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1. YHTEENVETO 
Kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelman tarkoitus on kartoittaa ja päivittää tietoa rodun jalostuksellisesta 

tilanteesta kotimaassa sekä asettaa jalostuksen tavoitteet ja tarjota keinoja niiden saavuttamiseksi. Jalostuksen 

tavoiteohjelman on myös tarkoitus kerätä yhteen saatavilla oleva olennainen tieto, jota tarvitaan 

kääpiösnautserijalostuksen pitkän tähtäimen kehittämiseen. Jalostuksen tavoiteohjelma on tarkoitettu kasvattajille, 

omistajille, harrastajille ja kaikille rodusta kiinnostuneille. Kääpiösnautseri on kaikki värit mukaan lukien pysynyt 

erittäin suosittuna rotuna 2000-luvulla. Kasvattajien määrä lisääntyy kuukausittain. Tavoitteena on saada myös 

uudet kasvattajat yhteistyöhön rotujärjestön kanssa, toimittamaan tietoja koiristaan ja sitoutumaan yhteisiin 

päämääriin, joita tähän jalostuksen tavoiteohjelmaan on kerätty. 

Kääpiösnautseri oli alun perin rottakoira ja talonvahti maatiloilla. Nykyään se on seura- ja harrastuskoira, jolta 

vaadittavat ominaisuudet poikkeavat jonkin verran alkuperäisen käyttötarkoituksen vaatimuksista. Jalostuksessa on 

soveltuvin osin kunnioitettava rodun alkuperää ja pyrittävä säilyttämään alkuperäiset luonne- ja ulkomuoto-

ominaisuudet terveyttä unohtamatta. Suomen Kääpiösnautserikerho ry työstää parhaillaan kääpiösnautserin 

luonneprofiileja sekä luonnetestin että MH-kuvauksen osalta. Myös terveyskysely on työn alla. 

Terveyden heikkeneminen, geneettisen monimuotoisuuden hupeneminen ja perinnöllisten sairauksien leviäminen 

yksittäisten urosten liikakäytön seurauksena on edelleen suurin jalostuksellinen uhka rodulle. Tavoitteena on lisätä 

jalostukseen käytettävien eri urosten määrää ja nostaa niiden keskimääräistä jalostukseenkäyttöikää.  

Muita haasteita ovat kasvattajien yhteistyö rotujärjestön kanssa ja keskenään  sekä sitoutuminen yhteisiin 

tavoitteisiin. Jokainen kantaa vastuun omista valinnoistaan, mutta jokaisen valinnat vaikuttavat aina myös 

käytettävissä olevien jalostuskoirien laatuun. Tämän päivän kasvattajat määrittelevät sen, mitä tulevilla kasvattajilla 

on käytettävissä omaan jalostustyöhönsä. Yhteisenä tavoitteena tulee olla terve, hyväluonteinen ja rotumääritelmän 

mukainen kääpiösnautseri. 

2. RODUN TAUSTA 
Kääpiösnautseri polveutuu suo- eli turvekoirasta, joka on yksi vanhimmista Euroopassa eläneistä koiraroduista. 

Maantieteellisesti rodun koti on Etelä-Saksa. 1800-luvun loppupuolella rotumme on mainittu Saksassa useissa 

yhteyksissä, mutta vasta 1880 julkaistiin pinserin ja snautserin rotumääritelmät ensimmäisissä saksalaisissa 

sukutaululehdissä. Osa koirista oli tuolloin karkeakarvaisen pinserin jälkeläisiä, osan vanhemmista ei ollut tietoa. 

Jalostukseen käytettiin tuolloin myös keskikokoisia snautsereita ja affenpinsereitä sekä mahdollisesti muitakin rotuja. 

Varsinaisesti nimi kääpiösnautseri tuli ensimmäisen kerran esille Frankfurtin koiranäyttelyn yhteydessä vuonna 1899.  

 

Alussa kääpiösnautsereita oli varsin monen värisiä: mm. black and taneja, ruskeita ja jopa kirjavia. Ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen päätettiin, että oikeat värit kääpiösnautserille ovat samat kuin snautserillekin eli musta ja 

pippuri-suola. Myöhemmin FCI hyväksyi myös musta-hopean ja valkoisen värin. Vuodesta 1978 lähtien musta-hopeat 

ja vuodesta 1994 lähtien myös valkoiset kääpiösnautserit ovat saaneet kilpailla CACIBeista.  

 

Kääpiösnautseri on alun perin ollut pääasiassa rottakoira, joka on pyydystänyt jyrsijöitä talleilla. Nykyisin siitä on 

tullut lähinnä seura- ja harrastuskoira. Kääpiösnautseri soveltuu mainiosti moniin harrastuksiin ja omistajien 

kiinnostus erilaisia lajeja kohtaan on jatkuvassa kasvussa. Kääpiösnautseri on levinnyt lähes kaikkiin maihin ja kanta 

on monissa maissa varsin runsas. Suomeen ensimmäinen kääpiösnautseri rekisteröitiin Suomen Kennelliiton mukaan 

vuonna 1956. Kyseessä oli musta koira. Samana vuonna maahan tulivat myös ensimmäiset pippuri-suolan väriset 
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kääpiösnautserit. Ensimmäiset musta-hopean väriset kääpiösnautserit tulivat maahan vuonna 1979 ja ensimmäinen 

valkoinen kääpiösnautseri rekisteröitiin Suomessa vuonna 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 1. Snautserin sukupuu 

 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 

Rotujärjestö Suomen Kääpiösnautserikerho ry – Finska Dvärgschnauzerklubben rf 

Kääpiösnautsereiden oma yhdistys perustettiin vuonna 1995 ja sen nimeksi tuli Suomen Kääpiösnautserikerho ry 

(SKSK). Suomen Kennelliitto myönsi yhdistykselle rotua harrastavan yhdistyksen oikeudet vuonna 2004 ja lopulta 

rotujärjestöoikeudet 2010. Ennen rotujärjestöoikeuksien saamista Suomen Kääpiösnautserikerho ry kuului muiden 

snautseri-pinserirotujen yhdistysten tavoin rotua harrastavana yhdistyksenä Suomen Snautseri-Pinserikeskusjärjestö 

ry – Finlands Schnauzer-Pinscherklubben rf:iin (SSPK). SSPK ry oli Suomen Kennelliitto ry:n (SKL) ja Internationale 

Scnauzer Pinscher Unionin (ISPU) jäsen. Kun jäsenmäärät kasvoivat ja muut rotujärjestökriteerit alkoivat täyttyä, 

rotukerhot irtautuivat toinen toisensa jälkeen SSPK:sta vuosien 2009–2011 aikana. SSPK lakkautettiin 11.12.2011. 

 
Suomen Kennelliiton laatiman rotujärjestön ohjesäännön (1.7.1997) mukaan SKSK  

 Harjoittaa kääpiösnautsereita koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä pyrkii aktiivisesti keräämään 
rodun harrastajat yhdistyksensä ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin syventääkseen heidän rotu- ja 
kenneltietouttaan. 

 Ohjaa kääpiösnautsereiden jalostusta harjoittamalla jalostusneuvontaa jalostustoimikunnan avulla. 
Jalostustoimikunnan nimittää kerhon hallitus. 

 Huolehtii rodulle laaditun jalostuksen tavoiteohjelman ajantasaisuudesta. 
 Tekee yhteistyötä muiden snautseri-pinserirotujen yhdistysten jalostustoimikuntien ja SKL:n 

jalostustieteellisen toimikunnan kanssa jalostustyön kehittämiseksi. 
 Järjestää kääpiösnautsereiden jalostustarkastustoimintaa sekä toimii hyvässä yhteistyössä rotunsa piirissä 

toimivien kasvattajien kanssa. 
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 Tarjoaa jalostukseen tarvittavaa perustietoa julkaisemalla vuosittain kääpiösnautsereiden jalostusta 
koskevaa aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä rekisteröinti- ja terveystietoja. 

 Kartoittaa kääpiösnautsereiden terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden rodussa esiintyvien 
sairauksien vastustamiseksi ja seuraa PEVISA-ohjelman* tavoitteiden toteutumista.  
 
*PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma tuli kääpiösnautsereiden osalta voimaan 
1.1.2011 alkaen koskien silmäsairauksia. 

 

SKSK:n toiminnasta vastaavat hallitus, jalostustoimikunta ja muut hallituksen tarpeen mukaan nimittämät 

toimikunnat.  Hallitus valitaan vuosikokouksessa, jolloin erovuorossa on puolet hallituksen kuudesta jäsenestä ja joka 

toinen vuosi puheenjohtaja. Yhdistyksen sääntöihin voi tutustua yhdistyksen kotisivuilla www.kaapiosnautseri.fi. 

SKSK alkoi julkaista omaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kääpiösnautseri -nimistä jäsenlehteä vuonna 1996. Lisäksi 

SKSK julkaisee vuosittain tulosjulkaisun, joka käsittää mm. näyttely-, agility- ja koetulokset, rekisteröinnit, 

terveystutkimus- ja jalostustarkastustulokset sekä osan Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä Koiranetistä 

saatavista tilastoista. Lisäksi tulosjulkaisussa on lista ja kuvat edellisenä vuonna Kennelliiton myöntämän tittelin 

saavuttaneista koirista.  

Koska kääpiösnautsereiden rekisteröintimäärä ylittää vuosittain 500 kappaletta, on rotujärjestö Suomen 

Kääpiösnautserikerholla oikeus järjestää kaksi erikoisnäyttelyä vuosittain. Näihin erikoisnäyttelyihin osallistui vuonna 

2012 yhteensä 166 kääpiösnautseria. 

SKSK:n jäsenmäärä vuosina 1995–2010 on kehittynyt seuraavasti: vuoden 1996 lopussa jäseniä oli 151, vuoden 2000 

lopussa 720 ja vuoden 2012 lopussa 1519. Kasvattajalla on mahdollisuus liittää uudet pennunostajat yhdistyksen 

jäseniksi alennettuun hintaan. 

Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista toimintaa. Useimpina vuosina on järjestetty kääpiösnautseripäivä, jossa 

jalostustoimikunta on esitellyt edellisen vuoden tilastoja ja terveystilannetta. Siellä on myös pyritty sopimaan 

yhteisistä periaatteista rodun jalostuksessa. Jäsenille pyritään järjestämään vuosittain myös esim. kesäleiri, luentoja, 

trimmauskursseja, koulutuksia (mm. agilitya) ja silmätarkastuksia. 

Yhdistyksellä on myös alueellista toimintaa. (www.sksk.fi) 

Jalostustoimikunta 

Jalostustoimikunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rodun jalostusta maassamme. Toiminnan tavoitteena tulee olla 

henkisesti ja fyysisesti terveiden, mahdollisimman tarkasti rotumääritelmän vaatimukset täyttävien koirien 

kasvatuksen tukeminen. 

Jalostustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja lisäksi 4-6 jäsentä sekä kuunteluoppilaita. Toimikunnan kokoonpanon 

vahvistaa yhdistyksen hallitus, jolle jäseniä voi esittää. 

Jalostustoimikunta käyttää tiedonkeruun ja jalostusneuvonnan työkaluina mm. pentuetiedustelukaavaketta (liite 1), 

urostiedustelukaavaketta (liite 2), astutusilmoituslomaketta (liite 3) ja terveyskyselyä (uusi sähköinen 

terveyskyselylomake on työn alla) sekä Kennelliiton jalostustietojärjestelmä Koiranetiä. 

 

Jalostustoimikunnan päätehtävät: 
 Tavoiteohjelmien ja toimintasuunnitelmien laatiminen ja tarvittaessa tarkistaminen.  
 Yhteydenpito ja tietojen vaihtaminen muiden kotimaisten rotuun liittyvien yhdistysten sekä ulkomaisten 

yhdistysten kanssa. 
 Terveystutkimustuloksista, jalostusmenetelmistä ja perinnöllisistä sairauksista sekä muusta asiaankuuluvasta 

tiedottaminen. 
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 Toiminnasta tiedottaminen. 
 Rodun koti- ja ulkomaisesta tilasta tiedottaminen. 
 Tiedon kerääminen ja tallentaminen rodusta sekä tiedon hyödyntäminen ja jakaminen jalostustarkoituksiin. 
 Rodun tason seuraaminen ja kehittäminen sekä siitosmateriaalin kartoittaminen. 
 Perinnöllisten sairauksien kartoittaminen ja tarvittaessa vastustusohjelmien laatiminen ja toteuttaminen 

käytännössä mm. järjestämällä terveystarkastuksia perinnöllisten sairauksien toteamiseksi. 
 Jalostusyhdistelmien suunnittelu ja jalostusneuvonnan antaminen. 
 Jalostustarkastusten ja joukkoterveystarkastusten järjestäminen. 
 Pentuvälityksen ylläpito. Pentuvälityksen säännöt ovat liitteessä 4. 
 Neuvottelutilaisuuksien ja kääpiösnautseripäivien järjestäminen tarvittaessa. Näissä tilaisuuksissa käsitellään 

esim. rotujen koti- ja ulkomaista tasoa ja asioita, joihin jalostuksessa on kiinnitettävä huomiota. 

Jalostustoimikunnan säännöt ovat liitteessä 1. 

 

4. RODUN NYKYTILANNE 
Seuraavassa analysoidaan kääpiösnautsereiden nykytilannetta Koiranet- jalostustietojärjestelmän tilastojen avulla. 

Toistaiseksi kääpiösnautsereiden perinnöllistä monimuotoisuutta ei ole tutkittu haplotyyppi- tai muun kartoituksen 

avulla. 

 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 

  
Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja 
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. Puhutaan myös 

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

samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa (eriperintäisyys, koira saa 

samasta geenistä molemmilta vanhemmiltaan erilaisen kopion samasta geenistä), joka antaa niille yleistä elinvoimaa 

ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Mitä enemmän rodussa on samoja geeniversioita, 

sitä helpommin esiin tulee väistyvästi eli resessiivisesti periytyviä sairauksia, kun jälkeläinen perii molemmilta 

vanhemmiltaan saman geenikopion. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon 

kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja 

perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 

 

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

käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden liian suuret jälkeläismäärät. 

Tällaiset koirat levittävät geeniversionsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa 

syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota 

ole. 

 

Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioiden se rodun osuus, joka 

saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen 

tulisi käyttää 40 % rodun koirista. 

 

Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa 5 % 

ja suurilukuisissa 2-3 % suhteessa rodun neljän vuoden rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden 

aikana keskimäärin 1 000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20–50 koiralle. 

Yhdessäkään rodussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi 
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pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin. 

(MMT Katariina Mäki) 

 
4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

 

Vuositilasto – rekisteröinnit,musta 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Pennut (kotimaiset) 193 176 276 278 260 310 211 273 261 233 

Tuonnit 8 8 6 12 13 16 17 19 16 8 

Rekisteröinnit yht. 201 184 282 290 273 326 228 292 277 241 

Pentueet 50 46 56 62 55 67 45 55 54 47 

Pentuekoko 3,9 3,8 4,9 4,5 4,7 4,6 4,7 5 4,8 5 

Kasvattajat 37 32 38 40 37 37 32 41 35 29 

Jalostukseen käytetyt eri urokset                     

- kaikki 33 31 34 36 34 36 26 35 27 31 

- kotimaiset 16 12 16 21 18 16 10 21 11 15 

- tuonnit 12 14 12 11 9 15 11 10 11 11 

- ulkomaiset 5 5 6 4 7 5 5 4 5 5 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 11 kk 3 v 6 kk 3 v 7 kk 3 v 7 kk 2 v 10 kk 2 v 10 kk 3 v 11 kk 3 v 3 kk 2 v 9 kk 3 v 1 kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut                     

- kaikki 50 46 56 61 55 67 45 53 54 47 

- kotimaiset 43 32 48 50 48 53 39 45 41 39 

- tuonnit 7 14 8 11 7 14 6 8 13 8 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 5 kk 3 v 2 kk 3 v 3 kk 3 v 3 kk 3 v 1 kk 3 v 3 kk 3 v 2 kk 3 v 2 kk 3 v 5 kk 3 v 

Isoisät 66 65 64 68 61 74 51 60 57 52 

Isoäidit 75 71 78 84 75 78 62 77 65 61 

Sukusiitosprosentti 1,04 % 1,17 % 1,03 % 1,57 % 2,08 % 2,00 % 2,25 % 2,12 % 1,90 % 2,65 % 

Taulukko 1a. Vuositilasto – rekisteröinnit, musta 
 
 

Vuositilasto – rekisteröinnit, musta-hopea 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Pennut (kotimaiset) 316 318 326 363 345 353 341 313 303 290 

Tuonnit 5 10 19 19 13 15 20 19 8 13 

Rekisteröinnit yht. 321 328 345 382 358 368 361 332 311 303 

Pentueet 83 80 85 84 81 90 78 80 71 77 

Pentuekoko 3,8 4 3,8 4,3 4,3 3,9 4,4 3,9 4,3 3,8 

Kasvattajat 52 55 59 62 63 59 54 50 48 49 

Jalostukseen käytetyt eri urokset                     

- kaikki 53 52 49 59 54 47 44 45 34 40 

- kotimaiset 32 33 27 30 28 25 29 27 20 27 

- tuonnit 13 17 18 24 19 17 13 14 11 9 

- ulkomaiset 8 2 4 5 7 5 2 4 3 4 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 6 kk 3 v 3 kk 3 v 11 kk 3 v 9 kk 3 v 8 kk 3 v 4 kk 3 v 10 kk 3 v 3 kk 2 v 9 kk 3 v 5 kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut                     

- kaikki 77 75 81 84 79 84 74 76 67 72 

- kotimaiset 61 67 66 68 64 71 64 66 58 60 

- tuonnit 16 8 15 16 15 13 10 10 9 12 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 6 kk 3 v 3 kk 3 v 4 kk 3 v 1 kk 3 v 1 kk 3 v 2 kk 3 v 6 kk 3 v 3 kk 3 v 3 kk 3 v 6 kk 

Isoisät 103 91 98 91 83 83 71 74 64 68 

Isoäidit 119 108 112 113 114 110 95 101 81 87 

Sukusiitosprosentti 1,39 % 1,71 % 1,32 % 1,36 % 1,73 % 1,78 % 2,72 % 2,01 % 2,99 % 3,98 % 

Taulukko 1b. Vuositilasto – rekisteröinnit, musta-hopea 
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Vuositilasto – rekisteröinnit, pippuri-suola 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Pennut (kotimaiset) 229 213 225 218 250 251 199 258 226 167 

Tuonnit 6 9 5 11 10 15 18 12 13 6 

Rekisteröinnit yht. 235 222 230 229 260 266 217 270 239 173 

Pentueet 55 56 58 55 58 58 49 60 51 47 

Pentuekoko 4,2 3,8 3,9 4 4,3 4,3 4,1 4,3 4,4 3,6 

Kasvattajat 39 37 33 35 39 39 32 34 30 26 

Jalostukseen käytetyt eri urokset                     

- kaikki 29 34 36 37 40 40 38 35 29 28 

- kotimaiset 12 20 16 21 20 19 24 23 19 19 

- tuonnit 13 13 14 14 14 16 12 9 9 8 

- ulkomaiset 4 1 6 2 6 5 2 3 1 1 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 2 v 7 kk 3 v 4 kk 3 v 3 v 1 kk 3 v 4 kk 3 v 4 kk 3 v 9 kk 3 v 6 kk 3 v 2 kk 2 v 9 kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut                     

- kaikki 48 51 54 49 55 55 48 58 51 45 

- kotimaiset 38 42 42 40 44 47 41 48 47 39 

- tuonnit 10 9 12 9 11 8 7 10 4 6 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 7 kk 3 v 6 kk 3 v 5 kk 3 v 4 kk 3 v 5 kk 3 v 3 kk 3 v 5 kk 3 v 4 kk 3 v 8 kk 3 v 3 kk 

Isoisät 72 71 70 71 76 74 58 65 49 55 

Isoäidit 80 79 86 84 92 88 77 82 65 64 

Sukusiitosprosentti 1,09 % 1,66 % 1,38 % 1,56 % 2,24 % 2,01 % 2,21 % 2,62 % 2,77 % 3,31 % 

Taulukko 1c. Vuositilasto – rekisteröinnit, pippuri-suola 
 
 

Vuositilasto – rekisteröinnit, valkoinen 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Pennut (kotimaiset) 180 103 211 193 166 138 152 99 71 58 

Tuonnit 1 7 7 10 11 5 9 11 4 5 

Rekisteröinnit yht. 181 110 218 203 177 143 161 110 75 63 

Pentueet 37 23 46 39 34 28 30 22 15 12 

Pentuekoko 4,9 4,5 4,6 4,9 4,9 4,9 5,1 4,5 4,7 4,8 

Kasvattajat 32 21 33 28 27 22 22 17 14 9 

Jalostukseen käytetyt eri urokset                     

- kaikki 25 17 29 27 21 23 20 14 12 8 

- kotimaiset 13 7 15 16 11 8 6 4 5 3 

- tuonnit 9 7 12 9 10 12 11 8 5 5 

- ulkomaiset 3 3 2 2 0 3 3 2 2 0 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 4 kk 2 v 8 kk 2 v 6 kk 3 v 3 v 7 kk 3 v 3 kk 3 v 2 kk 2 v 6 kk 1 v 10 kk 2 v 2 kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut                     

- kaikki 36 23 45 39 32 28 30 23 14 12 

- kotimaiset 29 13 34 35 20 23 24 19 10 6 

- tuonnit 7 10 11 4 12 5 6 4 4 6 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 3 kk 3 v 6 kk 3 v 2 kk 3 v 3 kk 3 v 4 kk 3 v 3 kk 3 v 4 kk 2 v 11 kk 3 v 1 kk 2 v 9 kk 

Isoisät 42 31 45 42 38 35 34 23 21 16 

Isoäidit 54 36 61 52 50 40 38 28 21 18 

Sukusiitosprosentti 2,05 % 1,52 % 2,51 % 1,81 % 3,17 % 2,53 % 1,65 % 2,22 % 2,25 % 0,67 % 

Taulukko 1d. Vuositilasto – rekisteröinnit, valkoinen 

 
 
Rekisteröinnit 

Kääpiösnautsereiden rekisteröintimäärät ovat kaikki värit huomioiden pysyneet viimeisten viiden vuoden ajan 

korkealla tasolla (+/-1000 koiraa vuodessa), mikä on tarkoittanut Suomen Kennelliiton suosituimpien rotujen listalla 

sijoja 6-9.  
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Tuontikoirat 

Suomeen tuodaan kääpiösnautsereita n. 20 kpl /väri/vuosi, uroksia jonkin verran narttuja enemmän, ja määrä 

näyttää olevan lievässä kasvussa. Eniten koiria tuodaan Itä-Euroopasta (Venäjältä ja entisistä neuvostomaista), 

Ruotsista ja USA:sta. Koska Suomessa ei ilman poikkeuslupaa saa risteyttää värejä keskenään, moni tuontikoira on 

muualla sallitun vapaan väriristeytyksen tulos, jonka sukutaulusta saattaa löytyä useita värejä. Kun samoja värejä 

kantavia koiria paritetaan keskenään (esim. kaksi mustaa, jotka kantavat valkoista värigeeniä), voidaan saada samaan 

pentueeseen useamman värisiä pentuja, joiden väritys voi siis poiketa vanhemmista. 

1980-luvulla ja sitä aikaisemmin tiukka sukusiitos oli koiranjalostuksessa hyväksytympää kuin nykyään, ja sitä tehtiin 

rotutyypin vakiinnuttamiseksi. Suljettujen kantakirjojen sekä sukusiitoksella toteutetun ulkonäön jalostamisen 

sivutuotteena rotuun on kertynyt erilaisia perinnöllisiä sairauksia homotsygotian eli samaperintäisyyden 

seurauksena, jolloin koira siis saa saman geenikopion molemmilta vanhemmiltaan. Tuontikoirien sukusiitosprosentit 

saattavat näyttää nollaa, mutta se johtuu osittain siitä, että tuontikoiralta vaadittavassa alkuperäisessä 

rekisteritodistuksessa vaaditaan ilmoitettavaksi vain kolme sukupolvea, ja loput tiedot voivat puuttua. 

