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1.	YHTEENVETO	

Kuvaus	rodusta	ja	sen	käyttötarkoituksesta	
Dobermanni on keskikokoinen, lihaksikas ja voimakasrakenteinen koira, joka on kuitenkin linjoiltaan jalo ja 

elegantti.  Sen  tulee  parhaalla mahdollisella  tavalla  soveltua  seura‐,  suojelu‐,  palvelus‐  ja  perhekoiraksi. 

Dobermannin perusolemus on ystävällisen rauhallinen, perheeseen kiintynyt  ja  lapsirakas. Sillä tulee olla 

eloisa temperamentti  ja kohtuullinen terävyys. Koska dobermannilta edellytetään hyvää ohjattavuutta  ja 

iloista työskentelyä, ovat toimintakyky, rohkeus ja kovuus huomionarvoisia ominaisuuksia.  

Rodun	tilanne	ja	jalostustavoitteet	

Populaation	rakenne	ja	jalostuspohja	
Suomen 10 vuoden (2003‐2012) rekisteröintitilastoa tarkastelemalla voi todeta, että rekisteröintimäärä 

on pysytellyt suurin piirtein samalla tasolla. Populaation monimuotoisuuden ylläpitämiseksi mahdolli‐

simman monen  eri  pentueen  pentuja  tulisi  käyttää  jalostukseen.  Jalostuskäytön  painottumista  vain 

muutamiin pentueisiin, kasvattajiin tai kasvatuslinjoihin tulisi välttää.  

Suvultaan tuntemattomampien tai vähemmän käytettyjen koirien jalostuskäyttöä tulisi selkeästi suosia. 

Yksilöt,  joilla on mahdollisimman pieni sukulaisuus muihin populaation  jäseniin, ovat arvokkaita  jalos‐

tuskäytössä, mikäli eivät selvästi periytä voimakkaasti haitalliseksi katsottuja ominaisuuksia. Kansainvä‐

lisellä yhteistyöllä astutustoiminnassa ja tuontien välityksellä on mahdollisuus tuottaa toisenlaista gee‐

nimateriaalia (migraatio) ja tällaista toimintaa tulisi tukea mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksen suosi‐

tuksena on, että urosten tai narttujen jälkeläismäärä ei yksilön elinaikana ylittäisi 60 pennun rajaa.  

Sekä  suomalaisen että ulkomaisen dobermannipopulaation  tärkein populaatiorakennetta muovannut 

ja kaventanut tekijä on eurooppalaisen typistyslainsäädännön ja näyttelysääntöjen erilaisuus. Typistys‐

kielto  ja typistettyjen näyttelykielto aiheuttivat sen, että  laajan käytännön osaamisen  ja rodun tunte‐

muksen omaavat, ”kokeneemmat” kasvattajat  lopettivat dobermannien kasvatuksen  ja rodun rekiste‐

röinnit  laskivat voimakkaasti Skandinaviassa  ja Länsi‐Euroopassa. Lisäongelma on ollut se, etteivät ty‐

pistämiseen  liittyvät eläinsuojelumääräykset  ja eri maiden kennelliittojen näyttely‐  ja kilpailumääräyk‐

set ole astuneet voimaan samanaikaisesti  ja samalla  tavoin. Euroopassa on vallinnut parin vuosikym‐

menen ajan melkoinen sekasorto. 

Luonne	ja	käyttäytyminen	sekä	käyttöominaisuudet	
Dobermanni ei pääsääntöisesti ole kovin aggressiivinen. Se on kansanomaisesti sanottuna miellyttävä 

ja oppivainen kotikoira. Se tulee hyvin toimeen perheensä, myös lasten ja muiden kotieläimien kanssa. 

Jokaisessa rodussa esiintyy keskiarvosta poikkeavaa käytöstä, niin myös dobermanneissa.  

Dobermanni palveluskoirana 

Monen erilaisen stressiä aiheuttavan tilanteen sietokyky tulisi palveluskoiralla olla hyvä. Nykyajan pal‐

veluskoiran  jalostuksessa koiran sosiaaliseen käyttäytymiseen sekä  lajitovereita, että  ihmistä kohtaan, 

tulisi kiinnittää entistä suurempaa huomiota. Samanaikaisesti  jalostuksessa pitää ylläpitää  ja parantaa 

dobermannin toimivuutta monipuolisena palveluskoirana ja sopivana rotuna nyky‐yhteiskuntaan. Pää‐

määränä pitäisi olla sellaisten ominaisuuksien säilyttäminen koirassa, joita voidaan hyödyntää ihmisen 
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palveluksessa. Dobermannia pitää kyetä käyttämään monenlaisissa palveluskoiraharrastukseen kuulu‐

vissa lajeissa. Nämä kaikki kuuluvat hyvän palveluskoiran ”pakettiin”, eivätkä sulje pois toisiaan. Harras‐

tustoiminnassa ei ole syytä korostaa tai painottaa mitään Suomessa esiintyvää koemuotoa.  

Dobermanni kotikoirana 

Dobermannin pitää soveltua myös kotikoiraksi. Koiran koulutukselliset tarpeet eivät saisi vaatia omista‐

jiltaan  kohtuuttomuuksia.  Kasvattajien  toiveista  huolimatta  suurin  osa  palveluskoirista  päätyy  koke‐

mattomien ja koiran koulutusta osaamattomien ihmisten haltuun. Koirien pelot, liiallinen aktiivisuus ja 

impulsiivisuus  sekä  liiallinen  hallitseva  ja  estoton  käytös  tekevät  niistä  vaikeammin  koulutettavia  ja 

vaikeammin hallittavia kokeneemmissakin käsissä. Tämä epätasapaino koiran ominaisuuksien ja niiden 

hallinnan välillä aiheuttaa ristiriidan ja vaaratilanteita yhteiskunnassa. 

Käyttäytymisen arviointi 

Pelkojen, stressinsietokyvyn ja sosiaalisen käytöksen testaaminen ja tulosten hyödyntäminen jalostuk‐

sessa on  tärkeää. Vieraisiin  ihmisiin dobermannin pitäisi  suhtautua vapautuneesti  ja ystävällisemmin 

kuin mitä  rodun MH‐analyysi osoittaa  sen  tällä hetkellä  tekevän. Ystävällisyys  vaikuttaisi  LT‐tulosten 

perusteella hieman parantuneen, mutta siinä on kuitenkin vielä parantamisen varaa. 

Terveys	ja	lisääntyminen	
Dobermannin jalostuksellisesti tärkein sairaus on dilatoiva kardiomyopatia. Geenitestit eivät ole lupaa‐

vasta alusta huolimatta osoittautuneet ainakaan vielä parhaaksi ratkaisuksi. Niin sanottu ”Golden Stan‐

dard”  ‐tutkimus on  kliinisesti  terveille  suoritettu  sydänultraus  ja 24  tunnin Holter‐  tutkimus.  Sairaus 

löydetään näillä menetelmillä säännöllisesti tutkituilta koirilta vähintään kaksi vuotta ennen kuin kliini‐

set oireet puhkeavat.  

Käyttökoiran  toimintaikää  lyhentää  kaularangan  viimeisten  nikamien  alueen  sairaus  eli wobbler. Ai‐

emmin uskottiin, että kaularangan alueen natiivikuvauksella  ja  löydetyillä nikamamuutoksilla kyetään 

ennustamaan sairastumisriski. Suurella osalla dobermanneista on kuitenkin muuttunut nikamarakenne, 

eikä kaikilla nähdä kliinistä sairautta. Sairaus kehittyy yleensä vanhemmille koirille ja tällä hetkelläkään 

sen etiologiasta ei olla varmoja. Sairauden todentaminen terveiltä koirilta on käytännössä mahdotonta. 

Tämä on ahdistava tosiasia kasvattajille, jotka suuntaavat kasvatustyönsä esimerkiksi suojeluharrastuk‐

siin, jossa kaularangan alueelle aiheutuu voimakas kuormitus. 

Dobermannin maksasairaus  (CAH) on  lähes hävinnyt  sekä Suomesta että muualta maailmasta. Syytä 

tähän ei tiedetä. On kuitenkin tarkoituksenmukaista, että ainakin jalostuskoirat tutkitaan edelleen veri‐

kokein.  Toivottavaa  olisi,  että  halpa  ja  yksinkertainen  seulontatestaus  tehtäisiin myös  hieman  iäk‐

käämmille koirille. Maksa‐arvojen kohoaminen aiheuttaa joskus turhaa paniikkia omistajien keskuudes‐

sa. Kohoamisen syy  johtuu useimmiten muista tekijöistä kuin CAH:sta. Tämä voidaankin todentaa uu‐

simalla verikoe muutaman kuukauden kuluttua. 

Uuden  silmäsairauksien  (PHTVL/PHPV)  arviointijärjestelmän myötä  silmäsairausprosenttimme  on  sa‐

moilla tasoilla kuin muissa maissa. PHTVL/PHPV saattaa yllättäen  lisääntyä, mikäli  jalostukseen käyte‐

tään ”sairaita”  linjoja. Silmäsairauksista harmaakaihi voi olla edellistä silmäsairautta vakavampi ongel‐

ma. Kaihilöydöksiä on Suomen lisäksi tehty siellä täällä eurooppalaisessa materiaalissa.  

Lonkkanivelen kasvuhäiriön  ilmaantuvuus ei  tunnu  jalostustoimenpiteistä huolimatta  laskevan. Ruot‐
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sissa prosenttiluku kasvoi, kun arvostelumenetelmää muutettiin. Sairausprosentti on nyt Suomen kans‐

sa yhtenevä. Mielenkiintoista on, että rodun emämaassa Saksassa ja Italiassa sairausprosentti on ollut 

suhteellisen matala. Venäläisten koirien  lonkkakuvaukset  saattavat olla  joskus kyseenalaisia  ja  saksa‐

laisten  tutkimustulosten mukaan myös muissa  (entisen  itäalueen) maissa kuvattujen koirien  tulokset 

saksalaisella arvostelulla ovat melko huonot. Saksassa vaaditaan nykyisin ns. ZTP‐testi kaikilta jalostus‐

koirilta. Testin  voivat  läpäistä  luonneosion  läpäisemisen  lisäksi  vain  koirat,  joilla  lonkat ovat A  tai B. 

Tällainen paine aiheuttaa kaikkien johtavien jalostusurosten kuvaamiseen. Saksa vaatii myös, että koi‐

rat kuvataan  ja kuvat arvostellaan pääsääntöisesti Saksassa (poikkeuksena Pohjoismaat  ja eräät muut 

Euroopan maat). Tämä vähentää varmasti melkoisesti väärinkäytöksiä. 

Dobermannilla ei ole ulkomuotonsa puolesta montaa sairauksiin altistavaa rakennevikaa. Tutkimusten 

mukaan  ristisiteiden  repeämiä esiintyy enemmän koirilla,  joilla polvikulmaukset ovat ”suorat”. Aiem‐

min uskottiin, että ristisiteiden repeämän syynä oli trauma. Nykyisin siteiden rappeuma ja polvia rasit‐

tava käyttö ovat  todennäköisiä  repeämän syitä. Dobermanni on vilkas  rotu,  joten sen  rodunomainen 

käyttö yhdistyneenä tähän alttiuteen johtaa helposti ristisidevaurioihin. 

Virallisen  spondyloositutkimuksen mahdollisuus voidaan Suomessa hyödyntää ennen  jalostuskäyttöä. 

On  kuitenkin  todennäköistä, että  kipu‐  ja ontumaoireet,  jonka  vuoksi potilaan  selkä usein  kuvataan, 

johtuvat jostain muusta syystä kuin spondyloosista. Lopullinen diagnoosi voidaan asettaa vasta lisätut‐

kimusten jälkeen. Tukirangan sairauksien prosenttiluvut ovat Agrian tilastoissa korkeat. Nykyaikana on 

mahdollista varmentaa  lisätutkimuksin oireiden todellinen syy. Hoitomahdollisuudet ovat myös kehit‐

tyneet. Valitettavasti tutkimukset ja hoito saattavat olla kalliita. 

Nykyaikaisessa  koiranjalostuksessa  pitää  huomioida  eettisesti  oikea  kasvatustyö.  Sairauksia  ei  pidä 

lisätä käyttämällä sairaaksi todettua koiraa  jalostukseen. Kroonisesti sairas koira ei myöskään ole sai‐

rautensa vuoksi hyvä yksilö kantamaan, synnyttämään ja hoitamaan joskus suurtakin pentuetta. 

Ulkomuoto	
Dobermanni on palveluskoira,  joka keskikokoisena, normaalirakenteisena rotuna soveltuu erittäin hy‐

vin kaikkiin palveluskoiralajeihin. Koiraa käytetään myös monissa muissa koiraharrastuksissa. Aluskar‐

van puuttuminen rajoittaa käyttöä pakkasella, vaikka rotu soveltuu myös vetokoiraksi. 

Tärkeimmät	suositukset	jalostuskoirille	
PEVISA‐vaatimusten (s.43) lisäksi suositukset jalostukseen käytettävien koirien ominaisuuksista 

1. Jalostukseen käytettävillä koirilla oltava luonnetta kuvaava tulos (LTE, MH tai ZTP) 

2. Jalostukseen käytettävillä koirilla ei saa olla pelosta, arkuudesta/ pidättyväisyydestä tai aggres‐

siivisuudesta johtuvia mainintoja luonnetta kuvaavassa testituloksessa. Jalostukseen käytettä‐

villä koirilla ei saa olla mainintoja aggressiivisuudesta näyttelyarvostelussa. 

3. Jalostukseen käytettävillä koirilla on tutkimus kilpirauhasen vajaatoiminnan eli hypotyreoosin 

varalta (VETLAB). 

4. Jalostukseen käytettävillä koirilla on alle 3 vuotiaana tehty spondyloositutkimus (lausunto SKL). 

Käytettäessä spondyloosisairasta (SP1‐SP3) yksilöä pyritään etsimään sille partneri, joka on 

spondyloosivapaa (SP0). Jalostuksessa ei yhdistetä yksilöitä, joilla on keskivaikea (SP3) 

spondyloosi. 

5. Koiraa, jolla on todettu katarakta ei käytetä jalostukseen. 
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6. Jalostukseen käytettävillä koirilla on vWd‐tulos. 

7. Jalostukseen käytetyiltä koirilta tutkitaan DCM uudelleen 1‐2v kuluessa viimeisen pentueen 

syntymästä. 

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle 
1. Yksittäisen koiran pentumäärä rajoitetaan korkeintaan 60 yksilöön elinaikanaan. 

2.	RODUN	TAUSTA	

2.1	Alkuperä	ja	käyttötarkoitus	
Dobermannin  historian  voidaan  katsoa  alkaneen  2.  tammikuuta  1834,  kun  Karl  Friedrich  Louis 

Dobermanni syntyi. Tiedämme hänen eläneen Apoldan kaupungissa Thüringenissä  itäisessä Saksassa. 

Louis Dobermannista on kirjoitettu paljon, mutta vain hyvin vähän  tosiasioihin perustuvaa,  ja  liiankin 

kanssa  ristiriitaista  ja  väärää  tietoa.  Apoldan  kirkonkirjatkaan  eivät  tarjoa  mitään  alkuperäistä  ja 

autenttista  tietoa  hänestä.  Hänen  elämänkertansa  tutkijoiden  on  ollut  lähinnä  tyytyminen  siihen 

informaatioon, jota on saatu hänet henkilökohtaisesti tunteneilta ihmisiltä, pääosin hänen pojaltaan tai 

muutamilta rodun ensimmäisiltä kasvattajilta. 

Eräs lähde kertoo, että Louis Dobermanni oli ammatiltaan koirarankkuri. Keräämällä isännättömiä yksinään 

harhailevia  koiria  hän  sai  runsaasti materiaalia  kasvatusohjelmalleen.  Hänen  poikansa mukaan  (Unser 

Dobermanni 1924) isä työskenteli Apoldassa vero‐osaston virkailijana, tehtävänään kerätä maksamattomia 

veroja. Kuten eivät nykyajan ulosottomiehet, eivät sen ajan velkojen kerääjätkään olleet kansan erityisessä 

suosiossa. Rahoja kuljettaessaan Dobermanni käytti itsensä suojelemiseksi mukanaan koiria. Kolmas versio 

kertoo hänen olleen töissä kaupungin teurastamossa. On mahdollista, että myös tämä virka antoi hänelle 

mahdollisuuden irrallaan harhailevien koirien kiinniottoon, kuten Max Künstler väittää (Unser Dobermanni 

1925).  On  myös  väitetty  Dobermannin  olleen  yövartijan,  missä  virassa  hän  tarvitsi  turvaa  itselleen. 

Luonnollisesti  jokainen  yllä  olevista  ammattikuvauksista  voi  pitää  paikkansa,  eiväthän  ne  ole  toisiaan 

poissulkevia. 

Olipa hän ammatiltaan mikä  tahansa, oli hän ennen  kaikkea omistautunut  koiraharrastukselle  ja omasi 

ainutlaatuisen koirasilmän. Hän myös tiesi mitä halusi ‐ vartio‐ ja suojelukoiran, jolla olisi vahvat leuat, hyvä 

hajuaisti,  rohkeutta,  kovuutta  ja  voimakkaasti  kehittynyt  suojeluvaisto.  Anatomian  sijasta  Louis 

Dobermannin  ensisijainen  tavoite  oli  koiran  luonteen  kehittäminen  juuri  tähän  suuntaan.  Hänen 

onnistuikin  jalostaa  vahva  suojeluvietti  koiriinsa,  mistä  tuli  myöhemmin  rodun  menestyksen  perusta. 

Hänen koiransa olivat erittäin kuuluisia vankasta luonteen lujuudestaan ja taidostaan käyttää hampaitaan. 

Alkuaikojen  dobermannia  käytettiin  usein myös  karjan  paimentamiseen, mikä  oli  yhden  jalostuksessa 

käytetyn rodun, yleisen  ja  laajalle  levinneen teurastajankoiran pääasiallinen käyttötarkoitus. Dobermanni 

ei pitänyt kirjaa tekemistään risteytyksistä. Se on tietysti ymmärrettävää, koska silloin ei Saksassa, kuten ei 

muuallakaan Euroopassa  ‐ poikkeuksena Englanti  ‐ ollut puhdasrotuisia  koiria. Koirat,  joita  jalostukseen 

käytettiin, olivat yleisesti risteytyksiä. Mitä tahansa koiraa, jolla oli haluttuja ominaisuuksia, saattoi käyttää 

jalostuksessa. 

1890‐luvulla  ilmestyivät ensimmäiset koirat  rotukirjaan  ja  siten helpottivat  rodun kehityksen  tutkimista. 

Ensimmäiset  rotukirjamerkinnät  eivät  ole  välttämättä  aivan  täsmällisiä,  koska  niitä  on  tehty  vähän 
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”näppituntumalla”.  Siihen  aikaan  sana  ”puhdasrotuinen”  oli  hyvinkin  suhteellinen  käsite.  Dobermanni 

kuten kaikki muutkin rodut ovat tulosta jonkinlaisista risteytyksistä. 

Yhteenvetona voimme  todeta, että dobermannin kaltainen koira oli  tunnettu Apoldan alueella  jo ennen 

kuin Dobermanni  aloitti  jalostusohjelmansa.  Hän  risteytti  näitä  koiria  paimenkoiriin,  saksanpinsereihin, 

teurastajankoiriin  ja mahdollisesti  taistelukoiriin. Myöhemmin mukaan  tuli  vielä manchesterinterrieri  ja 

englanninvinttikoira. Voidaankin todeta dobermannin olevan alkuperältään varsin sekalainen rotu. Kaikki 

nämä  eri  koirarodut  omine  vaikutuksineen  ovat  vajaan  kolmenkymmenen  sukupolven  jälkeen  tehneet 

dobermannista sen, mikä se nyt on. Toivottavasti se on edes  lähellä sitä, millaiseksi Karl Friedrich Louis 

Dobermanni  oli  sen mielessään  kuvitellut.  Vastuullisen  kasvatuksen  tuloksena  dobermannista  on  joka 

tapauksessa tullut käyttökoira,  jonka olemus  ja rohkeus, rakenne, ketteryys  ja nopeus ovat tehneet siitä 

verrattoman yleispalveluskoiran. 

2.2	Eri	linjat	
Dobermannin  kehittymistä  rotukirjoista  selvitettäessä  ilmenee,  että  kaikki  nykyisin  elävät  dobermannit 

kaikkialla maailmassa  polveutuvat  kahdesta  vuonna  1898  syntyneestä  pentuesisaruksesta Greif  ja Graf 

Belling von Grönlandista (kasv. Goswin Tischler). Näitä kahta urosta on siis pidettävä esi‐isinä koko rodulle. 

Dobermanni  oli  ja  on  edelleen  käyttökoira/palveluskoira,  joka  rotumääritelmänsä mukaan  soveltuu 

myös hyvin seura‐ ja kotikoiraksi. Viranomaiskäytössä rotua ei juuri enää näy. Dobermannin omistajat 

harrastavat koiransa kanssa monipuolisesti kilpailemalla  ja käymällä näyttelyissä. Suurimmaksi osaksi 

sen edustajat kuitenkin tuottavat iloa perheelleen kotona ja osallistuvat perheen liikunnallisiin harras‐

tuksiin. Harrastukset painottuvat omistajien mukaan, mutta  käyttölinjat  eivät ole  selkeästi  eronneet 

muusta rodusta. 

2.3	Ensimmäiset	koirat	Suomessa	
Rotumme  Suomeen  tuojana voitaneen varmuudella pitää  ratsumestari Henrik Caloniusta. Hän  tuotti 

vuosisatamme alussa dobermanpinsherit Helsingin poliisilaitoksen käyttöön. Siihen aikaan doberman‐

nista  käytettiin  dobermanpinsher‐nimeä.  Saksasta  tuotetut  koirat  olivat  kotimaassaan  koulutettuja 

poliisikoiria. Helsingin poliisilaitoksen kennelnimi oli Av Sörnäs, sillä laitos sijaitsi silloin Sörnäisten kau‐

punginosassa, Pengerkadulla. 

Alkuaikojen  rotuharrastajia  ja  kasvattajia oli  toki muitakin,  tohtori Gylling,  kennel Vilppula,  tehtailija 

Matti Penttinen Viipurista, kennel v Pelikan, Sam von Bell, kennel Sockenbacka, A. Leander, kennel av 

Helsingfors ja O. Lampen, kennel v Wallenhom. Erittäin hauskaa kennelnimeä käytti Kotkan Poliisilaitos, 

Koukun. Kuitenkin ehkä kuuluisin dobermannharrastaja oli arkkitehti Kaarlo Niverä, kennel vom Unser‐

Heim. 

Rotukirjatilastojen mukaan rekisteröitiin palveluskoiria ennen ensimmäistä maailmansotaa seuraavasti: 

boksereita 4, kaikki vuonna 1914; dobermanneja 41,  joista 9 vuonna 1911  ja  loput 32 vuonna 1914; 

saksanpaimenkoiria 31 ja skotlanninpaimenkoiria alusta alkaen tasaisesti 21 kappaletta. 

Lauri A.  Lahtinen  ymmärsi  jalostuksen merkityksen. Hän oli  tuottanut Norjasta  vuonna  1948 dober‐

mannuroksen Rex‐Boyn. Innokkaana palveluskoiramiehenä hän kilpaili ahkerasti koirallaan, ensin vies‐

tillä  ja  sitten  jälkikokeessa,  saavuttaen 21 voittajaluokan ykköstulosta. SM‐kilpailussakin hän  saavutti 

kaksi hopeatilaa. Laitinen toimi Pellavakasken‐kennelnimellä. 
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50‐luvun alussa tuli Suomeen Saksasta herra Günter Groth. Tänne hänet "värväsi" koiriaan hoitamaan 

ja kouluttamaan kuuluisan saksanpaimenkoirakennel of Marjaniemen omistaja rouva Margarit Särkkä. 

Hänen miehensä maisteri Toivo Särkkä oli Suomen Filmiteollisuuden perustaja  ja  luoja. Günter Groth 

oli  tutustunut perinpohjaisesti  koirien  koulutukseen  jo ennen  sotia  Saksassa. Hän oli erittäin pätevä 

kouluttaja. Hänestä voidaan sanoa, että hänellä oli synnynnäinen lahja tulla koirien kanssa toimeen. 

Kilpakentillä Lauri A. Lahtinen  ja Günter Groth  tapasivat sekä ystävystyivät. Kun Günter Groth  lopetti 

työnsä  Särkkien  luona  ja  perusti  oman  koirakoulun Helsingin Vartiokylään,  hänestä  oli  tullut  dober‐

mannien  ystävä.  Vartiokylästä  hän  siirtyi  Oulunkylään  vanhaan  Suojeluskunnan  koiratarhaan,  jossa 

jatkoi vaimonsa kanssa koirakoulun ja koirahoitolan pitoa. Hän oli vuosikymmenet innokkaasti mukana 

dobermannien koulutuksissa ja yhdistyksen toiminnassa ja tuotti Suomeen monia tasoamme nostanei‐

ta dobermanneja Euroopasta  kasvattaen niitä nimellä Gunthersforst.  Saksalaisena dobermannien ul‐

komuototuomarina hänellä oli hyvät suhteet  rotumme kotimaan vastaavaan yhdistykseen DV:n  (Sak‐

san Dobermannyhdistys) sekä sen johtohenkilöihin ja tuomareihin. Hänet pyydettiin vuosittain arvoste‐

lemaan dobermanneja Saksaan  ja muihin Euroopan maihin. Hänen tuottamistaan uroksista kannattaa 

mainita Eros von Fürstenfeld, Cliff of Fayette Corner, Igor von Neerlands Stam, Zar von Forell ja Kim von 

Forell. Erittäin hyviä koiria kaikki ja paljon Suomessa käytettyinä loivat pohjan 1960‐80‐luvun suomalai‐

selle dobermanneillemme.  

Suomessa  olivat  voimassa  karanteenimääräykset muualta  kuin  Pohjoismaista  ja  lähinnä  Englannista 

tuotaville koirille vuoteen 1989 saakka. Siitä huolimatta hyviä koiria ovat tuoneet monet tunnetut do‐

bermannkasvattajat. Heistä voitaneen mainita seuraavat: Keijo Alen / Timitra ‐ kennel, Seppo Björklund 

/ von der Birkenrinde ‐ kennel, Aira Hasselgren / vom Hasselhof ‐ kennel, Reijo Lehto / von Finn‐Heide ‐ 

kennel, Carita Weijola / Mandels – kennel ja monet muut entiset ja nykyiset kasvattajat. 
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3.	JÄRJESTÖORGANISAATIO	JA	SEN	HISTORIA	

3.1	Nykyinen	rotua	harrastava	yhdistys/järjestö	ja	aiemmat	rotujärjestöt	
Sotien jälkeen toiminta oli varsin hajanaista aina 40‐ ja 50‐luvun taitteeseen. Kun rottweilerit ja bokse‐

rit olivat perustaneet omat  rotuyhdistyksensä, alkoi ajatus  itsenäisestä dobermannyhdistyksestä  itää 

Lauri A. Lahtisen mielessä.  

Asiasta  keskusteltiin  ja  Suomen  Palveluskoiraliiton  15‐vuotisjuhlanäyttelyn  yhteydessä  asian  ottivat 

esille  Norjan  edustaja,  Norjan  Dobermannyhdistyksen  puheenjohtaja  Julius  Selikowits,  sekä  SPKL:n 

puheenjohtaja Leobold Öller. Näyttelyn ja kokouksen päivämäärä oli 20.08.1950.  

Leobold Öller piti alustuksessaan hyvin  tarpeellisena yhdistyksen perustamista  tälle Suomen vanhim‐

malle palveluskoirarodulle turvaamaan sen jalostusta. Tämän jälkeen valittiin väliaikainen hallitus, jolle 

annettiin  tehtäväksi  sääntöjen  luominen.  Perustamistilaisuudessa  22  henkilöä  ilmoittautui  jäseniksi 

perustettuun Suomen Dobermanpinseryhdistykseen, SDPY. Kun säännöt oli luotu, pidettiin varsinainen 

perustava kokous ravintola Messuhallin kabinetissa 28.10.1950. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valit‐

tiin Lauri A. Lahtinen, sihteeriksi Kai Lahdelma ja rahastonhoitajaksi Irja Kekäläinen. 

