narttujen lähisukulaisuussuhteet. Taulukossa on väritettynä koirat, jotka polveutuvat suoraan 
samasta isästä/emästä taikka ovat toistensa jälkeläisiä. 
 
Rekisteröintimäärien laskiessa on kuitenkin onnistuttu käyttämään jalostuskoiria mahdollisimman kat-
tavasti eri suvuista ja linjoista. Jalostuspohjan laajuuden kannalta onkin olennaista, että jalostuskoiria 
käytetään mahdollisimman kattavasti eri linjoista. 
 
 
 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17078%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17078%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10092%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10092%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21786%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21786%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN20702%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN20702%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31853%2F01
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31853%2F01
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23296%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23296%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21780%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21780%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23846%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23846%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36308%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36308%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21342%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21342%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN43804%2F96
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN43804%2F96
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN20974%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN20974%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN22632%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN22632%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18335%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18335%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31947%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31947%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16580%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16580%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF11182%2F94
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF11182%2F94
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16548%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16548%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17746%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17746%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41328%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41328%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18337%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18337%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33370%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33370%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN50142%2F95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN50142%2F95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN29754%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN29754%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55432%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN55432%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN30317%2F05
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN30317%2F05
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33986%2F96
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33986%2F96
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31952%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31952%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21859%2F95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21859%2F95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18069%2F03
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18069%2F03
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4.1.2 Rodun populaatiot muissa maissa 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Suomi 976 959 917 1181 1091 1159 1346 1347 1302 1378 

Ruotsi 1877 1769 1484 1721 1635 1559 1744 1685 1742 1935 

Norja 230 255 206 271 234 290 284 276 300 347 

 
Ruotsissa jämtlanninpystykorvakanta on huomattavasti suurempi kuin meillä, sillä siellä vuosittaiset 
rekisteröintimäärät ovat pysyneet jo pitkään 1600–1800 yksilössä. Siten rodun kotimaasta on saatavis-
sa uusia koiria käytettäväksi meillä jalostukseen. Norjassa vuotuiset rekisteröintimäärät ovat olleet 
huomattavasti pienempiä ollen noin 200–300 rekisteröintiä vuodessa. Suomessa on kuitenkin tapahtu-
nut voimakkainta nousua rekisteröintimäärissä niiden ollessa nyt noin 1300 rekisteröintiä vuodessa.  
 

4.1.3 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 
Rodun jalostuspohjan laajuus 
 
Pitemmällä aikavälillä rekisteröintimäärät Jämtlanninpystykorvalla ovat olleet selkeästi nousussa. 
Vuonna 1999 Jämtlanninpystykorvia rekisteröitiin 439kpl:ta ja vuonna 2013 ennätyksellinen määrä 1 
378 kpl:ta 
 
Tärkeimmät rotua kasvattavat maat Suomen lisäksi ovat Norja ja rodun kotimaa Ruotsi. Näistä maista 
on saatavissa jalostusmateriaalia. Rotu on jakautunut useampiin eri sukulinjoihin, josta käytetyimpänä 
linjana viime aikoina on ollut ns. Raikukorven Roomeo linja.  
 
Keskimääräinen jalostuksenkäyttöikä viimeisen kymmenen vuoden aikana on uroksella 4v 0 kk ja nar-
tulla 4v 1 kk. Kyseisellä aikavälillä nartun jalostukseen käyttöikä on jonkin verran noussut kun puoles-
taan uroksella se on hieman laskenut. 
  
Rodun sukusiitosaste on laskenut tasaisesti pitemmällä aikavälillä. Vuonna 2004 sukusiitos prosentti oli 
6,12 % kun se kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2013 oli 4,26 %. Sukusiitosprosentin laskuun on 
varmastikin vaikuttanut se, ettei yksittäisille jalostusuroksille sallita määräänsä enempää jälkeläisiä ja 
nartuille on suositeltu mahdollisimman kattavasti eri sukulinjan uroksia. Laskennat on tehty Koiranet 
jalostustietojärjestelmällä. Sukusiitos aste on muilla kuin kotimaisilla roduilla laskettu puutteellisen 
sukupolvitiedon mukaan, joten luku on aliarvo todellisesta tilanteesta. Sen kehittymissuunta on kuiten-
kin tärkeä. 
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Rodun tehollinen populaatiokoko on hieman noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tehollisen 
populaationkoko oli 38 % vuonna 2003 ja vuonna 2013 43 %. 
 
Isät/emät suhdeluku on hieman noussut lähemmäksi 1 viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 
2004 suhdeluku oli 0,53 ja vuonna 2013 suhdeluku oli 0,66, mikä on korkein seurantajaksolla. Suuntaus 
on ollut hyvä ja olisi hyvä olla vielä lähempänä 1:tä. 
 
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna valtaosa koirista jää käyttämättä jalostukseen. Uroksista lähes 90 % ja 
nartuista lähes 80 % jää kokonaan jalostuksen ulkopuolelle. Rodun monimuotoisuuden kannalta olisi 
hyvä, mitä useampaa koiraa ja eri sukulinjoista käytettäisiin jalostukseen.  
 
Jalostusneuvonnassa ei pyritä suosittelemaan samaa yhdistelmää kahta kertaa. Mikäli yhdistelmän 
pentuemäärä on jäänyt pieneksi taikka sukupuolijakaumaltaan yksipuoleiseksi, voidaan yhdistelmää 
suositella kaksi kertaa peräkkäin. Muutoin perättäisiä samoja yhdistelmiä ei suositella. Maksimissaan 
samaa yhdistelmää voidaan suositella kaksi kertaa, mikäli ensimmäinen pentue on onnistunut erin-
omaisesti muun muassa käyttökoe tuloksilla mitattuna. 
 
Jalostusneuvonnassa suositellaan urosta käytettäväksi aluksi siten, että jälkeläismäärä rajoittuisi noin 
40 jälkeläiseen. Tämän jälkeen, mikäli uros on osoittautunut hyväksi periyttäjäksi muun muassa käyttö-
koe tuloksilla mitattuna, voidaan urosta suositella porrastetusti lisää jalostukseen, kuitenkin korkein-
taan siten, että uroksen maksimi jälkeläismäärä on 150.  
 
Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät 
Jalostuskoirien käytössä on kiinnitettävä huomiota siihen, että eri sukulinjat säilyisivät mahdollisimman 
kattavasti eikä vain tiettyjä ”muotisukuja” käytettäisi pelkästään jalostuksessa. 
 
Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma 
Jämtlanninpystykorvalla ei ole jälkeläismäärään perustuvaa PEVISA -ohjelmaa. 
 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyt-
tötarkoituksesta  
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rohkea, peloton ja tarmokas.  
 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin  
Jämtlanninpystykorva ei ole jakautunut näyttely- ja käyttölinjoihin. 

 
4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöomi-
naisuuksien testaus ja/tai kuvaus 
PEVISA- ohjelmaan ei ole sisällytetty luonnetestiä. 
 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  
Jämtlanninpystykorva on luonteeltaan rohkea, kiltti ja sosiaalinen. Rotu on metsästyskoira, jota käyte-
tään seuruemetsästykseen, joka on osaltaan muokannut koiran luonteesta sopeutuvan ja sosiaalisen. 
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Luonnekysely 

Varsinaista luonnekyselyä ei rodulla ole suoritettu. Rotujärjestö saa käyttöönsä tiedot vihaisesti käyt-
täytyvästä koirasta näyttelytilanteissa Kennelliiton kautta. Lisäksi rotujärjestöllä on oma terveystieto-
lomake, jonka kautta rotujärjestö saa myös satunnaisia ilmoituksia luonneominaisuuksista. 
 
Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus 

Vuosien 2004–2013 aikana on 14 koiralle tehty luonnetesti ja yhdelle koiralle MH-luonnekuvaus. Määrä 
on liian vähäinen, jotta rodulle voisi laatia luonneprofiilia luonnetestiin tai MH-luonnekuvaukseen (Läh-

de Koiranet). 
 
Jalostustarkastus 
Jämtlanninpystykorville järjestetään vuosittain jalostustarkastus, johon kutsutaan 20–30 potentiaalista 
jalostusurosta. Koirat valitaan tarkastukseen käyttö- terveys- ja ulkomuoto-ominaisuuksien perusteella. 
Jalostustarkastus antaa hyvää tietoa nartun omistajille ja jalostusneuvojille, sekä muille rodun harrasta-
jille. Jalostustarkastuksessa koiran luonne tulee hyvin esille, kun sitä käsitellään ja tutkitaan todella 
tarkasti ja mukana on myös muita koiria. Pääsääntöisesti tarkastettujen koirien luonteet ovat olleet 
normaaleja. Joillakin on lisämainintana terve luonne, itsetietoinen, hyvä luonne tms. Jalostustarkastus-
lausunnot julkaistaan Hirvikoiralehdessä ja rotujärjestön www-sivuilla ja ovat siten avoimesti kasvatta-
jien nähtävillä. 
 
Näyttelyt 
Näyttelyissä jämtlanninpystykorva on yleensä rauhallinen ja sopeutuva. Satunnaisesti rodusta löytyy 
muutamia vihaisia yksilöitä, jotka tulevat esille näyttelytilanteessa. Vihaisuus on rodussa vähäistä. Ag-
gressiivisesti käyttäytyviä on raportoitu muutamia, mutta niiden suhteen ei ole tullut jatkotoimenpitei-
tä. 
 
Metsästyskoira kotona 
Rotua, kuten muitakin metsästyspystykorvia voidaan pitää herkkähaukkuisina. Rodun yksilöitä pidetään 
pääsääntöisesti metsästyskäytössä taajaman ulkopuolella, jossa ylimääräistä haukkumista ei ole rajoi-
tettu. Metsästyskäytössä sen kuuluu haukkumalla pitää hirvet paikallaan. Kun viime vuosina metsästä-
jiä on muuttanut taajamiin, on haukkumiseen vasta kiinnitetty huomiota. 
 
Rodun edustajissa on edelleen yksilöitä, jotka metsästyskauden ulkopuolella elävät aitauksessa tai 
juoksulangassa. Koiria ei ole vaadittu osaavan seuraavan sivulla vetämättä tai kulkemalla toisen koiran 
kanssa. Koirat ovat enemmän ulkokoiria eikä niitä ole välttämättä sosiaalistettu tarpeeksi, joka saattaa 
näyttäytyä ylikorostuneena vartioimisviettinä tai näyttelyssä esim. kurittomuutena. 
 
 
Erot eri maiden populaatioiden välillä 
Eri maiden populaatioiden välillä ei ole eroa luonteissa. 
 
Sukupuolten väliset erot 
Sukupuolten välisiä eroja on luonteen osalta hyvin vähän. Nartut ovat yleisesti hieman pehmeämpiä 
luonteeltaan kuin urokset ja se näkyy arkuutena. 
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4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet  
Rodun alkuperäinen käyttö 
Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on hirvenmetsästys. 
 
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen 
Rotujärjestö pyrkii säilyttämään rodun käyttöominaisuudet hyvällä tasolla myös jatkossa. Jalostukseen 
suositellaan koiria, joiden metsästysominaisuudet ovat hyvällä tasolla ja todennettu hirvenhaukkuko-
keissa. 
 
Vertailu rodun kotimaahan ja muihin tärkeisiin maihin 
Jämtlanninpystykorvan käyttöominaisuudet ovat pohjoismaista (Ruotsi, Norja ja Suomi) parhaalla tasol-
la Suomessa. Suomessa käytetään koiria eniten käyttökokeissa. Suomalaiset jämtlanninpystykorvat 
ovat kysyttyjä rodun kotimaahan Ruotsiin. 
 
Kokeet 
Alla on taulukko hirvenhaukkukoetuloksista vuosilta 2004–2013. Ennen vuotta 2012 oli erikseen avoi-
men hirvenhaukkukokeet ja sen jälkeen voittajaluokan kokeet. Vuonna 2012 hirvenhaukkukokeiden 
säännöt muuttuivat ja on vain HIRV-kokeita, jotka arvioidaan uusituin säännöin.  
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 803 842 998 1135 1389 1655 1668 1917 1072 1255 

2 101 121 134 131 154 175 188 189 179 216 

3 88 104 107 112 138 169 147 146 152 155 

0 580 640 686 804 975 979 999 1325 923 1016 

- 8 19 33 14 16 17 19 0 6 4 

Yhteensä 1580 1726 1958 2196 2672 2995 3021 3577 2332 2646 

 
 

 
 
 
 
  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hirvenhaukkukoetulosten määrä 
(Lähde Koiranet) 

1 2 3 0 - Yhteensä



25 

 

Alla taulukko karhunhaukkutaipumuskokeista vuosilta 2004–2013.  
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KARH-1 80 %  
(4 kpl) 

100 % 
(9 kpl) 

100 % 
(7 kpl) 

71 % 
(5 kpl) 

88 %  
(14 kpl) 

93 %  
(27 kpl) 

98 %  
(42 kpl) 

94 %  
(17 kp) 

96 %  
(55 kpl) 

90 %  
(35 kpl) 

KARH-0 20 % 
(1 kpl) 

  29 % 
(2 kpl) 

12 %  
(2 kpl) 

7 %  
(2 kpl) 

2 %  
(1 kpl) 

 6 %  
(1 kpl) 

 4 %  
(2 kpl) 

10 %  
(4 kpl) 

KARH-                

Yhteensä 5 9 7 7 16 29 43 18 57 39 

 
Käyttöindeksit 
Käyttöindeksi on BLUP-indeksin tapaan laskennallinen ennuste koiran jalostusarvosta käyttöominai-
suuden suhteen. Koiran indeksiin vaikuttavat paitsi sen oma tulos, myös kaikki sen sukulaisten tulokset. 
Indeksien laskennassa otetaan huomioon tuloksiin vaikuttavia ympäristötekijöitä. Indeksejä verrataan 
rodun keskiarvoon, joka on 100.  
 
Rotujärjestö lasketutti käyttöindeksit rodulle ensimmäisen kerran vuonna 2007. Tutkija Anna-Elisa Lii-
namo oli mukana laskemassa vuosien 1991–2006 koetulosten perusteella uraindeksit (kokeisiintulo ja 
täysieräikä), ominaisuusindeksit (hakulaajuus, todettu löytö, haukkutiheys, seuraaminen, ykkös%) ja 
kokonaisindeksit.  Indeksit on viimeisen kerran laskettu vuonna 2012, koska sen jälkeen hirvikoesään-
nöt muuttuivat eivätkä soveltuneet enää laskettavaksi. Vanhat käyttöindeksit ovat vielä nähtävillä rotu-
järjestön www-sivulla. 
 