Todellisuudessa sekä kotimaisilla että usein myös tuontikoirilla alkaa 7.-8. sukupolvessa  tulla vastaan samoja koiria.  

 

Urosten liikakäyttö 

Vaikka jalostukseen olisi käytettävissä potentiaalisesti suuri määrä koiria, urosten liikakäyttöä esiintyy edelleen. Vain 

hieman yli puolet pentueista on eri urosten jälkeläisiä, eli sama uros astuu vuosittain useampia narttuja. Varsinkin 

uroksilla jalostukseenkäyttöikä on jatkuvasti liian alhainen, alle 4 vuotta, vaikka se näyttääkin olevan nousussa. Rotu 

on kuitenkin mielletty pitkäikäiseksi, joten urosten jalostusura voisi hyvin jakautua useammallekin vuodelle. Nartuilla 

puolestaan jalostusuran alkaminen taulukoiden ilmaisemassa iässä (3-4 vuotta) on perustellumpaa, sillä kovin 

vanhalla ensisynnyttäjällä on suurempi komplikaatioriski. Alhaiseen jalostukseenkäyttöikään ohjaa myös Kennelliiton 

sijoitussopimus. Trendi on, että jalostusuros, joka usein on tuontikoira ja jonka suvun terveystaustasta ei välttämättä 

tiedetä paljon, aloittaa jalostusuransa hyvin nuorena ja on aktiivinen vain lyhyen aikaa. On tapauksia, joissa uros on 

jo ehtinyt astua kymmenen narttua, kun sen jälkeläisellä puhkeaa perinnöllinen silmäsairaus. Tällöin voidaan olettaa 

molempien vanhempien olevan sairauden suhteen kantajia. Näin populaatiossa on kerralla lisätty potentiaalisten 

kantajien ja myöhemmin sairastuvien lukumäärää monella yksilöllä. 

Ideaalitilanteessa lisääntyvät koirat eivät ole sukua keskenään, ja jokainen koira lisääntyy elinaikanaan vain kerran. 

Tällaiseen tilanteeseen ei tietenkään jo suljettujen rotukirjojen takia päästä, eikä kaikkien koirien tietenkään tarvitse 

lisääntyä, mutta urosten maltillinen jalostuskäyttö mahdollistaa laajemman geneettisen monimuotoisuuden 

populaatiossa. Samoin se ehkäisee tyypillisimpien perinnöllisten sairauksien leviämistä, joita ilman geenitestejä on 

mahdotonta luotettavasti kontrolloida. 

Urosten merkitys jalostuspopulaatiossa on narttuja suurempi, koska ne pystyvät jatkamaan sukuaan huomattavasti 

nopeammin kuin nartut. Suomen Kennelliitto on rajoittanut nartun pentueet viiteen, mutta uros voi astua kymmeniä 

narttuja elinaikanaan. Rotujärjestön tehtävä on tarvittaessa rajoittaa urosten liikakäyttöä. 

 

Väriristeytykset 

Koska erivärisiä kääpiösnautsereita ei Suomessa saa ilman etukäteen myönnettyä poikkeuslupaa yhdistää, 

kääpiösnautserit ovat Suomessa jakautuneet käytännössä neljään eri populaatioon. Rotujärjestö suhtautuu 

väriristeytyksiin periaatteessa myönteisesti, kunhan kasvattajalla on selvät suuntaviivat risteytysjälkeläisten 

jatkojalostuskäytöstä. 1.1.2012 alkaen kääpiösnautsereiden väriristeytyspoikkeuslupien byrokratiaa kevennettiin 
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siten, että jos rotujärjestö SKSK ry:n jalostustoimikunta ja hallitus lausunnossaan puoltaa poikkeuslupaa, ei Suomen 

Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätöstä enää tarvita, vaan lupa myönnetään Kennelliitossa 

toimistotyönä. Jos rotujärjestö ei puolla hakemusta, päätöksen tekee Jalostustieteellinen toimikunta. 

Poikkeuslupahakemus toimitetaan SKSK ry:n jalostustoimikunnalle, joka antaa siitä lausuntonsa SKSK ry:n 

hallitukselle. Hallitus toimittaa ao. otteen pöytäkirjasta sekä hakijalle että Kennelliiton Jalostustieteelliselle 

toimikunnalle. Kasvattajan tulee ennen astutusta varmistaa, että Kennelliitosta tulee päätös poikkeusluvasta. 

EHDOT SUOMEN KENNELLIITTO RY:N POIKKEUSLUPAA EDELLYTTÄVÄN JALOSTUSYHDISTELMÄN (RISTEYTYS) 

PUOLTAMISELLE 

1. Kasvattajan tulee anomuksessaan esittää selkeä tavoite aikomalleen yhdistelmälle sekä suunnitelma 
risteytysjälkeläisten jatkokäytöstä.  
2. Kasvattajan toivotaan nimeävän anomuksessaan useampia ehdokkaita yhdistelmän ”luovuttajakoiraksi” (= koira, 
jolla aiotaan parantaa toisen populaation ominaisuuksia).  
3. Anomuksessa tulee antaa riittävä kuvaus kyseessä olevien koirien taustoista.   
4. Käytettävien koirien tulee täyttää jalostustoimikunnan asettamat pentuvälityksen pääsyvaatimukset ja jalostuksen 
tavoiteohjelman jalostussuositukset (Jalostuksen tavoiteohjelman kohta 6.2) soveltuvin osin. 5. Käytettävien koirien 
taustat tulisi tuntea hyvin, ja niiden erilinjaisuutta suositellaan.  
6. Käytettävillä koirilla ei saa olla samoja vakavampia ulkomuotovirheitä, eikä niillä saa olla perinnöllisiksi oletettuja 
vikoja ja sairauksia.  
7. Uroksen tulee olla iältään vähintään 3-vuotias ja nartun vähintään 2-vuotias, kun lupaa haetaan.  
8. Molemmilla yhdistelmässä käytettävillä koirilla olisi suotavaa olla aiempaa jälkeläisnäyttöä.  
9. Käytettäväksi ehdotetut koirat tulee jalostustarkastaa.  
10. Kasvattaja sitoutuu siihen, että yhdistelmästä syntyneet jälkeläiset jalostustarkastetaan noin 1,5-vuotiaina tai 
hän antaa tuolloin kirjallisen kuvauksen jokaisesta jälkeläisestä jalostustoimikunnalle. 

Väriristeytyssääntöjen tarkistaminen on ajankohtaista seuraavalla JTO-kaudella. Jalostustoimikunta suunnittelee 

myös kokeilua valkoisten kääpiösnautsereiden väriristeytysten osittaiseksi vapauttamiseksi seuraavalla JTO-kaudella. 

Rodun kotimaassa Saksassa rotujärjestö päätti, että vuoden 2013 alusta alkaen jalostukseen ei saa enää käyttää 

koiria, joilla ei ole sukutaulussaan vähintään kolme sukupolvea samanvärisiä esivanhempia. SKSK ry:n kanta 

maailmalla asiasta kiertäneeseen kiertokirjeeseen oli, että geneettisen monimuotoisuuden nimissä 

väriristeytysjälkeläisten käyttö tulisi sallia. 

 

Sukusiitos 

Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. Sukusiitosaste tai -prosentti on 

todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat 

molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että 

emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden 

geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin 

peittäminä. 

 

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

sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos vähentää 

heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi 

puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten 

ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %. 

Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan tasalaatuisia 

ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät 
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hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset 

homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia 

alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia 

sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 

Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylittäessä 10 %. 

Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi 

lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä 

tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven 

aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä. 

Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia 

sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman taustainfon perusteella. Jalostuksessa 

suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %. (MMT Katariina 

Mäki 14.12.2011) 

 
4.1.2 Jalostuspohja 
 

Vuositilasto – jalostuspohja, musta 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Per sukupolvi (4 vuotta)                     

- pentueet 214 219 240 229 222 221 201 199 185 167 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 99 96 96 89 91 83 82 82 76 71 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 161 166 177 170 166 161 143 135 129 121 

- isät/emät 0,61 0,58 0,54 0,52 0,55 0,52 0,57 0,61 0,59 0,59 

- tehollinen populaatio 178 (42%) 178 (41%) 184 (38%) 174 (38%) 174 (39%) 163 (37%) 153 (38%) 148 (37%) 140 (38%) 131 (39%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 5 % 6 % 8 % 8 % 9 % 9 % 9 % 10 % 11 % 12 % 

- nartuista käytetty jalostukseen 11 % 15 % 20 % 23 % 25 % 28 % 28 % 29 % 28 % 30 % 

Taulukko 2a. Jalostuspohja per sukupolvi (4 vuotta), musta 

 
Vuositilasto – jalostuspohja, musta-hopea 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Per sukupolvi (4 vuotta)                     

- pentueet 332 330 340 333 329 319 306 280 248 221 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 156 144 132 135 128 114 107 109 102 90 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 245 243 245 244 234 221 196 190 169 152 

- isät/emät 0,64 0,59 0,54 0,55 0,55 0,52 0,55 0,57 0,6 0,59 

- tehollinen populaatio 274 (41%) 264 (40%) 254 (37%) 256 (38%) 245 (37%) 224 (35%) 205 (33%) 203 (36%) 185 (37%) 165 (37%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 7 % 9 % 10 % 11 % 10 % 10 % 11 % 12 % 12 % 13 % 

- nartuista käytetty jalostukseen 9 % 16 % 23 % 24 % 28 % 27 % 26 % 29 % 28 % 27 % 

Taulukko 2b. Jalostuspohja per sukupolvi (4 vuotta), musta-hopea 
 
 

Vuositilasto – jalostuspohja, pippuri-suola 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Per sukupolvi (4 vuotta)                     

- pentueet 224 227 229 220 225 218 207 218 209 194 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 121 118 112 113 106 97 84 83 81 78 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 170 166 166 161 161 162 147 153 141 134 

- isät/emät 0,71 0,71 0,67 0,7 0,66 0,6 0,57 0,54 0,57 0,58 

- tehollinen populaatio 200 (45%) 195 (43%) 191 (42%) 188 (43%) 183 (41%) 177 (41%) 157 (38%) 159 (36%) 151 (36%) 144 (37%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 8 % 11 % 12 % 12 % 12 % 10 % 10 % 10 % 10 % 12 % 

- nartuista käytetty jalostukseen 11 % 18 % 22 % 23 % 24 % 24 % 24 % 25 % 24 % 26 % 

Taulukko 2c. Jalostuspohja per sukupolvi (4 vuotta), pippuri-suola 
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Vuositilasto – jalostuspohja, valkoinen 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Per sukupolvi (4 vuotta)                     

- pentueet 145 142 147 131 114 95 79 65 54 42 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 64 60 64 60 53 48 36 29 25 21 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 111 103 107 95 77 63 53 45 33 26 

- isät/emät 0,58 0,58 0,6 0,63 0,69 0,76 0,68 0,64 0,76 0,81 

- tehollinen populaatio 119 (41%) 111 (39%) 117 (40%) 106 (40%) 89 (39%) 76 (40%) 61 (39%) 51 (39%) 40 (37%) 32 (38%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 7 % 8 % 9 % 11 % 9 % 12 % 15 % 16 % 24 % 25 % 

- nartuista käytetty jalostukseen 10 % 17 % 24 % 25 % 29 % 31 % 31 % 38 % 47 % 51 % 

Taulukko 2d. Jalostuspohja per sukupolvi (4 vuotta), valkoinen 

 
 

Isät/emät –suhde 

Kaikilla väreillä isät/emät suhde on epäterve. Jalostukseen käytettyjä uroksia on suhteessa narttuihin liian vähän, eli 

yksi uros astuu liian monta narttua. Tämän seurauksena voi jokin sairaus tai muu haitallinen geeniversio levitä parin 

sukupolven aikana hallitsemattomasti koko populaatioon.  

Tehollinen populaatiokoko 

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Rodun 

monimuotoisuutta voidaan arvioida myös molekyyligeneettisesti, esimerkiksi immuunijärjestelmää säätelevien DLA-

haplotyyppien lukumäärän ja heterotsygotian perusteella.  

 

Tehollinen koko kertoo, kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 

tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koiran geeniversioista. Mitä pienempi tehollinen koko, 

sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu.  

 

Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja käyttökoirilla viisi 

vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään neljä kertaa jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten 

urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen 

kasvunopeuteen. Jos aineisto ei ole sukupuiltaan tarpeeksi täydellinen, voidaan käyttää jalostuskoirien lukumääriin 

perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä. Tämä 

antaa kuitenkin tehollisesta koosta yliarvion, koska siinä oletetaan, että jalostuskoirat eivät ole toisilleen sukua ja 

niillä on tasaiset jälkeläismäärät.  

 

Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geeniversioita niin 

nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman 

monen yksilön geenejä käyttämällä niitä kertaalleen jalostukseen. Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on 

kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ulkomailta ei 

kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan. (MMT Katariina Mäki) 

 

Käytetyimmät urokset 1998-2012 

Taulukoissa 3.a – 3.d on esitetty väreittäin viimeisen 15 vuoden aikana käytetyimmät 15 urosta jälkeläismäärineen. 

Keskenään sukua olevat koirat on merkitty samalla värillä. Taulukossa näkyy uroksen jälkeläisten määrä sekä 

ensimmäisessä että toisessa polvessa, sen suhteellinen % -osuus kaikista tarkasteluaikana syntyneistä pennuista sekä 

kumulatiivinen osuus: viidennentoista uroksen kohdalla oleva prosenttiluku kertoo, kuinka monta prosenttia kaikista 

tarkasteluaikana syntyneistä pennuista on näiden viidentoista uroksen tuottamia. Mitä pienemmät prosenttiluvut, 

sen parempi tilanne on populaation kannalta. Tilastojen jälkeen on mainittu, montako urosta on käytetty 

tuottamaan 50 % tarkasteluaikana syntyneistä pennuista. 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
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Keskenään sukua olevien koirien nimet on merkitty samoilla väreillä. Keltaisella merkityt koirat ovat joko jättäneet 

jotakin (silmä)sairautta tai niiden muilla lähisukulaisilla (vanhemmilla tai sisaruksilla) on tavattu jotakin sairautta. 

Punaisella pohjalla on merkitty yli suositusten menevät jälkeläisosuudet.  

 

1. polven

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

2. polven 

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

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

1

WILLY LEE BLACK RASCAL

(BODYGUARD REZLARK x WILLY LEE 

BLACK SUSANNA) 1998

21 94 2,94 % 3 % 31 153 21 94 11 % 18 %

2

ÄDELS SVARTE PETTER

(BAKKEBORG'S WINTERSTORM AT 

CYCORN x RAZZMATAZZ DIRTY 

DANZING) 2006

11 61 1,91 % 5 % 13 61 11 61 6 % 6 %

3

KNIGHT DE ILLYRIA

(ARROW V.D. NIERSAUE x FIRST LOVE 

DE ILLYRIA) 1998

12 61 1,91 % 7 % 16 83 12 61 7 % 10 %

4

TSVET NOCHI SASHKA TO EISERN

(XMAS V.D. HAVENSTAD x CHANTAL 

SENSATION REZLARK) 2000

16 60 1,88 % 9 % 21 89 16 69 6 % 8 %

5

REINDALEN'S FERRARI

(KAIRUF'S IGOR-VESLE-FRIKK x 

PEACEMAKER'S BLACK Q-TIME) 1999

10 60 1,88 % 11 % 23 98 10 60 6 % 10 %

6

RAVEN'S TOT ARMANI

(PIXBO PRUBREZ x SALAMANKA'S 

DOKOTA DILAJLA)
2003

11 56 1,75 % 12 % 6 25 11 56 5 % 2 %

7

BOUVBEAR'S LIFT ME

(CHINON'S QUICK ON THE TRIGGER x 

BOUVBEAR'S FIT BUT YOU KNOW IT)
2006

9 54 1,69 % 14 % 11 43 9 54 5 % 4 %

8

SANTA KNYRYS TOLSTOY

(MARCO POLO REZLARK x PRIVILEGE 

REZLARK GLASHA BORUZELE)
2004

10 52 1,63 % 16 % 11 52 10 52 4 % 4 %

9

KRISTOPHER BIKIN DVOR

(FIFTI-FIFTI REZLARK x BLACK LADY 

BIKIN DVOR) 2006

51 1,60 % 17 % 2 5 11 51 5 % 0 %

10

BIG BEAT VALORIAN

(PLAYBOY REZLARK x ORIANA 

ANDROIS) 2002

10 50 1,57 % 19 % 23 122 10 50 4 % 10 %

11

PEACEMAKER'S BLACK FIDEL

(MÄUSCHEN HEROS x PEACEMAKER'S 

BLACK KISS) 1999

8 49 1,53 % 20 % 13 61 8 49 4 % 5 %

12

GLORIS HARRY POTTER

(XMAS V.D. HAVENSTAD x GLORIS BE 

JEEZ) 2003

9 47 1,47 % 22 % 13 70 9 47 4 % 6 %

13

GRAND PRIX GRASANT

(CHAR N'CO ONE MORE FOR THE ROAD 

x RANDES VOUS GRASANT) 2008

11 46 1,44 % 23 % 3 10 12 57 7 % 1 %

14

PEACEMAKER'S BLACK KABUL

(TITUS VOM CRONSBACH x SAILER'S HF 

LANA OF PEACEMAKER) 2007

10 44 1,38 % 25 % 4 11 10 45 4 % 1 %

15

BODYGUARD REZLARK

(LEEDOMAINE MINSTREL MAN OF 

MOLDAU x JANETE ANDROIS) 1995

13 42 1,31 % 26 % 52 214 13 42 8 % 43 %

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

 
Taulukko 3a. Viimeisten 15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta, musta 
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1. polven

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

2. polven 

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

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

1

SANTA KNYRYS TAKE MY HEART

(KAWASAKI DE LA VILLA Y CORTE x 

SANTA KNYRYS ULTRACHIC) 2002

32 143 3,44 % 3 % 45 194 32 143 10 % 13 %

2
SANTA KNIRIS SHOW MAN

(SCEDIR XEINZ x TSVETA ART) 1997
21 99 2,38 % 6 % 51 226 21 99 10 % 24 %

3

SAILER'S R.S. TIGER WOODS

(SAILER'S DARK DANGER x JERRY O'S 

STARQUEST OF SAILER) 1998

20 90 2,17 % 8 % 110 457 20 90 8 % 43 %

4

JARO VOM EICHENDAMM

(ADDY V. EICHENDAMM x XANTA VON 

DER AMTSBRÜCKE) 2003

19 86 2,07 % 10 % 18 77 19 86 6 % 5 %

5

WILLY LEE ZEPE

(SAILER'S R.S. TIGER WOODS x WILLY 

LEE KRISTA) 1999

21 85 2,05 % 12 % 29 104 21 85 7 % 9 %

6

WILLY LEE ZIMMY

(SAILER'S R.S. TIGER WOODS x WILLY 

LEE KRISTA) 1999

21 84 2,02 % 14 % 31 118 21 84 7 % 10 %

7

WILLY LEE VIKTOR

(WILLY LEE KID x PEACEMAKER'S QUICK 

WILLY LEE) 2003

15 67 1,61 % 16 % 11 42 15 67 4 % 3 %

8

SANTA KNYRYS ONCE CAN'T HELP 

LIKING

(BANDSMAN'S WHY NOT x SANTA 

KNYRYS FIRE IN THE BLOOD) 2003

14 61 1,47 % 17 % 10 41 14 61 4 % 3 %

9

SCEDIR CARYGRANT

(SCEDIR RAINMAN x BUTTERFLY-

SCEDIRVONDENBRUNNENGARTEN) 2002

13 54 1,30 % 19 % 36 138 14 58 4 % 9 %

10

LANGER TATOS ZI-ZI TOP

(A'LOVER'S RAMPAGE VIS A VIS x 

LANGER TATOR CHEL'NAL'DINA) 2003

12 53 1,28 % 20 % 22 99 12 53 3 % 6 %

11

SANTA KNYRYS DONALD DUK

(ART DECO UNCLESAM x SANTA KNYRYS 

BE MY SWEET LOVE) 2005

12 49 1,18 % 21 % 6 25 12 49 3 % 2 %

12

ONCE MORE MALY KAVALIR

(CHOTTANS VAGABOND FOR ME x 

HATTIE MCDANIEL MALY KAVALIR) 2006

14 48 1,15 % 22 % 2 4 14 48 3 % 0 %

13

HOLAN HARDBEARD COWBOY 

CASPER

(TWINKLING STAR VD SPIKKE x WINZ 

SPRATE SINDERELLA) 2003

12 47 1,13 % 23 % 9 34 12 47 3 % 2 %

14

D'ALTOMONTE YO-VENGO-DE-

ESPANA

(KAWASAKI DE LA VILLA Y CORTE x 

D'ALTOMONTE DREAM-COME-TRUE) 1998

11 46 1,11 % 24 % 15 62 11 46 4 % 6 %

15

SCEDIR XSTEPHENKING

(CHOTTANS MAD MAX x SCEDIR 

FLORENCEGRIFFITH) 2005

11 44 1,06 % 25 % 7 29 11 44 3 % 2 %

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

 
Taulukko 3b. Viimeisten 15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta, musta-hopea 

 



13 
 

1. polven

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

2. polven 

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

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

1

WILLY LEE FELIX-PEPPER

(SIDE-LINE'S EIGENER x WILLY LEE 

KAISA-PEPPER) 1997

27 109 3,47 % 3 % 40 158 27 109 14 % 20 %

2

KLONDAIKES VAX

(KLONDAIKES AFRICA x KLONDAIKES 

GO FETCH) 2001

24 94 3,00 % 6 % 14 64 24 94 9 % 6 %

3

ALERT CHARM YUDGIN

(ZARLINO V.D. TOMBOLA x ALERT 

CHARM MAY QUEEN) 2002

19 84 2,68 % 9 % 53 216 19 84 8 % 20 %

4

TRISTAN ASTRONAUT

(EMPIRE CREATOR AT MOLDAU NORTH 

x WHITNEY HOUSTON ASTRONAUT)
2006

16 77 2,45 % 12 % 15 74 16 77 8 % 8 %

5

TRIXER MANNERHEIM

(TRIXER EAGERBEAVER x TRIXER 

ZUCCHERO) 1995

16 56 1,78 % 13 % 35 129 27 86 12 % 18 %

6

TMAVI KNIR PLUCKY

(ZEUS DE COA NEGRA x DINAMUNDE 

EVENLY TMAVI KNIR) 2002

12 51 1,63 % 15 % 9 44 12 51 5 % 4 %

7

MIKES UTI HANFRI

(MATRASZEPE VOYAGER x NIGELLA DE 

LA HOUSSAIE) 2000

12 50 1,59 % 17 % 13 47 12 50 5 % 5 %

8

LARIFEM FRENIS KAVALER

(LARIFEM FRENIS DARIK x RUSSKIY 

ASSORTI'C ANIKA) 2002

10 48 1,53 % 18 % 22 78 10 48 4 % 7 %

9
SMART DE PICHERA

(ALAN DE PICHERA x FLOR DE PICHERA)
2007

8 41 1,31 % 19 % 8 37 8 41 5 % 5 %

10

TOP TARGET SUN BREEZE

(TOP TARGET KLONDAIK x TOP TARGET 

ANTUANETTA) 2005

8 41 1,31 % 21 % 10 40 8 41 4 % 4 %

11

WILLY LEE GIOTTO-PEPPER

(WILLY LEE FELIX-PEPPER x TIFFANY 

ASTRONAUT) 2007

9 41 1,31 % 22 % 6 25 9 41 5 % 3 %

12

DINAMUNDE ERLEND

(BENEFIT REZLARK x DINAMUNDE 

MONIKA L) 2004

8 36 1,15 % 23 % 9 37 8 36 3 % 4 %

13

JULIUKSEN JALO-JULIUS

(PEACEMAKER'S ARGUMENT x 

JULIUKSEN MAMS-ELLI) 1995

10 36 1,15 % 24 % 19 81 10 36 5 % 11 %

14

SUPER PLAY'S OCEAN WIND

(ALERT CHARM YUDGIN x SUPER PLAY'S 

FREDERICA) 2006

8 36 1,15 % 25 % 6 24 8 36 4 % 3 %

15

TRIXER UNIVERSAL

(SNOB VAN DE HAVENSTAD x TRIXER 

OPIUM) 1997

11 35 1,12 % 27 % 20 89 11 35 4 % 11 %

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

 
Taulukko 3c. Viimeisten 15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta, pippuri-suola 
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1. polven