Yhdistyksen virallinen nimi on nykyisin Suomen Dobermannyhdistys – Finlands Dobermannförening ry 

(SDY). Yhdistys on Suomen Kennelliiton (SKL) jäsen ja kuuluu myös Suomen Palveluskoiraliittoon (SPKL) 

sekä on International Dobermanni Clubin (IDC) jäsen. Yhdistys on aina aktiivisesti osallistunut kaikkien 

edellä mainittujen järjestöjen kokouksiin. SKL:n kokouksissa pitkäaikaisena edustajanamme on toiminut 

Pentti Paasio. IDC:n kokouksissa Suomea on edustanut Torvald Jungebrand ja myöhemmin Mervi Ihan‐

tola sekä vuodesta 1989 Hannu Asumaa. 

3.2	Rotua	harrastavan	yhdistyksen	tai	järjestön	jäsenmäärä	ja	sen	kehitys	
Kaavioissa 1‐3 on rotuyhdistyksen jäsenmäärän kehitystä verrattu rodun rekisteröintimäärään. 

Kaavio 1. Rotua harrastavan yhdistyksen jäsenmäärä vs rekisteröinnit 1970‐1986 (lähde: SDY) 
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Kaavio 2. Rotua harrastavan yhdistyksen jäsenmäärä vs rekisteröinnit 1988‐1999 (lähde: SDY) 

 

Kaavio 3. Rotua harrastavan yhdistyksen jäsenmäärä vs. rekisteröinnit 2000‐2012 (lähde: SDY) 

 

Jäsenmäärä on laskenut tällä hetkellä 1980‐luvun lopun tasolle. Rekisteröintimäärä on pysynyt suhteellisen 

samalla tasolla viimeiset 10 vuotta. 

3.3	Jalostusorganisaation	rakenne	ja	jalostustoimikunnan	tehtävät	
Suomen Dobermannyhdistyksen jalostustoimikunta perustettiin 1960‐luvun alussa. Yhdistyksen hallitus 

nimeää vuoden alussa  jalostustoimikunnan puheenjohtajan,  joka valitaan yhdeksi vuodeksi,  ja vähin‐

tään neljä jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunta toimii hallituksen alaisena ja 

päättää omasta toiminnastaan toimintasuunnitelmansa, talousarvionsa ja sääntöjensä puitteissa. 

Jalostustoimikuntaan nimettäviltä  jäseniltä  edellytetään  rotuyhdistyksen  yhtäjaksoista  viiden  vuoden 

jäsenyyttä. Jalostustoimikuntaan nimettävien pitäisi edustaa monipuolista dobermannirodun, jalostuk‐

sen  ja  rotumääritelmän  tuntemusta  (esim.  ulkomuototuomarikurssi,  pk‐tuomarikurssi,  kasvattajan 

peruskurssi, jalostuksen peruskurssi, kasvattaja).  
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Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa 

eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoi‐

te‐ ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, 

esimerkiksi ulkomaisten  rodun yhdistysten, välillä.  Jalostustoimikunnan  tehtävänä on  turvata  suunni‐

telmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus.  

Jalostustoimikunta: 

 seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla (erityisesti rodun kotimaassa Saksassa), ja jakaa 
rotutietoutta  

 ohjaa rodun jalostusta Suomessa ‐ tavoitteena on mahdollisimman yhteiskuntakelpoinen, terve 
ja anatomisesti rotumääritelmää vastaava dobermanni 

 toimii puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi, huomioiden koko käytettävissä ole‐
van koirapopulaation  

 kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista 
ja ulkomuotoseikoista eri foorumien kautta 

 pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin ja kasvattajiin sekä ohjaa ja neuvoo 
uusia kasvattajia ja urosten omistajia  

 järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä artik‐
keleita  

 vastaa yhdistyksen kasvattajapäivien sekä virallisten luonne‐, MH‐ ja ZTP‐testien järjestämises‐
tä 

 seuraa rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa rotujärjestölle ja jäsenistölle niiden mahdolli‐
sista vaikutuksista rotuun  

 kantaa päävastuun JTO:n ja PEVISA‐ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta  

 käsittelee viiveettä rodun poikkeuslupa‐anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vas‐
taa näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustelee kantansa. Poikkeuslupa‐anomuksiin liittyvissä 
lausunnoissa on tuotava esiin täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset jalostuskoirille.  

 seuraa viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) koiran‐
jalostusta koskevia määräyksiä ja suosituksia sekä tiedottaa niistä jäsenistöään. 
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4.	RODUN	NYKYTILANNE	

4.1.	Populaation	rakenne	ja	jalostuspohja	
Rodun  perinnöllinen monimuotoisuus  tarkoittaa  sen  geenimuotojen  (alleelien)  runsautta.  Puhutaan 

myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä 

on  olemassa  samasta  geenistä.  Tämä mahdollistaa  rodun  yksilöiden  geenipareihin  heterotsygotiaa, 

joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Mo‐

nimuotoisuus on tärkeää myös  immuunijärjestelmässä,  jonka geenikirjon kapeneminen voi  johtaa esi‐

merkiksi  tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin  ja allergioihin.  Jalostus  ja perinnöllinen edistymi‐

nenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 

Suurilukuinenkin  koirarotu on monimuotoisuudeltaan  suppea,  jos  vain pientä osaa  rodun  koirista  ja 

sukulinjoista on käytetty  jalostukseen tai  jos rodussa on koiria,  joilla on rodun yksilömäärään nähden 

liian suuret  jälkeläismäärät. Tällaiset koirat  levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko ro‐

tuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai ‐sairaus. Vähi‐

tellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. Ihannetilanteessa jalostukseen 

käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. (lähde: MMT Katariina Mäki 5.8.2013) 

Taulukko 1. Vuositilasto – rekisteröinnit 2003‐2013 (lähde: SKL) 
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Eurooppalaisten  typistysmääräysten  muutosten  seurauksena  dobermannin  jalostus  pohjautuu  Suo‐

messa  tänä päivänä  yhä  selvemmin  itäeurooppalaisiin  koiriin. Tämä näkyy myös  tuontikoirien  lähtö‐

maista viime vuosikymmeninä (kaaviot 4‐6). Toisaalta kasvava kiinnostus palveluskoiraharrastukseen ja 

muuttuneet näyttely‐  ja kilpailusäännöt typistettyjen koirien osalta vaikuttaisivat palauttaneen paino‐

pistettä 2010‐luvulla takaisin Saksaan ja sen lähialueisiin. 

Kaavio 4. Tuonnit 1980‐luku (lähde: SDY) 

 

Kaavio 5. Tuonnit 1990‐luku (lähde: SDY) 

 

Kaavio 6. Tuonnit 2000‐luku (lähde: SDY) 
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Rodun keskimääräinen jalostuskäyttöikä on 3‐5 vuotta. Jalostukseen käytettyjen urosten ikä on 
pääsääntöisesti hieman korkeampi kuin narttujen (kaavio 7). 

Kaavio 7. Keskimääräinen jalostuskäyttöikä 1995 – 2013 (lähde: SKL) 

 

Sukusiitoksessa  uros  ja  narttu  ovat  keskenään  serkukset  tai  sitä  läheisemmät  sukulaiset.  Sukusiitos 

kasvattaa riskiä perinnöllisten sairauksien esilletuloon. 

Sukusiitosaste tai ‐prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenis‐

tä kaksi samaa alleelia  (versiota),  jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esi‐

vanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homo‐

tsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, 

jolloin haitalliset, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä. 

Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä‐tytär ‐parituksessa 

jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. Sukusii‐

tos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, 

joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköi‐

syys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %. 

Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan 

tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen 

ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläi‐

silleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa 

perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitok‐

sen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 
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Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylit‐

täessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään 

esimerkiksi  lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustus‐

kyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosas‐

te kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli 

lähisukulaisten yhdistämisessä. 

Sukusiitosasteen suuruus riippuu  laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellai‐

sia  sukusiitosasteita  voi  verrata  keskenään,  jotka  on  laskettu  täsmälleen  samalla  sukupolvimäärällä. 

Jalostuksessa suositellaan neljän‐viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 

6,25 %. (lähde: MMT Katariina Mäki 5.8.2013) 

Dobermannin sukusiitosprosentti 5 sukupolvella laskettuna on keskimäärin 3 %. Tämä on hyvin maltilli‐

nen, eikä sen suhteen ole juurikaan parannettavaa (kaavio 8). 

Kaavio 8. Sukusiitosprosentti 5 sukupolvella laskettuna vuosilta 1988‐2013 (Lähde SKL) 

 

4.1.1	Jalostuspohja	
Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa 

roduissa enintään 5 %  ja suurilukuisissa enintään 2‐3 %  laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröinti‐

määristä.  Jos  rodussa  rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira 

saisi olla vanhempana useammalle kuin 20‐50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukui‐

sissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4‐6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. 

(lähde: MMT Katariina Mäki 5.8.2013) 
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Taulukko 2. Jalostuspohja per sukupolvi 2003‐2013 (lähde: SKL) 

Kaavion 9 grafiikka kuvaa urosten käyttömäärää suhteessa käytettyihin narttuihin. 2000  luvulla suhde 

on  liikkunut välillä 0,75 – 0,9, mikä kertoo, että vuosittain  syntyneisiin pentueisiin on käytetty hyvin 

paljon eri uroksia. 

Kaavio 9. Isä / emä suhde 1960‐2010 (lähde: SDY) 

 



Suomen Dobermannyhdistys ry    Jalostuksen tavoiteohjelma 2015‐2019 

 

 
19 

 

Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy 
rodussa. Pieni tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä. 

Tehollinen populaatiokoko on  laskennallinen arvio  rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Yksin‐

kertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön geenimuotoja 

tietyssä  rodussa  tai  kannassa on. Esimerkiksi  lukema 50  tarkoittaa, että  rodun  sukusiitosaste  kasvaa 

yhtä nopeasti kuin  jos rodussa olisi 50 tasaisesti  jalostukseen käytettyä koiraa. Mitä pienempi teholli‐

nen  koko  on,  sitä  nopeammin  rodun  sisäinen  sukulaisuus  kasvaa  ja  perinnöllinen  vaihtelu  vähenee. 

Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 

Kun tehollista kokoa arvioidaan  jalostuskoirien  lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista,  las‐

kelmat tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja käyt‐

tökoirilla  viisi  vuotta. Nyrkkisääntönä on,  että  tehollinen  koko on  enintään neljä  kertaa  tänä  aikana 

jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. 

Jalostuskoirien  lukumäärän perusteella  laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa, 

etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioi‐

da tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta 

tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. 

Kennelliiton  jalostustietojärjestelmässä  Koiranetissä  käytettävää  jalostuskoirien  lukumääriin  perustu‐

vaa  laskentakaavaa on hieman muokattu,  jotta se huomioisi paremmin  jalostuskoirien epätasaiset  jäl‐

keläismäärät. Jalostustietojärjestelmässä käytetään kaavaa Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), jossa 

 Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja 

 Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä. 

Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista otettujen dna‐näytteiden avulla. 

Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on välttää 

yksittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä 

Jos  rodun  tehollinen  koko on alle 50  ‐ 100,  rodusta häviää geenimuotoja niin nopeasti, ettei  luonto 

pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön 

geenejä käyttämällä mahdollisimman useaa eri koiraa  jalostukseen  ja huolehtimalla, että niiden  jälke‐

läismäärät pysyvät  tasaisina.  Toisaalta  suurimmalla osalla  roduistamme on  kantoja myös ulkomailla, 

jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan 

ole  saatavissa  sen  erilaisempaa  geenimateriaalia  kuin  kotimaastakaan.  (lähde: MMT  Katariina Mäki 

31.10.2013) 

Tehollinen vuosittainen kanta korreloi suoraan rekisteröintien kanssa. Kaaviossa 10 näkyy kaksi merkit‐

tävää muutosta, rajojen aukeaminen Eurooppaan ja koirien tuonti Suomeen (1989) sekä häntien typis‐

tyskielto (1996). 
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Kaavio 10. Rodun tehollinen kanta 1960‐2010 (lähde: SDY) 

 

Kaavio 11. Tehollinen kanta sukupolvittain 1971‐2010 (lähde: SDY) 
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Taulukko 3. Tehollinen kanta sukupolvittain 1971‐2010 (lähde: SDY) 

 

Maksimi kanta tarkoittaa, että jokaisella syntyneellä pentueella on eri isä ja eri emä. Dobermannilla ei 

2000‐luvulla ole tässä suhteessa enää paljon toivomisen varaa.  

Kaavio 12. Tehollinen kanta sukupolvittain maksimista 1971‐2010 (lähde: SDY) 

 

70‐luvun puolivälin notkahduksen jälkeen tehollinen kanta on kasvussa. Prosenttiluku on kasvanut vielä 

2000‐luvulla  huolimatta  rekisteröintien  romahtamisesta  ja  tuontien  vähenemisestä.  Kasvattajat  ovat 

pääsääntöisesti pyrkineet löytämään ”uusia uroksia” astutuskäyttöönsä.  
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Taulukko 4. 10 vuoden aikana (2003‐2012) jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta (lähde: SKL) 
      Tilastointiaikana Toisessa polvessa  Yhteensä 

# Uros  

Syntymävuo‐
si 

Pen‐
tueita 

Pentuja  %‐osuus   kumulat.%  Pentueita  Pentuja  Pentueita 

Pentu‐
ja 

1 

SMART WOOD HILLS ELISIR  2000  13  98  5,13 %  5 %  21  132  13  98 

i: ALFAADELANTE DEL CITONE                            

e: RAVIOL IZ ZOOSFERY                            

2 

ATTILA ELECTRA KING  2007  9  76  3,97 %  9 %        10  85 

i: NITRO DEL RIO BIANCO                            

e: ROZITA Z PADOKU                            

3 

RI PALLADIUM GLADIATOR   2000  6  43  2,25 %  11 %  5  35  6  43 

i:TAMERLAN IZ SLAVNOI STAI                            

e: PALLADIUM BAHAMA                            

4 

GIAN VON DER MOOREICHE   2003  6  42  2,20 %  14 %  7  36  6  42 

i: YOKER VON DER MOOREICHE                            

e: BLISTA VON DER SCHELTHEIDE                            

5 

HAINIDE ROLLS‐ROYCE  2000  5  37  1,94 %  15 %  4  25  5  37 

i: ESCOBAR CASA DI OZ                            

e: PASCALE VAN ROVELINE                            

6 

HALETTAH ELTON EICK  2007  6  37  1,94 %  17 %        6  37 

i: LIVONIJAS BARON HITCH COCK                            

e: COME AS YOU ARE ONCE IN LIFETIME                            

7 

SANT KREAL JAGO   2005  5  36  1,88 %  19 %  2  9  5  36 

i: SANT KREAL UWANE                            

e: SANT KREAL BARONESSA BRAVO                            

8 

PUMA VOM ESCHENBRUCH   2003  4  34  1,78 %  21 %  1  10  4  34 

i: ASCO VON DER BURGSTÄTTE                            

e: INOU VOM ESCHENBRUCH                            

9 

CLIFF VOM BEUCHOWER HOF   2005  4  32  1,67 %  23 %  3  17  4  32 

i: NORAN VAN LES DEUX PEUPLIERS                            

e: ANDRA VOM BEUCHOWER HOF                            

10 

SERGIUS‐ALEKSANDRIJA OCEAN FOR 
TRUE NORTH   2007  4  30  1,57 %  24 %  1  6  4  30 

i: LIVONIJA BARON IKOS IMMORTAL                            

e: ADEL‐ADRIANA DE VINKO                            

11 

IRINLAND MARCELLE MONDIAL  2000  4  28  1,46 %  26 %  1  5  5  33 

i: NITRO DEL RIO BIANCO                            

e: IRINLAND BELINDA BLESS                            

12 

LIVONIJAS BARON HEART OF HAMLET  2004  4  28  1,46 %  27 %  15  82  4  28 

i: NITRO DEL RIO BIANCO                            

e: PAOLA PENELOPA PILIGRIMAS                            

13 

YACHEERO'S DERO DESCARO   2001  3  26  1,36 %  29 %  12  61  3  26 

i: JIVAGO VAN HET WANTIJ                            

e: HAINIDE KEA‐KLEOPATRA                            

14 

JOTUNHEIM'S HUGIN  1999  3  26  1,36 %  30 %  9  52  3  26 

i: TALL VAN DE KUSTHOEVE                            

e: JOTUNHEIM'S OLME                            

15 

STAY IN STYLE CART CAPONE   2007  3  26  1,36 %  31 %        3  26 

i: LIVONIJAS BARON HEART OF HAMLET                            

e: IRRIA DEL MEDIANO                            

YHTEENSÄ  79  599  81  470  81  613 

 

35 urosta on käytetty tuottamaan 50 % taulukon ajanjakson (2003‐2012) pennuista. Kolmella uroksista 

on sama isä Nitro del Rio Bianco. 
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Taulukko 5. 10 vuoden aikana (2003‐2012) jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua (lähde: SKL) 
      Tilastointiaikana  Toisessa polvessa  Yhteensä 

#  Narttu  Syntymävuosi Pentueita  Pentuja  %‐osuus   Pentueita  Pentuja  Pentueita  Pentuja 

1 

BERNADETTE VOM MAINDREIECK   2003  5  40  2,09 %  1  10  5  40 

i: DUSTY VOM AURACHGRUND                         

e: ELFI VOM AURACHGRUND                         

2 

KRIEGERHOF RHIANNA  2005  4  37  1,94 %  1  8  4  37 

i: SMART WOOD HILLS ELISIR                         

e: KRIEGERHOF INCOGNITA                         

3 

ARIEL ELECTRA KING  2007  3  31  1,62 %        3  31 

i: NITRO DEL RIO BIANCO                         

e: ROZITA Z PADOKU                         

4 

BREA VOM HAUS MANN  2002  3  28  1,46 %  6  26  3  28 

i: JANO VON BAYERN                         

e: ANUSHKA GERMANIA                         

5 

FJORDNECK HANNA HELENTA   2004  2  26  1,36 %  0  0  2  26 

i: ZILAN IZ ZOOSFERY                         

e: FJORDNECK CLEVER CATHERINE                         

6 

TAIKAVIITAN SIPE‐SIPAKKA   2007  3  25  1,31 %  1  11  4  28 

i: BALOU VOM FERRENBERG                         

e: TAIKAVIITAN PIKKU‐PIPPURI                         

7 

DUSTY   2006  3  25  1,31 %        3  25 

i: YACHEERO'S DERO DESCARO                         

e: FELISTAR'S ANASTASIA                         

8 

MAMRES OFRENDA  2000  3  25  1,31 %  5  42  3  25 

i: SMART WOOD HILLS YUSOOP                         

e: LADY'S TRICK UNIKUM                         

9 

TAHI‐REME NUTELLA  1999  3  22  1,15 %  8  50  4  32 

i: GINO GOMEZ DEL CITONE                         

e: TAHI‐REME HAPPY                         

10 

PERLE NOIRE VOM HECKENDORF   1999  3  21  1,10 %  3  22  4  28 

i: LUTHER DES LANDRYS                         

e: MISS MOUCHKA VOM HECKENDORF                         

11 

TAHI‐REME KIWIE  1998  2  21  1,10 %  2  22  2  21 

i: MAUVIERES MUFASA DE STANG ZU                         

e: TAHI‐REME NURSA                         

12 

HAINIDE BELLY‐BERYL  2002  3  21  1,10 %  6  23  3  21 

i: SEEDORF                         

e: HAINIDE AGDA‐ANELA                         

13 

TAHI‐REME YOGOBELLA   2002  3  20  1,05 %  3  11  3  20 

i: ILANE DARAFAL                         

e: TAHI‐REME LOLLY                         

14 

CHAINBREAKER'S ADMIRABLE‐AMBER  2002  3  20  1,05 %  4  35  3  20 

i: TERRA ANTYDA SANI AXTERYX                         

e: AMANDA                         

15 

BISANUEL'S ANGELICA  2000  2  18  0,94 %  0  0  2  18 

i: A'DREAMS BODYGUARD                         

e: ÅBODAS ELEONOORA                         

YHTEENSÄ  45  380  40  260  48  400 

Myös narttujen käyttö voi hipoa maksimikäyttörajoja. Bernadette v Maindreieck, Kriegerhof Rhianna ja 

Ariel Electra King ovat saaneet yli 30 jälkeläistä. Useammalla nartulla on 3 pentuetta.  

Nitro del Rio Biancon vaikutus näkyy sisarusten Ariel  ja Attila Electra King kautta. Lisäksi Nitro del Rio 

Biancon merkitys korostuu muiden poikiensa (Irinland Marcelle Mondial, Livonijas Baron Heart of Ham‐

let, Livonijas Baron Hitch Cock) ja pojanpoikien (Halettah Elton Eick, Stay In Style Cart Capone) kautta.
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4.1.2	Rodun	populaatiot	muissa	maissa	

Saksassa dobermannien  rekisteröintien  lukumäärä oli valtaisa pian  rodun vakiinnuttua. Ensimmäinen 

maailmansota  romahdutti  kannan,  joka  koki  vielä  toisen  pullonkaulaefektin  toisen maailmansodan 

aikana. 60‐luvun rekisteröintien laskemiselle ei ole selvää selitystä. Neljäs muutos Saksassa syntyi, kun 

typistettyjen koirien esittäminen 90‐luvun lopulla näyttelyissä kiellettiin. 

Kaavio 13. Rekisteröinnit Saksassa 1906‐2010 (lähde: SDY) 

 

Kaavio 14. Rekisteröinnit Suomi – Ruotsi 1999‐2012 (lähde: SDY)  

 

Kaaviosta 14 voidaan havaita, että rekisteröintimäärien kehitys Suomessa ja Ruotsissa on hyvin saman‐

kaltaista. Ruotsissa trendi on syystä tai toisesta ollut viimeaikoina hieman laskeva. 
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Kaavio 15. Sukusiitosasteen kehitys (5 sukupolvella laskettuna) Saksa – Ruotsi – Suomi 1999‐2013 
(lähde: SDY) 

 

Suomen  ja  Ruotsin  sukusiitosaste  pysyy maltillisena,  eikä  Saksassakaan  olla  kovin  korkealla  tasolla. 

Täydellisten  tietojen  puutteen  vuoksi  vastaavaa  laskentaa  ei  pystytä  tekemään  esimerkiksi Venäjän, 

Italian, Unkarin, Serbian  jne. kannasta. On kuitenkin viitteitä siitä, että näissä maissa ylitetään Saksan 

arvot, ehkä voimakkaastikin. 

4.1.3	Yhteenveto	populaation	rakenteesta	ja	jalostuspohjasta	
 
Rodun jalostuspohjan laajuus 
Suomen 10 vuoden (2003‐2012) rekisteröintitilastoa tarkastelemalla voi todeta, että rekisteröintimäärä 

on pysytellyt samalla tasolla. Keskiarvo rekisteröintimäärästä tuona aikana on 191 pentua/vuosi. 

Populaation monimuotoisuuden  ylläpitämiseksi mahdollisimman monen  eri  pentueen  pentuja  tulisi 

käyttää  jalostukseen.  Jalostuskäytön painottumista vain muutamiin pentueisiin, kasvattajiin tai kasva‐

tuslinjoihin tulisi välttää.  

Jokaisessa maassa löytyy kasvattajia, jotka painottavat vain koe‐ tai näyttelytuloksiin. Suurin osa pyrkii 

ns. sekajalostukseen painottaen hieman enemmän luonnetta kuin ulkomuotoa tai päinvastoin. Skandi‐

navian ulkopuolella sukusiitoksen riskejä ei tunnisteta  ja esimerkiksi Venäjällä prosentit ovat ajoittain 

erittäin korkeita. 

Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät 
Sekä  suomalaisen että ulkomaisen dobermannipopulaation  tärkein populaatiorakennetta muovannut 

ja kaventanut tekijä on eurooppalaisen typistyslainsäädännön ja näyttelysääntöjen erilaisuus. Typistys‐
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kielto  ja typistettyjen näyttelykielto aiheuttivat sen, että  laajan käytännön osaamisen  ja rodun tunte‐

muksen omaavat, ”kokeneemmat” kasvattajat  lopettivat dobermannien kasvatuksen  ja rodun rekiste‐

röinnit laskivat voimakkaasti Pohjoismaissa ja Länsi‐Euroopassa. Lisäongelma on ollut se, etteivät typis‐

tämiseen  liittyvät eläinsuojelumääräykset,  ja eri maiden kennelliittojen näyttely‐  ja kilpailumääräykset 

ole astuneet voimaan samanaikaisesti ja samalla tavoin. Euroopassa on vallinnut parin vuosikymmenen 

ajan melkoinen sekasorto. 

”Vanha suomalainen dobermanni” katosi  lähes kokonaan, kun karanteenimääräykset poistuvat 1989. 

Suomen  dobermannikanta  vaihtui  tuontien  ja  astutusten myötä  keskieurooppalaiseksi,  sillä  koiran‐

omistajat  halusivat  itselleen  typistetyn  dobermannin.  Pohjoismainen  kanssakäyminen  loppui  lähes 

tyystin rajojen sulkeuduttua. Samoihin aikoihin myös poliittinen maailma muuttui. Myös  itäeurooppa‐

lainen dobermanni muuttui länsieurooppalaiseksi. Aluksi Hollannilla, Belgialla ja Saksalla oli suuri vaiku‐

tus pohjoismaisen  ja  itäeurooppalaisen dobermannin populaatioon. Vähitellen myös  Italian  vaikutus 

kasvoi.  Typistyskieltomääräykset  Saksassa, Hollannissa,  Belgiassa  ja  Ranskassa muuttivat  jalostuksen 

painopisteen  Itä‐Eurooppaan, mutta  silloin  jo alkuperältään voimakkaasti  länsieurooppalaisiin koiriin. 

Erikoisesti venäläiset  ja entisen Jugoslavian alueen koirat vaikuttivat koko 2000‐luvun alun eurooppa‐

laisen dobermannin  jalostuksessa. Muutoksiin vaikutti varmasti myös  jatkuvasti pienenevä alue,  jossa 

typistetyt koirat pystyivät esiintymään suurissa  ja arvokkaimmissa näyttelyissä. Kaikissa typistyskielto‐

maissa kannat ovat hiljalleen hieman elpyneet  ja  rekisteröinnit nousseet pahimmasta aallonpohjasta 

tavoittamatta kuitenkaan alkuperäisiä lukuja. 

Lisäongelmia  on  tuonut  Suomen  lainsäädäntö.  Maa‐  ja  metsätalousministeriö  on  eläinsuojelulain 

(4.4.1996/247) 7 §:n nojalla antanut asetuksen kiellosta käyttää kilpailuissa  tai pitää näytteillä koiria, 

joille  on  suoritettu  eläimen  ulkonäön muuttamiseksi  leikkaus  (12.12.2000/1070).  1.1.2001  voimaan 

tulleen asetuksen mukaan vuonna 2001 tai sen  jälkeen syntynyt koira,  jolle on suoritettu  leikkaus tai 

muu siihen verrattava kipua aiheuttava toimenpide eläimen ulkonäön muuttamiseksi, ei saa osallistua 

kilpailuihin eikä sitä saa pitää näytteillä. Kilpailulla tarkoitetaan kilpailua, koetta, testiä ja muuta kilpai‐

lutarkoituksessa järjestettävää tilaisuutta, jossa arvioidaan koirien ominaisuuksia, taipumuksia tai taito‐

ja. Näytteillä pitämisellä tarkoitetaan koiranäyttelyä  ja muuta vastaavaa tilaisuutta,  jossa arvostellaan 

koirien ulkomuotoon, käyttöön tai jalostukseen liittyviä ominaisuuksia. Kaikkia Suomeen tuotuja typis‐

tettyjä koiria ei siksi ole pystytty arvioimaan, jonka vuoksi näiden yksilöiden jalostuksellinen käyttö on 

ollut vähäisempää.  
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4.2	Luonne	ja	käyttäytyminen	sekä	käyttöominaisuudet	

4.2.1	Luonne,	käyttäytyminen	ja	rodun	käyttötarkoitus	rotumääritelmässä	
KÄYTTÖ: Seura‐, suojelu‐ ja palveluskoira 

LUONNE: Dobermannin  perusolemus  on  ystävällisen  rauhallinen,  perheeseen  kiintynyt  ja  lapsirakas. 

Dobermannilla tulee olla eloisa temperamentti  ja kohtuulliseksi määriteltävä terävyys. Ärsytyskynnyk‐

sen  tulee  olla  kohtuullisen  korkea.  Koska  dobermannilta  edellytetään  hyvää  ohjattavuutta  ja  iloista 

työskentelyä, ovat toimintakyky, rohkeus ja kovuus huomionarvoisia ominaisuuksia. Jotta dobermannin 

valppaus soveltuisi ympäristöönsä, on kiinnitettävä erityisesti huomiota sen  itsevarmuuteen  ja pelot‐

tomuuteen. 