 
Kaikilla osa-alueilla käyttöindeksien keskiarvo on yli 100 (Lähde: Käyttöindeksit v. 2012). 
 
Hyötykoira-, virka- tai muu työkäyttö 
Jämtlanninpystykorvia käytetään hyvän jälkivainunsa vuoksi yleisesti haavakkoeläinten jäljestystilan-
teissa (SRVA toiminnassa). 
 
Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen 
 Jämtlanninpystykorva otetaan yleisesti metsästyskoiraksi. Kasvattajat eivät juurikaan myy koiria seura-
koiriksi, joten koirat pääsevät toteuttamaan hyvin vahvoja metsästysviettejään. 
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4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 
Yksinoloon liittyvät ongelmat 
Jämtlanninpystykorva on yleisesti ulkokoira, joka viihtyy hyvin myös omissa oloissaan. Joitakin on myös 
sisäkoirina ja koirat ovat sopeutuneet hyvin siihenkin. Rodussa ei ole kerrottu esiintyneen sisäsiisteys-
ongelmia 
 
Lisääntymiskäyttäytyminen 
Jämtlanninpystykorvan lisääntymiskäyttäytyminen on tyypillinen pystykorvarotujen, alkukantainen 
lisääntymiskäyttäytyminen. Rodulla on yleisesti voimakas sukupuolivietti ja kiima-aikoina levottomuut-
ta esiintyy, mikäli samassa pihassa on sekä uroksia, että narttuja. Kiimojen väli nartuilla on tyypillisesti 
5-6kk, eli nartut ovat kiimassa kaksi kertaa vuodessa. Emot huolehtivat hyvin pennuistaan ja ovat 
yleensä avoimia ihmisille myös pentujen aikana. 
 
Sosiaalinen käyttäytyminen  
Rotu on hyvin sosiaalinen ja ottaa aktiivisesti kontaktia ihmiseen. Rodulla on näin myös hyvät seura-
koiraominaisuudet. Vihaisia ja arkoja koiria ei suositella, eikä käytetä jalostukseen. 
 
Pelot ja ääniherkkyys  
Rodun luonteeseen kuuluu rohkeus, pelottomuus ja vahva luonne, jota siltä vaaditaan jo käyttötarkoi-
tuksensakin vuoksi, suurriistan metsästyksessä. Pelko ja ääniherkkyys on rodulle vierasta. Pelokasta, 
arkaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 
 
 
Ikään liittyvät käytöshäiriöt 
Jämtlanninpystykorvalla ei ole ikään liittyviä käytöshäiriöitä. Rodun pennut ja nuoret yksilöt ovat tyypil-
lisesti hieman vilkkaampia, mutta rauhoittuvat aikuistuttuaan. 
 
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 
Rakenteellisia ja terveydellisiä seikkoja ei ole rodussa ilmaantunut, jotka voisivat vaikuttaa koirien käyt-
täytymiseen. 
 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakoh-
dista sekä niiden korjaamisesta  
Keskeisimmät ongelmakohdat 
Rodun luonne on pääosin hyvä. Muutamia arkoja tai vihaisia koiria esiintyy. 
 
Ongelmien syyt ja vähentäminen 
Käytöshäiriöiden takana on yleensä perinnöllinen tausta, mutta myös ympäristötekijöillä on vaikutusta. 
Arkoja tai vihaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen. 
 

4.3. Terveys ja lisääntyminen  
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet  
PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset 
Voimassa 1.1.2015–31.12.2019 
 
PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt viat ja sairaudet 
  
Jämtlanninpystykorvalla PEVISA- ohjelmaan on sisällytetty lonkkaniveltutkimus. Ensimmäisen kerran 
lonkat otettiin PEVISA:n tällä rodulla vuonna 2003 järjestön vuosikokouksen päätöksellä ja ohjelma tuli 
voimaan vuoden 2004 alusta. 
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 Rodun PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2015–31.12.2019: 
  
● Koiralla tulee ennen toista astutusta olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat 

jälkeläiset rekisteröidään. 
  
Kuvauksen tulos ei vaikuta rekisteröintiin. Ennen kuin pentue rekisteröidään, tulee seuraavat ehdot olla 
täytettynä: 
  
● Koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja eläinlääkärin tai muun 

näytteen ottajan tai testin tekijän tulee tarkistaa tunnistusmerkintä näytteenotto- tai tutkimus-
hetkellä. Jos tunnistusmerkintää ei ole, voidaan koiran tulokset tallentaa Kennelliiton tietokantaan 
epävirallisina 

● PEVISA-ohjelman mukaiset tutkimukset ja testit tulee tehdä Kennelliiton hyväksymällä tavalla. 
Muut tulokset voidaan tallentaa Kennelliiton tietokantaan epävirallisina 

● Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk 
● Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä 

  
 Kaikkia rotuja koskevat rajoitteet: 
  
Jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti parittamalla 
keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset tai käyttämällä jalostukseen koiraa, jolla on Ken-
nelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue rekiste-
röidä vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyy-
närniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia. 
 
 
Lonkkaniveldysplasia (Liite 1) 
HD (= hip dysplasia) eli lonkkanivelen kehityshäiriö on erityisesti suurikokoisilla koiraroduilla esiintyvä 
periytyvä sairaus, joka korkea-asteisena saattaa invalidisoida koiran ja aiheuttaa sille kipua. Se on koiri-
en yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö ja määritellään perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonk-
kanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon 
perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä (periytyvyydestä on selvitys myö-
hemmin). Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä 
pätee myös toisin päin, optimaalisella ruokinnalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on lie-
vempää. Myös liian raju liikunta kasvuaikana voi pahentaa muutoksia.  
 
Koska rajoituksena on vain se, että koira on lonkkakuvattava ennen toisen pentueen rekisteröintiä, ei 
PEVISA sinällään rajoita tai kavenna jalostusmateriaalia. Vaikka C-lonkkaisia koiria on vain 12 % tutki-
tuista, käytännössä niiden käyttöä vieroksutaan ja käyttöominaisuuksiltaan erinomainen yksilö jää 
käyttämättä jalostukseen.  
 
Rotujärjestön jalostusneuvonta ja astutuspalsta ottavat kantaa vanhempien lonkkatulokseen: 

● A-suosituksessa molemmat vanhemmat lonkkakuvattuja, yksittäinen lonkkaindeksi vähintään 
85, keskiarvo lonkkaindekseistä vähintään 95, ei C: tä huonompaa kuvaustulosta 

● B/C-suosituksessa toinen vanhemmista lonkkakuvattu, keskiarvo lonkkaindekseistä vähintään 
95, ei C: tä huonompaa kuvaustulosta 

● Ei-suositusta, jos lonkkatulokset eivät täytä edellisiä kohtia. 
 
Perinnöllistä sairautta tai vikaa sairastava koira pitäisi olla helppo sulkea jalostuksesta pois, mikäli vika 
tai sairaus on jo näkyvissä tai tiedossa. Perinnöllisesti sairasta koiraa ei kuitenkaan aina ole helppo sul-
kea jalostuksesta, monet sairaudet ilmenevät vasta kun koiraa ehkä on jo käytetty jalostukseen. Terve 
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koira, joka on sairauden kantaja, onkin jalostuksen kannalta hankalampi, koska viat ja sairaudet tulevat 
näkyviin vasta osassa jälkeläisissä. Myös polygeenisesti periytyvät sairaudet ovat vaikeammin jalostet-
tavissa pois. Lisäksi osa sairauksista on mahdollista tutkia ennakolta, ennen oireiden puhkeamista, jo-
ten niiden vastustaminen korostuu ehkä muiden terveydellisten ongelmien kustannuksella. Eräs tällai-
nen sairaus on lonkkavika. Sen ehkäisyssä onkin siirrytty pois yksilöarvostelusta ja on otettu käyttöön 
jalostusindeksit, jotka ennustavat paremmin koiran perimää. 
 
Lonkkaniveldysplasia ja sen kautta muodostunut nivelrikko saattaa haitata koiran liikkumista jokapäi-
väisessä elämässä. Tämä saattaa heijastua koiran takapään ontumisella, liikkumishaluttomuudella tai 
ylösnousuhaluttomuudella levon jälkeen. Jämtlanninpystykorva käyttöominaisuutensa perusteella jou-
tuu varsin kovaan rasitukseen metsästystilanteissa. Mikäli koira kärsii lonkkaniveldysplasiasta vaikuttaa 
se myös mahdollisesti metsästysintoon ja liikkumiseen. On selvää, että sairas koira ei ole kykenevä 
kovaan rasitukseen niin fyysisesti kuin psyykkisestikään. Pelkkä kirjain rekisteritodistuksessa ei tarkoita 
sitä, että koira olisi nimenomaan sairas yksilö. Sairas yksilö on sellainen, joka jollain tapaa reagoi asiaan, 
esimerkiksi kivulla. Jalostuksen kannalta pyritään välttämään yhdistelmiä, joissa ”lonkkavikaa” on ha-
vaittavissa sekä isän että emän puolella. Myöhempänä on esitetty taulukko, jossa on käytetyimpien 
urosten jälkeläisten sairasprosentti lonkkanivelen osalta. Kyseisestä taulukosta voi jokainen nähdä, 
mitä koiria ei kannata yhdistää saman sukutauluun. Näissä yhdistelmissä usein myös yhteinen lonk-
kaindeksi jää alle suositeltavuuden. Tällä hetkellä on kuitenkin suhteellisen vähän tiedossa tapauksia, 
joissa jämtlanninpystykorva olisi jouduttu lopettamaan lonkkanivelen sairauden takia. Eri asia on se, 
paljonko lonkkanivelen sairaus on välillisesti vaikuttanut siihen, että koira on jonkin muun syyn takia 
jouduttu lopettamaan, esimerkiksi puutteellisen metsästysvietin ja – haluttomuuden takia. 
 
 
Yhteenveto tutkimustuloksista 
Alla olevassa kaaviossa on esitetty Jämtlanninpystykorvan lonkkanivelen kuvaustuloksia. Voidaan tode-
ta, että A ja B -lonkkaisten osuus on keskiarvoltaan noin 88 %. Käytäntö on osoittanut sen, että D- ja E -
lonkkaisia ei käytetä juurikaan jalostukseen ja myös C – lonkkaisten käyttö jalostuksessa on hyvin vä-
häistä, etenkin urosten osalta. Nykyisin käytössä olevat lonkkaindeksit mahdollistavat myös C -
lonkkaisten käytön jalostukseen, kunhan yhdistelmän yhteinen lonkkaindeksitavoite toteutuu. Samoin 
kuin käyttöindeksit, myös lonkkaindeksit perustuvat BLUP-indeksien lasketaan. Tällöin paitsi koiran 
oma kuvaustulos, myös sen jälkeläisten ja lähisukulaisten kuvaustulokset vaikuttavat indeksiin. Riittä-
vällä määrällä kuvaustuloksia indeksin varmuutta voidaan parantaa ja se ennustaa tällöin koiran mah-
dollisia perinnöllisiä ominaisuuksia tarkemmin. Vuoden 2009 alusta on ollut käytössä kokeilu, jossa 
uroksen ja nartun yhteenlaskettu lonkkaindeksi tulee olla vähintään 190. Tarkoituksena on, että peri-
mältään huonon lonkkarakenteen omaavat koirat jäävät jalostuksen ulkopuolelle. Raja-arvo on tietoi-
sesti vähemmän kuin indeksilaskennassa on suositeltu (kahden indeksin summan tulisi olla suurempi 
keskiarvojen summan eli 200). Raja-arvon pitäminen alle 200:n ei ole toistaiseksi huonontanut rodun 
lonkkatulosten tilastoa. Taulukoissa tulokset on esitetty ikäluokittain. Tarkoitus on, että taulukosta 
näemme trendin siitä, mihin suuntaan kehitys on koirakannassa menossa. Tiedot on kerätty KoiraNetis-
tä maaliskuussa 2014. 
 
 

Synty-
mävuosi 

Tutkittu A B C D E 

1995 7 % 40 % 36 % 12 % 12 % 0 % 

1996 12 % 53 % 36 % 11 % 0 % 0 % 

1997 14 % 50 % 39 % 8 % 3 % 0 % 

1998 16 % 49 % 38 % 10 % 3 % 0 % 

1999 19 % 42 % 38 % 15 % 5 % 0 % 



29 

 

2000 17 % 51 % 34 % 10 % 5 % 0 % 

2001 17 % 47 % 38 % 13 % 2 % 0 % 

2002 16 % 51 % 33 % 14 % 3 % 0 % 

2003 17 % 46 % 41 % 9 % 4 % 0 % 

2004 19 % 51 % 37 % 11 % 2 % 0 % 

2005 17 % 56 % 33 % 8 % 2 % 1 % 

2006 19 % 56 % 32 % 10 % 1 % 1 % 

2007 19 % 60 % 29 % 10 % 1 % 0 % 

2008 20 % 59 % 29 % 10 % 2 % 0 % 

2009 21 % 60 % 30 % 9 % 1 % 0 % 

2010 19 % 62 % 28 % 8 % 2 % 0 % 

2011 16 % 66 % 27 % 7 % 0 % 0 % 

Yhteen-
sä 

18 % 56 % 32 % 10 % 2 % 0 % 

 
Rodun kotimaassa Ruotsissa lonkkakuvaustilastot ovat hyvin samansuuntaisia kuin Suomessa.  
 
