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1. YHTEENVETO 
 
Lagotto romagnolo on vanha rotu, joka on kotoisin Comacchion alangoilta ja Ravenna suoalueilta. Lagoton 
kaltaisesta kiharakarvaisesta koirasta löytyy mainintoja sekä Italian historian teksteissä, että taiteessa jo 1800-
luvulta lähtien. Lagottoja on kuitenkin virallisesti rekisteröity vasta vuodesta 1992, jolloin Italian kennelliitto (ENCI) 
hyväksyi sen viralliseksi roduksi.  

Luontainen hakukyky ja erinomainen hajuaisti ovat tehneet rodusta tehokkaan tryffelinetsijän. Suomessa lagottoja 
on käytetty myös muiden sienien etsimiseen (esim. kantarelli ja suppilovahvero).    Lagotto on aktiivinen rotu, joka 
tarvitsee paljon virikkeitä. Vanhana vedestä noutavana rotuna Lagotto hakee mielellään esineitä vedestä, ja lähtee 
aina mielellään pitkillä kävely-/juoksulenkeille. Lagotto soveltuu hyvin myös tokoon, agilityyn ja jäljestämiseen 

Ensimmäiset lagotto romagnolot tuotiin Suomeen Ruotsista ja Italiasta vuonna 1996. Näistä kolme (3) rekisteröitiin 
Suomen Kennelliiton koirarekisteriin vuonna 1997. Lagotto on noussut 2000-luvulla 100 suosituimman rodun 
joukkoon Suomessa, ja vuoden 2010 loppuun mennessä lagottoja oli Suomessa rekisteröity 2039. 
 
Jalostuksen tavoiteohjelmaan on kerätty kaikki lagotoista saatavilla oleva ajankohtainen tieto kirjallisuudesta ja 
tieteellisistä julkaisuista, sekä terveyskyselyiden pohjalta tehtyjä tilastoja. Rodun kannalta on tärkeää tehdä 
suunnitelmallinen ja järjestäytynyt jalostusstrategia, jonka toimivuutta pystytään seuraamaan. Jalostuksen 
tavoiteohjelma on tärkeässä asemassa jakamaan informaatiota, jotta tavoitteet voidaan ylipäätään asettaa ja 
niiden seurantaa sitä kautta konkretisoida. 

Lagottojen terveystilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Nykypäivän lagottopopulaation ongelmia ovat 
geenipohjan kapeus, ei-toivotut luonteenpiirteet sekä tiettyjen sairauksien yleistyminen. Geenipohjan 
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kapeneminen on uhka rodun kehitystä, terveyttä ja monimuotoisuutta ajatellen. Suurimmat terveydelliset ongelmat 
lagotoilla ovat luusto- ja nivelsairaudet, erilaiset silmäsairaudet sekä allergiat. Lagotto on käyttökoirarotu, ja tämä 
velvoittaa säilyttämään rodun hyvähermoisena, sosiaalisena ja työkykyisenä myös tulevaisuudessa. Rodussa 
esiintyy jonkin verran liian arkoja ja aggressiivisia yksilöitä sekä eriasteista ääniarkuutta. Nämä eivät ole toivottuja 
luonteenpiirteitä. Tavoitteena on, ettei rotumääritelmän ihanteen vastaisia koiria käytettäisi jalostukseen. 

Suomen Lagottoklubi ry kerää ja jakaa tietoa rodusta, pyrkimyksenään ennalta ehkäistä mahdollisia uhkia ja 
tavoitteenaan rodun säilyttäminen elinvoimaisena. Lagottojen ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma on 
hyväksytty vuonna 2007. Rotu on liittynyt Suomen Kennelliitto ry:n perinnöllisten vikojen ja sairauksien 
vastustamisohjelmaan (PEVISA) 1.1.2008. Vuonna 2012 jalostuksen tavoiteohjelma päivitettiin vastaamaan 
Suomen Kennelliiton uutta tavoiteohjelmarunkoa.   
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2. RODUN TAUSTA 

2.1 Rodun alkuperä ja kehitys nykyiseen muotoonsa 
 
Lagotto romagnolo on vanha rotu, joka on kotoisin Comacchion alangoilta ja Ravennan suoalueilta Keski-Italiasta, 
Emilia-Romagnan maakunnasta. Italian historiassa esiintyy jo vuosisatojen ajan teksteissä ja taiteessa 
kiharakarvainen vesikoira. 
 
Pääasiallisesti ajatellaan, että lagotto on kehittynyt vanhasta ranskalaisesta vesikoirarodusta barbetista, mutta yksi 
rodun suurimmista asiantuntijoista Giovanni Morsiani on myös esittänyt teorian, jossa lagotto olisi vanhin 
eurooppalaisista vesikoiraroduista erilaisista historiallisista ja maantieteellisistä syistä. Tämän teorian mukaan 
lagoton kantamuoto on alun perin elänyt itäisessä Euroopassa, josta se on vähitellen levinnyt eri puolille 
vuosisatojen saatossa. Kulkeutuessaan eri puolille Eurooppaa tämä kantakoira on muuttunut hieman 
erityyppiseksi vesikoiraksi siten, että Ranskasta löytyy barbet, Espanjasta espanjanvesikoira, Portugalista 
portugalinvesikoira ja Irlannista irlanninvesispanieli. 
 
Alun perin lagottoa käytettiin vedestä noutavana lintukoirana. Se soveltui erinomaisesti tähän käyttötarkoitukseen 
pienen kokonsa, miellyttämishaluisen luonteensa ja tiheän ja tiiviin turkkinsa ansiosta. Rodun nimessä sana 
”lagotto” (lago on italiaksi järvi) muistuttaakin tästä ominaisuudesta. 
 
Vähitellen vuosien mittaan lagottoja alettiin käyttää myös apuna arvokkaiden tryffelisienien etsimisessä, koska 
lagotto on luonteeltaan erittäin oppivainen ja miellyttämishaluinen ja sillä on erittäin hyvä hajuaisti. 
 
Antonio Mori mainitsee vuonna 1840 laatimassaan sanakirjassa Vocabolario Romagnolo-Italiano koiran nimeltä 
Lagòt, jota hän kuvaa sanoin "cane frugatore da trifola" (tryffeliä etsivä koira). Monissa 1800-luvulla laadituissa 
murresanakirjoissa mainitaan lagotto ja sille annetaan kaksi määritelmää: "cane di riporto" (noutava koira) ja "cane 
da tartufo" (tryffelikoira). 
 
1800-luvun keskivaiheilla Ravennan suoalueet kuivattiin ja rodun käyttötarkoitus noutavana vesikoirana väheni. 
Tästä johtuen rodun pääasialliseksi käyttötarkoitukseksi muodostui tryffeleiden etsintä. Tämä erityinen ominaisuus 
sai monet ihmiset kiinnostumaan rodusta 1900-luvun alkupuolella. Erityisesti voidaan mainita monissa yhteyksissä 
1920-luvulla lagottojen kasvatuksen aloittanut Pippo Barbiere Senio- ja Lamonejokien laaksosta, joka ansiokkaalla 
kasvatustyöllään sai vahvistettua lagottojen tryffelien etsintää parantavia ominaisuuksia. Myös katusoittaja 
Bagaretta mainitaan henkilönä, joka teki lagotto rotua tunnetuksi Romagnan alueella samoihin aikoihin. Lagottojen 
maine kasvoi erityisesti tryffelinetsijöiden keskuudessa. He halusivat kuitenkin vahvistaa vain tryffelinetsinnässä 
tarvittavia ominaisuuksia ja jättivät geneettiset säännöt huomioimatta. Samasta syystä rotuun alettiin sekoittaa 
myös muun rotuisia koiria.   
 
1970-luvun lopussa ryhmä innokkaita koiraihmisiä otti tavoitteekseen rodun pelastamisen. He yhdistivät eri 
käsitykset lagotto rodun historiallisesta kehityksestä ja määrittelivät sen perusteella puhdasrotuiselle lagotolle 
olennaiset ominaisuudet. Erityisesti voidaan mainita Antonio Morsiani, joka on kirjoittanut rotumääritelmän, hänen 
poikansa Giovanni Morsiani sekä Quintino Toschi, Lodovico Babini ja Gilberto Grandi. 
 
Kahdenkymmenen vuoden ajan järjestettiin seminaareja ja tapaamisia, joissa lagottoja arvosteltiin, mitattiin, 
tunnistusmerkittiin, valokuvattiin ja joissa lagotoista kerättiin tietoja heidän omaan rekisteriinsä. Näihin tapaamisiin 
etsittiin koiria eri tavoin. Vähitellen sukutauluihin ja linjoihin löytyi selkeyttä ja kasvatustyötä pystyttiin 
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suunnittelemaan paremmin. 
 
Vuonna 1988 perustettiin Faenzassa Italian lagotto yhdistys (Club Italiano Lagotto Quintino Toschi, myöhemmin 
Club Italiano Lagotto), jonka ansiota on, että rotu hyväksyttiin Italian kennelliitossa (ENCI) vuonna 1992. FCI 
hyväksyi Lagotto Romagnolon roduksi vuonna 1995 ja vuonna 2005 se hyväksyi lagoton CACIB roduksi. 
 

2.2 Kasvatus ja koiramäärän kehitys Suomessa 
 
Ensimmäiset lagotto romagnolot tuotiin Suomeen Ruotsista ja Italiasta vuonna 1996. Näistä kolme (3) rekisteröitiin 
Suomen Kennelliiton koirarekisteriin vuonna 1997. Tämän jälkeen Italiasta tuotiin Suomeen lisää lagottoja, ja 
ensimmäinen lagottopentue Suomessa syntyi italialaisista tuontikoirista elokuussa 1999. Samana vuonna syntyi 
kaksi muutakin pentuetta. 
 
Vuonna 2003 lagotto nousi Suomen Kennelliiton tilastoissa 100 suosituimman koirarodun joukkoon ja on pysynyt 
siellä siitä lähtien. Vuosina 1999-2010 Suomessa on syntynyt 318 lagottopentuetta, joissa on ollut yhteensä 1897 
pentua ja vuosina 1997-2010 Suomeen on rekisteröity 142 ulkomailta tuotua lagottoa. Tuonteja on ollut Italiasta, 
Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Sveitsistä, Tshekistä, Hollannista ja Australiasta. 
 

Rekisteröinnit Suomessa 1997-2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rekisteröinnit

 
Taulukko 1. Lagottojen rekisteröinnit Suomessa 1997–2010 
 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

3.1 Rotua harrastava yhdistys ja sen perustamisvuosi 
 
Kiinnostus rotua kohtaan oli alusta alkaen niin suurta, että lagotoille perustettiin oma yhdistys jo suhteellisen 
varhaisessa vaiheessa. Perustamiskokouksessa Helsingin Messukeskuksessa 2.12.2000 oli läsnä 11 ihmistä. 
Yhdistyksen nimeksi tuli Suomen Lagotto klubi ja yhdistysrekisteriin se merkittiin vuonna 2001. Yhdistyksen 
kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 
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Yhdistyksen tarkoitus on vaalia lagotto romagnolo – koirarodun vastuuntuntoista kasvatusta ja jalostusta 
Suomessa sekä edistää lagoton kanssa harrastamista. 
 
Lisäksi päätettiin julkaista omaa lehteä, jonka nimeksi tuli Lagotto. Vuonna 2001 Lagotto-lehti ilmestyi kaksi kertaa. 
Vuodesta 2002 lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa. 
 

3.1.1 Jäsenmäärä  
 
Vuoden 2001 alussa Suomen Lagotto klubissa oli 30 varsinaista jäsentä ja vuoden 2010 lopussa jäsenmäärä oli 
417.  Lagottoja vuoden 2000 lopussa oli rekisteröity 40 ja vuoden 2010 lopussa 2039 kpl.  
  

3.1.2 Yhdistyksen uudet säännöt 
 
Suomen Lagotto klubi ry:n uudet säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa maaliskuussa 2005. Sääntömuutoksessa 
korjattiin samalla yhdistyksen nimen oikeinkirjoitus ja nimeksi hyväksyttiin Suomen Lagottoklubi ry. 
 
LIITE 1. Suomen Lagottoklubi ry:n säännöt 
 

3.1.3 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä 
 
Lagotto romagnolo –rotu kuuluu Suomen Spanieliliiton alaisiin rotuihin eli Suomen Lagottoklubin rotujärjestö on 
Suomen Spanieliliitto. Suomen lagottoklubi hyväksyttiin jäseneksi Suomen Kennelliittoon ja Helsingin Seudun 
Kennelpiiriin vuonna 2001. Suomen Lagottoklubi on jäsen myös Suomen Palveluskoiraliitossa sekä Suomen 
Agilityliitossa. 
 

3.2 Jalostusorganisaatio 
 
Suomen Lagottoklubi on Suomen Spanieliliiton alainen rotukerho, ja jalostustoimikuntien toimintaohjeet ja tehtävät 
ovat rotujärjestön, Suomen Spanieliliiton, antamat. 
 
Suomen Spanieliliiton alaisen jalostustoimikunnan tehtävänä on antaa jalostusneuvontaa pentuetta suunnitteleville 
kasvattajille, välittää tietoja koiran hankintaa harkitseville, sekä kerätä ja hyödyntää tulokset Kennelliiton 
valvomista PEVISA- terveystutkimuksista. 
 
Suomen Spanieliliitto valitsee jalostusneuvojat rotukerhojen (Irlanninvesipanielit ry, Suomen Kooikerhondje ry, 
Suomen Lagottoklubi ry) vaalikokouksissa. 
 

3.2.1 Jalostustoimikunnan jäsenet 
Suomen Lagottoklubin jalostustoimikunnassa on kuusi (6) jäsentä, joista yksi toimii yhteyshenkilönä Suomen 
Spanieliliittoon sekä yksi pentuvälittäjänä. Jalostustoimikunnan jäsenet valitaan vuosittain rotuneuvottelussa. 
Suomen Spanieliliitto ry:n yleiskokous vahvistaa valinnan ja voi tehdä siihen muutoksia. 
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3.2.2 Jalostustoimikunnan tehtävät 
 

 varsinainen neuvontatyö, jolloin joko kokoonnutaan tai ratkaistaan saapuneet kyselyt  
puhelimitse tai käyttäen sähköisiä viestimiä 

 suositus- ja jalostustietojen ylläpito (siitosurokset, tutkimustulokset ym.) 
 jalostusyksilöiden maahantuonnin ja -viennin neuvontatyö 
 pentueenhoito- ja astutusneuvonta, kasvattajien mahdollinen koulutus ja informointi 
 informaatio rotujärjestön ulkomuoto- ja koetuomareiden neuvottelutilaisuuksiin 
 tutkimustulosten julkistaminen Spanielilehdessä ja kotisivuilla 

 

3.2.3 Pentuvälitys 
 
Yhdistyksen pentuvälitys toimii jalostustoimikunnan alaisuudessa. Se jakaa tietoa rodusta ja vastaa puhelimitse tai 
sähköpostitse tehtyihin tiedusteluihin. Pentuvälitystä hoitaa jalostustoimikunnan jäsen. Pentuvälittäjän tulee tuntea 
rotu hyvin. Hänen tulee kyetä vastaamaan pennunostajien rotua koskeviin kysymyksiin sekä esittelemään 
puolueettomasti pentueet, jotka sillä hetkellä ovat välityksessä.  
 
Pentuvälitykseen otetaan vain ne pentueet, joiden vanhemmat ovat saaneet jalostustoimikunnan hyväksynnän. 
Nartun omistajan velvollisuus on erikseen ilmoittaa pentunsa välittäjälle. Pentue on välityksessä luovutusikään (7 
viikkoa) asti, jonka jälkeen kasvattajan on neljän viikon välein uusittava ilmoituksensa. Pentuvälitystä hoitava 
henkilö toimittaa tiedot astutuksista ja pentueista tarvittaviin julkaisuihin ja kotisivuille. 
 
Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita millään tavalla (ei esitä omia mielipiteitään edes kysyttäessä), vaan luettelee 
ne syntymäjärjestyksessä. Välittäjä voi välittää myös omia pentujaan, jos ne täyttävät edellytetyt vaatimukset. 
 

3.2.4 Tiedon kerääminen ja tallentaminen 
 
Jalostustoimikunnan tehtävänä on muiden kuin koiranetissä julkaistavien jalostustoimintaan liittyvien tietojen 
kerääminen, tilastointi ja julkaiseminen. Tiedonkeruuta suoritetaan mm. terveyskyselyjen avulla, sekä suoraan 
koirien omistajilta saaduilla dokumenteilla tutkimustuloksista. 
 
Laaditut tilastot ovat samalla jalostustoimikunnan toimintakertomus. Helmikuun puoleen väliin mennessä on 
jokaisesta rodusta laadittava vuositilasto, josta käy ilmi rekisteröintien määrä, tuontikoirien osuus, 
jalostustiedustelujen määrä, montako tiedustelua on evätty sekä tutkittujen koirien määrä ja tutkimustulokset. 
Tilastot on toimitettava SSL:n sihteerille, joka liittää ne rotujärjestön toimintakertomukseen. Tilastot on lähetettävä 
myös jokaisen rotukerhon ja rotua harrastavan yhdistyksen sihteerille. - Toimintasuunnitelma toimitetaan 
viimeistään kuukautta ennen rotujärjestön syyskokousta rotujärjestön jalostusyhdyshenkilölle. 
 
Jalostustoimikunnat ilmoittavat vuosittain toimihenkilönsä, heidän tehtävänsä sekä yhteystietonsa SSL:n 
jalostusyhdyshenkilölle. 
 
Jalostustoimikunnan kokouksista tehtävä pöytäkirja toimitetaan SSL:n jalostusyhdyshenkilön välityksellä 
rotujärjestön hallitukselle. 
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3.2.5 Tiedotus ja koulutus 
 
Viralliset rotuneuvottelut kutsuu koolle jalostustoimikunta. Kutsu on julkaistava Spanielilehdessä.  
 
Jalostustoimikunta järjestää yhteistyössä hallituksen kanssa myös muita jalostusaiheisia tapahtumia. Se pyrkii 
aktivoimaan yhdistyksen jäseniä tutkituttamaan koiriensa terveyden sekä testaamaan niiden luonne- ja 
käyttöominaisuuksia. 
 
Jalostustoimikunta järjestää myös rotuyhdistyksen kanssa ulkomuototuomareiden koulutus- ja 
jatkokoulutustilaisuuksia ja kerää aineistoa ko. tilaisuuksiin. 
 
Lisäksi jalostustoimikunta antaa tarvittaessa astutukseen, synnytykseen, nartun ja pentujen hoitoon sekä 
rekisteröintiin ja luovutukseen liittyviä tietoja, sekä huolehtii yhdistyksen pentuohjeen päivityksestä. 
Neuvonnan periaatteet tulee sopia etukäteen yhdessä ja neuvontatyön tulee perustua rotumääritelmään. Lisäksi  
on otettava huomioon rodun nykytilanne ja odotettavissa oleva kehitys Suomessa. 
 

3.2.6 Ulkomaisten yhteyksien ylläpito 
 
Jalostustoimikunnan toimenkuvaan kuuluvat myös rodun seuranta ulkomailla ja yhteyksien pito ulkomaalaisiin 
harrastajiin, sekä rodulla muissa maissa todettujen perinnöllisten sairauksien kartoittaminen ja seuranta 
terveystutkimustulosten, rekisteröintien yms. tietojen kautta. 
 

3.3 Jalostuksen tavoiteohjelma 
 
Tavoiteohjelman ensisijainen tarkoitus on koota Kennelliiton avulla  rotuun ja sen jalostukseen liittyvä oleellinen 
tieto, jotta se olisi rodun piirissä toimivien kasvattajien käytettävissä. Ohjelman avulla voidaan rodun kehitystä 
ohjata määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. 
 
Jalostustoimikunta laatii jalostuksen tavoiteohjelman ja se hyväksytään rotua harrastavan yhdistyksen tai 
rotukerhon hallituksessa ja yleiskokouksessa, sekä Suomen Spanieliliiton hallituksessa ja yleiskokouksessa. 
 
LIITE 2. Suomen Spanieliliitto ry:n alaisten jalostustoimikuntien toimintaohje ja tehtävät. 
 

4. RODUN NYKYTILANNE 
 
Vuosien 1997–2010 aikana Suomeen on rekisteröity yhteensä 2039 lagottoa, joista tuontikoiria on ollut 142 kpl ja 
Suomessa syntyneitä pentueita 318. Tuontikoirien osuus kokonaisrekisteröinneistä on noin 7%. Tuontikoirista 
uroksia on 66 ja narttuja 76. Eniten tuonteja on ollut vuosina 2003, 2008 ja 2009. Vuonna 2011 Suomessa 
rekisteröitiin jo 382 pentua (Huom! Seuraavissa laskelmissa huomiotu tilanne 24.8.2011 asti). 
 
Lagotto romagnoloja on kasvattanut kaikkiaan 57 eri kasvattajaa 11 vuoden aikana. Näistä 42 kasvattajalla on ollut 
pentue viimeisten kolmen vuoden aikana, vuosina 2008-2010. 
Vuosina 1999-2010 on syntynyt yhteensä 318 pentuetta ja vuonna 2011 ( 24.08.11 mennessä rekisteröity) 43 
pentuetta. Pentuekoko on keskimäärin ollut 5,9 pentua/pentue. 
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Kolmen viimeisen vuoden aikana jalostukseen on käytetty lagottoja seuraavasti: vuonna 2010 36 urosta 44 
nartulle, vuonna 2009 35 urosta 55 nartulle ja vuonna 2008 29 urosta 43 nartulle. 
Jalostuksessa käytettyjen urosten ikä on ollut keskimäärin 2 vuotta 10 kuukautta ja narttujen 3 vuotta 4 kuukautta. 
 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. Puhutaan myös 
jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa 
samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygootiaa, joka antaa niille yleistä 
elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös 
immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, 
autoimmuunitauteihin 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 geeniversionsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa 
syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä 
geeniversiota ole. 
 
Ihannetilanteessa jalostuksesta ei suljeta pois enempää kuin 50 % pentueista tai enempää kuin se rodun osuus, 
joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, 
jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista. 
 
Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa 5 
% ja suurilukuisissa 2-3 % suhteessa rodun neljän vuoden rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän 
vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 
koiralle. Yhdessäkään rodussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä 
koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden 
rekisteröinteihin. 
 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rekisteröinnit 2 4 19 14 75 73 125 164 188 212 251 269 352 291 

Tuonnit 2 4 4 2 13 5 16 3 15 11 12 24 19 12 

Jalostusuroste
n ikä 

  3v6kk 3v7kk 2v11k
k 

3v5k
k 

3v5kk 3v7kk 3v6kk 3v2kk 2v9kk 2v4kk 3v1kk 3v2kk 

Jalostusnart-
tujen ikä 

  3v7kk 3v6kk 3v6kk 3v2k
k 

3v2kk 2v10kk 3v5kk 3v7kk 3v2kk 3v4kk 3v5kk 3v3kk 

SS% 
keskiarvo 

  0,00
% 

0,00
% 

0,57% 2,21
% 

0,08
% 

1,60% 2,14
% 

1,84
% 

2,62
% 

1,59
% 

1,73
% 

1,75% 

Taulukko 2. Vuositilasto 1997–2010, rekisteröinnit ja tuontien osuus 
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SUKUSIITOS 
 
Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. Sukusiitosaste tai -prosentti on 
todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka 
ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä 
isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa 
yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin 
alleelin peittäminä. 
 
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa 
jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos 
vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten 
esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys 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 jälkeläisilleen, jolloin edulliset 
homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia 
alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia 
sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 
 
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylittäessä 10 %. 
Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi 
lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä 
sekä tulehdus- ja allergia-alttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti 
monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten 
yhdistämisessä. 
 
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia 
sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman taustainfon perusteella. Jalostuksessa 
suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %. 
 
Sukusiitosprosentti on lagotoilla pysynyt nimellisesti suhteellisen matalana. Tosin sukusiitosprosentin laskemista 
rodulle vaikeuttaa huomattavasti Kennelliiton tietokantaan merkittyjen Italialaisten koirien sukutauluissa esiintyvät 
eri rekisteröintimuodot sekä rekisterinumeroiden erilaiset merkinnät. Tästä esimerkkinä koira Waldo 932054, joka 
esiintyy tietokannassa LIRC, LIRRC JA LOIRC merkinnöillä (LIRC93L2054 WALDO / LIRRC93L2054  WALDO / 
LOIRC93L2054 WALDO). ATK-järjestelmät käsittävät nämä koirat eri yksilöiksi, eikä näitä koiria lasketa mukaan 
sukusiitosprosenttiin, vaikka ne sukutaulussa esiintyisivät useitakin kertoja. 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SS% 
keski-
arvo 

0,00% 0,00% 0,57% 2,21% 0,08% 1,60% 2,14% 1,84% 2,62% 1,59% 1,73 1,75% 

Taulukko 3. Sukusiitosprosentit Koiranetin mukaan 
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4.1.2 Jalostuspohja ja tehollinen populaatiokoko 
 
Lagotto romagnolo- rotu lähti Suomessa kasvamaan kapealta siitospohjalta ja hyvinkin nopeasti. Vain 11 vuoden 
aikana rotu on noussut 100 suosituimman koirarodun joukkoon. Vaikka rotu on yleistynyt nopeasti, on sen 
tehollinen populaatiokoko vielä melko pieni ja rodun geenipooli on kaiken kaikkiaan kapea. Kapea jalostuspohja 
johtaa sukulaisuussuhteiden lisääntyminen kannassa, mikä onkin havaittavissa lagottojen toisen polven 
jälkeläisten osuutta tarkasteltaessa. Jalostusmateriaali tulisi  pitää mahdollisimman laajana, jotta vältyttäisiin rodun 
geenipoolin kaventumiselta.  
 