VIRHEET, Luonne: Puuttuva  itsevarmuus,  liiallinen temperamentti,  liioiteltu terävyys,  liian alhainen tai 

liian korkea ärsytyskynnys. 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET, Luonne: Arkuus, hermostuneisuus ja aggressiivisuus 

Rotumääritelmä määrittelee dobermannin  luonteen melko ylimalkaisesti, kuten yleensä rotumääritel‐

mien  luonteen  määrittelyt.  Rotumääritelmän  luonneosan  virheistä  mainittakoon;  puuttuva  itsevar‐

muus, liiallinen temperamentti, liioiteltu terävyys, liian alhainen tai liian korkea ärsytyskynnys. Hylkäyk‐

seen johtavat; arkuus, hermostuneisuus ja aggressiivisuus. 

4.2.2	Jakautuminen	näyttely‐	/	käyttö‐	/	tms.	‐linjoihin		
Dobermanni  ei ole  jakaantunut  käyttö‐  ja näyttelylinjoihin.  Sen  kanssa harrastetaan  sekä näyttelyitä 

että palveluskoiralajeja. Osa harrastajista on  keskittynyt  vain  joko näyttelyihin  tai palveluskoiralajien 

harrastamiseen. Nämä eivät kuitenkaan ole rodussa toisiaan poissulkevia harrastusmuotoja. Valitetta‐

vaa on, että suurin osa dobermanneista on kaikenlaisen harrastustoiminnan ulkopuolella. 

Dobermanni on  vilkas, aktiivinen  ja  työhaluinen  koira. Ajoittain  sen  toimeliaisuus  ylittää omistajan  / 

kouluttajan kyvyt ja ajankäytön mahdollisuudet. Koiran ja omistajan suhde kärsii ja stressi kotona kas‐

vaa molemmilla osapuolilla liiankin suureksi. Kaikki harrastaminen dobermannin kanssa on hyödyllistä. 

Myös näyttelyssä käynnit  ja näyttelyssä esiintyminen vaatii koulutusta. Dobermannin kokoinen koira 

tarvitsee perustottelevaisuuskoulutusta. Toivottavaa olisi, että koulutuksen seurauksena mahdollisim‐

man moni pystyisi  suorittamaan  käyttäytymiskokeen  ja  suoriutumaan ainakin alokasluokan palvelus‐

koirakokeesta. 

4.2.3	PEVISAan	sisällytetty	luonteen,	käyttäytymisen	/	käyttöominaisuuksien	testaus	
Dobermannilla ei sisälly PEVISA‐ohjelmaan käyttäytymistä tai käyttöominaisuuksia sisältäviä testauksia 

tai kuvauksia. Yhdistyksen omassa pentuvälityksessä  luonnetesti, MH‐kuvaus, koesuoritus  ja ZTP‐testi 

mainitaan toivottavina dobermannin käyttäytymisen ja luonteen tutkimisen mahdollisuuksina. 

4.2.4	Luonne	ja	käyttäytyminen	päivittäistilanteissa		
Pääsääntöisesti  dobermanni  on  vuosien  saatossa muuttunut  sosiaalisemmaksi  ja  pelottomammaksi. 

Molemmat ovat  yhteiskuntakelpoiselle  koiralle  tärkeitä ominaisuuksia.  Sosiaalisuus merkitsee hyväk‐

syttävää  käyttäytymistä  sekä omistajaa,  vieraita  ihmisiä,  että  erilaisia  lajitovereita  kohtaan. Vielä on 

kuitenkin korjaamisen varaa, mikä voidaan havaita dobermannien testituloksista ja erilaisista julkaisuis‐

ta,  joissa  dobermanni  esiintyy. Dobermanni  on  edelleen  vilkas  ja  toimelias  koira. Nuorena  liiallinen 
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vilkkaus, jopa ”hermostuneisuus” saattaa olla ongelma kokemattomalle omistajalle. Oikeaan suuntaan 

edenneen  jalostuksen  osoituksena  voidaan  pitää  sitä,  että  dobermanni  ei  kuulu  vaarallisten  koirien 

ykköslistalle missään maassa. 

Koiria  koulutetaan  kuitenkin  edelleen  riittämättömästi,  mutta  kouluttamattomanakin  dobermanni 

näyttää tulevan nyky‐yhteiskunnassa toimeen kohtalaisen hyvin. Pääsääntöisesti rotu ei tarvitse omis‐

tajaltaan  erikoisosaamista.  Rotu  täyttää  hyvin  rotumääritelmässä  esitetyn  vaatimuksen  toimia myös 

seurakoirana. 

Äänipelot (ampuminen, raketit, ukkonen) ovat dobermannillakin esiin tulevia ja perheen elämää vaike‐

uttavia ongelmia. Dobermannin tulisi olla sosiaalinen ja hyväksyä kaikki normaalisti käyttäytyvät aikui‐

set  ja  lapset.  Pelokkuus  johtaa  herkästi  hyökkäävyyteen,  erityisesti  jos  koira  on  temperamentiltaan 

myös  itsenäinen  ja  ”periksiantamaton”.  Dobermannia,  kuten  kaikkia  palveluskoiria  pyritään  jalosta‐

maan uhkatilanteissa ”vahvoiksi”  ja  itsenäisiksi. Jos taustalla on  ihmispelkoa, saattaa muodostua han‐

kala luonteenpiirteiden yhdistelmä. Voimakas tai korostunut tarve omistajan kontaktiin saattaa johtaa 

erilaisiin eroon liittyviin ongelmiin. 

Luonnetesti 
Dobermanni on oikeutettu osallistumaan SKL:n valtuuston 11.12.1976 hyväksymien sääntöjen mukai‐

seen  luonnetestiin.  Säännöt  astuivat  voimaan  1.6.1977.  Testilomaketta  on  muutettu  1.1.1996  ja 

1.1.2007.  Luonnetestiin  saavat  osallistua  SKL:n  koirarekisteriin  rekisteröidyt  koirat.  1.1.2001  jälkeen 

syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua luonnetestiin. Dobermanneilta löytyy kattavasti luonne‐

testituloksia usean vuosikymmenen ajalta.  

SDY:n jalostustoimikunta on tulkinnut dobermannin rotumääritelmän mukaisen luonteen SKL:n hy‐

väksymän luonnetestin arvosteluperusteiden mukaisesti seuraavaksi: 

Osa‐alue Ihannearvosana  

Toimintakyky  +2 hyvä 

Terävyys 
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 

Puolustushalu  +3 kohtuullinen, hillitty

Taisteluhalu 
+3 suuri 
+2 kohtuullinen 

Hermorakenne  +2 tasapainoinen 

Temperamentti 
+3 vilkas 
+2 kohtuullisen vilkas 

Kovuus  +3 kohtuullisen kova

Luoksepäästävyys  +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

Laukauspelottomuus  +++ laukausvarma 

Luonnetestin osa‐alueiden kehitystä vuosina 1998‐2011 on kuvattu kaavioissa 17‐25. 

Kaaviossa 16 esitetään pylväinä  luonnetestissä hyväksyttyjen, hylättyjen ja keskeytettyjen koirien pro‐

sentit. Viivana kuvaa kuinka monta prosenttia kyseisenä vuonna syntyneistä koirista on luonnetestattu. 
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Kaavio 16. Luonnetestitilasto 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Synt.vuosi  Synt.kpl  LTE  LTE‐%  LTE0  LTE‐  Kesk‐%  Hyl  Hyl‐%  Testaus‐%

1998  257  51  94,4     2  3,8  1  1,9  21,8 

1999  213  44  84,6        0,0  8  18,2  20,7 

2000  241  68  88,3        0,0  9  13,2  28,2 

2001  99  21  87,5  1     0,0  2  9,1  22,2 

2002  255  77  87,5        0,0  11  14,3  30,2 

2003  172  43  95,6        0,0  2  4,7  25,0 

2004  262  51  86,4  1     0,0  7  13,5  20,5 

2005  242  48  88,9  1     0,0  5  10,2  20,8 

2006  268  72  86,7  5     0,0  6  7,8  31,9 

2007  283  58  87,9  1     0,0  7  11,9  21,5 

2008  233  32  86,5     1  3,0  4  12,1  14,7 

2009  220  26  86,7     1  3,7  3  11,1  12,8 

2010  210  28  87,5     1  3,4  3  10,3  14,3 

2011  172  10  100,0        0,0  0  0,0  5,8 

 
Dobermannin toimintakyky (kaavio 17) on 14 vuoden aikana pysynyt suunnilleen samana. Suurin osa 
tuloksista sijoittuu kohtuulliseen toimintakykyyn (+1). Toiseksi suurin ryhmä toimintakyvyn osalta on 
pieni (‐1). Ihanteena on hyvä toimintakyky (+2). Tällä hetkellä n. 10 % dobermanneista yltää 
ihanteeseen, joten tämän suhteen löytyy vielä parannettavaa. 
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Kaavio 17. Toimintakyvyn kehitys 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Dobermannin terävyys (kaavio 18) on 14 vuoden aikana pysynyt suunnilleen samana. Suurin osa 
tuloksista sijoittuu pieneen terävyyteen, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (+1). Toiseksi suurin ryhmä 
terävyyden osalta on kohtuullinen, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (+3). Ihanteena on kohtuullinen 
(+3) tai pieni (+1) terävyys, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Tällä hetkellä yli 90 % dobermanneista 
yltää ihanteeseen, joten tämän suhteen ei ole juurikaan parannettavaa. 
 
Kaavio 18. Terävyyden kehitys 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Dobermannin puolustushalussa (kaavio 19) on esiintynyt jonkin verran haluttomuutta. Suurin osa 
tuloksista sijoittuu kohtuullisen, hillittyyn (+3) puolustushaluun. Toiseksi suurin ryhmä puolustushalun 
osalta on pieni (+1). Ihanteena on kohtuullinen, hillitty (+3) puolustushalu. Tällä hetkellä yli 40 % 
dobermanneista yltää ihanteeseen, joten tämän suhteen voisi pyrkiä hieman lähemmäs ihannetta. 
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Kaavio 19. Puolustushalun kehitys 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Dobermannin taisteluhalu (kaavio 20) on jäänyt jonkin verran pieneksi. Suurin osa tuloksista sijoittuu 
kohtuullisen (+2) taisteluhaluun. Toiseksi suurin ryhmä taisteluhalun osalta on suuri (+3). Ihanteena on 
suuri (+3) tai kohtuullinen (+2) taisteluhalu. Tällä hetkellä yli 80 % dobermanneista yltää ihanteeseen, 
joten tämän suhteen ei ole juurikaan parannettavaa. 
 
Kaavio 20. Taisteluhalun kehitys 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Dobermannin hermorakenne (kaavio 21) on vain pieneltä osin mennyt hermostuneen puolelle. Suurin 
osa tuloksista sijoittuu hieman rauhattomaan (+1) hermorakenteeseen. Ihanteena on tasapainoinen 
(+2) hermorakenne. Tällä hetkellä alle 5 % dobermanneista yltää ihanteeseen, joten tämän suhteen on 
reilusti parannettavaa. 
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Kaavio 21. Hermorakenteen kehitys 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Suurin osa dobermannin temperamenttituloksista (kaavio 22) sijoittuu erittäin vilkkaaseen (+1). 
Ihanteena on vilkas (+3) tai kohtuullisen vilkas (+2) temperamentti. Tällä hetkellä yli 40 % 
dobermanneista yltää ihanteeseen, joten tämän suhteen on edelleen parannettavaa. 
 
Kaavio 22. Temperamentin kehitys 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Suurin osa dobermannin kovuustuloksista (kaavio 23) sijoittuu hieman pehmeään (+1). Ihanteena on 
kohtuullisen kova (+3). Tällä hetkellä yli 10 % dobermanneista yltää ihanteeseen, joten tämän suhteen 
on vielä parannettavaa. 



Suomen Dobermannyhdistys ry    Jalostuksen tavoiteohjelma 2015‐2019 

 

 
33 

 

Kaavio 23. Kovuuden kehitys 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Suurin osa dobermannin  luoksepäästävyyden  tuloksista  (kaavio 24)  sijoittuu hyväntahtoinen,  luokse‐

päästävä, avoin (+3) tulokseen. Ihanteena on hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin (+3). Yli 70 % do‐

bermanneista yltää  ihanteeseen, mutta mainintoja pidättyvyydestä  tulee vielä yli 20 % koirista. Noin 

40 % dobermanneista sai  luonnetestissä maininnan  jonkinasteisesta pidättyväisyydestä 80‐luvun alus‐

sa. Suunta on siis hyvä, mutta silti maininta pidättyväisyydestä joka viidennen koiran kohdalla on edel‐

leen aivan liian suuri. 

Kaavio 24. Luoksepäästävyyden kehitys 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Dobermannin laukauspelottomuustuloksista (kaavio 25) vain pieni osa sijoittuu ärtyisä‐, altis‐ tai arka‐
tuloksiin. Suurin osa tuloksista sijoittuu laukausvarma (+++) tai laukauskokematon (++) tuloksiin. 
Ihanteena on laukausvarma (+++). Yli 60 % dobermanneista yltää ihanteeseen. Ääniherkkyyden 
kohdalla tulisi pyrkiä laukausvarmaan, joten tässä on jonkin verran parannettavaa. 
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Kaavio 25. Laukauspelottomuuden kehitys 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 

SDY  on  palauttanut  yhdistyksen  jäsenille  osan  luonnetestien  osallistumismaksuista  kannustaakseen 

niihin  osallistumista.  Tämä  järjestelmä  pidetään  käytössä, mikäli  yhdistyksen  taloudelliset  resurssit 

antavat myöden. Jalostuksessa olisi pääpaino asetettava hyvähermoisille ja sosiaalisille koirille, joilla on 

suhteellisen  korkea  ärsytyskynnys.  Runsas  testaaminen  ja  jälkeläisanalyysit  ovat  ainoa  ja  varmin  tie 

jatkuvaan ja kestävään luonteen paranemiseen. 

MH‐luonnekuvaus 
MH (mentaltest för hundar) on hieman muunneltu kopio ruotsalaisesta MH testistä. Arviointiin osallis‐

tuvien koirien alaikäraja on Suomessa nostettu 18 kuukauteen. Koiran ominaisuuksia haluttiin Ruotsis‐

sa  arvioida  ennen  kuin  koulutus  ja muu  ympäristö pääsee  liian paljon  vaikuttamaan  tuloksiin,  joten 

koirien alaikäraja on siellä 12 kuukautta. 

Dobermannien sukutaulujen samankaltaisuuden perusteella voisi olettaa, että ruotsalaiset MH tulokset 

ovat vertailukelpoisia, antaen viitteitä rodun luonteesta ja käyttäytymisestä. Ruotsissa on analysoitu yli 

1300 dobermannia ja vuositasolla noin 40 % rekisteröidyistä dobermanneista käy MH:ssa. Luoksepääs‐

tävyys kaikissa osamomenteissa  (1A, 1B, 1C  ja 8E) on dobermannilla parantunut, mutta sitä pidetään 

Ruotsissa edelleen  liian alhaisena. Toivomus olisi, että  jokainen arvo näissä momenteissa olisi  lähellä 

4:ää. Ampumismomentissa tulos on myös heikompi kuin toivotaan (tulosten keskiarvo on 1,4). Ruotsin 

Dobermannyhdistyksen pentuvälitykseen päästäkseen täytyy vanhempien MH:n luoksepäästävyydessä 

olla 3, 4 tai 5 ja ampumismomentin 1 tai 2. Tavoitteena olisi arvo 1 (Rasspecifik avelsstrategi 2005).  

Suomessa dobermannien MH‐tulosten määrä on  vielä  vähäinen,  joten  kattavaa  tilastoa  tuloksista ei 

ole. Vuosina 2003‐2012 syntyneistä on vuoden 2013 loppuun mennessä MH‐kuvattu 92 dobermannia. 

Luoksepäästävyyden osa‐alueissa (tavoite 3‐5) päästään keskiarvoon 3,45. 68 % MH‐kuvatuista dober‐

manneista  saavuttaa  tavoitteen  3‐5  kaikissa  luoksepäästävyyden  osioissa.  Ampumisen  (tavoite  1‐2) 

kohdalla  päästään  keskiarvoon  2,18.  64% MH‐kuvatuista  dobermanneista  saavuttaa  tavoitteen  1‐2 

ampumisessa.  
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SDY:n  jalostustoimikunta on tulkinnut dobermannin rotumääritelmän mukaisen  luonteen SKL:n hy‐

väksymän MH‐kuvauksen arvosteluperusteiden mukaisesti seuraavaksi: 

Osa‐alue Ihannearvosana  

1a – Kontakti, tervehtiminen 3‐5

1b – Kontakti, yhteistyö  3‐5

1c – Kontakti, käsittely  3‐5

8e – Aaveet, kontaktinotto aaveeseen  3‐5

10 – Ampuminen  1‐2

MH‐tulokset on koostettu kaavioon 26., jossa on pylväillä kuvattu keskeytys‐ ja suoritus‐% sekä viivana 

on esitetty kuinka monta prosenttia kyseisenä vuonna syntyneistä koirista on MH‐kuvattu.  

Kaavio 26. MH‐tilasto 2003‐2012 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Synt.vuosi  Synt.kpl  MH  ohj. kesk.  kuv.kesk.  Kuvaus‐%  Suoritus_%  Kesk.‐% 

2003  172  1        0,6  100,0  0,0 

2004  262  2        0,8  100,0  0,0 

2005  242  2        0,8  100,0  0,0 

2006  268  12        4,5  100,0  0,0 

2007  283  5  1  1  2,5  71,4  21,0 

2008  233  10  1  1  5,2  83,3  11,0 

2009  220  13        5,9  100,0  0,0 

2010  210  26  2     13,3  92,9  7,7 

2011  172  14  2     9,3  87,5  14,3 

2012  230  7        3,0  100,0  0,0 
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Jalostustarkastus – ZTP (zuchttauglichkeitsprüfung) 
Saksan  dobermannyhdistyksessä  (DV)  on  kaikkien  saksalaisten  jalostuskoirien  jalostusvaatimuksena 

suoritettu  ja hyväksytty ZTP. Testissä on ulkomuotoarvio  ja  luonnetestausosio. Luonnetestaus sisältää 

sosiaalisen kokeen  ja ”rohkeuskokeen”. Sosiaalisessa osiossa koiran pelkoja arvioidaan mm. erilaisissa 

ihmisryhmätilanteissa sekä ”tolppakokeessa”,  jossa koira  joutuu avoimella kentällä yksin kohtaamaan 

sille aiemmin tuntemattoman tuomarin. Lisäksi arviointiin kuuluu normaali ”rohkeuskoe” maalimiehen 

hyökätessä  läheltä  piilosta  ja  koiran  puolustaessa  itseään/omistajaansa  ns.  pitkässä  hyökkäyksessä. 

Tuloksena hyväksytylle  jalostuskäytölle on  luonnearviossa 1A  (erinomainen)  tai 1B  (erittäin hyvä). Ul‐

komuoto on hyväksytyillä uroksilla V (erinomainen) tai SG (erittäin hyvä), nartuilla V, SG, tai G (hyvä). 

ZTP‐testejä  on  järjestetty  Suomessa  vuodesta  1992  noin  kerran  vuodessa. Alkuaikoina  oli  välivuosia 

siksi, että saksalaisen tuomarin tulo Suomeen on kallis investointi.  

Vuosina 1992‐2013 on yhteensä testattu 190 koiraa, joista 3 on hylätty joko luonne‐ tai ulkomuotope‐

rustein. 29 koiraa on saanut 3kk siirron, jolloin koira ei läpäissyt testiä luonteen osalta, mutta voi uusia 

sen aikaisintaan 3 kk kuluttua. Kaaviossa 27 on nähtävissä  testistä saavutetut ulkomuotoarviot. 61 % 

koirista on saanut SG:n ja 37 % V:n, joten ulkomuoto on testin perusteella erittäin hyvällä tasolla. Kaa‐

viosta  28  on  nähtävissä  testistä  saavutetut  luonnearviot.  50 %  koirista  on  saavuttanut  erinomaisen 

luonnearvion, 33 % erittäin hyvän  luonnearvion ja 15 % on saanut  luonnearviossa esiintyneiden puut‐

teiden vuoksi 3 kk siirron. ZTP:n suosio Suomessa on kasvussa. 

Kaavio 27. Vuosina 1992‐2013 ZTP‐testattujen koirien ulkomuotoarviot (lähde: SDY) 

 
 
Kaavio 28. Vuosina 1992‐2013 ZTP‐testattujen koirien luonnearviot (lähde: SDY) 
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Näyttelyt 
Näyttelyissä dobermanni pääsääntöisesti käyttäytyy mallikkaasti. Eurooppalaisissa näyttelyissä kehässä 

saattaa seistä vieri vieressä monta kymmentä urosta ilman mainittavia konflikteja. Erikoistuomarit hyl‐

käävät Euroopassa ihmisille tai toisille koirille aggressiivisesti käyttäytyvät yksilöt. Tuomareita kohtaan 

dobermannit  käyttäytyvät  pääsääntöisesti  sosiaalisesti  antaen  yleensä  kosketella  ja  käsitellä  itseään 

vaivatta. Aggressiivisuutta  tuomareita kohtaan ei  juuri esiinny. Kennelliitto on antanut  tuomareille  ja 

näyttelytoimikunnille mahdollisuuden hylätä näyttelyalueella aggressiivisesti käyttäytyvät koirat. Joskus 

erikoisesti nuoremmilla ”kehätottumattomilla” koirilla esiintyy lievää ”ujoutta”.  

Erot eri maiden populaatioiden välillä 
Dobermannit ovat Manner‐Euroopassa  käyttäytymiseltään melko  yhteneväisiä.  Itä‐Eurooppa on mu‐

kautunut tuottamaan Länsi‐Euroopan kaltaista dobermannia, vaikka arkoja ja pelokkaita koiria itäisellä 

alueella  todennäköisesti  esiintyy  enemmän  kuin  lännessä.  Pohjoismaissa  on  perinteisesti  arvostettu 

dobermannin  sosiaalista  käyttäytymistä  pidempään  kuin  Manner‐Euroopassa,  jossa  vasta  1980‐90‐

luvulla esiin tulleet vaarallisten koirien listat herättivät rodun harrastajat lopullisesti. 

4.2.5	Käyttö‐	ja	koeominaisuudet	
Dobermanni on viimeisimmän rotumääritelmän mukaan seura‐, suojelu‐ ja palveluskoira. Dobermanni 

on ainoa rotu,  joka on alun perin  jalostettu nimenomaan  ja vain suojelukoiraksi. Alkuperäisen käyttö‐

tarkoituksen  rinnalle on dobermannille  syntynyt monia muitakin käyttötarkoituksia, kuten kansalliset 

pk‐lajit, terapiakoira, perhekoira, toko, agility, pelastuskoira, avustajakoira. Dobermannin käyttöä kai‐

killa näillä alueilla on tuettava monipuolisesti ja tehokkaasti. 

Alkuperäinen käyttö kodin ja isännän suojelijana, tuhoeläinten hävittäjänä ja tehtävissä, jotka vaativat 

koiralta ehkä ”ilkeääkin” luonnetta on käynyt tarpeettomaksi. Useimmissa sivistysmaissa koiran käyttö 

siviilipuolustuksessa on jopa lakisääteisesti kiellettyä.  

Dobermanni on palveluskoira,  jonka käyttöominaisuudet ovat muuttuneet rodun  luomisen alkupäivis‐

tä. Nykyinen rotumääritelmä edellyttää koirien kykenevän toimimaan hyvin monissa erilaisissa harras‐

tuksissa, mutta kykenevän samanaikaisesti myös elämään normaalissa kotiympäristössä. Nämä vaati‐

mukset ovat kaikissa maissa samat. 

Rodun  kotimaa  Saksa edellyttää, että dobermanni  käyttäytyy  kaikkialla  ympäristössään  sekä  ihmisiä, 

että  koiria  kohtaan  sosiaalisesti, menettämättä  silti  käyttöominaisuuksiaan.  ZTP on  vaatimus  kaikille 

Saksassa  jalostuskäytössä oleville koirille. Tämä  testi on saanut  laajaa  jalansijaa myös muualla Euroo‐

passa. Pohjoismaissa on  sama  laaja valikoima  testausmenetelmiä  (pk‐kokeet, LT, MH, ZTP) kuin Suo‐

messa. 

Dobermanneja kilpailee palveluskoirien kansallisissa  lajeissa:  jälki, haku, viesti, etsintäkoe  ja valjakko‐

hiihto sekä KV‐lajeissa:  IPO  ja FH. Lisäksi harrastajia on myös tottelevaisuuskokeessa, agilityssä  ja val‐

jakkolajeissa (hiihto, juoksu, kelkkailu). 

Kaaviossa 29 esitetään graafisesti pylväinä kyseisinä vuosina syntyneistä palveluskoirakokeissa käynei‐

den koirien prosenttiosuudet. 
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Kaavio 29. Pk‐koetilasto 1998‐2011 syntyneet (lähde: SKL) 

 
Synt.vuosi  Synt. Kpl  käyntejä kpl  käyntejä yht % 

1998  257  17  6,61 % 

1999  213  15  7,04 % 

2000  241  29  12,03 % 

2001  99  12  12,12 % 

2002  255  26  10,20 % 

2003  172  14  8,14 % 

2004  262  20  7,63 % 

2005  242  21  8,68 % 

2006  268  23  8,58 % 

2007  283  15  5,30 % 

2008  233  21  9,01 % 

2009  220  7  3,18 % 

2010  210  6  2,86 % 

2011  172  2  1,16 % 

 
Viranomaiskäytössä dobermannia käytetään ajoittain, mutta  rodun  lyhyt karvapeite  ilman aluskarvaa 

tekee  työskentelyn  kylmissä olosuhteissa  vaikeaksi. Dobermanni  tuli  kuuluisaksi  II maailmansodassa, 

jossa USA:n armeija hyödynsi rotua Indokiinan alueen taisteluissa. 

4.2.6	Käyttäytyminen	kotona	
 
Sosiaalinen käyttäytyminen  
Monessa purematapauksiin ja aggressiivisuuteen liittyvissä tutkimuksissa (esim. Guy, Notari, Bradshaw, 

Hart) dobermanni esiintyy yhtenä roduista.  Ihmisillä on edelleen myös negatiivisia mielikuvia pelotta‐

vasta dobermannista. Monissa maissa on olemassa tai vireillä koiralistoja, joissa jopa kielletään rotuja. 

Dobermannilla ei ole varaa missään maassa joutua aggressiivisen käytöksen vuoksi julkisuuteen. 
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Kuitenkin  jokaisessa  rodussa on, paitsi omistajien  toimista  johtuvaa aggressiivista käytöstä, myös ge‐

neettistä taipumusta ylimitoitettuihin reaktioihin. Siksi aggressiiviseen käyttäytymiseen pitää kiinnittää 

jatkuvaa  jalostuksellista  huomiota.  Peloista  johtuvat  aggressiot  ovat  tärkeimpiä, mutta  vilkkaan  do‐

bermannin kohdalla ei sovi unohtaa saalistukseen liittyvää aggressiivista käytöstä. 

Kaikkien  kookkaiden  koirien  omistajien  pitäisi  entistä  vakavammin  suhtautua  koiriensa  pelko‐  ja  ag‐

gressiokäytökseen. Ongelmia pitäisi ennakoida. Koiran omistajien tietoa koiran käyttäytymisestä, hyök‐

käävyyden syistä ja varhaisista merkeistä pitäisi parantaa (Bruns 2003).  

Yleisesti kookkaan  ja vilkkaan koiran, kuten dobermannin hallintaan  tulisi kiinnittää entistä suurempi 

huomio. Koiran opettamisessa tulisi omaksua nykyaikaiset koulutusmenetelmät  ja apuvälineet. Koiraa 

ei pidä entisestään paineistaa, käyttäen liiallisia pakotteita tai jopa väkivaltaa (Suomen Eläinsuojeluyh‐

distys). Koiran käytösongelmat eivät ole  johtajuusongelmia vaan osaamattomuutta (Telkänranta). Tie‐

don  puute  koiran  käyttäytymisestä,  väärä  koiran  pitäminen  (mm.  puutteet  terveyden,  ruokinnan  ja 

virikkeiden ylläpidossa), väärien koulutusmenetelmien käyttäminen tai koiran kouluttamisen välttämi‐

nen aiheuttavat helposti eläimelle hyvinvointiongelmia ja ympäristölle vaaratilanteita. 