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

2. polven 

jälkeläiset

per 4v 

syntyneet

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

1

ENZO VOM LANDESKRONER WEIHER

(XEBEC BALLACK x WANDORRA VOM 

SCHLOSS LETITIA) 2008

11 53 3,53 % 4 % 1 3 11 53 15 % 1 %

2

ZORNOI XEROX

(REX ZORNOI BIANCO OLGAS x 

BAMBUS IVORY MY ZORNOI) 2004

8 51 3,40 % 7 % 1 6 8 51 7 % 1 %

3

ULMUS MENGO CELEBRATION

(ETERNAL GAMBLER STEP BY STEP x 

BLAYLOCK CASSANDRA'S DREAM) 2009

8 46 3,06 % 10 % 9 49 20 % 0 %

4

LUIS BLUES LANANASIM

(I'AM SNOWMAN V.D.SPIKKE x 

ESPECIALY CHRYSTAL V.D. SPIKKE) 2004

7 44 2,93 % 13 % 16 71 7 44 6 % 9 %

5

DINAMUNDE FILARET-FLABER

(MOON RAKER BIANCO OLGAS x 

BARTZAGA'S YALEN ALBMI) 2004

9 44 2,93 % 16 % 6 28 9 44 6 % 4 %

6

ALPATS IT'S A KIND OF MAGIC

(ALPATS TEJAS MUSIC MAKER x 

FRAULEIN MARIA OF CURRY) 2000

10 40 2,66 % 19 % 50 172 10 40 9 % 40 %

7

TRIBUTE TO WHITE OF ROXY'S PRIDE

(ESPECIALLY FOR US OF ROXY'S PRIDE x 

ESPECIALLY FOR US OF ROXY'S PRIDE)
2003

7 40 2,66 % 21 % 10 43 7 40 6 % 6 %

8

WILDWOOD'S TIME WILL TELL

(WEST ACRES BUDDY DEMITRI x WEST 

ACRES HOLLY DROPS) 1999

8 37 2,46 % 24 % 37 121 8 38 11 % 34 %

9

REX ZORNOI BIANCO OLGAS

(ERYTHRO TRIGENIMUS x DAKOTA 

DOMINA BIANCO OLGAS) 2003

6 35 2,33 % 26 % 17 100 6 35 5 % 14 %

10

MATRASZEPE KING OF FACILIS

(MADE IN SPAIN GARABATOS x 

MÁTRASZÉPE KATARINA) 2002

8 35 2,33 % 28 % 18 78 8 35 6 % 13 %

11

BAMBURS IVORY KING OF THE HILL

(BAMBURS IVORY YANKEE SURVIVER x 

CHANTIM'S WHITE HOPE) 2005

7 34 2,26 % 31 % 13 50 7 34 5 % 7 %

12

BARTZAGA'S LADYN HUEY

(EISERN TIME AFTER TIME x SNEZHNOE 

CHUDO LIGHT PRINCESS) 2002

6 33 2,20 % 33 % 6 37 6 33 5 % 6 %

13

MIKES UTI PROFI

(MIKES UTI WHITE HERKULES x MIKES 

UTI POLLY) 2003

5 32 2,13 % 35 % 7 38 5 32 4 % 5 %

14

DON'T STOP ME NOW MMJ

VON PORTENSCHLAG

(MAKE MY DAY LES AMIS DU CHANNEL 

x KINGSPORT'S ARABIAN WHITE 

JASMIN WQUI) 2009

5 30 2,00 % 37 % 6 35 15 % 0 %

15

MNBS ZIGLOO V RUEDELBARTZ

(ZORRO V D SPIKKE x BETTY BOOP VOM 

BOMMERHOLZ) 2000

6 29 1,93 % 39 % 5 24 6 29 7 % 6 %

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

 
Taulukko 3d. Viimeisten 15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta, valkoinen 

 

Mustilla 42 urosta, musta-hopeilla 47 urosta, pippuri-suoloilla 46 urosta ja valkoisilla 22 urosta tuotti 50 % pennuista. 

Jokaisessa värissä on useampia sekä toisilleen läheistä sukua olevia että eri (silmä)sairauksiin liitettäviä koiria. Jos 

koiran jälkeläisellä on jokin silmäsairaus, on turvallisinta olettaa, että sen molemmat vanhemmat ovat sairauden 

kantajia, ja suhtautua niiden jalostuskäyttöön sen mukaan. Vaikka vanhempien nimien perusteella näyttäisi siltä, 

ettei sukulaisuutta ole, alkaa valkoisten sukutauluissa tulla nopeasti vastaan samoja koiria. Silmäsairauksia tutkitaan 

paljon, ja tulokset ovat julkista tietoa, mutta muista sairauksista tietoja ei käytännössä ole juuri lainkaan, tai 

ainakaan niitä ei ole lupa julkaista. 
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Käytetyimmät nartut 1998-2012 

Taulukoissa 4.a – 4.d on esitetty väreittäin 15 viimeisten 15 vuoden aikana käytettyä narttua jälkeläismäärineen. 

Keskenään sukua olevat koirat on merkitty samalla värillä. Taulukossa näkyy nartun jälkeläisten määrä sekä 

ensimmäisessä että toisessa polvessa, sen suhteellinen % -osuus kaikista tarkasteluaikana syntyneistä pennuista sekä 

kumulatiivinen osuus: viidennentoista nartun kohdalla oleva prosenttiluku kertoo kuinka monta prosenttia kaikista 

tarkasteluaikana syntyneistä pennuista ovat näiden viidentoista nartun tuottamia. Mitä pienemmät prosenttiluvut, 

sen parempi tilanne on populaation kannalta. 

 

Keskenään sukua olevien koirien nimet on merkitty samoilla väreillä. Keltaisella merkityt koirat ovat joko jättäneet 

jotakin (silmä)sairautta tai niiden muilla lähisukulaisilla (vanhemmilla tai sisaruksilla) on tavattu jotakin sairautta. 

Punaisella pohjalla on merkitty yli suositusten menevät jälkeläisosuudet. Lisäksi kursiivilla on merkitty ne nartut, 

joiden isät ovat käytetyimpien urosten taulukoissa. 

1. polven

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

2. polven 

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

# Narttu Syntymävuosi Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1

WILLY LEE BLACK SUSANNA

(BACKOUT'S INFERNO x WILLY LEE 

KRISTEN)

1996 5 32 1,00% 25 113 5 32 5% 19%

2
DENELLAS BLACK DIANA

(OIDIN EMERGENT x NURKIN LILLI)
1997 5 31 0,97% 11 46 5 31 4% 6%

3

VONHEIMDAL FAME-N-FORTUNE

(VONHEIMDAL BLACK BACCUS x 

LINDAVEERUSKA)

1999 5 27 0,85% 6 37 5 27 3% 4%

4

TMAVI KNIR CHABLIS

(GLORIS HARRY POTTER x TMAVI KNIR 

MILLI)

2005 4 26 0,81% 3 16 4 29 2% 1%

5

SAMTROI ANGEL KATRI

(LUCKY LEE REZLARK x TMAVI KNIR 

KATRINA)

2002 5 26 0,81% 4 22 5 26 2% 2%

6

ZORNOI PRIMADONNA

(TMAVI KNIR KONSUL x ZORNOI 

CELINDA)

2002 4 25 0,78% 9 52 4 26 2% 4%

7

TMAVI KNIR UNGA

(BIG BEAT VALORIAN  x TMAVI KNIR 

MILLI)

2004 5 25 0,78% 4 22 5 25 2% 2%

8

MIKES UTI ADA

(MIKES UTI CHECHMATE x MIKES UTI 

CAROL)

1999 4 24 0,75% 11 52 4 24 3% 5%

9

EISERN ICH BIN ILSE

(BLACK DROP PEPE x EISERN 

EINEKLEINE ELSA)

1997 5 22 0,69% 15 58 5 22 3% 8%

10

GREEDY RASCAL'S BANIWA

(CANADIAN COWBOY BORUZELE x 

D'ARNÉ SUNBIRD)

2006 4 22 0,69% 3 10 4 22 2% 1%

11

CREDULOUS BLACK MASCOT

(BIG BEAT VALORIAN x BACKOUT'S 

YAHOO)

2004 3 21 0,66% 3 22 3 21 2% 2%

12

TMAVI KNIR MILLI

(CONSUELO FANTOM REZLARK x TMAVI 

KNIR VOLLI)

2000 3 21 0,66% 14 69 3 21 2% 6%

13

SALAMANKA'S DOKOTA DILAJLA

(XENOPHILE V.D. HAVENSTAD x 

BARCELONA)

2000 3 20 0,63% 23 108 3 20 2% 10%

14

IMBREZ HOT WHY NOT

(PEPALFA'S HOT-HOPE x CHELINES 

NORDIC-QUEEN)

2002 3 20 0,63% 4 21 3 20 2% 2%

15

VONHEIMDAL KATMANDU

(MIKES-UTI DON QUIJOTE x 

ROCKSVILLE BLACK WITCH)

2000 3 20 0,63% 7 40 3 20 2% 4%

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

 
Taulukko 4a. Viimeisen 10–15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua, musta 
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1. polven

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

2. polven 

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

# Narttu Syntymävuosi Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1

PECTUS ROXI ROXETTE

(SANTA KNIRIS SHOW MAN x PECTUS 

RAMBLING ROSE)

1999 6 36 0,87% 33 154 6 36 3% 13%

2

PECTUS CHARLENE CHINA

(SANTA KNIRIS SHOW MAN x 

PECTUS GHOST STORY)

2000 5 34 0,82% 1 2 5 34 2% 0%

3

TÄHTISILMÄN CANELI

(SANTA KNIRIS SHOW MAN x 

MUSANTERIN BIENE)

2003 5 25 0,60% 3 17 5 25 2% 1%

4

BARTZAGA'S XANTRA

(FALKENDAL'S KROWN PRINCE x 

BARTZAGA'S CIRU)

1999 6 24 0,58% 13 55 6 24 2% 5%

5

JYVÄMÄEN DHARMA

(BADYAN VON BRANDEYS x JYVÄMÄEN 

ZÖZZÖ)

2005 4 22 0,53% 5 18 4 22 1% 1%

6

PECTUS GHOST STORY

(SANTA KNIRIS GRUM BOSS x PECTUS 

RAMBLING ROSE)

1997 4 22 0,53% 12 67 4 22 2% 7%

7

TMAVI KNIR LAVINA

(SAILER'S R.S. TIGER WOODS x TMAVI 

KNIR GALAKSIJA)

1999 4 22 0,53% 6 29 4 22 2% 2%

8

PECTUS FOXY FELICIA

(TMAVI KNIR SAMUM x PECTUS ROXI 

ROXETTE)

2005 4 22 0,53% 6 25 4 22 1% 2%

9
SVARZEKOKS BEE

(BEBU x SVARZEKOKS ASTRID)
1999 4 22 0,53% 4 15 4 22 2% 1%

10

WILLY LEE KITTY

(WILLY LEE XMAS CHRISTO x WILLY LEE 

FIZZY)

2002 5 21 0,51% 2 9 5 21 1% 1%

11

PECTUS KAWASAKI SUZY

(PECTUS TIMOTHY THIMBLE x BACK-

STREETS LIGHT MADGE)

1994 5 21 0,51% 17 71 5 21 3% 10%

12

KAASBACKENS GLORIA

(SAWHILL'S GREMLIN x CASTLEWOLF 

XANADU)

1999 3 21 0,51% 3 16 3 21 2% 1%

13

SVARZEKOKS ASTRID

(BARTZAGA'S MASAHIRO x BUMMEL 

VON DER STADT MOSBACH)

1998 4 21 0,51% 9 48 4 21 2% 4%

14

CHELINES CALYPSO

(ZAZOUR VAN DE HAVENSTAD x 

MOLLARRI LA-ESTRELLA)

2003 4 21 0,51% 20 81 4 21 1% 5%

15

PECTUS RIFI FI

(PECTUS GEORGE GRANITE x BACK-

STREETS LIGHT MADGE)

1996 4 21 0,51% 18 72 4 21 3% 9%

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

 
Taulukko 4b. Viimeisen 10–15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua, musta-hopea 
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1. polven

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

2. polven 

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

# Narttu Syntymävuosi Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1
CASTLEWOLF VENICE

(NICHI URANUS x CASTLEWOLF MERCI)
1996 7 34 1,08% 9 40 7 34 4% 5%

2

WILLY LEE SVETLANA-PEPPER

(IVAN-IVANOVICH DE BARBADURA x 

WILLY LEE ALMA-PEPPER)

2001 4 30 0,96% 2 11 4 30 3% 1%

3

WILHELLMIINAN ÄLY-KÄÄPIÖ

(WILHELLMIINAN ZUBER-ZEOS x 

WILHELLMIINAN VARMA-MISSI)

2005 4 26 0,83% 5 21 4 26 3% 2%

4
SINI-MININ YAZY

(SINI-MININ UNIQUE x SINI-MININ OFF)
1997 5 26 0,83% 2 10 5 26 3% 1%

5

PEACEMAKER'S WILLY LEE AIDA

(WILLY LEE OKEY-PEPPER x IRISH 

COFFEE V.D. SPIKKE)

1998 6 26 0,83% 22 88 6 26 3% 10%

6

KAASBACKENS ULLIS

(KLONDAIKES VAX x CASTLEWOLF 

VENICE)

2005 4 25 0,80% 4 19 4 25 3% 2%

7

WILLY LEE READY-PEPPER

(SINI-MININ QUICK WITTED x 

PEACEMAKER'S KICK-WILLY LEE)

1996 5 25 0,80% 6 31 5 25 3% 4%

8
TRIXER RINGLEADER

(BRINATA URRI x TRIXER INDEED)
1996 6 23 0,73% 16 69 6 23 3% 9%

9

HILDEBERT'S FRESKO TO TRIXER

(SNOB VAN DE HAVENSTAD x STRETA-

IRIDI)

1997 6 23 0,73% 13 54 6 23 3% 7%

10

MIREKALS QUINTET'S QUEEN

(TRIXER NEUSILBER x MIREKALS 

HEAVENLY HAPPY)

2003 4 21 0,67% 3 16 4 21 2% 2%

11

BÅNNGASS WHISKY SOUR

(DIALYNNE LEVELLER FROM RISEPARK x 

BÅNNGASS TEQUILA SUNRISE)

2004 3 20 0,64% 5 18 3 20 2% 2%

12

RUMBA DAI MEDICI

(CHELINES WAS-IN-ELIZONDO x WILD 

ROSE DAI MEDICI)

2006 4 20 0,64% 3 13 4 20 2% 1%

13
HILDEBERT'S MADE FOR BRINATA

(CAPRICCIO MAFIOSO x STRETA IRIDI)
2000 4 20 0,64% 9 49 4 20 2% 5%

14

TRIXER FLIRT

(TRIXER UNDERCOVER x TRIXER 

XPERIENCE)

2005 4 20 0,64% 9 35 4 20 2% 4%

15

SUPER PLAY'S DONATELLA

(SUPER PLAY'S RICARDO x SUPER 

PLAY'S GLORY STORY)

2008 3 19 0,61% 1 4 3 19 3% 1%

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

 
Taulukko 4c. Viimeisen 10–15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua, pippuri-suola 
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1. polven

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

2. polven 

jälkeläiset 

per 4v 

syntyneet

# Narttu Syntymävuosi Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1

ILSA REY PRAG

(ISTA V.D. SPIKKE x YKELENSTAM'S 

POLLY REY PRAG) 2006

5 36 2,40% 1 6 5 36 5% 1%

2

WILLY LEE WHITE INCA

(BARTZAGA'S LADYN HUEY x 

PEACEMAKER'S FORTUNA) 2005

5 32 2,13% 4 22 5 32 4% 3%

3

MIKES UTI MILLENNIUM

(MIKES UTI WHITE METAL x MIKES UTI 

KLEOPATRA) 1999

5 30 2,00% 20 105 5 30 8% 30%

4

PEACEMAKER'S FORTUNA

(BLACK BEATLE'S KOJACK-SUPERGIRL x 

HURLEY CURLEY V.D. SPIKKE) 2003

5 27 1,80% 11 52 5 27 4% 7%

5
VONHEIMDAL WHITE DOLLY

(MIKES UTI VIKTOR x MIKES UTI AYRIN)
2002

4 26 1,73% 7 34 4 26 4% 5%

6

RAMBLING ROSE OF ROXY'S PRIDE

(HAPPY WHITE GHOST OF ROXY'S 

PRIDE x EARNEST DESIRE OF ROXY'S 

PRIDE) 2003

4 21 1,40% 3 13 4 21 3% 2%

7

CREDULOUS AISCHA

(BLACK BEATLE'S KOJACK-SUPERGIRL x 

KUURAPARRAN MINTWHITE) 2003

3 21 1,40% 4 15 3 21 3% 2%

8

BAMBUS IVORY MY ZORNOI

(KARWISH WHITE ON TARGET x 

BAMBURS IVORY BREAKIN'AWAY) 2002

3 21 1,40% 13 80 3 21 3% 13%

9

D'ARNÉ ORIGINAL SIN

(WILDWOOD'S TIME WILL TELL x 

D'ARNÉ HEXE) 2003

4 20 1,33% 1 4 4 20 3% 1%

10

BLACK WIDOW'S HEAVENLY HAZEL

(TRIBUTE TO WHITE OF ROXY'S PRIDE x 

VONHEIMDAL SNOW WHITE) 2007

3 20 1,33% 1 6 3 20 3% 1%

11

KUURAPARRAN MUSHCA

(ALPATS IT'S A KIND OF MAGIC x MIKES 

UTI MILLENNIUM) 2001

3 20 1,33% 1 1 3 20 4% 0%

12
ZORNOI YULIANA

(REX ZORNOI BIANCO OLGAS x 

BAMBUS IVORY MY ZORNOI) 2005

3 20 1,33% 3 13 3 20 3% 2%

13

TINY GIANT FRANCECKA

(BLACK BEATLE'S KOJACK-SUPERGIRL x 

EXTRA-TRIVI JUBILATKA SAMANTINO 

POL) 2003

3 19 1,26% 2 9 3 19 3% 1%

14

BARTZAGA'S YALEN JIEVJA

(EISERN TIME AFTER TIME x YALE VON 

DEN TASDORFER WIESEN) 2001

3 16 1,07% 5 24 3 16 3% 5%

15

FACILIS EVITA

(MATRASZEPE KING OF FACILIS x 

BARTZAGA'S YALEN JIEVJA) 2004

3 16 1,07% 3 17 3 16 2% 2%

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

 
Taulukko 4d. Viimeisen 10–15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua, valkoinen 

 
Mustien narttujen 15 käytetyimmän joukossa on kaksi paria puolisisaruksia. Musta-hopeiden narttujen 15 

käytetyimmän joukossa on viisi keskenään puolisisarusta yhdestä linjasta ja kaksi toisesta. Valkoisten narttujen 

joukossa on kolme saman uroksen tytärtä. Tiettyjä linjoja on siis suosittu jalostuksessa voimakkaastikin. Valkoisten 

eniten käytetyn nartun kaikki viisi pentuetta ovat saman uroksen kanssa, vaikka samojen yhdistelmien toistamista 

pitäisi välttää. Pippuri-suoloja lukuun ottamatta kaikissa väreissä on useita eri silmäsairauksiin liitettäviä koiria, 

joiden on siis turvallisinta olettaa olevan kantajia. Tosin varsinkin pippuri-suoloissa on useita narttuja, joita itseään ei 

ole silmätutkittu lainkaan, eivätkä niiden jälkeläistenkään tutkimusmäärät ole kummoisia. Valkoinen narttu nro 8. on 

itse kaihisairas. 
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4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

Kääpiösnautseri on maailmanlaajuisesti suosittu rotu, eikä tiettyjä tärkeimpiä rodun kasvatusmaita voida määritellä. 

Globalisoitumisen myötä maailmanlaajuinen yhteistyö kasvattajien välillä on kasvanut ja voidaan havaita yhä 

laajempaa linjojen sekoittumista keskenään. Samoja sukulinjoja on mahdollista löytää eri mantereilta.  

Rekisteröinnit Ruotsissa 2008-2012 

M MH PS V YHT.

2012 396 368 367 141 1272

2011 379 350 345 101 1175

2010 435 372 462 108 1377

2009 405 344 439 170 1358

2008 502 363 411 98 1374  
Taulukko 5a. Rekisteröinnit Ruotsissa 2008-2012 

 

Rekisteröinnit Virossa 2008-2012 

M MH PS V YHT.

2012 25 38 22 5 90

2011 24 40 25 2 91

2010 9 48 14 0 71

2009 23 24 11 9 67

2008 26 40 4 5 75  
Taulukko 5b. Rekisteröinnit Virossa 2008-2012 

 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Kääpiösnautsereiden rekisteröintimäärät ovat pysyneet viime vuosina korkealla. Myös rekisteröimättömiä pentuja 

tuotetaan ilmeisesti suurehkoja määriä. Pienikokoisena ja helppohoitoiseksi markkinoituna rotu on suosittu. SKSK 

ry:n pentuvälityksen perusteella pentumarkkinat ovat 2010-luvulla hiljentyneet, eli rekisteröidyistäkin pennuista on 

ylitarjontaa.  

 

Rotu on suurilukuinen useimmissa maissa. Näennäisesti erilinjaisia koiria on runsaasti tarjolla, mutta kun sukutauluja 

tarkastellaan pidemmälle, alkaa samoja koiria löytyä valkoisilla 5. sukupolvessa ja muilla väreillä 7.-8. polvessa. 

Pelkkä muista poikkeava kennelnimi ja kolmen sukupolven sukutaulu ei siis vielä takaa todellista erilinjaisuutta. 

Sekä urosten että narttujen jalostukseenkäyttöikä on pysytellyt kolmen ja neljän ikävuoden välillä. Varsinkin urosten 

suhteen ikä on liian alhainen. Suurin osa rodulle tyypillisistä perinnöllisistä sairauksista puhkeaa vasta vanhempana. 

Tämä yhdistettynä siihen, että osaa uroksista käytetään  liian paljon jo nuorina, altistaa rodun suurelle määrälle eri 

sairauksien kantajia ja lopulta myös sairaille yksilöille. Alle nelivuotiaan koiran jalostuskäyttöön kannustaa vahvasti 

Kennelliiton sijoitussopimus, jonka mukaan koiran omistusoikeus siirtyy haltijalle verrattain nuorena. Suurin osa 

useampia pentueita vuodessa kasvattavista tekee kasvatustyötään sijoituskoirilla. Tavoitteena on nostaa ainakin 

urosten keskimääräinen jalostukseenkäyttöikä 5-6 vuoteen JTO-kauden aikana. 

Kääpiösnautsereilla populaation sukusiitosprosentti on Koiranetin käyttämällä kaavalla pysynyt tarkasteluaikana 

2003–2012 muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikilla väreillä alle kolmessa ja näyttää olevan hienoisessa 

laskussa. Myös yksittäisten yhdistelmien sukusiitosprosentit ovat maltillisia ja harvoin ylittävät serkusparituksen 

rajan 6,25 %. Sisar- tai vanhempi-jälkeläinen -parituksia ei ole juuri tehty enää vuosiin. Taulukoissa 1.a – 1.d näkyvä 

sukusiitosprosentti on kuitenkin aliarvio todellisuudesta, sillä tulos on laskettu vajailla sukupolvitiedoilla. Suljetussa 

populaatiossa, jossa roturisteytyksiä ei tehdä, populaation sukusiitosprosentti nousee hiljalleen väkisin, mutta niin 
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kauan kuin nousu on maltillista, luonnolla on omat keinonsa laimentaa sukusiitoksen huonoja vaikutuksia mm. 

mutaatioiden, geneettisen ajautumisen ja migraation avulla. Sukusiitosta ja sen laimenemista ajatellen sukupolvet 1-

4 ovat hyvin lähellä, sukupolvet 5-7 melko lähellä, sukupolvet 8-9 kaukana ja vasta 10. sukupolvi alkaa jo olla lähes 

merkityksetön, jos sukusiitosta ei ole tehty lähempien sukupolvien aikana. Koska lisääntyminen on jokaisen lajin 

tärkein tavoite, ovat sukusiitostaantuman oireet, eli pentuekoon pieneneminen, suuri pentukuolleisuus, huono 

vastustuskyky jne. vakavia oireita. Luonto pyrkii suojaamaan lisääntymistoimintoja viimeiseen asti, ja jos ne 

häiriintyvät, rotu on todellisessa vaarassa. Tavoitteena on pitää populaation sukusiitosprosentti alle kolmessa ja sen 

kohoaminen alle 0,25 prosenttiyksikössä. 

