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1. YHTEENVETO 

 
Suomenpystykorvan tavoitteellinen jalostus alkoi virallisesti vuonna 1892, jolloin tehtiin ensimmäinen 
rotumääritelmä, suomalainen haukkuva lintukoira. Suomenpystykorvan jalostustavoitteeksi asetettiin 
alun perin saada aikaan hyvä puuhun lintua haukkuva koira, joka on myös kaunis pihakoira, mutta 
useimmilla yksilöillä on edelleen valmiuksia kehittyä opetuksesta riippuen työskentelemään halutulle 
riistalle. 
 
Suomenpystykorva rotu on muodostettu aikanaan vain muutamista kymmenistä alkuperäistä 
maatiaiskantaa olevista yksilöistä, ahdastakin suku- ja linjasiitosta käyttäen. Rodun geenipohjan on 
tähän asti ajateltu silti aiemmin olevan varsin tyydyttävällä tasolla. Vuonna 2011 toteutetussa 
suomenpystykorvan DLA-monimuotoisuuden kartoituksessa kuitenkin selvisi, että 
samaperintäisyysaste suomenpystykorvapopulaatioissa on korkea. Tämä voi lisätä riskiä perinnöllisten 
sairauksien ilmituloon. Samaperintäisyyttä onkin tavoitteena pienentää jalostuksen ohjauksella. 
 
Rotukohtaisia asioita Suomen Pystykorvajärjestössä hoitaa suomenpystykorvajaosto ja sen rinnalla 
jalostuksen ohjausta jalostusryhmä. Suomenpystykorvajaostoon ja jalostusryhmään on valittu 
asiantuntevia, hyvin rotukohtaisista asioista ja jalostuksesta perillä olevia henkilöitä. Jalostusryhmässä 
kasvattajille kohdennettua jalostusneuvontaa antaa sen puheenjohtajan lisäksi 3 - 4 muuta 
jalostusneuvojaa. Suomenpystykorvajaoston sekä jalostusryhmän päämääränä on ohjata jalostusta 
siten, että rodun terveys kehittyy myönteiseen suuntaan ja käyttöominaisuudet sekä ulkomuoto 
säilyvät rodunomaisina. Pentuvälitystä hoitaa 2 - 3 pentuvälittäjää. 
 
Suomenpystykorvien rekisteröintimäärät Suomessa ovat laskeneet jo parikymmentä vuotta. 2000 
luvulla rekisteröintimäärät ovat vaihdelleet 600 - 900 kpl:n välillä. Kiinnostuksen lisäämiseksi rotuun 
tarvitaan kunnollinen markkinointi strategia, jotta kannan supistuminen saadaan nousuun. Uusia 
harrastajia tulee etsiä aktiivisesti myös muista kuin perinteisistä metsästäjäpiireistä. Erityisesti uusien 
narttujen omistajia tulisi myös avustaa ja aktivoida aloittamaan rodun kasvatustoiminta, sillä 
ongelmana ei ole pentujen kysyntä, vaan laskeva pentumäärä.  Yksi tällainen mahdollisuus voisi olla 
aloittaa tutorkasvattajatoiminta uusille kasvattajille. Merkittävässä asemassa ovat kokeneet 
kasvattajat, joiden tulisi tarjota tukea kasvattiensa omistajille, joita mahdollisesti kiinnostaisi aloittaa 
kasvatustyö. 
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Tavoitteeksi rodulle tulee asettaa mahdollisimman laaja jalostuspohja, jotta perinnöllinen 
monimuotoisuus ei katoaisi.  Jalostukseen käytettyjen eri urosten määrää tulee jatkossakin aktiivisesti 
nostaa. 
 
Suomenpystykorvan luonne vastaa tänä päivänä varsin hyvin rotumääritelmää. Luonne on kehittynyt 

yllättävän nopeasti avoimempaan ja sosiaalisempaan suuntaan. Suomenpystykorvasta saa myös oivalli-

sen ja terveen lemmikin koko perheelle.  Yleinen mielikuva rodusta kuitenkin kertoo, että suuri yleisö 

edelleen mieltää suomenpystykorvan tiettyjä pito-olosuhteita vaativaksi ja äänekkääksi roduksi. Tä-

mänkin takia rotu tarvitsee laadukkaan, näkyvän ja nykyisen suomenpystykorvan ominaisuuksia koros-

tavan mielikuvakampanjan. 

Rodunomaisilta käyttöominaisuuksiltaan suomenpystykorva on säilynyt hyvänä metsästyskoirana ja 
osittain jopa kehittynyt. Tavoitteena on ollut, että sukua jatkavat pääosin käyttökokeissa palkitut 
vanhemmat. Näiden tavoitteiden tehostamiseksi ja varmistamiseksi on jalostuksen ohjaus linjattu siten, 
että viimeistään toista pentuetta suunniteltaessa tulisi jokaisella jalostukseen käytettävällä 
suomenpystykorvalla olla tulos rodunomaisesta käyttökokeesta sekä yli 15 kk ikäisenä näyttelyn 
ulkomuodon laatumaininnan osalta vähintään arvosana hyvä (H). 
 
Vuoden 2009 alusta voimaan tulleeseen PEVISA- ohjelmaan tehtiin muutoksia aikaisempiin verrattuna 
lähinnä terveyden osalta. Tällöin nähtiin olevan tarvetta tehostaa rotujärjestölle tulevan 
jalostuksellisen tiedon määrää ja rajoittaa rodun monimuotoisuuden säilymisen varmistamiseksi 
urosten jälkeläismäärää. Uudessa PEVISA- esityksessä ajalle 1.1.2016–31.12.2020 urosten 
jälkeläismäärä on esitetty rajoitettavaksi lisää 50 kpl:n. Jalostukseen käytettyjen eri urosten määrää 
pyritään aktiivisesti kasvattamaan ja niiden käyttöä jakamaan tasaisesti eri vuosille. Jotta jalostus 
rodussa voitaisiin pitää hallittuna, saa pentueiden sukusiitosaste olla enintään 6,25 % seitsemästä 
sukupolvesta laskettuna. 
 
Suomenpystykorva on edelleen kokonaisuutena terve koirarotu. Sillä esiintyy kuitenkin perinnöllisenä 
sairautena silmä- ja polvivikoja sekä epilepsiaa, jonka esiintyminen rodussa on ollut eniten jalostukseen 
vaikuttava tekijä. Epilepsiaan on kiinnitetty rodussa merkittävästi huomiota ja työ on jo kantanut 
hedelmää.  Epilepsian vastustamiseksi on rotujärjestöllä ollut vuodesta 2002 käytössään laskennallinen 
epi-luku.  
 
Vuonna 2013 suomenpystykorvien epilepsiasta väitelleen ELT Ranno Viitmaan mukaan, vuonna 2004 
kerätyn aineiston perusteella 5,3 % suomenpystykorvista esiintyy epilepsiaa ja urokset ovat alttiimpia 
sairastumaan. Suomenpystykorvilla esille tulleiden epilepsiatapausten määrä on kuitenkin viime 
vuosina ollut laskusuunnassa. Rodussa arvioidaan sairaiksi ilmoitettujen koirien perusteella esiintyvän 
nykyisin epilepsiaa noin 3-4 prosentilla koirista. Sairauden esiintyvyyden vähentymisen syynä on 
pitkäjänteinen jalostustyö ja ennen kaikkea niin sanotun epi-luvun käyttöönotto jalostusyhdistelmiä 
suunnitellessa. 
 
Pysyvien hampaiden puuttuminen on perinnöllinen vika, mutta sen periytymismekanismi suomenpys-

tykorvalla ei ole tiedossa. Ongelma on terveyskyselyn valossa rodussa niin laajalle levinnyt, ettei ham-

maspuutoskoiria voida jättää käyttämättä ilman, että jalostukseen käytettävien koirien määrä käy vaa-

rallisen pieneksi. Jos hammaspuutos on kuitenkin vakava, tulee koiran jalostuskäyttöä tarkoin harkita. 

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota koirien leukojen leveyteen ja voimakkuuteen. 

Suomenpystykorvan silmät ovat rotumääritelmän mukaan väriltään tummat. Vaaleat silmät ovat jo 
vakava ja asteesta riippuen jopa nollaava virhe. Myös raajojen kulmauksiin ja kierteisyyteen on syytä 
kiinnittää huomiota.  
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2. RODUN TAUSTA 

Rodun alkuhistoria on tuntematon. On todennäköistä, että suomenpystykorvan tyyppinen koira on 

seurannut suomalaista metsästäjäkansaa satojen tai ehkä tuhansienkin vuosien ajan sen siirtyessä vähi-

tellen Volgajoen mutkien suomalaisugrilaisilta asuinalueilta länteen päin ja lopulta vähin erin nykyisen 

Suomen alueelle. Koira toimi tuolloin metsästäjän apulaisena kaiken riistan metsästyksessä sekä myös 

leiri- ja asuinpaikkojen vartijana. 

Suomenpystykorva on toiminnalliselta tyypiltään ja väritykseltään samankaltaisesta pystykorvaisesta 

maatiaiskannasta kehitetty käyttökoirarotu. Tällöin valittiin jalostukseen niitä, jotka miellyttivät tyypil-

tään haukkuvan lintukoiran jalostuksesta kiinnostuneita tahoja eli täyttivät heidän asettamansa kritee-

rit. Ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien vakiinnuttamiseksi on etenkin alkuaikoina käytetty runsaasti 

linja- ja sukusiitosta, josta johtuen nykyinen tyyppi on huomattavan yhtenäinen. 

Suomenpystykorvan tavoitteellinen jalostus alkoi virallisesti vuonna 1892, jolloin tehtiin ensimmäinen 

rotumääritelmä, suomalainen haukkuva lintukoira. Vuonna 1889 perustetun Finska Kennelklubben - 

Suomen Kennelklubin rotukirjaan alettiin kirjata rodun muodostusta varten tyypillistä pystykorva-

ainesta. Tyypiltään ja käyttötarkoitukseltaan samankaltaisia yksilöitä löytyi tuolloin Kainuun, Pohjois-

Karjalan, Pohjois-Savon ja Vienan Karjalan alueilta. Varsinainen jalostus- ja kehitystyö painottui kuiten-

kin eteläiseen Suomeen. Uusi rotumääritelmä vahvistettiin vuonna 1897 ja samalla rodun nimi muutet-

tiin suomalaiseksi pystykorvaksi. Seuraavan kerran rotumääritelmä tarkistettiin 1925 ja viimeksi sitä on 

tarkistettu 2014. 

Rotuun oton alettua rekisteröinnit hiljalleen lisääntyivät ja vuonna 1892 rekisteröintejä oli rotukirjaan 

kertynyt 17 kpl. Rodun ensimmäinen erikoisnäyttely järjestettiin jo samana vuonna ja ensimmäinen 

linnunmetsästyskoe 1897. Viime vuosisadan viimeisellä kymmenluvulla merkittiin rotukirjoihin 61 pys-

tykorvaa, joitten molemmat vanhemmat tunnettiin vain 30 tapauksessa. 1920-luvun loppupuolelle asti 

vedettiin jalostustyön pariin luonnonrotuisia, suvultaan tuntemattomia ja väritykseltään poikkeavia 

yksilöitä suomenpystykorvan metsästysverien parantajaksi. Kun iso osa palkituista ja rotukirjoihin mer-

kityistä koirista aina vuoteen 1922 saakka oli suvultaan tuntematonta, on luonnollista, että koirien ul-

konäön vaihtelu oli suuri. 

Tämän vuosisadan ensimmäisellä kymmenluvulla merkittiin uusia koiria rotukirjoihin 133 kpl, joista 

sukuperältään tuntemattomia oli 37 kpl, ja tästä vuoden 1921 loppuun 236 yksilöä, näistä vielä tunte-

mattomista vanhemmista oli peräisin 50 kpl. Vasta sen jälkeen tällaiset tulivat harvinaisemmiksi - aina-

kin kirjojen mukaan - sillä vuoteen 1930 mennessä oli taas rotukirjoihin merkitty 329 uutta pystykor-

vaa, joista oli suvultaan tuntemattomia enää 4 kpl. 

Suomenpystykorvan jalostustavoitteeksi asetettiin alun perin saada aikaan hyvä puuhun lintua haukku-

va koira, joka on myös kaunis pihakoira. Koska rotua on kuitenkin sekä ennen että jälkeen tuota tavoi-

teasettelua käytetty monipuolisesti metsästykseen, on useimmilla yksilöillä edelleen valmiuksia kehit-

tyä opetuksesta riippuen työskentelemään halutulle riistalle. (Lähde: SPJ 20 vuotta v.1938, SPJ 30 vuot-

ta v.1958 ja suomenpystykorva 100 vuotta v.1990) 

Ulkomuodon ja metsästyskäyttäytymisen perusteella voidaan arvella suomenpystykorvalla olevan 

muutamia sukulaisrotuja maailmassa. Tällaisia samankaltaisia rotuja ovat olleet pohjanpystykorva ja 

karjalais-suomalainen laika. Karjalais-suomalainen laika ei enää esiinny omana rotunaan, vaan se yhdis-
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tettiin Suomen Kennelliiton (SKL) ja Venäjän Kennelliiton (RKF) välillä vuonna 2006 solmitun sopimuk-

sen perusteella suomenpystykorvan rotumääritelmän alaiseksi roduksi. Karjalais-suomalaista laikaa 

löytyy Venäjältä nykyisin mm. Karjalan metsävyöhykkeeltä, Vienan meren rantamilta ja Udmurtiasta. 

Linnunhaukun lisäksi suomenpystykorva on opetettavissa mm. pienpetojen haukkujaksi ja sitä käyte-

täänkin yleisesti esim. näädän ja supikoirien pyynnissä. Se haukkuu yleensä vesilintuja ja vaikka kaikki 

eivät ole innokkaita uimareita, löytyy kuitenkin yksilöitä, jotka ovat halukkaita vedestä uimalla nouta-

maan. Suomenpystykorvasta on ollut myös suurta hyötyä metsähanhia metsästettäessä.  Rodussa 

esiintyy yleisesti myös hirvenhaukkujia ja pientä osaa koirakannasta käytetäänkin nykyisin pääasiassa 

tämän riistan metsästykseen.  Rodussa tavataan myös joitakin karhusta kiinnostuneita yksilöitä. Rotuna 

suomenpystykorvaa on edelleen syytä ylläpitää riistaverisenä ”kaiken viljan” koirana, joskin päätavoite 

edelleen on säilyttää hyvät linnunhaukkuominaisuudet. Kansalliskoiramme on maailman harvinaisuus 

lintua puuhun haukkumalla merkitsevänä koirana. 

Rodunomaisia käyttöominaisuuksia mittaavissa linnunhaukkukokeissa (LINT) suomenpystykorva on 

menestynyt hyvin ja on tässä koemuodossa määrällisesti johtava rotu Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 

Myös hirvenhaukkukokeissa (HIRV) on suomenpystykorvia viime vuosikymmeninä käytetty mutta niissä 

käyminen on 2000 luvulla selvästi laskenut. Metsästyskäytössä suomenpystykorva on hirveä painosta-

maton ja työskentelytapa on isännän huomioiva. Työskentelytapa sopii etenkin Suomen eteläisen ja 

keskiosan pirstaleisille metsämaille. 

Koetuloksista on pääteltävissä, että suomenpystykorvan käyttöominaisuudet ovat kehittyneet enim-

mäkseen parempaan suuntaan. Näin siitäkin huolimatta, että edelleen isoa osaa koirakannasta ei käy-

tetä rodunomaisissa käyttökokeissa. Myös koirien ulkomuodollinen taso kohentui alkuvaiheessa käyte-

tyn runsaan ja ahtaankin sukusiitoksen ansiosta. Koirien koko, voimakkuusaste ja mittasuhteet vakiin-

tuivat, samoin väritys ja karvapeite. Voidaankin sanoa, että suomenpystykorva oli jo 1960-luvulla ulko-

muodoltaan lähes nykytasoa ja on tarvinnut sen jälkeen enää ”hienosäätöä”. 

Suomenpystykorvan käyttökelpoisuutta metsästyksessä lisää koiran erinomainen suuntavaisto ja omi-

naisuus säännölliseen yhteydenpitoon isäntäänsä sekä kyky hakea lähtöpaikka työskentelyn päätteeksi. 

Nämä ominaisuudet tulee ottaa rodunomaisina piirteinä huomioon kasvatus- ja jalostustyössä niiden 

säilymiseksi. 

Puhdasrotuisten rekisteröityjen suomenpystykorvien määrä pysyi varsin vähäisenä aina 1950-luvulle 

saakka. Vuosittaiset rekisteröinnit olivat aluksi muutamia kymmeniä ja myöhemminkin vain n. 200 - 

300 koiraa vuosittain. Maaseudun metsästäjät käyttivät viime vuosisadan alkupuolella linnunpyyntiin 

enimmäkseen suomenpystykorvaa muistuttavia maatiaispystykorvia. Suomenpystykorvien rekisteröin-

nit alkoivat kasvaa voimakkaasti 1950-luvun lopulla, ollen vuonna 1968 hyvien lintukantojen ansiosta 

suurimmillaan 2866 yksilöä vuodessa. 2000 luvulla rekisteröintimäärät ovat vaihdelleet 600 - 900 kpl:n 

välillä. 
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Suomenpystykorva - Kansalliskoiramme  

Jo 50-luvulla harrastajien keskuudessa virisi keskustelua kansalliskoira-ajatuksesta. Asia toteutui kui-

tenkin vasta vuonna 1979 kun Kennelliiton 90-vuotisjuhlan aiheita suunniteltiin ja valmisteltiin sen 

hallituksen kokouksessa. Silloinen hallituksen jäsen J.A.U. Yrjölä esitti ajatuksen, että nimetään pidettä-

vässä liiton 90-vuotisjuhlanäyttelyssä suomalaisille kansalliskoira ja että siksi sopisi erinomaisesti suo-

menpystykorva. Tämä oivallus koettiin onnistuneeksi ja lähinnä Heikki Sarparannan ja Erkki Uutelan 

johdolla alkoivat kiireiset valmistelut asian toteuttamiseksi. Se toteutui Kennelliiton 90-

vuotisjuhlanäyttelyssä, missä suomenpystykorva julistettiin kansalliskoiraksemme. 

Suomenpystykorva ja pystykorvametsästys kuuluvat edelleen oleellisena osana suomalaiseen erämai-

semaan. Tämä rotu ja tämä perisuomalainen metsästysmuoto ovat niin arvokasta suomalaista kulttuu-

rihistoriaa, että niitten vaaliminen on eräs suomalaisten kenneljärjestöjen kunnia-asioita. SKL, SPJ ja 

Metsästäjäliitto tekivät vuonna 2013 aloitteen, että suomenpystykorvalla metsästys liitettäisiin Unes-

con aineettoman kulttuuriperinnön maailmanlistalle. 
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 

Vuonna 1889 perustettu Finska Kennelklubben - Suomen Kennelklubi otti sääntöjensä mukaisesti teh-

täväkseen "edistää parempaa koiranhoitoa maassa levittämällä yleisempää puhtaan koirarodun harras-

tamista ja levittämällä tietoa rotupuhtauden eduista". Kennelklubi ottikin ensimmäiseksi tehtäväkseen 

näyttelyn järjestämisen suomalaisen haukkuvan lintukoiran ja ajokoirarotujen kartoittamiseksi. 

Kenneltoiminta alkoi 1930 – luvulla levitä yhä runsaampana myös suomenkielisen maalaisväestön kes-

kuuteen. Ruotsinkielisen Finska Kennelklubben rf:n rinnalle perustettiin vuonna 1935 Suomen Kennel-

liitto. Kennelliiton vanavedessä perustettiin 6.5.1938 Helsingin Seura-huoneella Suomen Pystykorvajär-

jestö ajamaan metsästyspystykorvarotujen asiaa.  

 

Vuoteen 1962 mennessä oli Liiton ja Klubin kesken neuvotellen kypsytty siihen, että voitiin perustaa 

yksi yhteinen valtakunnallinen kenneljärjestö, jonka nimeksi tuli Suomen Kennelliitto – Finska Kennel-

klubben ry. Neuvottelujen tuloksena myös Suomen Kennelklubin Pystykorvaosasto ja Suomen Pysty-

korvajärjestö yhtyivät vuonna 1964 ja tällöin yhdistynyt järjestö sai nimekseen Suomen Pystykorvajär-

jestö – Finska Spetsklubben ry. (SPJ-FSK). 