Geenipohjan laajuuteen vaikuttavat sekä jalostukseen käytettävien koirien väliset sukulaisuussuhteet että se, 
miten paljon kutakin yksilöä käytetään jalostukseen.  
 
 
Per suku 
polvi 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Urokset 2 3 8 13 21 29 36 49 58 68 78 82 

Nartut 2 4 8 16 26 43 55 75 95 104 124 131 

Isät/emät 1 0,75 1 0,81 0,81 0,67 0,65 0,65 0,61 0,65 0,63 0,63 

Tehollinen 
populaatio 

3 
(75%) 

5 
(62%) 

11 
(46%) 

20 
(42%) 

32 
(41%) 

49 
(38%) 

62 
(36%) 

85 
(39%) 

104 
(40%) 

118 
(40%) 

138 
(39%) 

146 
(39%) 

Uroksista 
jalostukseen 

56,00
% 

39,00
% 

30,00
% 

27,00
% 

22,00
% 

19,00
% 

17,00
% 

15,00
% 

13,00
% 

13,00
% 

11,00
% 

8,00% 

Nartuista 
jalostukseen 

78,00
% 

69,00
% 

57,00
% 

48,00
% 

38,00
% 

34,00
% 

30,00
% 

29,00
% 

28,00
% 

25,00
% 

18,00
% 

12,00
% 

Taulukko 4. Jalostuspohja per sukupolvi 
Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen sukupolvittainen lukumäärä 
Isät/emät- luku eli eri isien ja emien lukumäärien suhde sukupolvittain 
Sukupolvittainen tehollinen populaatiokoko ja sen osuus maksimista (=prosenttiluku tehollisen koon lukuarvon 
alla) 
 
Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Rodun 
monimuotoisuutta voidaan arvioida myös molekyyligeneettisesti, esimerkiksi immuunijärjestelmää säätelevien 
DLA-haplotyyppien lukumäärän ja heterotsygotian perusteella. 
 
Tehollinen koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 
50 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koiran geeniversioista. Mitä pienempi tehollinen 
koko, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 
 
Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja käyttökoirilla viisi 
vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään neljä kertaa jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten 



  

Lagotto romagnolojen jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017  Sivu 13 / 70 

urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen 
sukusiitosasteen kasvunopeuteen. Jos aineisto ei ole sukupuiltaan tarpeeksi täydellinen, voidaan käyttää 
jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös Suomen Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä. Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta suuren yliarvion, koska siinä 
oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. 
 
Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geeniversioita 
niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman 
monen yksilön geenejä käyttämällä niitä kertaalleen jalostukseen. 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. 
 

Nimi (vanhemmat) Syntymä-
vuosi 

Pentueet Pentuja 
yhteensä 

Toisen polven 
jälkeläiset 

BUDOAR MARTINI 
(Budoar Walsh – Erika Di Casa Cleo) 

2006 10 68 55 

ASTER DELLE FARNIE 
(Lux – Dolly) 

1995 7 58 205 

PETERPAN 
(Arno - Mega) 

1998 8 53 86 

PUNATASSUN GAIO TARTUFO 
(Punatassun Besando – Ariet Delle Farnie) 

2001 10 48 51 

ARDREX DELLE FARNIE 
(Drex Di Casa Cleo – Ariel Delle Farnie) 

2000 6 44 76 

PUNATASSUN NANO BRONTOLO 
(Faldino Av Nr 35 – Punatassun Ilenia Embel) 

2004 7 38 102 

LAPINLUMON ALLEGRO 
(Drex Di Casa Cleo - Matisse) 

2002 7 37 21 

CIRO 
(Berny Delle Farnie - Birba) 

2005 6 36 91 

JET-SET'S ZERO ZERO SEVEN 
(Re D'Abruzzo Gerry – Punatassun Fiorina) 

2006 8 35 - 

BUDOAR MC GREAL 
 (Budoar Victor – Budoar Diamantino) 

2005 5 33 35 

BUDOAR VICTOR 
(Peterpan -Punatassun Fiorina) 

2003 5 32 120 

WILDFINN FABRIZIO 
(Aamuruskon Allegro Lagotto – Foogel Fossi 
Felice) 

2006 4 31 - 

ERNESTOESPRESSO 
(Ice – Isotta Delle Farnie) 

2006 5 31 39 

BRISCO 
(Vip Di Casa Cleo - Zena) 

2006 5 30 23 

FOOGEL SEBASTIANO 
(Bonebreakers Coppertino – Foogel Caprera) 

2005 5 30 35 

Taulukko 5. Viimeisten 11 vuoden aikana jalostukseen eniten käytetyt 15 urosta 
 
Taulukosta käyvät ilmi tilastointiaikana 1997-2010 jalostukseen 15 eniten käytetyn uroksen pentueiden määrät, 
sekä niiden jälkeläiset toisessa polvessa. Tilastointiaikana syntyneistä pennuista 32 % on 15 käytetyimmän 
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uroksen jälkeläisiä ja 29 urosta on isänä puolelle (50%) ajanjakson pennuista. 
Tilastointiaikana on käytetty yhteensä 123 urosta. 
 

Nimi (vanhemmat) Syntymä-vuosi Pentueet Pentuja yhteensä Toisen polven 
jälkeläisiä 

RUTA DELLE FARNIE 
(Berny Delle Farnie – Thundra Delle Farnie) 

1997 5 38 81 

ARIET DELLE FARNIE 
(Rusty - Dina) 

1998 5 35 188 

PUNATASSUN ORA MIGLIORE GF 
(Full Delle Farnie – Punatassun Gianna Nannini) 

2003 4 31 21 

PUNATASSUN ILENIA EMBEL 
(Punatassun Belmondo – Punatassun Emilia) 

2001 4 31 67 

PUNTASSUN REA FARNIE 
(Kim - Lulu) 

1999 4 31 176 

LAPINLUMON DELFINA 
(Lapinlumon Adamante - Ruth) 

2003 5 30 16 

EUGENIAN EMMANOORA 
(Punatassun Alberto – Punatassun Brunette) 

2004 3 29 16 

BUDOAR MATILDA 
(Punatassun Besando – Punatassun Rea Farnie) 

2002 3 29 26 

BUDOAR DIAMANTINO 
(Zartuber – Punatassun Rea Farnie) 

2001 4 25 56 

PUNATASSUN OPALE PERLA GF 
(Full delle Farnie - Punatassun Gianna Nannini) 

2003 5 24 69 

TRESI 
(--) 

1999 4 24 36 

TEPE'S ALICE 
(Punatassun Nano Brontolo – Punatassun Opale Perla GF) 

2006 4 31 7 

BONBONS LR ROS-ERA-MISS EUROPA 
 (Toshiko's Esemplare Migliore – Scheffelfältets Era Europea) 

2003 4 23 78 

CRY OUT STELLA COMETA 
(Vid Delle Farnie - Toffe) 

1999 4 21 14 

PUNATASSUN FIORINA 
(Aster Delle Farnie - Dasy) 

2001 4 21 146 

Taulukko 6. viimeisten 11 vuoden aikana jalostukseen eniten käytetyt 15 narttua 
 
Taulukosta käyvät ilmi tilastointiaikana 1997–2010 jalostukseen 15 eniten käytetyn nartun pentueiden määrät, 
sekä niiden jälkeläiset toisessa polvessa. Tilastointiaikana on käytetty yhteensä 182 narttua. 
 
Pyrkimyksenä olisi käyttää eri yksilöitä siitokseen mahdollisimman tasaisesti niin, että mahdollisimman monet 
sukulinjat säilyisivät jalostuksessa. Kuitenkaan kaikki koirat eivät ehkä täytä jalostuksen kriteerejä ja karsintaa 
tulee siksi tehdä. 
 
Tavoitteena olisi, ettei yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ole yli 6%. Suomessa syntyneitä lagottoja 
rekisteröidään noin 300 pentua vuodessa, joten uroksella ei saisi olla enempää kuin 44 jälkeläistä sukupolvessa 
(=5 vuoden aikana). 
 
Jalostuspohjan mittaamiseen käytetään ns. tehollista populaatiokokoa, joka kuvaa juuri jalostuspohjan laajuutta. 
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Se on niiden yksilöiden lukumäärä, jotka siirtävät geenejä seuraavaan sukupolveen. Tehollinen populaationkoon 
laskentaan on käytetty peruskaavaa: Ne= 4*Nu*Nn/(2*Nu+Nn), jossa Nu on siitokseen käytettyjen urosten ja Nn 
siitokseen käytettyjen narttujen lukumäärä populaatiossa. Tehollinen koko on yleensä aina pienempi kuin 
populaation kaikkien eläinten lukumäärä, ja se sukupuoli, jota on vähemmän, vaikuttaa ratkaisevasti Ne:n arvoon. 
Kun rodun kanta on pieni, on myös tehollinen populaatiokoko alhainen, mikä puolestaan aiheuttaa populaation 
keskimääräisen sukulaisuuden ja sukusiitosasteen kasvua ja geenien eri versioiden häviämistä. 
 
Lagottojen tehollinen populaatiokoko Suomessa, vuonna 2011, oli 72. Suositeltava tehollinen populaatioko olisi 
lähellä 100 yksilöä. Yli 100 koiran tehollisessa populaatiossa sattuman aiheuttamat geenihäviöt tai geenien 
yleistyminen voidaan pitää vielä kohtuullisella tasolla. Kuitenkin lagoton kaltaisessa, Suomessa ”nuoressa” 
rodussa, tehollisen populaation ihannekokoon on vaikea päästä rauhallisella kasvunopeudella. Kannan kasvu 
nostattaa tehollista populaatiokokoa, kun jalostukseen käytetään riittävän laajaa koirakantaa, tasapuolisesti sekä 
uroksia että narttuja. 
 
Suomessa lagotto romagnolon, kuten niin monen muunkin koirarodun alkuaikojen tilannetta ovat hieman 
helpottaneet tuonnit muista maista. Kasvattajat ovat astuttaneet narttujaan myös ulkomailla. Tämä on osaltaan 
auttanut laajentamaan siitospohjaamme. 
 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 
 
Lagotto romagnolojen kanta on useissa Euroopan maissa muutamien kymmenen tai satojen luokkaa. 
Rodun kotimaassa, Italiassa, on eniten lagottoja, mutta osa koirista on edelleen rekisteröimättömiä työkoiria. 
 
Syntymävuosi Rekisteröinnit 
2002 847 
2003 957 
2004 1084 
2005 893 
2006 1107 
2007 1066 
2008 1039 
2009 979 
2010 1482 
Taulukko 7. Rekisteröinnit Italiassa vuosina 2002-2010, lähde ENCI 
 
Pohjoismaista eniten rekisteröityjä lagottoja on Ruotsissa. Ensimmäiset kolme (3) lagottoa tulivat Ruotsiin v. 1995 
Italiasta. Ensimmäiset lagotto-pentueet Ruotsissa syntyivät v. 1996 (2 pentuetta) ja v. 1997 ( yksi pentue). 
Nykyään lagotto romagnolo on Ruotsissa erittäin suosittu rotu. 
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Syntymävuosi Rekisteröinnit 
2002 235 
2003 301 
2004 426 
2005 539 
2006 490 
2007 561 
2008 561 
2009 596 
2010 691 
Taulukko 8. Rekisteröinnit Ruotsissa vuosina 2002–2010, lähde Avelsdata SKK 
 
Norjaan ensimmäiset lagotot tulivat v. 1999 eli hieman myöhemmin kuin Suomeen, eikä rotu ole ainakaan vielä 
saavuttanut siellä samanlaista suosiota kuin naapurimaissa. 
 
Syntymävuosi Rekisteröinnit 
2002 31 
2003 27 
2004 41 
2005 67 
2006 69 
2007 115 
2008 110 
2009 86 
2010 157 
Taulukko 9. Rekisteröinnit Norjassa vuosina 2002–2010 lähde SLRK 
 
Syntymävuosi Rekisteröinnit 
2002 7 
2003 6 
2004 7 
2005 23 
2006 41 
2007 39 
2008 28 
2009 31 
2010 44 
Taulukko 10. Rekisteröinnit Tanskassa vuosina 2002–2010 lähde SLRK 
 
Kaikissa Pohjoismaissa, Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, rekisteröintien määrät ovat koko ajan 
olleet nousussa. 
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4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 
 
Lagottojen rekisteröintimäärät ovat nousseet jyrkästi vuodesta 2003. Vuodesta 2009 rekisteröintejä on ollut noin 
300 vuodessa. 
 
Italiassa rekisteröidään noin 1000 lagottoa vuosittain. Ruotsissa rekisteröintien määrät ovat olleet tasaisessa 
kasvussa. Vuonna 2010 Ruotsissa rekisteröitiin 681 lagottoa ja vuosina 2002-2010 yhteensä n. 4000 pentua. 
 
Ongelmaksi muodostuu se, että maailmanlaajuisestikin lagotot ovat enemmän tai vähemmän samoista 
sukulinjoista. Vaikka kaikkia yhdistävät, sukutauluissa toistuvat koirat esiintyvät usein vasta seitsemännessä tai 
kahdeksannessa sukupolvessa, ne aiheuttavat ns. sukukadon kasvua. Kun sama esivanhempi esiintyy koiran 
sukutaulussa useammin kuin kerran, tapahtuu sukukatoa. Koiran sukutaulu on sitä monipuolisempi, mitä 
useampia eri yksilöitä siinä on. Sukukatokerroin on suhdeluku siitä, kuinka suuri osuus sukutaulun tiedossa 
olevista esivanhemmista on eri koiria. Sukukatokerroin lasketaan halutulle sukupolvimäärälle, ja se voi saada 
arvoja välillä 0-1. Jos koiran kaikki tiedossa olevat esivanhemmat ovat eri yksilöitä, sukukatokerooin on 1. Jos 
tiedossa on vaikka 100 esivanhempaa, mutta vain 50 niistä on eri koiria, sukukatokerroin on 0,50.  
 
Urosten ja narttujen keskimääräinen käyttöikä jalostuksessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana pysynyt noin 
kahden ja puolen vuoden, kolmen ja puolen vuoden välillä. Useimmiten se on ollut yli kolme vuotta. 
 
 
Vuosi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
SS% 0 0 0,57 2,21 0,08 1,6 2,14 1,84 2,62 1,59 1,73 1,75 
Taulukko 11. Keskiarvoisen sukusiitosprosentin kehittyminen 1999–2010 
 
Sukusiitosaste on koiranetissä laskettu puutteellisen sukupolvitietojen mukaan, sillä tuontikoirien sukutauluista 
kirjataan vain kolmen sukupolven tiedot. Lagottojen rotukirja on vielä avoin, joten löytyy myös koiria joilla ei ole 
sukutaulua. Tästä johtuu, että sukusiitosaste on aliarvio todellisesta tilanteesta. Sen kehittymissuunta on kuitenkin 
tärkeä. Kuten kaaviosta 2 käy ilmi, rodun keskiarvoinen sukusiitosaste on maltillinen, mutta silti nousujohteinen. 
Kasvatuksessa on siis hyvä olla tarkkana jalostuskoirien sukulaisuuden suhteen, jotta yksittäisten koirien 
geneettinen heterotsygoottisuus säilytettäisiin. 
 
15 eniten käytetyn uroksen ja nartun joukossa on vain yksi tuontinarttu, jolla ei ole yhtään lähisukulaista (kolme 
sukupolvea) samassa listassa. Listan koirien sukutauluista voi havaita myös, että listan toiseksi eniten käytetty 
narttu Ariet Delle Farnie on seuraavien narttujen isoäiti tai isoisoäiti: Punatassun Ora Migliore GF, Punatassun 
Ilenia Embel, Eugenian Emmanoora, Punatassun Opale Perla GF ja Tepe's Alice. Lisäksi se on uroksen 
Punatassun Gaio Tartufo emä ja isoisoäiti uroksille Punatassun Nano Brontolo ja Wildfinn Fabrizio. Eniten käytetty 
narttu on taas lähisukua kahdelle muulle nartulle ja urokselle. Myös uroksissa lähisukulaisia löytyy listoilta, vaikka 
ei yhtä paljon kuin nartuilla.  
 
Todellisuudessa lagottojen tehollinen populaatio on siis tilastovaikutelmaa pienempi. Sukulaisuuden vaikutukset 
rodulle on huomioitu ja lähisukulaisten yhdistämistä onkin rajoitettu jalostuksen toimintaohjeessa. Tämä näkyy 
positiivisena kehityksenä tehollisessa populaatiossa, mutta asiaan on vieläkin hyvä kiinnittää huomiota. 
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4.2  Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
 
Lagottojen luonteissa esiintyy paljon yksilöllisiä eroja. Jotkut lagotot rakastavat kaikkia eivätkä pelkää mitään, 
jotkut eivät anna vieraan edes koskea. Toiset voivat olla ääniarkoja tai niillä voi olla muita pelkoja.  
 
Perhepiirissä lagotto on hyvin kiltti ja huomionkipeä seurakoira. Lagoton perusluonne on pehmeä, mutta rodussa 
on hyvin erilaisia yksilöitä, joista osa on jopa melko kovia. Muihin koiriin tyypillinen lagotto suhtautuu avoimesti ja 
positiivisesti. Lagotto ei ole tyypiltään riidan haastaja vaan vetäytyy mieluummin taka-alalle tarkkailemaan 
tilannetta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi kaikki urokset tulisivat toimeen muiden uroskoirien kanssa. 
 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta 
 
FCI RYHMITYS: RYHMÄ 8 
Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat, Käyttötarkoitus Tryffelikoira 
 
Luonne ja käyttöominaisuudet rotumääritelmän mukaan: 
Rotumääritelmässä, joka on hyväksytty FCI:ssa 24.7.1996 ja käännetty Suomen Kennelliitossa 6.11.1997, lagoton 
käyttäytymistä ja luonnetta kuvataan seuraavasti: 
 
"Luontainen hakukyky ja hyvä hajuaisti ovat tehneet rodusta hyvin tehokkaan tryffeleiden etsijän. Rodulla aiemmin 
ollut metsästysvietti on jalostettu pois ja siten riistan haju ei häiritse työskentelyä. Lagotto on mukautuva, 
vaatimaton, innokas, lempeä, hyvin kiintynyt omistajaansa ja helposti 
koulutettava. Se on erittäin hyvä seuralainen sekä erinomainen varoittaja." 
 
Vaikka rotumääritelmässä mainitaan, että metsästysvietti on jalostettu pois, löytyy rodusta edelleen yksittäisiä 
metsästysvietin omaavia koiria.  

 

4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 
 
MH-kuvauksissa ja luonnetesteissä käyvien koirien määrät ovat ilahduttavasti kasvaneet. 
MH-kuvauksissa on Koiranetin tilastojen mukaan 10/2011 mennessä käynyt 21 lagottoa, joista 13 vuonna 2011. 
Yhden kuvaus on keskeytetty. Jos kiinnostus MH-kuvausta kohtaan jatkuu samansuuntaisena, antavat tulokset 
tulevaisuudessa arvokasta tietoa lagottojen luonteista. Toistaiseksi MH-kuvaustuloksia on sen verran vähän, ettei 
niiden perusteella vielä voida vetää johtopäätöksiä "tyypillisestä lagotosta". 
 
 2009 2010 2011 
suoritettu 1 7 12 
keskeytys   1 
hylätty    
Yhteensä 1 7 13 
Taulukko 12. MH-kuvaukseen osallistuneet lagotot vuosittain 
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Koodi  1 2 3 4 5 
1a  - - 10,00% 90,00% - 
1b  - 15,00% 70,00% 15,00% - 
1c  10,00% 40,00% 50,00% - - 
2a  5,00% 50,00% 30,00% 15,00% - 
2b  20,00% 45,00% 25,00% 10,00% - 
2c  90,00% 5,00% 5,00% - - 
3a1  55,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 
3b1  60,00% 15,00% 15,00% 10,00% - 
3a2  85,00% 10,00% - 5,00% - 
3b2  70,00% 25,00% - 5,00% - 
4 - 10,00% 60,00% 30,00% - 
5a  15,00% 30,00% 50,00% - 5,00% 
5b  85,00% 15,00% - - - 
5c  85,00% 5,00% - 10,00% - 
5d  85,00% 15,00% - - - 
5e  95,00% - 5,00% - - 
6a  5,00% 20,00% 55,00% 15,00% 5,00% 
6b  65,00% 30,00% 5,00% - - 
6c  10,00% 65,00% 10,00% - 15,00% 
6d  45,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5,00% 
6e  75,00% 20,00% 5,00% - - 
7a  - - 50,00% 35,00% 15,00% 
7b 10,00% 40,00% 10,00% 25,00% 15,00% 
7c  55,00% 30,00% 15,00% - - 
7d  60,00% 25,00% 15,00% - - 
8a  20,00% 60,00% 20,00% - - 
8b  - 10,00% 50,00% 30,00% 10,00% 
8c  10,00% 15,00% 40,00% 20,00% 15,00% 
8d  45,00% 30,00% 15,00% - 10,00% 
8e  25,00% 10,00% 10,00% 55,00% - 
9a  25,00% 35,00% 35,00% 5,00% - 
9b  30,00% 30,00% 35,00% 5,00% - 
10 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 30,00% 

Taulukko 13. Suomessa MH-kuvattujen lagottojen pistehajonta  
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Koodi Keskiarvo 
1a 3,6 
1b 3,2 
1c 3 
2a 3,1 
2b 2,8 
2c 2 
3a2 2,8 
3b2 2 
4 3 
5a 2,6 
5b 1,4 
5c 1,9 
5d 1,5 
5e 1,4 
6a 3,1 
6b 1,8 
6c 2,2 
6d 1,9 
6e 1,5 
7a 3,1 
7b 3 
7c 1,6 
7d 1,5 
8a 2,4 
8b 3,7 
8c 2,9 
8d 2,1 
8e 2,8 
9a 2,7 
9b 2,5 
10 2,8 

Taulukko 14. Ruotsalaisten MH-kuvattujen lagottojen keskiarvotulokset 
Taulukossa huomioitu vuosina 2000-2010 syntyneet MH-kuvatut ruotsalaiset lagotot, yhteensä 297 koiraa. 
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LIITE 3. MH-luonnekuvauksen osiot ja pisteytys 
LIITE 4. MH-kuvauksen suorittaneiden lagottojen osasuorituskohtaiset pisteet 
 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
LTEP 1 3 3 7 4 10 
LTEM       
LTE-       
Yhteensä 1 3 3 7 4 10 
Taulukko 15. Luonnetestin tulostilasto 
 
Luonnetestissä on käynyt 28 lagottoa. Yhdeksän koiran pisteet ovat jääneet alle sadan, yhden koiran osa-
aluekohtaiset pisteet puuttuvat. 
 
 3 2 1 -1 -2 -3 
Toimintakyky - 3,70% 66,70% 29,6% - - 
Terävyys 22,20% 7,40% 70,40% - - - 
Puolustushalu 22,20% 7,40% 59,30% 11,1% - - 
Taisteluhalu 3,70% 18,50% 7,40% 59,30% 11,1% - 
Hermorakenne - 3,70% 92,60% 3,7% - - 
Temperamentti 48,10% 37,0% 11,10% 3,70% - - 
Kovuus 14,80% - 77,80% - 7,40% - 
Luoksepäästävyys 59,30% 33,3% 3,70% 3,70% - - 
 +++ ++ + - --  
Laukauspelottomuus  48,10% 25,9% 3,70% 16,50% 3,70%  

Taulukko 16. Luonnestestitulosten pistehajonta 
 
Tuloksista näkyy melko selvästi testatuille lagotoille tyypillisiä luonteenpiirteitä:  
Toimintakyky – kohtuullinen (18 koiralla kahdestakymmenestäseitsemästä), 
Terävyys – pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (19/27), 
Puolustushalu – pieni (16/27), 
Taisteluhalu – pieni (16/27), 
Hermorakenne – hieman rauhaton (25/27), 
Temperamentti – kohtuullisen vilkas (10/27) ja vilkas (13/27), 
Kovuus – hieman pehmeä (21/27), 
Luoksepäästävyys – aavistuksen tai hieman pidättyväinen (9/27) ja hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 
(16/27), 
Laukauspelottomuus – laukausvarma (13/27). 
 
Otos on niin pieni, että koko lagottokantaa koskevia tyypityksiä tuloksista ei voi tehdä, mutta suuntaa antavia ne 
ehkä ovat. Kannattaa myös huomioida, että suurin osa testeissä käyneistä koirista on aktiivisia harrastuskoiria – 
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seikka, joka saattaa vaikuttaa testituloksiin. 
 