Kääpiösnautsereiden neljästä väristä valkoinen on hyväksytty rodun viralliseksi väriksi viimeisimpänä ja se on 

populaatioltaan pienin. Valkoiset kääpiösnautserit ovat myös voimakkaammin sukua keskenään kuin muiden värien 

edustajat. Vuoteen 2009 saakka valkoisten tehollinen populaatio on ollut alle 100, eli kriittisellä rajalla. Vuonna 2009 

on päästy kaikkien värien osalta yli sadan yksilön teholliseen populaatioon, mutta koska jalostukseen käytetyt koirat 

ovat varsinkin valkoisilla sukua keskenään, taulukossa näkyvät luvut ovat jälleen aliarvioita, sillä Koiranetin käyttämä 

kaava ei ota huomioon koirien keskinäisiä sukulaisuussuhteita eikä epätasaisia jälkeläismääriä. Sukupolvittainen 

potentiaalinen tehollinen populaatiokoko on kaikilla väreillä vain noin 40 %. Luultavasti ainakin mustilla ja valkoisilla 

ollaan edelleen lähellä kriittistä rajaa tai jopa sen alla. Käytetyimpien urosten läheiset sukulaisuussuhteet ja 

matadorikäyttö laskevat todellista tehollista populaatiokokoa musta-hopeilla ja pippuri-suoloilla. Jalostuksessa tulisi 

siis painottaa urosten laajempaa käyttöä. Pentuesisarukset ovat koirilla hyvin harvoin identtisiä perimältään, ja 

perivät kummaltakin vanhemmaltaan puolet geeneistään (minkä puolikkaan, se onkin luonnon omista arpajaisista 

kiinni), joten suosituimman uroksen sijasta voisi käyttää edes sen veljeä tai poikaa, jos ei muuta urosta löydy. 

Tavoitteena on nostaa potentiaalinen tehollinen populaatiokoko 45–50 % JTO-kauden aikana. 

Isät/emät –suhde vaihtelee kaikissa väreissä välillä 0,5-0,6, ja se on liian pieni. Mitä lähempänä luku on 1,0, sitä 

parempi, tällöin kukin narttu ja uros on lisääntynyt vain yhden kerran. Nyt sama uros on astunut vuoden aikana 

useita eri narttuja. Seuraavalla JTO-kaudella on tavoitteena nostaa luku 0,7. 

Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioiden se osuus, joka 

saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen 

tulisi käyttää 40 % rodun koirista. Kääpiösnautsereiden kaikkien värien keskimääräinen pentuekoko on 4,3, joten 

jalostukseen tulisi käyttää vähintään 47 % koirista. Kaikista mahdollisista uroksista jalostukseen on käytetty edellisen 

sukupolven aikana (2009–2012) 5-12 % ja sitä edeltävän sukupolven aikana (2005–2008) 9-16 %. Nartuista on 

käytetty 2009–2012 9-25 % ja 2005–2008 24–38 %. Valkoisilla prosenttiluvut ovat suurempia, mutta toisaalta 

populaation koko on paljon pienempi. Koiria ylipäätään ja siis myös narttuja on ollut vähemmän yhden uroksen 

astuttavaksi, joten niitä on käytetty tasaisemmin jalostukseen. Vuosien 2005–2008 tarkastelujakso on luotettavampi, 

koska silloin jalostuskäytössä olleet koirat ovat pääasiassa jalostustyönsä jo tehneet eivätkä tuota enää jälkeläisiä. 

Jos tavoitteena pidetään, että sekä uroksista että nartuista molemmista käytettäisiin jalostukseen 47 %, nähdään, 

että matkaa on vielä. Tavoitteena on, että seuraavan JTO-kauden aikana saadaan jalostuskäytössä olevien koirien 

käyttömääriä nostettua uroksilla yli 20 prosenttiin ja nartuilla yli 40 prosenttiin. 

Samoja yhdistelmiä tehdään jonkin verran. Tällöin syynä on yleensä joko se, että ensimmäisestä pentueesta on saatu 

hyviksi koettuja jälkeläisiä, jotka ehkä menestyvät näyttelyissä, tai mahdollisesti vain määrän lisääminen. 

Yhdistelmän uusimiselle tulisi olla vahvat perusteet. Sairaita tai muuten huonolaatuisia jälkeläisiä tuottaneita 

yhdistelmiä ei saa uusia. 

Yhden uroksen ensimmäisen polven jälkeläisten prosentuaalisen osuuden ei pitäisi olla enempää kuin 3-5 % ja toisen 

polven 6-10 %. Sukupolven pituus on noin neljä vuotta. Osuudet on laskettu siten, että esim. vuonna 2000 syntynyttä 

koiraa on luultavasti käytetty jalostukseen vuosina 2003–2006, joten uroksen koko jälkeläismäärää sekä 

ensimmäisessä että toisessa sukupolvessa verrataan tuona ajanjaksona syntyneiden pentujen määrään.  
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Mustien urosten 15 käytetyimmän joukossa on seitsemän koiraa, joiden osuudet 1. sukupolven jälkeläisistä ovat 6-

11 %, eli yli suosituksen. 2. sukupolven jälkeläisistä kahden uroksen osuus on yli suosituksen (18 ja 43 %) Urokset 

ovat syntyneet vuosina 1995–2008. 

Musta-hopeiden urosten 15 käytetyimmän joukossa on kuusi koiraa, joiden osuudet 1. sukupolven jälkeläisistä ovat 

7-10 %, eli yli suosituksen. 2. sukupolven jälkeläisistä kolmen uroksen osuus on yli suosituksen (13 %, 24 % ja 43 %) 

Urokset ovat syntyneet vuosina 1997–2006. 

Pippuri-suolojen urosten 15 käytetyimmän joukossa on 11 koiraa, joiden osuudet 1. sukupolven jälkeläisistä ovat 6-

20 %, eli yli suosituksen. 2. sukupolven jälkeläisistä viiden uroksen osuus on yli suosituksen (13 %, 14 %, 34 %, 40 % ja 

81 %). Urokset ovat syntyneet vuosina 1995–2007. 

Valkoisten urosten 15 käytetyimmän joukossa on viisi koiraa, joiden osuudet 1. sukupolven jälkeläisistä ovat 8-14 %, 

eli yli suosituksen. 2. sukupolven jälkeläisistä neljän uroksen osuus on yli suosituksen (11 %, 11 %, 18 % ja 20 %). 

Urokset ovat syntyneet vuosina 1999–2009. 

Kääpiösnautsereiden PEVISA ei toistaiseksi sisällä jälkeläisrajoituksia uroksille, mutta jos yksittäisten urosten 
liikakäyttöä ei muuten saada kuriin, voidaan sitäkin kokeilla. Yhdistyksen pentuvälityksen kriteereissä sen sijaan on 
rajana kullekin värille 5 % neljän edellisen vuoden syntyneistä jälkeläisistä. Määrät päivitetään 1.1.2014 alkaen 
vuosina 2009–2012 syntyneiden mukaan seuraavasti (suluissa 1.1.2012 voimaan astuneet jälkeläismäärät): 
Musta 46 pentua (55) 
Musta-hopea 66 pentua (70) 
Pippuri-suola 44 pentua (50) 
Valkoinen 34 pentua (30) 
 
Valkoisia lukuun ottamatta määrät siis pienenevät. Tämän toivotaan lisäävän useampien urosten jalostuskäyttöä. 

 
 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
Kääpiösnautseri on valtavan suosittu rotu, mikä asettaa haasteita myös luonteiden jalostamiselle. Kohtuullisen 

aktiivisena rotu sopii hyvin harrastuskaveriksi ja jaksaa pienestä koostaan huolimatta lenkkeillä pitkiäkin matkoja. 

Luonneominaisuuksien tulee vastata seura- ja harrastuskoiralle asetettavia vaatimuksia. 

 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 
käyttötarkoituksesta  

Rotumääritelmän mukaan kääpiösnautserin käyttötarkoitus on olla koti- ja seurakoira: 
 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: 

Luonteenominaisuudet vastaavat snautserin luonnetta ja korostuvat pienessä koirassa temperamentikkaana 

käyttäytymisenä. Älykkyys, pelottomuus, sitkeys ja valppaus tekevät kääpiösnautserista miellyttävän koti-, vahti- ja 

seurakoiran, joka soveltuu ongelmitta pieneenkin asuntoon.  

 

4.2.2 Jakautuminen näyttely-/ käyttö-/ tms. -linjoihin  

Kääpiösnautsereilla ei ole erillisiä näyttely- ja käyttölinjoja, joskin kasvattajien painotukset poikkeavat toisistaan. 
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4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai 
käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus 

Kääpiösnautsereiden PEVISA on tullut voimaan 1.1.2012 perinnöllisten silmäsairauksien osalta. PEVISA-ohjelmassa ei 
ole mainintaa luonneominaisuuksista. 
 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

350 kääpiösnautseria on luonnetestattu vuosina 1988–2013. Tämä on 4 % ko. ajanjaksona syntyneistä. Luvussa ovat 
mukana myös ne tulokset, jotka eivät näy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä siitä syystä, että koirat eivät ole 
olleet tunnistusmerkittyjä. Vuodesta 2008 alkaen SKSK ry on järjestänyt ensisijaisesti kääpiösnautsereille suunnattuja 
kaksipäiväisiä luonnetestiviikonloppuja kahdesti vuodessa. Osallistuminen on ollut aktiivista, eikä paikkoja ole juuri 
jäänyt muiden rotujen edustajille; näinä vuosina on testattu 30-50 kääpiösnautseria vuosittain. 
 
MH-luonnekuvauksessa (MH = Mentalbeskrivning Hund) on käynyt 12 kääpiösnautseria vuosina 2009–2012 (0,3 % 

syntyneistä), siis muutaman koiran vuosivauhtia. 

Seuraavassa kääpiösnautsereiden luonteita on käsitelty lähinnä luonnetesteistä saadun informaation perusteella. 

Informaation luotettavuutta suhteessa koko kääpiösnautserikantaan vähentää luonnollisesti se, että luonnetestin 

sisällön ollessa tiedossa testeihin valikoituvat tietynlaiset koirat, eli esim. paukkuaraksi tiedettyä koiraa ei 

välttämättä haluta testiin viedä. 

Toimintakyky kuvaa koiran kykyä tehdä (ihannetilanteessa järkeviä) ratkaisuja sen kohdatessa erilaisia tilanteita. 

Kääpiösnautsereiden toimintakyky on keskimäärin joko pieni tai kohtuullinen (vaihteluvälin kattaessa tulokset 

riittämättömästä hyvään). Koska toimintakykyä (ja myös koiran kykyä selviytyä erilaisista tilanteista joko kohtaamalla 

ne tai pakenemalla niitä) voidaan myös seurakoirilla pitää tärkeänä jokapäiväiseen elämään vaikuttavana 

ominaisuutena, , tulisi jalostuksessa suosia koiria, joiden toimintakyky on vähintään kohtuullinen. 

Terävyydellä viitataan koiran taipumukseen reagoida aggressiivisesti, kun siihen kohdistetaan ulkoista uhkaa. 

Seurakoirarodulle olennaista on (aggression voimakkuuden sijaan), ettei koira kohdista aggressiota uhkaavana 

pitämäänsä tahoon sen jälkeen, kun uhka on poistettu. Toisin sanoen sillä ei ole jäljelle jäävää hyökkäyshalua. 

Luonnetestitulosten perusteella tilanne on kääpiösnautsereilla tässä suhteessa varsin hyvä, ja vaikka reaktion 

voimakkuus testitilanteissa vaihteleekin, eivät koirat kohdista tilanteen jälkeen lähestyvään ihmiseen aggressiota. 

Puolustushalu on koiran perinnöllistä halua – ei kykyä – puolustaa toista laumanjäsentä. Tärkeintä on, ettei koiran 

puolustushalu ole liian suuri tai hillitsemätön, jolloin koiraa ei voida pitää turvallisena. Ihanteellinen puolustushalu 

on kohtuullinen ja hillitty, jolloin koira ei pyri liiallisessa määrin tai tarpeettomassa tilanteessa ”suojelemaan” 

esimerkiksi omistajaansa. Haluttomuus puolustaa on kääpiösnautsereilla kohtuullisen yleistä, mutta tätä ei voida 

pitää suurena ongelmana seurakoirarodulle, eikä jalostuksessa ole tarvetta pitää puolustushalua erityisen tärkeänä 

ominaisuutena.  

Taisteluhalu on koiran tahtoa leikkiä, ”taistella”, käyttää lihaksiaan halutun päämäärän saavuttamiseksi. Tätä 

ominaisuutta voidaan pitää tärkeänä kääpiösnautsereille, joita hankitaan yhä enenevässä määrin harrastuskoiriksi 

mm. agilityyn. Taistelutahdon avulla koiraa voidaan motivoida ja palkita koulutuksessa, mutta sen avulla koira myös 

selviytyy arkipäivän tilanteista, joissa toimintakyky alkaa pettää. Tilastollisesti kääpiösnautsereilla on 

taistelutahdossa puutteita, ja pieniä tai riittämättömiä tuloksia on runsaasti. Ihanteena voidaan pitää kohtuullista tai 

suurta taistelutahtoa. Jalostuksella on syytä pyrkiä parantamaan koirien taistelutahtoa.  

Hermorakenne on koiran ominaisuuksista tärkein. Ihannetilanteessa koira kestää paineistumatta (piipittämättä, 

läähättelemättä tai muuten järkkymättä) paitsi luonnetestin kuormituksen, myös normaalit, arkielämässä vastaan 

tulevat haasteet. Tasapainoinen koira pystyy rauhoittumaan vieraammissakin tilanteissa eikä järkyty kohtuuttomasti 

uusista kokemuksista – näin ollen hermorakenne on merkityksellinen kaikille koirille rotuun katsomatta. 
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Kääpiösnautsereiden hermorakenteet vaihtelevat luonnetestitulosten perusteella hieman rauhattomasta 

tasapainoiseen, yleisimmän arvion ollessa ”hieman rauhaton”. Erityistä huomiota jalostuksessa on kiinnitettävä 

tasapainoisiin luonteisiin. Hermorakenne on periytyvä ominaisuus, eikä koiran omistaja voi siihen juurikaan 

harjoituksella vaikuttaa. 

Temperamentti viittaa koiran kykyyn tarkkailla ympäristön ärsykkeitä ja reagoida niihin oikea-aikaisesti. Esimerkiksi 

harrastuskoiralle on etua siitä, että reagointi tapahtuu oikeassa mittakaavassa ja oikeaan aikaan. Alhaisen 

temperamentin koira on välinpitämätön, kun taas liian vilkas koira ei pysty keskittymään tarjolla olevaan tehtävään, 

vaan reagoi liiallisesti muihin ulkopuolisiin ärsykkeisiin. Kääpiösnautsereiden temperamentti vaihtelee 

välinpitämättömästä vilkkaaseen, mutta keskiarvoltaan kääpiösnautserit ovat lähellä ihanteellista, oikealla tavalla 

vilkasta temperamenttia. 

Kovuus viittaa koiran kykyyn unohtaa sille tapahtuneet epämiellyttävät asiat ja kokemukset. Kohtuullisesta 

kovuudesta on hyötyä sekä arkielämässä että koulutuksessa. Liiallinen kovuus voi vaikeuttaa elämää koiran kanssa, 

mutta paljon yleisempää ja haitallisempaa kääpiösnautsereilla on liiallinen pehmeys. Tällöin koira sekä muistaa 

ikävinä pitämänsä asiat, ihmiset tai kokemukset että pyrkii välttämään niitä. Jalostuksessa tulisi erityisesti huomioida 

se, ettei pehmeitä koiria käytetä jalostukseen. Ihanteellista on siis kohtuullinen kovuus, joskin kääpiösnautsereissa 

tavataan pääsääntöisesti hieman pehmeitä koiria, mitä voidaan pitää arkielämän kannalta hyväksyttävänä tuloksena.  

Luoksepäästävyyden ihanteesta snautserille on vaikea antaa yksiselitteistä ohjeistusta. Monelle luoksepäästävä, 

aavistuksen pidättyväinen koira on se oikea snautseri. Toisaalta nyky-yhteiskunta ja monet harrastukset edellyttävät, 

tai ainakin helpottuvat, kun koira on pääsääntöisesti hyväntahtoinen ja avoin. Tärkeintä on kuitenkin, ettei 

jalostuskoira ole selkeän pidättyväinen, saati hyökkäävä. Pääosin luonnetesteihin tuodut kääpiösnautserit ovat 

korkeintaan hieman pidättyväisiä.   

Yleisimmät kääpiösnautsereiden saamat luonnetestin osa-aluepisteet vuosina 1988–2013 ovat olleet seuraavat: 
 
Toimintakyky: +1 kohtuullinen (48 %) tai -1 pieni (38 %)  
Terävyys: +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (65 %) tai +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
(29 %) 
Puolustushalu: +3 kohtuullinen, hillitty (40 %) tai +1 pieni (34 %)  
Taisteluhalu: +2 kohtuullinen (44 %) tai -1 pieni (40 %)  
Hermorakenne: +1 hieman rauhaton (85 %) tai +2 tasapainoinen(13 %) 
Temperamentti: +3 vilkas (47 %) tai +2 Kohtuullisen vilkas (38 %) 
Kovuus: +1 hieman pehmeä (70 %) tai +3 kohtuullisen kova (18 %)  
Luoksepäästävyys: +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin (70 %) tai +2a/+2b luoksepäästävä, 
aavistuksen/hieman pidättyväinen (27 %)  
Laukauspelottomuus: +++ laukausvarma (54 %) tai ++ laukauskokematon (21 %) (ei määritelty 40 tapauksessa 
350:sta = 11 %) 
 
Rodulle on tekeillä luonneprofiilit sekä luonnetestin että MH-kuvauksen suhteen. Luonnetestissä ja MH-kuvauksessa 
saadaan tietoa vain koiran käyttäytymisestä testitilanteissa, jotka eivät välttämättä vastaa koiran päivittäin 
kohtaamia tilanteita. Koiralle ja sen ympäristölle on kuitenkin tärkeintä se, miten koira reagoi jokapäiväisiin 
tilanteisiin, joten rotujärjestö ottaa käyttöön myös kotikäyttäytymiskyselyn. 

 
Vuosina 1993–2013 on jalostustarkastettu 546 kääpiösnautseria (5 % syntyneistä). Jalostustarkastukseen tuodaan 

usein koiria, jotka eivät ole käyneet näyttelyssä ja joiden omistajat eivät välttämättä osaa niitä esittää. Koirat ovat 

vieraassa paikassa ja tilanteessa vieraiden ihmisten käsiteltävinä, jolloin ne usein eivät anna itsestään parasta 

mahdollista kuvaa. ”Tottumaton” on yleisin luonnehdinta koirasta, jonka luonteessa jalostustarkastuksessa on 

jotakin huomauttamista. Harva koira yrittää esim. purra tuomaria tai ei anna tutkia hampaitaan. Toisaalta läheskään 

kaikki jalostustarkastettavat koirat eivät esiinny snautserimaisen itsevarmasti, ja tähän tulisi jalostuksessa kiinnittää 
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huomiota. Rotumääritelmässä on mainittu arkuus hylkäävänä virheenä. Arkuus on voimakkaasti periytyvä 

ominaisuus, eikä sitä pidä sekoittaa rotuun liitettyyn itsevarmuuteen. 

Jalostustarkastuksen luonneosion arvosanat: 
0 pistettä, erinomainen – Itsevarma, tarkkaavainen, avoin (90 %) 
1 piste hyvä – Rauhallinen, hivenen mielistelevä (8 %) 
5 pistettä tyydyttävä – Flegmaattinen, turhan pidättyväinen, hyvin mielistelevä (2 %) 
10 pistettä heikko – Arka, erittäin varautunut, vihainen (0 %) 
 
Näyttelykäyttäytymisestä raportoidaan 1-3 aggressiivista tapausta vuosittain. Pääsääntöisesti koirien 
kehäkäyttäytymisessä ei ole tuomareiden mielestä ollut moitittavaa. Koirien käyttäytymisessä ei ole havaittavissa 
eroja eri maiden tai värien välillä. Erot ovat ennemmin yksilöiden kuin populaatioiden välisiä. 
 
Rodun urokset ovat suoraviivaisempia, enemmän ”halki poikki ja pinoon”-mielenlaadulla varustettuja, kun taas 

nartut saattavat olla monisyisempiä ja niiden käytöstä saattaa olla vaikeampia tulkita ja ennustaa. Luonteiden erot 

sukupuolten välillä eivät ole merkittäviä. 

 

4.2.5 Käyttö-ja koeominaisuudet 
 

  Kilpailukäynnit 

Koemuoto 2012   2011   2010   2009   Yhteensä 

Agility 2540 257 % 2568 292 % 2292 209 % 1998 190 % 9398 

Käyttäytymiskoe 3 0 % 1 0 % 1 0 % 4 0 % 9 

Luonnetesti 45 5 % 39 4 % 50 5 % 20 2 % 154 

Metsästyskoirien 
jäljestämiskoe 

1 0 % 4 0 % 3 0 % 1 0 % 9 

MH-
luonnekuvaus 

3 0 % 0 0 % 7 1 % 2 
0 % 12 

Tottelevaisuuskoe 75 8 % 55 6 % 76 7 % 93 9 % 299 

Näyttely 1975 200 % 2186 249 % 2466 225 % 2445 233 % 9072 

Syntyneitä 989   879   1097   1051   4016 
Taulukko 6. Koe- ja kilpailukäynnit 2009–2012 

Kääpiösnautseri oli alun perin maatilan rottakoira ja talonvahti. Nykyään kääpiösnautseri hankitaan perhekoiraksi ja 

harrastuskaveriksi. Tuhoeläinten metsästämiseen kääpiösnautseria ei juurikaan enää käytetä. Parhaimmillaan 

kääpiösnautseri on mainio myös ensimmäiseksi koiraksi ihmiselle, jolle ylipäätään koiran omistaminen sopii. 

Ongelmia on odotettavissa, jos esim. koiran ei-toivottu arkuus tulkitaan väärin pidättyvyydeksi. Pidättyväisenkin 

kääpiösnautserin tulee silti olla itsevarma, ei arka. Kääpiösnautserit ovat varsinkin laumassa eläessään melko 

haukkuherkkiä.  

 

Eloisa temperamentti, riittävä taistelutahto ja toimintakyky tekevät kääpiösnautserista muun muassa agilityyn 

sopivan harrastuskoiran, ja näitä ominaisuuksia tulee pyrkiä säilyttämään. Sopivan vahvuinen saalisvietti tekee 

koiran koulutuksen ja motivoimisen helpoksi. Voimakas riistavietti sen sijaan ei nyky-yhteiskunnassa välttämättä ole 

toivottava ominaisuus.  

Näyttelysuosiossa rotu on ollut aina, mutta viime vuosina se on saavuttanut sekä suosiota että menestystä 

harrastuskoirana, agilityssa jopa huipulle saakka, ja rodun luonteissa on potentiaalia jalostaa entistä 

monipuolisempia harrastuskoiria. Koe- ja kilpailutoiminnan jalostuksellista merkitystä ei tule myöskään aliarvioida, 

sillä niissä menestyminen viittaa koiran yhteiskuntakelpoisuuteen ja koulutettavuuteen. Agility- ja tokokentillä 
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kääpiösnautseri on nykyään jo tavallinen näky. Muutamia koiria on nähty myös rodulle harvinaisemmissa 

koemuodoissa, kuten metsästyskoirien jäljestämiskokeissa. 