 

SPJ:n toimintaan on sisältynyt lähes alusta pitäen suomenpystykorvan lisäksi myös karjalankarhukoira 

ja 1960-luvulta lapinkoira ja lapinporokoira sekä 1970-luvulta lukien pohjanpystykorva. 1980-luvulla 

tehtiin kiinteää yhteistyötä myös Suomen Laikayhdistyksen kanssa, joka perusti myöhemmin oman 

rotujärjestön. Lappalaiskoirien harrastajat irrottautuivat järjestöstä vuonna 1997 muodostaen oman 

rotujärjestön. 

 

SPJ:n jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti 1950-luvun lopulta alkaen. Järjestön jäsenmäärä ylitti 200 

jäsenen rajan vuonna 1958. Kymmenen vuotta myöhemmin jäsenmäärä oli jo yli 2500 jäsentä. 1970-

luvun lopulla jäsenkatoa aiheutti mm. lappalais-koiraharrastajien liikehdintä rotujärjestöjen välillä ja 

1960-luvun jäsentaso saavutettiin vasta 1980 luvun lopulla. Vuoden 2014 lopussa järjestön jäsenmäärä 

oli yli 7500. 

 

SPJ:ä johtaa vuosittain valittava puheenjohtaja sekä yhdeksänjäseninen hallitus. Hallitukseen valitaan 

edustajat maan neljältä alueelliselta lohkolta sekä yksi muilla perusteilla. Kolmannes jäsenistä on vuo-

sittain erovuorossa. Hallituksen ulkopuolelta on nimetty sihteeri, jäsensihteeri, rahastonhoitaja ja Pys-

tykorva- lehden toimittaja. 

 

Lisäksi järjestöllä on pääosin hallituksen miehittämä työvaliokunta sekä erilliset tiedotustoimikunta ja 

ulkomuototoimikunta. Rotukohtaisia asioita hoitavat suomenpystykorvajaosto, karjalankarhukoirajaos-

to ja pohjanpystykorvajaosto. Jaostojen yhteydessä toimivat jalostusryhmät, joissa on ryhmän puheen-

johtajan lisäksi 3 - 4 muuta jalostusneuvojaa sekä 2 - 3 pentuvälittäjää. Linnunhaukkukoetoimintaa 

ohjaa linnunhaukkukoetoimikunta ja nuorisotoimintaa nuorisotyöryhmä. 
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4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Mitä 
monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä 
mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa eli eriperintäisyyttä, 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. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään 
koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. (Lähde: MMT Katariina Mäki 5.8.2013) 
 
Suomenpystykorva rotu on muodostettu aikanaan vain muutamista kymmenistä alkuperäistä 
maatiaiskantaa olevista yksilöistä, ahdastakin suku- ja linjasiitosta käyttäen. Rodun geenipohjan on 
ajateltu silti aiemmin olevan varsin tyydyttävällä tasolla. Suomen Kennelliiton rahoituksella aloitettiin 
vuonna 2011 projekti, jonka tarkoituksena oli myös suomenpystykorvan DLA- monimuotoisuuden 
kartoittaminen. Rodun geneettisestä tilanteesta saatiin tämän avulla parempi käsitys vuoden 2012 
lopussa. Samaperintäisyysaste kaikissa tutkituissa suomenpystykorvapopulaatioissa oli korkea. Tämä 
voi lisätä riskiä perinnöllisten sairauksien ilmituloon. Samaperintäisyyttä onkin tavoitteena pienentää 
jalostuksen ohjauksella. Jalostussuunnittelulla voidaan vähentää lähisukuisten koirien välisiä pentueita 
sekä käyttää jalostukseen mahdollisimman montaa eri yksilöä. 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 
Taulukko 1. Suomenpystykorvien rekisteröinnit  
Lähde: SKL, SKK ja NKK 

 

 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

R 285 226 303 366 363 295 235 335 255 266 207 263 239 197 

N 52 18 21 42 40 34 41 36 54 52 36 28 26 28 

S 898 897 844 839 762 805 829 940 896 599 727 684 649 598 
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Rekisteröintimäärät Suomessa 
Suomenpystykorvien rekisteröintimäärät Suomessa ovat laskeneet jo parikymmentä vuotta. 2000 
luvulla rekisteröintimäärät ovat vaihdelleet 600 - 900 kpl:n välillä. 
 
Rodun kysynnän Suomessa on tiedetty aina seuraavan pienellä viiveellä metsäkanalintujen 
kannanvaihteluita. Yhteiskunnassamme viime vuosikymmeninä tapahtuneet rakenteelliset muutokset, 
voimakkaat metsäkanalintujen metsästysaikarajoitukset sekä kiinnostuksen kääntyminen hirvieläinten 
metsästämiseen ovat osaltaan taannuttaneet lisää puuhun lintua haukkuvien koirien suosiota. 
 
Edelleenkin yleiset käsitykset tiettyjä pito-olosuhteita vaativasta ja äänekkäästä rodusta näyttäisivät 
viime vuosina vähentäneen rotuun päätyneiden henkilöiden määrää, vaikka tällä vuosikymmenellä 
pentujen kysyntä on parantuneen terveyden myötä ollut jälleen voimakasta, eikä kysyntää pystytä 
nykyisillä pentumäärillä tyydyttämään. Tämä ehkä selittäisi sen, miksi vain pohjanpystykorva rotu, 
samoista ottajista kilpailevana, on samaan aikaan onnistunut kasvattamaan rekisteröintejään. Samaan 
aikaan kysynnän kasvun myötä on myös tapahtunut kasvattajien voimakas vähentyminen, mikä ei ole 
mahdollistanut kysyntää vastaavaa pentujen kasvattamista. Pentua odottaa ajankohdasta riippuen 10 - 
50 perhettä ja odotusaika voi venyä 0,5 - 2 vuoden mittaiseksi. 
 
Suomenpystykorva tarvitsee kiinnostuksen lisäämiseksi kunnollisen markkinointi strategian, jotta 
kannan supistuminen saadaan nousuun. Uusia harrastajia tulee etsiä aktiivisesti myös muista kuin 
perinteisistä metsästäjäpiireistä. Erityisesti uusien narttujen omistajia tulisi myös avustaa ja aktivoida 
aloittamaan rodun kasvatustoiminta. Yksi tällainen mahdollisuus voisi olla aloittaa 
tutorkasvattajatoiminta uusille kasvattajille, jossa narttujen kasvattajien tarjoama tuki uusille 
omistajille on merkittävässä asemassa. 
 
Jakautuminen linjoihin 
Suomenpystykorva on erittäin riistaviettinen koira. Tästä johtuen se mielletään edelleen vahvasti 
käyttökoiraroduksi ja rodun kasvatus on pääasiassa metsästystä harrastavien ihmisten käsissä. Rodun 
sisällä on kuitenkin osa kasvattajista suuntautunut hirveä haukkuvien koirien kasvattamiseen. Nykyisin 
löytyy myös näyttelyorientoituneita kasvattajiakin, vaikka myös näiden koirien taustat ovat lähtöisin 
käyttökoira suvuista. Jatkossa tuleekin tarkkailla, etteivät eri tavalla suuntautuneet kasvattajat supista 
jalostusvalinnoillaan kannan jalostuksellista monimuotoisuutta. 
 
Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä 
Ulkomailta tuotuja suomenpystykorvia on ollut 2000 luvulla vain yksittäisiä vuosittain mutta 2010 
luvulla on tuonnissa tapahtunut selvää kasvua. Tämä on ilmeistä seurausta siitä, että tietoisuus 
monimuotoisuuden tärkeydestä on rodun piirissä herännyt. Vuosina 2003 – 2014 tuotiin Venäjältä 10 
kpl, Ruotsista 37 kpl, Norjasta 3 kpl ja Kanadasta 1 kpl suomenpystykorvia. Huomattava kuitenkin on, 
ettei esim. Ruotsin kanta tuo omaamme mitään uutta, Venäjänkin kanta eroaa geneettisesti vain noin  
7 % omastamme. Kokonaistuonti on ollut 51 kpl, joista jalostukseen on käytetty 13 koiraa, 
rodunomaisen käyttökoetuloksen on saavuttanut 15 koiraa ja näyttelyn laatuarvostelun vähintään hyvä 
on saanut 27 kpl. 
 
Ulkomailta tuodut suomenpystykorvat (kpl) vuosittain  
Lähde:  SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - tuonnit 
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 1 3 2 1 6 0 3 3 7 11 13 
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Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä 
Lähde:  SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - vuositilasto 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urokset 5 v 8 kk 5 v 2 kk 5 v 7 kk 5 v 4 kk 5 v 9 kk 5 v 10 

kk 

5 v 4 kk 5 v 8 kk 5 v 9 kk 5 v 9 kk 

Nartut 5 v 4 v 10 

kk 

4 v 8 kk 4 v 7 kk 4 v 5 kk 4 v 4 kk 4 v 6 kk 4 v 4 kk 4 v 7 kk 4 v 9 kk 

 
Suomenpystykorvan sukupolvenväli on noin 5 vuotta (jalostuskoirat ovat keski-iältään noin 5-vuotiaita). 
Laskennassa on tässä JTO:ssa käytetty 5 vuoden jaksoja.  
 
Suomenpystykorvarodun jalostusurosten ja narttujen ikä on keskimäärin korkea. Narttujen kohdalla se 
voi olla yhtenä syynä esiintyviin lisääntymisvaikeuksiin, sillä tiedetään, että korkea ensisynnyttäjän ikä 
voi altistaa tiinehtymis- ja synnytysvaikeuksille sekä pieneen pentuekokoon. Uroksien kohdalla 
jalostuskäytön lykkääntyminen vanhemmalle iälle nähdään positiivisena kehityksenä. Ilmapiiriä 
myöhäisempään jalostuskäyttöön on muokannut tutkimuksellinen tieto epilepsian puhkeamisesta 
suomenpystykorvilla keskimäärin 3-5 vuoden ikäisenä ja se, että jalostuskoirilla odotetaan olevan 
meriittiä käyttökokeista. Negatiivisena vaikutuksena voidaan nähdä rekisteröintimäärien laskeminen. 
Etenkin narttujen jalostuskäytön ikää on syytä laskea korkeaan ikään liittyvien lisääntymisvaikeuksien 
välttämiseksi. Rotujärjestö suositteleekin, että narttuja voitaisiin käyttää jalostukseen jo 2 vuoden iästä 
lähtien huolimatta siitä, että osalla koirista epilepsia tulee esiin vasta hiukan myöhemmällä iällä. 
 
Tietoa sukusiitoksesta 
Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat keskenään serkukset tai sitä läheisemmät sukulaiset. Sukusiitos 
kasvattaa riskiä perinnöllisten sairauksien esilletuloon. Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys 
sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat 
molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. 
Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, usein 
resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä. 
 
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 tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos 
sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa 
sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä. (lähde: MMT Katariina Mäki 5.8.2013) 
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Taulukko 2. Suomenpystykorvien vuosittainen sukusiitosaste 
Lähde:  SKL, SKK ja NKK 

 
 

 1990 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rotu  6 4,71 4,17 3,64 3,49 3,38 3,24 3,06 2,91 2,79 2,61 2,48 2,34 

Vuosi 5,96 4,23 4,11 3,78 2,69 2,78 2,69 2,46 2,32 2,3 2,28 1,91 2,00 1,97 

 

Suomenpystykorvarodun keskimääräiseksi sukusiitosasteeksi saadaan 2,33 %, laskettuna 7 sukupolven 

mukaan kaikki tunnetut koirat vuosien varrelta huomioituna. Rodun sukusiitosaste on teoreettisesti 

laskenut vuoden 1990 6,2 %:sta alle 3 %:n. Lasku on kuitenkin näennäistä, koska kantaan ei ole ristey-

tetty täysin muuta geneettistä materiaalia edustavia koiria. Sukusiitosasteen seuraamista enemmän 

luonnollisen vaihtelun säilymiseen vaikuttaa kuitenkin eri linjojen ja yksilöiden harkittu käyttö.  

SKL:n tilaamassa monimuotoisuustutkimuksen mukaan eri maiden suomenpystykorvapopulaatioiden 

välisissä vertailuissa Venäjä erosi eniten muista populaatioista (6,7–8,5 %). Toiseksi eniten eroa oli Nor-

jan ja Suomen populaatioiden välillä (2,1 %). Samanperintäisyysaste on kuitenkin korkea lähes kaikissa 

suomenpystykorvapopulaatioissa, mikä lisää riskiä perinnöllisten sairauksien ilmituloon, etenkin jos 

koirista ei ole saatavilla dokumentoitua terveystietoa.  

Venäjän populaation hyödyntämistä tulevaisuudessa voi vähentää se seikka, että nykyinen kanta on 

muodostettu erittäin pienestä määrästä toisessa maailmansodassa lähes loppuun tuhottua karjalais-

suomalaista laikakantaa. (lähde: Pystykorva-lehti 3/2010, Anna Shmeleva) 
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4.1.2 Jalostuspohja 
Taulukko 3. Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus syntyneistä 
Lähde:  SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - vuositilasto 
 

 
 
Siitosmateriaali, sekä narttujen, että urosten kohdalla on kapealla pohjalla. Pitkällä aikavälillä yli 75 % 
nartuista ja lähes 90 % uroksista jää kokonaan jalostuksen ulkopuolelle. 
 
Taulukko 4. Isät/emät -luku 
Lähde:  SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - vuositilasto 

 

 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0,53 0,5 0,5 0,49 0,52 0,52 0,57 0,56 0,58 0,56 0,57 0,58 0,59 0,64 0,69 
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Suomenpystykorvien isät/emät luku eli eri isien ja emien lukumäärien suhde sukupolvittain. Isien ja 
emien lukumäärien suhde on luku, joka kuvaa kuinka lähellä urosten lukumäärä on narttujen 
lukumäärää. Kun suhde on yksi, käytetään uroksia yhtä paljon kuin narttuja ja perinnöllistä vaihtelua 
säilyy tehokkaimmin. Tehokas keino tämän päämäärän saavuttamiseksi on mahdollisimman monen eri 
uroksen käyttäminen jalostukseen. Päämäärän saavuttamiseksi on suomenpystykorva urosten suurinta 
sallittua jälkeläismäärää esitetty laskettavaksi 50 kpl:n ja jalostusneuvonnan suosituksen raja-arvo on 
jatkossa kaksi (2) pentuetta / uros / vuosi. 
 
Tietoa tehollisesta populaatiokoosta 
Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Mitä 
pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen 
vaihtelu vähenee. Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. Kun tehollista kokoa arvioidaan 
jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, laskelmat tehdään aina sukupolvea 
kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja käyttökoirilla viisi vuotta. 
Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen, 
eri sukuisten urosten lukumäärä. 
 
Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa, 
etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa 
arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, 
mutta tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. 
 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä käytetään kaavaa Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), jossa 
• Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja 
• Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä. 
 
Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista otettujen dna-näytteiden avulla. 
Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on välttää 
yksittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä. (lähde: MMT Katariina Mäki 31.10.2013) 
 
Taulukko 5. Rodun tehollinen populaatiokoko/sukupolvi (4vuotta) 
Lähde:  SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - vuositilasto 

 

 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

819 754 705 664 656 624 631 637 651 642 625 618 587 541 541 
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Taulukko 6. Vuosina 2004 - 2014 jalostukseen runsaimmin käytettyjen spk-urosten jälkeläismääriä  Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä

Uros Syntymävuosi Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Isä Emä
1 RAITA-AHON OSKU 1998 22 92 1,11 % 64 275 SF15216/91 NASSERI RAITA-AHON PIMU
2 HAKOJEN PATU 1998 18 77 0,93 % 98 393 KESÄNIEMEN RYMY HAKOJEN HIPPU
3 SÄVELEN MAHTI 2003 19 73 0,88 % 42 196 JYRKKÄKALLIO ROKKI SÄVELEN ANA
4 TIISTIN SAMPO 1997 15 72 0,87 % 66 284 SF14255/90 SAMI SF22827/86 SESSI
5 SEPONNIEMEN PEKU 2001 17 72 0,87 % 18 72 SF38241/91 PETE ILLANSUUN MOONA
6 JOKIKYLÄN RÖLLI 2001 17 71 0,86 % 46 181 ILLANSUUN VILI KYLKISALON MELLI
7 HOTEN PYRY 1997 15 67 0,81 % 12 61 BJARMIAN ÄIJÄ KOTAKUMMUN INKA
8 CHESTHILL'S JOKERI 2006 13 64 0,77 % 3 14 ILLANSUUN VEKKU SAVOTAN TAIKA
9 FIN25404/01 TANU 2001 15 63 0,76 % 24 109 KESÄNIEMEN RYMY ÄSÄSSÄN RITA
10 RÄMÄKÄN VILI 2002 16 63 0,76 % 40 176 MURAKOURAN REETU RÄMÄKÄN RUSKA
11 LOUKKAHARJUN KONSTA 2001 14 62 0,75 % 26 102 KONKELON KESSU KATAJAHAAN RIIKKA
12 METSÄVILJAN VINSKI 2004 14 62 0,75 % 20 94 HAKOJEN PARRI METSÄVILJAN RATTO
13 KIRMAISTEN SISU 2005 13 61 0,74 % 4 16 HAKOJEN PATU RAITA-AHON NINJA
14 RUSKALINNUN OTTO 2001 13 60 0,73 % 10 47 ERÄ-EERON ATTE FIN36333/99 HILLA
15 LEXAN NIKKE 2001 14 59 0,71 % 71 305 SF23578/94 VIKKE LEXAN LIPPO

Taulukko 7.Vuosina 2004 - 2014 jalostukseen runsaimmin käytettyjen spk-narttujen jälkeläismääriä  Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä

Narttu Syntymävuosi Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Isä Emä
1 KYLKISALON PISKI 2000 5 33 0,40 % 21 99 SF30710/90 SISU SF24672/94 RITU
2 HAKOJEN PIIKA 2002 5 31 0,37 % 22 85 RAITA-AHON KIUKKU HAKOJEN HIPPU
3 RODIGAN RIESA 2005 5 29 0,35 % 2 8 MUSTANKORVEN UKKO KITRON VILMA
4 CIRA 2006 5 28 0,34 % 3 15 SÄVELEN MAHTI KIRSUN RITU
5 FIN49858/05 DIANA 2005 5 27 0,33 % 0 0 FIN30693/00 REX KRONOHOVS GOLDIE
6 JOKIKYLÄN PINNI 2003 5 27 0,33 % 6 21 HAKOJEN PATU KYLKISALON HIPA
7 PYSTYKUJAN RIIKKA 2001 4 27 0,33 % 7 25 RAITA-AHON KIUKKU TÄHTITARHAN EMMA
8 RIISTATUULEN HILLA 2002 4 26 0,31 % 5 17 OUTAKEINON JUPPI JAHTI-IMPAN RIITU
9 PARONKORVEN JANE 2005 5 26 0,31 % 5 29 FIN25404/01 TANU PYRÄKKÄ NINNI
10 KOLMIKUUSEN HUPI 2004 5 26 0,31 % 4 12 FIN30691/00 JUNNU HEIKKOPEIKON SIRU
11 KOLMIKUUSEN OONA 2004 5 25 0,30 % 5 26 FIN30691/00 JUNNU HEIKKOPEIKON SIRU
12 PAULUNPOJAN RIPA 2004 4 25 0,30 % 5 24 KITRON HURU PAULUNPOJAN TARA
13 FIN25644/08 NÖPÖ 2008 4 25 0,30 % 1 4 FIN31416/98 JERI ILLANSUUN VEERA
14 VIRKALAN HELMI 2008 4 25 0,30 % 6 32 RAITA-AHON OSKU PARONKORVEN JANE
15 KITRON NONI 2001 5 25 0,30 % 3 16 KITRON NALLE KITRON PEPI

Vuosina 2004-2014 Toisessa polvessa

Vuosina 2004-2014 Toisessa polvessa
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Taulukko 8. Vuosina 2004–2014 jalostukseen käytettyjen urosten kumulatiivinen osuus syntyneistä 
pennuista 
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - jalostustilastot 

 
  Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

  Uros Pentueita Pentuja %-osuus  kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 RAITA-AHON OSKU 22 92 1,11 % 1 % 64 275 40 168 