Aggressiivisten ja pelokkaiden koirien käyttöä jalostuksessa pitää ehdottomasti välttää. Täysikasvuisen 

koiran  geneettisistä  syistä  johtuvaa  aggressiivisuutta  on  mahdoton  erottaa  ympäristövaikutuksista, 

mutta aggressiivisuutta voidaan jalostuksellisin toimenpitein myös vahvistaa. 

Dobermannilla esiintyy eroamiseen  liittyvää  levottomuutta  ja ahdistusta. Rodulla ei ole kovin selvästi 

tullut esiin  ikääntymiseen  liittyvää dementiaa, mahdollisesti  siksi, että  rodun  keski‐ikä ei  aina nouse 

kovin korkeaksi. 

Pelot ja ääniherkkyys  
Tällä hetkellä  tiedämme, että erilaiset pelot periytyvät  voimakkaasti. Rotuyhdistyksissä pitää miettiä 

mitä pelko  ja huoli on. Miten sitä voidaan arvioida? Svartberg osoitti, että pelokkuutta voidaan tutkia 

MH‐kuvauksen  arvioinnissa.  Pelot  vaikeuttavat  koiran  normaalielämää  ja  heikentävät  keskittymistä, 

koesuorituksia  sekä  eläimen  hyvinvointia.  Kuinka  hyvin  jalostuksesta  voidaan  poistaa  yksilöt,  joiden 

toiminnan taustalla ovat epävarmuus ja pelko? Pelokkaat yksilöt voidaan oikealla koulutuksella opettaa 

toimimaan  ennakoiduissa  koetilanteissa  sääntöjen  mukaisesti.  Koira  voidaan  opettaa  selviytymään 

monissa koemuodoissa ja pelkoja saatetaan hyödyntää kanavoimalla ratkaisut jopa aggressiivisuuteen. 

Kokeissa onnistuminen  lisää paineita yksilön  jalostuskäyttöön. Ongelmia syntyy siten kahdella tavalla. 

Opittu peloista selviytyminen voi yllättävissä tilanteissa  johtaa äkillisiin ylilyönteihin  ja aggressiiviseen 

käyttäytymiseen. Toisaalta yksilön haitalliset geenit saattavat siirtyvät eteenpäin kokeissa selviytyjien 

välityksellä (Overall 2003b). 

Lähtökohtaisesti ei pidä puhua vaarallisista koiraroduista, vaan vaarallisista yksilöistä. Kaikissa koiraro‐

duissa esiintyy yksilöitä, jotka syystä tai toisesta käyttäytyvät hyökkäävästi ihmisiä tai muita koiria koh‐

taan.  Kookkaiden  koirien  aiheuttamat  puremavammat  ovat  kuitenkin  vakavampia,  johtaen  ajoittain 

ihmisten ja toisten eläinten kuolemaan (Overall 2003). Nykyisin mediassa on herännyt entistä suurempi 

mielenkiinto koirien aggressiivisen käytöksen seuraamuksiin. Myös palveluskoirarotuisten koirien tulee 

kyetä normaalin koulutuksen avulla käyttäytymään yhteiskunnassa sosiaalisesti oikein. 

Koiran pelkojen katsotaan nykyisin olevan melkein kaiken aggressiivisen käyttäytymisen taustalla (Ove‐
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rall 2003). Aggressiivisen käytöksen syitä on monta ja usein ne saattavat toimia samanaikaisesti. Useat 

eri viranomaiset, mutta myös yksittäiset henkilöt ovat monissa maissa kouluttaneet erirotuisia koiria 

erilaisiin puolustus‐  ja suojelutarkoituksiin. Opittu aggressio saattaa ajoittain haitata koulutettujenkin 

koirien käyttöä halutussa viranomaistarkoituksessa  ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita  ja vammautu‐

mia (Haverbeke 2004).  

Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 
Dobermannilla on  raportoitu PHTVL/PHPV‐silmäsairauden yhteydessä, sairauden vuoksi sokeutuneilla 

tai  näkökyvyltään  voimakkaasti  häiriintyneillä  yksilöillä  aggressiivisuutta.  Tämä  aggressiivisuus  liittyy 

todennäköisesti tällaisilla yksilöillä koiran epävarmuuteen ja pelkoon. 

Kaikki akuuttia kipua aiheuttavat  sairaudet  saattavat aiheuttaa  samanlaista pelkoa  ja  siitä  seuraavaa 

puolustautumistarvetta. Tällaisia sairauksia voivat olla monet niskan ja selän kiputilat, akuutit vammau‐

tumiset  jne. Kroonisemmat sairaudet saattavat aiheuttaa koiran syrjään vetäytymistä tai toisaalta ha‐

keutumista omistajan lähelle. 

4.2.7	Yhteenveto	käyttäytymisen	ja	luonteen	ongelmakohdista	sekä	niiden	korjaamisesta	
 

Pelot, aggressiivisuus ja stressi 

Dobermanni ei pääsääntöisesti ole kovin aggressiivinen. Se on kansanomaisesti sanottuna miellyttävä 

ja oppivainen kotikoira. Se tulee hyvin toimeen perheensä, myös lasten ja muiden kotieläimien kanssa. 

Jokaisessa rodussa esiintyy keskiarvosta poikkeavaa käytöstä, niin myös dobermanneissa.  

Rodussa esiintyy vielä liian paljon erilaisia pelkotiloja. Ampumiseen ja ukkoseen liittyvät pelot, perhees‐

tä eroon joutuminen ja ylivilkkaus häiritsevät yhdessä tai erikseen esiintyessään ja vaikeuttavat koiran 

suhdetta yhteiskuntaan. Äänipelkoja ei palveluskoiralla saisi esiintyä. Kasvattajien kannattaa kiinnittää 

asiaan enemmän huomiota. Edellä mainitut ongelmat, vieraiden  lajitovereiden  ja  ihmisten kohtaami‐

sen pelko sekä pelokkaan koiran koulutuksessa  tapahtuva paineistus  lisäävät yksilön stressiä. Monen 

erilaisen  stressiä  aiheuttavan  tilanteen  sietokyky  tulisi palveluskoiralla olla hyvä.  Sen  testaaminen  ja 

tulosten  hyödyntäminen  jalostuksessa  on  tärkeää.  Vieraisiin  ihmisiin  dobermannin  pitäisi  suhtautua 

vapautuneesti  ja ystävällisemmin kuin mitä rodun MH‐analyysi osoittaa sen tällä hetkellä tekevän. Ys‐

tävällisyys vaikuttaisi LT‐tulosten perusteella hieman parantuneen, mutta siinä on kuitenkin vielä pa‐

rantamisen varaa. 

Nykyajan palveluskoiran jalostuksessa koiran sosiaaliseen käyttäytymiseen sekä lajitovereita että ihmis‐

tä kohtaan tulisi kiinnittää entistä suurempaa huomiota. Samanaikaisesti jalostuksessa pitää ylläpitää ja 

parantaa  dobermannin  toimivuutta  monipuolisena  palveluskoirana  ja  sopivana  rotuna  nyky‐

yhteiskuntaan. Päämääränä pitäisi olla sellaisten ominaisuuksien säilyttäminen koirassa,  joita voidaan 

hyödyntää  ihmisen palveluksessa. Dobermannia pitää kyetä käyttämään monenlaisissa palveluskoira‐

harrastukseen kuuluvissa lajeissa. Nämä kaikki kuuluvat hyvän palveluskoiran ”pakettiin”, eivätkä sulje 

pois  toisiaan. Harrastustoiminnassa  ei  ole  syytä  korostaa  tai  painottaa mitään  Suomessa  esiintyvää 

koemuotoa. Koiran käyttöominaisuuksien  jalostuksen ei pidä ohjautua sellaiseksi, että se rajoittaa ro‐

dun harrastajat  liian voimakkaasti ”erikoisosaajiin”. Kaikenlaisella koiran kouluttamisella on  runsaasti 

positiivisia vaikutuksia. Koiran koulutus yleensä  lisää  liikuntaa  ja ulkoilua, samalla se rakentaa koiran‐

omistajan ja koiran keskinäistä suhdetta paremmaksi. Liikunta ja sosiaalinen kontakti  lisää molempien 



Suomen Dobermannyhdistys ry    Jalostuksen tavoiteohjelma 2015‐2019 

 

 
41 

 

osapuolien hyvinvointia. Tottelevainen koira on helpommin hallittavissa. Koiralle asetetut käytösohjeet 

helpottavat sen sopeutumista yhteiskuntaan, täten vähentäen sen stressiä ja parantaen eläimen hyvin‐

vointia.  

Koiran hajuaisti on koiran tärkein aisti ja sen hyötykäyttö on tärkeää. Koiran hyvä ruokahalu ja mielty‐

mykset erilaisiin makuihin sekä riittävä taistelutahto auttavat koulutuksessa. 

Dobermannin pitää soveltua myös kotikoiraksi. Koiran koulutukselliset tarpeet eivät saisi vaatia omista‐

jiltaan  kohtuuttomuuksia.  Kasvattajien  toiveista  huolimatta  suurin  osa  palveluskoirista  päätyy  koke‐

mattomien ja koiran koulutusta osaamattomien ihmisten haltuun. Koirien pelot, liiallinen aktiivisuus ja 

impulsiivisuus  sekä  liiallinen  hallitseva  ja  estoton  käytös  tekevät  niistä  vaikeammin  koulutettavia  ja 

vaikeammin hallittavia kokeneemmissakin käsissä. Tämä epätasapaino koiran ominaisuuksien ja niiden 

hallinnan välillä aiheuttaa ristiriidan ja vaaratilanteita yhteiskunnassa. 

Aggressiivisen  käyttäytymisen perussyyt pitäisi  rotukohtaisesti  tunnistaa  ja panostaa entistä  voimak‐

kaammin haitallisen  käytöksen  karsimiseen  jalostuksellisin  keinoin. Kasvattajien  tulisi paremmin  ym‐

märtää  koiran  käyttäytymisen perusteita  ja genetiikkaa. Heidän pitää  ymmärtää, mitä aggressiivinen 

käytös on ja se, mitä huoli, pelko ja ahdistus yhdessä muiden temperamenttipiirteiden kuten impulsii‐

visuuden sekä ihmisiin ja muihin eläimiin kohdistuvan varautuneisuuden tai pelon kanssa saattaa aihe‐

uttaa. 

Koirien käyttäytymistä voidaan ja sitä pitää arvioida monipuolisesti. Mikään tällä hetkellä käytössä ole‐

va  arviointimenetelmä  ei  ole  yksin  riittävän monipuolinen.  Koiramaailmasta  puuttuu  kokonaiskuva 

olemassa olevista käyttäytymisen jalostusta helpottavista testeistä ja analyyseistä. Testeistä ja kokeista 

ei usein nähdä kuin yhteispisteet. Vaikeutena on, että päämääriä ei priorisoida. Voi olla ongelmallista 

jalostaa rotua kokonaisuutena, mikäli tavoitellaan jotain äärikäyttäytymistä. Suurten koirarotujen käyt‐

täytymisen  jalostuksen  prioriteetteina  tänä  päivänä  ovat  hyvä  sosiaalinen  käytös  ja  koiran  normaali 

hallittavuus.  
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4.3.	Terveys	ja	lisääntyminen	
Dobermannin sairaudet on luokiteltu kolmeen ryhmään (A, B ja C) sairauksien vakavuuden perusteella.  

A. Vakavimpaan eli A ryhmään (Kuolemaan johtavat sairaudet, jotka eivät vastaa kunnolla hoitoi‐
hin), kuuluu kaksi PEVISA:aan kuuluvaa sairautta; dobermannin maksavika (DH eli CAH) ja do‐
bermannin kardiomyopatia (DCM).  

B. Ryhmään B kuuluvat vakavat, jossain määrin hoitoihin vastaavat sairaudet. 
C. Lonkkanivelen kasvuhäiriö ja silmäsairaus PHTVL/PHPV kuuluvat ryhmään C (Muut rodussa 

esiintyvät sairaudet). 

4.3.1	PEVISA‐ohjelmaan	sisällytetyt	sairaudet	
 
PEVISA‐ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset 
Dobermannin PEVISA on tullut voimaan 1.1.1986. PEVISA oli vuoden 2001 muodossa voimassa vuoden 

2011 loppuun asti. 

 1.1.1986  lonkkakuvauspakko 

 1.1.1988  lonkkakuvaus‐ ja silmätarkastuspakko 

 1.1.1993  lonkkakuvaus‐ ja silmätarkastuspakko, lonkkien raja‐arvo C 

 1.1.1995  lonkkakuvaus‐, silmätarkastus‐ ja maksatutkimuspakko,  

  lonkkien raja‐arvo C, PHTVL/PHPV raja‐arvo 1 (silmätarkastus tehtävä  

  biomikroskoopilla), maksatutkimus veren seerumin ALAT‐arvosta  

  (lausunto alle 10 kk vanha / VETLAB) 

 1.1.2001  lonkkakuvaus‐, silmätarkastus‐ ja maksatutkimuspakko,  

  lonkkien raja‐arvo C, PHTVL/PHPV raja‐arvo 1 (silmätarkastus tehtävä  

  biomikroskoopilla ja alaikäraja 6 kk), maksatutkimus veren seerumin  

  ALAT‐arvosta (lausunto voimassa 12 kk / VETLAB) 

Uusi PEVISA astuu voimaan 1.1.2015. 

 1.1.2015  lonkkakuvaus‐, silmätarkastus‐ ja maksatutkimuspakko  

  (kaikkien tutkimusten alaikäraja 12 kk) 

‐ lonkkien raja‐arvo C, lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tulok‐

sen A saaneen koiran kanssa 

‐ PHTVL/PHPV raja‐arvo 1,  

‐ maksatutkimus veren seerumin ALAT‐arvosta (lausunto voimassa 12 kk / VETLAB),  

Sydämen  osalta  seuraava  lisäehto  tulee  voimaan  siinä  vaiheessa  kun  Kennelliitto  pystyy  valvomaan 

ohjelmaa: 

‐ sydäntutkimus:  leposydänfilmi 5 min, ultraäänitutkimus  sekä ultraäänen  aikainen  sy‐

dänfilmi ja mahdollisuuksien mukaan 24h Holter (lausunto voimassa 12 kk) 

 ultraäänitutkimus + 24h Holter (Golden Standard) molempien tulos terve tai 

 jos 24h Holteria ei ole tehty, ultraäänitutkimus + leposydänfilmi 5 min + ultra‐

äänen aikainen sydänfilmi tulokset terve –  jos 5 min  leposydänfilmissä tai ult‐

raäänen  aikaisessa  sydänfilmissä  todetaan  yksikin  kammiolisälyönti,  tulos  on 

rajatapaus, kunnes Holter tutkimus antaa lopullisen vastauksen 

Ulkomaisilta uroksilta vaaditaan lonkkakuvaustulos yllä mainitulla raja‐arvolla.  
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4.3.1.1	Dilatoiva	kardiomyopatia	(DCM)	–	luokka	A	
Dobermannin kardiomyopatia on  sydänlihassairaus,  joka  johtaa kliinisten oireiden  ilmaantumisen  jäl‐

keen aina melko nopeaan kuolemaan. Se eroaa muiden rotujen kardiomyopatioista aggressiivisemman 

etenemisensä ja huonon hoitovasteensa vuoksi. (Tidholm 2001, Meurs 2007). Oireettomassa (okkultti) 

vaiheessa olevia koiria on vaikea diagnostisoida yksinkertaisilla, halvoilla  ja silti  luotettavilla tutkimus‐

menetelmillä. (Häggström 2008).  

Oireeton  sairas koira vaikuttaa  terveeltä  ja  toimii normaalisti. Oireettomassa DCM:ssa  löydöksiä voi‐

daan nähdä 24t EKG:ssa (Holter), sydämen ultraäänitutkimuksessa, veren ns. biomarkkeritutkimuksissa 

(Troponiini I ja koiraspesifinen NT‐proBNP) tai lyhytaikaisessa EKG (lepoEKG) tutkimuksessa. (Domanjko 

Petric A. 2008, Oyama M 2007, Wess 2010, Wess 2011, Wess 2010a). Mikäli koiran diagnostisoidaan 

riittävän varhain sairastavan oireetonta DCM‐muotoa, sairauden etenemistä pystytään nykyisin hidas‐

tamaan  lääkehoidoilla  ja  sairastunut  koira  pystytään  sulkemaan  pois  jalostuskäytöstä.  Ns.  ”Golden 

Standard” sydäntutkimuksessa on Holter  ja sydämen ultraäänitutkimus. Myös  lepoEKG on melko  luo‐

tettava  seulontamenetelmä,  jossa  yksi  ylimääräinen  rytmihäiriömuutos  korreloi  voimakkaasti Holter 

muutoksiin. Normaali lepoEKG ei kuitenkaan varmasti osoita koiran olevan terve (Wess 2010 b). 

Kliinisesti sairas koira oireilee kahdella tavalla. Osalla koirista nähdään rytmihäiriöistä johtuvia äkillisiä 

pyörtymis‐  ja heikkouskohtauksia  tai  rytmihäiriöstä  johtuva äkillinen kuolema. Sydämen vajaatoimin‐

tamuoto puolestaan aiheuttaa yskää, väsymystä, laihtumista sekä yleistä haluttomuutta. Kardiologises‐

sa ultraäänitutkimuksessa  ja EKG:ssä havaitaan  tyypilliset muutokset. Auskultaatiossa voidaan  joskus 

kuulla lievä sivuääni. Sairastunut koira voi olla iältään 2‐10‐vuotias, tyypillisesti kuitenkin n. 5‐7‐ vuoti‐

as. Sairauden aggressiivista kulkua kuvaa, että oireiden  ilmaantumisen  jälkeen elinikä on keskimäärin 

vain muutama kuukausi (vaihteluväli muutamasta viikosta n. vuoteen). Kliiniseen vaiheeseen edennyttä 

sairautta on erittäin vaikea hoitaa.  

Ruumiinavauksessa nähtävät  sydänlihaksen kudosmuutokset ovat  tyypillisiä. Erityisesti  rytmihäiriöpe‐

räisten kuolemien yhteydessä,  joihin ei aina  liity  selvää  sydämen  laajentumaa, muutoksia on erittäin 

vaikea havaita.  

Erään tutkimusten mukaan sairaus periytyy autosomaalisesti  ja hallitsevasti (Meurs 2007). Loppuvuo‐

desta  2010  USA:ssa  ilmestyi  julkaisu  dobermannin  kardiomyopatiaa  aiheuttavasta  geenilöydöstä 

(Meurs  2010).  Sekä  amerikkalainen  että  suomalainen materiaali  näyttää  tämän  geenitestin mukaan 

olevan  lähes 45%:sti sairas homotsygootisti tai heterotsygootisti (kaavio 30). Kesällä 2011 saksalainen 

tutkijaryhmä  ilmoitti  löytäneensä saksalaisilta DCM‐sairailta koirilta sairausgeenin,  joka sijaitsi eri kro‐

mosomissa. Amerikkalainen geenilöydös ei  liittynyt DCM‐sairauteen eurooppalaisessa dobermannipo‐

pulaatiossa (Owczarek‐Lipska 2012). Kaikilta DCM‐sairailta dobermanneilta ei kuitenkaan löytynyt ame‐

rikkalaista eikä saksalaista geenimuutosta. Todennäköisesti tulevaisuudessa  löytyy siis vielä muita sai‐

rauteen vaikuttavia geenejä (Wess henk.koht tiedonanto). Tutkijat eivät tällä hetkellä suosittele koirien 

jalostuskarsintaa näiden geenitestien perusteella.  
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Kaavio 30. DCM‐geenitestin tulosjakauma suomalaisessa populaatiossa (lähde: SDY) 

 

SDY on vuodesta 2010 tehnyt yhteistyötä Yliopiston Eläinsairaalan (YES) ELT, Dosentti Maria Wibergin 

kanssa. Vuosien 2010‐2013 aikana on tutkittu 74 dobermannia, joista muutama useampaan kertaan. 85 

% koirista on ultraäänitutkimuksen ja 74 % 24h Holterin tai lyhyen EKG:n mukaan terveitä. Sairauspro‐

sentti rodussa on tämän suppean tutkimusmateriaalin mukaan 15‐26 % (kaavio 31). 

Kaavio 31. YES:n DCM‐tutkimus 2010‐2013 (lähde: SDY) 

 
A=tutkimuksessa terve, B=tutkimuksessa rajatapaus, C=tutkimuksessa sairas 
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Suomessa SDY on yli kymmenen vuoden ajan kerännyt tietoja dobermannien sairauksista ja ongelmis‐

ta. Tähän sairaustiedostoon on viime vuosina enenevässä määrin ilmoitettu kardiomyopatiaan kuolleita 

koiria. Myös maailmanlaajuisesti  sairautta esiintyy dobermannilla  runsaasti 45‐63%. Saksassa esiinty‐

vyys (kumulatiivinen prevalenssi) oli 58,2% alle 8 vuoden ikäisistä dobermanneista. (Wess 2010b). Hol‐

lannissa kuolinsyistä tehdyssä kyselyssä koirien (Mandrigers et al. 2006) kardiomyopatia oli suurin syy 

dobermannin kuolemiin. Samankaltainen  löydös sydänsairauden osalta oli myös ruotsalaisessa vakuu‐

tustiedostoihin perustuvassa  tutkimuksessa  (Egenvall 2006). Vaikuttaa  siltä,  että  sairaus on  lisäänty‐

mässä dobermannipopulaatioissa. 

SDY  suosittelee, että  tutkimus  tehdään  säännöllisesti myös muille kuin  jalostukseen käytettäville do‐

bermanneille. Minimitutkimus  sisältää  sydänultran  ja  lepoEKG:n.  Tarvittaessa  tutkimukseen  voidaan 

lisätä 24t EKG. Viralliset tutkimustulokset ovat julkisia. Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  

4.3.1.2	Dobermannin	hepatiitti	(CAH)	–	luokka	A	
CAH on erittäin vakava ja kliinisesti esiin tullessaan väistämättä kuolemaan johtava autoimmuunisaira‐

us (Speeti 2004, Mandigers 2004, 2006 ). Sairauden syytä tai periytymistapaa ei tunneta. On  ilmeistä, 

että  oireilevaan muotoon  sairaus  etenee  tuntemattomista  ympäristötekijöistä  johtuen. Moni  koira 

sairastaa dobermannin hepatiittia oireettomana, ehkä koskaan siirtymättä kliiniseen sairauteen (Speeti 

2004, Mandigers  2004b). Oireettomalla  koiralla  ei  ole  ongelmia  normaalielämässä.  Kliininen  sairaus 

puhkeaa yleensä vasta keski‐iässä  tai myöhemmin. Sairautta esiintyy nartuilla selvästi enemmän kuin 

uroksilla. 

Sairautta voidaan epäillä, mikäli laboratoriossa suoritetussa verikokeessa kliinisesti terveen koiran see‐

rumin ALAT‐arvo on pysyvästi kohonnut. Lopullinen diagnoosin asettaminen tapahtuu vain kudosnäyt‐

teen (biopsia) avulla, jossa nähdään tyypilliset solumuutokset ja lisääntynyt maksan kuparipitoisuus.  

Sairauden eteneminen oireettomasta oireilevaan vaiheeseen pyritään hidastamaan sopivalla  lääkityk‐

sellä  ja  ruokavalioilla. Tästä  syystä  terveeltä dobermannilta kannattaa  tutkia maksa‐arvot muutaman 

vuoden välein. Kliinisen CAH:n oireita ovat lisääntynyt juominen, ruokahaluttomuus, laihtuminen, lima‐

kalvojen  keltaisuus  (ikterus)  ja  vatsaan  kerääntyvä  neste  (askites).  Sairautta  hoidetaan  lääkityksillä, 

joilla koiran ikää voidaan pidentää. Hoidon tulos on parempi, mikäli sairaus diagnostisoidaan oireetto‐

massa vaiheessa. 

Koiraa,  jonka maksa‐arvot ovat nousseet, ei pitäisi käyttää  jalostukseen ennen kuin arvojen kohoami‐

sen syy on selvinnyt, tai arvot ovat normalisoituneet. Sairauden seulontatutkimuksessa käytetään mak‐

saentsyymien ALAT‐  ja AFOS‐arvojen määritystä. Nämä ovat epäspesifisiä maksasairauden mittareita, 

jotka reagoivat herkästi moniin erilaisiin maksasairauksiin, mutta myös maksan lähielinten (esimerkiksi 

suoliston) ongelmiin.  

Sairautta esiintyy kaikkialla maailmassa. Sen olemassaolosta löytyy julkaisuja USA:sta jo 1960‐ ja 1970‐ 

luvulta.  Ensimmäiset  tapaukset  löytyivät  Suomesta  1970‐luvulla. Nykyisin  CAH:a  löytyy  Suomessa  ja 

muualla maailmassa  enää  silloin  tällöin,  poiketen  1980–1990‐luvuista,  jolloin  se  Suomessa,  johtuen 

mahdollisesti  suljetusta  populaatiosta  (karanteenimääräykset)  ja  epäsuotuisista  jalostusvalinnoista 

yleistyi nopeasti melko yleiseksi.   Sairauden tutkimus aloitettiin SKL:n  ja SDY:n tukemana 1980‐luvulla 

ja aiheesta julkaistiin Suomessa väitöskirja (ELT Speeti 2000). Tutkimusta jatketaan edelleen (ELL Dygg‐
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ve)  ja  seuraava  väitöskirja  aiheesta  ilmestynee muutaman  vuoden  sisällä.  Sairauden  esiintyvyys  on 

maailmanlaajuisesti  laskenut  tuntemattomista  syistä, mutta  sitä diagnostisoidaan edelleen  silloin  täl‐

löin. 

Tarkasteltaessa koirien tutkimusprosenttia ja tutkimustuloksia tänä päivänä, tulokset näyttävät hyviltä, 

mutta  antavat  virheellisen  kuvan.  Koirat  tutkitaan  pääsääntöisesti  liian  nuorina. Vanhemman  koiran 

säännöllisen terveystarkastuksen tulisi pitää sisällään myös maksan toiminnan tutkimukset, sillä osalla 

koirista ALAT‐arvot kohoavat vasta keski‐iällä. 

CAH  kuuluu  PEVISA:aan. Maksaentsyymien määrittäminen  ennen  astutusta  on  pakollista.  Sairaaksi 

todettuja koiria ei saa käyttää jalostukseen.  

4.3.1.3	Lonkkanivelen	dysplasia	(HD)	–	luokka	C	
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivel‐

ten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. 

Lonkkanivelen  kasvuhäiriö  johtaa usein nivelrikkoon. Nivelrikon  kehittymisen  aikatauluun  ja  tyyppiin 

vaikuttavat rotukohtaiset  ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, 

mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita 

eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen. 

Lonkkanivelen  kasvuhäiriön  ja  siitä  johtuvan  nivelrikon  hoidossa  on  ruokinnalla  keskeinen merkitys. 

Ylipaino pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja 

pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käy‐

tetään  yleisesti.  Sopiva  liikunta  pitää  lihaksiston  kunnossa  ja  nivelet  liikkuvina.  Kirurgisia  hoitoja  on 

myös olemassa. 

Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla lonkkien röntgenkuvaukseen. Lonkkanive‐

len  kasvuhäiriön periytyvyys on  kohtuullinen.  Ilmiasuunkin perustuvan  jalostusvalinnan pitäisi  johtaa 

tuloksiin,  jos valinta on systemaattista eikä  lonkkavikaisia koiria käytetä. Jalostusarvoindeksien (BLUP‐

indeksit)  avulla  valinta  on  tehokkaampaa.  Indeksissä  otetaan  huomioon  koiran  kaikkien  tutkittujen 

sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta.  
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Suomessa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa: 

A 

ei muutoksia  

Reisiluun pää  ja  lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon kraniola‐

teraalinen reuna piirtyy terävänä  ja on  lievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis  ja 

tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena). 

B 

lähes  normaali 

/ rajatapaus 

Reisiluun pää  ja  lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset  ja Norbergin as‐

teikko  vetoasennossa  lähellä  105°,  tai  reisiluun  pään  keskus  on mediaalisesti 

lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden  ja reisiluun pää  ja  lonkkamaljakko ovat 

yhdenmukaiset. 

C 

lievä 

Reisiluun  pää  ja  lonkkamalja  eivät  ole  yhdenmukaiset,  Norbergin  asteikko  on 

noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. 

Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali‐, 

kaudaali‐ tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa. 

D 

kohtalainen 

(keskivaikea) 

Selvää  epätasaisuutta  reisiluun  päässä  ja  lonkkamaljakossa,  subluksaatio.  Nor‐

bergin asteikko on  suurempi kuin 90°  (vain  suosituksena). Lonkkamaljakon kra‐

niolateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä. 

E 

vaikea 

Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, Nordber‐

gin asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kraniaalireunan tasaantuminen, reisi‐

luun  pään  epämuotoisuus  (sienimäinen,  tasaantunut)  tai muut  nivelrikkomuu‐

tokset. 

Tätä  asteikkoa  noudatetaan  koiran  6  vuoden  ikään  saakka.  Tämän  jälkeen  arvostelussa  on  otettava 

huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.  

Lonkkavika aiheuttaa harvoin kliinistä vaivaa dobermannille. Voimakkaat muutokset, löysyys sekä lonk‐

kamaljan ja reisiluun nupin yhteensopimattomuus johtaa nivelrikkoon. Nivelrikon oireita ovat ylösnou‐

suvaikeudet, liikkumisen ja rasituksen jälkeiset ontumiset ja takaraajojen jäykkyys. 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö on  sairaus,  jonka vastustuksella on historiallinen perinne  (Leppänen 1999, 

2000a, b, Mäki 2000, 2002, 2004, Marschall 2007, Hedhammar 2007). Dobermanni ei koskaan ole ollut 

tyyppirotu  sairastuvuudessa.  Siitä  huolimatta  yhdistyksen  (kuten monen muunkin  suomalaisen  koi‐

rayhdistyksen) PEVISA‐ohjelma käynnistyi juuri tämän vian vastustamisella.  

Dobermannilla esiintyvyys on Suomessa (kaavio 32.) ja Ruotsissa tällä hetkellä noin 20%:n luokkaa. On 

mahdollista, että arvostelu subjektiivisena toimenpiteenä aiheuttaa selvää ympäristöperäistä eroa eri 

maissa. Dysplasia esiintyy rodussa kuitenkin useimmiten lieväasteisena, eikä silloin haittaa koiran käyt‐

töä. Vian röntgenologiseen esiintuloon ja vakavuusasteeseen vaikuttavat monet ympäristötekijät (ruo‐

kinta, kasvuajan ylipaino, liikunta ja sairaudet). Ympäristötekijöihin on laskettava myös kuvaustekniset 

tekijät ja röntgenkuvien arvostelun subjektiivisuus. (Flückiger 2007) 

Kaaviossa 32 esitetään graafisesti pylväinä  lonkkatuloksien A‐D prosenttiosuudet. Viivana on esitetty 

kuinka monta prosenttia kyseisenä vuonna syntyneistä koirista on tutkittu. 
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Kaavio 32. HD‐tilasto 1998‐2012 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Synt.vuosi  Synt.kpl  tutkittu  tutkimus‐%  A kpl  A %  B kpl  B %  C kpl  C %  D kpl  D % 

1998  257  88  34  28  32  32  36  20  23  8  9 

1999  213  74  35  26  35  31  42  14  19  3  4 

2000  241  112  46  51  46  40  36  12  11  9  8 

2001  99  45  45  12  27  23  51  8  18  2  4 

2002  255  131  51  51  39  51  39  23  18  6  5 

2003  172  94  55  41  44  31  33  20  21  2  2 

2004  262  134  51  67  50  38  28  23  17  6  4 

2005  242  140  58  49  35  54  39  30  21  7  5 

2006  268  149  56  56  38  55  37  35  23  3  2 

2007  283  131  46  64  49  45  34  21  16  1  1 

2008  233  98  42  40  41  42  43  13  13  3  3 

2009  220  106  48  38  36  41  39  24  23  3  3 

2010  210  81  39  32  40  29  36  16  20  4  5 

2011  172  56  33  28  50  19  34  8  14  1  2 

2012  230  27  11  15  54  8  31  3  12  1  4 

Dysplasia  periytyy  polygeenisesti  ja  useamman  ns.  ”major  geenin”  vaikutuksella.  Dysplasian  vaka‐

vuusastetta  rodussa voidaan kontrolloida  röntgentutkimuksin  ja  jalostuksellisin  toimenpitein. Vain  ja‐

lostuskäytössä olevien yksilöiden kuvaus ei auta sairauden hallinnassa. Parasta olisi, mikäli myös suuri 

osa jalostuskäytössä olevien koirien sukulaisista olisi tutkittuja, jolloin jalostuskäytössä oleville yksilöille 

voidaan  laskea  indeksiarvoja.  Indeksit  selvittävät parhaiten  koiran  todellisen  jalostusarvon  (Mäki,  In‐

ternet). 
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Kasvuhäiriön  esiintyvyystrendi  Suomessa  näyttää  vastustusohjelmasta  huolimatta  olevan  ennallaan 

eikä ainakaan ole  laskenut (Leppänen). Tämä voi  johtua haitallisten geenien siirtymisestä kantaamme 

1990‐  luvun voimakkaasta ulkomaisesta geenivirtauksesta  ja sen  jälkeisestä typistyskieltojen seurauk‐

sena tapahtuneesta pullonkaulaefektistä tai ympäristötekijöistä (Leppänen). Heritabiliteettiarvot vaih‐

televat eri tutkimuksissa viitaten ulkoisten tekijöiden vaikutukseen kuvaustuloksissa. 

Kaaviosta 33 voi havaita, että BLUP‐indeksin kehitys on ollut suotuisa. Todennäköisesti tähän vaikuttaa 

myös se, että ulkomaisten koirien lonkkavian tutkiminen on kehittynyt Euroopassa. 

Kaavio 33. 1999‐2011 syntyneiden BLUP‐indeksin kehitys Suomessa (lähde: SKL) 

 

4.3.1.4	PHTVL/PHPV	–	luokka	C	
PHTVL/PHPV  (persistent hyperplastic  tunica vasculosa  lentis/persistent hyperplastic primary vitreous) 

Sairaus johtuu sikiökautisista verisuonijäänteistä linssin takapinnalla. Verisuonet, jotka ruokkivat kehit‐

tyvää silmää, katoavat normaalisti syntymään mennessä. Jostain syystä tässä mekanismissa syntyy häi‐

riö  ja silmän  tutkimuksessa havaitaan poikkeava kudosmassa. Lieväasteisin muoto,  jossa verisuonitus 

näkyy ainoastaan  linssin  takapinnan pisteytyksenä, ei muutu  tai pahene  iän mukana  (1 aste).  Jos ve‐

risuonijäänteitä on runsaammin, se ärsyttää  ja  linssin takakapseli alkaa samentua. Linssi  itsessään voi 

myös olla epämuotoinen. (Wallin 2005). Vakavuutta kuvataan asteikolla 2‐6, jossa 6‐aste  ilmaisee koi‐

ran olevan kokonaan sokea. Koska näkökyky ei ole tärkein koiran aisteista, ainoastaan erittäin vakavat 

muutokset häiritsevät koiraa. 2‐6 asteen hidas eteneminen saattaa johtaa iäkkäämmän koiran näköhäi‐

riöihin ja mahdollisiin pelosta johtuviin käyttäytymismuutoksiin.  

Kuva 1. Eriasteiset PHTVL muutokset  
 

 

Kuva 2. Silmän verisuoniston sikiöaikainen 
kehittyminen 
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Kaaviossa 34 esitetään pylväinä  terveiden  ja PHTVL/PHPV‐sairaiden koirien prosenttiosuudet. Viivana 

on esitetty kuinka monta prosenttia kyseisenä vuonna syntyneistä koirista on silmäpeilattu. 

Kaavio 34. PHTVL/PHPV‐tilasto 1998‐2012 syntyneet (lähde: SKL) 

 

Synt.vuosi  Synt.kpl  tutkittu  tutkimus‐%  terveet  terveet‐%  sairaat  sairaat‐% 

1998  257  56  22  37  66  19  34 

1999  213  55  26  37  67  18  33 

2000  241  73  30  65  89  8  11 

2001  99  33  33  28  85  5  15 

2002  255  83  33  71  86  12  14 

2003  172  74  43  65  88  9  12 

2004  262  104  40  87  84  17  16 

2005  242  130  54  117  90  13  10 

2006  268  131  49  114  87  17  13 

2007  283  120  42  97  81  23  19 

2008  233  81  35  64  79  17  21 

2009  220  94  43  85  90  9  10 

2010  210  68  32  50  74  18  26 

2011  172  49  28  40  82  9  18 

2012  230  41  18  33  80  8  20 

Esiintyvyys  ja sairauden vakavuus on eri roduilla erilainen. Dobermannilla esiintyvyyttä Suomessa  (20 

%) pidettiin melko yleisenä erittäin usein lausuntona saatavan PHTVL 1‐asteen vuoksi. Silmäsairauksien 

luokittelu tarkentui ja muuttui v. 2007, jolloin otettiin käyttöön uusi ECVO’n (European Collage for Ve‐

terinary Ophtalmology)  tutkimuskaavake  (Stades  2007). Dobermannilla  esiintyvyys muuttui harvinai‐

seksi, sillä suuri osa aiemmista PHTVL 1‐tapauksista tulkitaan tänä päivänä terveeksi tai rajatapauksiksi. 
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Euroopassa PHTVL on melko harvinainen  ja amerikkalaisessa koiramateriaalissa  todennäköisesti erit‐

täin harvinainen  silmäsairaus.  Pohjoismaissa  ja Hollannissa  PHTVL‐sairautta  tutkitaan  jalostuskoirilla, 

Saksassa tutkiminen on harvinaisempaa eikä tuloksia julkaista. Suomessa koiria joilla on todettu 2‐aste 

tai pahempi PHTVL ei saa käyttää jalostukseen. 

4.3.2	Muut	rodulla	todetut	merkittävät	sairaudet	

4.3.2.1	Munuaisten	dysplasia,	vajaakehitys	–	luokka	A	
Dobermannilla  esiintyy nuoruusiän munuaisdysplasiaa  (juvenile  renal dysplasia),  joka  saattaa oireilla 

vasta myöhemmällä  iällä.  Sairaus  on  dobermannilla  kuitenkin  harvinainen.  Oireina  nähdään  runsas 

juominen, koira  laihtuu  ja se menettää ruokahalunsa. Muutokset veriarvoissa viittaavat kyseiseen sai‐

rauteen, mutta muitakin munuaissairauksia saattaa tulla kyseeseen. Sairauteen ei ole hoitoa, sillä mu‐

nuaiskudoksen vaurioituminen etenee. Lopullinen diagnoosi tehdään patologisanatomisesti. Sairauden 

epäillään periytyvän autosomaalisen resessiivisesti. 

4.3.2.2	Mahalaukun	laajentuma	ja	kiertymä–	luokka	B	
Sairaus alkaa mahalaukkuun kerääntyvällä kaasuun muodostumana. Tila etenee edelleen,  joskus erit‐

täin nopeasti, mahalaukun kiertymään. Ongelma on osittain  rakenteellinen  ja osittain ympäristöteki‐

jöistä  johtuva, kiireellistä eläinlääkärinapua vaativa sairaus. Mahalaukun  laajentuessa koira  tuntee ki‐

pua,  joka näkyy eri  tavalla eri yksilöillä. Koira yrittää usein  juoda, mahalaukun  laajentuessa veden  ja 

kaasun  vaikutuksesta  koira muuttuu  levottomaksi,  kivuliaaksi,  läähättää,  yrittää  oksentaa  tai  seisoo 

jäykästi pää riipuksissa. Kylkikaaren takaosassa pystytään havaitsemaan turvotusta, mahalaukun työn‐

tyessä  laajentuessaan esiin kylkiluiden  suojasta. Mahalaukun  tyhjennys  letkun avulla  tai  leikkaamalla 

on tehtävä kiireellisesti. Mahalaukun laajentuma/kiertymäoireisto uusii helposti. Kirurgisella toimenpi‐

teellä, jossa vatsalaukku ommellaan oikeaan asentoon, ruokavalioilla ja sairauden ennakoimisella mah‐

dollistetaan jatkossa koiran lähes normaali elämä.  

Dobermanni kuuluu  rotuihin,  joilla on poikkeavan  suuri  taipumus  sairastua  laajentumaan  ja  sitä  seu‐

raavaan kiertymään (Fossum 2007, Bell 2003). Sairautta esiintyy eri muodoissaan (laajentuma,  laajen‐

tuma/kiertymä) todennäköisesti kohtalaisen paljon. Agrian tilastojen mukaan ruotsalaisdobermanneja 

hoidettiin vuosittain  lähes 1 koira/ 100 dobermannia,  ja 2 koiraa tuhannesta kuoli kyseisen ongelman 

vuoksi. Hoitoennuste on parantunut viimeisinä vuosikymmeninä  johtuen  ilmeisesti omistajien parem‐

masta valveutuneisuudesta  ja hoitomenetelmien paranemisesta. Sairastuneita yksilöitä ei pitäisi käyt‐

tää jalostukseen. 

4.3.2.3	Kaularangan	instabiliteetti	eli	wobbler–	luokka	B	
Wobbler on monimuotoinen kaularangan viimeisten nikamien alueen  sairaus. Sen oireita ovat muun 

muassa kipu, takajalkojen liikuntahäiriöt ja halvaantuminen. Sairaus ilmenee dobermannilla tavallisesti 

keski‐iässä tai myöhemmin.  

Sairauden  diagnostiikassa  natiivikuvauksessa  nähtävät  nikamamuutokset  eivät  ole  riittävä  tutkimus. 

Kaularangan kanavan ahtautuma  syntyy pääasiallisesti  röntgentutkimuksissa näkymättömistä pehmy‐

tosamuutoksista  johtuen. Wobblerin  kaltaista  oireistoa  voivat  aiheuttaa myös  traumaperäiset  syyt, 

kasvaimet,  rappeutumasairaudet  yms.  Tänä  päivänä  diagnostiikassa  käytetään myelografiaa,  CT‐  ja 

magneettikuvantamisia (Zander 2002, Lautersack 2002 a, b, De Decker 2008 ). Sairauden ennakoiminen 

ja vastustaminen eivät onnistu samalla tavalla kuin esimerkiksi lonkkanivelen kasvuhäiriön vastustami‐
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nen, sillä seulontaan sopivaa tutkimusmenetelmää ei löydy.  

Kaularangan instabiliteettia esiintyy todennäköisesti eri muodoissaan kohtalaisen usein, sillä sairaus on 

monimuotoinen ja kaikki tapaukset eivät aiheuta kovin pahoja kliinisiä ongelmia. Agrian tilastoissa 3‐4 

koiraa tuhannesta menetettiin vuosittain sairauden vuoksi. Noin kuutta koiraa sadasta dobermannista 

hoidettiin vuosittain kaularangan  instabiliteetin vuoksi. Koiran kanssa voidaan usein elää  lähes ongel‐

mitta, mikäli kaularankaa ei kuormiteta. Vaikka suojeluharrastus ei sovi sairaille koirille, moni muu pk‐

harrastus on mahdollinen. Sairautta esiintyy kaikkialla Euroopassa  ja Amerikassa  ja sen periytymisme‐

kanismit ovat epäselvät.  

4.3.2.4	Verenvuototaipumus	eli	von	Willebrandin	tauti–	luokka	B	
von Willebrandin sairaus on perinnöllinen verenvuotosairausryhmä. Sairautta esiintyy kolmea eri muo‐

toa. Dobermannilla esiintyvässä muodossa (I) toimivaa von Willebrandin tekijää muodostuu homotsy‐

gootisti sairailla jonkin verran, joten vuototaipumus on melko vähäistä ja harvinaista. Homotsygootisti 

sairaat yksilöt saattavat elämänsä aikana  läpikäydä ongelmitta monia  tilanteita,  jotka aiheuttavat ve‐

renvuotoa.  Joskus  kuitenkin  valitettavin  tapahtuu  ja  koira  saattaa menehtyä  esimerkiksi  leikkausten 

jälkeen. On mahdollista, että jotkut ulkoiset tai sisäiset tekijät suojaavat homotsygootteja yksilöitä. 

Sairaus voidaan nykyisin todeta DNA‐testin avulla. Sairaus periytyy autosomaalisen resessiivisesti (Vet‐

gen). Aiemmin käytössä olleet vWd‐tekijän pitoisuuksien määritykset verestä tulee epävarmoina tutki‐

musmenetelminä hylätä. Laboratorioita,  joissa von Willebrandia voidaan tutkia geenitestin avulla  löy‐

tyy  tällä  hetkellä  ainakin  Saksassa  (Laboklin)  ja USA:ssa  (Vetgen).  von Willebrandin  sairaus  pysynee 

hyvin  hallinnassa  käytössä  olevan  geenitestin  avulla.  Sairautta  testataan  Suomessa  vapaaehtoisesti, 

eikä  rajoittavia määräyksiä ole. Sairaan  ja kantajan  tai kahden kantajan käyttöä ei pitäisi  tehdä,  sillä 

näistä kombinaatioista on mahdollista saada esiin dominantisti ja siten mahdollisesti kliinisesti sairaita 

yksilöitä  (Vetgen). Mikäli yhdistelmästä on mahdollista syntyä sairaita, pentue pitää  tutkia von Wille‐

brandin varalta ennen pentujen myyntiä ja geneettisesti sairaiden koirien omistajille kertoa tutkimustu‐

loksesta ja sen merkityksestä.  

Kaavio 35. vWd‐tilasto (lähde: SDY) 
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4.3.2.5	Ristisidevammat–	luokka	B	
Polven ristisiteen vaurioituminen on usein osittainen, aiheuttaen vain lievää takajalan ontumaa. Mikäli 

koira ei sairasta  lonkkanivelen vakavaa kasvuhäiriötä  ja kärsi sen aiheuttamasta nivelrikosta, ajoittain 

lievästi ontuvan koiran diagnoosi on  lähes aina osittainen  ristisidevaurio. Koira kuntoutuu aluksi hel‐

posti kipulääkkeiden  ja  levon avulla, mutta oireet uusivat herkästi. Sairastunut koira on nuorehko  tai 

keski‐ikäinen. Vammautuneen koiran operatiivinen hoito on mahdollista, hoitotulokset ovat vaihtele‐

via. Vamman ja sen hoidon seurauksena syntyvä nivelrikko invalidisoi koiran helposti hoitomenetelmis‐

tä huolimatta.  Sairaus  voi  rajoittaa  voimakkaasti  koiran harrastuskäyttöä,  joskus  jopa normaalia elä‐

mää.  

Nykyisin  ristisideongelmaa pidetään  rappeutumasairautena. Rappeutuminen alkaa  jo koiran nuoruus‐

iässä. Liian suorien polvinivelkulmausten ja heikon takajalkojen lihaksiston epäillään kuormittavan rap‐

peutuneita ristisiteitä ja altistavat ne myöhemmin repeämille (Schmerbach 2006, 2007). Koiran anato‐

miaa  voidaan  arvioida  esimerkiksi  näyttelyissä,  joissa  takaraajojen  hyviin  kulmauksiin  ja  lihaksiston 

rakenteeseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Huonoista polvinivelen kulmauksista tulisi tehdä mer‐

kintä arvostelukaavakkeeseen. Jalostuksessa kannattaa suosia normaalisti kulmautuneita yksilöitä. 

Dobermannilla esiintyy polvinivelen etummaisen ristisiteen repeämästä  johtuvia ongelmia melko run‐

saasti.  Agrian  tilastojen  perusteella  seitsemän  koiraa  sadasta  hoidetaan  vuosittain  ristisidevamman 

johdosta. Seitsemäätoista koiraa sadasta hoidetaan tarkemmin diagnostisoimattoman ontuman vuoksi. 

Ryhmä  pitää  todennäköisesti  sisällään myös  ristisidevammoja.  23  dobermannia  1000:sta  joudutaan 

lopettamaan vuosittain degeneratiivisten polvimuutosten johdosta. Todennäköisesti diagnoosi sisältää 

dobermannilla suurimmaksi osaksi ristisidesairauksista johtuvia nivelmuutoksia.  

4.3.2.6	Kasvaimet	–	luokka	B	
Kasvainten  esiintyvyys  ja  koirien  kuolleisuus  kasvaimiin  on  yleensä  suuri.  Dobermannilla  kasvaimet 

eivät ole keskimääräistä yleisempiä. Mandigers’n (2006) tutkimuksessa kasvaimista johtuva kuolleisuus 

oli pienempi kuin käytösongelmista  johtuva. Samansuuntainen  tulos  löytyy  tanskalaisessa  julkaisussa 

(Proschowsky 2003). Bonnett raportoi Agrian vakuutustilastojen perusteella dobermannilla olevan kas‐

vainten suhteen korkea kuolleisuus  (1997),  joka ei kuitenkaan ole yhtä merkittävä kuolemansyy kuin 

monella muulla rodulla.  

Lymfooma  

Koiran  lymfoomalla tarkoitetaan monimuotoista veren  imusolujen  (lymfosyytit) sairausryhmää. Moni‐

muotoisuus tarkoittaa, että myös sairauden kliininen kuva, hoitomuodot ja hoitojen ennuste vaihtele‐

vat. Klassinen havaittava oire ovat  suurentuneet pinnalliset  imusolmukkeet. Dobermannilla esiintyvä 

lymfooma on varsin usein nk. B‐solu tyyppiä. Lymfoomaa voi esiintyä myös suolistossa, ihossa, maksas‐

sa, munuaisissa, pernassa, luustossa, keskushermostossa ja silmässä. 

Kasvaintyyppi diagnostisoidaan ohutneulabiopsialla  tai normaalikoepalalla  ja hoito päätetään  löydös‐

ten mukaan. Hoitona käytetään solusalpaajia. Hoitotulos vaihtelee. 

Maitorauhaskasvaimet 

Koirien maitorauhaskasvaimet (mammatumorit) ovat steriloimattomien narttujen yleisin kasvaintyyppi. 

Maitorauhasten  kasvainriskiin  vaikuttaa  kohdunpoisto.  Jos  leikkaus  suoritetaan  ennen  ensimmäistä 
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juoksua, sairastumisriski myöhemmällä  iällä on hyvin pieni. Riski kasvaa nopeasti,  jos koiralla on ollut 

yksi tai useampia  juoksuja (Schneider). Puolet kaikista kasvaimista  leikkaamattomilla nartuilla on mai‐

torauhaskasvaimia. Noin puolet maitorauhaskasvaimista on pahanlaatuisia. Kasvainten syntyyn vaikut‐

taa todennäköisesti ikä, hormonit ja geneettinen taipumus kehittää kasvaimia. Nuorilla koirilla on har‐

voin mammatuumoreita. Suurin osa mammatuumoreista  löydetään vanhemmilla noin 6‐10 v.  leikkaa‐

mattomilla koirilla (Rivera 2010). Dobermannilla on ruotsalaistutkimusten mukaan keskimääräistä suu‐

rempi taipumus tämän tyypin kasvaimiin (Egenvall). Dobermanni ei kuitenkaan esiinny muissa vastaa‐

vissa tutkimuksissa. 

Ihokasvaimet 

Erilaisia  ihokasvaimia esiintyy kohtalaisen usein, ymmärrettävästi erityisesti vanhemmilla koirilla. Mi‐

kään ihokasvaintyyppi ei ole yliedustettuna rodussamme. 

Suolisto ja vatsaontelon kasvaimet 

Ko. kasvaimet tuntuvat olevan dobermannilla harvinaisempia, samoin hermosto‐ ja luustoperäiset kas‐

vaimet. (Lähde: sairauskysely, eläinlääkäreiden haastattelut). 

4.3.2.7	Harmaakaihi	(katarakta)	–	luokka	C	
Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän  linssin osittain  tai kokonaan. 

Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpi‐

en muotojen periytymismallia ei tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on 

yleensä molemminpuolinen  ja  johtaa  sokeuteen,  jos  linssien  samentuminen  on  täydellinen.  Jos  kai‐

hisamentuma  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 diabetekseen liitty‐

vä, 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”. Näkö‐

kykyyn se ei vaikuta. Perinnöllinen kaihi voidaan  todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta  tehtä‐

vässä silmätutkimuksessa. Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen kuu‐

luva  biomikroskooppitutkimus.  Kaihi  voidaan  poistaa  leikkauksella.  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.  

Rodussamme esiintyy harvinaisena sekä synnynnäistä harmaakaihia, että mahdollisesti jotain muutakin 

kataraktaa (SKL silmätilastot). Synnynnäisessä kataraktassa dobermannilla esiintyy myös ns. mikroftal‐

miaa eli silmän pienikokoisuutta. Harmaakaihi on useimmiten etenevä vika,  joka esiintyy eriasteisena 

molemmissa silmissä. Etenemisnopeus vaihtelee ja riippuu kaihin tyypistä ja saattaa sokeuttaa koiran. 

Kaihileikkauksien kehittyminen on parantanut hoitomahdollisuuksia.  

Näiden vikojen merkitystä, periytyvyyttä ja yleiseurooppalaista esiintyvyyttä emme varmuudella tiedä. 

Dobermanniharrastajien keskuudesta saatujen satunnaisten tietojen perusteella ongelma on saattanut 
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olla olemassa  jo useita kymmeniä vuosia. Harmaakaihi katsotaan useimpien koirarotujen kohdalla va‐

kavaksi  sairaudeksi  ja  on  useilla  roduilla merkittävässä  asemassa  PEVISA:ssa  tai  PEVISA:n  kaltaisissa 

ohjelmissa maailmanlaajuisesti. Sairautta kontrolloidaan virallisen silmätarkastuksen yhteydessä, mutta 

saattaa  olla,  että  harmaakaihiin  sairastuvat  dobermannit  eivät  tule  esiin  nuorella  iällä  suoritetussa 

PHTVL‐tutkimuksissa (Wallin 2004).  

4.3.2.8	PPM	–	luokka	C	
PPM (persistent pupillary membranes) ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jääntei‐

tä  iiriksessä eli  värikalvossa. Vakavimmat  asteet,  joissa  jäänteet  kiinnittyvät  linssin  etupinnalle  ja/tai 

sarveiskalvon sisäpinnalle, voivat vaikuttaa näkökykyyn. Epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi muu‐

tokseksi joillakin roduilla. 

Sikiökehityksen aikana  iriksestä eli värikalvosta  lähtevä kalvo peittää mustuaisaukon. Pennun  silmien 

avautuessa n. 10 päivän  jälkeen kalvo häviää. Jos  imeytymisessä tapahtuu häiriö,  iiriksestä voi kulkea 

juosteita  eli  persistoivia  pupillaarimembraaneja  silmän  pintaan muualle  iirikseen  tai mustuaisaukon 

takana sijaitsevaan linssiin. Joskus tästä voi seurata kiinnitysalueen samentumia. 

Dobermannilla kuvataan myös silloin tällöin PPM‐löydöksiä. Sitä ei yleensä pidetä vakavana ongelmana 

ja on sivulöydös silmätutkimuksen yhteydessä (Wallin 2005). 

4.3.2.9	Kilpirauhasen	vajaatoiminta	eli	hypotyreoosi	–	luokka	C	
Kilpirauhasen  vajaatoiminta  (hypotyreoosi)  johtuu  liian  alhaisesta  kiertävien  kilpirauhashormonien 

määrästä. Kilpirauhasen vajaatoiminta on koiran yleisin sisäerityssairaus. Sairauden esiintyvyys on kes‐

kimäärin 0,2 – 0,4 % kaikista koirista, mutta joissakin roduissa esiintyminen on huomattavasti yleisem‐

pää. 

Kilpirauhasen  vajaatoimintaa poteva  koira on  tyypillisesti  kooltaan  keskikokoinen  tai  suuri  ja  iältään 

keski‐ikäinen (4‐11 ‐vuotias). Kliiniset oireet kehittyvät, kun noin 75 % kilpirauhaskudoksesta on tuhou‐

tunut, joten sairaus on voinut olla olemassa kuukausia tai vuosia ennen oireiden puhkeamista. Riskiro‐

tujen yksilöt voivat sairastua muita nuorempina, mutta vajaatoiminta on harvinainen alle kahden vuo‐

den  ikäisillä koirilla. Sairauden oireet ovat varsin monimuotoiset vaihdellen erityyppisistä  iho‐oireista 

hormonihäiriöihin,  lihomistaipumukseen, haluttomuuteen, kylmänarkuuteen, rasituksensietohäiriöihin 

ja liikkumisongelmiin. 