 

Nimi Lonkat Lonkkaindek-
si 

A- ja B- lonk-
kaisten osuus 
jälkeläisistä % 

 
FIN MVA FIN KVA ELIMON SALON MÖKÖ 

FIN KVA ELIMON SALON PENI 

FIN KVA SE KVA HOLMSJÖNS TALO 

FIN MVA FIN KVA SE MVA SE KVA HÄRKILAS ILO I 

FI KVA IKE 

FI KVA FI MVA LÅNGSJÖNÄSETS JOKER 

FIN MVA FIN KVA MUSTANKORVEN RAIKU 

FIN MVA FIN KVA NISSAS ETKU 

C.I.B FIN MVA FIN KVA EE MVA MV-96  EEV-01 NISSAS FAST 

FIN MVA FIN KVA SE MVA SE KVA NISSAS GUBBE 

FIN KVA FI MVA ONNIVAARAN ENZO 

FIN MVA FIN KVA SE MVA SE KVA PALAVARIN KÖTTI 

FIN MVA FIN KVA PMV-01 RAIKUKORVEN NAPPE 

FIN MVA FIN KVA RAIKUKORVEN ROOMEO 

FI KVA FI MVA REPOMÄEN LEGENDA 

FIN MVA FIN KVA RUSMOSAN KAMU 

FIN MVA FIN KVA FIN KVA-J SE KVA UKKOTEEREN RAIKU 
 

 
A/A 

A/A 

 

 

A/A 

A/A 

A/A 

A/A 

A/A 

A/A 

B/B 

A/A 

B/B 

B/B 

B/B 

B/B 

A/A 
 

 
103 

99 

96 

109 

111 

112 

103 

80 

87 

91 

91 

88 

93 

114 

91 

94 

105 
 

 
87 

87 

88 

95 

97 

96 

92 

69 

84 

68 

84 

87 

89 

97 

96 

89 

78 
 

 
 
Yllä olevassa taulukossa on listattuna käytetyimpien urosten (yli 100 jälkeläistä/ synt. 1990>) jälkeläis-
ten terveystuloksia lonkkanivelen osalta. 
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4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet  
 
Silmäsairaudet (Liite 2) 
 
Silmätutkimuksia suoritetaan suhteellisen vähän. Noin 10 % syntyneistä koirista silmätarkastetaan. Alla 
olevasta taulukosta on nähtävissä silmätarkastusten määrät sekä prosentuaalinen terveiden määrä 
viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Prosentuaalisesti terveiden määrä keskiarvoltaan on noin 95 %. Tilas-
ton epävarmuutta tosin lisää se, että kaikki silmäsairaudet eivät näy tutkimuksessa nuorella koiralla, 
vaan osa sairauksista puhkeaa vasta myöhemmällä iällä ja näin ollen silmätutkimus olisi hyvä suorittaa 
useammin kuin kerran, parin- kolmen vuoden välein.  
 
Jämtlanninpystykorvilla esiintyy kataraktaa, kortikaalista kataraktaa ja posterior polaarista katarakta, 
jotka ovat perinnöllisen harmaakaihin eri muotoja (n. 4 % diagnooseista). Silmäsairauksista on kerrottu 
tarkemmin liitteessä 2. On kuitenkin todettu, että tällä hetkellä ei ole tarpeen liittää silmätutkimusta 
PEVISA- ohjelmaan, vaan koiran omistajia kannustetaan vapaaehtoisesti tarkastuttamaan koiriensa 
silmiä. Käytetyimmiltä siitosuroksilta silmät tarkastetaan jalostustarkastuksien yhteydessä. Taulukoissa 
tulokset on esitetty ikäluokittain, ei tarkastusajankohdan mukaan. 
 

Synty-
mävuosi 

Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 

2003 955 43 5 % 40 93 % 

2004 958 65 7 % 56 86 % 

2005 910 63 7 % 59 94 % 

2006 1014 98 10 % 95 97 % 

2007 1133 101 9 % 93 92 % 

2008 1073 109 10 % 105 96 % 

2009 1174 129 11 % 122 95 % 

2010 1380 159 12 % 154 97 % 

2011 1346 128 10 % 126 98 % 

2012 1298 84 6 % 82 98 % 

Taulukko on otettu KoiraNetistä 20.3.2014 
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Diagnoosi Esiintymiä 

Distichiasis, todettu 5 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 929 

Kaihin laajuus, kohtalainen 3 

Kaihin laajuus, lievä 6 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 5 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 1 

Kortikaalinen katarakta, todettu 17 

Muu verkkokalvon sairaus, epäilyttävä 1 

Muu verkkokalvon sairaus, todettu 1 

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 2 

Nukleaarinen katarakta, todettu 1 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 3 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 1 

Posterior polaarinen katarakta, epäilyttävä 1 

Posterior polaarinen katarakta, todettu 16 

PRA, epäilyttävä 1 

PRA, todettu 4 

Punktaatti katarakta, todettu 1 

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 1 

RD, geograafinen, todettu 1 

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, epiteliaalinen 1 

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu 2 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 1 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 1 

Silmämuutosten vakavuus, lievä 3 

Trichiasis, todettu  6 

 
Vuosina 2003–2012 syntyneiden silmätarkastustulokset. Taulukko on otettu KoiraNetistä 20.3.2014 
 
Muut rodulla Suomessa havaitut merkittävät sairaudet: 

- yksittäisiä sydänsairaustapauksia 
- satunnaisia ilmoituksia epilepsiasta 
- munuaisten vajaatoimintaa muutamia tapauksia vuodessa 
- yksittäisiä myosiittitapauksia 
- tulehdussairauksia, anaalirauhas-, kurkku- ja korvatulehduksia. 
- yksittäisiä polvi ja kyynernivelvikoja. Tutkittuja on n. 10 % yksilöistä, terveitä niitä n. 95 % 

 

  

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=656&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=656&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=655&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=655&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=158&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=158&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=680&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=680&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=35&TA=212&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=35&TA=212&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=35&TA=163&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=35&TA=163&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=117&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=117&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=663&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=663&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=681&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=681&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=148&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=148&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=722&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=722&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=161&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=161&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=162&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=162&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=79&TA=662&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=79&TA=662&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=635&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=635&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=87&TA=704&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=87&TA=704&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=889&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=889&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=235&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=235&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=142&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=142&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=2003&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=53&TA=554&VuosiA=2003&VuosiY=2012
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4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 
 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteen-
sä 

Hengitystiesairaus 10 vuotta 0 kuukautta 3 

Hermostollinen sairaus 3 vuotta 4 kuukautta 5 

Immunologinen sairaus 9 vuotta 2 kuukautta 5 

Kadonnut 4 vuotta 4 kuukautta 14 

Kasvainsairaudet, syöpä 8 vuotta 4 kuukautta 49 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 7 vuotta 3 kuukautta 59 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 5 vuotta 9 kuukautta 136 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 3 vuotta 8 kuukautta 53 

Luusto- ja nivelsairaus 4 vuotta 11 kuukautta 21 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 6 vuotta 1 kuukautta 21 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  6 vuotta 9 kuukautta 60 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 3 kuukautta 5 

Petovahinko 4 vuotta 11 kuukautta 10 

Selkäsairaus 6 vuotta 8 kuukautta 3 

Silmäsairaus 8 vuotta 2 kuukautta 4 

Sisäeriterauhasten sairaus 8 vuotta 0 kuukautta 5 

Sydänsairaus 6 vuotta 10 kuukautta 7 

Synnytysvaikeus 6 vuotta 3 kuukautta 4 

Tapaturma tai liikennevahinko 3 vuotta 8 kuukautta 211 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 10 vuotta 4 kuukautta 149 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 7 vuotta 7 kuukautta 14 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 5 vuotta 7 kuukautta 214 

Kaikki yhteensä 6 vuotta 1 kuukautta 1052 

Tilasto otettu KoiraNet- järjestelmästä 20.3.2014. Tilastoon otettu 1990–2014 syntyneet koirat. 
 
Kuolinsyytilaston mukaan rodun keski-ikä on 6 v ja 1 kk. Vanhuuteen on kuollut keskimäärin 10 v 4 kk 
ikäisenä. 
 
Käyttökoiran vaarana ovat katoamiset, petovahingot, tapaturmat ja vahingot, joita oli ilmoitettu 235 
kpl eli 22,3 %.     
 
Kuolinsyytä ei ole tiedetty tai kerrottu 38,9 % (409 kpl) ilmoitetuista.   
 
Käytös- tai käyttäytymishäiriöiden takia on lopetettu 5,2 % (55 kpl); arkuus, vihaisuus, pelokkuus tms.  
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Olisi tärkeää, että koiran omistajat ilmoittaisivat Koiranetissä tai jalostusneuvonnalle koiransa kuolin-
syyn. 
 
 

4.3.4 Lisääntyminen  
Keskimääräinen pentuekoko 
Jämtlanninpystykorvan keskimääräinen pentuekoko viimeisen 10 vuoden aikana on ollut 6,7. Pen-
tuekoko on vaihdellut kyseisenä aikavälillä 6,4–6,9. Keskimääräinen jalostuskäytön ikä viimeisen kym-
menen vuoden aikana on ollut nartulla 4v 1kk ja uroksella 4v. 
 
Astumisvaikeudet 
Astutusvaikeuksia on rodulla tiedossa kohtalaisen vähän. Jalostusneuvonnan tietoon tulleita tapauksia, 
joissa narttu on jäänyt astuttamatta uroksen haluttomuuden takia, on vain muutamia, lähinnä nuorilla, 
kokemattomilla uroksilla. Jonkin verran uroksissa esiintyy ns. pehmeyttä eli uros ei kestä nartun do-
minoivaa luonnetta. Muutamia kyvyttömiä uroksia on tullut jalostusneuvonnan tietoon. 
 
Tiinehtymisvaikeudet 
Jämtlanninpystykorvalla ei ole todettu olevan erityisiä tiinehtymisongelmia. Suurin osa tiinehtymison-
gelmista johtunee väärästä astutusajankohdasta. Miltei kaikki astutukset suoritetaan niin sanotusti 
luonnollisella menetelmällä eikä keinohedelmöitystä juurikaan käytetä. Yhtenä jalostussuosituksen 
kriteerinä on ollut, että astutus ja synnytys onnistuvat luonnollisella tavalla. On ollut havaittavissa, että 
tyhjäksi jääneitä narttuja on ollut jonkin verran enemmän talvikiimaan astutettaessa. Yhtenä selittävä-
nä tekijänä tähän voitaneen pitää pitkää ja raskasta metsästyskautta, joka on voinut vaikuttaa nartun 
tiinehtymiseen. Jonkin verran tiinehtymisongelmiin vaikuttavina tekijöinä ovat olleet urosten tulehdus-
sairaudet, jotka ovat vaikuttaneet uroksen siementen laatuun. 
 
Synnytysongelmat 
Jämtlanninpystykorvalla ei ole todettu olevan erityisiä synnytysongelmia. Muutamia yksittäisiä tapauk-
sia tulee silloin tällöin tietoon, jossa on tarvittu keisarinleikkausta ja niissäkin useimmiten ei ole kyse 
varsinaisesta polttoheikkoudesta, vaan esim. kuolleista pennuista kohdussa, ylisuuresta pentueesta, 
pienestä pentueesta (1-2 pentua) tms. 
 
Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla 
Jämtlanninpystykorvalla ei ole jalostusneuvonnan tietoon tullut juurikaan pentujen hoitamiseen liitty-
viä ongelmia. Lähinnä näitä on esiintynyt satunnaisesti keisarinleikkauksen jälkeen. 
 
Pentukuolleisuus 
Pentukuolleisuudesta ei rotujärjestön jalostusneuvonnalla ole tarkkaa tietoa. 
 
Synnynnäiset viat ja epämuodostumat  
Synnynnäisistä vioista ja epämuodostumista ei ole rotujärjestön jalostusneuvonnalla tietoa. 
4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  
 
Jämtlanninpystykorva on hyvin alkukantainen pystykorvarotu, jolla ei ole sairauksille sekä lisääntymis- 
ja hyvinvointiongelmille altistavia anatomisia piirteitä.  
4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 
 
Tyypillisimmät jämtlanninpystykorvalla esiintyvät terveysongelmat ovat tulehdussairauksia (kurkku – 
anaali - korvatulehdukset). 
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Ongelmien mahdollisia syitä 
Tulehdussairaudet ovat tyypillisiä käyttökoiran sairauksia, joita aiheuttavat esim. pitkät haukut lämpi-
mällä ilmalla. Näihin voi liittyä myös perinnöllistä alttiutta, eli toiset sairastuvat herkemmin kuin toiset. 
Myös ruokinnalla voi olla vaikutusta. 
 
 