2 HAKOJEN PATU 18 77 0,93 % 2 % 98 393 33 129 

3 SÄVELEN MAHTI 19 73 0,88 % 3 % 42 196 19 73 

4 TIISTIN SAMPO 15 72 0,87 % 4 % 66 284 20 95 

5 SEPONNIEMEN PEKU 17 72 0,87 % 5 % 18 72 17 72 

6 JOKIKYLÄN RÖLLI 17 71 0,86 % 6 % 46 181 17 71 

7 HOTEN PYRY 15 67 0,81 % 6 % 12 61 15 67 

8 CHESTHILL'S JOKERI 13 64 0,77 % 7 % 3 14 13 64 

9 TANU 15 63 0,76 % 8 % 24 109 19 75 

10 RÄMÄKÄN VILI 16 63 0,76 % 9 % 40 176 16 63 

11 LOUKKAHARJUN KONSTA 14 62 0,75 % 9 % 26 102 14 62 

12 METSÄVILJAN VINSKI 14 62 0,75 % 10 % 20 94 14 62 

13 KIRMAISTEN SISU 13 61 0,74 % 11 % 4 16 13 61 

14 RUSKALINNUN OTTO 13 60 0,73 % 12 % 10 47 13 60 

15 LEXAN NIKKE 14 59 0,71 % 12 % 71 305 17 70 

16 JEPPE 15 57 0,69 % 13 % 21 85 15 57 

17 KEKKERUUSIN LATE 14 57 0,69 % 14 % 33 132 14 57 

18 JYRKKÄKALLIO ROKKI 16 54 0,65 % 14 % 49 191 20 68 

19 KORPISARAN TEMPO 11 54 0,65 % 15 % 1 4 11 54 

20 KNIHTIN RYMY 13 52 0,63 % 16 % 13 55 13 52 

21 HAKOJEN ROOPE 12 52 0,63 % 16 % 35 161 12 52 

22 RIKI 11 51 0,62 % 17 % 19 73 11 51 

23 JUNNU 12 50 0,60 % 17 % 47 204 17 67 

24 NÄSÄ 10 50 0,60 % 18 % 21 95 10 50 

25 RIPPELÄISEN NIKU 12 50 0,60 % 19 % 21 87 12 50 

26 JOKIKYLÄN JESSE 13 49 0,59 % 19 % 8 34 14 56 

27 KAINUNKARIN MOSKU 11 49 0,59 % 20 % 22 73 11 49 

28 MANU 12 49 0,59 % 20 % 6 24 12 49 

29 KEKKERUUSIN LUJA 12 49 0,59 % 21 % 35 135 12 49 

30 JOKIKYLÄN MOSKU 12 48 0,58 % 22 % 22 103 12 48 

31 TÄHTITARHAN MANU 11 46 0,56 % 22 % 75 300 15 64 

32 LEXAN VILI 10 46 0,56 % 23 % 11 43 12 58 

33 RALLE 10 46 0,56 % 23 % 8 39 10 46 

34 HAKOJEN KALLE 11 46 0,56 % 24 % 7 28 11 46 

35 MIRO 9 44 0,53 % 24 % 26 130 9 44 

36 TOPI 13 43 0,52 % 25 % 11 48 13 43 

37 KITRON RAMI 11 42 0,51 % 25 % 24 96 27 97 

38 KAMU 9 42 0,51 % 26 % 20 94 11 50 

39 EPPU 10 42 0,51 % 26 % 7 29 10 42 

40 NAKKE 10 42 0,51 % 27 % 3 13 10 42 

41 RIPPELÄISEN ROKI 8 42 0,51 % 27 % 4 19 8 42 

42 PYRY 10 40 0,48 % 28 % 59 229 42 185 

43 HIPPI 7 40 0,48 % 28 % 6 32 8 42 

44 NIKKE 9 40 0,48 % 29 % 2 8 9 40 

45 PAJALAISEN TUISKU 11 39 0,47 % 29 % 6 27 11 39 

46 ILLANSUUN VEKKU 10 38 0,46 % 30 % 16 77 11 41 

47 KORPISARAN ROOPE 8 37 0,45 % 30 % 4 17 8 37 
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48 RAITA-AHON PYRY 7 36 0,44 % 31 % 10 32 10 46 

49 KAFFUN JESSE 9 36 0,44 % 31 % 12 68 10 41 

50 PIKKU-PIETUN HALLI 11 36 0,44 % 32 % 8 32 11 36 

51 SÄVELEN SISU 8 36 0,44 % 32 % 1 4 8 36 

52 TAPPERDALEN HIPPU 7 36 0,44 % 32 % 9 38 7 36 

53 ULLASTIINA BOBI 7 35 0,42 % 33 % 14 61 12 59 

54 JYRKKÄKALLIO PYRY 11 35 0,42 % 33 % 10 35 11 35 

55 LEXAN RIKU 7 34 0,41 % 34 %     7 34 

56 HUPI 9 34 0,41 % 34 % 4 15 9 34 

57 RIISTATUULEN ELMO 9 34 0,41 % 35 %     9 34 

58 PUNTARIN JERMU 7 34 0,41 % 35 % 1 4 7 34 

59 PENI 7 33 0,40 % 35 % 13 55 7 33 

60 JAHI 7 33 0,40 % 36 % 1 5 7 33 

61 LEXAN REMU 9 32 0,39 % 36 % 36 136 17 59 

62 SEPONNIEMEN REPE 8 32 0,39 % 36 % 28 98 11 44 

63 JÄTKÄ 7 32 0,39 % 37 % 8 37 7 32 

64 MARJAKANKAAN JERMU 8 32 0,39 % 37 % 1 5 8 32 

65 KIRJALAN RETU 8 31 0,37 % 38 % 5 22 9 37 

66 JERMU 7 31 0,37 % 38 % 1 7 7 31 

67 VIKKE 7 30 0,36 % 38 % 24 92 9 39 

68 ÄSÄSSÄN ÄSSÄHAI 8 30 0,36 % 39 % 14 57 11 38 

69 LEXAN VEKA 8 30 0,36 % 39 % 5 21 8 30 

70 TIHUN JEPPE 7 30 0,36 % 39 % 6 28 7 30 

71 UKKO-VIKEN JEKKU 7 30 0,36 % 40 %     7 30 

72 KYLKISALON ATSO 6 29 0,35 % 40 % 9 42 7 33 

73 ULLASTIINA PYRY 5 29 0,35 % 41 % 12 58 5 29 

74 RUSKA 7 29 0,35 % 41 % 2 7 7 29 

75 PYRY 6 29 0,35 % 41 % 4 18 6 29 

76 KAHA 6 28 0,34 % 42 % 30 113 12 59 

77 KEKKERUUSIN OIKKU 6 28 0,34 % 42 % 1 2 6 28 

78 PEURAPUOJIN JOPE 5 28 0,34 % 42 % 5 26 5 28 

79 JOKIKYLÄN ANTTU 5 28 0,34 % 43 % 1 6 5 28 

80 UUVENTIEN SEVERI 7 28 0,34 % 43 % 1 5 7 28 

81 CHESTHILL'S HERKKO 6 27 0,33 % 43 % 2 7 6 27 

82 JAHTI-IMPAN JEMI 5 27 0,33 % 44 % 1 2 5 27 

83 MUSTAKUMMUN UKKO 8 26 0,31 % 44 % 1 4 8 26 

84 KARVAPÖRRIN KARA 5 26 0,31 % 44 % 1 5 5 26 

85 PANKAOKSAN JEMU 7 26 0,31 % 45 % 3 11 7 26 

86 FRANS 7 26 0,31 % 45 % 2 11 7 26 

87 OSKU 6 26 0,31 % 45 % 4 14 6 26 

88 MARJAKANKAAN KASKI 5 26 0,31 % 45 % 2 6 5 26 

89 SIIWEKKÄÄN RENE 4 25 0,30 % 46 %     4 25 

90 LORDI 6 25 0,30 % 46 % 3 11 6 25 

91 MESIKÄMMEN REKKU 5 25 0,30 % 46 % 1 5 5 25 

92 PYKÄLIKÖN RIPPE 5 24 0,29 % 47 % 54 217 13 64 

93 OUTAKEINON TIMI 7 24 0,29 % 47 % 15 54 15 52 

94 ILLANSUUN PEKU 6 24 0,29 % 47 % 1 4 6 24 

95 LALVALINNUN JUKU 5 24 0,29 % 48 % 14 61 5 24 

96 KIRJALAN POJU 5 24 0,29 % 48 % 3 13 5 24 

97 TIISTILÄN VEKKU 5 24 0,29 % 48 % 2 8 5 24 

98 SEPE 5 24 0,29 % 48 %     5 24 

99 ULLASTIINA MAKE 5 24 0,29 % 49 % 2 12 5 24 
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100 VIKKE 6 23 0,28 % 49 % 5 21 7 28 

101 TAKAVAARAN TAHVO 5 23 0,28 % 49 % 11 45 6 27 

102 JESSE 5 23 0,28 % 49 % 7 27 5 23 

103 ULLASTIINA TAAVI 5 23 0,28 % 50 % 1 5 5 23 

104 TASE 4 23 0,28 % 50 % 4 17 4 23 

105 PEURAPUOJIN JEPPE 5 23 0,28 % 50 % 11 47 5 23 

 
Vuosina 2004–2014 tarvittiin 105 urosta tuottamaan 50 % tänä aikana syntyneistä pennuista. 
 
Jalostuskoirien käyttömäärät 
Aikavälillä 1950 – 1990 on suomenpystykorva rodussa käytetty voimakasta matadori- jalostusta 
tiedostamatta siihen liittyviä geneettisiä vaaroja. Samoja uroksia käytettiin myös toistuvasti 
jalostukseen, mikä on osaltaan aiheuttanut ongelmia jalostukselle. Urosten liikakäyttö kaventaa 
jalostuspohjaa ja tuo esille piilevät terveysongelmat. 
 
Vuosikymmenittäin tarkasteltuna runsaasti käytettyjä uroksia (yli 100 jälkeläistä) on ollut seuraavasti: 
 
Urosten                    10 käytetyimmän                           Uroksia joilla yli  
syntymävuosi                    uroksen jälkeläisiä                                            100 jälkeläistä 
- 1950 luku   2 534 kpl   10 kpl 
- 1960  ”   1 475 kpl   11 kpl 
- 1970  ”   2 406 kpl   16 kpl 
- 1980  ”   2 504 kpl   32 kpl 
- 1990  ”   1781  kpl   13 kpl 
- 2000  ”   1087  kpl     4 kpl 
- 2010  ”      403 kpl     0 kpl 
 
Vasta 1990-luvun alusta saatiin rotujärjestön käyttöön ensimmäinen atk-pohjainen jalostusohjelma. 
Urosten liikakäyttö tiedostettiin ja se nostettiin esille jalostuksen ohjauksessa.  Jalostusneuvonnan 
yleinen kehittyminen ja rotujärjestön asettamat urosten jälkeläismäärien suositusrajat paransivat 
jonkin verran tilannetta. Vuoden 2006 alusta voimaan tullut PEVISA-ohjelma rajoitti ensimmäisen 
kerran urokselle rekisteröitävän jälkeläismäärän enimmillään 70 pentuun. PEVISA-ohjelmassa urokselle 
rekisteröitävien jälkeläisten määrä on 50 pentua. 
 
Rodun rekisteröintimäärät ovat yli puolittuneet huippuvuosiin verrattuna ja jalostuspohjan laajuuteen 
tulee kiinnittää tämän ja monimuotoisuustutkimuksen antaman tiedon takia erityistä huomiota. Yhden 
uroksen jälkeläismäärät on hyvä pitää suhteellisen alhaisina ja astutusten on hyvä jakautua useammalle 
vuodelle.  Tavoitteeksi rodulle tulee asettaa mahdollisimman laaja jalostuspohja, jotta perinnöllinen 
monimuotoisuus ei katoaisi.  Jalostukseen käytettyjen eri urosten määrää tulee jatkossakin aktiivisesti 
nostaa.  
 
Jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus 
Taulukossa 6. on aikavälillä 2004–2014 15 eniten jälkeläisiä saanutta urosta ja taulukossa 7. 15 narttua. 
Jalostusneuvonnan kehittymisestä huolimatta on joillekin uroksille edelleen kertynyt suuri osuus 
jälkeläisistä ja useat jalostusurokset sekä nartut ovat lisäksi läheistä sukua keskenään. Tämä näkyy 
joidenkin koirien kohdalla niiden suurena toisen polven jälkeläismääränä. Ajanjakson aikana on 
syntynyt 8285 suomenpystykorvaa ja niistä 15 eniten käytetyn uroksen jälkeläisiä on 1018, mikä tekee 
12,3 % kannasta. Kaikkiaan tuona aikana on käytetty 739 eri urosta jalostukseen mutta useat ovat 
läheistä sukua keskenään. 
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Toisen polven suuri määrä kasvattaa myös urosten jalostuskäytön ongelmaa, pienentämällä edelleen 
rodun tehollista kokoa. Saman sukuisten narttujen voimakas jalostuskäyttö kasvattaa ongelmaa 
entisestään.  
 
Mitä tasaisemmat jälkeläismäärät ovat, sitä suurempi olisi rodun tehollinen koko. Tehollinen koko 
kasvaa käyttämällä uroksia ja narttuja mahdollisimman tasaisesti siitokseen ja kasvattamalla 
jalostusurosten ja – narttujen lukumäärän suhdetta sekä nostamalla jalostuskoirien osuutta kannasta. 
Perinnöllistä monimuotoisuutta ajatellen kannalla tulisi aina olla mahdollisimman monta eri 
isovanhempaa. Jalostuksessa tulisi suosia koiria, joiden sukutaulussa viiden polven ajalla on 
mahdollisimman monta eri koiraa (sukukato on vähäistä). 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

 
(10v. kanta) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Suomi (SKL)                9784 9342 8981 8692 8587 8535 8288 8138 7925 7730 7489 

Venäjä (*)    -    -  700     950 1100     1500 1800 

Ruotsi (SKK) 3226 3159 3025 2970 3001 2982 2929 2851 2888 2824 2655 

Norja (NKK) 284 300 306 313 324 353 390 374 384 389 375 

Englanti (KC) 290         278       263   

USA (AKC) 790                    563 

Hollanti (NHSB) 194                 35   

Kanada                    140   

Ranska (SCC)                   20   

Yht. noin: 15300           13000     13000   

(Lähde) * Perustuu Venäläisiltä harrastaja kerhoilta saatuun arvioon 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 
Rodun jalostuspohjan laajuus 
Suomenpystykorvan populaation koko on Suomessa heikentynyt viimeisen 10-vuotiskauden (2004-
2014) aikana. Rekisteröinnit ovat tasaisesti laskeneet ja populaatiokoko on vuoden 2014 laskelman 
mukaan laskenut vuoden 2004 tilanteeseen verrattuna (n.15 000 yksilöstä n. 13 000 yksilöön). Muista 
pohjoismaista myös Ruotsin populaatio on ollut lievässä laskussa mutta Norjan lievässä nousussa. 
Vuonna 2006 sopimuksella suomenpystykorvien populaatioon liitetty venäläinen populaatio on 
Venäläisten arvion perusteella reippaassa kasvussa. Laskennallinen tehollinen populaatiokoko (4 
vuotta) on ollut 2000 luvulla laskussa. 
 
Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät 
Jalostuspohjaa kaventavat koirien keskinäinen sukulaisuus, harvojen yksilöiden jalostuskäyttö, DLA- 
monimuotoisuuskartoituksessa havaittu samaperintäisyys ja pienenevät rekisteröintimäärät. 
 
Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma 
Vuoden 2009 alusta voimaan tulleeseen PEVISA-ohjelmaan tehtiin jälkeläismäärään perustuva muutos 
aikaisempiin verrattuna. Yhdelle koiralle rekisteröitiin korkeintaan 70 jälkeläistä. Se pentue, jossa raja 
ylittyi, rekisteröitiin kokonaisuudessaan. Rodun monimuotoisuuden säilymisen varmistamiseksi on 
PEVISA:ssa  ajalle 1.1.2016–31.12.2020 urosten jälkeläismäärä laskettu 50 kpl:een. 
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4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 
käyttötarkoituksesta  
Suomenpystykorvan rotumääritelmässä (liite 1.) todetaan luonteen olevan tarmokas, rohkea ja 
peräänantamaton. Luonne voi olla vieraita kohtaan hieman pidättyväinen, mutta vihaisuutta ei sallita. 
Luonteen erityispiirteenä on lisäksi mainittava kohtuullisen hyvin kehittynyt vartiointivietti. Suurehko 
osa suomenpystykorvista ei salli vieraan lähestyvän isännän tavaroita, autoa ja kotipiiriä, ellei isäntä 
itse ole paikalla, vaan varoittaa haukunnallaan ja käytöksellään lähestyjää. 

 
4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / linjoihin 
Suomenpystykorva ei ole vielä jakautunut näyttelylinjoihin vaikka osaa koirista ahkerasti näyttelyissä 

esitetäänkin. Tätä tukee myös Suomen muotovalionarvoon (FI MVA) vaadittava käyttökoetulos joko 

linnunhaukkukokeesta (LINT) tai hirvenhaukkukokeesta (HIRV). Muotovalionarvoon vaaditaan joko 1 x 

LINT-AVO 1 tai 2 x LINT-AVO 2 taikka 1 x HIRV1. Vastaavasti käyttövalionarvoon vaaditaan näyttelypal-

kinto hyvä (H), joka on saavutettu koiran täytettyä 15 kk iän. Sen sijaan osaa koirista jalostetaan hirvi-

linjaisiksi ja käytetään lähes yksinomaan hirvenmetsästykseen. 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai 

käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus 
Suomenpystykorvan PEVISA- ohjelmaan ei ole sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen tai käyttöominai-

suuksien testausta taikka kuvausta. Tavoitteena on, että sukua jatkavat pääosin käyttökokeissa palkitut 

vanhemmat eli rodun parhaimmisto. 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  
Suomenpystykorvan luonne vastaa tänä päivänä varsin hyvin rotumääritelmää. Luonne on kehittynyt 

yllättävän nopeasti avoimempaan ja sosiaalisempaan suuntaan. Suomenpystykorvasta saa myös oivalli-

sen lemmikinkoko perheelle. Yleissääntönä voidaan pitää, että jos se toteaa lähestyjän siitä pitäväksi, 

ystävälliseksi, ilman pelontunnetta olevaksi, vapaasti esiintyväksi ja näin luotettavuutensa osoittaneek-

si, on koira yleensä tämän jälkeen melko helposti käsiteltävissä. 

 Yleinen mielikuva rodusta kuitenkin kertoo, että suuri yleisö edelleen mieltää suomenpystykorvan 

tiettyjä pito-olosuhteita vaativaksi ja äänekkääksi roduksi. Tämänkin takia rotu tarvitsee laadukkaan, 

näkyvän ja nykyisen suomenpystykorvan ominaisuuksia korostavan markkinointikampanjan. 

Luonnekysely 
Valtaosa vuonna 2010 suoritetun suomenpystykorvien terveyskyselyn koirien omistajista (89 %) oli 
tyytyväisiä koiriensa käyttäytymiseen. Vuonna 2014 tyytyväisyys oli täysin sama eli 89 %. 20 ”ei” 
vastausta käsittivät seuraavia syitä: ei anna kiinni, ei siedä vieraita koiria, ei siedä vieraita ihmisiä, on 
liian ystävällinen ihmisille, ylienerginen, arka, lapsia kohtaan arvaamaton, levoton ”piippaaja”, 
oksentaa autossa, pelkää vieraita, varautunut, hermostunut, vahtii, vikisee. Kutakin mainittua 
ongelmaa esiintyi vain yksittäisillä koirilla (1-2 koiraa/ongelma). Pystykorva ei yleensä osoita 
aggressiivista käyttäytymistä perheenjäseniä kohtaan (harvinaista), mutta ne puremakerrat, joita 
kyselyssä kuvattiin, suuntautuivat hyvin usein perheen ulkopuolisiin, vieraisiin ihmisiin tai tapahtuivat 
koiran ollessa saaliilla eli syystäkin kiihtyneessä tilassa. 
 