LIITE 5. Luonnetestin arvostelu ja pisteytys 
LIITE 6. Luonnetestiin osallistuneiden lagottojen koirakohtaiset pisteet 
 

4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet 
 
Lagoton innokas luonne ja helppo koulutettavuus ovat lisänneet rodun suosiota käyttökoirapuolella. Tryffelin 
etsintään jalostetut käyttöominaisuudet, hyvä hajuaisti, itsenäinen työskentelytaito ja työskentelyn määrätietoisuus, 
ovat haluttaja ominaisuuksia mm. pelastuskoiralle.  
  
Metsästyskoirien jälkikokeisiin lagotolla on oikeus osallistua. Henkilöjälki on lagottojen kanssa kuitenkin yleisempi 
harrastusmuoto, sillä rodusta on tarkoituksellisesti jalostettu metsästysvaistoa pois.  Hyvän hajuaistinsa ansiosta 
lagotto on tietenkin mahdollista kouluttaa myös verijälkeen. 
 
Lagoton kotimaassa, Italiassa, ja Euroopassa esimerkiksi Sveitsissä, Romaniassa ja Unkarissa rotua käytetään 
tryffelinetsinnässä. Tryffeli on harvinainen ja kallis sieni, ja hyvä tryffelikoira on sen vuoksi omistajalleen todella 
arvokas. Suomessakin on löydetty lagottojen avulla villitryffeleitä ja v. 2006 istutettu kokeilumielessä joitakin 
tryffeliviljelmiä. Tavallista sienestystä voi myös hyvin opettaa lagotolle. 
 
Vuosilta 1999-2010 lagotoilta löytyy KoiraNetistä 6900 kilpailutulosta, joista 2145 on muita kuin näyttelytuloksia. 
Agilitytuloksia näistä on 1615 (59 eri lagottoa) ja vuodesta 2006 alkaen lagottojoukkue on osallistunut myös SM-
kisojen joukkuekisaan. Para-agilityn v. 2006 MM-kisoihin Hollannissa osallistunut suomalainen lagotto saavutti 
kisoissa ohjaajansa kanssa hopeaa. 
 
TOKO-tuloksia on 448 yhteensä 57 eri lagotolta. BH-kokeen on suorittanut hyväksytysti (PAKK1) 30 lagottoa, 
näistä koirista neljä on osallistunut kokeeseen kahdesti saatuaan ensimmäisellä kerralla tuloksen PAKK0. Yhdellä 
lagotolla on VEPE-tuloksia 13, sekä yhdellä koirakolla tulos palveluskoirien hakukokeesta. Useampi lagotto on 
myös saavuttanut pelastuskoiraliiton kokeissa hyväksytyn tuloksen ja toimii viranomaisten apuna etsintätehtävissä 
sekä poikkeusolojen muodostamassa käytössä (ns. häly-ryhmä).  
 
Luonnetestissä on käynyt 18 lagottoa ja MH-kuvauksen on suorittanut 8 lagottoa (vuoden 2011 loppuun 
mennessä). Näyttelytuloksia on tilastointiajalta yhteensä 4755. Näyttelyihin on osallistunut 743 lagottoa. Vuodesta 
2011 lähtien näyttelyissä on arvioitu koirien käyttäytymistä näyttelytilanteessa. Lagotoille kertyi yhteensä 1011 
näyttelykäyntiä vuonna 2011 ja käyttäytymistä kuvattiin maininnalla "Rodunomainen lähestyttäessä" valtaosalla, 
vain noin 1% sai maininnan "Väistää".  
 

4.2.4 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 
 
Lagotto vaatii omistajaltaan paljon niin luonteensa kuin turkkinsakin suhteen. Se on pohjattoman energinen ja 
touhukas. Pennun ja nuoren koiran vilkkaus, kekseliäisyys, huomiointikyky ja oppivaisuus yllättää useimmat 
omistajat. Lagotto on älykäs, herkkä ja erittäin valpas ilmoittava koira. Sillä on taipumus haukkua kaikkea uutta ja 
ilmoittaa ohikulkijoista, yllättävistä äänistä ja tapahtumista, joita ihminen ei edes huomaa.  

Koska lagotto on työkoira, se tarvitsee tehtäviä, joihin se voi purkaa energiansa. Se rakastaa toimintaa ja 
puuhastelua omien ihmistensä kanssa. Kun sillä on säännöllisesti jotain aktiivista tekemistä ja aivovoimistelua, se 
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on tyytyväinen koira: tarmokas ja vauhdikas ulkona, rauhallinen sisällä.  

Rotuna lagotto luetaan ns. alkukantaisiin työkoirarotuihin. Sillä on vielä tallella monia luonnossa selviytymiseen 
tarkoitettuja taitoja, esim. varovaisuus kaikkea uutta kohtaan sekä signaaliherkkyys. Se lukee ihmisen 
kehosignaaleja erittäin tarkasti ja ottaa oppia kaikesta kokemastaan, hyvässä ja pahassa. 

Pennun sosiaalistaminen (totuttaminen uusiin asioihin, ääniin, tilanteisiin, ihmisiin, eläimiin) ja tapakasvatus on 
erittäin tärkeää jo pienestä pitäen, jotta koirasta kasvaisi tasapainoinen yksilö. Lagoton perusluonne on pehmeä, 
mutta rodussa on hyvin erilaisia yksilöitä, joista osa on jopa melko kovia. Muihin koiriin tyypillinen lagotto 
suhtautuu avoimesti ja positiivisesti. Lagotto ei ole riidanhaastaja, mutta osaa kyllä pitää puolensa. 

Terveyskyselyssä saatiin tietoa yhteensä 168 lagotosta ja siinä kyseltiin myös lagottojen luonteenominaisuuksista. 
Muutamilla koirilla yhdistyi ei-toivottuja luonteenominaisuuksia sairauksiin (esim. lonkkavaivat, muut sairaudet) ja 
kipu aiheutti käyttäytymishäiriöitä. Koiranetin kuolinsyytilastosta ilmenee, että kolme lagottoa on lopetettu 
luonneongelmien vuoksi. Näistä kahdella oli vaikea eroahdistus ja yksi käyttäytyi aggressiivisesti perheenjäsentä 
kohtaan. 

Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 

4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista 
 
Lagotoissa esiintyy jonkin verran arkoja ja aggressiivisia yksilöitä. Myös eroahdistuksesta kärsiviä koiria ilmoitettiin 
Terveyskyselyn luonneosiossa useampia. Paukkuarkuutta ja ääniherkkyyttä esiintyy lagotoilla. Toisilla reagointi 
rajoittuu ukonilmaan, toisilla joihinkin muihin ääniin, etenkin ilotulitukseen. Lagotto on mukana Helsingin Yliopiston 
ääniarkuustutkimuksessa.  
 

4.3 Terveys ja lisääntyminen 
 
Terveyskyselyn analyysi 2011–2012 
 
Lagotto romagnolo on yleisesti ottaen terve ja pitkäikäinen rotu. Se voi elää jopa yli 15-vuotiaaksi. Koska 
ensimmäiset Lagotto romagnolot rekisteröitiin Suomen Kennelliitossa kuitenkin vasta v. 1997 ja ensimmäinen 
pentue Suomessa syntyi 2 vuotta myöhemmin, käytännön kokemusta pitkästä eliniästä ei ole vielä kovin paljoa.  
 
Joitakin sairauksia lagotoilla on jo kuitenkin ilmennyt. Toukokuussa 2011 Suomen Lagottoklubi ry sai käyttöönsä 
sähköisen, internetissä täytettävän terveyskyselykaavakkeen. Aiemmat terveyskyselyt kerättiin paperiversioina. 
Ensimmäinen terveyskyselyihin perustuva analyysi tehtiin vuosien 2005-2006 aikana. Tällöin kyselyyn saatiin 
vastaus 133 koirasta, joka oli 19% senhetkisestä kannasta. 
 
Viimeisin terveyskyselyihin perustunut analyysi valmistui helmikuussa 2012. Kyselyyn oli aikaa vastata 
toukokuusta 2011 lähtien ja vastauksia saatiin 162 kappaletta. Koska vastausprosentti oli  hyvin lhainen, vain n. 
6,6% tämän hetkisestä kannasta, on kyselyn pohjalta vaikea tehdä luotettavia johtopäätöksiä. 
 
 
Sukupuolijakauma v. 2011-2012 tehdyssä terveyskyselyssä oli seuraava: 
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Uros 61 38 % 
Narttu 101 62% 
 
Kuolleista koirista saatiin kyselyyn vastauksia vain kymmenen, joten niiden perusteella ei voida tehdä kuolinsyiden 
yleisyyttä koskevia päätelmiä. 
  
Terveyskyselyssä ilmi tulleita sairauksia käsitellään tulevassa tekstissä.  
 
 
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 
 
Rodulla on voimassa oleva PEVISA -ohjelma. 14.1.2006 pidetyn rotukohtaisen neuvottelun mukainen ja 1.7.2008 
voimaan tullut Lagotto Romagnolojen PEVISA-lauseke on: 

Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että vanhemmista on ennen astutusta annettu virallinen 
lonkkakuvauslausunto, jonka raja-arvo on D. E-lonkkaisen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 

23.10.2011 pidetyssä rotuneuvottelussa päätettiin hakea jatkoa PEVISA-ohjelmalle samassa muodossa. 

Voimaantulovuosi Vastustettava sairaus Vaadittavat toimenpiteet Mahdolliset raja-arvot ja 
reksiteröintirajoitukset 

2008 Lonkkavika Siitokseen käytettävien 
koirien on oltava 
lonkkakuvattuja 

Raja-arvo D. 

E-lonkkaisen jälkeläisiä ei 
rekisteröidä 

    

Taulukko 17. Lagotto romagnolo voimassa oleva PEVISA-ohjelma 
 
Pentueen vanhempien tulee olla tunnistusmerkittyjä tutkimushetkellä sekä vähintään 12 kuukauden ikäisiä. 
Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta voi myöntää rotujärjestön puollon perusteella luvan pentueen 
rekisteröintiin, vaikka ulkomainen vanhempi ei täyttäisi rotukohtaisia PEVISA-ehtoja. 
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö. 
Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä 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 mikromurtumiin 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. Katariina 
Mäki on laskenut Kennelliiton aineiston perusteella lagoton lonkkaniveldysplasian periytymisasteen ja se on peräti 
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0,54. Ympäristöllä on vaikutusta kasvuhäiriön ilmiasuun. 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 jättiroduilla. Oireet 
voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta nivelkapselin 
tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Oireet voivat vähentyä 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”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva 
ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti 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 ilmenee 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 käytetään 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 kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuvan 
jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista. Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla 
valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan 
röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä 
lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria. 
 
Vuosi Synty-neitä Yhteensä 

tutkittuja 
Kuvaus-% A B C D E Lonkkavika-% 

1995 2 0 0% 0 0 0 0 0 0% 
1996 1 0 0% 0 0 0 0 0 0% 
1997 4 0 0% 0 0 0 0 0 0% 
1998 5 1 20% 0 0 0 1 0 100% 
1999 24 4 17% 2 0 0 2 0 50% 
2000 26 7 27% 1 3 0 3 0 43% 
2001 57 17 30% 1 5 6 4 1 65% 
2002 82 31 38% 4 8 10 8 1 61% 
2003 139 60 43% 6 12 21 19 2 70% 
2004 172 86 50% 15 17 27 25 2 63% 
2005 179 88 49% 17 21 28 19 3 57,00% 
2006 213 108 51% 30 33 30 15 0 42% 
2007 274 139 51% 30 34 48 24 3 54% 
2008 260 137 53% 49 44 36 6 2 32% 
2009 341 159 47% 42 38 54 22 3 50% 
2010 350 81 23% 20 25 25 10 1 45% 
Yhteensä 2129 918 43,00% 217 240 285 158 18 50% 
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Taulukko 18. Lagotto romagnolo, lonkkakuvaustilasto syntymävuoden mukaan 
Lagottoja on syntynyt vuosina 1995–2010 yhteensä 2129 kpl. Näistä on lonkkakuvattu 918 koiraa, 43% kaikista 
koirista. Kuvatuista koirista A-tuloksen sai 217 kpl (24%), B-tuloksen 240 kpl (26%) ja C-tuloksen 285 kpl (31 %). 
D-tuloksen sai 158 kpl (17%) ja E-tuloksen 18 kpl (2%). 
 
Kuvatuista koirista tervelonkkaisia (A ja B) oli siis yhteensä 50% ja sairaaksi todettuja 50% kuitenkin siten, että C-
lonkkaisten osuus sairaaksi todetuista oli 31% ja näistä C-lonkkaisista yksilöistä 96 koiralla (34%) oli toisesta 
lonkasta lausunto A tai B. 
 
Pevisaan siirtymisen oleellisin tavoite oli saada lisää tietoa jalostukseen käytettävien yksilöiden lonkista. Edellä 
olevasta taulukosta käy ilmi, että Pevisa-ohjelmaan siirtyminen on jonkin verran lisännyt lonkkakuvausten määrää 
ja myös laskenut lonkkavikaprosenttia. Lonkkakuvattujen koirien määrä suhteessa rekisteröityihin yksilöihin on 
pysynyt useamman vuoden lähes samalla tasolla, mutta lonkkavikaprosentissa näkyy vuosien välillä 
huomattaviakin eroja, joihin ei löydy tarkempaa selitystä näin lyhyellä tarkasteluvälillä. 
 
Vuosien 2009-2011 aikana syntyneiden pentueiden vanhemmista 69% oli tervelonkkaisia (A tai B). C-lonkkaisten 
osuus oli 25% ja D-lonkkaisten 6%. V. 2009 syntyneiden pentueiden vanhemmista 68% oli tervelonkkaisia, v. 2010 
tervelonkkaisia vanhempia oli 65% ja v. 2011 vastaava luku oli 72%. 
 
Jalostuksen toimintaohjeessa todetaan lonkkien osalta seuraavasti: Mikäli C -lonkkaista koiraa halutaan käyttää 
jalostukseen, toisella osapuolella tulee olla A- tai B-lonkat. C-lonkkaisen nartun toiselle pentueelle voi saada 
hyväksynnän vasta, kun ensimmäisestä pentueesta on 50 % lonkkakuvattu. D-lonkkaisen koiran jalostuskäyttö ei 
saa jalostustoimikunnan hyväksyntää.  
 
Lagotto romagnolojen jalostuksen toimintaohjeen tavoitteena on saada lisää tietoa rodun lonkkien tilanteesta ja 
kannustaa kasvattajia enenevässä määrin kuvauttamaan myös jalostukseen käytettyjen yksilöiden jälkeläisiä, 
ennen kuin yksilöä käytetään jalostukseen useampia kertoja. 
 
Tavoitteena on edelleen, että entistä suurempi määrä rekisteröidyistä lagotto romagnoloista  lonkkakuvataan, jotta 
tilanteen kehittymistä voidaan seurata. PEVISAn voimaan tulon jälkeen koirien lonkkakuvausprosentti on n. 50% 
rekisteröidyistä koirista (per vuosi). Merkittävää parannusta lonkkatuloksiin ei ole vielä näkyvissä. 
 
Lagotoille lasketaan toukokuusta 2012 lähtien lonkkien osalta BLUP-indeksi. Indeksiluvut päivitetään n. kahden 
kuukauden välein, ja ne ovat nähtävissä jokaisen koiran tiedoissa Koiranetissä. 
 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 
 
SILMÄSAIRAUDET 
 
Edellistä JTO:ta edeltävältä ajalta (vuosina 1993-2005) oli silmätutkittuja lagottoja 106 kpl ja syntyneitä koiria 688 
kpl. Tällöin tutkituista koirista löytyi todella pieni määrä melko lievästi silmäsairaita yksilöitä. Rodun yleistyessä on 
kuitenkin ilmennyt, että silmäsairauksia tulee tutkimuksissa esiin jatkuvasti enemmän. Seuraavissa taulukoissa on 
käyty läpi sekä tutkimusmäärät sekä ilmenneet silmäsairaudet vuosina 1998-2010 syntyneiden koirien osalta. 
Silmätutkittuja lagottoja oli tällä aikavälillä 573 kpl ja syntyneitä koiria 2122 kpl.  
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Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 
1998 5 4 80,00% 4 100,00% 
1999 24 4 17,00% 4 100,00% 
2000 26 4 15,00% 4 100,00% 
2001 57 10 18,00% 10 100,00% 
2002 82 21 26,00% 19 90,00% 
2003 139 35 25,00% 30 86,00% 
2004 172 55 32,00% 49 89,00% 
2005 179 59 33,00% 55 93,00% 
2006 213 69 32,00% 59 86,00% 
2007 274 82 30,00% 66 80,00% 
2008 260 84 32,00% 73 87,00% 
2009 341 105 31,00% 89 85,00% 
2010 350 41 12,00% 38 88,00% 
Taulukko 19. Lagotto Romagnolo Silmätutkimustilasto syntymävuoden mukaan 1998-2010 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty silmätutkimuksissa tehtyjen löydöksien lukumäärät: 
 
Diagnoosi Esiintymiä 
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 496 
Distichiasis, todettu 53 
Määrittelemättömiä ylimääräisiä 
ripsiä/karvoja, todettu 

11 

Kortikaalinen katarakta, todettu 3 
Posterior polaarinen katarakta, todettu 2 
Linssin etuosan saumalinjan katarakta, 
epäilyttävä 

2 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, 
epäilyttävä 

2 

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 1 
PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 3 
PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 2 
PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 1 
Makroblepharon, todettu 4 
PPM, diagnoosi avoin 1 
PPM, todettu 1 
PPM, iris-iris, todettu 1 
RD, geograafinen, todettu 1 
RD, multifokaali, todettu 1 
Sarveiskalvon dystrofia, todettu 1 
Ektooppinen cilia, todettu 3 
Taulukko 20. Silmätutkimustulokset 
 
YLEISIMMÄT PERIYTYVÄT SILMÄSAIRAUDET LAGOTTO ROMAGNOLO RODULLA 
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Perinnöllinen harmaakaihi (hereditäärinen katarakta) samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. 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 kahdeksan 
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 kovettuminen 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. Perinnöllinen katarakta 
voi esiintyä yhdessä PRA:n kanssa, yleensä PRA:han liittyy kuitenkin ns. toissijainen kaihi. 
Kaihin osalta viidellä eri lagotolla on todettu kaihidiagnoosi. Kolmella yksilöllä on diagnoosi Kortikaalinen katarakta 
ja kahdella yksilöllö Posterior polaarinen katarakta. 
 
RD (retinan dysplasia) eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö jaetaan kolmeen muotoon, multifokaaliin 
(MRD), geografiseen (GRD) ja totaaliseen (TRD). MRD:ssa verkkokalvolla näkyy yksittäisiä poimuja, 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. 
 
Lagotoista yhdellä on todettu RD geograaffinen ja yhdellä RD multifokaali. 
 
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.  
Vakavammissa asteissa muutokset voivat aiheuttaa linssin lisääntyvää samentumista. Dobermannilla autosomaali 
dominantti periytyvyys, jossa epätäydellinen penetraatio. 
 
Lagotoissa yhdellä yksilöllä on merkittävä PHTVL/PHPV, sairauden aste 2-6. Lisäsi kahdella yksilöllä on sairauden 
aste 1 ja kolmella PHTVL/PHPV diagnoosi on avoin. 
 
PPM (persistent pupillary membranes) ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä iiriksessä 
eli värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet kiinnittyvät linssin etupinnalle ja/tai sarveiskalvon sisäpinnalle, 
voivat vaikuttaa näkökykyyn. Tautia epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi muutokseksi joillakin roduilla. 
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Lagotoissa PPM on todettu yhdellä yksilöllä, PPM, iris-iris todettu yhdellä yksilöllä ja PPM diagnoosi avoin. 
Distichiasis/Ektooppinen cilia (Kennelliitto tallensi nämä aiemmin yhteisellä nimikkeellä cilia aberranta) 
ylimääräiset ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai 
luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia). Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka 
kääntyvät sarveiskalvon sisänurkan päälle ärsyttäen silmää.  
 
Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin 
kohti sarveiskalvoa. 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 uudestaan tai poistaa ne pysyvästi 
polttamalla tai leikkauksella. Vaiva on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Se 
luokitellaan nykyään silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin. 
 
Lagotoista distichiasis diagnoosi on 53 yksilöllä, ektooppinen cilia diagnoosi 3 yksilöllä ja määrittelemättömiä 
ylimääräisiä ripsiä todettu diagnoosi 6 muulla yksilöllä. Lähes kaikissa tapauksissa ylimääräisiä ripsiä on vain 
muutaman ja ne eivät käytännössä haittaa koiran elämää. Suositeltavaa olisi, ettei kahta distichiasis tai 
ektooppinen cilia-koiraa yhdistettäisi. 
 
KYYNÄRNIVELEN DYSPLASIA 
 
Lagotoille on suoritettu myös kyynärkuvauksia ja pääosin tutkitut koirat ovat tämän luustosairauden suhteen 
terveitä. 
 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Tutkittuja 
yhteensä 

1999 24 2 0 0 0 2 
2000 26 3 0 0 0 3 
2001 57 6 0 0 0 6 
2002 82 12 0 0 0 12 
2003 139 19 0 0 0 19 
2004 172 37 0 0 0 37 
2005 179 39 1 0 0 40 
2006 213 55 0 0 0 55 
2007 274 70 0 0 0 70 
2008 260 71 1 1 0 73 
2009 341 91 4 0 0 96 
2010 350 45 2 1 0 48 

Yhteensä 2129 450 8 3 0 461 
Taulukko 21. Lagotto romagnolo, kyynärniveltilasto syntymävuoden mukaan 1999-2010 
 
Tilastosta selviää, että vuosina 1999-2010 on Suomen 2129 lagotosta tutkittu kyynärnivelet 461 koiralta (19 % 
koko kannasta). Terveet kyynärät (tulos 0-0) on 98% tutkituista koirista. Kahdeksalla (8) lagotolla on tulos 1 ja 
kolmella (3) tulos 2. Näiden tulosten perusteella voimme todeta, että kyynärnivelien tutkiminen on järkevää, mutta 
mainittavaa ongelmaa kyynärnivelien suhteen rodulla ei ole. 
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POLVET 
 
Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 4 Yhteensä 
1999 24 1 0 0 0 0 1 
2000 26 3 0 0 0 0 3 
2001 57 4 0 0 0 0 4 
2002 82 12 0 0 0 0 12 
2003 139 12 1 0 0 0 13 
2004 172 28 1 0 0 0 29 
2005 179 30 1 0 0 0 31 
2006 213 41 0 0 0 0 41 
2007 274 47 0 1 0 0 48 
2008 260 30 2 0 0 0 32 
2009 341 58 0 0 0 0 58 
2010 350 39 0 0 0 0 39 
Yhteensä 2129 305 5 1 0 0 311 
Taulukko 22. Lagotto Romagnolo, polvitilasto syntymävuoden mukaan 1999-2010 
 
Tilastosta selviää että vuosina 1999-2010 on Suomen 2129 lagotosta tutkittu polvinivelet 305 koiralta  
(13% koko kannasta). Terveet polvet (tulos 0) oli 98% tutkituista koirista. Viideltä (5) koiralta (2%) löytyi 1 aste ja 
yhdellä (1) koiralla on tulos 2.   
 
LAGOTTOJEN PENTUIÄN EPILEPSIA (BFJE) 
 
Lagotoilta löydetty LGI2-geenivirhe on ensimmäinen idiopaattiseen (omasyntyiseen) epilepsiaan liittyvä geeni 
koirissa 
 
Kliinisten tutkimusten mukaan lagotoissa esiintyy ohimenevää pentuiän epilepsiaa. Vapinaa, tärinää ja kouristelua 
aiheuttavat kohtaukset alkavat noin kuukauden ikäisissä pennuissa ja jatkuvat kuukauden tai kaksi, kunnes 
katoavat kokonaan. Kohtauksien määrä vaihtelee voimakkaasti jopa pentueen sisällä hyvin lievistä kohtauksista 
tajuttomuuskohtauksiin.  Kohtausten välillä koirilla saattaa esiintyä liikkumishäiriöitä. Lievimmät kohtaukset 
saattavat jäädä jopa huomaamatta. Lagottojen epilepsiassa on piirteitä, jotka muistuttavat ohimeneviä lapsuusiän 
epilepsioita. 
 
GEENITESTI LG12 
 
Lagottojen pentuiän epilepsia periytyy peittyvästi, eli koirat voivat saada kolme eri terveysstatusta geenivirheen 
suhteen: 
    Normaali: ei geenivirhettä 
    Kantaja: heterotsygootti geenivirheen suhteen (toisessa kromosomissa geenivirhe) 
    Sairas: homotsygootti geenivirheen suhteen (molemmissa kromosomeissa geenivirhe) 
 
Epilepsiakoiria syntyy pentueeseen, jos molemmat vanhemmat ovat kantajia tai sairaita. Jos vanhemmat ovat 
geenivirheen kantajia, keskimäärin neljäsosa pennuista sairastuu, puolet pennuista kantaa tautia ja neljäsosalla ei 
ole geenivirhettä lainkaan. Koira, joka on sairauden kantaja, ei oireile vaan on ilmiasultaan terve, vaikka kantaa 
sairauden aiheuttajageeniä. 
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Lagotoissa esiintyy myös aikuisiän epilepsiaa, jonka geenejä ei vielä tunneta. Jos aikuinen koira tärisee, Hannes 
Lohen tutkimusryhmä pyytää ottamaan yhteyttä (http://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/neurologiset-
sairaudet/epilepsia/). Lisänäytteillä voidaan yrittää tunnistaa geeni myös tähän epilepsiaan.  
 