4.4. Ulkomuoto 
4.4.1 Rotumääritelmä 
Alkuperämaa: Ruotsi  
KÄYTTÖTARKOITUS: Jämtlanninpystykorvaa käytetään pääsääntöisesti hirvenmetsästykseen, joskin - 
etenkin entisaikoina - sillä on metsästetty myös karhua ja ilvestä, jopa metsäkanalintuja. Käyttötarkoi-
tus asettaa suuret vaatimukset voimakkuudelle ja kestävyydelle.  
LYHYT HISTORIAOSUUS: 
Jämtlanninpystykorva tunnustettiin virallisesti omaksi rodukseen vasta vuonna 1946. Oman rotumääri-
telmän saaminen kesti kovin pitkään siksi, että harmaapystykorva ja jämtlanninpystykorva arvosteltiin 
kauan samana rotuna. Rotu on kuitenkin peräisin jo niiltä ajoilta, jolloin metsästäjäkansat asettuivat 
Norlantiin. Se kuuluu havumetsävyöhykkeen kookkaisiin metsästyspystykorviin.  
YLEISVAIKUTELMA: Suurikokoinen, korkeuttaan pitempi pystykorva; kuiva, voimakas ja tiivisrakentei-
nen, kuitenkin notkea ja ryhdikäs. Runko ei saa vaikuttaa pitkältä eikä myöskään olla liian raskas.  
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rohkea ja tarmokas, silti rauhallinen.  
PÄÄ: Kuiva, pitkänomainen ja korvien välistä suhteellisen leveä.  
KALLO-OSA: Loivasti kaareva.  
OTSAPENGER: Selvästi havaittava, ei liian jyrkkä.  
KIRSU: Leveä.  
KUONO-OSA:Etäisyys otsapenkereestä kirsuun on hieman pienempi kuin otsapenkereestä niskakyh-
myyn. Kuono kapenee tasaisesti kirsua kohti, se ei saa vaikuttaa ylhäältä eikä sivulta katsottuna suipol-
ta. Kuononselkä on suora, leveä ja voima-kas. 
HUULET: Tiiviisti sulkeutuvat.  
PURENTA: Leikkaava.  
POSKET: Litteät.  
SILMÄT: Ruskeat. Ilme on tarkkaavainen ja rauhallinen. Silmäaukot ovat hieman soikeat.  
KORVAT: Ylöskiinnittyneet, jäykästi pystyssä, teräväkärkiset, liikkuvaiset ja hieman pitemmät kuin kor-
vantyven levein kohta. Korvalehden sisäpuoli on runsaskarvainen.  
KAULA: Pitkä, kuiva, vahva ja ryhdikäs.  
RUNKO: Vahva, kuiva ja hieman säkäkorkeutta pitempi.  
SELKÄ: Suora, säästä lantiota kohti hieman laskeva.  
LANNE: Leveä ja hyvin kehittynyt.  
LANTIO: Leveä ja vain hieman viisto.  
RINTAKEHÄ: Syvä ja selvästi kaareutunut.  
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman ylösvetäytynyt. 
HÄNTÄ:  Ylöskiinnittynyt, keskipitkä ja tasapaksu. Asennoltaan löysästi kiertynyt ja matalalla reittä vas-
ten kaareutunut. Häntä on tiheäkarvainen, ei viirimäinen.  
RAAJAT 
ETURAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat kuivat, suorat ja voimakkaat.  
LAVAT: Pitkät ja viistot.  
KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rungonmyötäiset.  
KÄPÄLÄT: Vahvat, hieman soikeat ja eteenpäin suuntautuneet. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä.  
TAKARAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat takaa katsottuna yhdensuuntaiset, sivulta katsottuna polvi- ja kin-
nerkulma ovat selvät.  
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KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.  
LIIKKEET: Voimakkaat ja vapaat, hyvä askelpituus. Ravissa täysin tai lähes yksijälkinen (etu- ja takakäpä-
lät astuvat rungon keskiviivan kohdalle tai lähelle sitä).  
KARVAPEITE 
KARVA: Kaksinkertainen karvapeite. Peitinkarva on tiheää, mutta melko rungonmyötäistä, aluskarva 
lyhyttä, pehmeää ja vaaleaa, mieluiten kermanväristä. Karva on päässä ja raajojen etupuolella lyhyttä 
ja sileää, pitempää rinnassa, kaulassa, hännässä ja eturaajojen sekä reisien takaosassa. 
VÄRI: Tumman- tai vaaleanharmaa. Rodun erityispiirre on vaaleanharmaat tai kermanväriset alueet 
kuonossa, poskissa ja kurkussa. Samaa väritystä esiintyy myös vatsassa, raajoissa ja hännän alapuolella.  
KOKO 
SÄKÄKORKEUS: Urokset 57 – 65 cm, ihannekorkeus 61 cm; nartut 52 – 60 cm, ihannekorkeus 56 cm.  
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vaka-
vuuteen.  
Keltaiset silmät; voimakkaasti kiertynyt, lyhyt tai suora häntä; nokiset värit; liian lyhyt karvapeite; hento 
luusto.  
VAKAVAT VIRHEET: Kupera otsa ja pyöreät posket (lanttupää), suippo kuono; muiden hampaiden kuin 
P1:en puuttuminen; neliömäisyys; honteluus (hämähäkkimäisyys), raskaus ja lymfaattisuus; litteät kä-
pälät; solmio (kurkussa ja rinnassa olevien merkkien välissä oleva yhtenäinen, selvästi erottuva ja selvä-
rajainen valkoinen alue); riittämättömät takakulmaukset; ohut, piiskamainen häntä.  
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Muu kuin rotumääritelmän sallima säkäkorkeus; ylä- tai alapurenta; riippuvat 
korvat; vaaleiden merkkien puuttuminen kuonosta, poskista, kurkusta ja rinnasta.  
HUOMIOITAVAA: Koiraa ei saa palkita, jos se on aggressiivinen tai sillä on anatomisia vajavaisuuksia, 
jotka voivat haitata terveyttä tai tasapainoisuutta.  
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
 
 
Ulkomuodon perusteella nykyaikana ihmiset tuntevat, minkä rotuisesta koirasta on kyse. Terve raken-
ne toki testataan hyvin pitkälle metsästyskäytössä, mutta myös rotumääritelmä ottaa kantaa käyttöön 
soveltuvaan rakenteeseen. Tämän lisäksi rotumääritelmä kiinnittää huomiota käytön kannalta moneen 
epäolennaiseen asiaan – jotka kuitenkin tekevät koirasta sellaisen, että se erottuu muista roduista – 
kuten karvan väri, hännän asento jne. Ennen koirien ”rotu” määräytyi niiden toiminnallisten ominai-
suuksien perusteella. Metsästyspystykorvien mittasuhteista on mainittu, että pituusindeksin (pituuden 
suhde korkeuteen) pitäisi olla 103 ja 110 välillä. Mitä suurempi koira, sitä suurempi on sen pituusindek-
si. Ihanteellisen jämtlanninpystykorvan tulisi olla korkeudeltaan rotumääritelmän ihanteen mukainen, 
eli keskikokoinen ja pituusindeksiltään luokkaa 105–109. Vaarana kuitenkin on, että ihannoidaan suuria 
koiria liikaa. Jämtlanninpystykorvan ulkomuotovaatimukset määrittelee rodun kotimaa Ruotsi. Suoma-
laisilla ei siten ole suurta mahdollisuutta vaikuttaa rotumääritelmään, mutta rotujärjestöllä on kuiten-
kin suuri merkitys jämtlanninpystykorvan ulkomuodon kehittymisessä täällä Suomessa. Eräs merkittävä 
työkalu rodun ulkomuodon parantamiseen on rotujärjestön ulkomuototoimikunnan järjestämä koulu-
tus. Ulkomuototoimikunta seuraa rodun ulkomuodon kehitystä ja sitä, miten hyvin se vastaa rotumää-
ritelmää. Rodun ulkomuodossa esiintyviin puutteisiin puututaan ulkomuototuomareiden koulutuksissa 
sekä niistä tiedotetaan rotujärjestön lehdessä kasvattajille sekä muille rodun harrastajille. Lisäksi Jalos-
tuspäivillä ulkomuototoimikunta järjestää luentoja aiheesta, joissa esitellään ulkomuotoon liittyvät 
tärkeimmät kehitystavoitteet.  
 
FCI:n 3.5.2002 vahvistamissa rotumerkeissä mainitaan haluttuina ominaisuuksina mm. suuri koko, ryh-
dikkyys, pitkä ja hyväasentoinen kaula sekä ehdottomasti ei matalajalkainen runko. Nämä ominaisuu-
det yhdessä muodostavat keskeisen osan siinä yksilön kokonaiskuvassa, jossa ilmenevät jämtlanninpys-
tykorvan ihanteelliset ulottuvuudet. Rungon pituudesta on vihdoin rotumääritelmässä sanottu, ettei 
sen tulisi olla pitkänomainen. Tällä pyritään eliminoimaan raskasrunkoista matalajalkaisuutta, jota täs-
sä rodussa on aina esiintynyt. Toisin sanoen: kookkaalta koiralta on löydyttävä sopiva määrä ilmavuut-
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ta. Riittävän ilmavuuden vaikutelma ei kuitenkaan saa syntyä matalan rintakehän ynnä absoluuttisen 
neliömäisyyden tai jopa hintelyyden seurauksena. Riittävä koko ja riittävät kulmaukset, sekä riittävän 
pitkä selkä ja suhteellisen syvä rintakehä antavat tyypilliset rungon mittasuhteet, joita pitkä ja hyvä-
asentoinen kaula ehdottomasti täydentää.  
 
Jämtlanninpystykorvan ulkomuoto on kehittynyt viime vuosikymmeninä nopeasti, kun ottaa huomioon 
että se on ollut vasta vuodesta 1946 oma rotunsa. Suurin ongelma rodun ulkomuodossa oli sen alkuai-
koina että miten pystytään erottamaan jämtlanninpystykorva harmaasta norjanhirvikoirasta. Oleelli-
simpina eroina rotujen välillä ovat koko, rungon mittasuhteet, hännän asento ja tiukkuus sekä värimer-
kit. Vielä 1970–80-luvuilla esiintyi suomalaisessa jämtlanninpystykorvakannassa paljon ns. välimallin 
koiria, joissa oli paljon piirteitä harmaasta norjanhirvikoirasta, mm. värimerkit puuttuivat sekä runko oli 
mittasuhteiltaan liian lyhyt, lähes neliömäinen. Johtuen mm. jalostusurosten tuomisella rodun koti-
maasta, saatiin Suomessakin rodun ulkomuotoa parannettua voimakkaasti. Tänä päivänä välimallin 
koiria esiintyy verrattain harvoin.  
 
Jämtlanninpystykorva on käyttökoirarotu, joten sen ulkomuodon tärkeimpänä osa-alueena on terve ja 
kestävä rakenne. Siitä johtuen mm. raajojen luusto ja kulmaukset, lantion asento, rungon mittasuhteet 
ja massavuus, ovat tärkeitä osa-alueita rodun ulkomuodossa. Niille on pantava enemmän painoarvoa 
kuin esim. väritykseen tai kuonon pituuteen.  
 
Pahimmat puutteet tällä hetkellä Suomen jämtlanninpystykorva populaation ulkomuodossa liittyvät 
juuri rakenteeseen. Esiintyy aivan liian paljon koiria, joilla on puutteelliset raajojen kulmaukset sekä 
vääränasentoinen lantio. Tämän tyyppisellä koiralla on suuria vaikeuksia liikkua rodunomaisesti ravaa-
malla, vaan sen on käytettävä epätaloudellisempia liikuntamuotoja eli peitsaamista tai laukkaa. On 
myös huomioitava, että puutteelliset takaraajojen kulmaukset altistavat koiran polvilumpiot suurelle 
rasitukselle ja voivat vaikuttaa patellaluksaation ilmituloon. Käyttökoirana tällainen yksilö lisäksi väsyy 
helpommin ja soveltuu siten huonommin metsästyskäyttöönkin. Myös rungoltaan turhan raskaat koirat 
eivät ole niin kestäviä kuin rotumääritelmän mukaiset kuivat, voimakkaat ja tiivisrakenteiset yksilöt.  
 
Suomen jämtlanninpystykorvalla on tietenkin paljon muitakin ulkomuodollisia virheitä, jotka ovat pal-
jolti samoja mitä esiintyy kaikilla pystykorvaisilla roduilla. Erilaiset purentaviat ovat verrattain yleisiä ja 
niistä tulee ilmoituksia jalostusvaliokunnalle joissain määrin sekä näyttelyarvosteluista niitä löytyy 
myös. Ongelmana on että yleensä purentavikaista koiraa ei viedä näyttelyyn, jolloin omista-
jan/kasvattajan aktiivisuudesta riippuu, tuleeko asia jalostusvaliokunnan tietoon. Lisäksi esiintyy jonkin 
verran hammaspuutoksia ns välihampaiden osalta, kuitenkaan ainakaan näyttelyarvostelujen perus-
teella ongelma ei ole kovin yleinen.  
 
Hylkääviä virheitä rodussa on lisäksi riippuvat korvat ns. taittokorvat. Näitä esiintyy aika paljon suoma-
laisessa jämtlanninpystykorvakannassa, etenkin ns. pehmytkorvaisia yksilöitä on verrattain runsaasti. 
Ongelma on suhteellisen vaikea poistaa, sillä rodun kantakoirissa sekä myös myöhemmin paljon jalos-
tukseen käytetyissä koirissa on tätä ominaisuutta esiintynyt tai ne ovat sitä suhteellisen voimakkaasti 
periyttäneet. Jalostusvalinnoissa on asiaan kiinnitettävä huomiota, sillä nimensäkin mukaisesti on ky-
seessä pystykorvainen rotu. Lisäksi rodussa esiintyy rotumääritelmän vastaisia  
värityksiä, etenkin ns. solmiota (kurkussa ja rinnassa olevien merkkien välissä oleva yhtenäinen, selvästi 
erottuva ja selvärajainen valkoinen alue) sekä jonkin verran liian tummia koiria. Rodun peitinkarvan 
väritys voi sinänsä vaihdella tummasta vaaleaan, kunhan vain pohjavilla on vaaleaa. Rodunomainen 
häntä on ollut jämttille myös tärkeä seikka siinä mielessä että sen perusteella pystytään osaltaan erot-
tamaan rotu harmaasta norjanhirvikoirasta. Hännän asentoon sekä kiinnityksen ja tiukkuuteen on kiin-
nitetty paljon huomiota viime vuosina. Suorahko sekä taka-asentoinen häntä olikin huomattavan ylei-
nen suomalaisella jämtlanninpystykorvalla vielä vuosikymmen sitten. Rodun kotimaassa tilanne oli 
huomattavasti parempi, joten sieltä on saatu hyvää jalostusmateriaalia myös tähän tarkoitukseen ja 
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tilanne onkin parantunut häntien osalta merkittävästi. Rodussa ei esiinny ulkomuotoon liittyviä epäter-
veitä piirteitä. 
 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
 
Rodun koirien näyttelykäynnit 
 

Syntymävuosi Rekisteröinnit 
yht. 

Näyttelyssä 
käyneet 

ERI EH H T HYL EVA Jalostustarkastetut 

2013 1378 9 6 2 0 0 1 0 0 

2012 1279 461 170 173 106 6 4 2 2 

2011 1347 652 242 225 168 10 5 2 16 

2010 1346 760 308 246 186 16 4 0 31 

2009 1159 682 225 215 208 26 8 0 21 

Taulukossa on esitetty jokaisen koiran paras näyttelytulos. 
 
Yllä olevasta taulukosta ilmenee rodun näyttelykäyntien kokonaismäärä vuosittain. Osa koirista ei käy 
koskaan näyttelyssä ja osa koirista käy varsin aktiivisesti niissä. Käyttökoiraroduissa pääpaino on tie-
tenkin metsästysominaisuuksissa ja siten näyttelyaktiivisuus on osalla koiranomistajista laimeaa.  
 