SKL:n jalostustietojärjestelmän kuolinsyytilastosta löytyy 32 suomenpystykorvan kohdalla maininta 
käyttäytymishäiriöstä. Se muodostaa noin 2,5 % kaikista ilmoitetuista kuolinsyistä. Suomenpystykorva 
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omistajat ovat tämän mukaan varsin tyytyväisiä koiriensa käyttäytymiseen. Kohtalaisen yleistä 
ääniarkuutta (ilotulitteet ja ukkonen) ei nähdä suurena ongelmana, sillä sitä ei ollut tyytymättömyyden 
syynä mainittu yhdelläkään koiralla, mutta se voi olla ongelma koiralle itselleen ja laskea sen 
elämänlaatua. 
 
Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus 
Luonnetestissä on käynyt vain yksittäisiä koiria, vuosina 2009–2015 vain 8 käyntiä, joista yksi on 
johtanut hylkäykseen laukausalttiuden takia. MH-kuvauksessa ei ole käynyt yhtäkään koiraa. Näin 
vähäisestä määrästä tuloksia on mahdotonta tehdä mitään päätelmiä koko rodun tilasta, mutta LTE 
tuloksen saaneiden koirien saamat kokonaispisteet ovat vaihdelleet 68–206 pisteen välillä. 
 
Koirakohtaiset tulokset ovat olleet seuraavat: 
1. Toimintakyky: Seitsemällä koiralla tulos +1a (kohtuullinen), yhdellä -1 (pieni). 
2. Terävyys: Kuudella koiralla tulos +1a (pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua), kahdella +3 

(kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua). 
3. Puolustushalu: Neljällä koiralla tulos +1 (pieni), kahdella -1 (haluton) ja kahdella +3 (kohtuullinen, 

hillitty). 
4. Taistelutahto: Kolmella koiralla tulos +2a (kohtuullinen), yhdellä +2b (kohtuullisen pieni), kahdella -1 

(pieni) ja kahdella -2 (riittämätön). 
5. Hermorakenne: Kuudella koiralla tulos +1a (hieman rauhaton) ja kolmella +2 (tasapainoinen). 
6. Temperamentti: Kolmella koiralla tulos +3 (vilkas), neljällä +2 (kohtuullisen vilkas) ja yhdellä +1 

(erittäin vilkas). 
7. Kovuus: Yhdellä koiralla tulos +3 (kohtuullisen kova), muilla +1 (hieman pehmeä). 
8. Luoksepäästävyys: Seitsemällä koiralla tulos +3 (hyväntahtoinen, luoksepäästävä ja avoin) ja yhdellä 

+2a (luoksepäästävä, hieman pidättyväinen). 
9. Laukauspelottomuus: Kuudella koiralla tulos +++ ja yhdellä ++ (laukausärtyisä) ja yksi hylätty 

laukausalttiuden takia. 
 
Jalostustarkastus 
Rodulle ei ole tehty jalostustarkastuksia. 
 
Näyttelyt 
Haukkuminen, mahtailu ja aggressiivisuus toisille koirille kuuluvat, etenkin uroksilla, 
suomenpystykorvan luonnekuvaan, kun uhkaava tai kilpaileva koira on liian lähellä. Se pitää 
arvostelijan ymmärtää ja hyväksyä. Suomenpystykorvan pitää olla eloisa, terhakka ja ärhäkkä. Sen pitää 
näkyä myös kehässä. Vihaisuus ja pureminen ovat näyttelyissä perin harvinaisia. 
 
Erot eri maiden populaatioiden välillä 
Luoteessa ei ole tiedossa erovaisuuksia eri maiden populaatioiden välillä. 
 
Sukupuolten väliset erot 
Uroksissa esiintyy jossain määrin varautuneisuutta ja uhittelua, vihaisuus on kuitenkin harvinaista. 
Nartuissa puolestaan esiintyy ujoutta ja jopa arkuutta vieraita ihmisiä ja olosuhteita kohtaan. Kyse on 
useimmiten siitä, että koiraa ei ole totutettu olosuhteisiin kodin ja perheen ulkopuolella. 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 
Rodun alkuperäinen käyttö 
Rodunomaisilta käyttöominaisuuksiltaan suomenpystykorva on säilynyt hyvänä metsästyskoirana ja 
osittain jopa kehittynyt. Näin siitäkin huolimatta, että metsäkanalintukannat ja siten myös 
metsästysmahdollisuudet ovat Suomessa pitkällä aikavälillä vähentyneet olennaisesti. Rodunomaisten 
käyttöominaisuuksien säilymisestä on kiittäminen näiden määrätietoista jalostamista.  Tavoitteena on 
ollut, että sukua jatkavat pääosin käyttökokeissa palkitut vanhemmat. 
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Näiden tavoitteiden tehostamiseksi ja varmistamiseksi on jalostuksen ohjaus linjattu siten, että 
viimeistään toista pentuetta suunniteltaessa tulisi jokaisella jalostukseen käytettävällä 
suomenpystykorvalla olla tulos rodunomaisesta käyttökokeesta sekä näyttelystä ulkomuodon 
laatumaininnan osalta vähintään arvosana hyvä (H). Näin halutaan varmistaa, että jalostukseen 
käytetään ensisijaisesti koiria, jotka täyttävät suomenpystykorva rodun jalostustavoitteet, eli hyvän 
terveyden, rodunomaiset käyttöominaisuudet sekä riittävän ulkomuodon. Huomioitava kuitenkin on, 
että korkea jalostuskäytön ikä vaikuttaa erityisesti narttujen lisääntymiskykyyn (synnytysongelmat), 
joten näissäkin vaatimuksissa tulee pysyä kohtuudessa. 
 
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen 
Suomenpystykorvan rodunomaisten käyttöominaisuuksien kehittymistä seurataan käyttökokeiden 
avulla linnunhaukkukokeissa (LINT) sekä hirvenhaukkukokeissa (HIRV).  LINT ja HIRV- kokeisiin koira saa 
osallistua 9 kuukauden iästä alkaen. 
 
LINT- kokeissa koirat kilpailevat joko avoimessa luokassa (AVO) tai voittajaluokassa 
(VOI). AVO- luokassa osallistumista on pyritty helpottamaan myös koko koekauden kestävällä kokeella, 
jossa koemaasto ja palkintotuomari sekä koepäivä ovat koiranomistajan valittavissa. AVO- luokaan 
koira saa osallistua ilman näyttelytulosta. Koiran saavutettua AVO- luokan ensimmäisen palkinnon 
(AVO1) siirtyy koira kilpailemaan VOI- luokkaan. VOI- luokkaan osallistuva koira tulee olla palkittu näyt-
telyn laatuarvostelussa (FCI:n hyväksymän maan kenneljärjestön hyväksymässä näyttelyssä). 
 
HIRV- koe on yksiluokkainen. Koira saa kilpailla siinä ilman näyttelyn laatuarvostelu palkintoa, kunnes 
on saavuttanut koetuloksen HIRV1. Tämän jälkeen koiran tulee olla palkittu näyttelyssä (FCI:n 
hyväksymän maan kenneljärjestön hyväksymässä näyttelyssä) voidakseen osallistua jatkossa HIRV- 
kokeisiin. HIRV- kokeessa koira voi haukkua kaksi (2) HIRV1 koetulosta kokokoekauden kestävässä 
kokeessa, jossa koemaasto ja palkintotuomarit sekä koepäivä ovat koiranomistajan valittavissa. Tämän 
jälkeen koira voi osallistua vain ns. kalenterikokeisiin. 
 
Suomenpystykorvien vuosittainen LINT- kokeiden käyntimäärä on vakiintunut noin 1500 
koesuoritukseen (seuranta-ajan keskiarvo), vaikka luvuissa on ollut lintutilanteesta johtuneita nousuja 
ja laskuja. HIRV- kokeiden käyntimäärät ovat viime vuosina vähentyneet (seuranta-ajan keskiarvon) 
alapuolelle. 
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Taulukko 9. Osallistumis % LINT-ja HIRV-kokeisiin syntymävuosittain 
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - tulostilastot 

 

 

Suomenpystykorvien osallistuminen LINT- kokeisiin on ollut kasvussa mutta vastaavasti osallistuminen 

hirvenhaukkukokeisiin on ollut laskussa. LINT- kokeisiin ensimmäistä kertaa osallistuvat koirat ovat 

huomattavasti nuorempia, kuin HIRV- kokeisiin osallistuvat koirat. 

Tilastoja käyttökokeista 

Taulukko 10.  AVO1 ja VOI1 tulos % LINT-kokeissa 
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - tulostilastot 

 

LINT- kokeessa AVO1 palkintosijaan, oikeuttava pistemäärä on 70 pistettä. VOI1 palkointosijaan, 
oikeuttavan pistemäärä on 75 pistettä. Lintukantojen muutokset aiheuttavat tilastoihin heilahtelua. 
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Taulukko 11.  AVO1, VOI1 ja HIRV1 tulos % käyntivuonna HIRV-kokeissa 
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - tulostilastot 

 

HIRV- kokeessa vuoteen 2011 saakka AVO1 saavutettiin 65 pisteellä ja VOI1 saavutettiin 70 pisteellä. 

Vuodesta 2012 alkaen HIRV- koe on ollut yksiluokkainen ja HIRV1 tulos on saavutettu 70 pisteellä. 

Taulukko 12.  Hakupisteiden kehittyminen 
Lähde: SPJ - suomenpystykorva - vuosikirjatilastot (huomioitu 10 parasta ja huonointa tulosta) 

 

Suomenpystykorvaurosten sekä narttujen haku on säilynyt samantasoisena koko tilastointiajan. Urok-

set hakevat tilastollisesti hieman narttuja laajemmin. Hakupisteiden arvostelu-kriteerit ovat pysyneet 

samoina koko tarkasteluajan. (Hakupisteet =LINT- kokeiden sääntöjen ja ohjeiden mukainen ansiopis-

teytys koiran liikkumisesta maastossa. ) 
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Taulukko 13.  Ensihaukkujen saanti % löydetyistä linnuista 
Lähde: SPJ - suomenpystykorva - vuosikirjatilastot (huomioitu 10 parasta ja huonointa tulosta) 

 

Ensihaukkujen saanti prosentteina löydetyistä linnuista näyttää kehittyneen tilastointiaikana parem-

paan suuntaan sekä uroksilla että nartuilla. (Ensihaukut= LINT- kokeiden sääntöjen ja ohjeiden mukai-

nen ansiopisteytys koiran kyvystä saada haukku löytämistään linnuista.) 

Taulukko 14.  Keskimääräinen haukkuaika 
Lähde: SPJ - suomenpystykorva - vuosikirjatilastot (huomioitu 10 parasta ja huonointa tulosta) 

 

Keskimääräinen haukkuaika on lyhentynyt tilastointiaikana. Haukkuajasta laskettava pysyttämien on 

tärkeä ominaisuus lintukoiralla, joten kehityssuuntaa on negatiivinen.  (Keskimääräinen haukkuaika = 

Keskiarvo koiran haukuissa pysyttämistä linnuista. Tavoite on 10 minuuttia kolmesta haukusta.) 
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Arvokilpailut 

Merkittävimmät LINT- kokeiden arvokilpailut suomenpystykorvilla ovat rodun mestaruuskilpailu, valta-

kunnallinen Haukku-ottelu sekä Suomi-Ruotsi-Norja maaottelu, joka on samalla Pohjoismaiden Mesta-

ruuskilpailu. Näiden lisäksi on vuosittain nuorille, alle kolmivuotiaille koirille tarkoitettu Metsopoika-

ottelu varhaiskypsyyden vaalimiseksi ja esiintuomiseksi. Erillistä narttujen mestaruusottelua ei ole kat-

sottu tarpeelliseksi järjestää, sillä urokset ja nartut ovat kautta aikojen olleet tasaveroisia koekoiria. 

HIRV- kokeissa järjestetään rodulle vuosittaisena mestaruuskilpailuna Hirviherra-ottelu. 

Vertailu rodun kotimaahan ja muihin tärkeisiin maihin 

Ruotsissa ja Norjassa rodunomaisten käyttöominaisuuksien kehittymistä seurataan myös käyttökokei-

den avulla LINT-kokeissa. Molemmissa maissa ovat käyttöominaisuudet käyttökokeiden perusteella 

lähellä suomen tasoa. Venäläisten koirien käyttöominaisuuksia ei voida verrata pohjoismaisiin koemuo-

toihin, sillä Venäjän metsästyskokeet eroavat niistä huomattavasti. 

Hyötykoira-, virka- tai muu työkäyttö 
Suomenpystykorvaa käytetään metsästyskoirana. Terveyskyselyn mukaan 98 % koirista 
pääkäyttötarkoitus on metsästys ja lopuilla 2 % sekä metsästys- että lemmikkikäyttö. 
 
Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen 
Terveyskyselyn mukaan suomenpystykorva pääsee kaikissa kyselyyn vastanneissa perheissä 
toteuttamaan luontaista käyttötarkoitustaan haukkuvana lintu- tai pysäyttävänä hirvikoirana. 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 
Yksinoloon liittyvät ongelmat 
Terveyskyselyssä 2014 ei ollut yhtäkään mainintaa yksinjäämiseen liittyvistä ongelmista. 
Suomenpystykorva on ihmisystävällinen, mutta hyvin itsenäinen ja ihmisestä riippumaton rotu myös 
alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. 
 
Lisääntymiskäyttäytyminen 
Suomenpystykorvat lisääntyvät itsenäisesti ilman ihmisen apua, mutta yksittäisillä uroksilla ja nartuilla 
mainittiin astumishaluttomuutta tai tyhjäksi jäämistä, joissa todennäköisin syy on väärä 
astutusajankohta. Rodun harrastajien keskuudessa on tavanomainen käytäntö luottaa kiiman ulkoisiin 
merkkeihin astutusajankohtaa määritettäessä, jolloin osa ajoituksista saattaa osua harhaan. Hiukan 
oikeasta poikkeava astutusajankohta vaikuttaa myös pentumäärään. Progesteronimäärityksen käyttö 
astutusajankohdan määrityksen apuna on harvinaista. Nartuista haluttomiksi oli mainittu kolme koiraa 
todennäköisesti samasta syystä. Nartut hoitavat pentunsa hyvin. 
 
Sosiaalinen käyttäytyminen  
Suomenpystykorvat, etenkin urokset, ovat omanarvontuntoisia koiria, joilla saattaa esiintyä toisiin 
uroksiin suuntautuvaa aggressiivista käyttäytymistä. Narttuihin nekin suhtautuvat kuitenkin 
ystävällisesti. Terveyskyselyssä kysyttiin koiran mahdollisesta aggressiivisesta käyttäytymisestä ihmistä 
kohtaan: Ihmistä oli purrut 15 koiraa eli 8,5 %. Purematilanteet olivat hyvin erilaisia, joista merkittävä 
osa oli tapahtunut riistatilanteessa (ihminen oli mennyt koiran omimalle saaliille). Yleisimmin kohteena 
oli kuitenkin koiran reviirille tullut vieras ihminen. Omistajaan suuntautunutta aggressiota esiintyi 
harvoin (mm. edellä mainittu lapsiin suuntautunut aggressio). Aggressiivista (vihasta) koiraa ei saa 
käyttää jalostukseen. 
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Pelot ja ääniherkkyys  
Vuonna 2014 suoritetun terveyskyselyn mukaan koviin äkillisiin ääniin liittyvää ääniherkkyyttä tai 
pelkoa esiintyi 46 koiralla 182 koirasta eli noin 25 %. Yleisimmin pelätyt äänet olivat ukkonen ja 
ilotulitteet. Yleensä sama koira ei pelännyt laukauksia (koirat ovat tottuneita laukauksiin ja yhdistävät 
ne positiiviseen asiaan eli saaliiseen). Äänipelon taustalla on perimä ja tottumattomuus. Ääniherkkyys 
vaikuttaa koiran elämänlaatuun, joten siihen on kiinnitettävä jalostuksessa huomiota. Jalostukseen ei 
saa käyttää äänipelosta kärsivää koiraa. 
 
Ikään liittyvät käytöshäiriöt 
Suomenpystykorvista ei ole raportoitu ikääntymiseen liittyvistä käytöshäiriöistä. 
 
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 
Jalkojen ja turkin järsimistä oli mainittu esiintyneen 2014 terveyskyselyssä 18 koiralla (10 %) etenkin 
rasituksen jälkeen. Tästä tulee väkisinkin mieleen, että taustalla on kipu eli tarkemmin nivelrikkokipu 
tai kyseessä on pakkomielteinen käytös. Suomenpystykorvilta ei juuri tutkita lonkka- eikä kyynärniveliä 
eikä selkiä. Vuosina 2005–2012 on lonkkakuvattu vain 25 koiraa, joista 20 koiralla tulos oli A. 
Mahdolliset neurologiset ongelmat, kuten epilepsia tai näkökykyyn vaikuttavat sairaudet (esim. PRA) 
voivat myös vaikuttaa koiran käyttäytymistä muuttavasti, joten käytösongelmia osoittava koira on 
syytä viedä eläinlääkärin tutkittavaksi. 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä 

ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta 
Keskeisimmät ongelmakohdat 
Vuonna 2014 suoritetun terveyskyselyn mukaan koviin äkillisiin ääniin liittyvää ääniherkkyyttä tai 
pelkoa esiintyi 25 % kyselyyn vastatuista koirista. Yleisimmin pelätyt äänet olivat ukkonen ja ilotulitteet. 
Yleensä sama koira ei pelännyt laukauksia (koirat ovat tottuneita laukauksiin ja yhdistävät ne 
positiiviseen asiaan eli saaliiseen). Äänipelon taustalla on perimä ja tottumattomuus. 
 
Ongelmien syyt ja vähentäminen 
Jalostuksessa on kiinnitettävä huomiota koirien ääniherkkyyteen eli selvästä äänipelosta kärsivää 
koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Kahta jossain määrin ääniherkkää koiraa ei saa yhdistää. Kasvattajia 
ja omistajia ohjataan kiinnittämään huomiota pentujen ja nuorten koirien asianmukaiseen 
totuttamiseen. 
 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 
PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset 
Suomenpystykorva on kuulunut PEVISA-ohjelman piiriin vuodesta 1994 lähtien. Suomen Kennelliitto on 
vahvistanut suomenpystykorvan PEVISA-ohjelman voimassa olosta ajalle 1.1.2013 - 31.12.2015:  
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu voimassa oleva polvitarkastuslausunto 
ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään. Perinnöllistä kaihia, PRA:ta, PHTVL/PHPV- 
sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Rekisteröinnin raja-arvo on 
polvilumpioluksaation aste 1. Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 70 jälkeläistä. Se pentue, 
jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan. Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % 
seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat 
esivanhemmat. 
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PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2016–31.12.2020: 
Pentujen vanhemmista tulee ennen toista astutusta olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja 
silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään. Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 12 
kk ikäinen. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvilumpioluksaation astetta 1 
sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka tutkimustulos on 0. Perinnöllistä kaihia, 
PRA:ta tai PHTVL/PHPV sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla 
on todettu PHTVL/PHPV aste 1, on parituskumppanin oltava tämän sairauden suhteen terve. 
Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 50 jälkeläistä. Se pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään 
kokonaisuudessaan. 
Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa 
huomioidaan Kennelliiton tiedossa olevat esivanhemmat. 
 
PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt viat ja sairaudet 
 
Etenevä verkkokalvon surkastuma (PRA) 
PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä 
sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat 
erilaisia ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja. PRA on löydetty yli 100 rodulla ja näistä 
ainakin 22:lla mutaatio on voitu paikallistaa. Se voi esiintyä millä tahansa rodulla. Yleisin 
periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen 
vaihtelevat liittyen PRA-muodon syntymekanismiin. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto 
liittyy vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen sijaan 
näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua.  
 
Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä 
johtuu hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. Myöhemmin koira 
sokeutuu kokonaan verkkokalvon tappisolujen surkastuessa. Silmäterä on laaja ja silmänpohjan 
lisääntynyt heijaste näkyy erityisen selvästi valon kohdistuessa laajentuneeseen mustuaiseen. 
 
PRA:han ei ole hoitoa, mutta tutussa ympäristössä sokeakin koira voi pärjätä erittäin hyvin. 
Kokeellisesti koirille on käytetty geeniterapiaa näköhermosolujen perinnöllisessä sairaudessa, jossa 
periyttävä geeni on tunnettu. Diagnoosi tehdään yleensä silmänpohjan oftalmoskooppisessa 
tutkimuksessa. Verkkokalvon sähköisessä tutkimuksessa (ERG) voidaan havaita muutoksia 
näköhermosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa tutkimuksessa nähtäviä selviä verkkokalvon 
rappeutumamuutoksia. Suomenpystykorvalla PRA:lle altistavaa geeniä ei tunneta. 
 