JALOSTUSOHJE 
 
Jalostukseen voidaan käyttää kaikkia koiria, kun harkitaan partnerin oikein. Vaihtoehtoja ovat seuraavat: 
Terve / terve 
Terve / kantaja -> keskimäärin puolet pennuista kantajia ja puolet normaaleja geenivirheen suhteen 
Terve / sairas -> tästä yhdistelmästä kaikki pennut ovat kantajia 
 
Suomessa 2012 elokuuhun mennessä on otettu yhteensä 351 näytettä, testitulokset jakautuvat seuraavasti: terve 
60,7%, kantaja 35% ja sairas 4,3%. (Lähde Suomen Lagottoklubi ryn kotisivut) 
Lisäksi tiedossa olevia terve-terve-yhdistelmästä syntyneitä pentuja on yhteensä 83. 
 
Vuoden 2009 loppuun mennessä Euroopan lagotoista oli otettu yhteensä 561 näytettä, ja testitulokset jakautuivat 
seuraavasti: terve 66,5%, kantaja 28,7% ja sairas 4,8%. (Lähde RAS för Lagotto Romagnolo 2009.) 
 
IDIOPAATTINEN EPILEPSIA 
 
Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin 
neurologinen sairaus. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, 
autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos 
koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain 
yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi 
kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. Epilepsiaa 
sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden 
tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla 
sairauden kantajuus voidaan todeta. 
 
Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen epilepsia voi alkaa 
missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia. 
Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja 
tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida 
parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa 
kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa, 
kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan. 
 
Rodun jalostustoimikunnalle on annettu tiedoksi kaksi varsinaista aikuisiän epilepsiaa. 
 
KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA 
 
Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) johtuu liian alhaisesta kiertävien kilpirauhashormonien määrästä. 
Kilpirauhasen vajaatoiminta on koiran yleisin sisäerityssairaus. Sairauden esiintyvyys on keskimäärin 0,2 – 0,4 % 
kaikista koirista, mutta joissakin roduissa esiintyminen on huomattavasti yleisempää. Kilpirauhasen 
vajaatoiminnan taustalla on tavallisimmin immunologinen kilpirauhasen tulehdusreaktio, lymfosytaarinen 
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tyreoidiitti. Kilpirauhasen vajaatoiminta on autoimmuunisairaus, jolla on geneettistä taustaa. Kilpirauhasen 
vajaatoimintaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  
Kilpirauhasen vajaatoimintaa poteva koira on tyypillisesti kooltaan keskikokoinen tai suuri ja iältään keski-ikäinen 
(4-11 -vuotias). Kliiniset oireet kehittyvät, kun noin 75 % kilpirauhaskudoksesta on tuhoutunut, joten sairaus on 
voinut olla olemassa kuukausia tai vuosia ennen oireiden puhkeamista. Riskirotujen yksilöt voivat sairastua muita 
nuorempina, mutta vajaatoiminta on harvinainen alle kahden vuoden ikäisillä koirilla.  
 
Kilpirauhashormonia tarvitaan kaikkialla elimistössä aineenvaihdunnan ylläpitämiseen. Siksi vajaatoiminnan oireet 
ovat moninaiset. Aineenvaihdunnan hidastumiseen liittyvät oireet, kuten uneliaisuus, lihavuus ja liikunnan siedon 
aleneminen, ovat yleisimmät. Lähes yhtä paljon esiintyy iho-oireita, kuten karvapeitteen ohenemista, kaljuutta ja 
huonokuntoisuutta sekä ihon tummumista, seborreaa ja pinnallisia ihotulehduksia. Edellä mainittuja harvemmin 
esiintyy hermostollisia, silmiin, sydämen toimintaan, käyttäytymiseen, lisääntymiseen tai ruuansulatuskanavan 
toimintaan liittyviä oireita.  
 
Kilpirauhasen toiminnan mittaamiseen on käytössä useita eri testejä, joista tavallisimmin käytetään T4 ja TSH 
määrityksiä. Jos tulos on ristiriitainen, uusintatutkimus suoritetaan 4-8 viikon kuluttua tai määritetään vapaa-T4 
pitoisuus. Lymfosytäärista tyreoidiittia epäiltäessä voidaan mitata tyreoglobuliinivasta-aineiden määrä (TGA). 
Negatiivinen tulos ei kuitenkaan sulje pois autoimmuunityypin sairautta. Hoitona käytetään elinikäistä 
levotyroksiinikorvaushoitoa. 
 
Jalostustoimikunnan tiedoksi on annettu kolme tapausta, joissa lagotto sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa ja 
on saanut siihen lääkityksen. Lisäksi muutamille muille koirille on tehty T4 ja TSH määrityksiä, mutta niiden osalta 
tulokset ovat olleet normaalit. 
 
ATOPIA JA ALLERGIA 
 
Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka synnylle 
on perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on 
elinikäinen vaiva, joka on kontrolloitavissa, muttei parannettavissa. Ruoka-aineallergia on koiralla atopiaa 
huomattavasti harvinaisempaa. Vain 10 % iho-oireisista koirista kärsii ruoka-aineallergiasta, jolloin koiralla on 
yleensä myös ruuansulatuskanavan oireita (ilmavaivat, ripuli). Atooppista tai allergista koiraa ei saa käyttää 
jalostukseen. 
 
Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus ja oireet alkavat suurimmalla osalla atoopikoista 6 kk – 3 
vuoden iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus ovat koiralla harvinaisia. Koira reagoi ihollaan 
ja atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja hiivatulehdusten 
esiintymisestä on päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuunivaste. Atopialle 
tyypillistä on, että oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti ainakin sairauden alkuvaiheessa. Jos oireet ovat 
heti alkuun jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä epäillä ruoka-aineallergiaa aiheuttajaksi. 
 
Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä ja huonokuntoinen sekä 
ohut tai jopa paikoin kalju. Niiltä alueilta, joissa kutina on voimakkainta, iho paksunee jatkuvan raapimisen ja 
kalvamisen seurauksena sekä tummuu. Muutokset paikallistuvat naamaan (huulet ja silmien ympärys), korviin, 
tassuihin, jalkoihin, leukaan ja vatsan alle (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla jatkuva kutina aiheuttaa myös 
käyttäytymisen muutoksia, esim. ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat eräs tavallisimmista atoopikon iho-
oireista. 
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Koiran kutinan syy on selvitettävä huolellisesti. Jos muuta selittävää syytä ei löydy ja koiralla on atopiadiagnoosin 
tekemiseen oikeuttavat oireet, koiralle tehdään joko ihotesti tai allergiavasta-aineita etsitään verestä. Koiran 
atopian hoitoon käytetään monia eri hoitomuotoja. Kaikkein tärkein on allergeenialtistuksen vähentäminen esim. 
toistuvien pesujen ja ympäristön saneerauksen avulla. Jollei näiden toimenpiteiden ja sekundaaristen bakteeri – ja 
hiivatulehdusten hallinnalla päästä riittävään lopputulokseen, voidaan allergiatestin tulosten perusteella aloittaa 
siedätyshoito ja/tai lääkehoito. 
 
Vuosien 2011 ja 2012 aikana tehdyn terveyskyselyn perusteella 7,5% koirista joista kysely oli täytetty oli ilmennyt 
atopisia tai allergisia oireita. 
 
ALOPECIA  
 
Terveyskysely 2005 mukaan kahdella Lagotto Romagnolollamme on pälvikaljua ja 2011 toteutetussa 
terveyskyselyyn tulleista vastauksista 5 yksilöllä oli joko todettu Alopecia tai muita paikallisia karvaattomia alueita. 
Alopecia tarkoittaa yksinkertaisesti lääketieteellisesti karvapuutosta. Tätä pidetään hormonaalisena sairautena.  
 
NAPATYRÄ 
 
Terveyskyselyn 2011 napatyriä tai rasvanapoja lagotoilla esiintyy jonkin verran, kyselyyn vastanneista 8,6%:lla. 
Vain harvoissa tapauksissa napatyrä on niin paha, että se vaatii leikkaushoidon. 
 
Tyrällä eli hernialla tarkoitetaan epätavallista tai epänormaalin suurta aukkoa ruumiinontelon seinämässä. Tyrät 
voivat olla synnynnäisiä tai elinaikana syntyneitä. Napatyrä on lähes aina synnynnäinen epämuodostuma, sen 
syntymiseen vaikuttaa paitsi sattuma niin melko vahva perinnöllinen taipumus.  

Napa on se kohta, josta sikiön aineenvaihdunta tapahtuu istukan välityksellä emon elimistöön. Navan kohdalla 
istukasta tulevat verisuonet lävistävät sikiön ja liittyvät sikiön omaan verenkiertoon. Normaalisti napaverisuonet 
painuvat kasaan ja navan aukko sulkeutuu heti kohta syntymän jälkeen. Jos aukon sulkeutuminen hankaloituu, 
niin syntyy napatyrä eli vatsaontelon seinämään jää reikä; joskus suurempi joskus pienempi. Aukon sulkeutuminen 
voi estyä, jos napanuora joutuu epätavallisen kovaan venytykseen syntymähetkellä. Emo voi myös purra 
napanuoran poikki liian läheltä ja aiheuttaa tyrän syntymisen. Napatulehdus voi häiritä sulkeutumista. Useissa 
tapauksissa navan aukko on perintötekijöiden vaikutuksesta liian suuri ja sulkeutuminen epätäydellistä. Joskus 
tavataan synnynnäisiä kehityshäiriöitä, jolloin navan aukko on valtavan suuri. Vakavimmat kehityshäiriöt ovat 
sellaisia, että vatsaontelo on sikiönkehityksen häiriön johdosta jäänyt täysin auki ja suolisto pursuaa esteettä 
vatsasta ulos; tämmöiset tapaukset ilmenevät heti syntyessä, ja ovat useimmiten niin vaikeita, että pentu 
joudutaan lopettamaan. 
Napatyrää tavataan siis hyvin lieväasteisesta nuppineulanpään kokoisesta aina todella suuriin ja vaikeisiin 
tapauksiin. 
 
Koska napatyrä on aukko vatsaontelon alla lihasseinämässä, on tavallista, että aukkoon tunkeutuu vatsaontelon 
sisältöä; lievissä tapauksissa hieman vatsaontelon rasvakudosta, vakavammissa, ja joskus jopa pikaista kirurgista 
hoitoa vaativissa tapauksissa tyräpussiin mahtuu suolistoa. Vatsaontelon sisällön tunkeutuminen napanuoran 
aukkoon estää vastasyntyneellä aukon sulkeutumisen ja tämä on useimmiten syynä pienien napatyrien 
syntymiseen. Syntymän jälkeisinä päivinä voi onnistua painamaan aukkoon tunkeutuneen kudoksen takaisin ja 
näin estää tyrän syntymisen, vakavammissa tapauksissa navan paineleminen sen sijaan saattaa olla haitallista. 
Napatyrä saattaa olla kiinni kasvanut, mikä tarkoittaa sitä, että heti syntymän jälkeen napa-aukosta on valahtanut 
pieni määrä rasvakudosta ulos ja aukko on sen jälkeen sulkeutunut normaalisti. Navan kohdalle on jäänyt pieni 
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rasvakudoksen aiheuttama pullistuma. Tällainen sulkeutunut tyrä on kaikkien yleisin ja on täysin vaaraton 
"kauneusvirhe". Se voidaan korjata leikkauksella mutta leikkaus ei ole välttämätön. 
 
Jos napatyrän aukko on niin suuri, että suoli mahtuu aukosta läpi, on tyrä aina korjattava leikkauksella. Suoli voi 
pakkautua tyräaukkoon niin tiukasti, että verenkierto salpautuu ja suolen osa menee kuolioon; tämä on 
hengenvaarallinen tila, ja vaatii pikaista kirurgista hoitoa. Oireina on erittäin voimakas akuutti kipu vatsassa, 
etenkin navan kohdalla. Jos vastasyntyneellä pennulla on epätavallisen suurelta tuntuva pullistuma navan 
seudulla, kannattaa pyytää eläinlääkäriä tarkastamaan pentu. Useimmat napatyrän aiheuttamat ongelmat syntyvät 
vasta pikkupentuvaiheen jälkeen, kun koira alkaa liikkua aktiivisemmin ja kasvu on voimakkainta. 
 
Napatyrä korjataan pienellä leikkauksella, jossa aukko yksinkertaisesti ommellaan kiinni. Toimenpidettä saattaa 
vaikeuttaa aukon reunaan kiinni kasvaneet vatsaontelon kudokset jotka ensin täytyy irrottaa ja työntää takaisin 
oikeille paikoilleen. Leikkaus vaatii joko syvän rauhoituksen tai yleisanestesian; nukutusriskin vuoksi on usein 
odotettava pennun kasvamista ainakin 2 kuukauden ikäiseksi ennen leikkaustoimenpidettä. Vaarallisen suuri tyrä 
on leikattava mahdollisimman nopeasti. 

HÄNTÄMUTKA 
 
Häntämutkia lagotolla esiintyy terveyskysely 2011 mukaan 6% vastatuista koirista. Häntämutka sijaitsee lagotoilla 
useimmin hännän päässä, mutta myös keskellä häntää ja hännän juuressa olevia häntämutkia on löytynyt. 
 
PIILOKIVEKSISYYS 
 
Kivesvikaisuus eli piilokiveksisyys tarkoittaa että täysikasvuisella uroksella toinen tai molemmat kivekset eivät ole 
normaalilla paikallaan kivespussissa, vaan joko vatsaontelossa (abdominaalinen kryptokismi) tai nivuksessa 
(ingvinaalinen kryptokismi). Tätä kryptokismia säätelee perintötekijät, joita tulee kivesvikaiselle urokselle 
molemmilta vanhemmilta, mutta näkyy vain uroksissa. Todennäköisesti mukana on useita resessiivisiä geenejä. 
Luultavasti on myös aste-eroja, niin että tietty vika-aste voi ilmetä toisen tai molempien kivesten myöhäisenä 
laskeutumisena. Keski-ikäisillä tai vanhoilla koirilla piilokivekset voivat suurentua kasvainmuutosten vuoksi. 
Kiveskasvaimia saanut uros pitää kastroida. (Birgitta Wikström: Koiran sairaudet.) 
 
Terveyskyselyiden perusteella emme ole saaneet kartoitettua lagotoilla esiintyvää kivesvikaa kovin tarkasti. 
Tiedossa kuitenkin on, että kivesvikaa esiintyy rodussa. 
 
Muita terveyskysely 2011 ilmenneitä asioita: 
 

steriloitu 18 kpl 

kuollut 13 kpl 

saksipurenta 77 kpl 

tasapurenta 19 kpl 

alapurenta 9kpl 

lyhytkarvainen 4 kpl 
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kivesvika 3 kpl 
selkärankamuutos tai muu 

luustovika 5 kpl 

arthrosis 10 kpl 

syöpä / kasvain 5 kpl 

pikkuaivorappeuma 2kpl 

tulehdus 16 kpl 
Taulukko 23. Terveyskyselyn vastauksia 
 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 
 
KUOLINSYY Keskim. elinikä YHTEENSÄ 
Hermostollinen sairaus 1v 11kk 1 
Iho-ja korvasairaudet 10v 0kk 2 
Immunologinen sairaus 5v 11kk 1 
Kasvainsairaudet, syöpä 6v 10kk 9 
Lopetus käytös- tai 
käyttäytymishäiriöiden vuoksi 

5v 6kk 3 

Luusto- ja nivelsairaus 4v 3kk 6 
Maksan ja ruoansulatuskanavan 
sairaus 

8v 1kk 2 

Muu sairaus, jota ei ole listalla 1v 11kk 2 
Sydänsairaus 8v 6kk 1 
Tapaturma tai liikennevahinko 3v 4kk 4 
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 15v 9kk 1 
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 5v 9kk 12 
Kaikki yhteensä 5v 10kk 44 
Taulukko 24. Kuolinsyytilasto, lähde KoiraNet (tilasto päivitetty 1.9.2012) 
 

4.3.4 Lisääntyminen 
 
Lagottonartut tiinehtyvät, synnyttävät ja hoitavat pennut pääsääntöisesti hyvin. Astutuksessa ja tiinehtymisessä 
esiintyy harvoin ongelmia. 
 
Rodun pentukuolleisuus on pieni ja epämuodostumia omaavia pentuja syntyy harvoin. Pentuekoko on pysynyt 
viimeiset vuodet hyvin tasaisena. V. 2012 keskimääräinen pentuekoko oli 6,2 pentua. 
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Pentueet ja keskimääräinen pentuekoko 
 
Vuosi 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Pentueet 45 57 44 40 34 29 28 17 12 8 2 2 

Pentue 
koko 

6,2 5,8 5,6 6 5,9 6 5,8 6,4 5,7 7,8 6 7,5 

Taulukko 25. Pentuekoko vuosina 1999-2010 
 

4.3.5 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Tutkimustulosten valossa lagotto romagnolojen terveys on hyvä. Lagottojen terveystutkimukset ovat viimeisen 
vuoden aikana lisääntyneet todella paljon ja tilanne menee jatkuvasti parempaan suuntaan. Suuri osa 
lagotonomistajista harrastaa koiriensa kanssa ja he ovat kiinnostuneita koiransa terveydestä, (esim. 
lonkkatuloksista), vaikka koiraa ei jalostukseen käytettäisikään. Tärkeää olisi käyttää jalostukseen perusterveitä 
koiria. Suurin ongelma on lähinnä ollut se, että tutkimustuloksia ei ole tarjolla aikaisemmista sukupolvista ja 
ulkomailta on vaikea saada tietoa tutkimustuloksista. Tällä hetkellä merkittävimmät sairaudet lagotoilla ovat 
lonkkavika, silmäsairaudet ja pentuiän epilepsia. 

 

4.4 Ulkomuoto 
 
Lagotto romagnolosta on tullut viime vuosien aikana erittäin suosittu seurakoira erityisesti Skandinaviassa. 
Alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan se on kuitenkin työkoira. Rotumääritelmän mukaiseen ulkomuotoon ja 
luonteeseen tulisi pyrkiä kasvatustyössä  edelleen, jotta rotu säilyttäisi alkuperäisen olemuksensa. 
 
Yleisvaikutemaltaan lagoton tulisi olla kooltaan pienestä keskikokoiseen, ulkonäöltään vaatimaton, sopusuhtainen 
ja jäntevä, mutta ei kuitenkaan koskaan raskasrakenteinen koira.  
 
Lagoton rotumääritelmä on kirjoitettu hyvin tarkasti, kuten muutkin italialaiset rotumääritelmät. Suhdelukujen avulla 
pystytään määrittelemään erittäin täsmällisesti, miltä lagoton tulisi näyttää. Lagoton ei tule olla täysin, vaan lähes 
neliömäinen rakenteeltaan. ”Lähes”- sana on tässä yhteydessä tärkeä, sillä liian lyhyet mittasuhteet vievät pois 
rodulle tyypilliset energiset ja reippaat liikkeet. 
 
FCI hyväksyi lagotto romagnolo rodulle uuden täydennetyn rotumääritelmän 13.10.2010. Tämän päivityksen 
yhteydessä tarkennettiin useita tietoja ja tarkennettiin mm. purentaan ja turkkiin liittyvää termistöä. Uuden 
rotumääritelmän käännöstyö on vielä Kennelliitossa kesken, joten tässä yhteydessä esitetty suomenkielinen versio 
on toistaiseksi päivittämätön. Uusi englanninkielinen versio löytyy kuitenkin liitteenä. 

 



  

Lagotto romagnolojen jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017  Sivu 37 / 70 

4.4.1 Rotumääritelmä 
 
RYHMÄ:8 
FCI:N NUMERO: 298 
HYVÄKSYTTY: FCI 2.3.2011 
KENNELLIITTO 17.4.2012 
 
LAGOTTO ROMAGNOLO   
(LAGOTTO ROMAGNOLO) 
Alkuperämaa: Italia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Tryffelikoira. 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat alaryhmä 3 vesikoirat;  

Käyttökoetulosta ei vaadita. 
 
LYHYT HISTORIAOSUUS: Lagotto romagnolo on hyvin vanha vedestä noutava koirarotu, joka on kotoisin 
Comacchion alangoilta ja Ravennan suoalueilta. Vuosisatojen kuluessa suuret suoalueet kuivatettiin ja muutettiin 
viljelysmaiksi, ja samalla lagotto romagnolo muuttui vesikoirasta erinomaiseksi avoimella tasangolla ja Romagnan 
kukkuloilla kasvavien tryffeleiden etsijäksi. 
YLEISVAIKUTELMA: Kooltaan pienestä keskikokoiseen, sopusuhtainen, tiivisrakenteinen ja ulkonäöltään 
maatiaismainen. Karvapeite on tiheä, kihara ja villava. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Pään pituus on 4/10 säkäkorkeudesta. Rungon pituus ja säkäkorkeus ovat lähes 
yhtä suuret (neliömäinen). Kallon pituuden tulisi olla hieman yli puolet pään koko pituudesta. Kuono-osa on kallo-
osaa hieman lyhyempi (44 % : 56 %). Rinnan syvyys on alle puolet (noin 44 %) säkäkorkeudesta. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Synnynnäinen hakutaipumus ja erittäin hyvä hajuaisti ovat tehneet rodusta hyvin 
tehokkaan tryffeleiden etsijän. Rodun aiempaa metsästysviettiä on jalostuksella muutettu, joten riistan haju ei 
häiritse sen työskentelyä. Lagotto romagnolo on mukautuva, vaatimaton, innokas, lempeä, hyvin kiintynyt 
omistajaansa ja helposti koulutettava. Se on myös erittäin hyvä seuralainen sekä erinomainen vahti. 
PÄÄ: Ylhäältä katsottuna puolisuunnikkaan muotoinen ja kohtuullisen leveä; kallon ja kuonon ylälinjat ovat hieman 
erisuuntaiset. 
KALLO-OSA:  
Kallo: Poskikaarien kohdalta leveä ja yhtä pitkä kuin leveä. Sivulta katsottuna kallon tulee olla kuonoa pitempi 
mitattuna niskakyhmystä otsapenkereeseen. Kallo on hieman kaareva, mutta tasoittuu niskakyhmyä kohti. 
Otsaluut ovat hyvin kehittyneet, kulmakaaret selvät, otsauurre voimakas, niskakyhmy lyhyt eikä kovin 
voimakkaasti kehittynyt. Ohimokuopat ovat hieman havaittavissa. 
Otsapenger: Havaittava mutta ei liian korostunut. 
KUONO-OSA: 
Kirsu: Suuri. Sieraimet ovat avoimet ja liikkuvat. Keskiuurre on voimakkaasti erottuva. Sivulta katsottuna kirsu 
jatkuu kuononselän suuntaisena ja sen kärki on vain hieman huulilinjaa ulompana. Kirsun väri vaihtelee vaaleasta 
tummanruskeaan karvapeitteen väristä riippuen. 
Kuono: Melko leveä, hieman kalloa lyhyempi (kallo 56 %, kuono 44 %), syvyys on vain hieman pienempi kuin 
pituus. Kuono kapenee vain hieman ja on sivusta katsoen tylppäkärkinen. Kuononselkä on sivulta katsottuna 
suora. 
Huulet: Eivät liian paksut ja tiiviit, alaleuka muodostaa kuonon alalinjan. Huulet ovat pitkien ja melko harittavien 
viiksikarvojen peitossa. Edestä katsottuna huulet muodostavat laajan puoliympyrän. Huulet ovat väriltään 
vaaleasta tummanruskeaan. 
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Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat ja lähes suorat, alaleuka on melko leveä. Täydellinen leikkaava tai 
tasapurenta. Hampaat ovat valkoiset ja hyvin kehittyneet. Käänteinen leikkaava purenta hyväksytään. 
Posket: Litteät. 
Silmät: Suuret mutta ei liioitellusti, pyöreähköt, silmäkuopan täyttävät ja melko kaukana toisistaan. Iiriksen väri 
vaihtelee okrasta pähkinänruskeaan ja tummanruskeaan karvapeitteen väristä riippuen. Silmäluomet ovat tiiviit ja 
niiden reunojen väri vaihtelee vaaleasta tummanruskeaan. Silmäripset ovat hyvin kehittyneet. Katse on 
tarkkaavainen, ilme innokas ja eloisa. 
Korvat: Keskikokoiset, suhteessa pään kokoon, kolmionmuotoiset ja kärjistään pyöristyneet. Korvat ovat tyvestä 
melko leveät ja kiinnittyneet juuri poskikaarien yläpuolelle. Korvat ovat levossa riippuvat ja nousevat hieman koiran 
ollessa tarkkaavainen. Eteenpäin vedettyinä niiden tulisi ulottua kohtaan, joka on neljäsosa kuonon pituudesta 
tyvestä mitattuna. Korvien karvapeite on hieman muuta karvapeitettä loivemmin kihartunut mutta silti hyvin 
laineikas; korvissa ei ole lyhyttä karvaa. Myös korvalehden sisäpinta on karvoittunut. 
KAULA: Voimakas, lihaksikas, kuiva, poikkileikkaukseltaan soikea ja ehdottomasti ilman löysää kaulanahkaa. 
Niskalinja on hieman kaareva ja kaula liittyy sulavasti lapoihin. Uroksilla kaulan ympärysmitta voi olla 
kaksinkertainen pituuteensa verrattuna. Kaulan pituus on hieman pienempi kuin pään koko pituus. 
RUNKO: Tiivis ja vahva, pituudeltaan sama kuin säkäkorkeus. 
Ylälinja: Säästä lantioon asti suora. 
Säkä: Korkeammalla kuin lantion taso; lapojen kärjet eivät liian lähekkäin. Säkä on korostunut ja lavat ovat viistot.  
Selkä: Suora ja hyvin lihaksikas. 
Lanne: Lyhyt, hyvin vahva ja sivulta katsottuna hieman kaareutunut. Lanteen leveys on sama tai hieman suurempi 
kuin sen pituus. 
Lantio: Pitkä, leveä, lihaksikas ja hieman viisto (viistous 25 –30 ). 
Rintakehä: Hyvin kehittynyt ja ulottuu kyynärpäiden tasalle. Edestä melko kapea ja levenee taaksepäin kuudennen 
kylkiluun jälkeen. 
Alalinja ja vatsa: Rintalastan alue on pitkä ja suora, jonka jälkeen vatsaviiva kohoaa vain hieman. 
HÄNTÄ: Ei liian korkealle eikä liian matalalle kiinnittynyt, kärkeä kohti oheneva. Alhaalla riippuessaan ulottuu 
tuskin kintereeseen. Häntä on villavan, melko harittavan karvan peitossa. Häntä on sapelinmuotoinen, koiran 
ollessa tarkkaavainen häntä kohoaa selvästi. Koiran työskennellessä tai innostuessa häntä voi nousta selän 
päälle, muttei koskaan saa olla kippuralla. 
RAAJAT 
ETURAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Asennoltaan normaalit, sekä edestä että sivulta katsottuna pystysuorat. 
Lavat: Lapaluut ovat pitkät (30 % säkäkorkeudesta), selvästi viistot (52–55 ), lihaksik     
rungonmyötäiset, silti vapaasti liikkuvat. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on 110–115 . 
Olkavarret: Lihaksikkaat, kevytluustoiset ja lapaluun pituiset; viistous vaakatasoon nähden 58–60 . 
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset, mutta eivät liian tiiviit, ohutnahkaiset; olkavarsien kanssa samalla rungon 
keskilinjan suuntaisella linjalla. Kyynärpään kärki on pystysuoralla lavan kärjestä maahan vedetyllä linjalla. 
Kyynärvarret: Täysin pystysuorat ja pitkät (36 % säkäkorkeudesta). Luut ovat tiiviit, vahvat ja soikeat. 
Ranteet: Edestä katsottuna samalla pystysuoralla linjalla kyynärvarren kanssa; jäntevät, vahvat ja joustavat; 
herneluu on selvästi erottuva. 
Välikämmenet: Kyynärvarteen verrattuna myös luustoltaan selvästi kevyemmät ja  joustavat. Sivulta katsottuna 
75–80 :een kulmassa vaakatasoon nähden. 
Etukäpälät: Hieman pyöristyneet ja tiiviit; varpaat ovat kaartuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet ovat vahvat ja 
kaarevat. Päkiät ovat hyvin pigmentoituneet. Varpaiden välissä oleva nahka ovat hyvin kehittynyt. 
TAKARAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Voimakkaat, takaa katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntaiset; koiran kokoon nähden 
sopusuhtaiset. 
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Reidet: Pitkät (35 % säkäkorkeudesta), lihakset hyvin erottuvat. Reisiluu on selvästi viisto, 80  vaakatas  
nähden. Reiden ja säären välinen kulmaus on 105–110 . Reidet ovat     
Polvet: Polvikulmaus on 130–135 . 
Sääret: Hieman reisiä pitemmät (36 % säkäkorkeudesta), hyväluustoiset ja lihaksikkaat, lihakset hyvin erottuvat. 
Viistous vaakatasoon nähden on 50–55 . Sääret ovat rungon keskilin    
Kintereet: Leveät, voimakkaat ja kuivat; luut ovat selvästi erottuvat. Rungon keskilinjan kanssa yhdensuuntaiset. 
Säären ja välijalan välinen kulmaus on noin 140 . 
Välijalat: Kapeat, tasapaksut ja kohtisuorassa maahan nähden. Ei kannuksia. 
Takakäpälät: Hieman soikeammat kuin etukäpälät; varpaat eivät ole yhtä kaareutuneet. 
 