 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

Kääpiösnautsereiden käyttäytymisestä kotiolosuhteissa on kotikäyttäytymiskyselyn puuttuessa hyvin vähän 

objektiivista tai vertailukelpoista tietoa. Tiedot kotikäyttäytymisestä perustuvat kasvattajien ja omistajien 

kokemuksiin sekä keskustelupalstoilta kerättyihin kommentteihin. Lisääntymiskäyttäytymistä arvioidaan 

pentuvälityksen astutus- ja pentueilmoituslomakkeilla. 

Pääsääntöisesti omistajat ovat tyytyväisiä kääpiösnautsereihin seurakoirina, ja koirat ovat yleensä omassa 

ympäristössään reippaita ja rohkeita. Vieraaseen tilanteeseen joutuessaan moni koira jännittää. Harva kuitenkaan 

suorastaan panikoi tai yrittää purra vierasta kopeloijaa. Säännöllisesti trimmattavana rotuna suurin osa 

kääpiösnautsereista oppii jo nuorena sietämään käsittelyä ja pöydälläoloa, mistä mm. eläinlääkärit usein kiittävät 

kääpiösnautserin omistajia. Jos koira saa kasvaa kuritta, se luonnollisesti käyttää tilaisuutta hyväkseen, jolloin 

hoitotoimet saattavat muuttua omistajalle mahdottomiksi. 

Harrastuskoirana kääpiösnautseri on parhaimmillaan huippu, mutta rotu ei suuresta lukumäärästään huolimatta 

kuitenkaan dominoi eri koemuotoja kuten vaikkapa bordercollie agilityratoja. Koulutettavuuden ja motivoinnin 

kanssa saattaa olla hankaluuksia. 

Paukkuarkoja, esim. ilotulitusta pahastikin pelkääviä koiria on melko paljon, jotkut tarvitsevat jopa rauhoittavaa 

lääkitystä. Varsinainen eroahdistus vaikuttaa olevan harvinaisempaa kuin tottumattomuus yksinoloon. Jos koira 

pitkästyy yksin ollessaan, se keksii helposti itselleen tekemistä kuten huonekasvien järjestelyä tai postin tai roskien 

silppuamista. Usein huomiota haetaan tai osoitetaan äänekkäästikin. Kääpiösnautseri varoittaa herkästi haukulla 

esim. kerrostalon rappukäytävässä kulkevista vieraista. 

Lievä varautuneisuus vieraita ihmisiä kohtaan on kääpiösnautserilla hyväksyttävä ominaisuus, arkuus ei. Toisiin 

koiriin kääpiösnautserit suhtautuvat yleensä ystävällisesti, joskin urosten kesken saattaa tulla sanomista. 

Pääsääntöisesti kääpiösnautserit tulevat hyvin toimeen varsinkin muiden snautsereiden kanssa, ehkä siksi että ne 

osaavat tulkita toistensa karvaisia naamoja, mikä saattaa toisenrotuiselle tuottaa hankaluuksia. Monella on 

useamman kääpiösnautserin uros-, narttu- tai sekalauma kotonaan ilman sen suurempia ongelmia. 

Kääpiösnautserinartuilla on juoksu yleensä kahdesti vuodessa. Jonkin verran esiintyy vaikeita, nartun elämää 

häiritseviä valeraskausoireita. Pentuetiedustelujen perusteella nartut ovat pääsääntöisesti erinomaisia emoja, jotka 

synnyttävät melko hyvin luonnollisesti ja hoitavat pentunsa (joskus myös adoptiopennut) itsenäisesti. Imetysaika on 

noin viisi viikkoa, mutta moni imettää pentujaan satunnaisesti luovutukseen saakka. 

Pentuetiedusteluin raportoidaan jalostustoimikunnalle noin 70% vuosittain syntyneistä pentueista, kun pennut ovat 

7-10 viikon ikäisiä. Näistä muutama pentue vuodessa on saanut alkunsa keinohedelmöityksellä. Keinosiemennyksen 

syiksi on mainittu mm. astutus ulkomaisella tai jo kuolleen uroksen pakastespermalla, tiineyden varmistaminen 

siementämällä luonnollisen astutuksen lisäksi, sekä nartun haluttomuus ja uroksen liika innokkuus. Aina syytä ei 

mainita, vaikka tietoa pyydetään lomakkeella, ja sitä pidetään tärkeänä. Keinosiemennystä tulisi pitää viimeisenä 

keinona, ja yhdistelmän molempien osapuolten tulee pystyä lisääntymään myös luonnollisesti. Lisääntymiskyky on 

mille tahansa rodulle elintärkeä, joten sitä tulee kaikin tavoin ylläpitää ja lisätä. Heikko libido on perinnöllinen. 

Nartun haluttomuus voi joskus johtua myös rakenteellisista syistä jotka estävät normaalin astumisen. 

Keisarinleikkausten määrä on viime vuosina ollut alle 15 % kaikista pentueista, kun 2000-luvun puolivälissä sektioitiin 

16-20%  pentueista. Polttoheikkous on ollut syynä sektioon n. 20% tapauksista. 
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4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista 
sekä niiden korjaamisesta 

Kuten aikaisemmin on mainittu, on rodun luonteita ja käyttäytymistä ajatellen tärkeää kiinnittää huomiota 

pehmeyteen ja hermorakenteeseen. Harrastuskoiraominaisuuksia ajatellen painopistealueissa voisi painottaa myös 

taisteluhalua, jonka voidaan tulkita olevan laajalti puutteellista. 

  

Paras työkalu asian korjaamiseen olisi laaja-alainen keskustelu kasvattajien keskuudessa, dialogissa 

jalostustoimikunnan kanssa. Rodulle on tarkoitus laatia luonteen ihanneprofiili, jota alustava keskustelu nostaisi 

kasvattajien keskuudessa tietoisuutta profiilin eri osa-alueista ja palvelisi koko kääpiösnautseriyhteisöä kokoamalla 

erilaiset näkemykset samaan vuoropuheluun sekä – toivottavasti – tuottaisi näistä yhteen koottuna laaja-alaisen 

näkemyksen siitä, millä toimenpiteillä luonteita saataisiin parannettua. Rotujärjestö on toistaiseksi tarjonnut 

kasvattajille hyvin vähän koordinoitua koulutusta ja välineitä koirien luonteiden analysointiin, ja tähän olisi syytä 

panostaa. Kotikäyttäytymiskyselyn toteuttamisella saataisiin lisää tietoa rodun edustajien jokapäiväistä elämää 

hankaloittavista ja helpottavista asioista. 

 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

Kääpiösnautsereiden ensimmäinen PEVISA-ohjelma on astunut voimaan 1.1.2011. Sen mukaan pentujen 

rekisteröimiseksi FI-rekisteriin tulee molemmilla vanhemmilla olla ennen astutusta enintään 12 kk vanha virallinen 

silmätutkimuslausunto. Virallista tutkimustulosta varten koiran tulee olla tunnistusmerkitty mikrosirulla tai 

tatuoinnilla ja tutkimuksen suorittajan tulee olla ECVO:n hyväksymä silmäsairauksiin erikoistunut eläinlääkäri.  

PEVISA-ohjelman sisältö: 

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.   

Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. 

 

Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:tä, tRD:tä tai PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä 

ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD. on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on 

todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa. 

 

Ohjelma on voimassa 1.1.2011- 31.12.2013 ja jatkuu 31.12.2015 saakka, mikäli rodulla vuoden 2013 lopussa on 

Kennelliiton hyväksymä, päivitetty JTO 

 
Kuvaukset PEVISAssa mainituista silmäsairauksista 

PRA (progressive retinal atrophy) eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä 

on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja 

jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen eli 

sukupuolesta riippumaton, väistyvä periytyminen. Tämä on kyseessä kääpiösnautsereiden PRA-tapauksissa (Parshall 

et al. 1991). Sairauden kantajat ovat kliinisesti oireettomia eli näyttävät terveiltä. Sairaalla koiralla kliinisten oireiden 

ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat PRA-muodon syntymekanismin mukaan. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä 

PRA:n muoto liittyy vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa 

näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Sairastuneet kääpiösnautserit ovat yleensä yli 3-

vuotiaita. Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä johtuu 

hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan, kun 
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myös verkkokalvon tappisolut surkastuvat. Silmäterä on laaja, ja silmänpohjan lisääntynyt heijaste näkyy erityisen 

selvästi valon kohdistuessa laajentuneeseen mustuaiseen. PRA-diagnoosi tehdään yleensä silmänpohjan 

oftalmoskooppisessa tutkimuksessa. Verkkokalvon sähköisessä tutkimuksessa (ERG) voidaan havaita muutoksia 

näköhermosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa tutkimuksessa nähtäviä selviä verkkokalvon 

rappeutumamuutoksia. PRA:han ei ole hoitoa, mutta tutussa ympäristössä sokeakin koira voi pärjätä erittäin hyvin. 

Kokeellisesti koirille on käytetty geeniterapiaa näköhermosolujen perinnöllisessä sairaudessa, jossa periyttävä geeni 

on tunnettu. 

Kääpiösnautsereilla esiintyy ainakin A-, B- ja C-tyypin PRA:ta. PRA:n A-tyyppiin (pd, photoreceptor dysplasia) on 

olemassa geenitesti (Laboratorio: Optigen), mutta laboratorio ilmoittaa kotisivuillaan, että se on vuosien mittaan 

testannut joitakin satoja kääpiösnautsereita eikä niistä mikään ole ollut PRA-A -sairas tai edes kantaja, vaan 

kääpiösnautseripopulaatiossa PRA:ta aiheuttaa jokin muu sairauden muoto. Ilmeisesti A-tyyppi on onnistuttu 

karsimaan populaatiosta lähes kokonaan pois. (http://www.optigen.com/opt9_test_a_pra.html) 

PRA:n kanssa yhdessä voi esiintyä myös perinnöllinen katarakta, mutta yleensä PRA:han liittyvä kaihi on ns. 

toissijainen kaihi, joka ei ole perinnöllinen. 

Kennelliiton jalostustietokannan mukaan vuosina 1999–2013 syntyneistä kääpiösnautsereista on vuosittain 

silmätutkittu noin 30 %. Virallisia PRA-tapauksia on 24 (18 mustaa ja 6 musta-hopeaa) ja lisäksi yksi epäilyttävä 

(=vähäisiä tai epätyypillisiä muutoksia). Tiedossa on epävirallisia tapauksia myös muista väreistä. 

A-tyypin PRA periytyy autosomaalisti resessiivisesti. Muiden kuin A-tyypin PRA:n peritymismallia kääpiösnautsereilla 

ei ole vahvistettu, mutta autosomaalia resessiivistä periymistä epäillään. ECVO manual 4.3.2013 kuitenkin mainitsee 

kääpiösnautserin kohdalla PRA:n periytymismalliksi osittaisen dominantin.  

PRA:ta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Sairautta periyttänyttä yhdistelmää ei saa uusia. Voimassa 

olevan PEVISA-ohjelman mukaan ennen astutusta PRA-sairaaksi todetun koiran ko. astutuksesta syntyneitä pentuja 

ei rekisteröidä. 

 

PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI (hereditary cataract, entinen HC) samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. 

Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muotojen 

periytymismallia ei tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä 

molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin 

pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei-perinnöllinen, 

synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Näitä ei juuri todeta 

kääpiösnautsereilla, koska pentupeilauksia tehdään erittäin harvoin. Esimerkkinä hankitusta kataraktasta on mm. 

sokeritautiin liittyvä, hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä katarakta. Muita esimerkkejä hankitusta kaihista 

ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. nukleaariskleroosi eli linssin kovettuminen 

vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihimuutos, vaan normaaliin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin 

muuttuu opaalinharmaaksi. Näkökykyyn se ei vaikuta. Perinnöllinen kaihi voidaan todeta perinnöllisten 

silmäsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimuksessa. Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen 

silmätutkimukseen kuuluva biomikroskooppitutkimus. Kaihi voidaan poistaa leikkauksella 

fakoemulsifikaatiomentelmällä. Paras leikkaustulos saadaan, kun leikkaus tehdään ennen kuin kaihimuutos on 

täydellinen. Hoidon edellytyksenä on, että silmänpohja on terve. Perinnöllinen katarakta voi esiintyä yhdessä PRA:n 

kanssa, yleensä PRA:han liittyy kuitenkin ns. toissijainen kaihi. 
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Kennelliiton jalostustietokannan mukaan vuosina 1999–2013 syntyneistä kääpiösnautsereista on vuosittain 

silmätutkittu  noin 30 %. Virallisia kaihitapauksia näistä on 57 (18 mustaa, 24 musta-hopeaa, kuusi pippuri-suolaa ja 

yhdeksän valkoista). 

Kääpiösnautsereilla tavattavia kaiheja ovat mm. synnynnäinen perinnöllinen harmaakaihi (puhkeamisikä < 6 viikkoa), 

juveniili katarakta (puhkeamisikä +6kk), myöhemmin puhkeava katarakta sekä Kennelliiton silmätyöryhmän 

mainitsema  nopeasti etenevä kaihi, jossa toisen silmän muutokset voivat olla pieniä. Näiden periytymismalli on joko 

vahvistettu tai epäilty autosomaali resessiivinen (ECVO manual 4.3.2013) 

Perinnöllistä kataraktaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Voimassa olevan PEVISA-ohjelman mukaan 

ennen astutusta kaihisairaaksi todetun  koiran ko. astutuksesta syntyneitä pentuja ei rekisteröidä. 

 

RD (retinal dysplasia) eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö jaetaan kolmeen muotoon, multifokaaliin (mRD), 

geografiseen (gRD) ja totaaliseen (tRD). MRD:ssa verkkokalvolla näkyy yksittäisiä poimuja, jotka syntyvät 

verkkokalvon paikallisen virhekehityksen seurauksena. Poimujen määrä voi vaihdella. MRD ei vaikuta näkökykyyn. 

GRD:ssa verkkokalvo on väärin kehittynyt laajemmalla alueella, mikä voi vaikuttaa koiran näkökykyyn ja tRD:ssa 

verkkokalvo on kokonaan irtautunut, mikä aiheuttaa silmän täydellisen sokeuden. MRD-muutokset eivät pahene iän 

myötä, vaan saattavat pikemminkin osittain hävitä näkyvistä vanhemmiten. GRD:aan saattaa iän myötä liittyä 

paikallista verkkokalvon rappeumaa muutoksen alueella. Useilla roduilla RD:n on todettu periytyvän väistyvästi. Eri 

RD-muotojen välistä geneettistä yhteyttä ei tunneta. 

Vuosina 1999–2013 syntyneistä kääpiösnautsereista on avoimia tarkemmin määrittelemättömiä RD-tapauksia kaksi 

ja avoimia mRD-tapauksia yksi. 

RD:n periytymismalli on autosomaali resessiivinen (ECVO manual 4.3.2013). 

MRD-sairaan koiran voi parittaan RD:n suhteen terveen partnerin kanssa. Vakavampia muotoja gRD:tä ja tRD:tä 

sairastavia koiria ei saa käyttää jalostukseen. Voimassa olevan PEVISA-ohjelman mukaan ennen astutusta gRD- tai 

tRD-sairaaksi todetun  koiran ko. astutuksesta syntyneitä pentuja ei rekisteröidä. 

 

PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary vitreous) on 

kirjainlyhenne sairauksista, joissa linssin ja silmänpohjan välinen sikiöaikainen verisuoniverkosto ei surkastu 

normaalisti syntymän jälkeen. Löydös jaetaan vakavuudeltaan kuuteen asteeseen, joista aste 6 tarkoittaa sitä, että 

silmä on sokea. Lievimmässä asteessa (1) näkyy linssin takapinnalla ainoastaan pieniä pigmenttipisteitä, jotka eivät 

vaikuta näkökykyyn. Muutokset eivät pahene iän myötä. Vakavammissa asteissa muutokset voivat aiheuttaa linssin 

lisääntyvää samentumista. Periytymiskuvio kääpiösnautsereilla ei ole tiedossa. 

Vuosina 1999–2013 syntyneistä kääpiösnautsereista on PHTVL/PHPV aste 1 kolme kappaletta ja PHTVL/PHPV aste  

2-6 kolme kappaletta. Lisäksi avoimia tapauksia on kahdeksan (kolme mustaa, yksi musta-hopea, kolme pippuri-

suolaa ja yksi valkoinen). 

PHTVL/PHPV:n periytymismalli on autosomaali resessiivinen (Grahn, Storey & McMillan 2004, ACVO Genetics 

Committee 2007) 

PHTVL/PHPV aste 1 ei ole este jalostuskäytölle, mutta koira tulee parittaa ko. sairauden suhteen terveen partnerin 
kanssa. PHTVL/PHPV asteita 2-6 sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. PHTVL/PHPV asteita 2-6 sairastavan 
koiran ko. astutuksesta syntyneitä pentuja ei rekisteröidä. 
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4.3.2 MUITA RODUSSA ESIINTYVIÄ SILMÄSAIRAUKSIA 

Seuraavassa on esitetty muita kääpiösnautsereilla esiintyviä silmäsairauksia. Tiedot ovat peräisin Koiranetistä ja ne 

on lueteltu vakavimmasta lievimpään. 

 

ENTROPION eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. Periytymismekanismia ei 

tunneta. Vuosina 1999–2013 syntyneistä kääpiösnautsereista entropion on todettu yhdellä koiralla. 

 

DISTICHIASIS/EKTOOPPINEN CILIA/CARUNCULAR TRICHIASIS 

Distichiasis tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä, jotka kasvavat joko luomen reunasta normaalin ripsirivin sisäpuolelta. 

Ektooppinen cilia on luomen sisäpinnalta kasvava ripsi. Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon 

karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon sisänurkan päälle ärsyttäen silmää. Caruncular trichiasis on ns. partaroduille 

tyypillinen vaiva. Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin normaalien ripsien tavoin tai kääntyä 

sisäänpäin kohti sarveiskalvoa. Ripset voivat olla pehmeitä tai kovia. Etenkin luomen sisäpinnan läpi suoraan 

sarveiskalvoa vasten kasvava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioitumisen. Tämä ilmenee silmän siristelynä ja 

ylimääräisenä kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon pinnalla ”uivat” pehmeät distichiasis-ripset eivät yleensä aiheuta 

oireita. Ripsiä myös irtoaa kuten muitakin karvoja, joten löydökset voivat olla eri tutkimuskerroilla erilaiset. 

Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan poistaa nyppimällä, jolloin ne kasvavat uudestaan, tai poistaa ne pysyvästi 

polttamalla tai leikkauksella. Polttaminen tai leikkaus saattaa kuitenkin aiheuttaa luomeen röpelöisyyttä, jolloin silmä 

ei sulkeudu tiiviisti eikä kyynelneste välttämättä voitele silmää kunnolla. Ylimääräiset ripset ovat on selvästi periytyvä 

vaiva, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Ne luokitellaan nykyään silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja 

vakaviin muotoihin. 

Vuosina 1999–2013 syntyneistä kääpiösnautsereista distichiasis- tai ektooppinen cilia -muutoksia on 305 koiralla. 

Caruncular trichiasis/trichiasis –muutoksia on yhteensä 21 koiralla. Kasvattajan tulee huomioida ripsimuutosten 

periytyminen jalostustyössään, ja parittaa koira jolla sellainen on, partnerin kanssa jolla itsellään ja mielellään sen 

suvussakaan ei ole ko. vikaa esiintynyt. 

 

PPM (persistent pupillary membranes) ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä iiriksessä eli 

värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet kiinnittyvät linssin etupinnalle ja/tai sarveiskalvon sisäpinnalle, 

voivat vaikuttaa näkökykyyn. Epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi muutokseksi joillakin roduilla. 

Vuosina 1999–2013 syntyneistä kääpiösnautsereista PPM-muutoksia on seitsemällä koiralla (yksi musta, neljä musta-

hopeaa ja kaksi pippuri-suolaa). Lisäksi avoimia tapauksia on 50 (13 mustaa, 13 musta-hopeaa, 19 pippuri-suolaa ja 

viisi valkoista). 

Iris-iris –juosteet eivät estä jalostuskäyttöä, muita muotoja ei saa käyttää jalostukseen. 

 

SARVEISKALVON DYSTROFIA (korneadystrofia) tarkoittaa esimerkiksi rasvakristallien kerääntymistä sarveiskalvon 

keskiosiin - sen pinta- ja keskikerrokseen - ovaalin muotoiseksi samentumaksi. Tämän tyyppinen sarveiskalvon 

dystrofia on perinnöllinen sairaus esimerkiksi siperianhuskylla. Sairauden epäillään periytyvän autosomaalisti 

resessiivisesti.  

Vuosina 1999-2013 syntyneistä kääpiösnautsereista sarveiskalvon dystrofia on tavattu seitsemällä koiralla. 
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Lisäksi  kääpiösnautsereilla on todettu seuraavia silmäsairauksia: 

 Kuivasilmäisyys 

 Lasiaisen rappeuma 

 Näköhermon coloboma 

 Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla 

 Pienisilmäisyys 

 Puutteellinen kyynelkanavan aukko 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyvät kaikki eläinlääkärin tutkimuksen yhteydessä perinnölliseksi 

olettamat silmäsairausdiagnoosit. Lausunnot tallennetaan Kennelliiton tietokantaan seuraavasti: 

Ei todettu perinnöllisiä 

silmäsairauksia 

Koiralla ei ole todettu minkään silmäsairauden oireita. 

Sairaus: todettu Koiralla on todettu lausunnossa mainittu sairaus. 

Sairaus: avoin Koiralla on todettu lausunnossa mainittuun synnynnäiseen sairauteen viittaavia oireita, 

mutta muutokset ovat epätyypillisiä. 

Sairaus: epäilyttävä Koiralla on todettu vähäisiä tai epätyypillisiä lausunnossa mainitun, ei-synnynnäisen 

sairauden oireita. Suositellaan uusintatutkimusta esimerkiksi vuoden kuluttua. 

Tutkimuksen yhteydessä havaitut lisähuomiot ei-perinnöllisistä muutoksista sekä periytymiseltään epäselvät 

sairaudet eivät näy julkisessa tietokannassa. 

 

 

SILMÄTUTKIMUSTILASTOT 2000-1012 SYNTYNEISTÄ KÄÄPIÖSNAUTSEREISTA 

 

Allaoleviin tulukoihin on koottu silmätutkimustilastot 2000-2012 syntyneistä eli potentiaalisesti jalostuskäytössä 

olevista koirista. Samalla koiralla voi olla useita eri kataraktadiagnooseja (esim. kortikaalinen, posteriorinen, 

nukleaarinen katarakta). Kunkin värin kohdalla alimpaan taulukkoon on yhdistetty kaihi-ilmentymät siten, että 

kataraktojen määrä = kaihisairaiden koirien määrä. Samaan taulukkoon on PedRisk-ohjelmaa käyttäen laskettu 

kunkin väripopulaation yleinen riski olla kataraktan tai PRA:n suhteen sairas tai kantaja, olettaen että ko. sairaus 

periytyy autosomaalisti resessiivisesti. Nyrkkisääntö on, että jos populaatiossa on 1% sairaita, tämä tarkoittaa että 

kantajia on noin 18%. Yksittäisen koiran oma sairaus- ja kantajuusriski on laskettavissa syöttämällä ohjelmaan 

populaation yleinen sairausriski ja koiran sukutaulussa tiedossa olevat sairaat tai sairautta jättäneet koirat. PedRisk-

ohjelma on ladattavissa maksutta internetistä. 