Kilpirauhasen vajaatoiminnan taustalla on tavallisimmin immunologinen kilpirauhasen tulehdusreaktio, 

lymfosytaarinen tyreoidiitti. Kilpirauhasen vajaatoiminta on autoimmuunisairaus, missä elimistö tuhoaa 

omaa  hormoneja  tuottavaa  kilpirauhaskudostaan.  Sairaudella  on  geneettinen  tausta.  Kilpirauhasen 

vajaatoimintaan voi olla myös muita syitä (Lilliehöök 2007). 

Vajaatoiminnan  varmistaminen  tapahtuu  tavallisesti  tyroksiinimäärityksen  (T4  ja  vapaa  T4)  ja  kilpi‐

rauhasta  stimuloivan hormonin  (TSH) määritysten avulla verikokein. Sairauden alkuvaiheessa verestä 

löytyy kohonneita vasta‐ainepitoisuuksia, joita oireettomilta koirilta kannattaa myös mitata muun tes‐

tipaneelin yhteydessä.  
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Huomattavaa  on,  että  muut  sairaudet  voivat  madaltaa  tyroksiiniarvoja,  joten  erittäin  usein  raja‐

arvoisten laboratoriotulosten tulkinta on vaikeaa ja vaatii lisätutkimuksia (Boretti 2006). Hypotyreoosin 

hoitona käytetään korvaavaa  tyroksiinin antoa,  joilla oireet pysyvät erittäin hyvin hallinnassa  ja koira 

elää oireettomana, mutta jatkuvalla lääkinnällä elämänsä loppuun. 

Vaikuttaa  siltä,  että  dobermannilla  esiintyy  kilpirauhasen  vajaatoimintaa  jopa  kohtalaisen  usein. 

USA:ssa  esitetyissä  tilastoissa  dobermanni  kuuluu  hypotyreoosia  sairastavien  rotujen  kärkiryhmään. 

Agrian tilastoissa noin 5 koiraa sadasta hoidetaan vuosittain vajaatoiminnan vuoksi. Mortaliteetti (kuol‐

leisuus) tilastoissa sairautta ei näy. Koiria ei siis tarvitse lopettaa sairauden vuoksi kovin usein. 

Sairauden  jalostuksellinen huomiointi  ja kontrollointi verikokein ovat  suositeltavaa. Monet muut  sai‐

raudet voivat kuitenkin aiheuttaa virhepositiivisia tuloksia. Koirat tulisi huolellisesti tutkia, mikäli arvot 

ovat epäilyttäviä, ennen hoitojen aloitusta tai  jalostuskieltoon asettamista. Kilpirauhasen vajaatoimin‐

taa varmasti sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

4.3.2.10	Spondyloosi	ja	välimuotoinen	lanne‐ristinikama	–	luokka	C	
Spondylosis deformans eli  spondyloosi on  selkärangan  rappeumasairaus,  jossa  selkänikamien  rajoille 

muodostuu luupiikkejä ja/tai ‐siltoja.  

Spondyloosi  on melko  yleinen, muiden  röntgentutkimusten  yhteydessä  helposti  havaittava  löydös, 

josta ei pääsääntöisesti tarvitse huolestua. Spondyloosia esiintyy kaikilla roduilla. Eräillä roduilla (esim. 

bokseri) sairautta esiintyy paljon  (Weidl 1998, Zander 2002). Agrian tilastojen mukaan dobermannilla 

ongelma ei näy eläinlääkärin hoitoja vaativissa diagnoosilistoissa, mutta kuolleisuustilastoissa 1 dober‐

manni tuhannesta on vuosittain lopetettu spondyloosin vuoksi. Myös Weidlin Berliinin alueella tehdys‐

sä tutkimuksessa (Weidl 1998) spondyloosi ei ole poikkeavan yleinen löydös dobermannilla. 

On kuitenkin havaittu, että selkärankaan muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiral‐

le vaihtelevanasteisia oireita kuten jäykkyyttä, ontumista, epämääräisiä selkäkipuja ja hyppäämishalut‐

tomuutta. Kehittymässä olevat  luupiikit voivat murtua  tai hangata  toisiaan aiheuttaen  tulehduskipua 

alueella – toisinaan paikalliset oireet helpottavat kun luutuminen etenee täydeksi sillaksi. Ventraalinen 

eli nikamien alapuolelle muodostuva siltamuodostus  jäykistää selkää rasittaen viereisiä nikamavälejä. 

Harvinaisempi  lateraalinen  eli  nikamien  sivuille muodostuva  spondyloosi  voi  painaa  hermojuuria  ja 

aiheuttaa koiralle  rajujakin oireita, kuten virtsan  ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä  tai halvausoireita. 

Tällaisen  tilanteen diagnosointi vaatii useimmiten  röntgenkuvauksen  lisäksi  tietokonetomografia  (CT) 

tai magneetti (MRI) tutkimuksen. Spondyloosia sairastavien koirien oireilu vaihtelee voimakkaasti yksi‐

löittäin  ja  jopa vaikeaa spondyloosia sairastava koira voi olla täysin oireeton,  joten kartoituskuvaami‐

nen on jalostuksellisesti tärkeää. 

On  tärkeää muistaa,  että  selkänikamissa  voi  olla  paljon muitakin  sairauksia  kuin  spondyloosi,  joten 

spondyloosipuhdas (SP0) selkä ei aina ole sama kuin terve selkä. Välimuotoiset nikamat erityisesti lan‐

nerangan lopun ja ristiselän välissä (L7–S) ovat melko yleisiä ja altistavat ristiselän kivuille tai toiminta‐

häiriöille usein  jopa enemmän kuin spondyloosi. Välimuotoiset nikamat mainitaan spondyloosilausun‐

nossa. Virallisen spondyloosilausunnon alaikäraja on 24 kk. 
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Arvostelussa käytettävä asteikko (1.6.2013 alkaen): 

SP0, puhdas  Ei muutoksia 

SP1, lievä  Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai > 3 mm piikkejä korkein‐

taan 3 nikamavälissä tai saareke korkeintaan 2 nikamavälissä. 

SP2, selkeä  Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan 2 nikamavälissä  ja/tai suuria saa‐

rekkeita korkeintaan 2 nikamavälissä. 

SP3,  keski‐

vaikea 

Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) ja/tai suuria saarekkeita 3–7 nikamavälissä. 

SP4, vaikea  Edellisiä vakavammat muutokset 

Lausunnossa otetaan huomioon kaikki rintanikamat (1–13) sekä lannenikamat (1–7) ja ristiluu. 

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 5 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen arvostelussa otetaan huomioon 

koiran  ikä  siten, että 5–7 vuotiaalla koiralla  jätetään huomioimatta yksi  silloittuma  ja 8‐vuotiaalla  tai 

vanhemmalla  koiralla  jätetään huomioimatta  kaksi  silloittumaa. Kuitenkin  jos  vanhallakin  koiralla on 

silloittumaa, ei se voi saada SP0 lausuntoa. 

Kuva 3. Spondyloosimuutoksen asteet 1‐3 

 

Yksittäiset kasvattajat ja rotua harrastavat henkilöt tutkituttavat koiriaan tämän selkäsairauden varalta. 

Jalostuksessa  spondyloosilöydösten määrä,  suhteessa  koiran  ikään,  jolloin diagnoosi  asetettiin, pitää 

ottaa huomioon.  Käytettäessä  spondyloosisairasta  (SP1‐SP3)  yksilöä pyritään  etsimään  sille partneri, 

joka on spondyloosivapaa (SP0). Jalostuksessa ei yhdistetä yksilöitä, joilla on keskivaikea (SP3) spondy‐

loosi. Suomessa on 2012 SKL:n  toimesta aloitettu koirien virallinen, vapaaehtoinen  spondyloositutki‐

mus, jota kaikki rodut voivat hyödyntää selvittääkseen spondyloosin esiintyvyyttä rodussa. SDY kannus‐

taa kasvattajia tarkistuttamaan koiransa spondyloosin varalta ennen koiran jalostuskäyttöä. 

Välimuotoinen  lanne‐ristinikama  (lumbosacral  transitional vertebra,  LTV) on yleinen  synnynnäinen  ja 

perinnöllinen  nikamaepämuodostuma,  jonka  periytymismekanismia  ei  tunneta.  LTV:llä  tarkoitetaan 

nikamaa, jossa on sekä lanne‐ että ristinikaman piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lan‐
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nenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan 

lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai epä‐

symmetrinen,  jolloin  selällään  otetussa  röntgenkuvassa  nähdään  puoliero.  Diagnoosi  tehdään  usein 

lonkkakuvasta,  josta voidaan nähdä koiran ristiluu  ja  lanne‐ristiluuliitos yhdestä suunnasta  (”ylhäältä‐

päin”). Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla 

on 8 tai 6 lannenikamaa. Tämä on yksi LTV:n muoto ja se voidaan nähdä sivusuunnasta otetusta rönt‐

genkuvasta (koira on kuvattaessa kyljellään), jossa ristiluun lisäksi näkyy koko lanneranka. 

LTV:tä esiintyy useilla koiraroduilla,  ja ainakin  saksanpaimenkoirilla  sen yhteydestä  selkävaivoihin on 

tutkimustietoa.  LTV  altistaa  lanne‐ristiluuliitosalueen  varhaiselle  rappeutumiselle, minkä  seurauksia 

voivat olla  takaselän kivut  ja pahimmassa  tapauksessa  takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään 

lepoa  ja kipulääkkeitä  ja vakavimmissa tapauksissa  leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat pär‐

jäävät usein melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus‐ tai työkoiraksi on epävarma. LTV:stä voi 

saada lausunnon 12 kuukautta täyttänyt koira. 

Arvostelussa käytetty asteikko: 

LTV0   Ei muutoksia 

LTV1  Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2) 

LTV2  Symmetrinen välimuotoinen lanne‐ristinikama 

LTV3  Epäsymmetrinen lanne‐ristinikama 

LTV4  6 tai 8 lannenikamaa 

4.3.2.11	Ihosairaudet	–	luokka	C	
Dobermannilla esiintyy melko paljon erilaisia  iho‐ongelmia. Kliinisen  sairauden  syyt ovat moninaiset. 

Voimakkaista iho‐oireista kärsivää koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen. 

Allergiat 

Ruoka‐aineista johtuvat allergiat ja yliherkkyydet tai ympäristöperäisistä tekijöistä johtuvat atopiat ovat 

kaikilla koiraroduilla eräs yleisimmistä syistä kutisevaan ja hilseilevään ihovaivaan (Axelson 2006, Roos‐

je 2006, Frey 2008). Ongelma on erittäin kiusallinen. Ruoka‐aineiden sopimattomuus aiheuttaa ympäri‐

vuotista vaivaa. Atopiat  ilmenevät aluksi kausiluontoisesti,  jolloin syylliseksi voidaan epäillä ulkoilman 

mukanaan tuomia allergeeneja. Sisätilojen allergeenit, esimerkiksi pölypunkki, varastopunkki, homeet 

aiheuttavat myös ympärivuotista kutinaa  ja  ihovaivoja. Ruoka‐aineallergian  ja  ‐yliherkkyyden diagnos‐

tiikka perustuu tänä päivänä edelleen ns. eliminaatiodieetin käyttöön, atopia puolestaan oireitten pe‐

rusteella  tehtyyn  diagnoosiin.  Laboratoriokokeiden  antamat  tulokset  eivät  ole  ruoka‐aineallergioissa 

luotettavia ja atopiatestit antavat runsaasti virhepositiivisia vastauksia. Testejä käytetäänkin pääasiassa 

siedätyshoitojen suunnittelussa. 

Karvan heikkouksista ja ihosairauksista kärsivä koira pitäisi tutkia ennen jalostuskäyttöä ja pyrkiä mää‐

rittämään ongelman syy.  
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Color dilution alopecia CDA, sinisen dobermannin syndroma ja follikulaaridysplasia 

CDA kuvattiin alun perin sinisellä dobermannilla ja sai nimensä tästä syystä. Sairaus kuuluu karvafollik‐

keli‐ sairauksien ryhmään ja liittyy sinisen ja isabellan värin aiheuttamaan laimennos (dilution) tekijään. 

Sairaus on kuvattu kaikilla roduilla, joilla laimennostekijää esiintyy, mutta esiintyvyys eri roduissa vaih‐

telee. Sinisistä  ja  isabellan värisistä dobermanneista suurin osa alkaa oireilla muutaman vuoden  iässä. 

Vaikka kaikki siniset dobermannit eivät oireile, sininen ja  isabellan väri eivät ole hyväksyttyjä FCI:n ro‐

tumääritelmässä. Sairaus ei  johdu suoraan  laimennostekijästä, vaan  jostain tekijän  lähellä olevan gee‐

nialueen poikkeamasta. Oireilevan yksilön karva harvenee, koira kaljuuntuu ja  iho on kuiva ja helposti 

tulehtuva  (Miller  1990a,  Kim  2005,  Philipp  2005). Mustan  ja  ruskean  koiran  piilevä  laimennostekijä 

voidaan nykyisin todeta geenitestillä. 

Follikulaaridysplasiassa, karvatupen vajaakehityssairaudessa kaljuuntumista ja huonokarvaisuutta esiin‐

tyy myös muilla väreillä  (ruskea  ja musta)  (Miller 1990). Follikulaaridysplasiaa esiintyy dobermannilla 

nykyisin melko harvoin.  

Furunkuloosi ja acne 

Karvatupen tulehdussairaus esiintyy dobermannilla yleisenä. Ilmeisesti  lyhytkarvaisilla roduilla on  jois‐

tain, edelleen osittain tuntemattomista syistä johtuen taipumus vaivaan. Taustalla saattaa olla esimer‐

kiksi sikaripunkki, kilpirauhasen sairaus tai ruoka‐aineongelma, mutta yleisimmin altistavaa tekijää tai 

tekijöitä ei  löydetä. Furunkuloosi esiintyy usein  syklisesti  ja esimerkiksi narttujen hormonitoiminnalla 

näyttäisi olevan yhteys sen  ilmaantumiseen. Tyypillinen  lokalisaatio dobermannilla on alaleuan kärki‐

alue. Joskus sairaus leviää myös varpaan väleihin ja pahenee nopeasti, mikäli koira pääsee nuolemaan 

tassujaan. Hoito edellyttää  syyn  selvitystä, mutta puhtaus,  ihon kuivaaminen  ja paikallinen  tukihoito 

auttaa yleensä pitämään ongelman kurissa.  

Muut ihosairaudet 

Ihon  oireilu  liittyy  useaan  eri  sairauteen.  Taustalla  saattaa  olla  allergioiden  lisäksi  esimerkiksi  kilpi‐

rauhasen vajaatoiminta, hormonihäiriöt, ulkoloiset, ruokintavirheet ja yleiskunnon  lasku tai muut har‐

vinaiset ihosairaudet. 

4.3.2.12	Suolistosairaudet	–	luokka	C	
Ruuansulatuskanavan oireilu voi johtua monista erilaisista syistä. Oksentelu ja ripulioireita voivat aihe‐

uttaa  myös  vierasesineet,  kilpirauhasen  vajaatoiminta,  Addisonin  tauti,  munuaisen  toimintahäiriöt, 

kasvaimet,  sisäloiset  ja monet  suolistosairaudet,  joiden  syytä  ei  aina  tunneta.  Sairaudelle  annetaan 

usein  sen  patologisanatomisia  löydöksiä  kuvaava  nimi  (esim.  eosinofiilinen  gastroenteriitti,  protein 

losing enteropatia jne.), joka valitettavasti harvoin auttaa perussyyn selvittämisessä ja siten sairauden 

hoidossa. Suolistosairaudet ovat koirilla yleisiä. Dobermannilla kuten muillakin roduilla yleisimpiä syitä 

ovat sisäloiset ja ruoka‐aineallergia/ruoka‐aineyliherkkyys. 

Suolistokanavan oireista kärsivä koira pitäisi  tutkia ennen  jalostuskäyttöä  ja pyrkiä määrittämään on‐

gelman syy. Koska suolistokanavan oireisiin johtavia sairauksia on paljon ja ne ovat osittain tuntemat‐

tomia,  jalostuksessa käytettävä ohje on, että partnerin  ja sen sukulaisten tulisi olla pääasiallisesti ter‐

veitä kroonisten suolistosairauksien osalta. Kroonisesti suolistosairasta koiraa ei pidä käyttää  jalostuk‐

seen. 
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4.3.2.13	Vestibulaarisyndrooma	ja	muut	tasapainoon	vaikuttavat	sairaudet	–	luokka	C	
Dobermannilla on satunnaisesti kuvattu pikkupennuilla esiintyviä tärinöitä ja tasapainohäiriöitä. Syyksi 

epäillään  korvan  alueen  monimutkaisen  tasapainojärjestelmän  sairautta.  Pennun  kehittyessä  muut 

tasapainoa  avustavat  järjestelmät  auttavat niin,  että pentu  voi  elää normaalia  elämää,  sillä  vaiva  ei 

etene. 

Nuorilla  tai keski‐ikäisillä koirilla esiintyy  silloin  tällöin pään  tärinäkohtauksia,  joiden  syytä ei  tiedetä. 

Koiran pää vapisee, usein  levossa, tahdottomasti ylös / alas tai sivusuunnassa. Koira tajunnan taso on 

normaali ja kohtaus kestää vain hyvin lyhyen ajan. Koiralle, jolla ongelma esiintyy toistuvasti, tulisi suo‐

rittaa täydellinen kliininen ja neurologinen tutkimus mahdollisten muiden sairauksien poissulkemiseksi. 

Vika ei pahene, eikä vaadi minkäänlaista hoitoa ja koira pystyy elämään normaalia elämää. Sairaudella 

epäillään olevan autosomaalisti hallitseva tai väistyvä periytymismalli.  

4.3.2.14	Luuston	kasvuhäiriöt	–	panosteitis,	osteokondroosi	(OC),	kyynärnivelen	dysplasia	
(ED)	–	luokka	C	
Eräillä roduilla nopeakasvuisella, raskasrakenteisella ja voimakasluustoisella yksilöllä on lisääntynyt riski 

sairastua kasvuhäiriöihin. Ongelmien taustalla uskotaan olevan sekä yksilön taipumus, että ympäristö‐

tekijät. Dobermannilla esiintyy panosteiittia  ja osteokondroosia (OC)  jonkin verran, mutta kyynärnive‐

len dysplasiaa erittäin harvoin. Ontuvalle kipuilevalle kasvuikäiselle dobermannille täytyy tehdä kipuile‐

van raajan röntgenologinen tutkimus diagnoosin varmistamiseksi. Panosteiitti korjaantuu yleensä itses‐

tään noin vuoden ikään mennessä. OC ja ED tulee huomioida jalostuksessa. 

4.3.2.15	Narkolepsia	–	luokka	C	
Narkolepsia on USA:ssa dobermannilta  löydetty perinnöllinen sairaus. Sairaus periytyy dobermannilla 

autosomaalisen resessiivisesti. Oireyhtymässä yksilö ”nukahtaa” tai menettää  liikuntakykynsä yhtäkki‐

sesti ja hetkellisesti. Oire käynnistyy esimerkiksi koiran innostuessa tai kiihtyessä. Narkolepsiaa esiintyy 

myös  ihmisellä  ja  Stanfordin  yliopistolla USA:ssa  on  oma  dobermannikanta  narkolepsian  tutkimusta 

varten (Tsai 2007). Sairaus on muussa dobermannipopulaatiossa erittäin harvinainen. 

4.3.2.16	Pakko‐oireet	(obsessive‐compulsive	disorder	OCD)	–	luokka	C	
Dobermannilla  on  amerikkalaisessa  kirjallisuudessa  kuvattu  ns.  OCD‐oireita  esimerkiksi  kuviteltujen 

kärpästen metsästämistä (flee biting)  ja kupeen  imeskelyä (flank sucking). Oireet ovat kiusallisia  ja ai‐

heuttavat potilaalle joskus iho‐ tai muita vaurioita. Sairauden geenivirhe kuvattiin ensimmäisen kerran 

2010  (Dodman). Psyyken  lääkkeet ovat  tärkein hoitomuoto. Sairaus pahenee harvoin. Pakko‐oireista 

kärsivää koiraa ei pidä käyttää jalostukseen. 

4.3.2.17	Tyrät	–	luokka	C	
Vanhemmilla uroskoirilla esiintyy  silloin  tällöin  kivesten  ja peräaukon  välisellä alueella  ilmeneviä pe‐

rineaalityriä. Tyriä voidaan korjata hyvin tuloksin. Napatyrän korjaamisleikkaus on kasvattajan osittain 

korvaama toimenpide. Napatyrä ja nivustyrä on osoitettu perinnöllisiksi vioiksi. Tyrät ovat rodussamme 

erittäin harvinaisia. Kasvattajan kannattaa pentua valitessaan kiinnittää näkyvään  tyrään huomiota  ja 

miettiä onko kyseistä pentua syytä jättää jalostuskäyttöön. 

4.3.3	Yleisimmät	kuolinsyyt	
Tiedot dobermannin sairauksien esiintyvyydestä perustuvat pääosin ruotsalaisen vakuutusyhtiö Agrian 

tilastoihin ja niiden pohjalta tehtyihin julkaisuihin (Agria CD, Egenvall 2005, Bonnett 2005). Tämä tilasto 
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on luotettavin tietolähde dobermannin sairaus‐ ja kuolinsyistä Manner‐Euroopassa ja Skandinaviassa. 

Agrian  sairastuvuustilastojen perusteella dobermanni on  keskimääräistä alttiimpi  tarvitsemaan eläin‐

lääkärin apua. Keskimäärin riski sairastua on kaikilla roduilla 15.9 %, dobermannilla se on 26,5 %. Sy‐

dämeen, sisäeritysrauhasten sairauksiin ja ihoon liittyvissä sairauksissa riski on kaksinkertainen, liikun‐

taelinsairauksissa riski on jopa kolminkertainen. Uroksien riski sairastua on hieman narttuja suurempi.  

Kuolleisuustilastoissa  dobermanni  sijaitsee myös  keskiarvoja  korkeammalla.  Tilastoissa,  joissa  kuole‐

man  syy on nimetty, on dobermannien prosentti 7,3, kun  se kaikilla  roduilla on 2,8%. Diagnooseista 

suurimpana ryhmänä ovat erilaiset kasvaimet, sen  jälkeen sydänsairaudet  ja selän erilaiset sairaudet. 

Ryhmä  ”kuollut  ilman diagnoosia” on hieman  suurempi kuin  sydänsairaus  ryhmä. On  todennäköistä, 

että tässä ryhmässä on paljon dobermanneja,  jotka ovat menehtyneet dilatoivan kardiomyopatian ai‐

heuttamaan äkkikuolemaan. Yleisimmät nimetyt sairaudet dobermannilla olivat kardiomyopatia,  lym‐

fooma,  kaularangan  instabiliteetti  (Wobbler),  liikenneonnettomuus, maitorauhaskasvaimet  ja maha‐

laukun kiertymä. 

Taulukko 6. 2000‐2013 syntyneiden koirien kuolinsyyt 14.1.2014 (lähde: SKL) 

ikä  kpl 

1. Kasvaimet      7v. 4kk  52 

   kasvaimet, syöpä     31 

   luu ja nivelten kasvain     9 

   utare‐, nisäkasvain     6 

   perna, verisuonijärj. mm leukemia     5 

   lymfooma     4 

2. Sydänsairaus     5v. 11kk  42 

   DCM     28 

3. Selkäsairaudet     6v. 5kk  24 

   Wobbler*     8 

   Spondyloosi*     8 

4. Luusto‐ ja nivelsairaudet        22 

   polvi + muu nivelrikko kuin dysplasia*      11 

5. Maksa ja ruuansulatuskanava     6v. 6kk  19 

   mahalaukun kiertymä*     12 

   CAH *     5 

6. Kuollut ilman diagnoosia     7v. 3kk  12 

   äkillinen kuolema (mahd. DCM)     5 

7. Lopetus ilman sairauden diagnosointia     6 v. 2 kk  17 

                           halvaantunut/takapää pettänyt (mahd. Wobbler)     6 

8. Tapaturmat     2v. 8kk  24 

9. Käytöshäiriö     2v‐ 11kk  18 

10. Kuolinsyytä ei ilmoitettu     5v. 10kk  71 

(HUOM! * merkityt sairaudet yhteenlaskettu koko SKL sairaustilastoista sen eri kohdista.)  301 
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Suomen  Kennelliiton  sekavasta  tietokannasta  poimitun  tilaston  mukaan  suurin  kuolinsyy 
dobermannilla on kasvaimet. Toiseksi eniten koiria on kuollut sydänsairauteen. Suuri ongelma tilaston 
luotettavuudessa  on  se,  että  koiran  omistaja  itse  kirjaa  kuolinsyyn  tietokantaan,  jolloin 
virhemahdollisuus  on  suuri.  Lisäksi  tilastoa  vääristää  se,  että  kaikki  eivät  kirjaa  ollenkaan  koiriensa 
kuolinsyitä,  koska  eivät  ole  Kennelliiton  jäseniä  (ei  pääsyä  tietokantaan),  eivät  tiedä  että  tiedot  voi 
lähettää myös sähköpostitse/kirjeitse tai eivät halua. 

4.3.4	Lisääntyminen	
Dobermannin keskimääräinen pentuekoko on 6‐7 pentua. 

Kaavio 36. Keskimääräinen pentuekoko 1988‐2013 (lähde: SKL) 

 

Dobermannilla ei ole keskimääräistä enempää poikkeavaa  lisääntymiskäyttäytymistä. Urosten astumi‐

nen sujuu tavallisesti ongelmitta, mikäli nartulla on oikea astutuspäivä. Nuoret ja paljon astuneet urok‐

set  ovat  ajoittain  tarkkoja  astutuspäivästä. Nartulle  ominaisesti  astutus  sujuu  parhaiten,  kun  se  on 

hormonaalisesti valmis. Useimmat ongelmat syntyvät väärästä ajoituksesta.  

Dobermanni synnyttää yleensä ongelmitta. Yhden tai yli kymmenen pennun pentue saattaa aiheuttaa 

polttoheikkoutta. Dobermanni hoitaa pentujaan pääsääntöisesti hyvin. 

Pentukuolleisuutta ei esiinny normaalista poikkeavasti. Pentujen epämuodostumia nähdään harvoin. 

Häntämutkia  esiintyy  jonkin  verran,  sillä  typistysten  aikana mutkiin  ei  ole  kiinnitetty  jalostuksellista 

huomiota.  

4.3.5	Sairauksille	ja	lisääntymisongelmille	altistavat	anatomiset	piirteet		
Dobermannin polvet ovat rodun selvin rakenteellinen heikkous. Tiedämme, että ristisiteiden repeämi‐

nen  johtuu perinnöllisistä heikkouksista polvinivelen  rustoisessa  rakenteessa.  Liian  ”suorat” polvikul‐

maukset, heikko  lihaksisto  ja mahdollinen ylipaino ovat rakenteessa näkyviä ongelmia. Dobermannilla 

ei ole sellaisia rakenteellisia ongelmia, jotka haittaavat sen lisääntymistä. 
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4.3.6	Yhteenveto	rodun	keskeisimmistä	ongelmista	terveydessä	ja	lisääntymisessä	
Dobermannin jalostuksellisesti tärkein sairaus on dilatoiva kardiomyopatia. Geenitestit eivät ole lupaa‐

vasta alusta huolimatta osoittautuneet ainakaan vielä parhaaksi  ratkaisuksi. Niin sanottu ”Gold Stan‐

dard”  ‐tutkimus on  kliinisesti  terveille  suoritettu  sydänultraus  ja 24  tunnin Holter‐  tutkimus.  Sairaus 

löydetään näillä menetelmin säännöllisesti tutkituilta koirilta vähintään kaksi vuotta ennen kuin kliini‐

set oireet puhkeavat.   

Käyttökoiran toimintaikää lyhentää kaularangan viimeisten nikamien alueen sairaus Wobbler. Aiemmin 

uskottiin, että kaularangan alueen natiivikuvauksella  ja  löydetyillä nikamamuutoksilla kyetään ennus‐

tamaan sairastumisriski. Suurella osalla dobermanneista on kuitenkin muuttunut nikamarakenne, eikä 

kaikilla nähdä kliinistä sairautta. Sairaus kehittyy vanhemmille koirille ja tällä hetkelläkään sen etiologi‐

asta ei olla varmoja. Sairauden todentaminen terveiltä koirilta on käytännössä mahdotonta. Tämä on 

ahdistava tosiasia kasvattajille, jotka suuntaavat kasvatustyönsä esimerkiksi suojeluharrastuksiin, jossa 

kaularangan alueelle aiheutuu voimakas kuormitus. 