Perinnöllinen harmaakaihi 
Perinnöllinen harmaakaihi eli 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 8 viikon iän välillä todetut 
kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta kataraktasta 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.  
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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. 
 
PHTVL/PHPV 
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 (Lähde SKL 
jalostusartikkelit, ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen).  
 
RD 
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. 
 
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan silmätyöryhmän ohjeistuksen mukaan koiraa, jolla on 
todettu multifokaali RD, voidaan käyttää jalostukseen terveen parituskumppanin kanssa. GRD ja TRD:aa 
sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
 
Taulukko 15. Eri silmäsairauksia on rodulle vuosina 2005 – 2014 kirjattu seuraavasti: 
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä – suomenpystykorva - terveystilastot (koirat jaoteltu syntymä-vuoden mukaan) 
 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 

2005 779 160 21 % 146 91 % 

2006 768 164 21 % 145 88 % 

2007 848 188 22 % 174 93 % 

2008 934 195 21 % 177 91 % 

2009 906 178 20 % 166 93 % 

2010 619 118 19 % 109 92 % 

2011 698 97 14 % 91 94 % 

2012 694 86 12 % 77 90 % 

2013 660 34 5 % 34 100 % 

2014 552 1 0 % 1 100 % 
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Diagnoosi Esiintymiä 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 1119 

Kortikaalinen katarakta, todettu 30 

Distichiasis, todettu 17 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 14 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 11 

Posterior polaarinen katarakta, todettu 10 

PPM, diagnoosi avoin 6 

RD, multifokaali, todettu 6 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 5 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 5 

Punktaatti katarakta, todettu 4 

Trichiasis, todettu 4  

Lasiaisen rappeuma, todettu 3 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 3 

Näköhermon coloboma, todettu 3 

Kaihin laajuus, laaja 2 

Linssiluksaatio, todettu 2 

Nukleaarinen katarakta, todettu 2 

PPM, iris-kornea, todettu 2 

RD, geograafinen, todettu 2 

Synnynnäinen katarakta, todettu 2 

Ektooppinen cilia, todettu 1 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 1 

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 1 

Muu vähämerkityksellinen kaihi, todettu 1 

Pienisilmäisyys, todettu 1 

PPM, todettu 1 

PPM, iris-linssi, todettu 1 

PPM, levymäinen, todettu 1 

 
Patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaan meno 
Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. 
Jalka-asento on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat. Patellaluksaatiota esiintyy 
suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora takajalka. 
Periytyvyyden tarkka mekanismi ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti taustalla on polygeeninen 
periytyminen. Pienikokoisilla roduilla polvilumpio luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti) ja 
suuremmilla lateraalisesti. 
 
Patellaluksaatio on synnynnäinen ja jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. 
Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. I - asteen luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä 
kaipaa hoitoa. II- ja III - asteen luksaatioissa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan 
koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut 
pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen). IV - asteen 
luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Usein oireet huomataan tapaturman jälkeen, 
vaikka kyseessä on synnynnäinen vika.  
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Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Vaikeat 
patellaluksaatiot on hoidettava kirurgisesti. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita 
leikkauksia ja ennuste voi olla huono. Terveyskyselyssä ilmoitettiin kuudesta koirasta, joilla on ollut tai 
on patellaluksaatio. Lopetussyyksi patellaluksaatio ilmoitettiin kuolinsyytilastossa kolmelle koiralle. 
PEVISA:n mukaan vaikeampaa kuin 1. asteen luksaatiota sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 
Jalostussuosituksen mukaan koiraa, jolla on ensimmäisen asteen polvilumpioluksaatio tai se periyttää 
tätä vikaa rodun keskimääräistä tasoa enemmän, ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Vuosina 
2000–2012 on tutkittu 17 % syntyneistä koirista, joista 93 % on saanut tuloksen 0. Eniten on esiintynyt 
luksaatioasteita 1 (4 %) ja 2 (2 %). Koiraa, joka on jouduttu operoimaan patellaluksaation takia tai 
operaatiota tarvitsevaa (luksoivaa) koiraa, ei saa käyttää jalostukseen. Rodulla esiintyvä jalkojen 
järsiminen ja nuoleminen voi myös johtua kivusta ja liittyä polvilupioluksaatiosta johtuvaan 
nivelrikkoon. 
 
Taulukko 16. Patella-vikoja on rodulle vuosina 2005 – 2014 kirjattu seuraavasti 
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - terveystilastot (koirat jaoteltu syntymä-vuoden mukaan) 

 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 4 Yhteensä Tutkittu% 0 % 

2005 779 152 5 2 0 0 159 20 % 96 % 

2006 768 156 6 2 0 0 164 21 % 95 % 

2007 848 175 11 3 1 0 190 22 % 92 % 

2008 934 185 8 4 0 0 197 21 % 94 % 

2009 906 165 12 6 2 2 187 21 % 88 % 

2010 619 109 7 3 1 0 120 19 % 91 % 

2011 698 89 4 1 1 1 96 14 % 93 % 

2012 694 83 6 1 0 1 91 13 % 91 % 

2013 660 31 5 0 0 0 36 5 % 86 % 

2014 552 0 0 0 0 0 0 0 %   

Yhteensä 7458 1145 64 22 5 4 1240 1240 92 % 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 
Epilepsia 

Epilepsia on koiran yleisin neurologinen sairaus. Sitä on tavattu suomenpystykorvilla jo 1980-luvulta 

lähtien, mutta tieteellisesti varmennettua tietoa ei ole aiemmin ollut saatavilla. ELT Ranno Viitmaan 

väitöstutkimuksen mukaan epilepsian esiintyvyys suomenpystykorvilla on 5,36 % urosten ollessa alt-

tiimpia sairastumaan epilepsiaan (perustuu 2069 koiran tietoihin). Kohtaukset alkavat pystykorvilla 

keskimäärin 3 vuoden iässä, niitä on keskimäärin kolmesti vuodessa, ja kohtauksen tyypillinen kesto on 

12 minuuttia. Rodulle tyypillisiä olivat paikallisalkuiset kohtaukset, joihin liittyi tavallisesti käytösmuu-

toksia ja autonomisia oireita, kuten oksentelua ja kuolaamista. Kohtausten yleistyminen voi viitata epi-

lepsian etenemiseen, vaikka pystykorvien epilepsian kulku on yleensä hyvänlaatuinen. Suomenpysty-

korvien idiopaattisen epilepsian perinnöllisyysasteen arvio (0.22) selittyy parhaiten usean geenin mallin 

avulla. Aivoissa ei havaita rakenteellisia muutoksia, muutoin kuin palautuvina kohtauksiin liittyvinä 

muutoksina. 

Epilepsiaa sairastavien suomenpystykorvien aivosähkökäyrässä havaittiin kohtausten välillä epileptistä 

aktiivisuutta harvemmin (20 %) kuin on raportoitu aiemmin. Tietyntyyppistä epänormaalia aktiivisuutta 

havaittiin myös terveillä pystykorvilla, mutta löydöksen kliininen merkitys on tuntematon. Uneen liitty-

vää aktiivisuutta, joka voidaan helposti tulkita virheellisesti epileptiseksi aktiivisuudeksi, todettiin sekä 

terveillä että sairailla koirilla. Glukoosinkäytössä todettiin epänormaaliutta tai epäsymmetrisyyttä eri 
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aivoalueilla 82 %:lla epileptisistä ja 50 %:lla terveistä koirista; muutokset erityisesti isoaivojen taka-

raivonlohkon kuorikerroksen alueella liittyivät epilepsiaan. 

Epileptisillä koirilla todettiin merkittävästi alhaisemmat glukoosinkäyttöarvot useilla aivoalueilla verrat-

tuna kontrollikoiriin. Isoaivojen kuorikerroksen takaraivonlohkon alhaiset glukoosinkäyttöarvot mo-

lemmissa koiraryhmissä ovat aiemmin havaitsematon löydös ja tämä saattaa epäsuorasti viitata alen-

tuneeseen kohtauskynnykseen kyseisellä alueella luonteenomaisena tutkitulle rodulle.  

Näihin tuloksiin perustuen suomenpystykorvien epilepsia luokitellaan idiopaattiseksi epilepsiaksi, koska 

aivojen magneettikuvauksessa ei havaita muutoksia ja epilepsia on perinnöllinen kyseessä olevalla ro-

dulla. EEG ja FDG-PET viittaavat takaraivonlohkon osallisuuteen, vaikkakin myös laajempi taaimmaisten 

aivoalueiden mukanaolo on mahdollinen pystykorvien epilepsian synnyssä (Lähde ELT Ranno Viitmaan 

väitöskirja). 

Epi-luku 

Rotujärjestössä on käytössä laskennallinen epi-luku suomenpystykorvilla. Epi-luku on matemaattinen 

suure joka on kehitetty apuneuvoksi jalostukseen, jotta olisi mahdollista kartoittaa mahdolliset riskit 

koiran suvussa piilevästä epilepsiasta. Tämän mahdollistaa tietokanta, jossa on sukutauluissa merkin-

nät epileptisistä koirista ja niiden lähisukulaisista sekä tältä pohjalta kehitetty laskentamenetelmä, josta 

saadaan koiran sairastumisriskiä kuvaava epi-luku. Menetelmällä on saavutettu jalostusneuvonnassa 

käytännön tuloksia, joka näkyy tilastoissa vuosiluokkien keskiarvon ja sairastuneiden koirien vähenemi-

senä rodussa. Tietoa epi-luvusta löydät myös SPJ:n sivuilta osoitteesta 

(www.spj.fi/spk/terveys/terveysasiat.htm). 
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Epi-luku lasketaan tietokantaohjelmalla koiran epi-sukutaulusta viidessä polvessa huomioiden siinä 

olevat sairaat koirat ja niiden lähisukulaiset, sekä missä polvessa ne esiintyvät. Epi-sukutaulun kirjaimet 

(I = 1,0;  J, S ja V = 0,5; P = 0,25), kuvaavat koiran ja sen lähisukulaisten keskimääräistä geeniperimää 

sairaalta yksilöltä (prosenttia perimästä jaettuna sadalla). Lisäksi otetaan huomioon, monennessako 

sukupolvessa merkinnät ovat. 

 

http://www.spj.fi/spk/terveys/terveysasiat.htm
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Epi-lukujen kehitys 

Vuonna 1996 jalostustietokannan sukutauluihin alettiin tehdä kirjainmerkinnät sairaiksi luokitelluista 

koirista ja niiden lähisukulaisista. 

Vuonna 1998 kehitettiin jalostustoiminnassa edellisen pohjalta epi-luvun laskentamenetelmä, jossa 

otettiin huomioon sukutaulun epileptiset koirat ja niiden lähisukulaiset. 

Vuonna 2002 SPJ:n hallitus asetti siitosyhdistelmien ja pentuvälityksen epi- luvuille raja-arvot sekä pää-

tettiin antaa koiranomistajan haluttaessa hänelle tiedoksi koiran epi-luku. 

Vuonna 2004 avoimuutta lisättiin edelleen siten, että sekä uroksen että nartun omistajat saivat mo-

lempien paritettavien koirien epi-luvut jalostusneuvonnan yhteydessä. 

Vuonna 2008 rotujärjestön hallitus teki uuden jalostusta ohjaavan päätöksen. Sen mukaan jalostusneu-

vonta antaa suositellun yhdistelmän epi-luvut jalostussuosituksen yhteydessä. 

Vuonna 2011 SPJ:n vuosikokouksen päätöksellä epi-luvuista sekä rotujärjestölle luovutetuista epilepsia-

sairautta koskevista tiedoista tuli julkisia. 

Nykyisin epileptiset suomenpystykorvat on merkitty SPJ:n pystykorvatietokantaan, joka on kaikkien 

luettavissa. Sukutauluissa näkyvät myös epiluvut ja merkinnät mistä sukulaisista luku muodostuu. Pys-

tykorvatietokanta löytyy Internet osoitteesta: http://metsastyspystykorvat.com/spj/ 

Epi-lukua on käytetty apuna rotujärjestön jalostusneuvonnassa siten, että sairasta koiraa sekä sen täys-

sisaria ja koiraa, josta on syntynyt epileptinen jälkeläinen, ei ole suositeltu jalostukseen. Lisäksi jos koi-

ran epi-luku on ollut 1,8 tai yli, ei koiraa ole suositeltu jalostukseen ja jos luku on 1,5 tai yli on suositeltu 

partneriksi koiraa, jonka luku on alle 1,0. 

Ohjeistamalla jalostusta on rodun epi-luvun keskiarvon kehitys saatu myönteiseen suuntaan. Vuosi-

luokkien epi-lukujen keskiarvo lähti laskuun epi-sukutaulujen käyttöönoton jälkeen vuonna 1997. Kes-

kiarvot lähtivät paranemaan selvästi vuonna 2001, jolloin epi-luku otettiin jalostusneuvonnassa käyt-

töön.  

Rodun epi-luvun keskiarvolukema on vaihdellut vuosina 1994 – 2013 välillä 1.39 – 0.89, ja se on laske-

nut vuodesta 2002 lähtien. Rodun keskiarvolukeman aleneminen on kuitenkin pysähtynyt ja se oli 

vuonna 2013 0,82. Samalla kun epi-lukujen keskiarvo on lähtenyt laskuun, on sairaiksi ilmoitettujen 

koirien lukumäärä vuosiluokittain edelleen vähentynyt. Sairaiksi luokiteltujen koirien keskiarvolukema 

oli vuosien 1999 – 2002 välillä 1,79 – 1,86. Vuoden 2003 laajassa kyselytutkimuksessa se oli 1,63. Sai-

raiksi ilmoitettujen koirien keskiarvolukema on vuosina 2005 – 2010 vaihdellut välillä 1,63–1,84. Vuosi-

na 2010 – 2014 lukema on vaihdellut välillä 1,31–1,69. Sairaiksi ilmoitettujen koirien epi-lukujen kes-

kiarvo on viime vuosina laskenut lähellä arvoa 1,5. 

Kuolinsyynä epilepsia on KoiraNet tietokannan kuolinsyytilaston mukaan ilmoitettu 13 koiralle (1 %, 

11/2014). Terveyskyselyssä 2014 ilmoitettiin epilepsiaa esiintyvän 5 koiralla (2,75 %). 

Epilepsian suhteen jalostukseen suositellaan vain SPJ:n hallituksen päättämien arvojen mukaisia koiria 

(kun koiran epi-luku on yli 1,8 sitä ei suositella jalostukseen, epi-luvun ollessa 1,5 - 1,8 rajoitetaan part-

nerilla epi-luku alle 1,0). Jalostukseen ei saa käyttää epileptistä koiraa, sen jälkeläisiä, epileptisen sisa-

ruksia, eikä koiraa jolla on epileptinen jälkeläinen. 

Sokeritauti eli diabetes 

Koiralla esiintyvä diabetes on yleisimmin tyyppiä 1. Tällöin haiman insuliinia erittävät solut tuhoutuvat 

immunologisen reaktion seurauksena. 46 % sokeritautisista koirista löytyy haiman β-soluista tulehdus-

http://metsastyspystykorvat.com/spj/
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soluja ja 50 – 60 % löytyy myös vasta-aineita β-soluja vastaan. Insuliinin puute alkaa näkyä koirassa 

vasta, kun β-soluista on tuhoutunut noin 80 %, joten oireiden kehittyminen on hidasta ja voi kestää 

kuukausista jopa vuosiin. Immunologinen insuliinia tuottavien solujen tuho johtaa insuliinin puutok-

seen ja veren sokeripitoisuuden nousuun, jolloin koira alkaa juoda paljon ja runsastuneen juomisen 

seurauksena myös virtsaa usein ja suuria määriä kerrallaan. Muita oireita ovat lisääntynyt ruokahalu ja 

laihtuminen. Joskus ensimmäinen oire on koiran nopea sokeutuminen kaihin seurauksena. Immunolo-

gisen tyypin diabetes ei ole yhteydessä lihavuuteen, mutta monet ympäristötekijät voivat vaikuttaa 

sairauden puhkeamiseen. Koiralla epäillään tietyn DLA -haplotyypin (DLA = Dog leucocyte antigens; 

haplotyyppi = vähintään kahden lokuksen geenien ryhmä, jotka yksilö perii toiselta vanhemmistaan) 

altistavan sairastumiselle ja tyyppirotuina kirjallisuudessa mainitaan mm. samojedinkoira. Ruotsalaisen 

vakuutustilastoihin perustuvan tutkimuksen mukaan Ruotsissa korkean riskin rotuihin kuuluvat mm. 

ruotsalaiset hirvikoirarodut, samojedinkoira ja ruotsinlapinkoira, joten jokin geneettinen yhteys poh-

joismaisilla pystykorvaroduilla näyttäisi sairauteen olevan. 

Tyypin -1 diabeteksen hoitona käytetään insuliinia pistoksina sekä ruokinnan tasapainottamista. Hoi-

don tavoitteena on taata koiralle mahdollisimman normaali elämä sairaudesta huolimatta (mahdolli-

simman normaali sokeritasapaino ja paino, kohtuullinen juominen/virtsaaminen, ei sokeria eikä keto-

aineita virtsassa). Edellisessä terveyskyselyssä ilmoitettiin kuudesta koirasta, joilla oli todettu diabetes 

ja kuolinsyytilastossa diabeetikkoja oli seitsemän eli 3,1 % kaikista ilmoitetuista kuolinsyistä. Uudessa 

terveyskyselyssä 2014 ilmoitettiin yhden koiran sairastaneen diabetesta. Koska diabeteksen ja perimän 

yhteys koiralla tunnetaan, ei diabeetikkoja eikä niitä tuottaneita koiria ole syytä käyttää jalostukseen. Ei 

myöskään tule yhdistää kahta sellaista sukua, joista molemmista tiedetään syntyneen diabetekseen 

sairastuneita yksilöitä. 

Hammaspuutokset 

Suomenpystykorvalla on enenevässä määrin havaittu yksittäisten pysyvien hampaiden puutoksia. Puu-

tokset voivat olla myös vakavia, suomenpystykorvan terveyskyselyn (v.2010) valossa jopa enimmillään 

10 hampaan puutoksia. Edellisen terveyskyselyn mukaan 87 koiralla kuvattiin hammaspuutoksia (39 %), 

joista 57 (65 %) oli lieviä ja 30 (35 %) vakavia useiden hampaiden puutoksia. Uudessa terveyskyselyssä 

hammaspuutoksista oli maininta 52 koiralla (29 %). Yleisimmin puuttuu P2 ja /tai P3 hampaita, mutta 

myös molaareita ilmoitettiin puuttuviksi. Tämä on merkittävä ongelma rodussa. Samalla koiralla yleen-

sä 1-3 hammaspuutosta. Purentavikoja ei mainittu esiintyvän ollenkaan. 

Pysyvien hampaiden puuttuminen on perinnöllinen vika, mutta sen periytymismekanismi suomenpys-

tykorvalla ei ole tiedossa. Todennäköisesti on kuitenkin kysymys usean eri geenin vaikutuksesta (poly-

geeninen ominaisuus). On todennäköistä, että hammaspuutoskoira jättää itsensä kaltaisia jälkeläisiä 

lähes jokaiseen pentueeseensa, joten näiden koirien käyttäminen jalostukseen lisää hammaspuutoksel-

listen yksilöiden määrää. Toisaalta, ongelma on terveyskyselyn valossa rodussa niin laajalle levinnyt, 

ettei hammaspuutoskoiria voida jättää käyttämättä ilman, että jalostukseen käytettävien koirien määrä 

käy vaarallisen pieneksi. 

Premolaarien P1 – P4 (väliposkihampaat) puutos on yleisin ja lievin muoto hammaspuutoksissa. Jos 

koiralta puuttuu etuhampaita (inkisiivat), poskihampaita (molaarit, lukuun ottamatta M3 – hammasta) 

tai kulmahammas (caninus), on tilanne vakavampi ja koiran jalostuskäyttöä on syytä tarkoin harkita. 