Rodun koirien jalostustarkastukset 
 
Jalostustarkastuksiin koirat valitaan seuraavien pääperiaatteiden mukaan: 
 

● varhaiskypsyys 
● hyvät käyttökoetulokset 
● hyvä pentuearvo 
● ei tiedossa olevia sairauksia tai vikoja 
● sukutausta 
● ulkomuodoltaan vähintään hyvä rotunsa edustaja, väh H:lla palkittu 
● periyttämisnäytöt 
● Näyttelykäynnit ja jalostustarkastukset 

 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
Käyttökoiralle terve rakenne ja oikea vahvuusaste sekä kestävät käpälät ovat kaiken perusta. Jämtlan-
ninpystykorvassa yhdistyy tyyppinsä mukaisesti kestävyys, voimakkuus ja nopeus. Tyypissä on vaihtelua 
rodun sisällä ja osa koirista on liian neliömäisiä jolloin kulmaukset ovat usein myös liian niukat, myös 
kevyitä koiria esiintyy jonkin verran. Keveys ei käyttötilanteissa ole yhtä suuri rasite kuin liiallinen ras-
kaus. Takaosien rakenteissa on melko usein puutteita. Lantiot ovat liian lyhyitä ja jyrkkiä, tällöin jämt-
lanninpystykorvalta vaadittavat ulottuvuudet, selvät kulmaukset, katoavat ja takaraajojen askellus jää 
rungon alle ja voimattomaksi. Rakenteelliset puutteet heijastuvat suoraan koiran kestävyyteen metsäs-
tyskäytössä. 
 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 
Jämtlanninpystykorvan tulee olla terveesti rakentunut käyttökoira joka soveltuu käytettäväksi pysäyt-
tävänä hirvikoirana. Tämä vaatii terveen, kestävän rakenteen, nopeutta ja voimaa sopivassa suhteessa. 
Rakenteellisista heikkouksista suurimmaksi huolenaiheeksi nousevat takaosien epäterveet rakenteet eli 
lyhyet ja jyrkkäasentoiset lantiot. Tällöin takaosan liike jää puutteelliseksi. Tuo edellä mainittu yhdistet-
tynä toiseen suhteellisen yleisiin seikkoihin eli puutteellisin takakulmauksiin ja lyhyeen runkoon, teke-
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vät monesti jämtlanninpystykorvasta neliömäisen ja enemmän laukkatyyppiin viittaavan koiran. Mitta-
suhteiltaan jämtlanninpystykorvan tulisi olla korkeuttaan hieman pidemmän jolloin kulmausten tulisi 
olla selvät ja siten ilmentää enemmän ravaajatyypin mittasuhteita, ulottuvuuksia ja kulmauksia.  
 
Kosmeettisemmista seikoista puhuttaessa värissä esiintyy jonkin verran huomauttamista, solmioita 
tulee vastaan silloin tällöin, samoin nokisia värimerkkejä. Jyrkkäasentoiseen lantioon liittyen usein hän-
nänkiinnitykset ovat myös alhaisia. Pehmeitä korvia on esiintynyt aina mutta viimeaikoina tilanne on 
sen ongelman osalta ollut paranemassa. 
 
Rodun pääasiallinen tehtävä on toimia apuna hirvenmetsästyksessä joten käyttöpuolen ominaisuudet 
ohjaavat jalostusta eniten. Siksi ulkomuotoon liittyvät seikat tulevat kasvattajien keskuudessa arvoas-
teikossa monesti vasta alempana eivätkä siten ohjaa jalostusta eniten. 
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 
TOTEUTUMISESTA 
Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi 
2010–2014 
 
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi 
2004–2008 
 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
Jämtlanninpystykorva on käyttökoirarotu, hirven metsästykseen käytettävä koira ja jalostuskoirien 
tasoa mitataan ennen kaikkea sillä, kuinka hyvin koirat periyttävät metsästysominaisuuksia jälkeläisil-
leen. Alla viime aikojen käytetyimpien jalostusurosten periyttämistilastoa jalostustaulukossa, josta nä-
kyy mm. jälkeläismäärä, HIRV1- palkinnon haukkuneiden jälkeläisten määrä, prosenttiosuus kokeissa 
palkituista jälkeläisistä ym. Taulukossa on 1999 jälkeen syntyneet urokset, joilla vähintään 50 jälkeläis-
tä. 
 

  Uros 

  Pennut Lonkat Silmät 

Synt. 
vuosi 

Pen-
tu-
eet 

Yh-
teen
sä  

Vuo
den 
ai-
kana 

Toi-
sessa 
pol-
vessa 

Tut
kit-
tu 

Sa
ira
s 

Tut-
kittu 
% 

Sai-
ras 
% 

Tut-
kittu 

Sai-
ras 

Tut-
kittu 
% 

Sai-
ras 
% 

1 

FIN MVA FIN KVAE-
LIMON SALON MÖ-
KÖ 2000 26 185 0 640 44 6 

24 
% 

14 
% 16 1 9 % * 

2 

FIN MVA FIN KVA 
PMV-
01RAIKUKORVEN 
NAPPE 1999 26 174 0 639 44 5 

25 
% 

11 
% 13 2 7 % * 

3 
FIN KVA ELIMON 
SALON PENI 2001 23 172 0 552 46 6 

27 
% 

13 
% 19 3 

11 
% 

16 
% 

4 

FIN MVA FIN KVA-
RAIKUKORVEN 
ROOMEO 1999 24 167 0 1329 65 2 

39 
% 3 % 25 1 

15 
% 4 % 

5 

FI KVA FI 
MVALÅNGSJÖ-
NÄSETS JOKER 2008 21 152 17 340 47 2 

31 
% 4 % 28 0 

18 
% 0 % 

6 
FIN MVA FIN KVA-
RUSMOSAN KAMU 2004 19 130 0 854 68 6 

52 
% 9 % 37 0 

28 
% 0 % 

7 
FIN KVA FI MVAON-
NIVAARAN ENZO 2007 20 123 15 250 43 7 

35 
% 

16 
% 28 0 

23 
% 0 % 

8 

FI KVA FI MVA-
REPOMÄEN LEG-
ENDA 2008 16 121 13 199 23 1 

19 
% 4 % 15 0 

12 
% 0 % 

9 
FIN MVA FIN KVA-
MUSTANKORVEN 2002 13 103 0 225 26 2 

25 
% 8 % 12 0 

12 
% 0 % 
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RAIKU 

10 FI KVA IKE 2007 12 100 0 129 28 1 
28 
% 4 % 14 0 

14 
% 0 % 

11 
FIN KVA SE KVA-
HOLMSJÖNS TALO 2000 16 99 0 368 34 4 

34 
% 

12 
% 13 0 

13 
% 0 % 

 
Käytetyimpien urosten (100 jälkeläistä, synt 1999>) jälkeläistilasto KoiraNetistä, otettu 26.2.2014 
 

Jalostustaulukko-2014, Jämtlanninpystykorva (uros) 

Uros/Hane 
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K
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A
V

O
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K
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A
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O
3
 /
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K
L

3
 /
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-3
 

A
V

O
0
 /
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K
L

0
 /
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V

-0
 

J
a
l.

P
is

te
e
t 

/ 
A

v
lP

 

N
a
rt

tu
lu

k
u

/ 
T

ik
ta

l 

FIN17078/00 ELIMON SALON MÖKÖ 185 24 20 39,5 % 42 69 0 0 4 107,8 83,3 % 

FIN21786/99 RAIKUKORVEN NAPPE 174 21 18 45,4 % 34 71 3 0 5 120,6 85,7 % 

FIN31853/01 ELIMON SALON PENI 172 17 15 57,0 % 40 85 2 1 10 140,4 88,2 % 

FIN21780/99 RAIKUKORVEN ROOMEO 168 22 21 61,9 % 57 89 1 1 13 146,9 95,5 % 

FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER 135 19 18 56,3 % 41 68 2 1 5 147,4 94,7 % 

FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU 130 19 18 73,8 % 74 93 1 0 2 213,2 94,7 % 

FIN31947/07 ONNIVAARAN ENZO 108 18 17 65,7 % 45 67 2 0 2 186,3 94,4 % 

FIN17746/08 REPOMÄEN LEGENDA 108 14 14 48,1 % 26 44 2 2 4 119,7 100,0 % 

FIN18337/02 MUSTANKORVEN RAIKU 103 13 11 50,5 % 26 46 1 1 4 129,1 84,6 % 

FIN28660/07 HOLMSJÖNS TALO 101 16 15 55,4 % 27 48 2 0 6 136,1 93,8 % 

FIN55432/07 IKE 100 11 9 50,0 % 26 41 1 2 6 115,3 81,8 % 

FIN25943/06 HÄNSJÖNS ARCUS 92 12 11 54,3 % 16 39 3 0 8 119,6 91,7 % 

FIN44310/01 TAINION RONI 92 14 13 63,0 % 38 54 1 2 1 176,3 92,9 % 

FIN27492/99 NORRMARKENS BIGGE 89 13 11 46,1 % 20 34 0 1 6 103,6 84,6 % 

FIN25942/06 HÄNSJÖNS ARRO 86 11 11 55,8 % 18 39 1 2 6 127,2 100,0 % 

FIN18338/02 MUSTANKORVEN RAMBO 86 12 11 50,0 % 20 39 0 0 4 127,6 91,7 % 

FIN19069/99 PORKKASUON MASI 85 9 8 24,7 % 9 19 0 0 2 62,8 88,9 % 

FIN30524/06 PUIRONKORVEN RINGO 84 15 11 57,1 % 25 41 1 1 5 138,6 73,3 % 

FIN31946/07 ONNIVAARAN EKA 83 12 11 60,2 % 28 45 0 0 5 151,8 91,7 % 

S38104/2001 RYVIKENS VIKTOR 80 10 8 43,8 % 18 32 1 0 2 117,9 80,0 % 

FIN27739/03 TAINANSUON SEPE 79 10 8 39,2 % 10 27 3 0 1 107,8 80,0 % 

FIN33046/00 VEKKU 79 9 9 38,0 % 9 26 0 1 3 92,3 100,0 % 

FIN31234/00 NYRHIKANKAAN ROLEX 78 10 9 56,4 % 23 36 3 1 4 137,5 90,0 % 

S13545/2002 LARSUDDEN'S ZORRO II 74 11 8 40,5 % 16 22 3 1 4 89,0 72,7 % 

FIN21285/05 ROBIN 74 11 10 64,9 % 37 44 0 0 4 168,5 90,9 % 
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FIN27992/06 MARTINMÄEN LUCKY LUKE 72 10 9 47,2 % 14 28 2 0 4 112,7 90,0 % 

FIN24159/05 RUSMOSAN ZIGO 71 9 8 40,8 % 13 24 1 1 3 97,2 88,9 % 

FIN17306/04 RYYNÄSKORVEN JESSE 68 9 8 44,1 % 14 25 0 1 4 100,7 88,9 % 

N10302/91 BAMSE 67 13 7 32,8 % 9 18 0 0 4 70,8 53,8 % 

FIN27740/03 TAINANSUON REETU 67 9 8 44,8 % 16 27 0 2 1 118,3 88,9 % 

FIN37370/06 MARSKI 65 11 7 40,0 % 13 21 2 1 2 98,0 63,6 % 

FIN28401/01 HUHTIAN RETU 64 9 5 21,9 % 5 12 0 1 1 53,7 55,6 % 

S37356/95 HÄRKILAS PASS II 59 7 7 42,4 % 12 22 0 1 2 106,0 100,0 % 

FIN20701/04 PYSSYNIVAN PENNA 59 8 8 61,0 % 14 32 1 0 3 156,9 100,0 % 

FIN28104/06 SILIVILIN AATU 59 9 8 42,4 % 15 21 0 0 4 95,4 88,9 % 

FIN30654/07 RAIKUKORVEN NAPOLEON 58 6 6 58,6 % 20 31 0 1 2 154,2 100,0 % 

FIN28402/01 HUHTIAN IIRO 56 9 7 48,2 % 14 21 0 2 4 101,9 77,8 % 

FI20825/10 KIRKKOKAARRON EESAU 55 7 7 50,9 % 15 24 1 0 3 125,0 100,0 % 

FIN26001/06 RUSMOSAN REETU 55 7 5 43,6 % 10 17 2 1 4 89,4 71,4 % 

FIN55433/07 IRO 53 7 6 49,1 % 10 21 2 0 3 116,8 85,7 % 

FIN25659/01 NISSAS JODD 53 7 7 54,7 % 14 25 0 1 3 131,9 100,0 % 

FIN25148/04 VASAMASAN OSKU 53 8 8 58,5 % 19 28 0 0 3 148,3 100,0 % 

S10388/97 HÄRKILAS ÄRKE II 52 8 4 28,8 % 8 10 1 0 4 50,8 50,0 % 

FIN26850/05 RAIKUKORVEN IIKOR 52 6 3 9,6 % 3 5 0 0 0 28,8 50,0 % 

FIN28624/03 TÄYSIAJAN JIMMY 52 7 6 38,5 % 6 19 0 1 0 109,6 85,7 % 

FIN21354/03 
VIHTAHOVIN BABLO UKKO-
PEKKA 52 7 6 42,3 % 10 19 1 0 2 106,6 85,7 % 

FIN40245/07 JACKSON 51 10 9 51,0 % 12 23 0 1 2 128,5 90,0 % 

FIN21788/99 RAIKUKORVEN EMPPU 51 7 5 23,5 % 2 9 2 1 0 60,8 71,4 % 

FI50028/10 TUIKE SALON WELHO 50 6 6 50,0 % 3 19 1 0 5 102,4 100,0 % 

 
Jalostuspiste-sarakkeessa on laskettu uroksen jalostusarvo jälkeläisten koetulosten perusteella. Luku 
lasketaan kaavalla (100*JK*(1-tulosmäärä*3+2-tulosmäärä*J2+0-tulosmäärä)/(jälkeläismäärä*JK), jos-
sa JK on jälkeläisteen määrä, joilla on HIRV-koetulos. Kun luku on suurempi kuin 140, urosten katsotaan 
olevan erinomaisia käyttöominaisuuksien periyttäjä. 
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
Aikaisempi jalostuksen tavoiteohjelma on ollut voimassa 2010–2014. 
 

Vuosi Tavoite Toimenpide Tulos 

2010 Tehdään yhteenveto käytettyjen BLUP-
indeksien antamista tuloksista ja pääte-
tään seuraavan pitemmän kauden linja-
vedosta. 
 
Seurataan rotujen käyttöominaisuuksien 
kehittymistä kuluneella kaudella ja teh-
dään neuvonnassa vaadittavia korjauk-
sia. 
 
Seurataan roduissa ulkomuodon suh-
teen tapahtunutta kehitystä ja tehdään 
tarvittaessa uusia linjauksia yhdessä 
ulkomuototoimikunnan kanssa. 
 
Toteutetaan jalostustarkastukset ja ke-
rätään joukkotilaisuuksissa verinäytteitä. 

On seurattu lonkka- ja käyt-
töindeksien antamia tulok-
sia. 
 
Käyttöindeksit laskettu pl. 
v2013, kun HIRV-säännöt 
muuttuivat. Seurattu käyt-
töominaisuuksien kehitty-
mistä. 
 