LIIKKEET: Käynti säännöllistä, ravi on tarmokasta ja reipasta; laukka lyhytkestoista. 
 
NAHKA: Ohutta, kauttaaltaan pinnanmyötäistä ja poimutonta. Väri limakalvojen ympärillä ja päkiöissä vaihtelee 
vaaleasta tumman- ja hyvin tummanruskeaan. 
 
KARVAPEITE 
Karva: Villavaa, ei koskaan ohuiksi naruiksi kiertyvää, pinnalta puolikarkeaa; muodostaa tiiviitä, rengasmaisia 
kiharoita; havaittava pohjavilla. Kiharoita tulee olla tasaisesti kaikkialla rungossa ja hännässä. Päässä kiharat eivät 
ole aivan yhtä tiiviit ja ne muodostavat runsaat kulmakarvat, viikset ja parran. Myös posket ovat tuuheakarvaiset. 
Peitinkarva ja varsinkin pohjavilla ovat vedenpitävät. Mikäli karvaa ei leikata, se saattaa huopaantua, koska se 
kasvaa jatkuvasti; tämän vuoksi karva tulee leikata kauttaaltaan lyhyeksi ainakin kerran vuodessa. Huopaantunut 
peitinkarva ja pohjavilla tulee poistaa säännöllisesti. Leikattu karvapeite saa olla enintään 4 cm paksu ja sen tulee 
olla kauttaaltaan samanpituista mukaillen koiran ääriviivoja. Vain päässä karva voi olla pitempää, mutta se ei saa 
kuitenkaan peittää silmiä. Sukuelinten ja peräaukon ympäriltä karva leikataan lyhyeksi. Karvaa ei saa muotoilla 
eikä harjata pystyyn kuten villakoirilla tai bichon frisellä, ei myöskään leikata niin lyhyeksi, että se ei kiharru tai 
karvanlaatua ei pysty arvioimaan. Koiraa ei tule palkita, mikäli karvaa on muotoiltu liikaa. Oikea turkin leikkaus on 
teeskentelemätön ja korostaa rodun luonnollista, maatiaismaista olemusta. 
Väri: Yksivärinen luonnonvalkoinen, valkoinen ruskein tai oranssein laikuin, pienipilkkuinen ruskeavalkoinen 
(roan), ruskea eri sävyissään yksivärisenä tai valkoisin laikuin, oranssi yksivärisenä tai valkoisin laikuin. Joillakin 
koirilla on ruskea tai tummanruskea maski. Punaruskeat (tan) merkit eri sävyissään sallitaan. 
 
KOKO  
Säkäkorkeus:  Urokset 43–48 cm (ihannekorkeus 46 cm)  
 Nartut 41–46 cm (ihannekorkeus 43 cm)  
 Sallittu poikkeama  1 cm. 
Paino: Urokset noin 13–16 kg ja nartut noin 11–14 kg. 
 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja 
sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.  
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  

1. Vihaisuus tai liiallinen arkuus. 
2. Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen. 
3. Epätyypillisyys. 
4. Yhtenevät kallon ja kuonon ylälinjat. 
5. Osittainen tai täydellinen pigmentin puutos. 
6. Nouseva kuononselkä. 
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7. Yläpurenta. 
8. Selvä alapurenta. 
9. Herasilmä. 
10. Selän päälle kiertyvä häntä; synnynnäinen tai hankittu hännättömyys tai töpöhäntäisyys 
11. Takakannukset toisessa tai molemmissa raajoissa. 
12. Typistetty häntä. 
13. Kihartumaton tai lyhyeksi leikattu karva. 
14. Nyöriintynyt karvapeite. 
15. Leikkaamalla liioitellusti muotoiltu karvapeite. 
16. Musta turkki, mustat laikut tai musta pigmentti. 
17. Sallitun koon ylitys tai alitus. 

 
JALOSTUKSESTA POISSULKEVAT VIRHEET:  

18. Yläpurenta. 
19. Piilokiveksisyys. 
20. Herasilmä. 
21. Musta turkki, mustat laikut tai musta pigmentti. 

 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
 
syntymävuosi syntyneitä 

yhteensä 
näyttelyssä 

käyneitä 
näyttelyissä 

käyneiden %-
osuus 

valionarvon 
saavuttaneita 

1999 25 16 64,00% 5 
2000 26 15 58,00% 3 
2001 57 25 44,00% 10 
2002 82 38 46,00% 14 
2003 139 55 40,00% 13 
2004 172 78 45,00% 18 
2005 179 69 39,00% 20 
2006 213 80 38,00% 20 
2007 272 100 37,00% 22 
2008 259 103 40,00% 14 
2009 340 124 36,00% 13 
2010 348 93 27,00% - 

YHTEENSÄ 2112 796 38,00% 152 
Taulukko 26. Suomessa rekisteröityjen lagottojen näyttelytulokset syntymävuoden mukaan 
 
Suomessa syntyneet lagotot ovat saaneet seuraavia laatumainintoja näyttelyissä: 
418 koiraa on saanut tuloksen ERINOMAINEN, 187 koiraa tuloksen ERITTÄIN HYVÄ, 67 koiraa tuloksen HYVÄ, 
ja 15 koiraa tuloksen TYYDYTTÄVÄ. 
 
Suomeen tuodut lagotot ovat saaneet seuraavia laatumainintoja näyttelyissä: 
71 koiraa on saanut tuloksen ERINOMAINEN, 29 koiraa tuloksen ERITTÄIN HYVÄ, 6 koiraa tuloksen HYVÄ. 
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Lagotto romagnolo rodulle ei ole  toistaiseksi järjestetty jalostustarkastuksia. 
 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
 
Lagoton rungon tulee olla tiivis ja vahva, pituudeltaan lähes sama kuin säkäkorkeus. Mietittäessä lagoton 
mittasuhteita tulee tehdä selkeä ero sen sukulaisrodun espanjanvesikoiran kanssa, jonka tulee olla 
mittasuhteiltaan selkeästi pidempi ja matalaraajaisempi. 
 
Lagoton rinnan syvyyden tulisi olla hieman alle puolet säkäkorkeudesta. Rintakehän tulisi olla hyvin kehittynyt ja 
ulottua kyynärpäiden tasalle. Rintakehän tulee kuitenkin olla edestä kapea ja leventyä vasta kuudennen kylkiluun 
jälkeen. Jos rintakehä on kovin leveä edestä, se muuttaa lagoton liikkeet turhan raskaiksi. Lagoton ylälinjan tulisi 
olla säästä lantioon suora ja selän tulee olla suora ja hyvin lihaksikas. Sään pitää olla lantion ylälinjaa 
korkeammalla. Lagoton lanne on lyhyt ja hyvin vahva. Lantio taas on pitkä, leveä, lihaksikas ja hieman viisto. 
 
Suomen lagottokannassa esiintyy jonkin verran pitkähköjä, matalaraajaisia ja turhan raskaita koiria. Liian raskas 
rakenne on suuri ongelma rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen kannalta.  Tryffeleitä etsiessään lagoton tulisi 
kyetä liikkumaan ketterästi metsäisissä vuoristo-olosuhteissa, jotka voivat olla välillä hyvinkin haastavia. Kooltaan 
lagoton tulisi olla pienestä keskisuureen. Uroksen säkäkorkeudeksi sallitaan 43-48 cm (ihannekorkeus 46cm) ja 
nartun 41-46 cm ( ihannekorkeus 43cm). Sallittu poikkeama on +/-1 cm. Lagoton koon suhteen sallitaan siis 
huomattava vaihtelevuus. Rodussa esiintyy tällä hetkellä jonkin verran erittäin kookkaita yksilöitä, jotka ylittävät 
nämä mitat. Tämä on kuitenkin suhteellisen normaalia, koska kyseessä on uusi rotu. Jalostuksessa tulisikin 
huomioida, että rodun yksilöt eivät kasvaisi turhan suuriksi.  
 
Rotumääritelmässä lagoton paino määritellään uroksella 13-16kg ja nartulla 11-14kg. Painoon tulisikin kiinnittää 
huomiota sen vuoksi, että lagotto ei ole raskas koira, jos se on kooltaan ja luustonvahvuudeltaan rotumääritelmän 
mukainen. 
 
Lagoton pään tulee olla kohtuullisen vahva. Kallo-osan tulee olla vahva ja kuonon pituus lyhempi kuin kallon 
pituus. Kulmakaarien tulee olla havaittavat, mutta otsapenger ei saa olla liian korostunut. Kallon ja kuonon 
ylälinjojen tulee olla hieman erisuuntaiset. Lagoton kirsun tulee olla suuri ja sieraimien avoimet, jotta se voisi 
mahdollisimman hyvin käyttää nenäänsä etsiessään tryffeleitä. Silmien tulee olla ilmeikkäät ja melko kaukana 
toisistaan. Kannassamme esiintyy jonkin verran lagottoja, joilla kuono-osa on kallo-osaa pidempi. Samoin löytyy 
koiria, joilla silmät ovat liian lähellä toisiaan ja antavat koiralle sen vuoksi vähemmän rotutyypillisen ilmeen. 
 
Lagoton liikkeet ovat tasaiset, tarmokkaat ja reippaat. Liikkeistä saa sen vaikutelman, että takajalat työntävät 
etujalkoja eteenpäin. Laukka on lyhytkestoista. Oikearakenteisen lagoton tulee liikkua mahdollisimman vähän 
energiaa kuluttaen, jotta se pystyy työskentelemään pitkään metsässä. 
 
Vesikoirille tyypillisesti lagoton lavan ja olkavarren välinen kulma on 110 - 115 astetta. Se on siis loivempi kuin 
maalla metsästävillä roduilla, joilla kulma on 90 astetta. Tämä ominaisuus antaa lagottojen etuliikkeisiin enemmän 
liikkuvuutta ja on erittäin hyödyllinen uidessa - lagottoahan käytettiin aiemmin vesikoirana. Se näkyy myös lagoton 
liikkeiden keveydessä. Lapaluut ovat pitkät, 30% säkäkorkeudesta. 
Säären tulee olla hieman reittä pidempi. Tästä johtuu, että lagoton takajalat vaikuttavat hillitymmin kulmautuneilta 
kuin eräiden muiden saman typpisten rotujen takajalat.  
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Pääsääntöisesti voidaan todeta, että lagoton nykyinen ulkomuoto on erittäin lähellä rodun rotumääritelmää ja 
suomalaisten lagottojen ulkomuoto palvelee erinomaisesti rodun alkuperäistä tehtävää. 
 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 
 
Lagotto romagnolon tulee rotumääritelmän mukaan olla vaatimaton peruskoira. Rodulla on vain vähän ulkomuoto- 
ja rakenneongelmia, jotka haittaisivat koiran normaalia elämää. Jonkin verran hammaspuutoksia ja häntäkoukkuja 
esiintyy, samoin ylimääräisiä kannuskynsiä. 
 

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
 
Lagottojen PEVISA-ohjelma tuli voimaan 1.7.2008. Vuosina 2004-2008 syntyneistä lagottouroksista on 
jalostukseen käytetty pääosin uroksia, joiden lonkkatulos on ollut A tai B, 20 eniten käytetyn uroksen listalta löytyy 
vain yksi C-lonkkainen koira. Suurin osa uroksista on varsin nuoria ja jälkeläisten terveystuloksia on melko vähän. 
Muutaman uroksen jälkeläisten huonot lonkkatulokset ovat osittain selitettävissä sillä, että näitä hyvälonkkaisia 
uroksia on käytetty C- tai D-lonkkaisille nartuille. Jatkossa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että samaa urosta ei 
käytetä lyhyellä aikavälillä monelle nartulle. 
 
# Uros Synt.

vuosi 
Pennut    Lonkat  Kyynärn

ivelet 
 Polvet  Silmät 

 
 

   Pentueet Yhteen
sä  

Vuoden 
aikana 

Toisessa 
polvessa 

Tutkittu Sairas  Tutkittu Sairas  Tutkittu Sairas Tutkittu Sairas 

1 BUDOAR MARTINI 
B/B 

2006 11 76 8 112 28,00
% 

67,00% 16,00% 0,00% 11,00% 0,00% 13,00% 0,00% 

2 PUNATASSUN 
NANO BRONTOLO 
A/A 

2004 7 38 0 128 39,00
% 

27,00% 18,00% 0,00% 3,00% * 13,00% 0,00% 

3 CIRO A/A 2005 6 36 0 115 53,00
% 

53,00% 28,00% 0,00% 31,00% 0,00% 42,00% 20,00
% 

4 JET-SET'S ZERO 
ZERO SEVEN A/A 

2006 8 35 0 0 9,00% * 6,00% * 6,00% * 9,00% * 

5 BUDOAR MC 
GREAL B/B 

2005 5 33 0 61 39,00
% 

62,00% 24,00% 0,00% 15,00% 0,00% 21,00% 14,00
% 

6 WILDFINN 
FABRIZIO B/B 

2006 4 31 0  16,00
% 

0,00% 10,00% 0,00% 6,00% * 13,00% 0,00% 

7 ERNESTOESPRES
SO B/A 

2006 5 31 0 45 81,00
% 

20,00% 29,00% 0,00% 10,00% 0,00% 61,00% 32,00
% 

8 ASSO DEL 
GINESTRETO B/B 

2007 5 31 0 8 71,00
% 

27,00% 29,00% 11,00% 32,00% 0,00% 55,00% 6,00% 

9 BRISCO A/A 2006 5 30 0 23 20,00
% 

33,00% 13,00% 0,00% 0,00% * 7,00% * 

1
0 

BUDOAR MANUEL 
A/A 

2006 4 30 8 20 23,00
% 

43,00% 17,00% 0,00% 13,00% 0,00% 13,00% 25,00
% 
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1
1 

FOOGEL 
SEBASTIANO B/B 

2005 5 30 0 47 67,00
% 

85,00% 47,00% 0,00% 30,00% 0,00% 40,00% 17,00
% 

1
2 

FOOGEL 
PITTORESCO A/A 

2006 5 30 0 61 77,00
% 

22,00% 40,00% 0,00% 27,00% 0,00% 50,00% 13,00
% 

1
3 

ROCCO B/B 2007 5 29 0 56 48,00
% 

43,00% 10,00% 0,00% 3,00% * 38,00% 9,00% 

1
4 

BUDOAR 
MONROE B/B 

2007 4 28 6 7 39,00
% 

45,00% 21,00% 0,00% 7,00% * 21,00% 0,00% 

1
5 

CRY OUT 
BISCOTTO A/A 

2005 5 28 0 29 61,00
% 

65,00% 29,00% 0,00% 14,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

1
6 

PUNATASSUN 
APOLLON B/B 

2006 5 27 0 12 30,00
% 

50,00% 30,00% 0,00% 7,00% * 15,00% 0,00% 

1
7 

HOPEANUOLEN 
JUMBO JET A/A 

2007 4 27 0 16 48,00
% 

23,00% 33,00% 0,00% 0,00% * 30,00% 12,00
% 

1
8 

NILO DELLA 
CASCINETTA B/B 

2008 4 26 0  12,00
% 

67,00% 8,00% * 4,00% * 4,00% * 

1
9 

FIGARO B/B 2006 5 26 0 28 50,00
% 

31,00% 23,00% 0,00% 12,00% 0,00% 31,00% 25,00
% 

2
0 

PUNATASSUN 
CARLINO TITO 
C/C 

2004 4 25 4 18 36,00
% 

67,00% 36,00% 0,00% 16,00% 0,00% 28,00% 14,00
% 

Taulukko 27. Urosten jälkeläistilasto  
Vuosina 2004-2008 syntyneistä uroksista 20 eniten jalostukseen käytettyä koiraa sekä niiden jälkeläistilastot. 
Lähde Koiranet 
 
Kuten aiemmin todettiin, jalostusurosten taso on lonkkatulosten osalta korkeampi kuin narttujen. Kahdeksan 
kahdestakymmenestä vuosina 2004-2008 syntyneistä eniten jalostukseen käytetystä nartusta on C-tai D-
lonkkaisia. Muutamilla jälkeläiset ovat vielä niin nuoria, että niitä ei ole voitu tutkia. Jatkossa olisi erittäin tärkeää 
tutkia jälkeläiset ennen mahdollista seuraavaa jalostuskäyttöä. 
 
# Narttu Synt. 

vuosi 
Pennut    Lonkat 

 
 Kyynärn

ivelet 
 Polvet  Silmät  

   Pentueet Yhteen
sä  

Vuoden 
aikana 

Toisessa 
polvessa 

Tutkittu Sairas Tutkittu Sairas  Tutkittu Sairas Tutkittu Sairas 

1 TEPE'S ALICE C/C 2006 5 36 5 28 14,00% 0,00% 6,00% * 0,00% * 3,00% * 

2 EUGENIAN 
EMMANOORA A/A 

2004 3 29 0 16 41,00% 33,00% 41,00% 0,00% 0,00% * 28,00% 0,00% 

3 HELISALON 
AMANDA D/C 

2004 5 28 0 0 14,00% 75,00% 14,00% 0,00% 0,00% * 4,00% * 

4 PUNATASSUN 
MELA FARNIE D/D 

2005 3 26 10 35 50,00% 46,00% 27,00% 0,00% 0,00% * 0,00% * 

5 DUBE D/D 2006 3 24 8 6 21,00% 40,00% 17,00% 0,00% 4,00% * 8,00% * 

6 FOOGEL PRIMA 
BALLERINA A/A 

2006 4 24 4 20 50,00% 58,00% 33,00% 0,00% 29,00% 0,00% 42,00% 10,00
% 

7 ASHLEY L.R. Z 
MACHOVA KRAJE 
B/B 

2005 4 23 0 66 70,00% 25,00% 0,00% * 9,00% * 43,00% 30,00
% 

8 MERY A/A 2008 3 23 8 10 30,00% 57,00% 22,00% 0,00% 17,00% 0,00% 22,00% 0,00% 
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9 HOPEANUOLEN 
JELOUSUBMARIN
E B/B 

2007 3 22 8  41,00% 22,00% 14,00% 0,00% 9,00% * 32,00% 0,00% 

1
0 

RIITU A/A 2004 3 21 0 23 38,00% 50,00% 29,00% 0,00% 0,00% * 24,00% 20,00
% 

1
1 

ANGELINES JULIA 
DOMNA B/B 

2006 3 20 5 6 45,00% 67,00% 45,00% 0,00% 5,00% * 25,00% 0,00% 

1
2 

TULAN DOLCE 
DERIVATA A/A 

2005 3 19 6 30 68,00% 23,00% 11,00% 0,00% 53,00% 0,00% 21,00% 25,00
% 

1
3 

FOOGEL 
DOLCEZZA A/A 

2005 3 19 0 5 26,00% 80,00% 5,00% * 16,00% 0,00% 11,00% 0,00% 

1
4 

CANTHARELLIN 
CARELIA NORD 
B/C 

2007 2 18 10  44,00% 50,00% 33,00% 0,00% 28,00% 0,00% 33,00% 0,00% 

1
5 

ROMA C/B 2006 3 17 0 38 41,00% 43,00% 18,00% 0,00% 0,00% * 35,00% 17,00
% 

1
6 

BUDOAR MONICA 
A/B 

2005 4 17 5 12 29,00% 20,00% 24,00% 0,00% 12,00% 0,00% 6,00% * 

1
7 

JET-SET'S 
FIORINA'SLEGAC
Y D/D 

2006 2 17 0 18 35,00% 83,00% 35,00% 0,00% 29,00% 0,00% 35,00% 0,00% 

1
8 

HELISALON 
NANABELLA A/A 

2007 3 16 4 13 12,00% 0,00% 6,00% * 0,00% * 12,00% 0,00% 

1
9 

JARLEIN 
ANASTASIA B/C 

2007 2 16 0  25,00% 75,00% 6,00% * 0,00% * 19,00% 0,00% 

2
0 

FUNGO 
ARANCIONE A/A 

2007 3 16 7 7 50,00% 25,00% 31,00% 0,00% 0,00% * 6,00% * 

Taulukko 28. Narttujen jälkeläistilasto 
Vuosina 2004-2008 syntyneistä nartuista 20 eniten jalostukseen käytettyä koiraa sekä niiden jälkeläistilastot. 
Lähde Koiranet. 
 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
 
Suomen Lagottoklubi sekä lagottojen jalostustoimikunta ovat yhdessä panostaneet kasvattajien informoimiseen 
jalostusta koskevissa kysymyksissä. Voimmekin sanoa, että suurin osa rodun kasvattajista tekee hyvää ja 
harkittua jalostustyötä rodun eteen. Tämä näkyy edellisen tavoiteohjelman positiivisena toteutumisena. 
 