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota koirien leukojen leveyteen ja voimakkuuteen. Koira, jolta puuttuu 

hampaita, on usein myös kapea leuoistaan. 
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Jalostusohjeet hammaspuutosten varalle 
Käytä vain lieväasteista (1- muutaman hampaan puutos, premolaarit P) sellaiseen koiraan yhdistettynä, 
jolla itsellään on täysi purenta, ja jonka suvussa ei ole esiintynyt useita hammaspuutoskoiria. 
Kuitenkaan koiraa, jolta puuttuvat kaikki premolaarit, ei tule käyttää jalostukseen eikä myöskään koi-
raa, jolta puuttuu enemmän kuin yksi inkisiiva (kapea alaleuka) tai koiraa, jolta puuttuu molaareita 
(muut kuin M3) taikka caninus. 
 
Veriripuli  
Suomenpystykorvilla on jo 1990 luvun lopulta asti todettu lämpiminä syyskesinä esiintyvää voimakasta 
veriripulia, mutta muunkin rotuisilla tautia on tavattu. Elo- syyskuu on tähänastisen seurannan perus-
teella veriripulin esiintymisaikaa. Sairastuneiden suomenpystykorvien määrä on vaihdellut vuosittain 
muutamasta yksilöstä pariinkymmeneen yksilöön. 
Ripulin aiheuttaja ei ole vielä selvillä, mutta vaikuttaa siltä, että koirat menehtyvät anafylaktiseen shok-
kiin eli erittäin voimakkaaseen äkilliseen allergiseen reaktioon. Ripuli ei todennäköisesti ole tarttuva. 
Oireilu alkaa oksentelulla, jota pian seuraa veriripuli. Tärkeintä on erottaa tappava ripuli tavanomaises-
ta ripuloinnista. Veriripulinhoito vaatii anafylaktisen shokin hoitoa, esimerkiksi nesteytystä, adrenaliinia 
ja kortisonia. 
Menehtyneet koirat ovat kuolleet nopeasti, vain noin vuorokauden kuluttua oireiden alkamisesta ja 
siksi koira on oireiden ilmaannuttua saatava nopeasti eläinlääkärin hoitoon. Ripulia tutkitaan parhail-
laan ja sairastuneet sekä kuolleet tulee ilmoittaa. 
 
Immuunihemolyyttinen anemia 

USA:ssa julkaistussa tutkimusartikkelissa (Miller S.A. et al., 2004) todetaan suomenpystykorvalla olevan 

kohonnut riski immuuni hemolyyttiseen anemiaan (IMHA). Suomalaisessa terveyskyselyssä ja kuolin-

syytilastossa ei tullut ilmi runsastunutta alttiutta sairauteen, joten kyseessä lienee USA:n populaatioon 

liittyvä ominaisuus. Tilannetta seurataan myös Suomessa, koska kyseessä on ns. autoimmuunisairaus. 

Addisonin tauti eli lisämunuaisen vajaatoiminta 

Addisonin tautia eli lisämunuaiskuoren vajaatoimintaa esiintyy satunnaisesti yksittäisillä yksilöillä mo-

nista eri roduista. Joissakin roduissa esiintyminen on keskitasoa yleisempää. Addisonin taudin taustalla 

on yleensä lisämunuaiskuoreen kohdistuva immunologinen reaktio, joka tuhoaa steroidihormoneja 

tuottavaa kudosta. Solutuho johtaa steroidihormonien vajaatuotantoon. Vajaatoiminnan oireita ovat 

mm. väsymys, voimattomuus, oksentelu, ruokahaluttomuus, masentuneisuus ja laihtuminen. Oireille 

on tyypillistä parempien ja huonompien kausien vaihtelu. Hoitona on elinikäinen puuttuvien hormoni-

en korvaushoito kortikosteroidi- ja/tai mineralokortikosteroidivalmisteilla. Jalostusryhmän tietoon on 

tullut yksi epäily. 

Atopia ja allergia 

Atopia on koiran yleisin ihosairaus. 10 - 20 % kaikista koirista on atoopikkoja. Atopia on geneettisestä 

taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus. 90 - 95 % atooppisista koi-

rista voidaan osoittaa IgE -vasta-aineita ympäristön eri allergeeneille. 5 - 10 % vastaavista oireista kärsi-

vistä koirista vasta-aineita ei pystytä löytämään.  

Atopian synnylle on useita altistavia tekijöitä, joista perimä on tärkein.  Koska perimällä on merkittävä 

vaikutus sairauden syntyyn, atopiaa tai allergiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

Terveyskyselyssä 2014 ilmoitettiin iho-ongelmia esiintyneen seitsemällä koiralla, joista kahdella korva-

tulehdusta, yhdellä hot spot, muutama kutiseva ja laikuittaista karvanlähtöä. Varmistettuja atoopikkoja 

oli yksi kappale, jolla esiintyi voimakkaita iho-oireita. Allergia mainittiin syyksi yhden koiran silmätuleh-
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dus ja iho-oireisiin sekä yhden koiran suolisto-oireiden selittäjäksi. Suomenpystykorva ei vaikuttaisi 

tämän valossa olevan kovin atooppinen rotu. 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 
Aiempaan JTO-kauteen verrattuna suomenpystykorvan elinikä Koiranet tietokannan kuolinsyytilaston 

mukaan, on pidentynyt vuodella (2010 8 v 5 kk, 2014 9 v 5 kk). Suurempi tiedon pohjana oleva koira-

määrä on todennäköisin syy tiedon tarkentumiseen. Tilasto on metsästyskoirarodulle hyvin tyypillinen. 

Tapaturmainen menehtyminen on yleistä ja koiran ikääntymisen myötä seuraava yleinen raihnaisuus ja 

liikkumisvaikeudet johtavat koiran lopetuspäätökseen, kun se ei enää sovellu käyttötarkoitukseensa.  

Terveyskyselyssä kysyttiin ”ottaisitko uudelleen suomenpystykorvan”, johon saatiin vain 4 kielteistä 

vastausta. Näin ollen 98 % isäntäänsä ja emäntäänsä hyvin palvellutta suomenpystykorvaa korvataan 

uudella suomenpystykorvalla. Rotu-uskollisuus on kansalliskoiraharrastajissa korkea. 

Taulukko 17. Suomenpystykorvien kuolinsyyt  
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - terveystilastot (11/2014) 
 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus 11 vuotta 11 kuukautta 12 

Hermostollinen sairaus 8 vuotta 2 kuukautta 18 

Iho- ja korvasairaudet 5 vuotta 0 kuukautta 4 

Immunologinen sairaus 11 vuotta 4 kuukautta 1 

Kadonnut 6 vuotta 1 kuukautta 12 

Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 8 kuukautta 58 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 9 vuotta 7 kuukautta 55 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 9 vuotta 11 kuukautta 123 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 5 vuotta 7 kuukautta 32 

Luusto- ja nivelsairaus 5 vuotta 10 kuukautta 14 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 6 vuotta 11 kuukautta 14 

Muu sairaus, jota ei ole listalla 7 vuotta 5 kuukautta 61 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 2 vuotta 5 kuukautta 1 

Petovahinko 5 vuotta 6 kuukautta 12 

Silmäsairaus 6 vuotta 11 kuukautta 4 

Sisäeritysrauhasten sairaus 9 vuotta 11 kuukautta 9 

Sydänsairaus 11 vuotta 8 kuukautta 25 

Synnytysvaikeus 5 vuotta 2 kuukautta 12 

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 11 kuukautta 125 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 11 vuotta 11 kuukautta 427 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 8 vuotta 4 kuukautta 8 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 8 vuotta 6 kuukautta 222 

Kaikki yhteensä 9 vuotta 5 kuukautta 1249 
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4.3.4 Lisääntyminen 
Keskimääräinen pentuekoko 
Keksimääräinen pentuekoko on vaihdellut vuosina 2009–2014 4,0 – 4,5 välillä, mikä on edelleen noin 
yksi pentu vähemmän kuin esim. suomenlapinkoiralla. Edelliseen JTO -kauteen verrattuna tilanne ei ole 
muuttunut. 
 
Astumisvaikeudet 
Kolmen nartun ilmoitettiin olevan haluttomia astumiseen. Uroksista yksittäiset yksilöt (muutama 
maininta) oli jättänyt narttuja tyhjiksi tai astuminen ei ollut onnistunut. 
 
Tiinehtymisvaikeudet 
Terveyskyselyn 2014 mukaan sekä yksittäisillä uroksilla että nartuilla on esiintynyt haluttomuutta 
astutukseen, mutta vain tiettyjen yksilöiden kohdalla. Nämäkin nartut ovat saattaneet kyllä lisääntyä 
jonkun toisen uroksen kanssa. 
 
Synnytysongelmat 
Terveyskyselyssä 2014 ilmoitettiin 14 kpl synnytysongelmia (vastattu  103 nartusta, joista noin 40 oli 
käytetty jalostukseen), joista sektioon johti 11. Yksi narttu oli keisarinleikattu kahdesti. Sama trendi, 
joka oli havaittavissa jo edellisessä terveyskyselyssä, tuntuu jatkuvan eli edellisellä JTO- kaudella 
todettiin synnytykseen kuolleisuuden olevan noin 9 % tasoa, mikä on korkea luku. Taustalla on 
todennäköisesti ainakin osittain narttujen korkea jalostuskäytön ikä. 
 
Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla 
Terveyskyselyihin saatujen vastausten mukaan suomenpystykorvanartut hoitavat pentunsa hyvin ilman 
ihmisen apua. 
 
Pentukuolleisuus 
Terveyskyselyssä 2014 ilmoitetuissa 68 pentueessa oli 9 kpl kuolleita pentuja eli pentukuolleisuus on 
edelleen alhaisella tasolla. Jos pentueissa on ollut normimäärä pentuja eli noin 4 pentua, on kuolleisuus 
2014 terveyskyselyn mukaan noin 3 % luokkaa. SKL:n ilmoitettujen kuolleiden pentujen osuus on 
vuodesta 2009 alkuvuoteen 2014 mennessä ollut 4 % (828 pentuetta, Lähde K. Mäen tekemä 
yhteenveto). Luku vaikuttaa olevan tyypillinen ns. normitaso keskikokoiselle normaalirakenteiselle 
koirarodulle. 
 
Synnynnäiset viat ja epämuodostumat 
Hammaspuutoksia esiintyy edelleen runsaasti, 2014 kyselyn mukaan 52 koiralla eli 28,6 % vastatuista 
koirista. Tavallisimmin puuttuu 1-3 premolaaria (P2 ja P3), mutta myös useampien hampaiden 
puutoksia on ilmoitettu, joissa myös molaareita. 
 
Kahdella nuorella koiralla on terveyskyselyn 2014 mukaan esiintynyt PDA eli avoin valtimotiehyt 
(sikiöaikainen yhteys keuhkovaltimon ja aortan välillä). Toisella koirista se oli suljettu kirurgisesti. Koirat 
eivät ole toisilleen läheistä sukua. Yksi pentu oli ilmoitettu lopetetuksi 16 viikon iässä vakavan 
polvilumpioluksaation vuoksi ja yhdellä nuorella koiralla on ilmoitettu olleen voimakkaasti taipuneet 
eturaajat ja toisella vasemman tassun epämuodostuma (räpylämäinen tassu). 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  
Ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet, jotka altistavat rodun yksilöt sairauksille tai lisääntymis- 
ja hyvinvointiongelmille 
Suomenpystykorvalla esiintyy polvilumpioluksaatiota, jonka taustalla on takaraajojen luiden 
keskinäinen kierteisyys ja/tai liian avoin polvikulma. Raajojen rakenteeseen on kiinnitettä enemmän 
huomiota jalostuskoirien valinnassa.  Suomenpystykorvalla on myös kohtalaisen kapea ja kevyt kuono 
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ja leuat, jolla saattaa olla merkitystä ainakin hampaiden koolle, jollei myös määrälle. Jalostuksessa on 
suosittava koiria, joilla on riittävän voimakkaat leuat ja täysi purenta. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja 

lisääntymisessä 
Keskeisimmät ongelmakohdat 
Epilepsiaan on kiinnitetty rodussa merkittävästi huomiota ja työ on kantanut hedelmää. Rodussa 
tehdään jonkin verran myös korkean riskin yhdistelmiä, mutta ne ovat harvinaisia. Pääsääntöisesti 
kasvattajat noudattavat rotujärjestön suosituksia.  
 
Polvitutkimustilaston valossa polvilumpioluksaatio tilanne näyttää hyvältä, mutta jalostusorganisaation 
tietoon on tullut tapauksia, joissa nuori koira on lopetettu ennen tutkimusikää voimakkaiden oireiden 
takia tai jouduttu operoimaan jo ennen 12 kk ikää. 
 
Silmäsairauksista erilaiset kaihit ja PHTVL/PHPV ovat yleisimmät jalostuksesta poissulkevat sairaudet. 
Kaihien esiintyminen tutkituilla koirilla on 4 % luokkaa ja 2-6 asteiden PHTVL/PHPV:n esiintyminen on 
noin 1 %. 
 
Hammaspuutokset ovat rodussa laajalle levinnyt ongelma. Yksittäisen hampaan tai muutamankin 
puuttuminen ei vaikuta koiran elämänlaatuun millään tavalla, mutta puutoskoiria on jo niin paljon, että 
niiden kategorinen poistaminen jalostuksesta on mahdotonta. Tällöin suositellaan käyttämään 
lievimpiä asteita ja aina täyshampaisen kumppanin kanssa. 
 
Ongelmien mahdollisia syitä 
Epilepsia on geneettinen sairaus ja jossain vaiheessa se on päässyt leviämään kantaan. 
Polvilumpioluksaatiolle altistaa rakenne, jossa takaraajan pitkät putkiluut ovat toisiinsa nähden 
kiertyneet, telaura jää matalaksi ja koko polvikulma on avoin. Takaraajan rakenne on periytyvä 
ominaisuus, johon voidaan vaikuttaa jalostuksella. Hammaspuutokset ovat niin ikään voimakkaasti 
perinnöllisiä. 

4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 
YLEISVAIKUTELMA 
Keskikokoa pienempi, lähes neliömäinen, rakenteeltaan kuiva, kiinteä ja hyväryhtinen koira. 
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA 
Rungon pituus on sama kuin säkäkorkeus. Rinnan syvyys on hieman vähemmän kuin puolet säkäkor-
keudesta. Kuono-osan pituuden suhde kallo-osan pituuteen on noin 3 : 4. Kallo-osa on hieman leveyt-
tään pitempi, leveys on sama kuin syvyys. 
 
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE 
Vilkas, tarmokas, rohkea ja peräänantamaton. Voi olla vieraita kohtaan hieman pidättyväinen, mutta 
vihaisuutta ei sallita. 
 
PÄÄ 
Kallo 
Ylhäältä katsottuna munanmuotoinen, tasaisesti korvia kohti levenevä, levein kohta on korvien välissä. 
Päälaki on sekä sivusta että edestä katsottuna hieman kaartuva. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat lähes 
yhdensuuntaiset. Otsauurre on hyvin matala. Kulmakaaret ja niskakyhmy ovat hieman havaittavissa. 
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Otsapenger 
Kohtuullinen. 
Kirsu 
Pienehkö, pikimusta. 
Kuono 
Kuono kapea, kuiva, päältä ja sivulta katsoen tasaisesti kapeneva. Kuononselkä on suora. Alaleuka on 
selvästi näkyvä. 
Huulet 
Tiiviit, ohuehkot ja hyvin sulkeutuvat. Hyvä pigmentti. 
Leuat / hampaat 
Leuat voimakkaat. Hampaat ovat hyvin kehittyneet, symmetrisesti kiinnittyneet; normaali hammaskaa-
vio, täysi hampaisto. Tiivis, leikkaava purenta. 
Posket 
Poskikaaret ovat hieman korostuneet. 
Silmät 
Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, hieman vinot, mieluimmin tummat. Ilme on eloisa ja tarkkaavainen. 
Korvat 
Melko ylös kiinnittyneet, aina pystyt. Suhteellisen pienet, teräväkärkiset, hienokarvaiset, erittäin liikku-
vaiset. 
 
KAULA: 
Jäntevä ja keskipitkä. Kaula näyttää uroksella tuuhean karvapeitteen johdosta lyhyehköltä. Ei löysää 
kaulanahkaa. 
RUNKO 
Säkä 
Selvästi erottuva, etenkin uroksilla. 
Selkä 
Lyhyehkö, vaakasuora ja jäntevä. 
Lanne 
Lyhyt ja lihaksikas. 
 
Lantio 
Keskipitkä ja hyvin kehittynyt. Hieman viisto. 
Rintakehä 
Pitkä, lähes kyynärpäiden tasolle ulottuva, ei kovin leveä. Kylkiluut ovat hieman kaarevat; eturinta on 
selvä, ei kovin voimakas. 
Alalinja ja vatsa 
Vatsaviiva on hieman kohoava. 
 
HÄNTÄ 
Kiertyy tarmokkaasti tyvestä alkaen kaaressa eteenpäin tiiviisti selän myötäisesti, alas- ja loivasti taak-
sepäin puristuen reittä vasten hännän kärjen ulottuessa reiden keskikohdalle. Ojennettuna häntä ulot-
tuu suunnilleen kintereeseen. 
 
RAAJAT, ETURAAJAT 
Yleisvaikutelma 
Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Luusto on keskivahva. Olkavarsi on hieman lapaa ja kyy-
närvartta lyhyempi. 
Lavat 
Tiiviit, hyvin liikkuvat, aavistuksen pystyt. 
Olkavarret 
Hieman lapaluuta lyhyemmät, hieman viistot ja voimakkaat. 
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Kyynärpää 
Lavan yläkärjen kautta vedetyn pystysuoran linjan etupuolelle sijoittuneet, suoraan taakse suuntautu-
neet. 
Kyynärvarret 
Melko vankat, pystysuorat. 
Välikämmenet 
Keskipitkät, hieman viistot ja joustavat. 
Etukäpälät 
Pyöreähköt ns. kissankäpälät. Varpaat ovat tiiviit ja hyvin kaareutuvat. Päkiät ovat kimmoisat, aina 
mustat ja sivuilta tiheän karvan suojaamat. 
 
TAKARAAJAT 
Yleisvaikutelma 
Voimakkaat, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, kohtuulliset kulmaukset. Luusto on keskivah-
va. Reisi on hieman säärtä pitempi. 
 
Reidet 
Keskipitkät, leveähköt ja vahvalihaksiset. 
Polvet 
Eteenpäin suuntautuneet; polvikulmat ovat kohtuulliset. 
 
Sääret 
Jäntevät. 
Kintereet 
Kohtuullisen matalalla; kinnerkulma on kohtuullinen. 
Välijalat 
Lyhyehköt ja voimakkaat, pystyasentoiset. 
Takakäpälät 
Hieman etukäpäliä pitemmät, muuten samanlaiset kuin etukäpälät. 
 
 
LIIKKEET 
Keveät, maatavoittavat ja vaivattomat. Vaihtaa herkästi ravin laukaksi, joka on mieluisin liikuntamuoto. 
Raajojen liike on yhdensuuntaista. Syöksyessään riistan perään räjähtävän nopea. 
 
IHO 
Kauttaaltaan tiivis ja poimuton. 
 
KARVAPEITE 
Karva 
Rungossa pitkähköä, puolipystyä tai pystyä, niskassa ja selässä jäykempää. Päässä ja raajoissa, lukuun 
ottamatta raajojen takaosaa, lyhyttä ja ihonmyötäistä. Lapojen jäykkä karva on varsinkin uroksilla 
huomattavasti pitempää ja karkeampaa. Reisien takaosassa ja hännässä karva on pitkää ja tuuheaa. 
Pohjavilla on lyhyttä, pehmeää, tiheää ja vaaleaa. 
 
Väri 
Selkäpuolelta kellan- tai ruskeanpunainen, väri mieluiten kirkas. Korvien sisustan, poskien, leuanaluk-
sen, rinnan, vatsan, raajojen sisäpuolien samoin kuin reisien takaosan karvat ja häntäkarvat ovat vaa-
leampia. Valkea piirto rinnassa ja hieman valkeaa väriä käpälissä sallitaan. 
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KOKO 
Säkäkorkeus 
Urokset 44–50 cm, nartut 39–45 cm. Ihannekorkeus uroksilla 47 cm, nartuilla 42 cm. 
 