 

Huolestuttavan pienelle osalle vuosittain syntyneistä kääpiösnautsereista tehdään silmätutkimus edes kerran 

elämässään, etenkin kun otetaan huomioon vakavien, vastustettavien silmäsairauksien jatkuva lisääntyminen. Kaikki 

terveystutkimukset on syytä tehdä virallisina eli koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja tutkivan eläinlääkärin tulee olla 

erikoistunut silmäsairauksiin. Huomiota tulisi kiinnittää etenkin jalostuskoirien tutkimiseen myös vanhemmalla iällä, 

sekä paljon jälkeläisiä jättäneiden koirien jälkeläisten tutkimiseen. 
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MUSTA 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu 
Tutkittu 

% 
Terveitä 

Terveitä 
% 

2000 184 50 27 % 47 94 % 

2001 195 58 30 % 51 88 % 

2002 201 56 28 % 50 89 % 

2003 241 78 32 % 69 88 % 

2004 277 104 38 % 88 85 % 

2005 292 86 29 % 72 84 % 

2006 228 82 36 % 71 87 % 

2007 326 123 38 % 96 78 % 

2008 273 91 33 % 66 73 % 

2009 290 93 32 % 74 80 % 

2010 284 99 35 % 89 90 % 

2011 185 45 24 % 37 82 % 

2012 203 28 14 % 23 82 % 

YHT. 3179 993   833   

 

Diagnoosi Esiintymiä 

Caruncular trichiasis, todettu  2 

Distichiasis, todettu  84 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  830 

Kaihin laajuus, kohtalainen  4 

Kaihin laajuus, laaja 3 

Kaihin laajuus, lievä  2 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä  4 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu  5 

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä  2 

Kortikaalinen katarakta, todettu  10 

Kuivasilmäisyys, todettu  1 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, epäilyttävä  1 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu  1 

Muu perinnöllinen silmäsairaus, todettu  1 

Muu verkkokalvon sairaus, epäilyttävä 2 

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu  22 

Nukleaarinen katarakta, todettu  4 

Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla, todettu  2 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin  3 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1  2 

Posterior polaarinen katarakta, todettu  10 

PPM, diagnoosi avoin  12 

PPM, iris-linssi, todettu  1 

PRA, todettu  17 

Punktaatti katarakta, todettu  3 

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu  6 

RD, diagnoosi avoin  2 

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu  4 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen  2 

Silmämuutosten vakavuus, lievä  45 

Silmämuutosten vakavuus, vakava  3 

Trichiasis, todettu  4 

Totaali katarakta, todettu  3 

Trichiasis, todettu  4 

 

Kataraktat 
Sairaita/ 
tutkitut 

Pedriskin mukaan 
sairaita/kantajia 

29 2,92 % 2,92% / 28,3 

      

PRA     

17 1,71 % 1,71% / 22,7% 

Taulukko 7a. Silmätutkimustilastot 2000-2012 syntyneistä, musta. 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=61&TA=599&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=656&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=657&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=655&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=158&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=680&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=721&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=42&TA=199&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=723&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=661&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=96&TA=820&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=35&TA=212&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=117&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=663&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=62&TA=600&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=681&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=148&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=22&TA=149&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=73&TA=648&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=162&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=79&TA=662&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=635&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=14&TA=160&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=235&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=980&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=53&TA=554&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=110&TA=1009&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=53&TA=554&VuosiA=2000&VuosiY=2014
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MUSTA-HOPEA 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu 
Tutkittu 

% 
Terveitä 

Terveitä 
% 

2000 190 54 28 % 51 94 % 

2001 215 54 25 % 51 94 % 

2002 203 62 31 % 58 94 % 

2003 303 66 22 % 57 86 % 

2004 311 94 30 % 81 86 % 

2005 332 111 33 % 88 79 % 

2006 361 100 28 % 75 75 % 

2007 368 132 36 % 111 84 % 

2008 358 108 30 % 87 81 % 

2009 382 130 34 % 110 85 % 

2010 347 95 27 % 82 86 % 

2011 330 80 24 % 67 84 % 

2012 328 44 13 % 39 89 % 

YHT.  4028 1130   957   

 

Diagnoosi Esiintymiä 

Caruncular trichiasis, todettu  2 

Distichiasis, todettu  99 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  962 

Ektooppinen cilia, todettu  3 

Kaihin laajuus, kohtalainen  4 

Kaihin laajuus, laaja 4 

Kaihin laajuus, lievä  5 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä  5 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu  7 

Kortikaalinen katarakta, todettu  13 

Kuivasilmäisyys, todettu  4 

Lasiaisen rappeuma, todettu  3 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu  4 

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu  21 

Nukleaarinen katarakta, todettu  7 

Näköhermon coloboma, todettu  1 

Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla, todettu  1 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin  1 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 2 

Pienisilmäisyys, todettu  1 

Posterior polaarinen katarakta, todettu 8 

PPM, diagnoosi avoin  13 

PPM, iris-iris, todettu  2 

PPM, iris-linssi, todettu  3 

PRA, epäilyttävä  1 

PRA, todettu  6 

Punktaatti katarakta, todettu  4 

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu  4 

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu  2 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen  2 

Silmämuutosten vakavuus, lievä  50 

Synnynnäinen katarakta, todettu  1 

Totaali katarakta, todettu  3 

Trichiasis, todettu  4 

 

Kataraktat 
Sairaita/ 
tutkitut 

Pedriskin mukaan 
sairaita/kantajia 

31 2,74 % 2,74% / 27,6% 

      

PRA     

6 0,53 % 0,53% / 13,5% 

Taulukko 7b. Silmätutkimustilastot 2000-2012 syntyneistä, musta-hopea. 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=61&TA=599&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=67&TA=628&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=656&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=657&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=655&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=158&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=680&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=42&TA=199&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=81&TA=666&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=661&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=117&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=663&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=82&TA=671&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=62&TA=600&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=681&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=165&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=94&TA=696&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=22&TA=149&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=72&TA=646&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=73&TA=648&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=161&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=162&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=79&TA=662&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=635&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=235&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=76&TA=658&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=110&TA=1009&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=53&TA=554&VuosiA=2000&VuosiY=2014
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PIPPURI&SUOLA 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu 
Tutkittu 

% 
Terveitä 

Terveitä 
% 

2000 141 33 23 % 28 85 % 

2001 203 41 20 % 39 95 % 

2002 242 53 22 % 48 91 % 

2003 173 54 31 % 50 93 % 

2004 239 68 28 % 62 91 % 

2005 270 82 30 % 66 80 % 

2006 217 73 34 % 60 82 % 

2007 266 96 36 % 85 89 % 

2008 260 85 33 % 63 74 % 

2009 229 72 31 % 64 89 % 

2010 231 63 27 % 57 90 % 

2011 223 55 25 % 47 85 % 

2012 239 36 15 % 28 78 % 

YHT. 2933 811   697   

 

Diagnoosi Esiintymiä 

Caruncular trichiasis, todettu  3 

Distichiasis, todettu  76 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  698 

Ektooppinen cilia, todettu  7 

Kaihin laajuus, kohtalainen  1 

Kaihin laajuus, laaja 1 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä  3 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu  1 

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä  3 

Kortikaalinen katarakta, todettu  4 

Lasiaisen rappeuma, todettu  1 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, epäilyttävä  1 

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu  22 

Nukleaarinen katarakta, todettu  1 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin  3 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1  3 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 1 

Posterior polaarinen katarakta, todettu 3 

PPM, diagnoosi avoin  15 

PPM, iris-iris, todettu  2 

PPM, iris-kornea, todettu  1 

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu  1 

RD, multifokaali, diagnoosi avoin  1 

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu  1 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen  1 

Silmämuutosten vakavuus, lievä  26 

Trichiasis, todettu  4 

 

Kataraktat 
Sairaita/ 
tutkitut 

Pedriskin mukaan 
sairaita/kantajia 

13 1,60 % 1,60% / 22,1% 

      

PRA     

0     

Taulukko 7c. Silmätutkimustilastot 2000-2012 syntyneistä, pippuri&suola. 

 

 

 

 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=61&TA=599&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=67&TA=628&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=656&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=657&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=158&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=680&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=721&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=81&TA=666&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=723&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=117&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=663&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=681&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=148&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=165&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=22&TA=149&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=72&TA=646&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=74&TA=650&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=635&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=86&TA=751&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=235&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=53&TA=554&VuosiA=2000&VuosiY=2014
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VALKOINEN 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu 
Tutkittu 

% 
Terveitä 

Terveitä 
% 

2000 14 8 57 % 8 100 % 

2001 40 16 40 % 16 100 % 

2002 85 27 32 % 26 96 % 

2003 63 23 37 % 22 96 % 

2004 75 32 43 % 29 91 % 

2005 110 27 25 % 23 85 % 

2006 161 47 29 % 39 83 % 

2007 143 42 29 % 31 74 % 

2008 178 49 28 % 40 82 % 

2009 203 56 28 % 52 93 % 

2010 218 65 30 % 50 77 % 

2011 110 26 24 % 22 85 % 

2012 183 29 16 % 26 90 % 

YHT. 1583 447   384   

 

Diagnoosi Esiintymiä 

Caruncular trichiasis, todettu  2 

Distichiasis, todettu  46 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  384 

Ektooppinen cilia, todettu  3 

Kaihin laajuus, kohtalainen  2 

Kaihin laajuus, lievä  2 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä  1 

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä  1 

Kortikaalinen katarakta, todettu  7 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, epäilyttävä  1 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu  1 

Muu perinnöllinen silmäsairaus, todettu  1 

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu  8 

Nukleaarinen katarakta, todettu  1 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin  1 

Posterior polaarinen katarakta, todettu 5 

PPM, diagnoosi avoin  5 

Punktaatti katarakta, todettu  1 

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu  3 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu  1 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen  1 

Silmämuutosten vakavuus, lievä  22 

 

Kataraktat 
Sairaita/ 
tutkitut 

Pedriskin mukaan 
sairaita/kantajia 

12 2,68 % 2,68% / 27,4% 

      

PRA     

0     

Taulukko 7d. Silmätutkimustilastot 2000-2012 syntyneistä, valkoinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=61&TA=599&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=67&TA=628&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=656&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=655&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=158&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=721&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=723&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=661&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=96&TA=820&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=117&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=663&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=681&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=22&TA=149&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=79&TA=662&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=635&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=142&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&VuosiA=2000&VuosiY=2014
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=2000&VuosiY=2014
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AUTOSOMAALI RESESSIIVINEN PERIYTYMINEN 

Seuraavissa taulukoissa on selvitetty autosomaali eli sukupuolesta riippumaton resessiivinen eli väistyvä 

periytyminen. Suurimman osan silmäsairauksista oletetaan periytyvän tällä tavalla, joten mallia voi käyttää 

sairausriskien arvioimisessa. Jokaisen kasvattajan on syytä selvittää itselleen, kuinka autosomaali resessiivinen 

periytymiskaava toimii, ja mitä se tarkoittaa kunkin jalostuskoirissa ja niiden jälkeläisissä. 

Geneettisesti terve yksilö on aina myös ilmiasultaan terve. Kantaja voi olla kliinisesti terve, mutta periyttää toisen 

kantajan (tai sairaan) kanssa myös sairaita. Tällä tavalla periytyvään sairauteen, esim. kaihiin, sairastuneen koiran 

molemmat vanhemmat ovat suurimmalla todennäköisyydellä molemmat kaihin kantajia, elleivät toinen tai 

molemmat ole jopa sairaita. Ilman geenitestiä ollaan sukutaulujen tulkitsemisen varassa, joten on ensiarvoisen 

tärkeää, että sukutaulut pitävät paikkansa ja että sairauksista kerrotaan avoimesti. 

 
TERVE X TERVE (SS x SS) 

 S S   

S SS SS 100 % terveitä 

S SS SS  

 
Geneettisesti terveistä vanhemmista (SS x SS) syntyy vain ja ainoastaan geneettisesti terveitä jälkeläisiä, ei siis voi syntyä sairaita tai kantajia. 
 
TERVE X KANTAJA (SS x Ss) 

 S s   

S SS Ss 50 % terveitä 

S SS Ss 50 % kantajia 

 
Kun yhdistetään terve (SS) ja kantaja (Ss), voi syntyä sekä terveitä että kantajia. Sairaita ei kuitenkaan synny. Jos sairaus periytyy tällä tavalla, eikä esimerkiksi dominantisti tai 
sukupuoleen sidotusti, ja sairauteen on kehitetty geenitesti, joka seuloo geneettisesti terveet, kantajat ja sairaat, voidaan kantaja parittaa terveen kanssa, jolloin sairaita ei synny, 
vaikka kantajia syntyykin. 
 
TERVE X SAIRAS (SS x ss) 

 s  s   

S Ss Ss 100 % kantajia 

S Ss Ss  

 
Kun yhdistetään terve ja sairas, voi syntyä ainoastaan kantajia. 
 
KANTAJA X KANTAJA (Ss x Ss) 

 S s   

S  SS Ss 25 % terve 

s  Ss ss 25 % sairas 

   50 % kantaja 
 
Kahden kantajan yhdistelmästä voi syntyä 25 % todennäköisyydellä terveitä, 25 % todennäköisyydellä sairaita,  puolet on kantajia. Tämä ei tarkoita sitä, että neljän pennun pentueesta 
yksi on terve, yksi sairas ja kaksi kantajaa, vaan ns. mendelistinen periytyminen tulee ilmi vasta suurissa, satojen jälkeläisten joukoissa. Puhutaan siis todennäköisyydestä olla terve, 
kantaja tai sairas. Autosomaalisti resessiivisesti periytyvän sairauden kohdalla kliinisesti (ja geneettisesti) sairaan koiran vanhemmat ovat todennäköisimmin molemmat kantajia. 
 
Kahden kantajan yhdistelmät ovat tällä hetkellä jalostuksellisesti ongelmallisimpia. Jos autosomaalisti resessiivisesti periytyvään sairauteen on olemassa geenitesti, voidaan kantajia 
parittaa turvallisesti terveiden kanssa lisäämättä sairaiden koirien määrää populaatiossa. Suurimpaan osaan sairauksista ei ole geenitestiä. Tässä tilanteessa voidaan vahingossa 
parittaa keskenään kaksi ulkoisesti terveeltä näyttävää, mutta geneettisesti kantajaa, jolloin riski tuottaa sairaita jälkeläisiä kasvaa. 
 
KANTAJA X SAIRAS (Ss x ss) 

 

s s   

S Ss ss 50 % sairas 

s Ss ss 50 % kantaja 

 
Sairaan ja kantajan yhdistelmästä syntyy ainoastaan sairaita tai kantajia. Geneettisesti terveitä jälkeläisiä ei voi syntyä.  
 
SAIRAS X SAIRAS (ss x ss) 

  s   

s ss ss 100 % sairaita 

s ss ss  

 
Kahden sairaan yhdistelmästä voi syntyä ainoastaan sairaita jälkeläisiä.  
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4.3.3 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

SKSK:n yleiskokous päätti vuonna 2009, että koirien sairaustiedot eivät ole julkisia. Perusteluna oli, että näin 

kasvattajat ja omistajat uskaltaisivat raportoida niistä. Tämä ei ole Suomen Kennelliiton toimintatapojen mukaista. 

Sairaustietojen kerääminen ei ole tällä hetkellä systemaattista, vaan ilmoittaminen tapahtuu vapaamuotoisesti ja 

spontaanisti, jos omistaja tai kasvattaja tulee näin tehneeksi. Suurin osa näistä epävirallisesti raportoiduista tiedoista 

tulee yhdistyksen luottamushenkilöiltä joko omista tai heidän tuntemistaan koirista. Tarkoitus on laatia ja ottaa 

vuoden 2014 alusta käyttöön Kennelliiton kuolinsyytilastoa runkonaan käyttävä verkkokyselylomake, jonka tiedot 

julkaistaan yhdistyksen lehdessä ja kotisivuilla. Kyselyä laajennetaan tarvittaessa. 

 
SAIRAUDET JOIHIN ON KEHITETTY GEENITESTI KÄÄPIÖSNAUTSEREILLE 

Nisäkkäiden, kuten ihmisen ja koiran, DNA:ssa tapahtuu koko ajan mutaatioita, mutta vaikkapa varpaan lihassolussa 

tapahtuva mutaatio ei tietenkään vaikuta millään tavalla perinnöllisesti. Perinnöllisen vaikutuksen aikaansaamiseksi 

mutaation täytyy tapahtua sukusolussa. 

Geenit voivat myös säädellä (sytyttää ja sammuttaa) toisten geenien toimintaa lukemattomin eri tavoin, joista ei 

vielä olla selvillä. Tiedetään, että säätelijägeenin vaikutus toiseen geeniin riippuu mm. siitä, missä kohtaa genomia 

säätelijä sijaitsee. Esimerkiksi pentueen yksi sisarus sairastuu, mutta toinen ei. Yhdellä koiralla jokin sairaus vastaa 

hoitoon, toisella ei. Voisi siis kuvitella, että toisella koiralla on sairausgeeni ja toisella ei. Itse asiassa se voi olla 

molemmilla, mutta toisella vain on jossakin kohtaa genomiaan toinen geeni tai geenejä, jotka sammuttavat 

sairausgeenin toiminnan ja suojelevat koiraa sairastumiselta. Täsmälleen samat geenit voivat aiheuttaa kahdessa 

koirassa aivan päinvastaisia ominaisuuksia. Pelkästään jonkin yksittäisen alleelin olemassaolon perusteella emme 

vielä voi päätellä, että koira tulee sairastumaan. Säätelijägeenien olemassaolon ja sijainnin lisäksi ominaisuuden 

ilmentymiseen vaikuttaa myös koiran elinympäristö, esim. ravinto, myrkyt, liikunta jne. 

Pennsylvanian yliopiston geenitutkimusyksikkö PennGen pitää kattavaa listaa eri roduille saatavista geenitesteistä. 

Testit voi lajitella testin/sairauden, rodun ja laboratorion mukaan. Listaus löytyy osoitteesta 

(http://research.vet.upenn.edu/penngen/AvailableTests/TestsAvailableatLabsWorldwide/tabid/7620/Default.aspx) 

Kääpiösnautsereille on PennGenin mukaan olemassa tällä hetkellä kuusi geenitestiä, joilla selvittää eri sairauksia. 

Seuraavassa on lyhyesti esitelty testattava sairaus ja kerrottu jalostustoimikunnan näkemys sairaustilanteesta 

Suomessa. On muistettava, että SKSK ry:llä ei ole tällä hetkellä terveyskyselyä, vaan sairauksista ilmoittaminen on 

omistajien ja kasvattajien omaehtoisuuden varassa, joten raportteja tulee harvakseltaan. Kaikki esitellyt geenitestit 

eivät ole luotettavia, jolloin terveeksi voidaan määritellä koira, joka geneettisesti onkin sairas, tai päinvastoin. On 

muistettava myös se, että geenitestit eivät ole oikotie onneen eikä jalostuspäätöksiä tule tehdä ensisijassa niiden 

perusteella, vaan ne ovat jalostuksen aputyökaluja. 

 

MPS VI (mukopolysakkaridoosi, tyyppi VI) 

Perinnöllinen aineenvaihduntasairaus, jonka syynä on elimistön puutteellinen kyky pilkkoa sokeriyhdisteitä. Oireisiin 

kuuluvat mm. takajaloista alkava heikkous ja kävelyvaikeudet (ei-neurologiset), kasvun viivästyminen ja 

kääpiökasvuisuus, luuston epämuodostumat (rintalastassa, nikamissa ja etenkin lonkkanivelissä), nivelten löysyys ja 

sokereiden kertymisen aiheuttama silmän sarveiskalvon samentuminen. Oireet ovat näkyvissä jo noin neliviikkoisella 

pennulla. Ihmisillä MPS VI tunnetaan myös nimellä Maroteaux-Lamyn syndrooma; se aiheuttaa kehitysvammaisuutta 

ja sairauteen liittyy mm. isopäisyys ja vesipää. 

Testattava geeni: ARSB 

http://research.vet.upenn.edu/penngen/AvailableTests/TestsAvailableatLabsWorldwide/tabid/7620/Default.aspx
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Testaava laboratorio: PennGen 

Jalostustoimikunnalle ei ole raportoitu yhtään vahvistettua MPS-tapausta, mutta pentuetiedustelulomakkeiden 

perusteella tapauksia on mahdollisesti ollut. On suositeltavaa toimittaa kuolleet ja lopetetut pennut 

ruumiinavaukseen ja mahdollisesti testata vanhemmat, jos pennulta löytyy MPS. 

 

MYOTONIA CONGENITA (synnynnäinen lihasjäykkyys) 

Myotoniassa tahdonalaisten lihasten rentoutuminen häiriintyy hieman samalla tavalla kuin ihmisten Parkinsonin 

taudissa. Lihakset kasvavat nopeasti, koska ne ovat jatkuvasti supistuneina ja ”töissä”. Liikkuminen on jäykkää, ja 

koira ottaa ns. pupuloikkia. Kieli on usein suurentunut, mikä vaikeuttaa syömistä. Alaleuan epänormaali rakenne on 

myös yleinen oire. Hengittäminen on äänekästä. Oireet ilmestyvät muutaman viikon iässä. 

Myotonia on autosomaalisesti ja resessiivisesti periytyvä. 

Testattava geeni: CLCN1 (CIC1) 

Testaavat laboratoriot: mm. PennGen (USA), Laboklin (GER), Optigen (USA). Myotoniatesti kuuluu myös suomalaisen 

Genoscoperin MyDogDNA-passiin. 

Kääpiösnautsereiden myotonian aiheuttava geenimutaatio on paikallistettu amerikkalaiseen pippurin ja suolan 

väriseen kääpiösnautseriin, Blythewood Shooting Sparksiin. Nykytietämyksen mukaan sairautta voi kuitenkin esiintyä 

kaikilla väreillä. Vuonna 2010 jalostustoimikunnalle raportoitiin Suomessa yksi myotoniaan sairastunut 

kääpiösnautseri. Tämän jälkeen sairauden esiintymistä kartoittamaan perustettiin työryhmä, joka laati listan lähinnä 

pippurin ja suolan sekä musta-hopean värisistä jalostuskoirista, joiden testaamista toivottiin. Lista on nähtävissä 

kerhon kotisivuilla. Kerho tuki rahallisesti ko. koirien testausta. 

6.7.2013 mennessä koiria on testattu seuraavasti: 
Sairaita 1 
Kantajia 10 
Terveitä 72 
 

Tilanteen katsottiin olevan vakaa, joten työryhmä lakkautettiin 2012. Jos jalostuskoiran sukutaulussa on samoja 

koiria kuin sairailla ja kantajilla, on suositeltavaa testata koira ennen jalostuskäyttöä. Myotoniaa sairastavaa koiraa ei 

saa käyttää jalostukseen. Myotonian kantaja voidaan parittaa terveen yksilön kanssa, ja jälkeläiset tulee testata 

jalostuskäyttöä varten. 

 

PERINNÖLLINEN PANKREATIITTI (haimatulehdus) 

Tulehduksen aiheuttavat haiman valmistamat ruoansulatusentsyymit, jotka alkavat toimia ennenaikaisesti jo 

haimakudoksessa sen sijaan, että ne ehtisivät ruoansulatusjärjestelmään. Entsyymit tuhoavat haimakudosta, joka 

reagoi tulehduksella. Vaurio voi olla akuutti ja kivulias, mutta yleensä sairaus pahenee salakavalasti oireettomana, 

kunnes niin suuri osa haimakudoksesta on tuhoutunut, että haima ei enää pysty toimimaan riittävästi. Tulehduksen 

aiheuttajia ovat mm. ylipaino, rasvainen ruokavalio tai yhtäkkinen suuri rasva-annos (esim. kinkkurasvan 

varastaminen jouluna), tietyt lääkkeet tai trauma. Geenitestillä etsitään trypsiiniestäjägeeni SPINK1 variantteja. 

Trypsiini on valkuaisaineita pilkkova entsyymi. Kuitenkaan kaikki koirat, joilta näitä variantteja löytyy, eivät sairastu, 

joten sairauteen liittyy muitakin vaikuttavia tekijöitä. 

Kääpiösnautsereilla haimatulehdusta aiheuttaa myös rodulle tyypillinen perinnöllinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö 

idiopaattinen hyperlipidemia, jossa veren triglyseridipitoisuus tuntemattomasta syystä kasvaa. Idiopaattiseen 
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hyperlipidemiaan ei ole geenitestiä, mutta sen kehittämistä tutkitaan. Pankreatiitti ja hyperlipidemia esiintyvät 

kääpiösnautsereilla usein yhdessä. 

Oireita ovat syömättömyys, oksentelu ja ripuli sekä heikko yleiskunto, masennus, kuume, verinen uloste ja jopa 

äkkikuolema. 