Ominaisuus Tavoite Toimenpide Toteutuminen 
TERVEYS Lonkiltaan 

terveemmät lagotot 
Silmätarkastukset 

PEVISA: Koirien oltava 
lonkkakuvattuja, raja-arvo D 
 
 
 
 
 
 
 

Lonkat Pevisa – Vaikka rodun lonkkatulosten tilastollista 
paranemista ei voida vielä näin lyhyellä aikavälillä todentaa 
voidaan kuitenkin nähdä, että E-lonkkaisten koirien 
jalostuskäyttö on PEVISAn ansiosta loppunut kokonaan ja 
D –lonkkaiseten koirien jalostuskäyttö on vähentynyt 
huomattavasti. Pitkäjännitteisellä jalostustyöllä voidaan 
lonkkatuloksia parantaa rajoittamalla kuitenkaan liikaa 
rodun geneettistä monimuotoisuutta. 

Silmät terveet Suurin osa jalostuskoirista on silmätutkittu, eikä sairaita 
koiria ole käytetty jalostukseen kuin yksittäisissä 
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tapauksissa. Kaihitapauksia on tullut ilmi muutamia, joka 
luultavimmin johtuu selvästi lisääntyneestä tutkittujen 
koirien määrästä. 

GEENI-POHJA Geenipohjan 
laajentaminen ja 
tehollisen 
populaatiokoon 
kasvattaminen 
 

Suositellaan ettei 
yksittäisen koiran 
jälkeläisten osuus ole yli 
10% koirakannassa, 
sukusiitosaste olisi enintään 
6,25%:ssa laskettuna 
5.sukupolvessa. 
Suositamme myös 
välttämään samojen 
yhdistelmien toistamista 
useammin kuin 2 kertaa. 
Kannustamme kasvattajia 
käyttämään ulkomaalaisia 
koiria jalostuksen. 

 Rodun maailmanlaajuisen geenipohjan rajallisuus sekä 
pentumäärien vertikaalinen nousu ovat suurimmat riskit 
geenipoolin ylläpitämisessä. Rodun yksilöiden 
sukusiitosaste on pysynyt lähes samana viiden vuoden 
takaiseen tilanteeseen verrattuna, huolimatta jatkuvasti 
kasvavista tuontitilastoista ja ulkomaisten urosten 
jalostuskäytöstä. 
Edellisessä JTOssa suositellaan ettei yksittäisen koiran 
jälkeläisten osuus ole yli 10% sukupolvesta. Rodussa ei 
ole yksittäisiä koiria, jotka ylittäisivät tuon 
prosenttiosuuden. Viimeisten vuosien 
pentuerekisteröintimäärien nopea kasvu auttaa 
ymmärtämään, että yksittäisen koiran jälkeläisten 10% 
osuus sukupolvesta on aivan liian suuri geneettisen 
monimuotoisuuden ylläpitämiseen. 
Sukusiitosaste ylittyy vain muutamassa pentueessa, eikä 
yleensä uusintayhdistelmiä tehdä. 
Geneettisen monimuotoisuuden kapeneminen lisää 
yksilöiden alttiutta sairastua ja tämä voi osaltaan selittää 
rodussa esiintyvää taipumusta autoimmuunitauteihin, 
kuten allergiaan. Jalostuksessa onkin yhä syytä kiinnittää 
huomiota yhdistelmien sukulaisuusasteen pitämiseen 
matalana. 

LUONNE Tavoitteena lagotto, 
jotka sopeutuvat 
myös nykyajan 
kaupunkielämään, ja 
harrastustoimintaan, 
mutta joilla on 
säilynyt alkuperäiset 
työkoiran 
ominaisuudet. 

Tavoitteena on käyttää 
jalostukseen avoimia 
ystävällisiä koiria. Arkoja, 
hermostuneita tai 
aggressiivisia koiria ei tule 
käyttää jalostukseen 

Lagotto on vilkas ja energinen työkoira, joka on mukava 
kaveri moneen harrastukseen. Tämä näkyy myös 
luonnetestien sekä MH -kuvausten tuloksissa. 
Aggressiiviset lagotot ovat yksittäistapauksia, eikä niitä 
käytetä jalostukseen. 
Lagottoja elää niin kaupungissa  kuin maalla. Lagottojen 
kanssa harrastetaan useita eri lajeja. 
Työkoiraominaisuuksia on ylläpidetty ja jopa 
tryffelinetsinnässä käytetään lagottoja Suomessakin. 

ULKOMUOTO Oikea rakenne 
palvelee koiran 
alkuperäistä 
toimintaa. 
Lagoton tulee olla 
kooltaan, 
luonteeltaan ja 
rakenteeltaan 
rotumääritelmän 
mukainen koira, joka 
sopii työkoiraksi 
tryffelien etsintään. 

Se on palkittu virallisessa 
koiranäyttelyssä kaksi 
kertaa (kaksi eri tuomaria) 
vähintään EH –palkinnolla, 
tai jalostustarkastettu. 

Suurin osa jalostukseen käytettävistä koirista on käynyt 
näyttelyissä vähintään kaksi kertaa ja ovat saaneet 
laatuarvosteluksi vähintään erittäin hyvän. Jalostuskoiran 
ulkonäkö on siis pääosin rodunomainen. 

Taulukko 29. Edellisen tavoiteohjelman toteutuminen 
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 
 
Lagotoilla rodunjalostuksen tavoitteena on hyväluonteinen, terve, normaalisti lisääntyvä lagotto, jolla on 
rotumääritelmän mukainen ulkomuoto, terve ja toimiva rakenne, oikea tyyppi ja toivotut käyttöominaisuudet. 
Lisäksi tavoitteisiin kuuluu rodun geenipohjan laajentaminen. 
 
Tavoitteena on, että kasvattaja harjoittaa suunnitelmallista rodunjalostusta käyttäen siitokseen mahdollisimman 
hyviä yksilöitä. Yhdistelmien suunnittelussa tulisi huomioida vanhempien luonteet, perinnölliset viat ja sairaudet, 
sekä ulkomuodolliset ominaisuudet. Tavoitteena on rodun geenipohjan säilyttäminen riittävän laajana, käyttää eri 
yksilöitä mahdollisimman tasaisesti, niin että mahdollisimman monet sukulinjat säilyisivät jalostuksessa ja välttää 
sekä “matadorijalostusta“ että liiallista sukusiitosta.  

 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 
 
Jalostuspohja 
 
Kohtalaisten sukusiitosasteiden (6.25-10%) voidaan olettaa pienentävän pentuekokoa, aiheuttavan 
pentukuolleisuutta, epämuodostumia, epilepsiaa ja alentavan tautien vastustuskykyä. Tämän vuoksi tehollisen 
populaatiokoon kasvattaminen ja sukusiitosasteen pienenä pitäminen ovat merkittäviä asioita rodun elinvoiman 
kannalta. 
 
Tehollisen populaatiokoon kasvattaminen edellyttää, että jalostuksessa käytetään tasaisesti mahdollisimman 
monia rotumääritelmän kriteerit täyttäviä terveitä koiria, jotka mielellään olisivat vielä mahdollisimman eri sukuisia. 
 
Tavoitteena olisi, ettei yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ole yli 6% . Tämä lasketaan yleensä kahden edellisen 
vuoden rekisteröintimäärien, tai usean vuoden rekisteröintien keskiarvon mukaan. Suomessa syntyneitä lagottoja 
rekisteröidään noin 300 pentua vuodessa, joten uroksella ei saisi olla enempää kuin 44 jälkeläistä sukupolvessa 
(=5 vuoden aikana). 
 
Tehollisesta populaatiokoosta huolehtiminen kuuluu sekä uroksen että nartun omistajille. 
 
Tavoitteena on myös, että yhdistelmien sukusiitosaste pysyisi enintään 4%:ssa laskettuna  viidessä sukupolvessa. 
Samoin saman yhdistelmän uusimista tulisi välttää. On myös tärkeää, että pienikantaista rotua tuetaan tuonneilla 
ja ulkomaisilla linjoilla esim. astuttamalla koiria ulkomailla erilinjaisilla uroksilla. 
 
Luonne 
 
Suomessa lagotto on saavuttanut jalansijaa rotuna, jonka kanssa voi harrastaa erilaisia koiraurheilulajeja. 
Alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisesti lagotto on osoittautunut myös erittäin aktiiviseksi työkoiraksi 
syksyisessä sienimetsässä. 
 
Jalostusvalintojen avulla tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä säilyttämään rodulle tyypillinen käyttötarkoitus, 
tryffelien etsiminen (kirsun käyttö). Tavoitteena on käyttää jalostukseen hermorakenteeltaan varmoja, 
hyväluonteisia, avoimia koiria, jotka sopeutuvat hyvin myös nykypäivän kaupunkielämään. Arkoja, hermostuneita 
tai aggressiivisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. 
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Terveys 
 
Lagotoille asetetun tavoiteohjelman tarkoituksena on pyrkiä ehkäisemään ennalta sellaisten periytyvien vikojen tai 
sairauksien leviäminen rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai aiheuttavat sen elämän laadun 
alenemisen. Tavoitteena on, että jalostukseen käytettävät koirat ovat terveitä ja hyväkuntoisia. 
 
Pentujen rekisteröinnin ehtona on, että vanhemmat on virallisesti lonkkakuvattu ja raja-arvo on D. 
Jalostustoimikunnan suositus jalostuskäytölle on kuitenkin tätä tiukempi. Tavoitteena on, että jos jalostukseen 
käytetään koiria, joiden lonkkatulos on C, on toisen osapuolen oltava lonkiltaan A tai B. Suosituksena on myös, 
että jalostukseen käytettävän koiran silmät on tutkittu ja ne ovat terveet. 
 
Yhdistyksen tavoitteena onkin kannustaa kasvattajia tutkituttamaan jalostusyksilöitä muutoinkin kuin pelkkien 
lonkkien osalta. Lisäksi on tärkeää, että tavallinen koiranomistaja oppii ymmärtämään terveystutkimusten 
merkityksen rodun tulevaisuudelle.  Terveyskartoituksia tulee myös jatkaa. Näin saadaan tietoa siitä, millaisia 
sairauksia suomalaisissa lagotoissa esiintyy. 
 
Lisääntyminen 
 
Lagotoilla ei ole ilmennyt suurempia lisääntymiseen liittyviä ongelmia. Jatkossakin on tärkeää säilyttää koirien kyky 
lisääntyä luonnollisesti.  
 
Ulkomuoto 
 
Suomesta löytyy paljon lagottoja, jotka ovat laadukkaita ja ovat pärjänneet hienosti ulkomaisissa näyttelyissä ja 
jotka ovat saaneet arvostusta myös italialaisilta tuomareilta. 
 
Edelleen tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, etteivät lagotot kasvaisi turhan suuriksi. Kookkaita yksilöitä 
tulisikin käyttää jalostukseen hyvin harkitusti. Myös purentoihin ja hammaspuutoksiin tulisi kiinnittää huomiota. 
 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Jalostuksen toimintaohje 2013 (voimassa 1.11.2012 alkaen) 

Jalostustiedustelu on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin ennen astutusta. Yhdistelmätiedustelut toimitetaan 
jalostustoimikunnalle lomakkeella, jonka jalostustoimikunta käsittelee joka kuun viimeiseen päivään mennessä.  

Jalostuksen toimintaohjeen täyttävä yhdistelmä on voimassa yhden vuoden käsittelystä. 

Pyrkimyksenä on, että omistaja itse miettii nartulleen sopivan/sopivia urosehdokkaita. Vaatimuksista voidaan 
joustaa erityistapauksessa, jos hyväksynnän hakija kykenee perustelemaan yhdistelmän riittävän hyvin.  

Yhdistelmän on täytettävä PEVISAN ehdot ja Suomen Kennelliiton rekisteröintivaatimukset. 
Täyttääkseen kasvattajien yhdessä määrittelemän jalostuksen toimintaohjeen, on yhdistelmän lisäksi täytettävä 
seuraavat ehdot: 

 Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla terveitä ja hyväluonteisia. 
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 Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 22 kk ja alle 8 vuotta.  
 Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, joka on toistuvasti saanut näyttely- tai koearvostelussa "hylätyn" tai "ei 

voida arvostella" aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi.  
 Mikäli C- tai D-lonkkaista koiraa halutaan käyttää jalostukseen, tulee uroksen ja nartun BLUP-indeksien 

keskiarvon olla yli 100 (tiedusteluhetkellä).  
 Lagottouroksille jälkeläisrajoitus on 44 jälkeläistä (5 % koko lagotto sukupolven rekisteröinneistä).  
 Molempien vanhempien silmät on oltava virallisesti tutkittu ja terveet perinnöllisistä sairauksista (HC, PRA, 

gRD, tRD, entropion tai ektropion), eikä silmätutkimus saa olla astutushetkellä 24 kuukautta vanhempi. 
Mikäli koiralla on jokin muu kuin edellä mainittu perinnöllinen silmäsairaus, suositellaan toiselle 
yhdistelmän koiralle tervettä silmätulosta.  

 Sukusiitosprosentin tulee olla alle 4 %. laskettuna viidestä sukupolvesta (kts. Suomen Kennelliiton 
KoiraNet). Suositellaan, että sukukatokerroin yli 0,85 laskettuna viidestä sukupolvesta.  

 Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee olla pentuiän epilepsiageeni-status normaali. Geenin 
suhteen sairaita ei suositella käytettäväksi jalostukseen.  

 Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelypalkinto, vähintään erittäin hyvä, kahdelta eri tuomarilta. Myös 
yhdistyksen Klubishown tulokset hyväksytään.  

 Uusintayhdistelmiä ei hyväksytä.  
 Koiraa, jolla on takajaloissa kannuskynnet tai siltä on operoitu ne pois (HUOM! Suomessa typistyskielto, 

kts. Eläinsuojelulaki, MMM), ei tule käyttää jalostukseen kuin erityistapauksessa.  

Lisäksi seuraavien kohtien täyttymistä suositellaan: 

 Kolmen pentueen jälkeen suositellaan, että vähintään 50% jälkeläisistä olisi lonkkakuvattuja ennen kun 
mietitään yksilön lisäkäyttöä.  

 Suositellaan että molemmilla vanhemmilla on viralliset kyynär- ja polvitutkimuslausunnot.  
 Jalostukseen käytettäville yksilöille suositellaan luonnetestiä tai MH-luonnekuvausta.  

 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/
http://jalostus.kennelliitto.fi/
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6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
 
2012    2013 2014 2015 2016 
-rotuneuvottelu 
-edellisen vuoden 
vuositilastojen julkaisu 
-yhteenvedot 
terveyskyselyistä ja 
pentueseuranta-
lomakkeista 
-jalostusaiheinen 
artikkeli vuoden 
jokaisessa Lagotto-
lehdessä 
-jalostuspäivä 
-joukkoterveys-
tarkistusten 
järjestäminen 
-kesäpäivät 
-MH-kuvaus 
-erikoisnäyttely 

-rotuneuvottelu 
-edellisen vuoden 
vuositilastojen julkaisu 
-yhteenvedot 
terveyskyselyistä ja 
pentueseuranta-
lomakkeista 
-jalostusaiheinen artikkeli 
vuoden jokaisessa 
Lagotto-lehdessä 

-jalostuspäivä 
-joukkoterveys-
tarkistusten järjestäminen 

-ulkomuototuomarien 
koulutus 
-kesäpäivät 
-luonnetesti 
-erikoisnäyttely 
 

-rotuneuvottelu 
-edellisen vuoden 
vuositilastojen julkaisu 
-yhteenvedot 
terveyskyselyistä ja 
pentueseuranta-
lomakkeista 
-jalostusaiheinen 
artikkeli vuoden 
jokaisessa Lagotto-
lehdessä 

-jalostuspäivä 
-joukkoterveys-
tarkistusten 
järjestäminen 

-lagottojen 
maailmankongeressi 
-kesäpäivät 
-MH-kuvaus 
-erikoisnäyttely 

- rotuneuvottelu 
-edellisen vuoden 
vuositilastojen julkaisu 
-yhteenvedot 
terveyskyselyistä ja 
pentueseuranta-
lomakkeista 
-jalostusaiheinen artikkeli 
vuoden jokaisessa 
Lagotto-lehdessä 

-jalostuspäivä 
-joukkoterveys-
tarkistusten järjestäminen 

-ulkomuototuomarien 
koulutus 
-kesäpäivät 
-luonnetesti 
-erikoisnäyttely 
 
 

-rotuneuvottelu 
-edellisen vuoden 
vuositilastojen julkaisu 
-yhteenvedot 
terveyskyselyistä ja 
pentueseuranta-
lomakkeista 
-jalostusaiheinen 
artikkeli vuoden 
jokaisessa Lagotto-
lehdessä 
-jalostuspäivä 
--joukkoterveys-
tarkistusten 
järjestäminen 
-kesäpäivät 
-MH-kuvaus 

-erikoisnäyttely 
-JTO:n päivitys 
 

Taulukko 30. Suomen lagottoklubin toimenpiteet 
 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 
 
VAHVUUDET HEIKKOUDET 
- Rakenteeltaan perusterve rotu 
- Erilaisiin ympäristöihin mukautuva luonne 
- Ei liioiteltuja tai sairaalloisia piirteitä 
- Avoin keskustelu terveydestä harrastajien kesken 
- Paljon näyttöä hyvistä harrastusominaisuuksista 
monissa eri lajeissa 
- Koirakanta ulkomuodollisesti erittäin laadukas 
- Hyvät kasvattajakontaktit ja yhteistyö moniin maihin 
- Useilla kasvattajilla selkeät visiot rodun 
tulevaisuudesta ja omasta roolista sen rakentajana 
- Tuontikoirien ja ulkomaisten koirien tasainen 
jalostuskäyttö 
- Geenitesti pentuiän epilepsiaan laajassa käytössä 
- Kooltaan ja ominaisuuksiltaan sopiva monipuoliseen 
harrastamisee 

- Kapea jalostuspohja 
- Näkemyserot rodun harrastajien sisällä 
- Epäluottamus sukutaulujen paikkansapitävyyteen ja 
koirien rotuunottoihin rodun kotimaassa 
- Muutaman sukupolven takainen kapea geneettinen 
pullonkaula 
- Rodun suosio mahdollistaa heikompien yksilöiden 
jalostuskäytön 
- Paljon kasvattajia jotka eivät sitoudu yhteisiin 
jalostuksen päämääriin 
- Ääniherkkyys 
- Epävarmuus uusissa tilanteissa 
- Lonkkaviat 
- Allergiat 
- Aggressiiviset syövät myös nuorilla koirilla 
- Suuria yksilöllisiä luonne-eroja esiintyy 
- Käytetyimpien jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus 
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MAHDOLLISUUDET UHAT 
- Tiivis ja suunnitelmallinen yhteistyö kotimaisten ja 
ulkomaisten kasvattajien kesken 
- Erilaiset geenitestit rodun jalostuksen apuvälineenä 
- Terveystilanne kohentuu 
- Rotu löydetään entistä paremmin työkoiraksi 
kotimaisten sienten etsintään tai muihin rodunomaista 
käyttötarkoitusta vastaaviin tehtäviin 
- Rotuunotettujen (tuonti-)koirien avulla saadaan 
vaihtelua geeniperimään (rotuunotto mahdollista tällä 
hetkellä vain Italiassa)  
- Jalostustarkastusten järjestäminen 
- BLUP-indeksien laskeminen lonkille tulee 
mahdolliseksi kun riittävä määrä koiria tutkittu 
- Kasvattajien kouluttautuminen ja yhteisten 
tilaisuuksien järjestäminen 

- Suuri osa kannasta jää jalostuskäytön ulkopuolelle 
jolloin vain vähäinen määrä geeniversioista siirtyy 
seuraavaan sukupolveen 
- Geneettisen monimuotoisuuden kadotessa kannan 
heikompi kyky vastata tulevaisuuden ympäristömuuttujiin 
- Vaikea löytää jalostusmateriaalia, joka olisi erisukuista 
nykyisen jalostusmateriaalin kanssa 
- Rodun maine hermostuneena ja pelokkaana koirana 
- Tuontikoirien taustojen tuntemattomuus tai niiden 
perimän liiallinen samanlaisuus nykyisten koirien kanssa 
- Välinpitämättömät tai rotua tuntemattomat kasvattajat 
- Matador-urosten käyttö sekä historiassa että 
nykyjalostuksessa 
- Kasvattajien määrän voimakas kasvu 
- Muotirotu-ilmiö 

Taulukko 31. SWOT-analyysi 
 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
 
Ensisijaisesti jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista seuraa jalostustoimikunta, joka myös tiedottaa siitä 
jäsenistölle sekä pennunostajille. Tavoiteohjelman tavoitteet on huomioitava kunkin vuoden toimintasuunnitelmaa 
laadittaessa ja sitä toteutettaessa. 
 
Yhdistyksen yleiskokouksessa käsitellään vuosittain hallituksen antama toimintakertomus, sekä myös 
jalostustoimikunnan oma toimintakertomus kuluneelta vuodelta. Jalostustoimikunta on velvollinen huomioimaan 
ohjelman tavoitteet laatiessaan vuotuista toimintasuunnitelmaa. Se sisältyy myös yhdistyksen seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelmaan, joka esitetään yleiskokouksessa. 
 
Rodun tilaa tarkkaillaan kyselyiden avulla ja hyödyntämällä Suomen Kennelliiton jalostustietokantaan ja 
Omakoiraan kerättyä tietoa. Kun rodun tilannetta seurataan jatkuvasti, voidaan rotua uhkaaviin ongelmiin tarttua 
ajoissa. Jalostustoimikunta jakaa tietoa rotuyhdistyksen kotisivuilla, Lagotto-lehdessä sekä jalostus-
/kasvattajapäivillä. Kasvattajia ja koiranomistajia rohkaistaan avoimeen tiedonjakamiseen. 
 
Jalostuksen tavoiteohjelma on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla (www.lagottoromagnolo.fi) ja Koiranet:issä. 
Rodun tavoiteohjelman muutostarpeet tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein ja 
jalostustavoitteita voidaan muuttaa, jos siihen ilmenee tarvetta. Mikäli asiat niin vaativat, yhdistys voi milloin 
tahansa kokoontua sääntöjensä puitteissa ylimääräiseen yleiskokoukseen käsittelemään jalostuksen 
tavoiteohjelmaa tai muita rodun jalostukseen liittyviä asioita. 
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7. LÄHTEET 
 
Capra Ernesto ja Giovanna: Le quattordici razze canine italiane. Juttu on julkaistu Lagotto no 1/2001  ja sen on 
kääntänyt Katriina Mähönen 
 
Morsiani Giovanni: Il Lagotto Romagnolo Storie di cani e tartufai 
 
Ravazzi Gianni: Il libro del tartufo 
 
Willes Renée: Lagotto Romagnolo, de fem första åren i Sverige 
 
Suomen Lagottoklubi ry:n jäsenlehti, Lagotto 1/2001 ja Lagotto 4/2005 
 
Marttila, Jukka, Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri: Koirien tyrät ja niiden kirurginen hoito 
http://www.delivet.net/tyrat.php 
 
Menna, Nina, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema: Koiran epilepsia 
http://www.kennelliitto.fi 
 
Menna, Nina, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema: Koiran atopia 
http://www.kennelliitto.fi 
 
Mäki, Katariina: Koirarotujen jalostuspohjat osoittautuneet yllättävän kapeiksi  
http://katariinamaki.com/artikkelit/teholliset_koot.htm 
 
Mäki, Katariina: Perimän monimuotoisuus ja jalostuspohja 
http://www.kennelliitto.fi 
 
Mäki, Katariina: Sukusiitos 
http://www.kennelliitto.fi 
 
Mäki, Katariina: Tehollinen populaatiokoko 
http://www.kennelliitto.fi 
 
Lappalainen, Anu: Koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö 
http://www.kennelliitto.fi 
 
Lappalainen, Anu: Kyynärnivelen kasvuhäiriöt 
http://www.kennelliitto.fi 
 
Lappalainen, Anu: Polvilumpion sijoiltaan meno eli patellaluksaatio 
http://www.kennelliitto.fi 
 
Vanhapelto, Päivi ja Lappalainen Anu: Yleisimmät perinnölliset silmäsairaudet 
http://www.kennelliitto.fi 
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Suomen Lagottoklubi ry:n säännöt 

Voimassa olevat säännöt:

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 
  Yhdistyksen nimi on Suomen Lagottoklubi ry. Yhdistyksen 
kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. 
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.   

2 Yhdistyksen tarkoitus 
  Yhdistyksen tarkoitus on vaalia ja edistää lagotto romagnolo  
-koirarodun vastuuntuntoista kasvatusta ja sen tunnettuisuutta 
ja jalostusta Suomessa sekä edistää lagoton kanssa 
harrastamista.   

3 Yhdistyksen toimintamuodot 
  Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä rotua koskevaa 
valistustyötä 

 antamalla jäsenilleen neuvoja ja opastusta, 
 harjoittamalla jalostus- ja pentuneuvontaa, 
 järjestämällä rotua koskevia keskustelu- ja 

neuvontatilaisuuksia sekä kerhoiltoja, 
 julkaisemalla jäsenlehteä, 
 järjestämällä virallisia ja epävirallisia koiranäyttelyitä, 

kokeita sekä muita vastaavia tapahtumia. 