Dobermannin maksasairaus on lähes hävinnyt sekä Suomesta että muualta maailmasta. Syytä tähän ei 

tiedetä. On kuitenkin  tarkoituksenmukaista, että ainakin  jalostuskoirat  tutkitaan edelleen verikokein. 

Toivottavaa  olisi,  että  halpa  ja  yksinkertainen  seulontatestaus  tehtäisiin myös  hieman  iäkkäämmille 

koirille. Maksa‐arvojen kohoaminen aiheuttaa  joskus turhaa paniikkia omistajien keskuudessa. Kohoa‐

misen syy johtuu useimmiten muista tekijöistä kuin CAH:sta. Tämä voidaankin todentaa uusimalla veri‐

koe muutaman kuukauden kuluttua. 

Uuden  silmäsairauksien  (PHTVL/PHPV)  arviointijärjestelmän myötä  sairausprosenttimme  on  samoilla 

tasoilla  kuin muissa maissa.  PHTVL/PHPV  saattaa  yllättäen  lisääntyä, mikäli  jalostukseen  käytetään 

”sairaita”  linjoja.  Silmäsairauksista  harmaakaihi  voi  olla  edellistä  silmäsairautta  vakavampi  ongelma. 

Katarakta‐löydöksiä on Suomen lisäksi tehty siellä täällä eurooppalaisessa materiaalissa.  

Lonkkanivelen kasvuhäiriön  ilmaantuvuus ei  tunnu  jalostustoimenpiteistä huolimatta  laskevan. Ruot‐

sissa prosenttiluku kasvoi, kun arvostelumenetelmää muutettiin. Sairausprosentti on nyt Suomen kans‐

sa yhtenevä. Mielenkiintoista on, että rodun emämaassa Saksassa ja Italiassa sairausprosentti on ollut 

suhteellisen matala. Venäläisten koirien  lonkkakuvaukset  saattavat olla  joskus kyseenalaisia  ja  saksa‐

laisten  tutkimustulosten mukaan myös muissa maissa  (entinen  itäalue)  kuvattujen  koirien  tulokset 

saksalaisella arvostelulla ovat melko huonot. Saksassa vaaditaan nykyisin ns. ZTP‐testiä kaikilta  jalos‐

tuskoirilta. Testin voivat läpäistä luonneosion läpäisemisen lisäksi vain koirat, joilla lonkat ovat A tai B. 

Tällainen paine aiheuttaa, että kaikki johtavat jalostusurokset on kuvattu. Saksa vaatii myös, että kuvat 

arvostellaan ja kuvauskin on pääsääntöisesti tehty Saksassa. Tämä vähentää varmasti melkoisesti vää‐

rinkäytöksiä. 

Dobermannilla ei ole ulkomuotonsa puolesta montaa sairauksiin altistavaa rakennevikaa. Tutkimusten 

mukaan ristisiteiden repeämiä esiintyy enemmän koirilla,  joilla polvikulmaukset ovat ”suorat”.   Aiem‐

min uskottiin, että ristisiteiden repeämän syynä oli trauma, mutta nykyisin siteiden rappeuma ja käyttö 

ovat todennäköisiä repeämän syitä. Dobermanni on vilkas rotu, joten sen käyttäytyminen yhdistyneenä 

alttiuteen johtaa helposti ristisidevaurioihin. 

Virallisen  spodyloositutkimuksen mahdollisuus  voidaan  Suomessa  hyödyntää  ennen  jalostuskäyttöä. 
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On  kuitenkin  todennäköistä, että  kipu‐  ja ontumaoireet,  jonka  vuoksi potilaan  selkä usein  kuvataan, 

johtuvat jostain muusta syystä kuin spondyloosista. Lopullinen diagnoosi voidaan asettaa vasta lisätut‐

kimusten jälkeen. Tukirangan sairauksien prosenttiluvut ovat Agrian tilastoissa korkeat. Koirien vakuut‐

tamisen  soisi  lisääntyvän,  sillä  nykyaikana  on mahdollista  varmentaa  lisätutkimuksin  sairauden  syy. 

Hoitomahdollisuudet ovat myös kehittyneet. Valitettavasti tutkimukset ja hoito saattavat olla kalliita. 

Nykyaikaisessa  koiranjalostuksessa  pitää  huomioida  eettisesti  oikea  kasvatustyö.  Sairauksia  ei  pidä 

lisätä käyttämällä sairaaksi todettua koiraa  jalostukseen. Kroonisesti sairas koira ei myöskään ole sai‐

rautensa vuoksi hyvä yksilö kantamaan,  synnyttämään  ja hoitamaan  joskus  suurikin pentue. Suomen 

Kennelliiton  jalostusstrategiassa todetaan mm. ” Vakavien koiran hyvinvointiin vaikuttavien vikojen  ja 

sairauksien (aiheuttavat koiralle kipua tai epämukavuutta tai  jotka muuten rajoittavat koiran normaa‐

lia, lajityypillistä elämää) leviäminen estetään. Tällaisen sairauden kohdalla vain kliinisesti tervettä koi‐

raa voidaan käyttää jalostukseen.” Strategiassa myös todetaan, että ” Roduilla, joilla tehdään Kennellii‐

ton hyväksymiä virallisia tutkimuksia koiran terveyttä ja hyvinvointia vaarantavissa tai elinikää lyhentä‐

vissä sairauksissa, Kennelliiton hyväksymän asteikon huonoin tulos estää koiran  jalostuskäytön. Saira‐

uksille tulee olla standardoitu  ja toistettavissa oleva tutkimusmenetelmä sekä mitta‐asteikko. ”Dober‐

mannin kohdalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ja spondyloosi kuuluvat edellä mainittuun sairausryhmään. 
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4.4.	Ulkomuoto	

4.4.1	Rotumääritelmä	
Rotumääritelmä on ainoa kansainvälisesti määritelty dobermannjalostuksen tavoiteohjelma. Sen nou‐

dattamista  on  kaikkien  dobermannyhdistysten  ympäri maailman  pidettävä  tärkeimpänä  ohjenuora‐

naan dobermannin jalostusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Kunkin maan tilanteesta riippuen on 

kunkin jalostusta johtavan organisaation itse tehtävä ne valinnat ja painotukset, joihin jalostuksen pää‐

paino kulloinkin asetetaan. 

Rotumääritelmät ovat yleensä perua ajoilta,  jolloin rotuja  luotiin, siksi niiden pääpaino on usein ana‐

tomian puolella. Dobermannin  rotumääritelmäkin pitää  sisällään anatomian  lisäksi vain vähäisiä mai‐

nintoja  luonteesta.  Terveydestä  rotumääritelmät  eivät  useinkaan  puhu mitään, mutta  nykypäivänä 

koiran  terveyden  tärkeys ajaa kiistatta ohi  sekä  rakenteen että myös  luonteen. Mitään hyötyä ei voi 

olla sen enempää hyvästä rakenteesta kuin luonteestakaan, jos koira on sairas. Rotumääritelmät eivät 

myöskään ole ikuisia vaan tilanteen mukaan muuttuvia ohjeistuksia. 

Rotumääritelmään on  lähitulevaisuudessa  tulossa muutos,  jonka mukaan  tietyn päivämäärän  jälkeen 

syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin tai kilpailuihin FCI:n alaisissa maissa. 

FCI Rotumääritelmä N:ro 143 / 14.02.1994 / DOBERMANN ja tulkintaohje 

ALKUPERÄMAA: Saksa 

KÄYTTÖ: Seura‐, suojelu‐ ja palveluskoira 

FCI‐LUOKITUS: Ryhmä 2: pinseri ja snautseri, molossityyppiset ja sveitsiläiset karjakoirat 

Jaosto 1: pinseri ja snautseri, jotka osallistuvat kokeisiin. 

Dobermannjalostuksen tavoitteena on keskikokoinen, lihaksikas ja voimakasrakenteinen koira, joka 

massastaan huolimatta on linjoiltaan jalo ja elegantti. Sen tulee parhaalla mahdollisella tavalla soveltua 

niin seura‐, suojelu‐, palvelus ‐ kuin perhekoiraksi. 

Punaisena lankana arvosteltaessa dobermannia näyttelykehässä on se, että rotu on PALVELUSKOIRA. 

Käyttöominaisuuksia heikentävien virheiden tulisi olla selvästi vain ulkonäköön liittyviä virheitä tuomit‐

tavampia. 

YLEISVAIKUTELMA 

Dobermanni on keskikokoinen, lihaksikas ja voimakasrakenteinen. Ihannekoira on linjoiltaan elegantti, 

uljasryhtinen, olemukseltaan temperamenttinen ja ilmeeltään päättäväinen. 

Tulkintaohje: Yleisvaikutelmakohdassa sanotaan yhdellä sanalla paljon: keskikokoinen tarkoittaa juuri sitä 

ja senteissä on narttujen koko 63‐68 cm ja urosten 68‐72 cm. Koon kasvu on varsin monissa roduissa on‐

gelma ja niin myös dobermanneissa. 2 %:n ylitys/alitus edellä mainituista mitoista sallitaan. Saadakseen 

laatuarvosanan erinomainen tällaisen yksilön täytyy olla ihanteellisen sopusuhtainen ja vailla suurempia 

virheitä. Kuivan elegantti, jäntevä ja lihaksikas koira on varmasti tehokkaampi työssään kuin ylisuuri tai 

turpean massava yksilö. Samoin on muistettava, että hyvä palveluskoira on varmasti eri asia kuin kuvan‐

kaunis, kevytluustoinen "nukke". 

SDY toivoo harkintaa ainakin koossaan tai muussa rakenteessaan ihanteesta poikkeaville yksilöille. Joskus 

jopa laatuarvosanan pudotus voi olla paikallaan. 
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TÄRKEÄT MITTASUHTEET 

Dobermannin tulee, erityisesti urosten, näyttää rungoltaan lähes neliöltä. Rungon pituus (rintaluusta 

istuinluuhun) ei uroksilla saa ylittää säkäkorkeutta 5 % enempää eikä nartuilla 10 % enempää. 

Säkäkorkeus: Urokset: 68 ‐ 72 cm Nartut: 63 ‐ 68 cm Keskikoko toivottava 

Paino: Urokset n. 40 ‐ 45 kg Nartut n. 32 ‐ 35 kg 

PÄÄ 

Yläosa: Voimakas, kokonaisuuteen sopiva. Ylhäältä katsottuna pää muistuttaa tylppää kiilaa. Päälaen 

poikkilinja on edestä katsottuna lähes vaakasuora eikä korvien suuntaan laskeva. Kuonon selästä lähes 

suoraan jatkuva päälaenluun linja pyöristyy hivenen niskaan päin. Kulmakarvojen kaariluu on hyvin 

kehittynyt, muttei korostunut. Otsavako on havaittavissa. Takaraivonluu ei saa olla silmiinpistävä. Pään 

sivut eivät saa vaikuttaa ulkonevilta kun päätä tarkastellaan sivulta ja ylhäältä. Yläleuan ja poskiluun 

sivuilla olevan kevyen kaarevuuden on oltava sopusoinnussa pään kokonaispituuteen. Pään lihakset 

ovat voimakkaasti kehittyneet. 

Otsapenger: Otsapenger on heikko, mutta näkyvän selkeästi muodostunut. 

Tulkintaohje: Pään kohdalla toivomme tuomareiden asettavan etusijalle koirat, joiden pää niin sivulta kuin 

päältäkin katsoen muistuttaa pitkää, katkaistua kiilaa. Alaleuan tulee olla niin voimakas, että se muodos‐

taa oman – pään ylälinjojen kanssa leikkaavan linjansa. Meillä näkyy kehissä yksilöitä, joiden alaleuka tun‐

tuu häviävän huulien tai jopa suorastaan yläleuan sisään. Tällainen pää on edelleen epätyypillinen eikä sel‐

laisia koiria tule palkita rodun ihanteina. 

Purenta‐ ja hammasvirheistä rankaiseminen on näkemyksemme mukaan pitänyt dobermannin varsin ter‐

veenä tältä osin. Emme kuitenkaan suosita saksalaisen ja rotumääritelmän mukaista arvostelua eli laatu‐

arvio hylätty yhdenkin hampaan puuttumisesta. Hammaspuutoksista suosittelemme laatuluokan pudotus‐

ta jokaiselta puuttuvalta hampaalta. Selvä ala‐ tai yläpurenta voidaan arvostella vielä ankarammin. Lähes 

tasapurenta ei ansaitse enää erinomaista. Jos koira on muuten erinomainen, on laatuarvosana erittäin hy‐

vä lähes tasapurentaiselle vielä ymmärrettävää. 

Silmien vaaleuden tähden voidaan pudottaa jopa laatuarvostelua. Jos mustalla koiralla on aivan vaaleana 

loistavat silmät, ne silloin häiritsevät jo yleisvaikutelmaa. Ruskean koiran silmät ovat yleensä ruskeat, 

tummemmat tai vaaleammat, mutta joskus tulee vastaan aivan keltaisia silmiä ja silloin on syytä miettiä 

niiden antamaa vaikutelmaa. Silmät voivat joskus olla myös häiritsevät mulkosilmät tai aivan viiruiset au‐

kot. Kaikissa näissä on mietittävä niiden aiheuttamaa häiritsevyyttä kokonaisvaikutelmaan. 

Korvien asennosta rankaiseminen laatuarvostelussa on paikallaan vain ääritapauksissa. Kilpailuarvostelus‐

sa on luonnollisesti huomioitava esteettisyys ‐ kuitenkin muistaen, että hieman haja‐asentoiset korvat eivät 

mitenkään haittaa koiran toimimista työtehtävissä. Toivomme mainintaa korvien laskeutumisesta arvoste‐

lussa. 

PÄÄN ILME 

Kirsu: Kirsu on hyvin muodostunut, enemmän leveä kuin pyöreä, suuret sierainaukot. Kokonaisuus ei 

saa olla esiin työntyvä. Mustilla koirilla kirsu on musta, ruskeilla vastaavasti vaaleampaan sävytykseen 

sopiva. 
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Kuono: Kuonon tulee olla oikeassa suhteessa kallo‐osaan ja sen tulee olla voimakkaasti kehittynyt. 

Kuono on syvä, suuaukon on ulotuttava poskihampaisiin asti. Kuonon tulee olla leveä aina kulmaham‐

paiden alueelle asti. 

Huulet: Huulet ovat kuivat ja leukaluita myötäilevät. Niiden on tiiviisti peitettävä suuaukko. Huulien 

pigmentti on tumma, ruskeilla hieman vaaleampi sävy. 

Leuat / Purenta / Hampaat: Voimakas, leveä ylä‐ ja alaleuka. Saksipurenta, hammaskuviossa 42 nor‐

maalikokoista hammasta. 

Silmät: Silmät ovat keskikokoiset, ovaalinmuotoiset ja tummat. Ruskeilla koirilla sallitaan hieman vaa‐

leampi värisävy. Luomet ovat tiiviit ja luomien reunat ovat karvoittuneet. 

Korvat: Korkealle kiinnittyneet typistetyt korvat ovat pystyt ja suhteessa pään kokoon. Jos maassa on 

typistyskielto, arvostellaan typistetyt ja typistämättömät korvat samanarvoisina. (Typistämättömien 

korvien tulisi olla keskikokoiset ja niiden etureuna laskeutuu tasaisesti poskea pitkin). 

KAULA 

Pitkähkö suhteessa päähän ja runkoon. Kuiva ja lihaksikas. Niskalinja on ylösnouseva ja hieman kaartu‐

va. Kaulan asento on ryhdikäs ja jalo. 

Tulkintaohje: Sana "kuiva" liittyy koko rotuun. Dobermannin tulee olla kokonaisuudessaan kuiva eli löysän 

ja turpean vastakohta. Emme halua ylimääräistä nahkaa roikkumassa sen enempää kurkun alla kuin kau‐

lassakaan. Kaulan asennolla on myös merkitystä. Haluamme sen ojentuvan vinosti, noin 45 asteen kulmas‐

sa eteenpäin. Suoraan pystyyn nouseva kaula liittyy usein myös muihin rakenteen virheisiin, mutta sellaise‐

naankin se saattaa olla jo luokkaa alentava tekijä. 

RUNKO 

Säkä: Erityisesti uroksilla on selväpiirteinen, korkea ja pitkä, muodostaen täten selän lantiota kohden 

laskevan linjan. 

Selkä: Selkä on lyhyt ja tiivis. Selkä ja lanne ovat leveät ja lihaksikkaat. Nartuilla voi lanneosa olla nisien 

takia hieman pidempi kuin uroksilla. 

Lantio: Tuskin havaittavasti ristiluista hännäntyveen päin laskeva ja vaikuttaa näin hieman pyöristy‐

neeltä. Lantio ei ole suora eikä silmiinpistävästi laskeva (luisu). Lantio on leveä ja voimakaslihaksinen. 

Rinta: Rinnan pituuden ja syvyyden on oltava oikeassa suhteessa rungon pituuteen. Kylkiluut ovat ke‐

vyesti kaareutuvat ja rinnan syvyyden tukisi olla noin puolet koiran säkäkorkeudesta. Rinta on leveä ja 

edestä voimakkaasti esiin tuleva (eturinta). 

Vatsalinja: Viimeisistä rintaluista lantioon asti on vatsalinja selkeästi ylösvetäytynyt. 

Häntä: Häntä on ylös kiinnittynyt ja lyhyeksi, kahden nikaman mittaiseksi typistetty. Maissa, joissa hän‐

nän typistäminen on kiellettyä, voidaan häntä jättää luonnolliseen tilaansa. 

Tulkintaohje: Jokaisen hyvin liikkuvan koiran lantion tulee olla jossain määrin pyöristynyt. Aivan suora se‐

län jatke on selvä anatominen virhe, samoin kuin liian pystyasentoinen ‐ ja usein lyhyt ‐ lantio. Säkä on se‐

län korkein kohta. Sen runkona olevat okahaarakkeet tarjoavat lihaksille tärkeän kiinnityskohdan ja näin 
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voidaan sanoa, että ellei tämä kohta ole todella selvästi erottuva, ei koiran etuosan lihaksistokaan voi olla 

kunnossa. Seuraavista kuvista on helppo selventää näkemystä lavoista, raajoista ja koko rungon mittasuh‐

teista yleensäkin. Todettakoon kuitenkin, että taitelija on niissä vetänyt yläkanttiin niin säkää kuin koko 

ylälinjaa, mutta muissa suhteissa on kuvien tarkoitushakuisuus varsin hyvä. 

RAAJAT / ETURAAJAT 

Yleisesti: Eturaajat ovat joka puolelta katsottuina lähes suorat, siis kohtisuoraan alustaan nähden. Etu‐

raajat ovat rakenteeltaan voimakkaat. 

Lapa: Lapaluu on tiiviisti rintakehän myötäinen, se pistää esiin okahaarakkeiden yläpuolelta ja on lihak‐

sikas lapaluun harjanteen molemmin puolin. Lapa on mahdollisimman viisto ja taakse kiinnittynyt. La‐

van vaakasuora kulma on noin 50 astetta. 

Olkavarsi: Olkavarsi on pitkähkö ja voimakaslihaksinen. Se muodostaa lapaluun kanssa noin 105 ‐ 110 

asteen kulman. 

Kyynärpäät: Kyynärvarsi on voimakas, suora ja lihaksikas. Pituus on tasapainoisessa suhteessa koko‐

naisrakenteeseen. 

Etutassun nilkkanivel: Voimakas. 

Välikämmen: Luut ovat voimakkaat, edestä katsottuna suorat, sivusta katsottuna aavistuksen viistot 

(korkeintaan 10 astetta) 

Etutassut: Tassut ovat lyhyet ja tiiviit. Varpaat ovat ylhäältä kaarevat (kissan tassut), kynnet ovat lyhyet 

ja mustat. 

Tulkintaohje: Eturaajoista todettakoon niiden suoruus. Liikuntaan liittyvänä ranne on eräs kohta, jossa on 

oltava joustoa tasaisen liikkeen aikaansaamiseksi. Dobermannilla siis pieni joustava kulma sinnekin. Liialli‐

seen suoruuteen pyrittäessä ovat geenit joskus tehneet temppujaan ja välillä näkee yksilöitä, joiden ranne 

näyttää taipuvan jopa eteenpäin. Tämä, samoin kuin liiallinen välikämmenen löysän kalteva asento, ovat 

huomioitavia virheitä. 

RAAJAT / TAKARAAJAT 

Yleisesti: Koska dobermannilla on selväpiirteinen lantion lihaksisto, vaikuttaa lonkkien ja ristiluiden 

alue takaa katsottuna leveältä ja pyöristyneeltä. Lantiosta reisiin ja sääriin lähtevät lihakset leventävät 

reiden aluetta, polven seutua ja sääriä. Voimakkaat takaraajat ovat suorat ja samansuuntaiset. 

Reisi: Pitkähkö, leveä ja voimakaslihaksinen. Reisiluu on lonkkaan nähden hyvin kulmautunut, vaaka‐

tasoon noin 80 ‐ 85 asteen kulmassa. 

Polvi: Polvinivelen alue on voimakas ja koostuu reidestä, säärestä ja polvilumpiosta. Polven kulmaus on 

noin 130 astetta. 

Sääri: Sääri on keskipituinen ja sopusoinnussa takaraajan kokonaispituuteen. 

Kinnernivel: Keskivoimakkaat ja samansuuntaiset. Kinnernivel yhdistää sääriluun ja välijalanluun (kul‐

ma noin 40 astetta). 
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Välijalka: Lyhyt ja kohtisuorassa alustaansa nähden. 

Takatassut: Samoin kuin etutassuissa, ovat takatassujen varpaat lyhyet, kaarevat ja tiiviisti yhdessä. 

Kynnet ovat lyhyet ja mustat. 

Tulkintaohje: Toivomme dobermannin reisiin pitkiä, vahvoja lihaksia ja samalla leveyttä reiteen. Täältähän 

lähtee se voima, joka liikuttaa koiraa eteenpäin. Hyvät kulmaukset polvissa yhdistyneinä samanpituisiin 

reisi‐ ja sääriluihin muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Jos sääriluu on reisiluuta pidempi, ulottuu ta‐

karaaja seistessä runsaasti rungon taakse. Saamme jälleen kenties ylikorostuneen selkälinjan ja tarkka 

tuomari voi huomauttaa liian kulmautuneista raajoista, mutta syy on tuossa pitkien luiden suhteissa. Jos 

sääriluu on taas reisiluuta lyhyempi, tulee kintereen asennosta huomattavasti suorempi ja voimme puhua 

huonoista kulmauksista takana. 

LIIKKEET 

Liikkeillä on erityisen tärkeä merkitys niin suorituskyvyn kuin ulkonäönkin kannalta. Dobermannin liik‐

keiden tulee olla joustavat, elegantit, ketterät ja vapaat. Askel on pitkä. Etujalat askeltavat liikkeessä 

mahdollisimman pitkälle eteen. Takajalkojen liikkeen tulee olla pitkä, joustava ja eteenpäin työntävä. 

Vuoroaskellus. Liikkeessä selkä on luja, jänteet ovat vahvat ja nivelet kiinteät. 

Tulkintaohje: Terveen palveluskoiran on kyettävä liikkumaan nopeasti, kestävästi ja voimakkaasti, mutta 

samalla rodunomaisen vaivattomasti. Liikunnan tulisi olla viime kädessä se ratkaiseva tekijä, jolla karsi‐

taan ensin laatuarvosanan erittäin hyvät koirat muista ja lopuksi ratkaistaan muuten tasavertaisten pa‐

remmuus. 

IHO 

Kauttaaltaan tiiviisti lihasten päällä ja hyvin pigmentoitunut. 

KARVAPEITE 

Karvan laatu: Karva on lyhyt, kova ja tiheä. Karvapeite on tiivis, myötäilee koiraa sileästi ja sitä on tasai‐

sesti kaikkialla. Alusvilla ei ole hyväksyttävää. 

Karvan väri: Väri on musta tai ruskea ruosteenpunaisilla, selkeästi rajatuilla ja puhtailla merkeillä. Vä‐

rimerkit ovat kuonossa, täplinä poskissa, kummankin silmän yläpuolella, kaulassa, kaksi läiskää rinnas‐

sa, välikämmenissä ja tassuissa, raajojen sisäpuolella, hännän alla ja istuinluiden kohdalla. 

Tulkintaohje: Valkoisten, rinnassa tai varpaissa sijaitsevien, karvojen suhteen toivomme parin kolmen kar‐

van omaavat tiputettavan laatuarvosanalle hyvä tai tyydyttävä ja kun niitä on näkyvissä vähänkin enem‐

män on laatuarvosana hylätty. Luokalla tippuu myös liian vaaleat rintamerkit. Nokiset tai epäselvästi ra‐

jautuneet tulee harkita tapauksesta riippuen. Huomiotta niitä ei saa jättää. 

VIRHEET 

Kaikki poikkeama edellä mainituista kohdista on pidettävä virheinä, joiden merkityksen tulee arvoste‐

luissa olla tarkassa suhteessa poikkeaman suuruuteen nähden. 

 Yleisvaikutelma: Puuttuva sukupuolileima. Liian vähän massaa, liian kevyt, liian raskas, korkea‐

jalkainen, hento luusto. 

 Pää: Liian voimakas, liian kapea, liian lyhyt, liian pitkä, liian paljon tai liian vähän otsapengertä. 

 Kyömynenä. Voimakkaasti laskeva, kupera tai taaksepäin kaartuva päälaenlinja. Heikko ala‐

leuka, pyöreät tai pienet, vinot silmät, vaaleat silmät. Liian voimakkaat posket, lerppahuulet, 
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liian avoimet tai liian syvällä olevat silmät. Liian ylös tai liian alas kiinnittyneet korvat, avoimet 

suupielet. 

 Kaula: Hieman lyhyt, liian lyhyt, liikaa kaula ‐ tai kurkunalusnahkaa. "Hirvenkaula", liian (epä‐

suhtaisen) pitkä kaula. 

 Runko: Pehmeä selkä, laskeva lantio, notkoselkä, köyryselkä, liian kaarevat tai liian vähän kaa‐

revat kylkiluut. Riittämätön rinnan leveys tai syvyys, selkä kokonaisuudessaan liian pitkä, riit‐

tämätön eturinta, liian ylös tai alas kiinnittynyt häntä. Vatsalinja liikaa tai liian vähän ylösvetäy‐

tynyt. 

 Raajat: Liian vähän tai liikaa kulmautuneet etu‐ ja/tai takaraajat. Löysät kyynärpäät, määritte‐

lemättömästi poikkeava‐asentoiset tai pituiset luut ja nivelet. Seistessä sisään‐ tai ulospäin 

kiertyvät tassut, pihtipolvinen / länkisäärinen ja ahdas takajalkojen asento. Avoimet tai heikot 

tassut, surkastuneet varpaat, vaaleat kynnet. 

 Karvapeite: Liian vaaleat, epäselvästi rajatut, likaiset (nokiset) värimerkit, liian tumma maski, 

suuret mustat läiskät raajoissa, tuskin erottuvat tai liian suuret rintamerkit. Pitkä tai pehmeä ja 

kiilloton tai aaltoileva karva. Karvattomat ja kaljut kohdat. Suurehkot vastakarva‐alueet erityi‐

sesti rungossa, näkyvä alusvilla. 

 Luonne: Puuttuva itsevarmuus, liiallinen temperamentti, liioiteltu terävyys, liian alhainen tai lii‐

an korkea ärsytyskynnys. 

 Koko: 2 cm tai sitä pienemmät poikkeamat rotumääritelmästä on huomioitava laatuarvostelus‐

sa alentavina tekijöinä. 

 Liikunta: Epävarmat, sipsuttavat liikkeet, jäykät liikkeet, tasakäynti (peitsaaminen) 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET 

 Yleisesti: Vastakkaisen sukupuolen leima, vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä vir‐

heitä. 

 Silmät: Keltaiset ("petolinnun") silmät tai eriväriset silmät. 

 Purenta: Ylä‐, tasa‐ tai alapurenta sekä hammaspuutokset. 

 Karvapeite: Valkoiset läiskät, todella pitkä ja aaltoileva karva, merkittävän ohut karvapeite ja 

suuret paljaat alueet. 

 Luonne: Arkuus, hermostuneisuus ja aggressiivisuus. 

 Koko: Yli 2 cm alitukset tai ylitykset rotumääritelmässä ilmoitetuista mitoista. 