Haimatulehdus ja hyperlipidemia eivät sairauksina periydy sinänsä, vaan taipumus sairastua niihin. 

Testattava geeni: SPINK1 

Testaava laboratorio: Tällä hetkellä geenitestiä ei tarjoa mikään laboratorio, koska testiä ei pidetä täysin 

luotettavana. 

Jalostustoimikunnalle on raportoitu yksi pankreatiitti- ja hyperlipidemiatapaus. Jos geenitestistä saadaan 

tulevaisuudessa luotettava, ja se tulee jonkin laboratorion valikoimaan, kannattaa tutkimus tehdä, etenkin jos 

jalostuskoiran suvussa esiintyy sairautta. 

 

PERSISTENT MULLERIAN DUCT SYNDROME 

Pseudohermafroditismin muoto, jossa urokselta näyttävältä koiralta löytyykin kohtu. Uroksella on tyypillisesti 

laskeutumaton kives/kivekset, ja niissä voi olla kasvaimia. 

Jalostustoimikunnalle ei ainakaan lähimenneisyydessä ole raportoitu yhtään tällaista koiraa. Kivesvikojen yleisyys ei 

liene korkeampi kuin muilla roduilla keskimäärin, joten jää kasvattajan harkintaan, haluaako hän tehdä testin. 

Testattava geeni: AMHR2 

Testaavat laboratoriot: Baker Institute for Animal Health (USA), Paw Print Genetics (USA). Testi kuuluu myös 

suomalaisen Genoscoperin MyDogDNA-passiin. 

 

PRA, A-tyyppi (etenevä verkkokalvon surkastuma) 

Sokeuttava silmäsairaus, johon ei ole hoitoa. PRA:ta on ainakin A-, B- ja C-tyyppiä. 

Geenitestin patentoija Optigen ilmoittaa verkkosivuillaan testanneensa vuosien kuluessa joitakin satoja 

kääpiösnautsereita, joista yksikään ei ole ollut A-tyypin suhteen sairas tai edes kantaja, ja esittää että joko A-tyypin 

PRA on saatu kitkettyä kääpiösnautserikannasta tai ainakin sitä esiintyy erittäin vähän. B- ja C-tyyppiä siis esiintyy 

edelleen, ja geenitestien kehitystyö niitä varten jatkuu. A-tyyppiä ei jalostustoimikunnan mielestä kannata testata 

kuin kuriositeettimielessä. Vaikka koira olisi A-tyypin suhteen terve, sillä voi silti olla B- tai C-tyypin PRA. 

Testattava geeni: c.244C>G 

Testaavat laboratoriot: mm. Optigen 

 

MUNUAISTEN VAJAAKEHITYS (renal dysplasia) 

Munuaiskudoksessa on muutoksia, jotka estävät munuaisten normaalin toiminnan. Oireina ovat mm. laihtuminen, 

ruokahaluttomuus, masennus, lisääntynyt juominen ja virtsaaminen. Munuaisdysplasia voi olla perinnöllinen tai se 

voi johtua siitä, että emä on tiineyden aikana altistunut haitallisille tekijöille. Sairaus on parantumaton ja johtaa 

lopulta kuolemaan. Tukihoidolla ja erikoisruokavaliolla sairas yksilö voi ainakin jonkin aikaa tulla toimeen. 
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Perinnöllistä munuaisdysplasiaa tavataan monella rodulla, mm. kääpiösnautsereilla. Periytymistapa on 

rotukohtainen, eikä sitä tunneta kääpiösnautsereilla. Joillakin roduilla munuaisdysplasia periytyy dominantisti, mutta 

epätäydellisellä penetranssilla. Tämä tarkoittaa, että kaikki yksilöt, joilla on sairausgeeni (joko yksinkertaisena tai 

kaksinkertaisena) voivat sairastua, mutta koska penetranssi (läpäisevyys) ei ole täydellinen, on myös sellaisia 

sairausgeeniä kantavia yksilöitä, jotka eivät koskaan sairastu. Jalostusnäkökulmasta tämä on hyvin haastava tilanne. 

Munuaisdysplasioita on raportoitu 8 kpl. Munuaisdysplasiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Myös 

vanhempien jalostuskäyttöä tulee harkita, eikä sairaita yksilöitä tuottanutta yhdistelmää saa uusia. 

Testattava geeni: PTGS2 (aka COX-2) 

Testaavat laboratoriot: DOGenes (CAN) 

HUOM! Testiä on sen julkaisun jälkeen arvioitu uudelleen ja todettu, ettei se ole täysin luotettava. Testiä ei siis voida 

käyttää täysin jalostuksen apuvälineenä. 

 

MUITA RODULLA ESIINTYVIÄ SAIRAUKSIA 

Sairaudet on esitetty vakavammasta lievempään käyttäen apuna kuolinsyytilastoa. 

MAKSASHUNTTI (Portokavaalinen maksashuntti) 

Aineenvaihduntajärjestelmä tuottaa verenkiertoon kuona-aineita, jotka suodattuvat maksassa. Portokavaalinen 

shuntti on sikiöaikainen napanuoran rakenteen jäänne.  Sikiöllä on verisuoni, joka ohittaa maksan mahdollistaen 

sikiön esteettömän verenkierron. Pennun alkaessa syntymähetkellä hengittää omilla keuhkoillaan verenpaine 

muuttuu radikaalisti, jolloin maksassa oikotienä ollut shuntti sulkeutuu. Joskus tämä muutos jää tapahtumatta, 

jolloin maksa toimii hyvin vajaalla teholla ja suurin osa verestä ohittaa maksan shuntin kautta eikä näin ollen 

puhdistu kuona-aineista. 

75 % shunteista on synnynnäisiä. Shuntti voi olla joko maksan sisäinen tai eli ulkoinen. Maksan sisäinen shuntti voi 

olla yhden ison suonen tai usean pienen suonen muodostama. Shuntti voi myös syntyä vanhemmalla iällä esimerkiksi 

kirroosin, hepatiitin tai sydänvian aiheuttamana. 

Monet pennut voivat elää pitkiäkin aikoja ilman huomattavia ongelmia, mutta kun ongelmat lopulta ilmestyvät, 

seurauksena on pahimmillaan kuolema, ellei hoitoa aloiteta riittävän ajoissa. Shuntin vakavuus vaihtelee riippuen 

siitä, kuinka suuri osa verenkierrosta ohittaa maksan. Verenkiertoon kertyneet toksiinit aiheuttavat 

virtsamyrkytyksen, jonka oireita ovat mm. käytöshäiriöt, apaattisuus, yleinen heikkous, keskushermostolliset 

kouristus- ja tasapaino-oireet, ylireagoiminen rauhoittaviin aineisiin, hyperaktiivisuus, keskittymiskyvyttömyys, 

hetkittäinen sokeus, masentuneisuus, pään puskeminen kovia pintoja vasten, kuolaaminen, oksentelu, huono 

ruokahalu, ylenpalttinen juominen ja virtsaaminen sekä toistuvat virtsatulehdukset tai virtsakivet (uraattikivet) 

nuorella iällä.  

Yleensä shuntti aiheuttaa kliinisiä oireita jo koiran ollessa pentu, mutta diagnosointi tapahtuu useimmiten vasta 

aikuisiällä.  Shunttien yksityiskohtaiseen diagnosointiin ei ole yksinkertaista keinoa, vaan koiralle tehdään ensin 

parisappihappotesti, jossa tutkitaan koiran veren sappihappopitoisuudet ennen ja jälkeen ruokailun. Näiden tulosten 

perusteella voidaan varmistaa oireista päätelty diagnosointi. Lisäksi voidaan tehdä muita varmistavia 

laboratoriotestejä sekä maksan ultraäänitutkimus. 

Maksashuntin hoito riippuu shuntin vakavuudesta. Hoitoon voi kuulua mm. ruokavalio, lääkitys ja leikkaus. Vakavissa 

tapauksissa leikkaus on ennemmin tai myöhemmin pakollinen, jos koira aiotaan pelastaa. Leikkauksen onnistuminen 
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riippuu suuresti shuntin sijainnista; suurilla koirilla shuntti on yleensä maksan sisäinen ja pienillä roduilla 

ulkopuolinen. Maksan sisäistä shunttia on hyvin vaikea korjata, ja leikkaus yleensä epäonnistuu. Ulkopuolinen 

shuntti taas voidaan useimmissa tapauksissa korjata ainakin osittain, ja ennuste on hyvä.  

Itse sairautta ei ole voitu osoittaa perinnölliseksi, mutta alttius sairastumiseen voi kulkea suvussa. 

Kääpiösnautsereilla on Suomessa esiintynyt muutamia shuntteja kussakin värissä (yhteensä raportoitu 17 kpl). 

Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa, että niitä esiintyisi enemmän joissain tietyissä suvuissa. 

Koiraa jolla on todettu maksashuntti, ei saa käyttää jalostukseen. Maksashunttijälkeläisiä tuottanutta yhdistelmää ei 

saa uusia. 

 

RUOKATORVEN LAAJENTUMA 

Ruokatorven laajentuma eli megaesofagus aiheuttaa koiralle nielemisongelmia. Ruokatorvi on laajentunut, sen 

lihakset eivät toimi eikä ruoka kulkeudu normaalisti vatsalaukkuun.  Kääpiösnautsereilla esiintyy perinnöllistä 

ruokatorven laajentumaa, mutta vaiva voi olla myös hankittu. 

Sairas koira ei pysty syömään kunnolla, vaan pulauttaa ruuan ulos hyvin nopeasti syömisen jälkeen. Näin, ruoka ei 

koskaan pääse vatsalaukkuun asti. Pulauttelu on eri asia kuin oksentaminen, siinä puuttuvat vatsakrampit. 

Pulautettu ruoka on yleensä myös hyvin limaista, eikä siinä ole vatsahappoja mukana. 

Jalostustoimikunnalle raportoidaan vuosittain muutamia pennuilla esiintyneitä ruokatorven laajentumia. Osa on 

esiintynyt samassa pentueessa. Yleensä vika on ollut niin suuri, että pennut on pitänyt lopettaa. Osa henkiin 

jääneistä pennuista on rekisteröity EJ-rekisteriin. 

 

RUOKATORVEN LAAJENTUMAN YHTEYS POLYNEUROPATIAAN 

Mustilla kääpiösnautsereilla on 2000-luvun alkupuolella todettu joissain linjoissa aikuisiällä kehittyneitä ruokatorven 

laajentumia, joiden perussyynä on ollut polyneuropatia (tarkemmin määrittelemätön monihermosairaus). Tähän 

sairauteen menehtyi kuusi 2-4-vuotiasta koiraa kolmesta eri pentueesta. Viime aikoina ei uusista tapauksista ole 

Suomessa raportoitu. 

Ranskassa on myös tullut esiin muutamia samanlaisia tapauksia. Syyksi epäillään perinnöllistä geenimutaatiota. 

Sairauden diagnosointi on haastavaa, sillä oireet ovat epämääräisiä: oksentelua, äänihuulten halvauksesta johtuvaa 

äänen käheytymistä, muit neurologisia, motorisia ja koordinaatio-ongelmia (esim. kompastelua, tasapainovaikeuksia, 

epänormaaleja liikeratoja) sekä merkittävää painon laskua, vaikka koira syö ja ulostaa normaalisti.  

Koiraa, jolla on ruokatorven laajentuma, ei saa käyttää jalostukseen. 

 

SYDÄNVIAT 

 

Rodussa on tiettävästi kautta aikojen esiintynyt jonkin verran sydänvikoja. Osa niistä on synnynnäisiä, esim. 

umpeutumaton kammioväliseinäreikä, osa on tullut ilmi vasta 4-5 vuoden iässä sydänlihaksen laajentumina tai 

läppävikoina, osa vasta vanhuusiällä. Jalostustoimikunnalle on viime vuosina raportoitu 1 mitraalistenoositapaus. 

Muita sydänvikoja on kyselyissä raportoitu kaikkiaan kahdeksan kappaletta kaikissa väreissä yhteensä. 

Kirjallisuudessa kääpiösnautseri mainitaan läppävikojen suhteen tyyppirotuna, joten jalostustoimikunnalle toimitetut 

tiedot eivät varmasti kerro täyttä totuutta.  
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Sydänsairautta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. On syytä harkita myös sairaan koiran lähisukulaisten 

käyttöä, mikäli ei ole varmaa tietoa ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta vian syntyyn.  

 

VIRTSAKITEET- JA KIVET 
 

Kääpiösnautsereilla on todettu perinnölliseksi katsottava alttius kehittää virtsakiteitä ja -kiviä. Syy on vielä 

toistaiseksi tuntematon, mutta asiaa tutkitaan mm. USA:ssa. Virtsakiteitä ja -kiviä on monta eri tyyppiä, ja myös 

niiden muodostumismekanismit ja -olosuhteet ovat erilaisia. 

Kaksi tavallisinta kidetyyppiä ovat kalsiumoksalaatti ja struviitti. Ne vaativat keskenään hyvin erilaiset virtsarakon 

olosuhteet muodostuakseen. Onkin merkillepantavaa, että kääpiösnautsereilla esiintyy molempia lähes yhtä paljon.  

Normaali virtsa on pH-arvoltaan lähes neutraalia (6-7), mutta aineenvaihdunnan muutokset ja virtsatietulehdukset 

vaikuttavat pH-tasapainoon. Kalsiumoksalaatin muodostumiseksi täytyy rakossa olla paljon sekä kalsiumia että 

oksalaattia, ja lisäksi pH:n tulee olla hapan eli alle 7 (käytännössä noin 6). Normaalisti virtsaan erittyy jonkun verran 

kalsiumia. Kalsiumoksalaattikiteiden muodostuksen vaatima liikaeritys on riippuvainen monesta eri tekijästä. 

Struviittikiteet muodostuvat magnesium-, ammonium- ja fosfaatti-ioneista emäksisessä virtsassa (pH >7). Monet 

virtsatietulehdusten aiheuttajabakteerit erittävät virtsan ureaa pilkkovaa ureaasientsyymiä. Tämä nostaa virtsan 

pH:n emäksiseksi ja pilkkoutuneet urean osat toimivat struviittikiteiden rakennusaineina. Siksi virtsatietulehdukset ja 

struviittikiteet kulkevat usein käsi kädessä. Nartun virtsaputki on lyhyempi, laajempi ja suorempi kuin uroksen, jolloin 

bakteerien on huomattavasti helpompi kiivetä ulkoa nartun kuin uroksen rakkoon. Tästä syystä nartut ovat alttiimpia 

virtsatietulehduksille, ja näin ollen myös struviittikiteille. Narttujen virtsakiteistä ja -kivistä jopa 90 % muodostuu 

struviitista. 

Hoitamattomat virtsakiteet voivat ajan mittaan tiivistyä varsinaisiksi virtsakiviksi. Kivet voivat kiilautua virtsaputkeen 

aiheuttaen koiralle virtsatietukoksen, jolloin virtsan mukana poistuvat kuona-aineet eivät pääse poistumaan 

normaalisti. Kuona-aineiden pitoisuudet veressä nousevat aiheuttaen virtsa-ainemyrkytyksen, jonka oireita ovat mm. 

väsymys, ruokahaluttomuus ja oksentelu. Virtsa-ainemyrkytys aiheuttaa nopeasti munuaisten toiminnanvajauksen ja 

jopa kuoleman. Sekä tukos itsessään että laajentunut rakko aiheuttavat suurta kipua. Tukos on harvoin niin 

täydellinen, ettei virtsaa tule ollenkaan. Sen sijaan virtsaaminen on kivuliasta ja voi aiheuttaa rakkoon niin suuren 

paineen, että se repeytyy. Tukoksen oireena on laajentunut rakko. Koira seisoo ja kulkee usein selkä köyryssä sekä 

virtsaa usein ja pieniä määriä. Tiheä pienten määrien virtsaaminen on tyypillinen oire myös virtsatietulehdukselle. 

Tämä taas johtuu siitä, että tulehdus aiheuttaa pieniä haavaumia rakon ja virtsaputken sisäpinnalle, jolloin pienikin 

määrä virtsaa laajentaa virtsateitä niin, että virtsaa menee haavoihin aiheuttaen kirvelyä ja virtsaamistarpeen 

tunteen. Eläinlääkäri pystyy rakon koon perusteella arvioimaan, kumpi tilanne on kyseessä. 

Uroskoirat ovat pidemmän, kapeamman ja mutkaisemman virtsaputken takia paljon narttuja alttiimpia tukoksille. 

Lisäksi uroksilla on penisluu, jonka juureen ulos pyrkivät kivet helposti jumittuvat. Nartuilla suuretkin virtsakivet 

voivat joskus poistua virtsan mukana, joskin tämä on hyvin harvinaista. 

Kääpiösnautseria pidetään ns. kuivana rotuna, joka ei välttämättä juo yhtä paljon kuin muiden rotujen edustajat. 

Virtsakiteiden ja -kivien ehkäisyn kannalta on tärkeää, että koira juo runsaasti tai edes normaalisti, sillä pieni 

nestetilavuus väkevöittää virtsaa, jolloin kiteiden muodostuminen kiihtyy. Lisäämällä ruoan suolapitoisuutta voidaan 

koira saada juomaan enemmän, tosin liika suola puolestaan aiheuttaa muita ongelmia. Jos koira juo runsaasti, sen on 

myös päästävä virtsaamaan riittävän usein jotta virtsa, tiivis tai laimea, ei seisoisi rakossa. On myös varottava, että 

virtsatietulehdusten ja struviittikiteiden pelossa ei hapateta virtsaa liikaa esimerkiksi C-vitamiinin avulla, sillä silloin 

saattaa kalsiumoksalaatin muodostus päästä alkuun. Kalsiumoksalaateille ei ole liuotusruokavaliota, minkä vuoksi 
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tämäntyyppisten kiteiden ja kivien ennaltaehkäisy on käytännössä lähes mahdotonta. Struviittikiteiden hoito liuotus- 

ja ylläpitoruokavaliolla puolestaan onnistuu usein hyvin. 

Virtsakivien diagnosointiin käytetään myös ultraääni- ja röntgentutkimuksia. Mikäli virtsakiviä on muodostunut, 

joudutaan ne useimmiten poistamaan leikkauksella rakon seinämään tehdyn aukon kautta. Kivet olisi hyvä lähettää 

analysoitaviksi jatkohoidon suunnittelun helpottamiseksi, sillä ne voivat muodostua useasta eri kidetyypistä, jotka 

eivät välttämättä selviä alkututkimuksissa. 

Virtsakiteiden ja -kivien ennaltaehkäisyssä on tärkeää huolehtia siitä, että virtsatietulehdukset huomataan ja 

hoidetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ennen kuin huomattavia virtsakidemääriä ehtii muodostua. 

Varmin ja tehokkain hoito perustuu aina virtsanäytetutkimuksiin, joissa ratkaisevan tärkeää on puhdas virtsanäyte.  

(lähde: Kääpiösnautserimme 3/2003 ”Virtsakivet – Vaaniva vaara?” eläinlääket. kand. Lotta Axelsson, 

eläinlääkäriasema Mevet) 

Jalostustoimikunnalle on raportoitu 23 koiraa, jolla oli virtsakiviä (14 kpl kalsiumoksalaatti, 6 kpl struviitti, 2 kpl 

uraatti ja 3 kpl määrittelemätön) ja 3 koiraa joilla oli struviitti- tai uraattikiteitä. Sekä kirjallisuus että eläinlääkärit 

mainitsevat kääpiösnautserin tälle taudille erityisen alttiina rotuna, joten on syytä olettaa, että ongelma on 

raportoitua yleisempi. 

 

Koiraa jolla on virtsakiviä tai jolta on leikattu virtsakivet ei saa käyttää jalostukseen. Virtsakiteiden suhteen tulee 

selvittää johtuvatko ne tulehduksesta vai aiheuttavatko kiteet tulehduksen. Jatkuvasti virtsakiteitä kehittävää koiraa 

ei saa käyttää jalostukseen. 

 

EPILEPSIA 

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen 

sairaus. 

Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen 

hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira 

kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi 

lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi 

kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. Epilepsiaa 

sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden 

tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla 

sairauden kantajuus voidaan todeta. 

Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen epilepsia voi alkaa 

missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia. 

Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja 

tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida 

parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa 

kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa, 

kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan. 

(lähde: www.kennelliitto.fi, Koiran epilepsia, ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema) 
 

Idiopaattinen epilepsia on perinnöllinen sairaus, mutta sen periytymiskuvio kääpiösnautsereilla ei ole selvillä. 

http://www.kennelliitto.fi/
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Epileptikkoja on raportoitu 38 kpl, joista osa on sukua keskenään. Jos epilepsialle ei löydy selkeää muuta syytä, kuten 

päähän osunutta iskua, on turvallisinta suhtautua sairauteen jalostuksellisesti idiopaattisena eli itsesyntyisenä, ei 

muun sairauden aiheuttamana. Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä epilepsiaa tuottanutta 

yhdistelmää saa uusia. Sairaan koiran lähisukulaisten (sisarusten, vanhempien, jälkeläisten) jalostuskäytössä on syytä 

huomioida, onko lähisuvussa useampia (idiopaattiseksi oletettuja) epilepsiatapauksia, ja olettaa sairastumisen riskin 

suurenevan sitä mukaan mitä enemmän tapauksia on. 

 

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA (hypotyreoidismi) 

Kilpirauhasen vajaatoiminta on yleisin koiralla todetuista sisäerityssairauksista. Sitä sairastaa keskimäärin 0,2-0,6 % 

koirista. Kilpirauhasen vajaatoiminta johtaa kilpirauhashormonien vajaaeritykseen. Kilpirauhashormonia (tyroksiini) 

tarvitaan aineenvaihdunnan ylläpitämiseen lähes kaikkialla elimistössä, joten vajaaerityksen oireet ovat moninaiset. 

Aineenvaihdunnan hidastumiseen ja ihoon liittyvät ongelmat ovat yleisimpiä. Oireet kehittyvät vähitellen, joten ne 

huomataan usein vasta, kun koiran sairaus on kestänyt jo jonkin aikaa. Tyypillisin kilpirauhaspotilas on keski-ikäinen 

(2-8 -vuotias) tai iäkäs koira. 

Yleisimmät oireet ovat huonokuntoinen turkki, kaljuuntuminen, karvanlähtö, ihon hilseily, toistuvat iho- ja  

korvatulehdukset, väsymys, liikkumishaluttomuus, ylipaino ja kylmänsiedon heikkeneminen (koira hakeutuu 

mielellään nukkumaan lämpimään paikkaan). 

Kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyy eniten keski- ja suurikokoisilla koirilla. Kilpirauhasen vajaatoiminta selviää 

verikokeilla, ja sen hoitona käytetään suun kautta annettavaa synteettistä kilpirauhashormonia. 

Jos koiran sairaus johtuu puhtaasti kilpirauhasen vajaatoiminnasta, eikä siihen liity muita samanaikaisia sairauksia, 

on vaste hoitoon yleensä hyvä, ja säännöllisesti lääkittynä koira elää sairaudestaan huolimatta normaalia 

koiranelämää. Kilpirauhasen vajaatoimintaa on raportoitu neljällä koiralla. Yhdellä koiralla oli lisäksi epilepsia, kaihi ja 

kasvain.  

Koiraa, jolla on kilpirauhasen vajaatoiminta, ei saa käyttää jalostukseen. 

 

IMMUUNIJÄRJESTELMÄN ONGELMAT 

Immuunijärjestelmä on elimistön puolustusjärjestelmä vieraita taudinaiheuttajia eli patogeeneja, esimerkiksi viruksia 

ja bakteereja, vastaan. Siihen kuuluvat imusuonisto, imusolmukkeet, kateenkorva, perna, eräät ohutsuolen alueet, 

risat, umpisuoli ja punainen luuydin. Immuunijärjestelmän toimintahäiriöt saavat elimistön reagoimaan vasta-ainein 

myös harmittomia tekijöitä, kuten ruoka-aineita tai siitepölyjä vastaan. Joskus immuunijärjestelmä ei tunnista kehon 

omia soluja vaan hyökkää niitä vastaan ikään kuin ne olisivat haitallisia. Tällöin puhutaan autoimmuunisairaudesta. 

Autoimmuunisairauksia ovat esim. diabetes ja SLO. 