VIRHEET 
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja 
sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä Käyttötarkoituk-
sessa. 
- hammaspuutokset (paitsi P1 -hampaat) 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET 
- vihaisuus tai liiallinen arkuus 
- selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
- muut kuin pystyt korvat 
- muu kuin musta kirsu 
- kirkkaankeltaiset tai herasilmät 
- ala- tai yläpurenta 
- nikamavika hännässä 
- runsas valkoisuus rinnassa ja/tai valkea sukka jalassa 
- perusväristä voimakkaasti poikkeavat värit 
- laineikas tai kihara karvapeite. 
- rajamitat ylittävä tai alittava säkäkorkeus 
- vakavat hammaspuutokset 
 
HUOM 
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koi-
ria. 
 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
Taulukko 18. Rodun koirien näyttelykäynnit syntymävuosittain % 
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - näyttelytilastot 
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Suomenpystykorvien näyttelykäynnit on laskettu syntymä vuosittain rekisteröidyistä pennuista. 
Näyttelyissä on käynyt keskimäärin 38,6 % rekisteröidyistä koirista. 

 
Taulukko 19. Rodun koirien näyttelykäyntien laatuarvostelujakauma 2009-2013 
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä - suomenpystykorva - vuositilasto 
 

 
 
Suomenpystykorvien laatuarvosteluiden jakauma vuosina 2009 - 2013. Valtaosa arvostelluista koirista 
on ollut laadultaan erittäin hyviä tai parempia. Huomioitavaa on vuonna 2011 tapahtunut 
näyttelysääntöjen muutos, mikä näkyy tuloksissa selvänä ERI- palkintosijojen lisäyksenä. 
Rodun koirien jalostustarkastukset 
Varsinaisia jalostustarkastuksia rodulle ei ole järjestetty. 
 
Ulkoisia mittoja suomenpystykorvista mitataan erillisissä mittaustilaisuuksissa. Näitä mittaustilaisuuksia 

järjestetään yleensä PEVISA-tarkastusten yhteydessä ja rotujärjestön lehdessä erikseen mainituissa 

suuremmissa tilaisuuksissa. Tällaisen mittaustilaisuuden tarkoituksena on tarkkailla rodun keskiarvoja 

sukupuolikohtaisesti. Tärkeimpinä ominaisuuksina voitaneen pitää säkäkorkeuden, pituuden, painon ja 

hammaspuutosten tarkastelua. 

Ulkomuodon mittaustuloksia käytetään julkisesti vain 

keskiarvoja julkaisemalla. Yksittäisesti mittaustuloksia 

käytetään hyväksi jalostusneuvonnassa, jolloin jalostus-

käyttöön tarkoitetusta uroksesta on käytettävissä em. 

yksilölliset mittaustulokset. 

Ulkomuodon mittauksissa käytetään oheisessa kuvassa 

mainittuja mittauskohteita. Mittauksen onnistuminen 

vaatii koiralta sinänsä jo hyvää ja tasapainoista luonnet-

ta. 
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Mittausvälineinä käytetään henkilövaakaa, korkeusmittaa, työntömittaa, mittanauhaa ja T-mittaa. Mit-

taajina toimivat ainoastaan koirankäsittelyyn erikoistuneet nimetyt henkilöt, jotka järjestö on koulutta-

nut tehtäväänsä. 

Keskiarvot mittaustuloksista (cm) Nartut    Urokset  

Mitatut koirat (kpl) 93 kpl 55 kpl 

Paino (kg) 10,6 12,9 

A. Säkäkorkeus 42,7 47,3 

B. Takakorkeus 42,4 46,8 

C. Rungon pituus 44 47,9 

D. Rinnan syvyys 17,4 19,2 

E. Rinnan leveys 13 14 

F. Häntäruodon pituus 24,9 26,7 

G. Häntäjouhen pituus 8,9 9,7 

H. Pään pituus 17,7 19,1 

I. Kuonon pituus 7,4 7,9 

J. Kuonon ympärys 16,9 21,9 

K. Pään ympärys 32,5 36,1 

L. Korvan pituus 7,2 7,8 

M. Korvan leveys 6,1 6,3 

N. Kaulan ympärys 29 32,7 

O. Rinnan ympärys 51,6 55,5 

P. Vyötärön ympärys 38 40,8 

Q. Etujalan ranteen ymp. 8,3 9,2 

R. Takajalan nilkan ymp. 7,6 8,5 

S. Pään leveys 9,4 10,4 

Hammaspuutoksia on uroksilla esiintynyt keskimäärin 1,1 kpl ja nartuilla 1,2 kpl tutkituista koirista. 
 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
Jalostustyön tavoitteena on saada aikaan rotumääritelmän mukaisia terveitä, toiminnalliselta tyypil-

tään ja rakenteeltaan mahdollisimman korkeatasoisia käyttökoiria. Perustekijöitä ovat laukkatyypin 

edellyttämä neliömäisyys, ja toimintatavan vaatima kuiva ja kevyt rakenne. Suomenpystykorva on ollut 

rotuna niin täydellisesti metsästystä harrastavien ihmisten käsissä, että aikoinaan pelättyä jakautumis-

ta erilaisiin metsästys- ja näyttelylinjoihin ei ole Suomessa tapahtunut. Suomenpystykorvan ulkomuoto 

on varsin vakiintunut ja yhtenäinen. Jatkossa tärkeintä on terveen rakenteen ja sopivan voimakkuusas-

teen vaaliminen. 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 
Keskeisimmät ongelmakohdat 

Suomenpystykorvan hampaiden tulee olla hyvin kehittyneet ja purennan leikkaava. Viime vuosina on 

ulkomuotoarvostelussa panostettu myös terveeseen hampaistoon, koska suomenpystykorvalla esiintyy 

hammaspuutoksia. Vuonna 2008 ulkomuototuomarit saivat rotujärjestön hallitukselta virallisen ohjeis-

tuksen tarkastaa jatkossa purennan lisäksi myös välihampaat ja poskihampaat. Havaitut puutokset 
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tulee merkitä arvostelupöytäkirjaan. Puutokset tulee suhteuttaa koiran ansioihin ja muihin virheisiin 

palkintosijaa määritettäessä. Hammaspuutokset ovat voimakkaasti periytyviä. 

Ohjeistuksessa on tuomareiden myös toivottu kiinnittävän huomiota arvostelussaan 
suomenpystykorvan silmien tummuusasteeseen. Suomenpystykorvan silmät ovat rotumääritelmän 
mukaan väriltään tummat. Vaaleat silmät ovat jo vakava ja asteesta riippuen jopa nollaava virhe. 
Myös raajojen kulmauksiin ja kierteisyyteen on syytä kiinnittää huomiota. On olemassa tutkittua tietoa 
siitä, että jos polvikulma on erittäin niukka, niin sillä on osittainen vaikutus polvilumpion sijoiltaan 
menemiseen. 
 
Ongelmien mahdollisia syitä 
Ongelmien lähtökohtaisina syinä voidaan pitää aikanaan hyvinkin suosittua matadorijalostusta. Vielä 
90-luvullakin eräillä uroksilla oli satoja jälkeläisiä ja juuri nämä yksilöt ovat tuoneet rotuun em. tiettyjä 
ongelmakohtia. Nykyisin jalostus on monimuotoisempaa ja em. mainittuihin ongelmiin voidaan odottaa 
parannusta lähitulevaisuudessa. 
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN  
    TOTEUTUMISESTA 
 
Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi 
Nykyinen, voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty Kennelliiton jalostustieteellisessä 
toimikunnassa 2.5.2011 ja sen voimassaoloaika on 2011 – 2015. 
 
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi 
Suomenpystykorvien ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 
9.2.2006 ja sen voimassaoloaika oli 2006 – 2010. 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
Taulukko 20. Suomenpystykorvaurosten jälkeläistilasto  
Lähde: SKL jalostustietojärjestelmä - jalostustilastot - Urosten jälkeläistilasto 

 

 
 
Jalostuskoirien tasoa on pyritty ylläpitämään jalostussuosituksin. Kaikkien koiranharrastajien 
käytettävissä on SPJ:n Internet-sivuilla ylläpitämä LINT- ja HIRV-urosten lista. Ne ovat luetteloita 
suomenpystykorva uroksista, jotka täyttävät suomenpystykorva urokselle asetetut jalostuksen 
vähimmäisvaatimukset. 
 
Urokset ovat suositeltavia, mikäli ne täyttävät minimi vaatimukset terveyden, käyttöominaisuuksien ja 
ulkomuodon suhteen. Nämä ovat hyväksyttävä PEVISA -tarkastus, rodunomainen käyttökoetulos 
vähintään tasoa AVO2 ja näyttelyn laatuarvostelu vähintään tasoa hyvä (H). Lisäksi epilepsian 
torjumiseksi on koiran epi-luvun oltava alle 1,8 ja yhdistelmän pentujen epi-luvun on oltava alle 1.0. 
 
Seurantajaksolla 2004 - 2014 jalostukseen käytetyt koirat ovat olleet pääasiassa käyttökokeissa hyvin 
menestyneitä sekä näyttelyissä palkittuja koiria. Iso osa näistä koirista on ollut selkeästi keskitasoa 
parempia niin toimivuuden, ulkomuodon kuin terveydenkin osalta. Seurantajaksolla eniten 
jalostukseen käytetty koira on kuitenkin todettu PEVISA -uusintatarkastuksessa silmien osalta sairaaksi. 
Lisäksi viidellä koiralla on keskimääräistä enemmän polvisairaita jälkeläisiä sekä kolmella silmäsairaita 
jälkeläisiä. Neljällä koiralla ei ole ollenkaan rodunomaista käyttökoetulosta. 
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
Suomenpystykorvien jalostustoiminnan tavoitteena on rotumääritelmän mukaisen sekä käyttö- että 
muilta ominaisuuksiltaan erinomaisen kansalliskoiramme säilyttäminen ja edelleen kehittäminen. 
 
Rodun terveyden vaalimiseksi suositeltavat jalostusurokset valitaan terveistä, PEVISA-tarkastetuista 
koirista. Epilepsian suhteen jalostukseen on suositeltu vain Suomen Pystykorvajärjestö ry:n hallituksen 
päättämien arvojen mukaisia koiria.  Käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien kehittämiseksi 
jalostuskäyttöön valittavien koirilta on edellytetty ulkomuodon laatumaininnan osalta vähintään tasoa 
hyvä (H) ja koetulokseltaan avoimenluokan 2 (AVO 2) tasoa. 
 
Geenipohjan laajuuden turvaamiseksi ja terveyden edistämiseksi pyritään saamaan uusien pentueiden 
sukusiitosaste (SSA) alle rodun nykytason 3,0 % laskettuna 7 sukupolvesta, (suositeltava SSA alle 2,0 %) 
ja yhden koiran jälkeläisten osuus koirakannassa alle 2 % (10 vuoden kanta). Yhdistelmässä 
yksilömäärän tulisi olla vähintään 180 eri yksilöä laskettuna 7 sukupolvessa.  
 
Rodun kannalta on pidetty tärkeänä kehittää rodun linnunhaukkuominaisuuksia – unohtamatta 
kuitenkaan rodun monikäyttöisyyttä. Luonteen osalta sen on odotettu kehittyvän yhä avoimempaan 
suuntaan. 
 

Tavoite Toimenpide Tulos 

Terveyden ylläpitäminen Riittävän laaja jalostuspohja 
Mahdolliset sairauksia kantavat / 
levittävät yksilöt on pyrittävä 
seulomaan pois jalostuksen 
piiristä ilman, että käytettävissä 
oleva jalostusyksilöiden 
lukumäärä ja samalla geenipohja 
supistuu liikaa. 

Tilanne epilepsian suhteen on 
parantunut. Samalla tilanne 
silmä- ja polvisairauksien 
suhteen on mennyt hieman 
huonompaan suuntaan. 
Rekisteröintimäärät ovat 
edelleen laskussa. 

Luonne ja käyttöominaisuudet Jalostukseen ohjeistetaan 
käytettäväksi etupäässä niitä 
koiria, jotka ovat osoittaneet 
kykynsä rodunomaisissa 
käyttökokeissa. 

Kokeiden palkitsemisprosentit 
ovat nousseet. Rodun luonne on 
tullut sosiaalisemmaksi. 

Ulkomuoto Ulkomuototuomareiden 
koulutusta jatketaan, vuosittain 
järjestetään erikoiskoulutus- ja 
koearvostelutilaisuuksia. 
Kannustetaan uusia henkilöitä 
hakeutumaan ulkomuoto-
tuomari koulutukseen. 

Rodun laatuarvostelun tulokset 
ovat parantuneet. 
Hammaspuutokset ovat rodussa 
laajalle levinnyt ongelma. 

Populaation kokonaistila ja 
rakenne 

Jalostuspohja on pidettävä 
riittävän laajana ja 
pidättäydyttävä urosten 
liikakäytöstä. 

Isät /emät suhde on parantunut. 
Populaation koko laskee 
edelleen. 
 

 
Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus 
Siitosmateriaali, sekä narttujen, että urosten kohdalla on kapealla pohjalla. Pitkällä aikavälillä yli 75 % 
nartuista ja lähes 90 % uroksista jää kokonaan jalostuksen ulkopuolelle. 
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Jalostussuositusten ja PEVISA ajantasaisuuden arviointi 
Suomenpystykorvien jalostuksen ohjausta on täsmennetty vuosittain julkaisemalla artikkeli Pystykorva-
lehdessä sekä listaamalla jalostuskriteerit sekä jalostusurokset rotujärjestön Internet-sivuilla. 
Päivittäistä ohjausta on annettu jalostusneuvojien kautta jalostussuosituksin. On kuitenkin tosiasia, 
että tämä neuvonta ei tavoita koko jäsenkuntaa tai sitten sitä ei haluta vastaanottaa. Tulevaisuuden 
haasteena onkin saada jäsenkunta paremmin vastaanottamaan rodun tulevaisuudelle tärkeää 
neuvonta ja jalostuksen ohjaus. 
 
Kolmannes uroksista, jotka omaavat PEVISA -tarkastuksen, rodunomaisen käyttökoetuloksen sekä 
riittävän laatuarvostelun näyttelyistä näyttäisi jäävän kokonaan ilman jälkeläisiä. Tähän voi olla syynä 
korkeat epi-luvut ja muut terveydelliset ongelmat. Kaikkia uroksia, jotka ovat suurimman sallitun epi-
luvun 1,80 alapuolella tulisi kuitenkin kyetä nykyistä rohkeammin käyttämään sen elämän aikana jonkin 
nartun kanssa jalostukseen. 
 
Suomenpystykorvalle syntyy edelleen paljon pentueita, joiden vanhemmilla ei ole dokumentoitua 
näyttöä toimivuuden osalta. Vuonna 2014 sai 145 narttua pentuja ja vaikka näistä 26 kpl on KVA 
narttua, ei 56 nartulla ole minkäänlaista rodunomaista käyttökoetulosta. Tähän on rodun piirissä 
tulevaisuudessa kiinnitettävä enemmän huomiota. On syytä selvittää, miksi kokeissa ei käydä, vaikka se 
on nykyisin AVO koiran kanssa todella helppoa. 
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 
Jalostuspohja 

Tärkeintä on pitää huolta koko rodusta. Jalostuspohja on pidettävä riittävän laajana ja pidättäydyttävä 
urosten liikakäytöstä. Jalostusvalinnoilla on turvattava rodun perinnöllinen monimuotoisuus ja 
yhteiskuntakelpoisuus, sekä erityisen tärkeää on muistaa rodun kotimaan erikoisasema ja perusvastuu 
elävän kulttuuriperintömme jalostustavoitteissa. 
 
Tällä hetkellä jalostukseen käytetään uroksista hieman yli 10 % ja nartuista noin 25 %. Näitä lukuja 
pyritään nostamaan jalostuspohjan turvaamiseksi. 
 
Luonne ja käyttöominaisuudet 
Tavoitteena on säilyttää suomenpystykorvan luonne nykyisellä tasolla ja vähentää ääniarkojen koirien 
osuutta.  Käyttöominaisuudet ovat hyvällä tasolla, tavoitteena on säilyttää nykyinen taso 
linnunhaukkujana unohtamatta myöskään rodun monikäyttöisyyttä ”kaikenviljan” metsästyskoirana. 
Suomenpystykorva on käyttötarkoitukseltaan metsästyskoira, joten sen tulee olla luonteeltaan ja 
muilta ominaisuuksiltaan siihen kykenevä.  
 
Jalostuksessa on käytettävä niitä koiria, jotka ovat osoittaneet kykynsä rodunomaisissa käyttökokeissa 
sekä todettu hyviksi käytännön metsästyksessä. Tavoitteena on kasvattaa kokeissa käyneiden koirien 
osuutta. 
 
Terveys ja lisääntyminen 
Rodun hyvä terveys on tärkein jalostustavoite.  Silmä- ja polvisairauksien osalta pyritään saamaan 
terveysindeksit käyttöön jalostusvalintoja helpottamaan. Mahdolliset sairautta kantavat/levittävät 
yksilöt on pyrittävä seulomaan pois jalostuksen piiristä ilman, että käytettävissä oleva 
jalostusyksilöiden lukumäärä ja samalla geenipohja supistuu liikaa. 
 
Narttua, joka ei anna astua tai urosta, joka on toistuvasti haluton astumiseen, vaikka ajankohta on 
varmistetusti oikea, ei saa käyttää jalostukseen, jollei kumppanin vaihtokaan johda toivottuun 
lopputulokseen. Tällaisessa tilanteessa ei saa käyttää myöskään keinosiemennystä. Narttua, jolla on 
kahdessa pentueessa ilmennyt synnytysongelmia, tai joka on kahdesti keisarinleikattu, ei saa enää 
käyttää jalostukseen. 
 
Ulkomuoto 
Tavoitteena on rotumääritelmän mukaisen kansalliskoiramme säilyttäminen ja edelleen kehittäminen. 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 

Jalostukseen tulee käyttää keskitasoa parempia koiria ja jalostukseen suositellaan käytettäväksi 
pääasiassa yli 4-vuotiaita PEVISA -tarkastettuja koiria. Alle 4-vuotiaalle urokselle suositellaan 
korkeintaan kaksi pentuetta ja alle 2-vuotiaita uroksia ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Myös 
nartuille suositellaan ensimmäisen pentueen alaikärajaksi 2 vuoden ikää. Arkoja tai vihaisia koiria ei saa 
käyttää jalostukseen. 
 
Käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien kehittämiseksi jalostuskäyttöön valittavien koirien on yli 15 kk 
ikäisenä oltava ulkomuodon laatumaininnan osalta tasoa hyvä (H) ja koetulokseltaan avoimenluokan 2 
(AVO2) tasoa. Koiran epi-luvun tulee olla alle 1,8. Epi-luvun ollessa 1,5 – 1,79 rajoitetaan partnerin epi-
luku alle 1,0. Lisäksi PEVISA -tarkastus on suositeltava jo ennen ensimmäistä astutusta. 
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Suositeltava sukusiitosaste yhdistelmässä on enintään 3,00 % 7 sukupolvessa eikä yhden yksilön osuus 
saa olla yli 1,00 %. Lisäksi eri yksilöiden lukumäärän tulee olla vähintään 180 kpl 7 sukupolvessa. 
 
Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle 
PEVISA -ohjelmassa on urosten jälkeläismäärä rajoitettu 1.1.2016 alkaen 50 kpl. Astutukset tulee jakaa 
tasaisesti eri vuosille, jolloin jalostuksessa pystytään hyödyntämään myös jälkeläisten koe- ja 
näyttelyarvosteluja. 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
Suomenpystykorvien jalostustoimintaa ohjaa Suomen Pystykorvajärjestön hallituksen nimittämät 
suomenpystykorvajaosto ja sen jalostusryhmä. Jalostusasioita käsitellään vuosittain mm. Kuopion 
jalostuspäivillä tammikuussa, järjestön talvipäivillä maaliskuussa ja näiden lisäksi tarpeen mukaan 
järjestettävissä tilaisuuksissa ja henkilökohtaisella neuvonnalla. Jalostusasioista kirjoitetaan ja 
tiedotetaan Pystykorva-lehdessä sekä SPJ:n kotisivuilla (www.spj.fi). 
 