Ulkomuodon kehittymistä 
on seurattu. 
 
Jalostustarkastus on järjes-
tetty vuosittain. 
 

Otettu käyttöön lonk-
kaindeksit jalostus-
suosituksissa.  
 
Käyttöindeksejä pyritty 
hyödyntämään jalos-
tusvalinnoissa. Käyttö-
puolen laatu parantu-
nut. 
 
Ulkomuoto asioita 
huomioitu jalostusva-
linnoissa. 
 
Jalostustarkastusten 
myötä on saatu tar-
kempaa tietoa jalos-
tusuroksista ja saatu 
käyttöön uroksia, jotka 
muuten olisivat ehkä 
jääneet käyttämättä. 

2011 Toteutetaan terveystietojen kartoitus 
kyselytutkimuksena kasvattajille sekä 
koirien omistajille. 
 
Jatketaan jalostusneuvojien tietokannan 
kehittämistä ja hyödynnetään sitä jalos-
tusneuvonnassa. 
 
Järjestetään Pohjoismainen Jalostusta-
paaminen, jossa kartoitetaan yhteistyö-
mahdollisuuksia maiden välillä. 

Rotujärjestön kotisivuilla on 
ollut käytössä terveystieto-
lomake. 
 
Tietokannan tilanteesta on 
tehty kyselyitä rotujärjestön 
hallitukselle. 
 
Pohjoismainen Unioni on 
ollut tekemisissä eri maiden 
välisissä asioissa. 

Hyödynnetty saatuja 
terveystuloksia mah-
dollisuuksien mukaan. 
 
Uutta tietokantaa ei ole 
saatu, eikä terveysasi-
oita ole näin saatu tal-
lennettua tietokantaan. 
 
Tuotettu mm. vierasta 
siitosmateriaalia astu-
maan narttuja. 

2012 Seurataan sukusiitos- % kehittymistä ja 
päätetään jatkotoimenpiteistä, pysytel-
lään kennelliiton suositteleman keskiar-
von alapuolella (6,25 %). 
 
Seurataan BLUP-indeksien kehittymistä 
ja tehdään jalostussuosituksissa tarvit-
taessa muutoksia. 
 
Toteutetaan jalostustarkastukset ja ke-
rätään joukkotilaisuuksissa verinäytteitä. 

Sukusiitos % kehitystä on 
seurattu aktiivisesti. 
 
On seurattu BLUB-indeksien 
kehitystä lonkkien ja käyt-
töominaisuuksien osalta. 
 
Jalostustarkastus on järjes-
tetty vuosittain. 

Sukusiitos % on laske-
nut vuosi vuodelta (v. 
2012 3,90 %) 
 
BLUB- indeksejä (lonk-
kaindeksit ja käyttöin-
deksit) on hyödynnetty 
urosvalinnoissa ja jalos-
tussuosituksissa. 
 
Jalostustarkastusten 
myötä on saatu tar-
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kempaa tietoa jalos-
tusuroksista ja saatu 
käyttöön uroksia, jotka 
muuten olisivat ehkä 
jääneet käyttämättä. 

2013 Pyritään lisäämään rodun silmätutki-
muksia joko järjestämällä joukkotarkas-
tuksia tai muutoin kannustamalla koiran 
omistajia tutkituttamaan koiriensa sil-
mät. Saatujen tutkimustulosten valossa 
päätetään mahdollisista lisätoimenpi-
teistä. 
 
Tutkitaan ja tarvittaessa kehitetään ter-
veys- ja ulkomuoto indeksit mikäli tar-
vetta niihin ilmenee. 
 
Seurataan lonkkanivel-dysplasian kehi-
tystä. 
 
Toteutetaan jalostustarkastukset ja ke-
rätään joukkotilaisuuksissa verinäytteitä. 

On kannustettu koiran 
omistajia silmätutkimuksiin 
ja tarkastettu silmät jalos-
tustarkastetuilta uroksilta. 
 
On keskusteltu terveys- ja 
ulkomuotoindeksien tar-
peesta. 
 
On seurattu lonkkatilannet-
ta. 
 
Jalostustarkastus on järjes-
tetty vuosittain. 

Silmätutkimuksia on 
saatu jonkin verran 
lisättyä. Mitään hälyt-
tävää ei ole ilmennyt. 
 
Ei ole nähty tarvetta 
ulkomuotoindeksille, 
eikä uusille terveysin-
dekseille nykyisten 
lisäksi. 
 
On hyödynnetty lonk-
kakuvaustuloksia ja 
lonkkaindeksejä jalos-
tusvalinnoissa. Lonkka-
tilanne on jatkunut 
hyvällä tasolla. 
 
Jalostustarkastuksista 
on saatu hyödyllistä 
tietoa niin jalostusneu-
vojille kuin rodun har-
rastajille. 

2014 Tehdään mahdolliset muutokset PEVISA-
ohjelmaan saatujen terveystutkimusten 
ja vallitsevan terveystilanteen mukaan. 
 
Toteutetaan jalostustarkastukset ja ke-
rätään joukkotilaisuuksissa verinäytteitä. 
 
Päivitetään Jalostuksentavoiteohjelma. 

On kartoitettu terveystilan-
netta tutkimustulosten ja 
tilastojen avulla. 
 
Jalostustarkastus on järjes-
tetty vuosittain. 
 
On päivitetty uutta jalos-
tuksentavoiteohjelmaa. 

Muutettu PEVISA muo-
toon: Koiralla tulee 
ennen toista astutusta 
olla lonkkakuvauslau-
sunto, jotta urok-
sen/nartun seuraavat 
jälkeläiset rekisteröi-
dään. 
 
Jalostustarkastuksista 
on saatu hyödyllistä 
tietoa niin jalostusneu-
vojille kuin rodun har-
rastajille. 
 
Jalostuksen tavoiteoh-
jelma päivitetty vuosille 
2015–2019. 

 
Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus 
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Jalostuksen ulkopuolelle jää uroksista noin 90 % ja nartuista noin 80 %. 
 
Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi 
Jalostussuosituksiin tehtiin vuonna 2014 pieniä päivityksiä ja ne ovat toimivat ja ajan tasalla. PEVISA 
jatkuu entisellään sillä täsmennyksellä, että lonkkakuvaustulos on oltava vahvistettu Kennelliitosta jo 
ennen toista astutusta. 
 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 
6.1 Jalostuksen tavoitteet 
Jalostuspohja 
Jalostuspohja on pidettävä riittävän laajana. Pitäydyttävä matadoriurosten käytöstä, että sitä kautta ei 
rodun perinnöllinen vaihtelu ts. geenipohja pienenisi. Seurataan lonkkaindeksien kehitystä ja käytetään 
niitä apuna jalostuksessa. Seurataan edelleen silmä- yms. sairauksia kannustamalla siitokseen käytettä-
vää koirakantaa silmäsairaus- yms. sairaustutkimuksiin. 
 
Koiratietokannan ja jalostustaulukoiden ylläpitoa ja kehitystä jatketaan edelleen, että jalostustiedon 
seuranta kulkisi lähes reaaliajassa. Siitokseen käytettävän ulkomaisen koiran lähtömaan tiedot hanki-
taan julkaistavaksi kotimaassa. Pohjoismaiden välistä yhteistyötä lisätään koiratietokantojen vaihdolla, 
kun koira siirtyy maasta toiseen. Ylläpidetään kielitaitoista yhteyshenkilö verkostoa pohjoismaiden 
välillä. 
 
Jalostusneuvojat antavat pyydettäessä urosvaihtoehtoja nartuille. Jos narttu ei täytä siitoskoiralle ase-
tettuja vaatimuksia, ei yhdistelmälle anneta jalostusneuvojan suositusta. Jos kumpikin osapuoli täyttää 
em. vaatimukset, annetaan suositus yhdistelmälle kolmiportaisen suositusasteikon (A,B,C) mukaan. 
Jalostusneuvonta on jäsenille ilmaista. Toivomus on, että mahdollisimman monen yhdistelmän aikaan-
saaminen kulkisi virallisen jalostusneuvonnan kautta, että jalostusneuvonta voisi koordinoida eri uros-
ten jakaantumista mahdollisimman laajalle ja näin ollen estää liika keskittyminen yksille uroksille. 
 
Järjestö ylläpitää jäsenistölleen ilmaista pentuneuvontaa. 
 
Käyttäytyminen ja luonne 
Yksi tärkeimpiä päämääriä on rotumääritelmien mukaisen luonteen säilyttäminen, rohkea, peloton ja 
tarmokas, sekä normaali lisääntyminen. Vihaisuutta ei saa esiintyä. 
 
Käyttöominaisuudet 
Tavoitteista tärkein on säilyttää aikaisemmin saavutetut hyvät, sitkeän suurriistakoiran käyttöominai-
suudet ja kehittää niitä vieläkin paremmiksi käytännön metsästykseen soveltuviksi. 
 
Eri käyttöominaisuuksien jalostamisen helpottamiseksi kehitetään edelleen BLUP – indeksi järjestel-
mää. Seurataan eri osa-alueiden periytyvyyttä ja muutetaan indeksilaskennan kaavaa muun muassa 
sen mukaan, miten hirvenhaukkukokeen säännöt sen mahdollistavat. 
 
Rotujärjestön jalostustoiminnan tavoitteena on säilyttää rodun alkuperäinen tavoite olla henkisesti ja 
fyysisesti terve, rodunomaisen ulkomuodon omaava suurriistakoira. Painopistealueita tulee lisätä mo-
nikäyttöisyyden suuntaan. Tavoitteena laajentaa käyttöaluetta hirvitaipumuksen lisäksi yhteiskunnan- 
ja viranomaistahojen tarpeita vastaamaan mm. karhun- ja jäljestämistaipumuksen suuntaan. 
 
 
Terveys ja lisääntyminen 
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Terveyden päämääriä on kartoittaa yleisimpien sairauksien esiintymistiheyttä ja pyrkiä entistä avoi-
mempaan kulttuuriin sairauksista tiedottamisessa. Jatketaan terveystietojen keräämistä ja tilastoimis-
ta. Pyritään hyödyntämään geenitutkimuksesta saatua tietoa. 
 
Jämtlanninpystykorva rotuna kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA- ohjelmaan, jonka avulla rotujärjestö 
pyrkii ehkäisemään tiettyjen perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä koirakantaamme. 
 
Ulkomuoto 
Tavoitteena on säilyttää rodunomainen, metsästykseen soveltuva ulkomuoto mm. koko ja rakenne. 
Ulkomuodollisesti oikea tyyppi tulee säilyttää. Ulkomuodon jalostus ei saa mennä terveyden, eikä käyt-
töominaisuuksien edelle. 
 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 
 
YLEISET VAATIMUKSET SIITOSUROKSELLE: 
 

● Koiran on oltava perimältään niin hyvä yksilö, että sen jälkeläisistä voidaan odottaa tu-
levan myös rotunsa erinomaisia edustajia, sekä ulkomuoto- että käyttöominaisuuksiltaan 

● Hyvä terveys ja ei eri yhdistelmissä toistuvia todettuja perinnöllisiä sairauksia (koskee 
myös jälkeläisiä) 

● Mahdollisimman hyvä oma pentuearvo 
● Käyttökokeen 1 palkinto alle 30 kk iässä 
● Oikea luonne 
● On halukas astumaan 
● Jälkeläisiä max. 40 kpl, ellei em. jälkeläismäärästä vähintään 25 % ykkösen haukkuneita 

(jälkeläisnäyttöjä vähintään kolmesta pentueesta) Jälkeläisiä max. 150 kpl Suomessa, mikäli jäl-
keläisnäytöt sitä edellyttävät 

● Urosta suositellaan max. kaksi kertaa samalle nartulle, mikäli ensimmäinen pentue on 
osoittautunut erinomaiseksi koetuloksilla mitaten (ei perättäisiin pentueisiin, ellei edellinen 
pentue ole ollut lukumäärältään pieni tai sukupuolijakaumaltaan yksipuolinen)  

● Uros sopii suunnitellulle nartulle sukunsa puolesta em. kriteerit täyttäen 
● Koiralla tulee ennen toista astutusta olla lonkkakuvauslausunto, jotta sen seuraavat 

jälkeläiset rekisteröidään. Kennelliiton kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevien ehtojen mu-

kaan E-lonkkaisen jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. 

 
YLEISET VAATIMUKSET SIITOSNARTULLE: 
 

● Koiran on oltava perimältään niin hyvä yksilö, että sen jälkeläisistä voidaan odottaa tu-
levan myös rotunsa erinomaisia edustajia, sekä ulkomuoto- että käyttöominaisuuksiltaan 

● Hyvä terveys ja ei eri urosten kanssa toistuvia todettuja perinnöllisiä sairauksia (koskee 
myös jälkeläisiä) 

● Mahdollisimman hyvä oma pentuearvo 
● Oikea luonne 
● Astuttaminen ja synnytys onnistuvat luonnollisesti 
● Narttu sopii suunnitellulle urokselle sukunsa puolesta em. kriteerit täyttäen 

 
Erityiset vaatimukset urokselle ja nartulle koskien jalostusneuvojan suosituksia: 
 
A-suositus 

● Molemmilla vanhemmilla 4x HIRV 1 
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● Molemmilla vanhemmilla näyttelytulos vähintään H (hyvä) 
● Molemmat vanhemmat lonkkakuvattuja 

o Yhdistelmän keskiarvo lonkkaindeksi vähintään 95 (ei kuiten-
kaan C:tä huonompaa kuvaustulosta eikä yksittäinen lonkkaindeksi alle 85) 
● Sukusiitos % yläraja 8 % (Koiranet 8 sukupolvea) 
● Käyttöindeksien osa-alueitten mukaan toisen heikkouksia vahvistetaan toisen 

vahvuuksilla 
● Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia 

 
B-suositus 

● Toisella vanhemmista vähintään 4x HIRV 1 ja toisella vähintään 2x HIRV 1 
● Molemmilla vanhemmilla näyttelytulos vähintään H (hyvä) 
● Vähintään toinen vanhemmista lonkkakuvattu 

o Yhdistelmän keskiarvo lonkkaindeksi vähintään 95 (mikäli on 
laskettavissa) (ei C:tä huonompaa kuvaustulosta) 
● Sukusiitos % yläraja 10 % (Koiranet 8 sukupolvea) 

 
C-suositus 

● Toisella vanhemmista vähintään 2x HIRV 1 ja toisella vähintään HIRV 1 
● Molemmilla vanhemmilla näyttelytulos vähintään H (hyvä) 
● Vähintään toinen vanhemmista lonkkakuvattu 

o Yhdistelmän keskiarvo lonkkaindeksi vähintään 95 (mikäli on 
laskettavissa) (ei C:tä huonompaa kuvaustulosta) 
● Sukusiitos % yläraja 10 % (Koiranet 8 sukupolvea) 

 
– (ei jalostusneuvonnan suositusta) 

 
● Uros tai narttu ei täytä yleisiä tai erityisiä vaatimuksia 
● Uros ”karenssissa” tai uroksella liikaa jälkeläisiä (yli 150) 
● Yhdistelmässä yhdistyy perinnöllisiä vikoja, sairauksia tai ominaisuuksia, jotka 

eivät ole toivottuja 
● Sukusiitos ylittää 8 % / 10 % (Koiranet 8 sukupolvea) 
● Ei ole otettu yhteyttä jalostusneuvontaan ennen astutusta 
● Uros on valittu jalostusneuvonnan antamisen jälkeen 
● Koiralla tulee ennen toista astutusta olla lonkkakuvauslausunto, jotta sen seu-

raavat jälkeläiset rekisteröidään. Kennelliiton kaikkien rotujen rekisteröintiä 
koskevien ehtojen mukaan E-lonkkaisen jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-
rekisteriin. 