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja 

 perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden vahvistaa 
yhdistyksen vuosikokous, 

 pitämällä asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja 
myyjäisiä, 

 järjestämällä maksullisia huvitilaisuuksia, 
 ottamalla vastaan lahjoituksia 

4 Yhdistyksen jäsenet ja äänioikeus 
  Yhdistyksen henkilöjäsenet ovat yksityisiä henkilöitä, jotka 
hyväksyvät Suomen Lagottoklubi ry:n toiminnan 
tarkoitusperät. Yhdistyksen yhteisöjäsenet ovat rekisteröityjä 
yhdistyksiä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden tarkoituksena 
on lagotto romagnolo -rodun harrastuksen edistäminen. 

 Henkilöjäsenet ovat vuosi-, perhe- kunnia- tai 
asiantuntijajäseniä. 

 Vuosijäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö 
maksamalla vuotuisen jäsenmaksun. 

 Perhejäsen on vuosijäsenen perheeseen kuuluva 
henkilö, joka on suorittanut perhejäsenelle määrätyn 

jäsenmaksun ja jonka henkilötiedot on ilmoitettu 
jäsenluetteloon. Perhejäsenen on asuttava samassa 
taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsen 
ei saa yhdistyksen lehteä. 

 Kunniajäseneksi vuosikokous voi hallituksen 
esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti 
toiminut yhdistyksen ja sen tavoitteiden hyväksi. 
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 

 Hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, 
joka on ansioitunut yhdistyksen edustaman rodun 
palkintotuomarina, tutkijana tai muuna asiantuntijana. 
Asiantuntijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 

  Vuosikokouksessa ja yhdistyksen ylimääräisessä 
kokouksessa on jokaisella yli 18-vuotiaalla henkilöjäsenellä ja 
yhteisöjäsenellä yksi (1) ääni, mikäli hän on suorittanut 
kuluvan vuoden jäsenmaksun. Äänioikeutetulla on oikeus 
käyttää kokouksessa yhtä (1) äänioikeuden omaavalta 
jäseneltä saamaansa valtakirjaa. Jäsenyhdistyksen 
valtuuttamalla edustajalla on yksi (1) ääni yhdistyksen 
kokouksissa. Uudet jäsenet hyväksyy kunniajäseniä lukuun 
ottamatta yhdistyksen hallitus.     

5 Jäsenluettelo 
  Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä yhdistyksen 
jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen etu- ja 
sukunimi, osoite ja kotipaikka sekä muut annetut yhteystiedot. 
Yhdistyksen jäsenellä on tarvittaessa oikeus tutustua omiin 
tietoihinsa.   

6 Jäsenmaksu 
  Yhdistyksen vuosi-, perhe-, ja yhteisöjäsenet suorittavat 
vuosittain jäsenmaksun. Vuosikokous vahvistaa hallituksen 
esityksestä vuosittain jäsenmaksujen suuruudet erikseen 
kullekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on maksettava 
viimeistään kalenterivuoden  helmikuun loppuun mennessä. 
Kunniajäsen ja asiantuntijajäsen ovat vapaat 
jäsenmaksuvelvollisuudesta.   

7 Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. Jäsenen tulee suorittaa maksettavaksi 
erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksut. 
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Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen on 

 jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut 

 tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä 

 tai kenneltoiminnassaan tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta menetellyt yhdistyksen 
tarkoitusperien vastaisesti tai vilpillisesti. 

 tai on toistuvasti jättänyt noudattamatta yhdistyksen 
kulloinkin voimassa olevaa jalostuksen 
toimintaohjetta. 

  Edellä mainituilla perusteilla tapahtuvasta erottamisesta 
päättää hallitus. Ennen erottamispäätöksen tekemistä 
jäsenelle on annettava tilaisuus selityksen antamiseen 
asiasta, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun 
maksamatta jättäminen. 
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole 
oikeutta sen varoihin.  
Mikäli jäsen jättää erääntyneen jäsenmaksun kolmen 
kuukauden ajaksi maksamatta, hallitus voi katsoa hänet 
eronneeksi.   

8 Vuosikokous 
  Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka on 
pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, jos 
yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle, ja hallituksen on viipymättä 
vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle, vain 
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Jos 
jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys tammikuun loppuun 
mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.   
Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen 
kokoukseen on julkaistava kerran joko yhdistyksen 
jäsenjulkaisussa tai jokaiselle jäsenelle jäsenrekisteriin 
merkittyyn osoitteeseen lähetetyssä kirjallisessa 
tiedonannossa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.   

9 Päätöksenteko 
  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä 
lukuun ottamatta niitä tilanteita, joissa sääntöjen mukaan 
vaaditaan määräenemmistö. 
Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, jollei 
lippuäänestystä erikseen vaadita. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni muissa 
päätettävissä asioissa paitsi vaaleissa. Yhdistyksen 
puheenjohtajan vaalissa tulee valituksi ehdokas, joka saa 
eniten ääniä. Hallituksen jäsenen, varajäsenen tai muiden 
luottamushenkilöiden vaalissa, jos valittavia on enemmän kuin 
yksi, toimitetaan enemmistövaali siten, että jokainen 
äänioikeutettu voi merkitä äänestyslippuunsa enintään niin 
monen ehdokkaan nimen kuin valittavia on. Tällöin jokainen 
äänestyslippuun merkitty saa yhden äänen. Jos äänet 
menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla.   

10 Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 
  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat : 
Ennen kokouksen alkua tarkastetaan valtakirjat 

 kokouksen avaus 
 valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
 todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja 

osanottajat sekä  äänimäärät 
 valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa 
 hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 esitetään hallituksen toimintakertomus, 

toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja tilintarkastajien 
lausunto 

 toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman 
hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä 
päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle 

 esitetään jalostustoimikunnan toimintakertomus ja 
toimintasuunnitelma sekä jalostuksen toimintaohje. 

 hyväksytään em. toimintakertomus, 
toimintasuunnitelma ja jalostuksen toimintaohje, 
määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle 
toimintakaudelle 

 vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio 
seuraavaksi vuodeksi 

 valitaan hallitukselle joka toinen vuosi seuraavaksi 2-
vuotistoimikaudeksi puheenjohtaja, joka toimii myös 
yhdistyksen puheenjohtajana 

 hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 
kaksivuotiskaudeksi (2). 

 hallituksen varajäsenten (2 henkilöä) valitseminen 
yhdeksi vuodeksi 

 valitaan yhdistyksen edustaja(t) tilaisuuksiin, joihin 
yhdistyksen edustusta tarvitaan. 

 valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän 
varamiehensä kalenterivuodeksi kerrallaan 

 käsitellään hallituksen ja jäsenten tekemät esitykset 
 käsitellään muut kokouksen hyväksymät ja esille 

tulevat asiat huomioon ottaen yhdistyslain 23 :n 



LIITE 1 

 

määräykset 
 kokouksen päättäminen 

11   Hallitus ja yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus 
  Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen 
valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi 
(6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja 
valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Vuosittain ovat 
erovuorossa puolet varsinaisista jäsenistä sekä molemmat 
varajäsenet. Hallitus valitsee sihteerin ja vuosittain 
keskuudestaan varapuheenjohtajan.  Yhdistyksen 
rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri pyritään 
valitsemaan niin, että he ovat Suomen Kennelliitto - Finska 
Kennelklubben ry:n henkilöjäseniä.   Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on 
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja 
vähintään kolmen (3) muun jäsenen läsnä ollessa. Päätökset 
tehdään äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, 
ratkaisee puheenjohtajan ääni.   Yhdistyksen nimen kirjoittaa 
puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja yhdessä 
sihteerin tai hallituksen siihen valitseman toimihenkilön 
kanssa.    

12   Tilikausi ja tilintarkastus   
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen 
toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajille tammikuun 
loppuun mennessä ja tilintarkastus on suoritettava. 
Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa 

hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta.   

13   Muut toimikunnat 
  Yhdistyksen hallitus voi asettaa tarvittaessa alaisuudessaan 
toimivia toimikuntia hoitamaan niille osoittamiaan tehtäviä.   

14   Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
  Näiden sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle 
vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia 
halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se 
lausunnollaan varustettuna yhdistyksen vuosikokoukselle. 
Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 
Muutosehdotuksesta voidaan tarvittaessa pitää ylimääräinen 
kokous.   

15   Yhdistyksen purkaminen 
  Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) 
vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä 
yhdistyksen kokouksessa, joissa yhdistyksen purkamista 
kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista 
äänistä.   Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen varat 
luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän 
päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi toimivalle 
rekisteröidylle yhdistykselle.   Muutoin yhdistyksen 
toiminnassa noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään. 

16  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
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SUOMEN SPANIELILIITTO ry:n alaisten jalostustoimikuntien toimintaohje ja tehtävät 
 
MITEN JA MISSÄ VALITAAN 
 
Jalostusneuvojat valitaan: 
 
Ehdotus jalostustoimikuntien kokoonpanoista tehdään seuraavan kaavan mukaisesti: rotuneuvottelu -rotujärjestön 
(SSL) hallitus – rotujärjestön (SSL) kokous. 
 
Rotuaharrastavat yhdistykset: Cockerspanielit ry, Vesikoirat ry, Irlanninvesispanielit ry, Suomen Kooikerhondje ry, 
Suomen Lagottoklubi ry 
 
Rotuyhdistykset: Fieldspanielit ry, Barbet Finland ry 
 
Niillä roduilla, joilla ei ole omaa yhdistystä, ehdotus jalostustoimikunnan kokoonpanosta tehdään myös 
rotuneuvottelussa ja lähetetään rotujärjestön hallitukselle. 
 
SSL:n hallitus voi myös päättää ilman ehdotusta jalostustoimikunnan kokoonpanosta. 
 
Rotuneuvotteluista samoin kuin jalostustoimikuntien kokouksista tehdään pöytäkirja tai muistio, joka toimitetaan 
Spanieliliiton hallitukselle. 
 
Valintaan voi tehdä muutoksen SSL:n hallitus, mutta kuitenkin viime kädessä Suomen Spanieliliitto ry:n 
sääntömääräinen kokous. 
 
Siis: KYSYMYS ON ROTUJÄRJESTÖN = SUOMEN SPANIELILIITTO RY:N JALOSTUSTOIMIKUNNASTA. 
 
MINKÄLAINEN TULEE OLLA JALOSTUSTOIMIKUNNAN JÄSENEN 
 
Toimikunnalle asetetaan ehdottomat auktoriteettivaatimukset. Tämä perustuu siihen, että toimikunnan jäseninä on: 
 

- erittäin hyviä roduntuntijoita, mielellään myös ulkomuoto- ja koetuomareita 
- perinnöllisyysoppiin riittävän perehtyneitä henkilöitä 
- jäsenten on omattava käytännössä näyttöä siitä, että tuntevat rodun 
- omaavat kyvyn työskennellä ryhmässä 
- omaavat tarpeellista objektiivisuutta 
- ovat saaneet tarvittavan koulutuksen (SKL:n jalostusneuvojan perus- ja jatkokurssi) 

 
TEHTÄVÄT 
 
Yhteisesti on etukäteen sovittava neuvonnan periaatteet, mikä tarkoittaa sitä, että neuvontatyön on perustuttava 
rotumääritelmän ja PEVISA-ohjelman henkeen. On otettava huomioon olemassa oleva tilanne Suomessa ja 
odotettavissa oleva kehitys. Jalostustoimikunnan päätökset perustuvat pääasiassa kasvattajien ja harrastajien 
yhdessä rotuneuvottelussa laatimaan jalostuksen toimintaohjeeseen. 
 
Maalaisjärjen ja joustavuuden käyttö ei ole kiellettyä näissäkään asioissa, ja edellä mainittujen ominaisuuksien 
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puuttuessa jalostustoimikunnan työ saattaa jäädä vain tilastojen arkistoimiseksi, ja sillä ei ole kuin vähäinen 
merkitys käytännön koiranjalostuksessa. 
 
PÄÄTEHTÄVÄT 
 
Jalostustoimikunnat eivät anna urosehdotuksia kasvattajille, vaan kasvattaja itse valitsee sopivaksi katsomansa 
urokset ja lähettää yhdistelmän hyväksymispyyntönsä jalostustoimikunnalle. Jalostustoimikunta käsittelee tulleen 
pyynnön mahdollisuuksiensa mukaan pikaisesti. 
 
1. varsinainen neuvontatyö, jolloin ratkaistaan saapuneet kyselyt 
2. jalostustietojen ylläpito (siitosurokset, tutkimustulokset ym.) 
3. jalostustarkastusten järjestäminen 
4. jalostusyksilöiden maahan tuonnin ja viennin neuvontatyö 
5. pentueenhoito- ja astutusneuvonta, kasvattajien mahdollinen koulutus ja informointi 
6. informaatio rotujärjestön ulkomuoto- ja koetuomareiden neuvottelutilaisuuksiin 
7. tutkimustulosten julkistaminen, myös kasvattajille 
 
Yllämainitut asiat ovat luonnollisesti vain pääotsikoita, jotka ovat viitteenä lukuisiin erilaisiin tehtäviin. 
 
JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 
 
Tavoiteohjelman ensisijainen tarkoitus on koota rotuun ja sen jalostukseen liittyvä oleellinen tieto yksien kansien 
väliin, jotta se olisi rodun piirissä toimivien kasvattajien ja harrastajien käytettävissä. Ohjelman avulla voidaan 
rodun kehitystä seurata ja ohjata määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. 
 
Jalostustoimikunta esim. yhdessä rodun yhdistyksen kanssa laatii, hyväksytään rotua harrastavan yhdistyksen 
hallituksessa ja vuosikokouksessa sekä Suomen Spanieliliiton hallituksessa ja vuosikokouksessa. 
SUOMEN SPANIELILIITON JALOSTUSTOIMIKUNNAT NOUDATTAVAT SEURAAVAA KÄYTÄNTÖÄ 
 
Kasvattajan tulee tehdä jalostustiedustelut noin kuukautta ennen arvioitua juoksun alkua. Jos juoksu on alkanut 
arvioitua aiemmin, ei ole syytä kieltäytyä myöntämästä hyväksyntää, kunhan hyväksyntä pystytään antamaan 
ENNEN astutusta. 
 
Jalostustoimikunnan tarkoitus on tukea kasvattajia, ei vaikeuttaa heidän toimintaansa, mutta yhdessä sovittuja 
sääntöjä on noudatettava. 
 
Periaatteessa kaikki toimikunnan vaatimukset (=jalostustoimikunnan toimintaohje) täyttävät yhdistelmät saavat 
hyväksynnän. 
 
Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyntä evätä, tai se voidaan antaa vaikka kaikki vaatimukset eivät täytykään. 
Tällöin on aina oltava perustellut syyt toimia ohjeista poiketen ja ne on hyväksynnän/hylkäyksen yhteydessä 
eriteltävä tarkasti hyväksyntää pyytäneelle kasvattajalle. Epämääräiset viittaukset koiriin tai niiden sukutauluihin on 
unohdettava, asioista pitää olla viralliset dokumentit. 
 
Pentuvälitykseen otetaan vain hyväksytyistä yhdistelmistä syntyneet pentueet. Nartun omistajan velvollisuus on 
erikseen ilmoittaa pentunsa välittäjälle. Pentue on välityksessä luovutusikään (7 viikkoa) asti, jonka jälkeen 
kasvattajan on kahden viikon välein uusittava ilmoituksensa, muutoin pentue poistetaan välityksestä. 
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Pentuvälitystä hoitava henkilö toimittaa pyydettäessä tiedot astutuksista ja pentueista tarvittaviin julkaisuihin ja 
kotisivuille. 
 
Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita mitenkään (ei esitä omia mielipiteitään edes kysyttäessä), vaan luettelee 
pentueet syntymäjärjestyksessä. Välittäjä voi välittää myös omia pentujaan, jos ne ovat syntyneet hyväksynnän 
saaneista yhdistelmistä. 
 
SKL lähettää määrävälein tiedot rodun rekisteröinneistä ja tutkimustuloksista ym. jalostustoimikunnille. Ne on 
pidettävä järjestyksessä ja tietoja on välitettävä niitä haluaville. 
 
Eri rotujen poikkeusluvat käsittelee jokaisen rodun oma jalostustoimikunta. Kukin rotu hoitaa siis poikkeuslupansa 
omatoimisesti, mutta puoltoon on aina muistettava mainita, että kyseessä on Suomen Spanieliliitto ry:n (eikä esim. 
rotua harrastavan yhdistyksen) jalostustoimikunta. Siis: Suomen Spanieliliitto ry 
Jalostustoimikunta/rotu 
 
Tilastojen laatiminen = jalostustoimikunnan toimintakertomus. Helmikuun puoleen väliin mennessä on jokaisesta 
rodusta laadittava vuositilasto, josta käy ilmi rekisteröintien määrä, tuontikoirien osuus, jalostustiedustelujen 
määrä, montako tiedustelua on evätty sekä tutkittujen koirien määrä ja tutkimustulokset. Tilastot on toimitettava 
Spanieliliiton sihteerille, joka liittää ne rotujärjestön toimintakertomukseen.   
 
Toimintasuunnitelma toimitetaan viimeistään kuukautta ennen rotujärjestön syyskokousta rotujärjestön sihteerille. 
 
Vuosittain jalostustoimikunnat ilmoittavat toimihenkilöidensä yhteystiedot SSL:n hallitukselle tai 
jalostusyhdyshenkilölle. Jos jalostustoimikunnissa tulee henkilömuutoksia toimintavuoden aikana, myös ne 
ilmoitetaan hallitukselle/jalostusyhdyshenkilölle. 
 
Jalostustoimikunta itse päättää vuosittain mitä muuta toimintaa (kursseja, tarkastuksia tms.) se näiden 
rutiinitoimien ohella järjestää. 
 
Jalostustoimikunnalle myönnetään SSL:n syyskokouksessa seuraavan vuoden määräraha, jonka sisällä kuluja 
korvataan. On tullut tavaksi korvata mm. Kennelliiton koulutuksiin osallistuville osallistumismaksu tai osa siitä. 
Rotujen yhdistykset avustavat koulutettavia matkakustannuksissa. 
 
VIRALLISET ROTUPALAVERIT KUTSUU KOOLLE JALOSTUSTOIMIKUNTA JA KUTSU ON JULKAISTAVA 
SPANIELILEHDESSÄ JA SSL:N KOTISIVUILLA 
 
HUOM! 
!! Toimikunnan tulee pidättäytyä asiallisuudessa ja tosiasioissa 
!! Jalostustoimikunta ei pidä listaa hyvistä ja vähemmän hyvistä kasvattajista 
!! Kaikki kasvattajat ovat samanarvoisia, myös jalostustoimikunnan jäsenet 
!! Kaikki tieto otetaan vastaan, mutta huhupuheita ei levitetä 
!! Ainoastaan dokumentoitu tieto on virallista tietoa 
!! Jalostustoimikunnan jäsenellä on paljon vastuuta ja velvoitteita, mutta Suomen Spanieliliitto ry:n 
hallituksella ja sääntömääräisillä kokouksilla on kuitenkin valta tässä rotujärjestössä 
!! Yhteydenpito SSL:n hallitukseen tapahtuu jalostusyhdyshenkilön välityksellä.   
!! Jalostustoimikunnan katsotaan omaavan hyvän ja pitkäaikaisen rodun tuntemuksen, sitä tulee pitää yllä 
opiskelemalla ja seuraamalla tilannetta myös ulkomailla
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MH-luonnekuvauksen osiot ja pisteytys 
1 KONTAKTI 
a. Tervehtiminen  miten innokas koira on tervehtimään testinjohtajaa 
b. Yhteistyö  miten koira käyttäytyy testinjohtajan kuljettaessa sitä taluttimessa ohjaajasta poispäin 
c.Käsittely  miten koira käyttäytyy testinjohtajan koetellessa sen läpi  
 
2. LEIKKI 1 
a. Leikkihalu miten koira käyttäytyy ohjaajan ja testinjohtajan heitellessä räsyä toisilleen  
b. Tarttuminen miten koira käyttäytyy ohjaajan heittäessä rätin maahan 
c. Puruote ja taisteluhalu alkaako koira repiä testinjohtajalla olevaa rättiä tämän kanssa 
 
3 a. TAKAA-AJO 
Takaa-ajo  miten koira käyttäytyy turkiksen liikkuessa siitä poispäin siksakkia tien yli  
3 b. TARTTUMINEN 
Tarttuminen miten koira käyttäytyy päästyään turkiksen luo  
 
4. AKTIVITEETTITASO 
miten koira käyttäytyy ohjaajan seisoessa sen kanssa metsässä 3 minuutin ajan 
 
5. ETÄLEIKKI 
a. Kiinnostus  miten koira käyttäytyy remmissä ollessaan avustajan pyytäessä sitä leikkiin 40 metrin etäisyydellä  
b.Puolustus/aggressio  näyttääkö koira uhkaelkeitä avustajaa kohtaan 
c.Uteliaisuus  miten kiinnostunut koira on avustajasta  
d. Leikkihalu  haluaako koira repiä riepua avustajan kanssa 
e. Yhteistyö  miten koira leikkii avustajan kanssa 
 
6. YLLÄTYS 
a.Pelko  miten paljon koira pelästyy edestä nousevaa haalaria 
b. Puolustus/aggressio  
c. uteliaisuus  mitennopaesti koira uskaltautuu tarkastelemaan haalaria  
d. Jäljellejäävä pelko  miten pelokkaasti koira suhtautuu haalariin, kun sen ohi kuljetaan uudelleen kahdesti  
e. jäljellejäävä kiinnostus  miten kiinnostunut koira on haalarista, kun se ohi kuljetaan uudelleen kahdesti 
 
7. ÄÄNIHERKKYYS 
a. Pelko  miten paljon koira pelästyy vierestä kuuluvaa räminää 
b. Uteliaisuus  miten nopaesti koira menee katsomaan räminälaitetta 
c. Jäljellejäävä pelko  miten koira reagoi pelolla räminälaitteeseen kahdella ohituskerralla 
d. Jäljellejäävä kiinnostus  miten utelias koira on räminälaitetta kohtaan kahdella ohituskerralla 
 
8. AAVEET 
a. Puolustus/aggressio  miten uhkaavasti koira käyttäytyy aaveita kohtaan  
b. Kontrolli  miten koira seuraa lähestyviä aaveita  
c. Pelko  miten paljon koira pelästyy aaveita  
d. Uteliaisuus  miten pian koira uskaltautuu aaveita katsomaan 
e. Kontaktinotto aavepukuiseen avustajaan 
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9. LEIKKI 2 
a. Leikkihalu miten koira käyttäytyy ohjaajan ja testinjohtajan heitellessä räsyä toisilleen 
b. Tarttuminen miten koira käyttäytyy ohjaajan heittäessä rätin maahan 
 
10. AMPUMINEN 
miten koira reagoi 2 laukaukseen leikkiessään ja 2 laukaukseen ollessaan taluttimessa 

 

MH-kuvaus 

  1 2 3 4 5 

1a. KONTAKTI 
Tervehtiminen 

Torjuu kontaktia, 
murisee tai yrittää 
purra 

Välttää kontaktia, 
väistää 

Hyväksyy kontaktin 
vastaamatta siihen, 
ei väistä 

Ottaa itse 
kontaktia, tai 
vastaa siihen 

Mielistelevä 
kontaktin otossa, 
hyppii, vinkuu, 
haukkuu jne. 

1b. KONTAKTI 
Yhteistyö 

Ei lähde vieraan 
ihmisen mukaan / 
Ei kokeilla 

Lähtee mukaan 
haluttomasti 

Lähtee mukaan 
halukkaasti, ei ole 
kiinnostunut TO:sta 

Lähtee mukaan 
halukkaasti, 
kiinnostuu TO:sta 

Lähtee mukaan 
hyvin innokkaasti, 
erittäin 
kiinnostunut 
TO:sta 

1c. KONTAKTI 
Käsittely 

Torjuu 
murisemalla, ja/tai 
yrittää purra 

Väistää tai hakee 
tukea ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn Hyväksyy ja ottaa 

kontaktia 
Hyväksyy ja 
vastaa liioitetulla 
kontaktilla 

2a. LEIKKI 1 
Leikkihalu 

Ei leiki - ei osoita 
kiinnostusta 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta 

Leikkii - aktiivisuus 
lisääntyy / vähenee 

Leikkii, aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen 

Leikkii, aloittaa 
hyvin nopeasti ja 
on hyvin 
aktiivinen 

2b. LEIKKI 1 
Tarttuminen 

Ei tartu 
esineeseen 

Ei tartu, nuuskii 
esinettä 

Tarttuu viiveellä tai 
etuhampailla. 