Suomen Pystykorvajärjestö vastaa jalostustoiminnan ohjauksesta huolehtien siitä, että tarvittavat 
tiedot ovat kasvattajien ja koiranomistajien saatavissa. Näitä tietoja ovat mm. rekisteröinnit, koe-, 
näyttely- ja terveystarkastustiedot sekä muut tässä ohjelmassa mainitut tiedot, joilla on merkitystä 
harrastajille. Lisäksi SPJ tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden saada tietoa koiran kasvattamiseen tai 
hankkimiseen liittyvissä asioissa ja kasvattajille mahdollisuuden saada palautetta jalostusvalintojen 
sekä kasvatustyön onnistumisesta. SPJ tarjoaa myös jäsenilleen pentuvälityspalveluja sekä neuvontaa 
pennunostajille. 

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

 paras linnunhaukkuja 

 kansalliskoira 

 riistaverisyys / monikäyttöisyys 

 perinne 

 rotujärjestö 

 sitoutunut jalostusneuvonta 

 vapaaehtoistyö 

 osa suomalaista elämänmuotoa ja kulttuuria 

 myönteinen ilmapiiri 

 paljon tutkittua tietoa terveydestä ja 
käyttöominaisuuksista 

 

Heikkoudet 

 rekisteröintien määrän putoaminen 

 jalostuspohjan kapeneminen 

 koiria liian vähän kokeissa, näyttelyissä sekä 
PEVISA -tarkastuksissa 

 kerätyn tiedon käyttö tehotonta jalostuksen 
suunnittelussa tietokannan puutteiden takia 

 perinnölliset sairaudet eli epilepsia, polvet ja 
silmät 

 potentiaaliset ostajat eivät tunne rotua tai 
pitävät sitä vaikeasti pidettävänä 

 
Mahdollisuudet 

 rodun tunnettuuden lisääminen, soveltuu 
monenlaiseen ympäristöön ja perheisiin 

 monikäyttöisyyden edistäminen 

 asema kansalliskoirana 

 kansallinen suojelukohde 

 jalostusneuvonnan tehostaminen 

 avoimuus 

 jalostuksen suunnittelun työkalujen 
kehittäminen 

 ulkomailla olevat populaatiot 

 
Uhat 

 lisääntyvät petokannat 

 laskevat metsäkanalintukannat 

 metsästysalueiden väheneminen 

 kapeneva jalostuspohja 

 koiranomistajien ikärakenne 

 tietämättömyys ja neuvottomuus 
kasvatustoiminnassa 

 tiukat rekisteröintivaatimukset 
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Varautuminen ongelmiin 
 
Riski Syy Varautuminen Miten vältetään Toteutuessaan 

merkitsee 

Laskeva 
metsäkana-
lintukanta 

Pienpedot  
Tehometsätalous 
Ilmaston muutos 

Monikäyttöisyyden 
säilyttäminen 

Asenne muokkaus 
Positiivinen 
julkisuus kampanja 

Populaatio 
pienenee 

Perinnöllisten 
sairauksien 
lisääntyminen 

Tiedon puute 
Liian kapea 
jalostuspohja 
Riskiyhdistelmät 

Jalostustietokannan 
käytettävyyden 
kehittäminen 

Jalostuksen ohjaus 
Tiedottaminen 
Monimuotoisuuden 
vaaliminen 

Rodun terveys 
heikkenee ja siksi 
rodun suosio ja 
rekisteröintimäärät 
laskevat 

Jalostuksen 
sattumanvarai-
suus 

Tietämättömyys 
Tietokannan 
rajoitukset 

Jalostustietokannan 
käytettävyyden 
kehittäminen 

Tiedottaminen 
Neuvonta 

Sairaudet 
lisääntyvät 
Käyttöominaisuu-
det heikkenevät 

Koiranomistajien 
keski-ikä nousee 

Kilpailevat 
harrastusmuodot 

Nuorisotoimintaa 
lisää 

Internetin ja somen 
hyödyntäminen 

Harrastajien ja 
koirien määrä 
laskee 

Kasvattajien 
puute / vähän 
kasvattajia 

Muutokset 
harrastaja-
kunnassa 

Rodun imago 
kamppanja 
 

Kasvattajien 
tutorointi 
Harrastajien 
auttaminen 

Populaation 
pieneneminen 
jatkuu 

 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
 

Vuosi Tehtävä tai projekti 

2016 – 2020 Jalostuspäivät vuosittain 

2016 – 2020 Epilepsia-projekti jatkuu 

2018 Jatkuvan terveyskyselyn yhteenveto 

2019 JTO:n päivittäminen 

2019 PEVISA -ohjelman valmistelu 

 
JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen 
 
Erityisesti seurataan seuraavia asioita 

 Koirien terveys- ja PEVISA -tilanne sekä epilepsiaraportit ja –tutkimukset ja epi-luvut 

 Jalostuspohjan laajuus, jalostukseen käytetyt eri urokset, isät / emät suhde 

 Koirien rekisteröinnit ja jälkeläismäärät 

 Koirien koekäynnit ja jälkeläisten koetulokset 

 Koirien näyttelykäynnit ja jälkeläisten näyttelymenestys 

 Rekisteröityjen suomenpystykorvien sukusiitosasteet 

 Kasvattajien toiminnan tulokset 
  
Suomenpystykorvajaosto ja sen jalostusryhmä seuraavat kiinteästi rodun kehittymistä ja  
tekevät siitä tarvittaessa korjaus- ja kehittämisesityksiä SPJ:n hallitukselle. 
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7. LÄHTEET 
- Suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelma 2010 

- Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä 

- Suomen Pystykorvajärjestön koiratietokanta 

- Suomen Pystykorvajärjestön vuosikirjat 2001-2014 

- Suomen Pystykorvajärjestö ry, 20 vuotta kirja 

- Suomen Pystykorvajärjestö ry, 30 vuotta kirja 

- Suomen Pystykorvajärjestö ry, Suomenpystykorva 100 vuotta  

- Suomenpystykorvan Rotumääritelmä selityksineen, Antti Aarnio 

- Suomenpystykorvien terveyskysely 2010 ja 2014 

- Suomen Kennelliiton artikkelit (www.kennelliitto.fi) 

- Koiramme lehden 12/2008 artikkeli koiran jalostuspohjasta, Katariina Mäki 

- Koiramme lehden 12/2012 artikkeli suomenpystykorvan ja karjalankarhukoiran monimuotoisuudesta,  

  Alina Niskanen, Marjut Ritala, Jouni Aspin ja Hannes Lohi 

- Väitöskirja suomenpystykorvan idiopaattisesta epilepsiasta, Ranno Viitmaa 

- Pystykorva-lehden 1/2014 artikkeli ”Suomenpystykorvan epilepsiasta” 

-  Pystykorva-lehden 3/2010 artikkeli Laika-pystykorva” 

- Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta 

8. LIITTEET 
- Rotumääritelmä 

- Uusi PEVISA ‐ohjelma (1.1.2016 ‐ 31.12.2020) 



Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub

Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

Suomen Kennelliitto-
Finska Kennelklubben ry

SUOMENPYSTYKORVA 1/5
(SUOMENPYSTYKORVA)
Suomalainen rotu

Ryhmä: 5

FCI:n numero: 49
Hyväksytty: FCI 27.5.2015

Kennelliiton valtuusto 23.11.2013
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KÄYTTÖTARKOITUS: Pääasiassa metsäkanalintujen, myös pienpetojen, vesi-
lintujen ja hirven metsästykseen käytettävä koira. Metsästysintoinen, varsin itse-
näisesti, mutta kuitenkin yhteistyöhaluisesti riistalla työskentelevä koira, joka il-
maisee riistan haukkumalla.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset tyypit,
alaryhmä 2 pohjoiset metsästyskoirat;
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Jo satoja vuosia sitten on suomenpystykorvan
tyyppistä koiraa käytetty kaiken riistan metsästykseen pohjoisella havumetsä-
vyöhykkeellä. Alun perin asetettiin päätavoitteeksi saada aikaan hyvä puuhun
haukkuva lintukoira, joka on myös kaunis. Kun rotuunotto aloitettiin 1890-luvulla,
löydettiin tyypiltään ja käyttötarkoitukseltaan samankaltaisia yksilöitä lähinnä
maan itäisistä ja pohjoisista osista.
Ensimmäiset rotumerkit hyväksyttiin 1892. Rodun ensimmäinen erikoisnäyttely
järjestettiin jo samana vuonna ja ensimmäinen linnunmetsästyskoe 1897.
Nykyisin rotu on Suomessa ja Ruotsissa hyvin yleinen. Se on kehitetty puhtaasta
luonnonkannasta ja liittyy vankasti suomalaiseen kulttuuriin. Suomenpystykorva
nimettiin Suomen kansalliskoiraksi vuonna 1979.
Suomen Kennelliiton ja Venäjän Kennelliiton välillä tehtiin vuonna 2006 sopimus,
jolla karjalais-suomalainen laika ja suomenpystykorva yhdistettiin samaksi roduksi
suomenpystykorvan rotumääritelmän alaisuuteen.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoa pienempi, lähes neliömäinen, rakenteeltaan
kuiva, kiinteä ja hyväryhtinen koira.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on sama kuin säkäkorkeus.
Rinnan syvyys on hieman vähemmän kuin puolet säkäkorkeudesta. Kuono-osan
pituuden suhde kallo-osan pituuteen on noin 3 : 4. Kallo-osa on hieman leveyttään
pitempi, leveys on sama kuin syvyys.

KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE: Vilkas, tarmokas, rohkea ja peräänantamaton.
Voi olla vieraita kohtaan hieman pidättyväinen, mutta vihaisuutta ei sallita.

PÄÄ
Kallo: Ylhäältä katsottuna munanmuotoinen, tasaisesti korvia kohti levenevä, le-
vein kohta on korvien välissä. Päälaki on sekä sivusta että edestä katsottuna hie-
man kaartuva. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat lähes yhdensuuntaiset. Otsauurre on
hyvin matala. Kulmakaaret ja niskakyhmy ovat hieman havaittavissa.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Pienehkö, pikimusta.
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Kuono: Kuono kapea, kuiva, päältä ja sivulta katsoen tasaisesti kapeneva. Kuonon-
selkä on suora. Alaleuka on selvästi näkyvä.
Huulet: Tiiviit, ohuehkot ja hyvin sulkeutuvat. Hyvä pigmentti.
Leuat / hampaat: Leuat voimakkaat. Hampaat ovat hyvin kehittyneet, symmetrises-
ti kiinnittyneet; normaali hammaskaavio, täysi hampaisto. Tiivis, leikkaava puren-
ta.
Posket: Poskikaaret ovat hieman korostuneet.
Silmät: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, hieman vinot, mieluimmin tummat.
Ilme on eloisa ja tarkkaavainen.
Korvat: Melko ylös kiinnittyneet, aina pystyt. Suhteellisen pienet, teräväkärkiset,
hienokarvaiset, erittäin liikkuvaiset.

KAULA: Jäntevä ja keskipitkä. Kaula näyttää uroksella tuuhean karvapeitteen
johdosta lyhyehköltä. Ei löysää kaulanahkaa.

RUNKO
Säkä: Selvästi erottuva, etenkin uroksilla.
Selkä: Lyhyehkö, vaakasuora ja jäntevä.
Lanne: Lyhyt ja lihaksikas.
Lantio: Keskipitkä ja hyvin kehittynyt. Hieman viisto.
Rintakehä: Pitkä, lähes kyynärpäiden tasolle ulottuva, ei kovin leveä. Kylkiluut
ovat hieman kaarevat; eturinta on selvä, ei kovin voimakas.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava.

HÄNTÄ: Kiertyy tarmokkaasti tyvestä alkaen kaaressa eteenpäin tiiviisti selän
myötäisesti, alas- ja loivasti taaksepäin puristuen reittä vasten hännän kärjen ulot-
tuessa reiden keskikohdalle. Ojennettuna häntä ulottuu suunnilleen kintereeseen.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Luusto on keskivah-
va. Olkavarsi on hieman lapaa ja kyynärvartta lyhyempi.
Lavat: Tiiviit, hyvin liikkuvat, aavistuksen pystyt.
Olkavarret: Hieman lapaluuta lyhyemmät, hieman viistot ja voimakkaat.
Kyynärpäät: Lavan yläkärjen kautta vedetyn pystysuoran linjan etupuolelle sijoit-
tuneet, suoraan taakse suuntautuneet.
Kyynärvarret: Melko vankat, pystysuorat.
Välikämmenet: Keskipitkät, hieman viistot ja joustavat.
Etukäpälät: Pyöreähköt ns. kissankäpälät. Varpaat ovat tiiviit ja hyvin kaareutuvat.
Päkiät ovat kimmoisat, aina mustat ja sivuilta tiheän karvan suojaamat.
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TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Voimakkaat, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, kohtuul-
liset kulmaukset. Luusto on keskivahva. Reisi on hieman säärtä pitempi.
Reidet: Keskipitkät, leveähköt ja vahvalihaksiset.
Polvet: Eteenpäin suuntautuneet; polvikulmat ovat kohtuulliset.
Sääret: Jäntevät.
Kintereet: Kohtuullisen matalalla; kinnerkulma on kohtuullinen.
Välijalat: Lyhyehköt ja voimakkaat, pystyasentoiset.
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pitemmät, muuten samanlaiset kuin etukäpälät.

LIIKKEET: Keveät, maatavoittavat ja vaivattomat. Vaihtaa herkästi ravin laukak-
si, joka on mieluisin liikuntamuoto. Raajojen liike on yhdensuuntaista. Syöksyes-
sään riistan perään räjähtävän nopea.

IHO: Kauttaaltaan tiivis ja poimuton.

KARVAPEITE
Karva: Rungossa pitkähköä, puolipystyä tai pystyä, niskassa ja selässä jäykempää.
Päässä ja raajoissa, lukuunottamatta raajojen takaosaa, lyhyttä ja ihonmyötäistä.
Lapojen jäykkä karva on varsinkin uroksilla huomattavasti pitempää ja karkeam-
paa. Reisien takaosassa ja hännässä karva on pitkää ja tuuheaa. Pohjavilla on lyhyt-
tä, pehmeää, tiheää ja vaaleaa.
Väri: Selkäpuolelta kellan- tai ruskeanpunainen, väri mieluiten kirkas. Korvien
sisustan, poskien, leuanaluksen, rinnan, vatsan, raajojen sisäpuolien samoin kuin
reisien takaosan karvat ja häntäkarvat ovat vaaleampia. Valkea piirto rinnassa ja
hieman valkeaa väriä käpälissä sallitaan.

KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 44-50 cm, nartut 39-45 cm. Ihannekorkeus uroksilla 47 cm,
nartuilla 42 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

 hammaspuutokset (paitsi P1 -hampaat)

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 muut kuin pystyt korvat
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 muu kuin musta kirsu
 kirkkaankeltaiset tai herasilmät
 ala- tai yläpurenta
 nikamavika hännässä
 runsas valkoisuus rinnassa ja/tai valkea sukka jalassa
 perusväristä voimakkaasti poikkeavat värit
 laineikas tai kihara karvapeite.
 rajamitat ylittävä tai alittava säkäkorkeus
 vakavat hammaspuutokset

HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.
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PEVISA - PERINNÖLLISTEN VIKOJEN JA SAIRAUKSIEN VASTUSTAMISOHJELMA SUOMENPYSTYKORVA RODULLE 
 
1. SAIRAUKSIEN TUTKIMINEN 
 
Silmä- ja polvitutkimuksia suorittavat eri puolilla maata olevat koulutetut ja Suomen Kennelliiton(SKL) val-
tuuttamat eläinlääkärit. Koira on tutkimushetkellä oltava tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkinnän kokonaan 
luettavissa. 
 
Koiran omistajan tulee huolehtia myös siitä, että koiran polvi- ja silmätarkastuslausunto ovat voimassa. 
 
SUOMENPYSTYKORVA PEVISA 
 
Pentujen molemmilla vanhemmilla tulee olla ennen toista astutusta voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja 
silmätarkastuslausunto, jotta niiden jälkeläiset rekisteröidään. Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 
12 kk. 
 
Polvitarkastuslausunto annetaan SKL:n polvilumpioluksaatio-ohjeen mukaisesti. Alle kolmen vuoden ikäiselle 
koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta,  
ei tutkimusta tarvitse uusia. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Astetta 1 sairastavalle 
koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka polvilumpioluksaatiotulos on 0. 
 
Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2 - 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröi-
dä. Astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka silmätarkastuslausunto on "ei to-
dettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmätutkimus suositellaan tehtäväksi uudelleen 36 kk:n kuluttua ensim-
mäisestä tutkimuksesta. 
 
Yhdelle koiralle rekisteröidään 50 jälkeläistä. Se pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kuitenkin kokonai-
suudessaan. 
 
Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioi-
daan SKL:n tiedossa olevat esivanhemmat. 
 
Ohjelma on voimassa 1.1.2016 - 31.12.2020. 
 
 
2. ROTUJÄRJESTÖN ASETTAMAT JALOSTUSSUOSITUKSET 
 
Rotujärjestön asettamat jalostustoimikunnat valvovat jalostussuosituksia. Jalostustoimikunta suosittaa tar-
kastusten suorittamista sekä urokselle, että nartulle jo ennen ensimmäistä pentuetta. 
 
Jalostukseen suositellaan jatkossa käytettäväksi pääasiassa yli 4-vuotiaita PEVISA-tarkastettuja uroksia. Alle 
4-vuotiaille PEVISA-tarkastetuille uroksille suositellaan korkeintaan 2 pentuetta ja alle 2-vuotiaita ei suositella. 
4-vuotiaille uroksille suosituksen raja-arvo on Max. 2 pentuetta / uros / vuosi. Uros, kunnes sillä on korkein-
taan 50 jälkeläistä. 
 
Myös nartuille suositellaan ensimmäisen pentueen alaikärajaksi 2 vuoden ikää. 
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Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, jos 
• sitä ei ole PEVISA tarkastettu. 
• sen jälkeläisissä tulee ilmi kaksi tai useampi HC- tai PHTVL/PHPV-tapaus. 
• sillä on polvilumpioluksaation aste 1 tai sen jälkeläisissä tulee ilmi kolme tai useampi polvilumpioluksaatio 
tapaus. 
• sen tarkastusikäisiä jälkeläisiä ei ole kolmannen pentueen jälkeen yhtään PEVISA-tarkastettu 
• sen sukusiitosaste on yli 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna 
 
Ulkomailta tuoduilla sekä siellä rekisteröidyillä koirilla tulee olla polvitarkastus- ja silmätarkastuslausunto en-
nen ensimmäistä astutusta, jotta niitä suositellaan jalostukseen. 
 
Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jonka vanhemmalla on todettu polvilumpioluksaation aste 2-4. 
 
Jalostukseen ei tule käyttää epileptistä koiraa, sen jälkeläisiä, epileptisen sisaruksia eikä koiraa jolla on epilep-
tinen jälkeläinen. 
 
Suomen Pystykorvajärjestö suosittelee koiran silmien ja polvien tarkastamista ennen valion arvon anomista. 
 
3. JALOSTUSKIELLOT 
 
Koira asetetaan jalostuskieltoon (ts. Suomen Kennelliitto ei rekisteröi sen jälkeläisiä), kun sillä on todettu jokin 
seuraavista sairauksista: 
• HC (perinnöllinen harmaakaihi) 
• PRA (verkkokalvon etenevän surkastuman periytyvä muoto) 
• PHTVL/PHPV (sikiöaikaisen verisuonijäänteen aiheuttama silmän kehityshäiriö, asteet 2-6) 
• PATELLALUKSAATIO (polvilumpion sijoiltaan meno, asteet 2-4) 
 
Koira voidaan asettaa jalostuskieltoon, jos sen todetaan vähintään kolmen pentueen perusteella periyttävän 
em. sairauksia selvästi rodun keskimääräistä tasoa enemmän. Jalostuskiellon asettaa rotujärjestön esityksestä 
Suomen Kennelliiton hallitus. 
 
Jalostuskielto astuu voimaan, kun koiranomistaja on saanut eläinlääkärin lausunnon koiran jalostuskieltoon 
johtavasta sairaudesta tai koiran asettamisesta Suomen Kennelliiton hallituksen päätöksellä jalostuskieltoon. 
Tämän jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyviä pentuja ei rekisteröidä. 
 
4. JALOSTUSKIELLON PERUMINEN 
 
Perinnöllisestä silmäsairaudesta aiheutunut jalostuskielto perutaan, jos Suomen Kennelliiton silmätarkastus-
paneeli toteaa, ettei koira sairasta kyseistä silmäsairautta. 
 
5. KUSTANNUKSET 
 
Koiranomistaja huolehtii tutkimusten kustannuksista. 