 Huom.: Uroksilla tulee olla kaksi selvästi havaittavaa, normaalisti kehittynyttä kivestä, jotka 

ovat kokonaan laskeutuneet kivespusseihin. 

Edellisessä rotumääritelmässä vielä hyväksytty sininen väri ei yllä olevan rotumääritelmän mukaan 

enää ole dobermanneilla hyväksytty väri. Tämä muutos tulee kuitenkin voimaan FCI:n päätöksen (12‐

13.12.1993) mukaisesti 1.1.1999. 



Suomen Dobermannyhdistys ry    Jalostuksen tavoiteohjelma 2015‐2019 

 

 
71 

 

4.4.2	Näyttelyt	ja	jalostustarkastukset	
Kaaviossa 37 esitetään graafisesti pylväinä kyseisinä vuosina syntyneistä näyttelyissä käyneiden koirien 

prosenttiosuudet. 

Kaavio 37. Näyttelytilasto 1998‐2012 syntyneet (lähde: SKL) 

 
Synt.vuosi  Synt. Kpl  käyntejä kpl  käyntejä yht % 

1998  257  114  44,36 % 

1999  213  118  55,40 % 

2000  241  143  59,34 % 

2001  99  48  48,48 % 

2002  255  124  48,63 % 

2003  172  86  50,00 % 

2004  262  126  48,09 % 

2005  242  129  53,31 % 

2006  268  131  48,88 % 

2007  283  121  42,76 % 

2008  233  96  41,20 % 

2009  220  96  43,64 % 

2010  210  85  40,48 % 

2011  172  67  38,95 % 

2012  213  71  33,33 % 

 
Dobermanneille ei tällä hetkellä järjestetä jalostustarkastuksia. 

4.4.3	Ulkomuoto	ja	rodun	käyttötarkoitus	
Dobermanni on palveluskoira,  joka keskikokoisena, normaalirakenteisena rotuna soveltuu erittäin hy‐

vin kaikkiin palveluskoiralajeihin. Koiraa käytetään myös monissa muissa koiraharrastuksissa. Aluskar‐

van puuttuminen rajoittaa käyttöä pakkasella (vaikka rotu soveltuu myös vetokoiraksi). 
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5.	YHTEENVETO	AIEMMAN	JALOSTUKSEN	TAVOITEOHJELMAN	
TOTEUTUMISESTA	
 
Dobermannien ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 1984 
ja  sen  oli  voimassa  1985‐1994.  Vanhan  mallirungon  mukaisena  tehty  toinen  tavoiteohjelma  on 
hyväksytty Kennelliiton Jalostustieteellisessä toimikunnassa 1994 ja se oli voimassa 1995‐2003. Kolmas 
ja  tätä  tavoiteohjelmaa  edeltävä  ohjelma  on  hyväksytty  Kennelliiton  Jalostustieteellisessä 
toimikunnassa 2003 ja se oli voimassa 2004‐2008. 

5.1	Käytetyimpien	jalostuskoirien	taso	
Taulukkoon  7  on  listattu  15:n  tällä  hetkellä  suosituimman  jalostusuroksen  jälkeläisten  lonkka‐  ja 
silmäsairaustiedot.  Jalostusurosten  jälkeläisten  keskimääräinen  tutkimusprosentti  (35  %)  on  melko 
alhainen. Osittain  tämä  johtuu  jälkeläisten  nuoresta  iästä.  Tutkituista  lonkista  on  keskimäärin  23 % 
sairaita ja tutkituista silmistä on keskimäärin 18 % sairaita. 

Taulukko 7. Suosituimpien jalostusurosten jälkeläisten lonkka‐ ja silmäsairaustilasto 2003‐2011 

 
Uros 

Syntymä‐ 
vuosi 

Pennut  Lonkat  Silmät 

Pentueet  Yhteensä 

Vuoden 
aikana 

Toisessa 
polvessa 

Tutkittu  Sairas  Tutkittu %  Sairas %  Tutkittu  Sairas  Tutkittu %  Sairas % 

1  ATTILA ELECTRA KING  2007  11  86  9     11  3  13 %  27 %  12  5  14 %  42 % 

2  GIAN VON DER MOOREICHE  2003  7  43  0  36  30  4  70 %  13 %  32  8  74 %  25 % 

3  CLIFF VOM BEUCHOWER HOF  2005  7  38  0  17  17  1  45 %  6 %  16  6  42 %  38 % 

4  SANT KREAL JAGO  2005  6  37  0  9  7  5  19 %  71 %  6  2  16 %  33 % 

5  HALETTAH ELTON EICK  2007  6  37  0     3  0  8 %  *  4  1  11 %  25 % 

6  PUMA VOM ESCHENBRUCH   2003  4  34  0  10  20  4  59 %  20 %  19  2  56 %  11 % 

7 
SERGIUS‐ALEKSANDRIJA OCEAN 
FOR TRUE NORTH 

2007  4  30  0  6  12  7  40 %  58 %  11  2  37 %  18 % 

8  YACHEERO'S PANDO PANDERO  2007  5  30  5  8  3  27 %  38 %  4  0  13 %  0 % 

9  HEIKO VOM FERRENBERG  2006  4  29  0     13  2  45 %  15 %  12  1  41 %  8 % 

10  STAY IN STYLE CART CAPONE  2007  3  26  0     4  0  15 %  0 %  2  0  8 %  * 

11  BRISKA'S ALEX  2006  3  23  0  8  1  35 %  12 %  9  0  39 %  0 % 

12  GRAND MOLLIS ARMANI  2008  4  23  0  32  2  0  9 %  *  2  0  9 %  * 

13 
MARVINETTE'S HERRLICH 
HARLEY 

2006  3  22  0  24  11  5  50 %  45 %  8  1  36 %  12 % 

14  SANT KREAL YURY DOLGORUKY  2005  2  22  0  30  4  1  18 %  25 %  3  1  14 %  33 %  

15  A'DREAMS MAGNUM  2004  3  20  0  11  10  2  50 %  20 %  9  2  45 %  22% 

YHT.  72  500  14  175  160  38  kA 34 %  kA 23 %  149  31  kA 30 %  kA 18 % 
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5.2	Aiemman	jalostuksen	tavoiteohjelman	toteutuminen	
Tavoite  Toimenpide  Tulos 

PK‐kokeet 
Tavoitteeksi pitää asettaa 
kaikenlaisen koeaktiivisuuden 
kasvattaminen. Vähintään 20% 
koirista olisi saatava koekentille. 

Koulutukset ja leirit.  Tavoite ei ole toteutunut. 
Palveluskoirakokeissa on 2005‐
2011 syntyneistä käynyt alle 10% 
koirista. 

CAH 
Tavoitteena tulee olla, että 25% 
kannastamme saadaan tutkituksi 
verikokein keskitetyssä 
laboratoriossa (tällä hetkellä 
VETLAB). Ja, että tutkimustulos 
otetaan myös yli 6‐vuotiaalta 
yksilöltä. 

PEVISA  Tavoite on saavutettu melko 
hyvin. Vuosina 2000‐2007 
syntyneistä koirista on tutkittu n. 
30%. 

HD 
Tavoitteena tulee olla, että 35% 
kannastamme saadaan 
kuvatuksi, sekä sairausprosentin 
painaminen noin 13%:iin. Ja että 
D‐ ja E‐asteiset sairaudet 
saadaan rajoitettua 
hajatapauksiin. Toivottavaa 
kuitenkin olisi, että C‐lonkkaisten 
koirien käyttö jalostuksessa 
rajoitettaisiin hajatapauksiin 

PEVISA  Tutkimusmäärän osalta tavoite 
on toteutunut hyvin. Vuosina 
2005‐2012 syntyneistä koirista 
keskimäärin 40 % on 
lonkkakuvattu. Tulostavoite ei 
ole toteutunut, vaan sairaita 
koiria on keskimäärin 20%. E‐
lonkkaisia koiria ei ole 2000‐
luvulla kuvattu lainkaan ja D‐
lonkkaisia alle 5 %.  

PHTVL/PHPV 
Tavoitteena tulee olla, että 35% 
kannastamme saadaan 
biomikroskoopilla peilatuksi, 
sekä sairausprosentin 
painaminen 25%:iin. Ja että 
toisen (2) asteen ja sitä 
vaikeammat sairaudet saadaan 
rajoitettua hajatapauksiin. 
Toivottavaa kuitenkin olisi, että 
1‐asteen koiria käytettäessä olisi 
toinen osapuoli täysin terve 

PEVISA  Tutkimusmäärän osalta tavoite 
on toteutunut. Vuosina 2005‐
2012 syntyneistä koirista on 
keskimäärin 37 % silmäpeilattu. 
Sairausprosentti on keskimäärin 
17 %.  
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6.	JALOSTUKSEN	TAVOITTEET	JA	TOTEUTUS	

6.1	Jalostuksen	tavoitteet	
Jalostuspohja 

1. Keskimääräisen sukusiitosasteen laskeminen alle 7% (8 polvella laskettuna). 

2. Tai keskimääräisen sukusiitosasteen laskeminen alle 3% (5 polvella laskettuna) 

3. Jalostusurosten ja ‐narttujen lukumäärän suhteen pitäminen yli 85% tasolla. 

4. Yksittäisen koiran pentumäärä rajoitetaan korkeintaan 60 yksilöön elinaikanaan. 

Käyttäytyminen, luonne ja käyttöominaisuudet 
1. 30% koirista on saatava luonnetestiin. Jalostuskoirat kaikki. 

2. 30% koirista on saatava MH‐kuvaukseen. Jalostuskoirat kaikki. 

3. 20% koirista olisi saatava PK‐kokeisiin. 

4. 50% koirista olisi saatava BH‐kokeeseen. 

Terveys ja lisääntyminen 
1. Puolet koirista on lonkkakuvattava ja sairausprosentti painettava pysyvästi alle 20%. 

2. Puolet koirista on silmäpeilattava ja sairausprosentti painettava pysyvästi alle 10%. 

3. 30% koirista on tarkistettava maksakokein ja painopistettä saatava siirrettyä yli 6v koiriin. 

4. 10% koirista on tutkittava jollain tavalla DCM:n suhteen. Kaikki suomalaiset jalostuskoirat on 

tutkittava vuoden sisällä ennen astutusta kardiologisella ultraäänitutkimuksella, johon sisältyy 

lepoEKG. Mikäli lepoEKG:n (lyhytkestoinen EKG) tulos on rajatapaus, koira tulee tutkia ennen 

astutusta Holter tutkimuksella lopullisen diagnoosin varmistamiseksi. Tutkimuksen suorittaa 

Yliopistollinen Eläinsairaala (YES) tai SKL:n hyväksymä kardiologi. Tutkimustuloksia tulisi saada 

koirista 7 ikävuoteen asti. Suositus on, että kaikki jalostukseen käytetyt suomalaiset koirat tut‐

kitaan myös uudelleen 1‐2v kuluessa viimeisen pentueen syntymästä. 

5. Nuorista koirista pitäisi saada virallisia (SKL:n sääntöjen mukaisia) tutkimustuloksia spondyloo‐

sin varalta. Lisäksi koiria kannattaisi tutkia kilpirauhasen vajaatoiminnan ja von Willebrandin 

taudin varalta. 

Ulkomuoto 
1. Saada ainakin yksi anatomia‐arvio 50% koirista. 

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

1. Jalostukseen käytettävillä koirilla oltava luonnetta kuvaava tulos (LTE, MH tai ZTP) 

2. Jalostukseen käytettävillä koirilla ei saa olla pelosta, arkuudesta/ pidättyväisyydestä tai aggres‐

siivisuudesta johtuvia mainintoja luonnetta kuvaavassa testituloksessa. Jalostukseen käytettä‐

villä korilla ei saa olla mainintoja aggressiivisuudesta näyttelyarvostelussa. 

3. Jalostukseen käytettävillä koirilla on tutkimus hypotyreoosin varalta (VETLAB). 

4. Jalostukseen käytettävillä koirilla on alle 3 vuotiaana tehty spondyloositutkimus (lausunto SKL). 

Käytettäessä spondyloosisairasta (SP1‐SP3) yksilöä pyritään etsimään sille partneri, joka on 

spondyloosivapaa (SP0). Jalostuksessa ei yhdistetä yksilöitä, joilla on keskivaikea (SP3) 

spondyloosi. 
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5. Koiraa, jolla on todettu katarakta ei käytetä jalostukseen. 

6. Jalostukseen käytettävillä koirilla on vWd‐tulos. 

7. Jalostukseen käytetyiltä koirilta tutkitaan DCM uudelleen 1‐2v kuluessa viimeisen pentueen 

syntymästä. 

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle 
1. Yksittäisen koiran pentumäärä rajoitetaan korkeintaan 60 yksilöön elinaikanaan. 

6.3	Rotujärjestön	toimenpiteet	
Käyttäytyminen, luonne ja käyttöominaisuudet 

- Koulutukset, leirit ym. palveluskoiraharrastusta tukeva toiminta. 

- Järjestetään kokeita ja testejä. 

- Luonnetesti/MH‐kuvaus maksupalautukset, kannustetaan osallistumaan luonnetta mittaaviin tes‐

teihin. 

- Laaditaan kyselykaavakkeita, jotka suunnataan nuorten koirien omistajille. 
- Järjestetään ja osallistutaan kursseille ja tilaisuuksiin, joissa käsitellään koiran käyttäytymistä. 

Jalostuspohja, terveys ja lisääntyminen 

- PEVISA 
- Pyritään saamaan mahdollisimman moni kasvattaja sitoumuskasvattajasopimuksen piiriin 

- Sitoumuskasvattaja ja muut kasvattajat listat nettisivuilla 

- Vuoden kasvattajakilpailu: Vuoden kasvattajan arvoon lasketaan kasvattajan suorittamien omien 

jalostuskoirien ja kasvattiensa näyttely‐, kilpailu‐ ja testitulosten lisäksi terveystulokset painottaen 

DCM tutkimustuloksia. Tulosten laatu terveysosiossa ei ole ratkaiseva. Lisäpisteitä kasvattaja saa 

kaikista aktiviteeteista rotuyhdistyksessä. Vuosittain voidaan määrittää erilaisia painotusarvoja. 

Tulokset suhteutetaan koirien lukumäärään. 

- Tiedotus ja koulutus: Dobermann‐päivät, kasvattajille tarjotaan rotuun liittyvää tietoa ja koulutus‐

ta. Kasvattaja‐sähköpostilistan, Dobermann‐lehden, facebook‐ryhmän ja internetsivujen käyttö 

tiedotusvälineenä. 

- Terveystutkimusten maksupalautukset, kannustetaan tutkimaan etenkin jalostukseen käytettäviä 

koiria mahdollisimman laajasti. 

- Pentuvälitys, jossa painotetaan yhdistyksen suositustuloksia. 

- Pyritään järjestämään joukkotestaustilaisuuksia mm. CAH, vWd osalta. 

6.4	Uhat	ja	mahdollisuudet	sekä	varautuminen	ongelmiin		

6.4.1	SWOT‐analyysi	

Vahvuudet  Heikkoudet

Populaatio 

 Suomessa populaatiota arvioivat luvut ovat 
hyviä ja kasvatustyö pääsääntöisesti motivoi‐
tunutta ja sukusiitoksen sekä matadorijalos‐
tuksen välttämisen osilta valveutunutta. 

Luonne ja käyttöominaisuudet 

 Dobermannin luonne vaikuttaa edelleen ole‐
van parantumassa sen suhteessa ihmisiä koh‐

Populaatio

 Populaatiorakenne muualla Euroopassa on tunnuslu‐
kujen suhteen Skandinaviaa heikompi. Suosittuja 
uroksia käytetään runsaasti ja sukusiitosprosentit 
ovat joskus melko korkeita.  

Luonne ja käyttöominaisuudet 

 Dobermannissa esiintyy vielä liian paljon erilaisia 
pelkoja ja jonkun verran erilaista aggressiivisuutta. 
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taan. 

 Rodun edustajat pystyvät kilpailemaan tulok‐
sellisesti rodunomaisissa kokeissa ilman oh‐
jaajan erikoisosaamista. 

Terveys 

 Suomalaisen jalostuksessa käytettävän mate‐
riaalin, mutta myös koko populaation terveys‐
tiedot ovat pääsääntöisesti hyvät.  

 Jäsenistöllä on erittäin hyvä valmius ja moti‐
vaatio terveystutkimuksiin. 

Rakenne 

 Dobermannin rakenne, sen ulkomuoto, koko, 
näyttävyys, karvapeitteen helppohoitoisuus 
ovat rodun vahvuuksia. 

 Ulkomuoto ei altista rotua kovin moniin ra‐
kenteesta johtuviin sairauksiin. 

 Rodussa esiintyy yliaktiivisia, herkästi stressaantuvia, 
keskittymiskyvyttömiä, mutta myös haluttomia ja 
huonosti motivoitavia yksilöitä, joiden kanssa elämi‐
nen ja harrastaminen on ajoittain vaikeaa. 

Terveys 

 Dobermannilla löytyy melko runsaasti erilaisia saira‐
uksia ja vikoja. Näiden kaikkien ongelmien ottaminen 
huomioon jalostuksessa on erittäin haastavaa, sillä 
liika karsinta ei ole suotavaa, vaikka ongelmien ole‐
massaolo pitää tiedostaa. 

Rakenne 

 Rodussa esiintyy ulkomuodossa kahta ääripäiden 
ominaisuutta. Koirat ovat joko liian kevyitä, kapeita 
ja heikkolihaksisia tai liian massiivisia, syvä‐ ja le‐
veärintaisia.  

 Kaikilla dobermannityypeillä nähdään ajoittain heik‐
koja polvikulmauksia ja heikkoja takalihaksia, jotka 
saattavat altistaa vilkkaan koiran ristisiderepeämiin. 

Muut 

 Geenivirta Suomeen, joka on runsasta, tuo muka‐
naan materiaalia, joka ei ole tutkittu samojen kritee‐
reiden ja saman laajuuden mukaan kuin meillä Suo‐
messa on totuttu.  

 Kasvattajien genetiikan tiedot ovat muualla Euroo‐
passa Pohjoismaita vähäisemmät ja monien kasvatta‐
jien taloudellinen riippuvuus koirankasvatuksesta oh‐
jaa kyseenalaisiin toimintoihin (väärennökset, pape‐
rittomat koirat, sairaat koirat, narttujen liian tiheä 
penikointi, halpatuonti jne.). 

 Jäsenistön passiivisuus vaikeuttaa yhdistystoimintaa.

 Osalla koirien omistajia ja kasvattajia ei ole riittävää 
osaamista arvioida koiria. Jokaiselle koiralle tulisi an‐
taa riittävä peruskoulutus. 

Mahdollisuudet  Uhat

Populaatio 

 Dobermannin määrät ovat nousseet typistyk‐

sistä johtuvista aallonpohjista kaikkialla, mikä 

osoittaa, että rodusta pidetään. Tämä mah‐

dollistaa oikealla tavalla käytettynä kansainvä‐

lisen heterotsygotian lisäämisen. 

 Rotumääritelmään mahdollisesti lähivuosina 

tehtävä muutos, jonka mukaan typistettyjä 

dobermanneja ei enää saa arvostella FCI:n 

alaisissa näyttelyissä ja kokeissa, vähentää 

pelkkään ulkomuotoon liittyvän, usein entisis‐

tä Itä‐Euroopan maista tulevan, ajoittain ky‐

seenalaisen tuonnin. 

 Kansainvälinen yhteistyö Englannin, USA:n ja 

Etelä‐Amerikan kanssa laajentaisi eurooppa‐

laisen ja suomalaisen dobermannin populaa‐

Populaatio

 Matadorijalostuksen kehittyminen.  

 Sukusiitosasteen nouseminen. 

 Samojen sukulinjojen runsas ja harkitsematon 
jalostuskäyttö. 

Luonne ja käyttöominaisuudet 

 Käyttäytymisongelmien lisääntyminen. 

 Suurten koirien purematapausten myötä aggressii‐

visten koirien lainsäädäntö rantautuu myös Suo‐

meen. 

 Luonnetta ja käyttäytymistä analysoivien testien ja 

kokeiden sekä saatujen tulosten huono luotettavuus 

ja käytettävyys, jota ei ole saatu kehitettyä. 

Terveys 

 Terveyden ylläpitämiseen rodussa tarvitaan kehitty‐

nyt ja varma diagnostiikka, joka puuttuu vielä osan 

sairauksien osalta.  
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tiota. 

Luonne ja käyttöominaisuudet 

 Koiran omistajien ja kasvattajien osaamista 

voidaan parantaa seminaarein, koulutuksin ja 

erityyppisten julkaisujen ja kirjoitusten avulla. 

Tämä auttaa tekemään oikeita koulutuksellisia 

ja jalostuksellisia ratkaisuja.  

 Koirien hyvinvointi edellyttää kaikkialla eetti‐

sesti oikeaa koiran pitämistä ja oikeita koulu‐

tusmenetelmiä. Näiden ongelmien ennakointi 

ja sisäinen puuttuminen havaittaviin lieveil‐

miöihin estävät tehokkaasti monet aiheeseen 

liittyvät uhkat. 

Terveys 

 Geenitestit ja yhä parantuvat DCM‐

tutkimusmenetelmät mahdollistavat varhai‐

semman diagnostiikan ja paremmat DCM‐

tutkimusmahdollisuudet.  

Muut 

 Yhdistyksen tilannetta voisi parantaa suurem‐

pi yhteenkuuluvuus, jota luotaisiin järjestä‐

mällä enemmän yhteistä toimintaa (esim. il‐

lanvietot, matkat, keskustelut ja luennot). 

 Rodustamme todennäköisesti löytyy monia erilaisia 

dilatoivaan kardiomyopatiaan altistavia geenivirhei‐

tä, ja esiintyvyys saattaa kasvaa nykyisestä.  

 Monien muiden sairauksien yhteydessä ympäristö‐

vaikutuksilla saattaa olla merkittävä vaikutus sairau‐

den kehittymiseen tai tutkimusmenetelmiä ei löydy 

tai ne eivät tuo riittävällä varmuudella tai varhain 

esiin sairauksia.  

 Ulkomaisen materiaalin terveydentilasta löytyy har‐

voin luotettavaa tietoa. Kasvattajat joutuvat teke‐

mään jalostuspäätöksiä huhujen ja otaksumien pe‐

rusteella. 

Rakenne 

 Liioiteltujen ulkomuodon piirteiden ja rakenteellisten 
heikkouksien lisääntyminen. 

6.4.2	Varautuminen	ongelmiin	
Koirien oikea pito, koulutus ja koiran käyttäytymisen ymmärtäminen auttaa omistajia selviytymään 

kookkaan ja aktiivisen dobermannin kanssa paremmin. On erittäin tärkeää, että koiran omistajille muis‐

tutetaan koiran omistamisen vastuusta ja että omistajat ymmärtävät miten vakavia vaurioita syntyy 

koiran ja lapsen ajatusmaailman yhteentörmäyksissä. Lapset ovat suuri riskiryhmä ja lapsen vammau‐

tuminen tuottaa suurimmat otsikot mediaan. Koirien keskinäisissä riidoissa pienet koirat ovat myös 

häviävä osapuoli. 

Käyttäytymisominaisuuksilla on usein matalat heritabiliteettiarvot. On kuitenkin aivan selvää, että rotu‐

jen ja yksilöiden välillä on geneettisiä eroja (Vas 2006). Parantamalla kokeiden ja testien rakennetta ja 

arvosteluja, heritabiliteettiarvoja voitaisiin nostaa ja jalostusta suorittaa tehokkaammin haluttujen 

ominaisuuksien suhteen (Ruefenacht). Testien pitäisi olla mahdollisimman hyvin suunniteltu – ratojen 

samanlaisia ja samanlaisilla välineillä suoritettuja. Testien tulokset on kirjattava eläimen reaktioita ja 

toimintoja mittaamalla eikä subjektiivisilla testaajakohtaisilla mieltymyksillä. Tässä kohdassa luonnetes‐

tit ja MH eroavat selkeästi toisistaan. MH‐arviossa ei oteta kantaa, minkälainen toiminta on paras, vaan 

koiran reaktiot pisteytetään. Ratojen rakentamiseen on kiinnitetty erikoisen paljon huomiota ja yritetty 

siten välttää niiden aiheuttamia ympäristöperäisiä virheitä arvostelussa. Luonnetesti on enemmän 

tuomarin subjektiivinen arvio koirasta.  

Eläimen oppimisella on voimakas vaikutus testituloksiin. Kokeet ja kilpailut perustuvat koiran opettami‐

seen ja sen jälkeisen toiminnan eli opitun testaamiseen. Jo lähtökohdiltaan kokeiden antama tieto on 

siis genetiikan kannalta vähäistä. Kokeissa voitaisiin suorituspisteiden lisäksi arvioida koiran tempera‐
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menttia (persoonallisuutta) tarkemmin. Tällä tavalla voitaisiin havainnoida koiran stressinsietokykyä ja 

sosiaalista käyttäytymistä. Tulevaisuuden näkymät saattavat aiheuttaa sen, että hyväksyttävän ja sa‐

malla tarvittavan käyttäytymisen jalostus menee jopa terveyden jalostamisen edelle. 

‐ Kannustetaan koirien osallistumista monipuolisesti erilaisiin testeihin, kuvauksiin ja kokeisiin. 

‐ Järjestetään kyseisiä tapahtumia. 

‐ Laaditaan kyselykaavakkeita, jotka suunnataan nuorten koirien omistajille. 

‐ Järjestetään ja osallistutaan kursseille ja tilaisuuksiin, joissa käsitellään koiran käyttäytymistä. 

6.5	Toimintasuunnitelma	ja	tavoiteohjelman	seuranta	
Tavoiteohjelman toteutumista seurataan jatkuvasti jalostustoimikunnassa sekä kehityskeskusteluilla 
kasvattajien ja harrastajien kanssa. PEVISAn vaikutuksia seurataan tilastoista vuositasolla. 
 

Vuosi  Tehtävä tai projekti 

2015   Terveyskysely 

 Luonnekysely 

 Sitoumuskasvattajuuden uudistaminen 

 Pentuvälityksen uudistaminen 

 Dobermann‐päivät tai muu koulutustilaisuus kasvattajille / jäsenille 

 Luonnetestit / MH‐kuvaukset 

 ZTP‐testi 

 PK‐, toko‐ ja valjakkolajien rotumestaruudet 

 Erikoisnäyttely 

 IDC näyttely ja kokous Suomessa 

2016   Luonneprofiilit 

 Koulutusmateriaali kasvattajille 

 Dobermann‐päivät tai muu koulutustilaisuus kasvattajille / jäsenille 

 Luonnetestit / MH‐kuvaukset 

 ZTP‐testi 

 PK‐, toko‐ ja valjakkolajien rotumestaruudet 

 Erikoisnäyttely 

2017   Sukutaulutietokanta 

 Terveystilanteen tarkastus verrattuna asetettuihin tavoitteisiin  

 PEVISAn ajantasaisuuden tarkastus  

 Jalostussuositusten ja pentuvälityksen tarkastus 

 Dobermann‐päivät tai muu koulutustilaisuus kasvattajille / jäsenille 

 Luonnetestit / MH‐kuvaukset 

 ZTP‐testi 

 PK‐, toko‐ ja valjakkolajien rotumestaruudet 

 Erikoisnäyttely 

2018   Uuden jalostuksen tavoiteohjelman 2020‐2024 valmistelu ja tarvittaessa PEVISA 
päivitys  

 Dobermann‐päivät tai muu koulutustilaisuus kasvattajille / jäsenille 

 Luonnetestit / MH‐kuvaukset 

 ZTP‐testi 

 PK‐, toko‐ ja valjakkolajien rotumestaruudet 

 Erikoisnäyttely 
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2019   Uusi JTO ja PEVISA voimaan 

 Dobermann‐päivät tai muu koulutustilaisuus kasvattajille / jäsenille 

 Luonnetestit / MH‐kuvaukset 

 ZTP‐testi 

 PK‐, toko‐ ja valjakkolajien rotumestaruudet 

 Erikoisnäyttely 

jatkuva   Yhteistyö IDC‐organisaation, muiden maiden rotuyhdistysten ja kasvattajien 
kanssa 

 Kyselyiden tulosten analysointi ja tallennus 

 ZTP‐testi‐, luonnetesti‐ ja MH‐tulosten analysointi 

 DCM‐tulosten tallennus ja analysointi 

 Kuolinsyiden seuranta 

 Tarvittaessa ulkomuototuomarikoulutusten järjestelyt sekä materiaalin päivitys 

 Tarvittaessa yhdistyksen toimihenkilöiden koulutus 
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