Tarttuu heti koko 
suulla 

Tarttuu heti, 
nappaa esineen 
vauhdista 

2c. LEIKKI 1 
Puruote ja 
taisteluhalu 

Ei tartu 
esineeseen 

Tarttuu viiveellä - 
irrottaa / pitää, ei 
vedä vastaan 

Tarttuu, vetää 
vastaan, mutta 
irrottaa ja tarttuu 
uudestaan / 
Korjailee otetta 

Tarttuu heti koko 
suulla, vetää 
vastaan kunnes 
TO irrottaa 

Tarttuu heti koko 
suulla, vetää 
tempoo, ravistaa - 
kunnes TO 
irrottaa 

3a. TAKAA-AJO 

Ei aloita Aloita, mutta 
keskeyttää 

Aloittaa 
etenemisen 
hitaasti, voi lisätä 
vauhtia, seuraa 
koko matkan 
saalista 

Aloittaa kovalla 
vauhdilla, 
päämäärähakuise
sti - jarruttaa 
saalille 

Aloittaa heti 
kovalla vauhdilla 
juosten saaliin 
ohi, voi kääntyä 
saaliille 

Ei aloita Aloita, mutta 
keskeyttää 

Aloittaa 
etenemisen 
hitaasti, voi lisätä 
vauhtia, seuraa 
koko matkan 

Aloittaa kovalla 
vauhdilla, 
päämäärähakuise
sti - jarruttaa 
saalille 

Aloittaa heti 
kovalla vauhdilla 
juosten saaliin 
ohi, voi kääntyä 
saaliille 
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saalista 

3b. TARTTUMINEN 

Ei kiinnostu 
saaliista / Ei 
juokse perään. 

Ei tartu, nuuskii 
saalista 

Tarttuu saaliiseen 
epäröiden tai 
viiveellä 

Tarttuu heti 
saaliiseen, mutta 
irrottaa 

Tarttuu heti 
saaliiseen, pitää 
sitä suussaan 
väh. 3 sek 

Ei kiinnostu 
saaliista / Ei 
juokse perään. 

Ei tartu, nuuskii 
saalista 

Tarttuu saaliiseen 
epäröiden tai 
viiveellä 

Tarttuu heti 
saaliiseen, mutta 
irrottaa 

Tarttuu heti 
saaliiseen, pitää 
sitä suussaan 
väh. 3 sek 

4. AKTIVITEETTI-
TASO 

Tarkkailematon, 
kiinnostumaton, 
passiivinen 

Tarkkailevainen, 
rauhallinen, voi 
istua, seistä tai 
maata 

Tarkkailevainen ja 
enimmäkseen 
rauhallinen, 
yksittäisiä 
toimintoja 

Tarkkailevainen, 
toiminnot tai 
rauhattomuus 
lisääntyy 
vähitellen 

Toiminnot 
vaihtelevat 
nopeasti osion 
aikana / Rauhaton 
koko ajan 

5a. ETÄLEIKKI 
Kiinnostus 

Ei kiinnostu 
avustajasta 

Tarkkailee 
avustaa, välillä 
taukoja 

Kiinnostunut 
avustajasta, seuraa 
ilman taukoja 

Kiinnostunut 
avustajasta, 
yksittäisiä 
lähtöyrityksiä 

Erittäin 
kiinnostunut 
avustajasta, 
toistuvia 
lähtöyrityksiä 

5b. ETÄLEIKKI 
Uhka/aggresssio 

Ei osoita 
uhkauseleitä 

Osoittaa yksittäisiä 
(1-2) uhkauseleitä 
osion ensim. 
osassa 

Osoittaa yksittäisiä 
(1-2) uhkauseleitä 
osion ensim. ja 
toisessa osassa 

Osoittaa 
useampia 
uhkauseleitä 
osion ensim. 
osassa 

Osoittaa 
useampia 
uhkauseleitä 
osion ensim. ja 
toisessa osassa 

5c. ETÄLEIKKI 
Uteliaisuus 

Ei saavu 
avustajan luo 

Saapuu linjalle 
aktiivisen 
avustajan luo 

Saapuu piilossa 
olevan puhuvan 
avustajan luo 

Saapuu avustajan 
luo epäröiden tai 
viiveellä 

Saapuu avustajan 
luo suoraan ilman 
apua 

5d. ETÄLEIKKI 
Lekkihalu 

Ei osoita 
kiinnostusta 

Ei leiki, osoittaa 
kiinnostusta 

Leikkii - voi tarttua 
varovasti, mutta ei 
vedä 

Tarttuu, vetää 
vastaan, voi 
irrottaa ja tarttua 
uudelleen 

Tarttuu, vetää 
vastaan ei irrota 

5e. ETÄLEIKKI 
Yhteistyö 

Ei osoita 
kiinnostusta 

Kiinnostuu, mutta 
keskeyttää 

On kiinnostunut 
leikkivästä 
avustajasta 

Kiinnostunut 
leikkivästä sekä 
passiivisesta 
avustajasta 

Houkuttelee myös 
passiivista 
avustajaa 
leikkimään 

6a. YLLÄTYS 
Pelko 

Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti 

Kyykistyy ja 
pysähtyy 

Väistää 
kääntämättä pois 
katsettaan 
haalarista 

Pakenee enintään 
5m 

Pakenee 
enemmän kuin 5 
metriä 

6b. YLLÄTYS 
Puolustus/aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä 

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
hyökkäyksiä, voi 
purra 

6c. YLLÄTYS 
Uteliaisuus 

Menee haalarin 
luo kun se on 
laskettu maahan / 

Menee haalarin luo 
kun ohjaaja puhuu 
kyykyssä ja 

Menee haalarin luo 
kun ohjaaja seisoo 
sen edessä 

Menee haalarin 
luo kun ohjaaja on 
edennyt 

Menee haalarin 
luo ilman ohjaajan 
apua. 
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Ei mene ajoissa houkuttelee koiraa puoliväliin 

6d. YLLÄTYS 
Jäljellejäävä pelko 

Ei minkäänlaisia 
liikkumisnopeude
n vaihteluita tai 
väistämistä 

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla 

Pieni niiaus tai 
nopeuden vaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen ohituskerran 
jälkeen 

Niiaus tai 
nopeuden 
vaihtelu 
samanlaisina 
vähintään 
kahdella 
ohituskerralla 

Voimakas pelko, 
voi lisääntyä 
jokaisella 
ohituskerralla 

6e. YLLÄTYS 
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita 
kiinnostusta 

Pysähtyy, 
haistelee tai 
katselee laitetta 
yhdellä 
ohituskerralla 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee laitetta 
väh. kahdella 
ohituskerralla 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus 
vähenee 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa 
väh. kahdella 
ohituskerralla 

7a. 
ÄÄNIHERKKYYS 
Pelko 

Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti 

Kyykistyy ja 
pysähtyy 

Väistää 
kääntämättä pois 
katsettaan 

Pakenee enintään 
5m 

Pakenee 
enemmän kuin 5 
metriä 

7b. 
ÄÄNIHERKKYYS 
Uteliaisuus 

Ei mene 
katsomaan 

Menee 
räminälaitteen luo 
kun ohjaaja puhuu 
kyykyssä ja 
houkuttelee koiraa 

Menee 
räminälaitteeen luo 
kun ohjaaja seisoo 
vieressä 

Menee 
räminälaitteen luo 
kun ohjaaja on 
edennyt 
puoliväliin 

Menee 
räminälaitteen luo 
ilman apua 

7c. 
ÄÄNIHERKKYYS 
Jäljellejäävä pelko 

Ei minkäänlaista 
liikkumisnopeude
n vaihteluita tai 
väistämistä 

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla 

Pieni niiaus tai 
nopeuden vaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen ohituskerran 
jälkeen 

Niiaus 
tainopeuden 
vaihtelu 
samanlaisina 
vähintään 
kahdella 
ohituskerralla 

Voimakas pelko, 
voi lisääntyä 
jokaisella 
ohituskerralla 

7d. 
ÄÄNIHERKKYYS 
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita 
kiinnostusta 
räminälaitetta 
kohtaan 

Pysähtyy, 
haistelee tai 
katselee laitetta 
yhdellä 
ohituskerralla 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee laitetta 
väh. kahdella 
ohituskerralla 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus 
vähenee 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa 
väh. kahdella 
ohituskerralla 

8a. AAVEET 
Puolustus/aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä 

osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä 

Osoittaa 
uhkauseleitä ja 
useampia 
hyökkäyksiä 

8b. AAVEET 
Tarkkaavaisuus 

Yksittäisiä 
vilkaisuja ja sen 
jälkeen ei 
kiinnostusta / Ei 
kiinnostu lainkaan 

Katselee aaveita 
silloin tällöin 

Tarkkailee aaveita, 
pitkiä taukoja, 
kumpaakin puolet 
ajasta tai koko ajan 
toista 

Tarkkailee 
aaveita, lyhyitä 
taukoja 

Tarkkailee 
molempia aaveita 
koko osion ajan 

8c. AAVEET 
Pelko 

On ohjaajan 
edessä tai sivuilla 

On enimmäkseen 
ohjaajan edessä 
tai sivulla, pientä 
välimatkanottoa 

On enimmäkseen 
ohjaajan edessä tai 
sivulla, vaihtelee 
paon ja kontrollin 

On enimmäkseen 
ohjaajan takana, 
vaihtelee paon ja 
kontrollin välillä 

Peruuttaa 
enemmän kuin 
taluttimen mitan 
tai lähtee paikalta 
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välillä / Pakenee 

8d. AAVEET 
Uteliaisuus 

Menee 
katsomaan, kun 
ohjaaja on ottanut 
avustajalta hupun 
pois / Ei mene 
ajoissa 

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja puhuu 
avustajan kanssa 
ja houkuttelee 
koiraa 

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja seisoo 
avustajan vieressä 

Menee 
katsomaan, kun 
ohjaaja on 
edennyt 
puoleenväliin 

Menee 
katsomaan ilman 
apua 

8e. AAVEET 
Kontaktinotto 
aaveeseen 

Torjuu kontaktia / 
Ei mene ajoissa 

Hyväksyy 
avustajan 
tarjoaman 
kontaktin, mutta ei 
vastaa siihen 

Vastaa avustajan 
tarjoamaan 
kontaktiin 

Ottaa itse 
kontakita 
avustajaan 

Innostunutta 
kontaktinottoa 
avustajaan, esim. 
hyppii tai vinkuu 

9a. LEIKKI 2 
Leikkihalu 

Ei leiki - ei osoita 
kiinnostusta 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta 

Leikkii - aktiivisuus 
lisääntyy / vähenee 

Leikkii - aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen 

Leikkii - aloittaa 
erittäin nopeasti ja 
on hyvin 
aktiivinen 

9b. LEIKKI 2 
Tarttuminen 

Ei tartu 
esineeseen 

Ei tartu, nuuskii 
esinettä 

Tarttuu esineeseen 
viiveellä tai 
etuhampilla 

Tarttuu heti koko 
suulla 

Tarttuu heti, 
nappaa esineen 
vauhdista 

10. AMPUMINEN 

Ei häiriinnyt, 
havaitsee 
nopeasti ja sen 
jälkeen täysin 
välinpitämätön 

Häiritsevyys 
lisääntyy leikin / 
passiivisuuden 
aikana, sen 
jälkeen 
välinpitämätön 

Kiinnostuu 
laukauksista, 
yleisöstä tms, 
mutta palaa leikkiin 
/ passiivisuuteen 

Keskeyttää leikin / 
passiivisuuden, 
lukkiutuu yleisöä, 
laukauksia tms 
kohden, ei palaa 
leikkiin / 
passiivisuuteen 

Häiriintynyt, 
pelokas / Yrittää 
paeta / Ohjaaja 
luopuu ampumis 
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MH-kuvauksen suorittaneiden lagottojen osasuorituskohtaiset pisteet 
1a 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
1b 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 4 
1c 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 
2a 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 4 3 4 2 2 2 1 2 
2b 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 4 1 2 3 1 1 
2c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
3a1 2 5 2 1 1 1 1 1 4 1 4 1 3 3 2 1 2 1 1 1 
3b1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 3 3 3 1 4 1 1 1 
3a2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
3b2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 
4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 
5a 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 5 2 1 1 
5b 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
5c 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
5d 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
5e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
6a 2 3 3 4 2 5 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 1 3 4 3 
6b 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
6c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 5 2 5 1 2 3 
6d 5 1 4 2 1 3 2 1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 4 4 3 
6e 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
7a 3 3 5 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 
7b 4 4 5 2 4 4 2 4 2 2 5 3 2 2 1 2 5 3 1 2 
7c 2 1 1 2 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2 4 1 
7d 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 
8a 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 
8b 4 4 3 5 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 5 2 3 4 4 
8c 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 2 5 4 2 1 2 4 5 1 
8d 3 2 1 2 1 1 2 3 1 1 3 2 2 5 1 1 2 1 1 5 
8e 3 3 2 4 1 1 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 1 1 4 
9a 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 4 3 3 3 3 1 1 2 1 1 
9b 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 4 2 3 2 3 1 1 3 1 1 
10 5a 2 1 5a 5a 2 5a 2 1 4 2 1 3 3 5a 3 3 4 5a 4 
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Luonnetestin arvostelu ja pisteytys 
www.dogsports-online.com/lte/esittely.htm 
 

Suomalaisen luonnetestin tuloksissa arvioidaan koiraa yhdeksän eri ominaisuuden suhteen. 

1) Toimintakyky 
Eräs testin tärkeimmistä tuloksista. Toimintakyvyn arvosana kuvaa koiran kykyä tehdä ratkaisuja erilaisissa sille 
uusissa tilanteissa. Toimintakykyä ilmaisee yhtälailla puolustautuminen kuin pakokin, toimintakyvyttömyys ilmenee 
koiran pyrkiessä joko mitätöimään tilanteen, tai sen muutoin jähmettyessä paikalleen mitään tekemättömäksi. 

Toimintakyvyn testaamiseen on luonnetestissä kaksi erikoiskoetta: KELKKAKOE, jossa vedetään esim kelkalle 
kyhättyä epämääräistä ihmistä muistuttavaa hahmoa hiljalleen kohti koiraa. Hahmo vedetään lopuksi aivan 
ohjaajan luo. Koiran tulee pelätä hahmoa ja väistää sitä - varsinainen toimintakyky mitataan kelkan pysähdyttyä: 
miten nopeasti koira tulee tutkimaan sille peloittavaa "mörköä". 

Sekä nk. PIMEÄ HUONE, jossa ohjaaja menee koiraa peräänsä kutsuen heikosti valaistuun tilaan (kellari tms). 
Koira jää toisen tuomarin kanssa ulkopuolelle odottamaan kunnes ohjaaja on poistunut, ja se päästetään hetken 
kuluttua sisään. Koiran tulisi etsiä ohjaaja pimeästä ilman apua (kutsu tms). Tässä kokeessa ei etsimiseen 
kulutettu aika merkitse mitään, kunhan koira liikkuu - toimii - koko ajan. Tästä osasuorituksesta puuttuu 
kelkkakokeeseen oleellisesti kuuluva uhka. 

2) Terävyys 
Terävyys on koiran taipumusta reagoida aggressiivisesti sitä uhkaavaa ihmistä kohtaan. Mitä terävämpi koira on, 
sitä pienemmästä ärsytyksestä se käyttäytyy aggressiivisesti. 

Terävyyden arviointiin on luonnetestissä oma erikoiskokeensa: Koira kiinnitetään lyhyellä taluttimella seinään tms. 
ja ohjaaja poistuu näkyvistä. Koiran rauhotuttua alkaa toinen testituomareista lähestyä sitä ensin epäröiden, ja 
lopuksi selkeän uhkaavasti. Saavuttuaan koiran luo tuomari lopettaa uhkaamisen ja alkaa puhua koiralle 
ystävällisesti. Koiran tulee lopettaa kaikki aggressiivinen tai pelokas käyttäytyminen ja antaa nyt ystävällisen 
hyökkääjän koskea itseensä. 

3) Puolustushalu 
Puolustushalu on koiran perinnöllinen halu puolustaa laumaansa. Tätä kuten muitakin ominaisuuksia arvioitaessa 
pyritään luonnetestissä arvioimaan nimenomaan halua, ei opittua kykyä. Koiran toiminnan voimakkuus sen 
puolustaessa ohjaajaansa ei vaikuta arvosanaan, tärkeämpää on mm. sen asema ohjaajaan ja hyökkääjään 
nähden. Kun koira pyrkii pysymään ohjaajan ja hyökkääjän välissä osoittamatta minkäänlaista aggressiivisuutta, 
voidaan katsoa sillä selvästi olevan puolustushalua, kun taas voimakkaastikin ohjaajan selän takaa haukkuva ja 
muriseva koira saattaa omata puutteita tässä ominaisuudessa. 

Puolustushalua testataan suorittamalla hyökkäys koiran kanssa kulkevaa ohjaajaa kohti. 

4) Taisteluhalu 
Taisteluhalu on koiran perinnöllinen halu käyttää ruumistaan leikkimieliseen (tai todelliseen) taisteluun 
saavuttaakseen haluamansa päämäärän. Tämä ilmenee useimmiten leikkimishaluna. Väsyessään fyysisesti koira 
jatkaa toimintaa nimenomaan taisteluhalunsa avulla. 

Luonnetestissä taisteluhalua mitataan erikoiskokeella, jossa tuomari leikkii koiran kanssa kepillä, rätillä tms. Kun 
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koira kiinnostuu lelusta, aloitetaan taisteluleikki, joka lopuksi lopetetaan "kesken", jotta nähdään haluaako koira 
vielä jatkaa sitä oma-aloitteisesti. Kaikki koirat eivät ole tottuneet leikkimään ihmisen kanssa, tai ovat 
perusluonteeltaan pidättyväisiä vierasta kohtaan, joten niiden ei voi odottaakaan leikkivän vieraan ihmisen kanssa. 
Tässä tilanteessa annetaan ohjaajan yrittää leikkiä koiransa kanssa. Vaikka koira ei leikkisi ollenkaan, näkyy 
taisteluhalu muissakin luonnetestin osasuorituksissa (esim. kelkkakokeessa). Pelkkä leikkiminen ei ratkaise 
annettavaa arvosanaa. 

5) Hermorakenne 
Koiran hermojen vahvuus on sen tärkeimpiä jokapäiväiseen elämään vaikuttavia tekijöitä. Tämä ominaisuus ei ole 
mitenkään omistajan vaikutettavissa. Syntyään hermoheikkoa koiraa ei voi esimerkiksi pentuajan totuttamisella 
parantaa. Samoin perimältään hyvähermoinen koira kestää merkittävästi enemmän "kolhuja" elämässään niiden 
vaikuttamatta sen käyttäytymiseen. 

Hermorakennetta tarkkaillaan koko luonnetestin ajan. Optimissaan koiran tulisi kohdata järkkymättä kaikki testiin 
kuuluvat oudot tilanteet. 

6) Temperamentti 
Temperamentti on koiran kyky havainnoida ympäristöään ja toimia sen mukaisesti. Kyse ei ole ainoastaan sen 
nopeudesta reagoida, vaan optimissaan koiran tulisi havaita kaikki siihen vaikuttavat ympäristön tapahtumat ilman 
viivettä ja reagoida niihin. Temperamentin ollessa liian korkealla, häiritsevät kaikki ympäristön tapahtumat sen 
keskittymistä tilanteisiin. 
Temperamentin arviointiin on oma erikoiskokeensa: Ohjaajan kanssa kulkevan koiran perään lasketaan 
esimerkiksi telineellä oleva kivillä tms. täytetty tynnyri, jolla pyritään aikaansaamaan koiralle takaa-ajotilanne. 
Koiran väistöliikkeen voima ja hallinta kuvaavat sen temperamenttia. 

7) Kovuus 
Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa sille epämiellyttäviä (ja muitakin) kokemuksia ja välttää niiden 
kohtaamista uudelleen. Tämä ominaisuus on ratkaisevassa asemassa koiran käyttäytymisen ilmenemiseen. 
Perimältään pehmeän koiran näkyvä käyttäytyminen muuttuu etenkin sen elämän alkuvaiheessa paljonkin 
kokemuksien perusteella, kun taas kova koira ei anna näiden vaikuttaa käytökseensä. 

Luonnetestissä koiran kovuutta tarkkaillaan koko testin ajan, ja lisäksi sille on oma erikoiskokeensa: Ohjaajan 
kanssa kulkeva koira pelästytetään esimerkiksi kulman takaa äkkiä sen eteen avatun sateenvarjon avulla. Koiraa 
ei päästetä selvittämään mitä tapahtui, vaan ohjaaja vie sen pois paikalta heti varjon avautumisen jälkeen. Hetken 
päästä ohjaaja palaa koiran kanssa tapahtumapaikalle. Pehmeä koira ei tule vapaa-ehtoisesti uudelleen paikalle, 
vaan tarvitsee houkuttelemista - kova koira puolestaan ei muista tapahtunutta, vaan kulkee reippaasti uudelleen 
tapahtumapaikalle. 

8) Luoksepäästävyys 
Luoksepäästävyyttä mitataan koiran suhtautumisella vieraaseen, ystävällisesti käyttäytyvään ihmiseen. Koiran 
tulisi antaa tämän ottaa kontakti ja koskea itseensä. 

9) Suhtautuminen ampumiseen 
Luonnetestiin kuuluu aina kaksi 9mm pistoolilla ammuttua laukausta. Koiran tulisi säilyttää toimintakykynsä 
laukauksista huolimatta. Laukaukset ammutaan testin viimeisenä osiona, jotta mahdollisesti ampumiseen 
voimakkaasti reagoivien koirien muut ominaisuudet saadaan arvioitua ilman laukausten aiheuttamaa painetta. 

Arvostelutaulukko: 
Toimintakyky (kerroin 15) 
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 +3 erittäin suuri 
 +2 suuri 
 +1 kohtuullinen 
 -1 pieni 
 -2 riittämätön 
 -3 toimintakyvytön 

Terävyys (kerroin 1) 

 +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
 +2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
 +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
 -1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 
 -2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 
 -3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 

Puolustushalu (kerroin 1) 

 +3 kohtuullinen, hillitty 
 +2 suuri, hillitty 
 +1 pieni 
 -1 haluton 
 -2 erittäin suuri 
 -3 hillitsemätön 

Taisteluhalu (kerroin 10) 

 +3 suuri 
 +2 kohtuullinen 
 +1 erittäin suuri 
 -1 pieni 
 -2 riittämätön 
 -3 haluton 

Hermorakenne (kerroin 35) 

 +3 rauhallinen ja varma 
 +2 suhteellisen rauhallinen 
 +1 hieman rauhaton 
 -1 vähän hermostunut 
 -2 hermostunut 
 -3 erittäin hermostunut 

Temperamentti (kerroin 15) 

 +3 vilkas +2 kohtuullisen vilkas 
 +1 erittäin vilkas 
 -1 häiritsevän vilkas 
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 -2 välinpitämätön 
 -3 apaattinen 

Kovuus (kerroin 8) 

 +3 kohtuullisen kova 
 +2 kova 
 +1 hieman pehmeä 
 -1 erittäin kova 
 -2 pehmeä 
 -3 erittäin pehmeä 

Luoksepäästävyys (kerroin 15) 

 +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 
 +2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen 
 +1 mielistelevä 
 -1 selvästi pidättyväinen 
 -2 hyökkäävä 
 -3 salakavala 

Laukauspelottomuus 

 + laukausvarma 
 + laukauskokematon 
 + paukkuärtyisä 
 + laukausaltis 
 + laukausarka
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Luonnetestiin osallistuneiden lagottojen koirakohtaiset pisteet 
Luonnetestiin v. 2006-2011 osallistuneiden 27 lagoton tulokset 
Toimintak
yky 

Terävyys Puolustus
halu 

Taisteluha
lu 

Hermorak
enne 

Tempera
mentti 

Kovuus Luoksepä
ästävyys 

Laukausp
elottomuu
s 

Kokonais
pisteet 

-1 1 1 1 1 3 1 1 + 80 
-1 1 -1 -1 1 1 1 3 - 78 
-1 1 1 -1 1 2 1 3 ++ 95 
1 1 1 -1 1 2 1 3 +++ 125 
1 1 3 2 1 3 1 3 +++ 172 
-1 1 -1 -1 1 3 1 2b ++ 93 
1 1 1 2 1 3 1 3 +++ 170 
1 3 3 -1 1 3 1 3 +++ 144 
-1 1 -1 -1 1 2 1 -1 - 33 
-1 2 2 2 1 1 -2 2a +++ 73 
1 3 3 -2 1 2 1 2a +++ 104 
1 1 1 -1 1 3 1 3 +++ 140 
1 1 1 2 1 3 1 3 - 170 
1 1 1 2 1 3 1 3 +++ 170 
1 1 1 -1 1 2 3 3 - 141 
1 1 1 -2 1 2 1 3 ++ 115 
1 1 1 -1 1 3 1 3 +++ 140 
1 1 1 -1 1 3 1 2a ++ 125 
1 1 3 -1 1 2 1 2a ++ 112 
2 3 3 -1 1 3 3 3 ++ 175 
-1 1 1 -2 1 1 -2 3 - 46 
1 2 2 1 1 -1a 1 2a +++ 87 
1 3 3 3 2 3 3 3 +++ 235 
1 1 1 -1 1 3 1 2a ++ 125 
1 3 1 -1 1 2 1 2b +++ 112 
-1 3 1 -1 -1 2 1 2b -- 12 
1 1 1 -1 1 2 3 3 +++ 141 
-- laukausarka; - laukausaltis; +paukkuärtyisä; ++ laukauskokematon; +++ laukausvarma 
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