 
 
Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle 
Rotujärjestöllä on käytössä seuraavat suositukset yksittäisten urosten jälkeläismäärille: 

● jälkeläisiä max. 40 kpl, ellei em. jälkeläismäärästä vähintään 25 % HIRV1- palkinnon 
haukkuneita (jälkeläisnäyttöjä vähintään kolmesta pentueesta) 

● jälkeläisiä max. 150 kpl Suomessa, mikäli jälkeläisnäytöt sitä edellyttävät 
 

  



47 

 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
Tärkeimpänä jalostusta ohjaavana tekijänä ovat jalostusvaliokunnan laatimat ja hallituksen hyväksymät 
toimintaohjeet. Ohjeissa määritetään mm. vähimmäisvaatimukset siitoskoirille, sukusiitosaste, maksimi 
jälkeläismäärä, ohjeet jalostusneuvojille, nartun perättäiseen kiimaan astuttamisen puolto (Kennelliitto 
päättää poikkeusluvista), sekä ulkomaisen jalostusmateriaalin hankinta ja käyttö. 
 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja ongelmat 

POPULAATIO  

Vahvuudet: 
- Riistaverisyys 
- Hyvä luonne 
- Populaation riittävä koko 

Heikkoudet: 
- Yksittäisten urosten suuret jälkeläismäärät 

Mahdollisuudet: 
- Yhteistyö naapurimaihin 
- Paremmat käyttöominaisuus- ja terveysseuranta-
mittarit 
- Kentän aktiivisuuden lisääntyminen 
  

Uhat: 
- Metsästyskäytön rajoittuminen (sudet) 
- Rajojen sulkeutuminen esimerkiksi rabieksen takia 
- Tapaturmaiset menehtymiset (liikenne) 
 

 
 

LUONNE  

Vahvuudet: 
- Ihmisystävällisyys 
- Rohkeus 
- Sopeutuvuus eri olosuhteisiin  

Heikkoudet: 
- Haukkuherkkyys 
- Arkuus lähinnä nartuilla 
- Tottelemattomuus 
- Joissakin yksilöissä ylikorostunut vartioimisvietti 
 

Mahdollisuudet: 
- Monikäyttöinen 
- Koulutettavuus 
- Jalostettavuus 

Uhat: 
- Vihaisuus 
- Riistaverisyyden väheneminen 
- Sopeutuminen taajamiin 

 
 

TERVEYS  

Vahvuudet: 
- Vahva rakenne 
- Rasituskestävyys 
- Viihtyy ulkona  

Heikkoudet: 
- Toistuvat tulehdussairaudet 
- Terveydestä tiedottaminen 
- Perinnölliset sairaudet 
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Mahdollisuudet: 
- Säilyttää hyvä ja terve hirvikoira myös tulevaisuu-
dessa 
- BLUP – indeksien käyttö jatkossakin 
- Tehollinen populaatio melko suuri  

Uhat: 
- Heikot olosuhteet (saasteet) 
- Huono teollinen ruoka 
- Sukusiitos 
- Perinnölliset sairaudet 
 

 
 

KÄYTTÖOMINAISUUDET  

Vahvuudet: 
- Varhaiskypsyys 
- Työskentelysitkeys 
- Työskentelyvarmuus 
- Jäljitystaipumus 
- Hirvenkäsittelytaito 

Heikkoudet: 
- Yksipuolinen vainun käyttö 
- Jaksottainen haukku 
- Ohjattavuus hirvityöskentelyssä 
- 

Mahdollisuudet: 
- Viranomaiskäyttö jäljitystilanteissa 
- Muun riistan metsästysmahdollisuuksien lisäänty-
minen  

Uhat: 
- Liian suuri kasvava petokanta joka arkiinnuttaa 
hirvieläimet ja pedot uhkaavat koiran henkeä met-
sästyksen aikana 
- Riistakantojen rakennemuutos 
  *laajentuvat kauris- ja peurakannat 
  *harventuva hirvikanta 
- Ulkomuodon liiallinen korostuminen jalostusvalin-
noissa (väri) 
- Koe- ja metsästyskoirien erottuminen toisistaan 

 
 

ULKOMUOTO  

Vahvuudet: 
- Ulkomuodon taso on noussut korkeaksi 
- Ulkoisilta olemuksiltaan terve rotu 
- Kaunis, kotikoiraksikin sopiva rotu 
- Populaation laajuus, erinomaisia koiria löytyy mo-
nista eri linjoista 
- Näyttelyssä korkeasti palkitut toimivat myös met-
sässä 

Heikkoudet: 
- Värivirheet 
- Hammaspuutokset 
- Järeä ja voimakas rakenne (massavuus) 
- Liiallinen keveys 

Mahdollisuudet: 
- Jalostusmateriaalia saadaan myös muista maista 

Uhat: 
- Näyttelylinjan muodostuminen 
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Varautuminen ongelmiin 

RISKI SYY VARAUTUMINEN MITEN VÄLTETÄÄN TOTEUTUESSAAN 
MERKITSEE 

Lisääntyvä peto-
kanta. 

Petoeläinten rau-
hoitukset. 

Tutkitaan mahdol-
lisia suojameka-
nismeja koiralle. 

Tuodaan rotujärjes-
tönä asiaa esille. 

Koiran käyttö met-
sästyksessä vähe-
nee, pennun kysyn-
tä vähenee ja jalos-
tus vaikeutuu. Käyt-
tötarkoitus muut-
tuu kytkykoiraksi. 

Yksittäisten uros-
ten suuret jälke-
läismäärät. 

Jalostukseen käy-
tetään muotikoiraa 
pentujen myynnin 
helpottamiseksi. 

Valistetaan kenttää 
tiedottamalla asi-
asta. Hajautetaan 
jalostusneuvojien 
suosituksia mah-
dollisimman paljon 
eri uroksille. 

Asetetaan maksimi 
jälkeläisrajoitus 
uroksille (150 jälke-
läistä). 

Tehollinen populaa-
tio laskee. Paritus-
kumppanin löytä-
minen vaikeutuu, 
vaikeaa tehdä yh-
distelmiä, joidenka 
sukutaulussa ei ole 
matadori koiria. 

Eri sairauksien 
lisääntyminen. 

Tiedon panttaus, 
terveystutkimuksi-
en väheksyntä, 
välinpitämättö-
myys. Yksittäisten 
urosten suuret 
jälkeläismäärät. 

Kannustetaan koi-
ran omistajia ja 
kasvattajia avoi-
meen tiedottami-
seen rotujärjestöl-
le. 

Hyödynnetään jo 
olemassa olevia 
terveystietoja, hyö-
dynnetään mahdol-
lista geenitestiä. 

Rekisteröinti-
määrät laskevat, 
tehollinen populaa-
tio laskee, jalostus 
vaikeutuu. 

Käyttöominai-
suuksien heikke-
neminen. 

Käytetään käyttö-
ominaisuuk-siltaan 
heikkoa koiraa 
jalostukseen. 

Informoidaan kas-
vattajia asiasta, 
kannustetaan pen-
nun ottajia varaa-
maan pentuja laa-
dukkaista yhdis-
telmistä. 

Käytetään jalostuk-
seen käyttöominai-
suuksil-taan laadu-
kasta ja tervettä 
koiraa. 

Rotumääritelmän 
mukainen käyttö-
tarkoitus vähenee 
ja pentujen kysyntä 
vähenee. 

 
 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
Seuraavan 5-vuotissuunnitelman tavoitteita yleisesti: 
- otetaan yhdessä rotujärjestön hallituksen kanssa  käyttöön uusi tietokanta, johon voidaan tallentaa 
terveysasioita. 
- päivitetään yhteisesti määritettyjä tilastoja mahdollisimman lyhyellä välillä ajan tasalle ja tehdään 
sääntötarkistuksia tarvittaessa. 
- seurataan koirien terveystilannetta saatujen ilmoitusten ja tutkimustulosten avulla ja tarvittaessa 
tehdään vuosittain erilliset kyselyt kasvattajille. 
- seurataan rekisteröintien kehittymistä ja kehitetään yhdistelmäsuosituksen vaatimuksia tarvittaessa. 
- tiivistetään yhteistyötä naapurimaiden vastaavien yhdistysten kanssa. 
- pyritään yhdistelmäsuositusten ja informaation avulla pitämään rodun sukusiitos- % sillä tasolla, jolla 
se nykyisellään on (alle kennelliiton suositteleman 6,25 %). 
- tiedotetaan aktiivisesti jalostuksen tavoitteista, toteutuksista ja kehittämiskohteista. 
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Vuosi Tehtävä tai projekti 

2015 Järjestetään jalostustarkastus potentiaalisille jalostuskoirille. Jatketaan käyttöindeksien 
laskentaa ja laaditaan jalostustaulukot. Tiivistetään yhteispohjoismaista yhteistyötä ja tie-
donvaihtoa. Otetaan käyttöön uusi tietokanta, johon voidaan tallentaa em. geenitestitu-
lokset ja muut terveysasiat. 
 

2016 Järjestetään jalostustarkastus potentiaalisille jalostuskoirille. Jatketaan käyttöindeksien 
laskentaa ja laaditaan jalostustaulukot. Hyödynnetään uutta tietokantaa jalostussuosituk-
sissa ja terveysasioiden tallentamisessa. Seurataan silmäsairaustilannetta ja kannustetaan 
koiran omistajia tarkastuttamaan koirien silmiä. Tehdään tarvittaessa päivityksiä jalos-
tusohjesääntöihin ja jalostussuosituksiin. 
 

2017 Järjestetään jalostustarkastus potentiaalisille jalostuskoirille. Jatketaan käyttöindeksien 
laskentaa ja laaditaan jalostustaulukot. Seurataan sukusiitosasteen kehittymistä ja pääte-
tään jatkotoimenpiteistä, pyritään kokonaisuudessa kennelliiton suositteleman keskiarvon 
alapuolelle (6,25 %). Seurataan BLUP – indeksien kehittymistä ja tehdään jalostussuosituk-
siin tarvittaessa muutoksia. Hyödynnetään uutta tietokantaa jalostussuositusten teossa ja 
terveysasioiden tallentamisessa. 
 

2018 Järjestetään jalostustarkastus potentiaalisille jalostuskoirille. Jatketaan käyttöindeksien 
laskentaa ja laaditaan jalostustaulukot. Seurataan lonkkaniveldysplasian kehitystä. Seura-
taan yleistä terveystilannetta ja reagoidaan, mikäli on aihetta. 
 

2019 Tehdään mahdolliset muutokset PEVISA:an saatujen terveystutkimusten ja vallitsevan ter-
veystilanteen mukaan. Päivitetään JTO. 
 

 
JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen 
Jalostuksen tavoiteohjelma on kokonaisuudessaan oltava luettavissa yhdistyksen nettisivuilla. Jalostus-
valiokunta on vastuussa järjestön hallitukselle toiminnastaan, joten järjestön hallitus valvoo tavoiteoh-
jelman noudattamista. Shhj on velvollinen huomioimaan jalostusohjelman tavoiteohjelman tavoitteet 
vuotuista toimintasuunnitelmaa laatiessaan. Jalostusvaliokunta on kuitenkin toimintaohjeensa mukai-
sesti ensisijaisesti vastuussa tavoiteohjelman noudattamisesta ja sen toteutumisen seurannasta. 
 
Jalostusvaliokunnan toimintakertomuksen yhteydessä on esitettävä yhteenveto edellisen vuoden rekis-
teröinneistä sekä muista kannan rakenteeseen vaikuttavista seikoista. Jalostusvaliokunnan toiminta-
kertomus on julkaistava järjestön lehdessä sekä se on oltava järjestön nettisivuilla luettavissa. 
 
Jalostusvaliokunta on velvollinen raportoimaan vuosittain omana osionaan toimintakertomuksessa 
tavoiteohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja asetettujen päämäärien saavuttamisesta. Tavoite-
ohjelma päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Muutoksien tullessa tavoi-
teohjelmaan, on ne julkaistava yhdistyksen lehdessä ja nettisivuilla. 
 
PEVISA:n vaikutuksia seurataan tilastoimalla vuosittain rodun lonkkakuvaustulosten kehitystä. 
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8. LIITTEET 
1. Lonkkaniveldysplasia 
2. Yleisimmät silmäsairaudet 
3. Jalostustarkastuksen pöytäkirja 
4. Ohjeita jalostusneuvontaan Shhj:n alaisille roduille ja jalostusneuvonnan toimintaperiaate 
 
 
LIITE 1. 
 
Koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö 
ELL Anu Lappalainen 
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten 
kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähet-
kellä makroskooppisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen 
aikana. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu 
epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mik-
romurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä ja 
lonkkaniveletkin stabiloituvat. Yleensä kipukin helpottaa tässä iässä. 
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin 
vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, 
mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita 
eri geenejä. Näistä osa on ns. suurivaikutteisia geenejä (engl. major gene). 
 
Periytymisaste vaihtelee eri tutkimuksissa välillä 0.1–0.6. Ympäristöllä on vaikutusta kasvuhäiriön il-
miasuun. Useissa tutkimuksissa on todettu runsaan ravinnonsaannin olevan yhteydessä lonkkavikaan. 
Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä pätee myös 
toisin päin, optimaalisella ruokinnalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on lievempää. Myös 
liian raju liikunta kasvuaikana voi pahentaa muutoksia. 
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduil-
la. Oireet voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta 
nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Oireet voivat vähen-
tyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille muodostuva sidekudos 
vähentää nivelen löysyyttä. Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden syynä 
on nivelrikko. Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvai-
keudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkilli-
sesti ja omistaja voi liittää ne johonkin tapaturmaan. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat 
olla epämääräisiä. Oireilu laitetaan usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen 
ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilme-
nee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja 
etupään lihasten voimistumiseen. 
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys. 
Ylipaino pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja 
pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käy-
tetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on 
myös olemassa. Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi 
todettujen yksilöiden karsimiseen jalostuksesta. Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuulli-
nen. Ilmiasuunkin perustuvan jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista. 
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Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan huomioon 
koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristöteki-
jöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. In-
deksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria. 
 
 
 
 
LIITE 2. 
 
Yleisimmät perinnölliset silmäsairaudet 
ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen 
 
PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä saira-
uksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja 
jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja. PRA on löydetty yli 100 rodulla ja näistä ainakin 22:lla 
mutaatio on voitu paikallistaa. Se voi esiintyä millä tahansa rodulla. Yleisin periytymismekanismi on 
autosomaalinen resessiivinen. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat liittyen PRA-
muodon syntymekanismiin. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy vääränlaiseen näkö-
hermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut kehittyvät 
normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä 
epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä johtuu hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkas-
tumisesta. Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan verkkokalvon tappisolujen surkastuessa. Silmäterä 
on laaja ja silmänpohjan lisääntynyt heijaste näkyy erityisen selvästi valon kohdistuessa laajentunee-
seen mustuaiseen. PRA:han ei ole hoitoa, mutta tutussa ympäristössä sokeakin koira voi pärjätä erit-
täin hyvin. Kokeellisesti koirille on käytetty geeniterapiaa näköhermosolujen perinnöllisessä sairaudes-
sa, jossa periyttävä geeni on tunnettu. Diagnoosi tehdään yleensä silmänpohjan oftalmoskooppisessa 
tutkimuksessa. Verkkokalvon sähköisessä tutkimuksessa (ERG) voidaan havaita muutoksia näköher-
mosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa tutkimuksessa nähtäviä selviä verkkokalvon rappeutuma-
muutoksia. 
 
PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai ko-
konaan. Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta 
useimpien muotojen periytymismallia ei tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen 
kaihi on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos 
kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Katarakta eli kaihi voi olla 
perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut 
kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta katraktasta voidaan mainita sokeritautiin liittyvä, 
hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä katarakta. Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat 
esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. nukleaariskleroosi eli linssin ko-
vettuminen vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihimuutos, vaan normaaliin ikääntymiseen liittyvä 
muutos, jossa linssin ydin muuttuu ’opaalinharmaaksi’. Näkökykyyn se ei vaikuta. Perinnöllinen kaihi 
voidaan todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimuksessa. Erityisen tärkeää 
kaihin toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen kuuluva biomikroskooppitutkimus. Kaihi voidaan 
poistaa leikkauksella fakoemulsifikaatiomentelmällä. Paras leikkaustulos saadaan, kun leikkaus tehdään 
ennen kuin kaihimuutos on täydellinen. Hoidon edellytyksenä on se, että silmänpohja on terve. Perin-
nöllinen katarakta voi esiintyä yhdessä PRA:n kanssa, yleensä PRA:han liittyy kuitenkin ns. toissijainen 
kaihi. 
 
RD (retinan dysplasia eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen muotoon, multifo-
kaaliin (MRD), geografiseen (GRD) ja totaaliseen (TRD). MRD:ssa verkkokalvolla näkyy yksittäisiä poimu-
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ja, jotka syntyvät verkkokalvon paikallisen virhekehityksen seurauksena. Poimujen määrä voi vaihdella. 
MRD ei vaikuta näkökykyyn. GRD:ssa verkkokalvo on väärin kehittynyt laajemmalla alueella, mikä voi 
vaikuttaa koiran näkökykyyn ja TRD:ssa verkkokalvo on kokonaan irtautunut, mikä aiheuttaa silmän 
täydellisen sokeuden. MRD-muutokset eivät pahene iän myötä, vaan saattavat pikemminkin osittain 
hävitä näkyvistä vanhemmiten. GRD:aan saattaa iän myötä liittyä paikallista verkkokalvon rappeumaa 
muutoksen alueella. Useilla roduilla RD:n on todettu periytyvän väistyvästi. Eri RD-muotojen välistä 
geneettistä yhteyttä ei tunneta. 
 
PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary vitreous) 
on kirjainlyhenne sairauksista, joissa linssin ja silmänpohjan välinen sikiöaikainen verisuoniverkosto ei 
surkastu normaalisti syntymän jälkeen. Löydös jaetaan vakavuudeltaan kuuteen asteeseen, joista aste 
6 tarkoittaa sitä, että silmä on sokea. Lievimmässä asteessa (1) näkyy linssin takapinnalla ainoastaan 
pieniä pigmenttipisteitä, jotka eivät vaikuta näkökykyyn eivätkä muutokset pahene iän myötä. Vaka-
vammissa asteissa muutokset voivat aiheuttaa linssin lisääntyvää samentumista. Dobermannilla au-
tosomaali dominantti periytyvyys, jossa epätäydellinen penetraatio.  
 
PPM (persistent pupillary membranes) ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jääntei-
tä iiriksessä eli värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet kiinnittyvät linssin etupinnalle ja/tai 
sarveiskalvon sisäpinnalle, voivat vaikuttaa näkökykyyn. Epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi muu-
tokseksi joillakin roduilla. 
 
COLLIE EYE ANOMALY (CEA) on ryhmä perinnöllisiä, synnynnäisiä, etupäässä silmänpohjan suonikalvon 
(koroidea) ja kovakalvon (sklera) vajaakehityksestä tai kehityshäiriöstä johtuvia muutoksia. Muutokset 
nähdään silmänpohjan oftalmoskooppisessa tutkimuksessa verkkokalvolla ja näköhermon päässä. Tä-
mä syndrooma esiintyy pääasiassa collien sukuisilla koirilla. CH tai CRD on silmänpohjan suonikalvon 
synnynnäinen vajaakehitys (osa CEA sairaussyndroomaa), joka saattaa peittyä pigmentillä yli 10 viikkoi-
silla sairailla pennuilla. Siksi on erityisen tärkeää, että collien ja collien sukuisten rotujen pennut tutki-
taan ensimmäisen kerran jo alle 10 viikkoisena ennen pentujen luovutusta. Lievä CH/CRD ei olennaises-
ti heikennä silmien näkökykyä. CH/CRD- muutokset eivät etene. Näköhermon pään coloboma aiheutuu 
synnynnäisestä, puutteellisesta, sikiöaikaisen näköhalkion sulkeutumisesta. Coloboma on myös osa 
CEA sairaussyndroomaa. Suuri näköhermonpään coloboma heikentää selvästi silmän näkökykyä. Lisäksi 
suuri coloboma saattaa aiheuttaa verkkokalvon irtauman, joka sokeuttaa silmän. CEA:n on epäilty peri-
tyvän polygeenisesti tai autosomaali resessiivisesti. CEA-muutoksiin ei ole hoitoa. 
 
LINSSILUKSAATIO (primääri) on perinnöllinen silmäsairaus joillakin roduilla (pääasiassa pienet terrieri-
rodut). Se tarkoittaa linssin siirtymistä normaalilta paikaltaan joko etukammioon sarveiskalvon taakse 
tai takakammioon lasiaiseen. Linssiluksaatio aiheuttaa silmään voimakasta 
kipua, värikalvon tulehdusta ja usein myös silmän sisäisen paineen nousua (glaukooma). Linssiluksaa-
tion hoito on leikkaushoito. Linssiluksaation epäillään periytyvän autosomaalisesti resessiivisesti. 
 
DISTICHIASIS/EKTOOPPINEN CILIA (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä cilia aberranta) 
ylimääräiset ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (dis-
tichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia). Caruncular trichiasis tarkoittaasilmän sisänurkan 
ihon karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon sisänurkan päälle ärsyttäen silmää.Luomen reunasta kasva-
vat ripset voivat kaartua ulospäin normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin kohti sarveis-
kalvoa. Ripset voivat olla pehmeitä tai kovia. Etenkin luomen sisäpinnan läpi suoraan sarveiskalvoa 
vasten kasvava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioitumisen. Tämä ilmenee silmän siristelynä ja 
ylimääräisenä kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon pinnalla ”uivat”, pehmeät distichiasis-ripset eivät 
yleensä aiheuta oireita. Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan poistaa nyppimällä, jolloin ne kasvavat uudes-
taan tai poistaa ne pysyvästi polttamalla tai leikkauksella. Vaiva on selvästi periytyvä, mutta periyty-
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mismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan nykyään silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin 
muotoihin. 
 
GLAUKOOMA on ryhmä sairauksia, joissa verkkokalvon ns. ganglionsolut kuolevat, näköhermon keski-
viiva rappeutuu ja näköhermonpää laajenee. Tämä aiheuttaa vähitellen näkökyvyn menetyksen. Muu-
toksiin liittyy mitattava silmän sisäisen paineen nousu. Hoitona käytetään lääkeja leikkaushoitoa. Kui-
tenkaan mikään hoito ei ole sairautta ja oireita lopullisesti parantava. Primääriä glaukoomaa epäillään 
perinnölliseksi useilla roduilla. Erilaisia periytymismekanismeja on esitetty. 
 
ENTROPION eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. Periytymis-
mekanismia ei tunneta. 
 
EKTROPION eli silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. Periytymismeka-
nismia ei tunneta. 
 
  



56 

 

LIITE 3. 
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Liite 4. 
 
Ohjeita jalostusneuvontaan Shhj:n alaisille roduille 
Jalostusvaliokunnan antamia ohjeita jalostusneuvonnalle ja vaatimuksia jalostuksessa käytettäville 
koirille. Vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia ja ovat suositusluontoisia, mutta jalostusneuvojia 
pitkälti sitovia ohjeita. Tavoitteena on säilyttää ja parantaa koirien käyttöominaisuuksia, -ulkomuotoa 
ja -terveyttä, mm. jalostuspohjaa lisäämällä (enemmän hajontaa siitosurosten määrässä ja estää yksit-
täisten matadoriurosten liiallinen siitoskäyttö) ja lisäämällä tutkimustyötä mm. terveyden- ja eri käyt-
töominaisuuksien osalta. 
 
Jalostusneuvojilta voi saada suosituksen haluamalleen nartulle, jos narttu täyttää vähimmäisvaatimuk-
set ja käytetään jalostusneuvojan suosittelemaa urosta. Jalostusneuvontaa annetaan kaikille järjestön 
jäsenille ja se on maksutonta. 
 
Jalostusneuvontapyynnöt tulisi osoittaa hyvissä ajoin ennen nartun kiimaa jalostusneuvojille, vähintään 
kaksi viikkoa ennen h-hetkeä mieluiten järjestön sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella, sähköpostil-
la, tai kirjallisesti Hirvikoiralehdestä löytyvällä lomakkeella. Suositukset jalostusneuvoja antaa aina kir-
jallisena (jälkitarkastusmahdollisuus). 
 
Jalostusneuvonnan toimintaperiaate: 
 

● Nartun omistaja ottaa yhteyttä jalostusneuvojaan hyvissä ajoin ennen astutusajankoh-
taa, jalostusneuvontalomaketta käyttäen. Lomakkeita löytyy lehdestä, sekä nettisivuilta säh-
köinen lomake. 

 
● Nartun omistajan kanssa käydään ennen suosituksen tekoa keskustelut (sähköpostilla, 

kirjallisesti, puhelimitse) siitä, mitkä ovat hänen toiveensa haettavalle urokselle, mahdollinen 
oma urosehdokas, nartussa olevat puutteet ja vahvuudet yms. 

 
● Neuvoja tekee näiden ennakkotietojen ja omien näkemystensä perusteella nartulle 

suosituksen, johon hän laittaa yleensä 1-4 urosvaihtoehtoa. 
 

● Mikäli nartun omistaja päättää kuitenkin astuttaa koiransa jollain muulla kuin suositus-
listalla olevalla uroksella, niin suositusta sille ei anneta. Neuvontaa kuitenkin annetaan myös 
näihin omiin ratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä. 

 
● Urosta suositellaan aluksi rajoitetusti, korkeintaan siihen saakka, kunnes jälkeläismää-

räksi täyttyy 40 kpl. Mikäli jälkeläisnäytöt ovat riittävän hyvät, eli vähintään 25 % AVO 1:n 
haukkuneita näistä em. jälkeläisistä (vähintään kolmesta pentueesta), urosta voidaan suositella 
lisää. Suosituksia annetaan jatkossakin porrastetusti, seuraten jälkeläisten kehittymistä. 

 
o Jämteillä alkuun enintään viisi perättäistä astutusta, jonka jälkeen kat-

sotaan jälkeläismäärä (yksi astutus = 8 jälkeläistä) 
 

● Jälkikäteen (astuttamisen jälkeen) pyydettyjä suosituksia ei anneta. 
 

● Siitosurosten määrässä pyritään mahdollisimman suureen hajontaan, laajan geenipoh-
jan säilyttämiseksi  

 
● Sukusiitosaste lasketaan kennelliiton KoiraNet järjestelmän mukaan kahdeksalla suku-

polvella  
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● Annetaan vain kirjallisia suosituksia  

 
● Uroksen omistaja on velvollinen ilmoittamaan suoritetut astutukset ja syntyneet pen-

tueet jalostusneuvojalle  
 

● Yhdistelmälle annetaan suositus kirjaimella A, B tai C sen mukaan, miten yhdistelmä 
täyttää yleiset ja erityiset vaatimukset. Mikäli yleiset tai erityiset vaatimukset eivät täyty, ei 
suositusta anneta ja yhdistelmä merkitään  –:lla  

 
● Jalostusvaliokunta voi poiketa edellä mainituista ohjeista erityistapauksissa. 

 
 
 