Autoimmuunisairauksien syitä ei tunneta, ei tiedetä mikä tai mitkä tekijät aiheuttavat immuunijärjestelmän 

virheellisen toiminnan. Tekijöiksi epäillään joissakin tapauksissa mm. hormonitoimintaa, tulehduksia ja rokotuksia. 

Osa autoimmuunisairauksista on soluvälitteisiä, eli ne kohdistuvat tekijöihin jotka loisivat elimistön omissa soluissa. 

Tällaisia sairauksia ovat tyypillisesti kaikki virukset, mutta myös esim. mycobacterium avium –bakteeri. 

Soluvälitteiset sairaudet tuhoavat yleensä tietyn yksittäisen kudoksen soluja kuten diabeteksessa. 

Terve immuunijärjestelmä on elimistölle ratkaisevan tärkeä. Jos vakavat häiriöt sen toiminnassa yleistyvät rodussa, 

kertoo se yleisen elinvoimaisuuden ja rodun koko olemassaolon olevan vaarassa. Immuunijärjestelmän ongelmat on 

siis tärkeää tunnistaa jalostuksessa ja olla käyttämättä sairaita koiria ja yhdistämättä sairauksia jättäneistä linjoja. 
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DIABETES (sokeritauti) 

Sokeritauti eli diabetes mellitus johtuu koirilla yleensä siitä, että insuliinin eritys haimasta vähenee tai elimistön 

insuliinivaste laskee. Taudin puhkeamiseen vaikuttavia syitä ei kaikkia tunneta. Syitä voivat olla mm. 

autoimmuunisairaus, liikalihavuus, krooninen haimatulehdus, tietyt lääkkeet. Narttukoirilla tautia esiintyy n. kolme 

kertaa enemmän kuin uroksilla. Oireet puhkeavat usein kiimojen yhteydessä. Vanhoilla eläimillä sairaus on yleisempi 

kuin nuorilla.Oireita ovat runsas juominen, virtsaaminen ja ruokahalun lisääntyminen ovat tyypillisiä oireita. Yleensä 

eläin on ylipainoinen, mutta alkaa laihtua taudin edetessä. Hoitamattomana sairaudessa kehittyy happomyrkytys, 

joka vie ruokahalun, aiheuttaa väsymystä ja oksentelua sekä asetonin hajun hengitykseen. 

Diabetesta hoidetaan insuliinilääkityksellä, ruokavaliolla ja liikunnalla. Hoito vaatii omistajalta pitkäjänteisyyttä ja 

säännöllisyyttä. Hoito on elinikäinen. (www.ouluek.fi) 

Sokeritautia on raportoitu kolmella koiralla. Alle vuoden vanhana puhkeavaa sokeritautia pidetään perinnöllisenä. 

Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä sairaita jälkeläisiä jättänyttä yhdistelmää saa uusia. 

 

SYÖVÄT 

 

Kääpiösnautsereilla voi olla lähes mitä syöpiä tahansa. Syöpiä on raportoitu yhteensä 13 kpl. Eniten on raportoitu 

lymfoomia (6kpl) ja sisäelinten kasvaimia (4kpl). Lymfooman kohdalla on tärkeää, että hoitava eläinlääkäri on 

tietoinen kääpiösnautsereiden perinnöllisestä alttiudesta sairastua lintutuberkuloosiin (Mycobacterium Avium 

Complex, MAC) ja ottaa koepalan tehdäkseen erotusdiagnoosin. Maailmalla ollaan huolissaan ihosyövän eli 

melanooman leviämisestä kääpiösnautsereiden keskuudessa. 

 

ATOPIAT JA ALLERGIAT 

Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka synnylle 

on perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on elinikäinen 

vaiva, joka on kontrolloitavissa, muttei parannettavissa. Ruoka-aineallergia on koiralla atopiaa huomattavasti 

harvinaisempaa. Vain 10 % iho-oireisista koirista kärsii todellisesta ruoka-aineallergiasta, jolloin koiralla on yleensä 

myös ruuansulatuskanavan oireita (ilmavaivat, ripuli).  

Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus, ja oireet alkavat suurimmalla osalla atoopikoista 6 kk – 3 

vuoden iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus ovat koiralla harvinaisia. Koira reagoi ihollaan, ja 

atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja hiivatulehdusten esiintymisestä 

on päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuunivaste. Atopialle tyypillistä on, 

että ainakin sairauden alkuvaiheessa oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti. Jos oireet ovat heti alkuun 

jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä epäillä aiheuttajaksi ruoka-aineallergiaa. 

Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä ja huonokuntoinen sekä 

ohut tai jopa paikoin kalju. Alueilla, joissa kutina on voimakkainta, iho paksunee ja tummuu jatkuvan raapimisen ja 

kalvamisen seurauksena. Muutokset paikallistuvat naamaan (huulet ja silmien ympärys), korviin, tassuihin, jalkoihin, 

leukaan ja vatsan alle (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla jatkuva kutina aiheuttaa myös käyttäytymisen muutoksia, 

esim. ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat eräs tavallisimmista atoopikon iho-oireista. 

Koiran kutinan syy on selvitettävä huolellisesti. Jos muuta selittävää syytä ei löydy ja koiralla on atopiadiagnoosin 

tekemiseen oikeuttavat oireet, koiralle tehdään joko ihotesti tai allergiavasta-aineita etsitään verestä. Koiran atopian 

hoitoon käytetään monia eri hoitomuotoja. Kaikkein tärkeintä on allergeenialtistuksen vähentäminen esim. 

http://www.ouluek.fi/


45 
 

toistuvien pesujen ja ympäristön saneerauksen avulla. Jollei näiden toimenpiteiden ja sekundaaristen bakteeri- ja 

hiivatulehdusten hallinnalla päästä riittävään lopputulokseen, voidaan allergiatestin tulosten perusteella aloittaa 

siedätyshoito ja/tai lääkehoito. 

Jalostustoimikunnalle raportoidaan satunnaisesti allergia- tai atopiadiagnoosin saaneita koiria. Atooppista tai 

allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 

SYMMETRICAL LUPOID ONCHODYSTROPHY (SLO)   

SLO on kynnen tulehdussairaus, joka johtaa kynnen kehitys- ja kasvuhäiriöön. Kynnet ovat epämuodostuneita, 

lohkeilevat ja irtoavat helposti. Ne voivat myös vaikuttaa ontoilta ja kuivilta. Usein sairaalla koiralla ilmenee kynsien 

runsasta nuolemista, kynsivallien vetäytymistä, ontumista, kipua ja voimakasta hajua, jonka aiheuttaa sekundäärinen 

eli toissijainen tulehdus. Omistaja havahtuu viimeistään siinä vaiheessa, kun koira nuolee tassujaan eikä kivun takia 

halua liikkua kivun takia. Noin kahden kuukauden kuluessa saattaa suurin osa kynsistä olla vaurioituneita, ja 

mahdollisesti kaikki kynnet lopulta irronneet irtoavat tai ne joudutaan poistattamaan eläinlääkärillä.   

SLO voi esiintyä missä rodussa tahansa, mutta kääpiösnautseri mainitaan, kun riskirotuja luetellaan. Sairaus alkaa 

yleensä äkillisesti. 

Varma diagnoosi vaatii koepalan, johon ei riitä pelkkä kynsi, vaan mukaan pitäisi saada alue, josta kynsi kasvaa – 

käytännössä on siis kysymys varpaan kärjen amputaatiosta. Toimenpiteen hankaluuden takia hoito aloitetaan 

yleensä oireiden perusteella. 

Hoitona on eniten käytetty antibiootteja ja välttämättömiä rasvahappoja, erityisesti omega-3 ja omega-6. Tassuja voi 

myös pestä desinfioivilla hoitoshampoilla. Tukihoitoa joudutaan usein jatkamaan koiran koko loppuelämän, myös 

sairauden lepovaiheissa. Kynnet voivat kasvaa takaisin 6-8 kuukaudessa (joskin usein kitukasvuisempina, 

epämuodostuneina, pehmeinä) ja kivut hellittävät. SLO ei ole parannettavissa, mutta usein hallittavissa, ja suurin osa 

potilaista tulee sairauden kanssa hyvin toimeen. 

Taudin syntymekanismia ei täysin tunneta, mutta SLO kuuluu hyvin todennäköisesti autoimmuunisairauksiin. 

Jalostustoimikunnalle on tullut ilmoituksia SLO-tyyppisistä tapauksista, mutta niiden perusteella tauti ei ole yleinen. 

SLO:ta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 

MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX - MAC 

Kääpiösnautsereilla esiintyy perinnöllistä alttiutta saada lintutuberkuloosi-infektio. Sairaus on zoonoosi, joka voi 

tarttua eläimestä ihmiseen ja päinvastoin. Taudin aiheuttavia mykobakteereja esiintyy yleisesti ympäristössä (esim. 

maaperässä, luonnonvesissä, kotieläimissä jne.), mutta normaalisti bakteerit ovat vaarattomia niin ihmisille kuin 

koirillekin. Jos yksilöllä kuitenkin on vakavasti heikentynyt vastustuskyky (kuten ihmisellä esim. HIV-infektion, 

reuman, diabeteksen tms. takia) tai jos geneettisen puutoksen takia immuunijärjestelmästä puuttuu jokin tietty 

puolustusmekanismi, voi bakteeri käyttää tilaisuutta hyväkseen ja aiheuttaa vakavan taudin. Koirilla erityistä 

perinnölliseksi oletettua alttiutta sairastua tautiin on kääpiösnautserin lisäksi raportoitu vain parissa muussa rodussa, 

kuten basset houndilla.  

Suomessa on raportoitu kaksi sairasta koiraa vuonna 2012. Kyseessä ovat 8.6.2011 syntyneet valkoiset 

pentuesisarukset Eisern M-pentueessa. Maailmalta raportoiduissa tapauksissa sairastuneet koirat ovat olleet iältään 

10 kuukauden ja 2 vuoden väliltä. Koiralla MAC aiheuttaa mm. maksan, pernan ja imusolmukkeiden normaalin 
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kudoksen asteittaisen korvautumisen sidekudoksella, jolloin elimet eivät enää toimi normaalisti. Muutokset ovat 

palautumattomia. Oireina ovat mm. voimakas anemia ja suurentuneet imusolmukkeet, kuume, väsymys ja 

ruokahaluttomuus sekä laihtuminen. Sairaus muistuttaa lymfoomaa. Kaikki eläinlääkärit eivät ole perillä MACista, 

joten on todennäköistä, että koiria on sairastunut ja kuollut MACiin, joka on virheellisesti diagnosoitu lymfoomaksi. 

Usein MAC havaitaan liian myöhään, ja koira joudutaan lopettamaan. Hoitona käytetään mm. useiden antibioottien 

yhdistelmiä sekä tuberkuloosi- ja AIDS-lääkkeitä.  Lääkitys on elinikäinen. 

Pohjois-Amerikassa on tähän mennessä ollut jo paljon sairastuneita kääpiösnautsereita. Saksassa on virallisesti 

todettu 2 tapausta ja Suomessa siis viimeisen vuoden aikana em. 2 tapausta. Suomen tapaukset ovat valkoisia, 

samasta pentueesta ja ensimmäiset sairaiksi raportoidut valkoiset kääpiösnautserit.   

Alttiuden epäillään olevan resessiivisesti (väistyvästi) periytyvä, mutta periytymiskuviota ei ole lopullisesti selvitetty.  

Sairaiden koirien taustalta löytyvät pääosin tietyt suvut ja avainkoirat, jotka esiintyvät erityisesti musta-hopeiden, 

mutta myös muunväristen, kääpiösnautsereiden sukutauluissa maailmanlaajuisesti.  

Kääpiösnautsereilla esiintyvän tautimuodon parissa on USA:ssa jo pitkään tehty aktiivista tutkimusta, mutta edelleen 

periytymistapa on selvittämättä. Tutkimusta vaikeuttavat kasvattajien pelko leimautumisesta ja sairaiden koirien 

salaaminen. Tällä hetkellä tärkeintä on, että kasvattajat tiedostaisivat tämän taudin olemassaolon ja arvioisivat 

mahdollista omakohtaista riskiään jalostuskoiriensa sukutaulujen pohjalta. Jälleen kerran korostuu myös se, että 

haitalliset mutaatiot pääsevät leviämään liian laajalle rodun geenipoolissa, kun tiettyjä yksilöitä tai sukuja käytetään 

liiallisesti, eli sorrutaan ns. matador-jalostukseen. Tämän seurauksena kasvattajat joutuvat kamppailemaan yhä 

uusien perinnöllisten ongelmien kanssa, ja rodun jalostus seuraavissa sukupolvissa vaikeutuu entisestään.  

Suomessa kasvattajia on informoitu asiasta Kääpiösnautseri-lehdessä ja kerhon kotisivuilla julkaistussa artikkelissa, 

jonka liitteenä on lista sairastuneista koirista sekä oletetuista kantajista. Sairaita ja kantajia ei saa käyttää 

jalostukseen. 

 

ROKOTUSHERKKYYS/ROKOTUSKOMPLIKAATIOT 

Kääpiösnautsereilla raportoitiin erityisesti 80-luvulla yliherkkyysoireita rokotteista. Nykyään epäillään, että oireet 
johtuivat johtuneen pilaantuneesta rokote-erästä. Ainakin yksi koira menehtyi rokotuksen aiheuttamaan 
anafylaktiseen shokkiin ja useita kymmeniä jouduttiin hoitamaan lievempien akuuttien shokki- tai turvotusoireiden 
takia. Nykyiset rokotteet ovat aiheuttaneet myös monilla muilla roduilla vastaavia ongelmia, mutta 
kääpiösnautsereilla niitä on jalostustoimikunnalle raportoitu runsaasti. 
 
Kääpiösnautserin kanssa kannattaa edelleen odotella eläinlääkärin lähettyvillä parikymmentä minuuttia ja tarkkailla 
koiran vointia. Nelosrokote ja rabies voidaan myös antaa eri aikaan, siis ei useita rokotuksia samalla kertaa. Tällöin 
oireiden ilmetessä saadaan tieto siitä, mikä rokote ne aiheutti. Mikäli oireita ilmenee, tulisi aina täyttää EVIRAan 
(Elintarviketurvallisuusvirasto) menevä lääkevalmisteen haittavaikutusilmoitus, jolloin rokotevalmistajat ja -valvonta 
saavat tiedot haitoista. 
 

PATELLALUKSAATIO,  polvilumpion sijoiltaan meno 

Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. Jalka-asento 

on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat. 

Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora 

takajalka. Vika on periytyvä. Polvilumpion rakennetta säätelevät useat eri geenit, joiden esilletuloa myös ympäristö 

muokkaa. 
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Pienikokoisilla roduilla polvilumpio luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti). Patellaluksaatio on synnynnäinen ja 

jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. I - asteen 

luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. II- ja III - asteen luksaatioissa koiralla havaitaan selviä 

liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan 

(polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut 

paikoilleen).  IV - asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Usein oireet huomataan tapaturman 

jälkeen, vaikka kyseessä on synnynnäinen vika. Patellaluksaatio voi myös pahentua eikä nuorena saatu tulos 

välttämättä ole lopullinen. 

Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Jos tämä ei auta, patellaluksaatiota 

voidaan hoitaa kirurgisesti. Leikkausmenetelmiä on useita. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita 

leikkauksia ja ennuste voi olla huono. 

Muutamat rodut kuuluvat patellaluksaation osalta PEVISA:aan. 

 

Arvostelussa käytetään Putnamin asteikkoa. Luksaatio voi olla mediaalinen tai lateraalinen (tai molempia): 

0  
Polvilumpio ei luksoidu. 
  

Aste 1      

Polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin 
kuin normaalisti ja patella saadaan luksoitumaan mikäli polvea samalla 
ojennetaan. Patella saattaa luksoitua ajoittain, mutta se palautuu 
itsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa 
olla lievästi kiertynyt. 
  

Aste 2 

Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio 
luksoituu polvea koukistettaessa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyy 
poissa telaurasta kunnes se asetetaan takaisin paikoilleen. Sääriluun 
(tibia) yläosa on kiertynyt jopa 30 astetta sisäänpäin (pienet koirat). 
  

Aste 3 
Polvilumpio on yleensä luksoituneena. Lumpio saadaan asetettua 
tilapäisesti paikoilleen. Sääriluun yläosa on kiertynyt jopa 30–60 astetta. 
  

Aste 4 
Polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä se pysy telaurassa ilman 
leikkausta. Sääriluun yläosa kiertynyt jopa 90 astetta. 

 

 

  

(lähde: www. kennelliitto.fi, ELT Anu Lappalainen) 
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POLVITUTKIMUSTILASTOT 2010-2012 SYNTYNEISTÄ KÄÄPIÖSNAUTSEREISTA 

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

2000 184 2 % 2 67 % 0 0 % 1 33 % 0 0 % 0 0 % 3

2001 195 1 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2

2002 201 2 % 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 5

2003 241 3 % 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7

2004 277 6 % 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17

2005 292 6 % 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17

2006 228 3 % 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 6

2007 326 6 % 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20

2008 273 4 % 11 92 % 0 0 % 1 8 % 0 0 % 0 0 % 12

2009 290 5 % 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 15

2010 284 8 % 24 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 24

2011 185 6 % 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 12

2012 203 5 % 10 91 % 1 9 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 11

Yhteensä 3179 5 % 148 98 % 1 1 % 2 1 % 0 0 % 0 0 % 151  
Taulukko 7 a. Polvitutkimustilasto 2000-2012 syntyneistä, musta 

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

2000 184 2 % 2 67 % 0 0 % 1 33 % 0 0 % 0 0 % 3

2001 195 1 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2

2002 201 2 % 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 5

2003 241 3 % 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7

2004 277 6 % 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17

2005 292 6 % 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17

2006 228 3 % 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 6

2007 326 6 % 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20

2008 273 4 % 11 92 % 0 0 % 1 8 % 0 0 % 0 0 % 12

2009 290 5 % 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 15

2010 284 8 % 24 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 24

2011 185 6 % 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 12

2012 203 5 % 10 91 % 1 9 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 11

Yhteensä 3179 5 % 148 98 % 1 1 % 2 1 % 0 0 % 0 0 % 151  
Taulukko 7 b. Polvitutkimustilasto 2000-2012 syntyneistä, musta-hopea 
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Vuosi Syntyneitä Tutkittu 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % Yhteensä

2000 141 1 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1

2001 203 0 % 0 0 0 0 0 0

2002 242 5 % 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 11

2003 173 2 % 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 4

2004 239 2 % 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 5

2005 270 4 % 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 12

2006 217 5 % 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 10

2007 266 8 % 22 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 22

2008 260 7 % 19 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 19

2009 229 12 % 27 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 27

2010 231 7 % 16 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 16

2011 223 6 % 14 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 14

2012 239 4 % 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 10

Yhteensä 2933 5 % 151 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 151  
Taulukko 7 c. Polvitutkimustilasto 2000-2012 syntyneistä, pippuri&suola 

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

2000 14 0 % 0 0 0 0 0 0

2001 40 2 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1

2002 85 5 % 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 4

2003 63 3 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2

2004 75 5 % 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 4

2005 110 2 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2

2006 161 4 % 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7

2007 143 9 % 13 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 13

2008 178 5 % 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 9

2009 203 10 % 21 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 21

2010 218 9 % 19 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 19

2011 110 7 % 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 8

2012 184 5 % 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 9

Yhteensä 1584 6 % 99 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 99  
Taulukko 7 d. Polvitutkimustilasto 2000-2012 syntyneistä, valkoinen 

Tilastojen valossa kääpiösnautsereilla ei näytä olevan suurta ongelmaa perinnöllisten polviongelmien suhteen. 

Tutkittuja koiria on kuitenkin vuosittain syntyneistä prosentuaalisesti niin vähän, että asiasta ei voida olla varmoja. 

Jalostuskoirien polvien tutkiminen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti (koiran ikä vaikuttaa tuloksen lopullisuuteen) on 

suositeltavaa. 

Koiraa, jolla on patellaluksaatio, ei saa käyttää jalostukseen. 

 

KIVESVIKA 

Kivesvikaisen uroksen toinen tai molemmat kivekset ovat jääneet laskeutumatta kivespusseihin. Piilokives voi sijaita 

vatsaontelossa tai nivuskanavassa. Myöhemmällä iällä piilokivekseen voi kehittyä kivessyöpä, minkä johdosta monet 

lääkärit suosittelevat laskeutumatta jääneen kiveksen poistoa leikkauksella. Piilokiveksisyyttä pidetään periytyvänä 

vikana. 

Kivesvikaa esiintyy rodussa jonkin verran, mutta se ei vaikuta olevan rodussa sen runsaampaa kuin koirilla 

keskimäärin. Tilannetta on kartoitettu pentuetiedusteluilla sekä kasvattaja- ja omistajakyselyillä. Kivesvikaista koiraa 

ei Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti saa käyttää siitokseen. 
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NAPATYRÄ 

Napatyräisen koiran vatsanpeitteissä on reikä, jonka kautta vatsapaita ja/tai suolia pääsee työntymään 

vastaontelosta nahan alle. Reiän koko voi vaihdella suuresti. Pienet, muutaman mm. kokoiset tyräaukot eivät haittaa 

koiran elämää. Sen aijaan isot napatyräaukot voivat olla vaarallisia, mikäli suolenmutka juuttuu tyräaukkoon. Silloin 

muodostuu suolitukos, joka on henkeä uhkaava. Napatyrää pidetään perinnöllisenä vikana. 

Napatyriä on raportoitu pentuetiedustelulomakkeissa 2008–2012 3-5 % luovutusikäisistä pennuista. Useimmat 

tapaukset ovat lieviä eivätkä vaadi leikkausta, mutta muutamia vatsa-aukilepentujakin on syntynyt. Tilannetta on 

kartoitettu pentuetiedusteluilla sekä kasvattaja- ja omistajakyselyillä. Suomen Kennelliiton suositusten mukaisesti 

kasvattaja on velvollinen korvaamaan mahdollisesta napatyräleikkauksesta aiheutuneet kustannukset. 

Kasvattajan tulee jalostusyhdistelmiä suunnitellessaan ottaa huomioon napatyrän periytyminen.  

 

HAMMASPUUTOKSET JA PURENTAVIAT 

Hammaspuutoksia ja purentavikoja esiintyy kääpiösnautsereilla jonkin verran. Hammaspuutosten ja purentavikojen 

on todettu olevan perinnöllisiä, ja niihin tulee kiinnittää huomiota jalostuksessa. Hammaspuutoksista yleisimpiä ovat 

premolaaripuutokset, mutta myös etuhammaspuutoksia esiintyy. 

Purentavioista yleisimpiä ovat tasa- tai alapurennat. Pennuilla kulmahampaat saattavat osua ikeneen, koska alaleuka 

on vielä kapea, mutta useimmiten tämä vaiva korjaantuu aikuisiällä. Tilannetta on kartoitettu pentuetiedusteluilla 

sekä kasvattaja- ja omistajakyselyillä. 

Kääpiösnautsereilla tavataan runsaasti hammaskiveä ja parodontiittia, eli hampaan kiinnityskudoksen tulehdusta, 

jonka takia hampaita joudutaan usein poistamaan.  

Viimeisen vuoden 2000 terveyskyselyn tulosten mukaan purennassa on jotain vikaa 5,9 % mustista, 4,1 % musta-

hopeista ja 5,5 % pippuri-suolan värisistä. Valkoisista ei saatu yhtään vastausta.  

Kääpiösnautserilla tulee olla rotumääritelmän mukainen täysi, leikkaava purenta. Koiraa, jolta puuttuu muutamia 

premolaareja, voidaan käyttää jalostukseen, mutta se on syytä parittaa koiran kanssa, jolla on täysi hampaisto ja 

mielellään myös sukulaisilla on kaikki hampaat. Muiden purentavikojen kohdalla koiran jalostuskäyttöä tulee harkita 

ottaen huomioon koiran muut ominaisuudet ja sen perimän merkitys rodun geenipoolille. 

VARVASANOMALIA 

Varvasanomalisen koiran etutassun reunimmainen varvas tai reunimmaiset varpaat poikkeavat muusta rivistöstä 

sijaiten korkeammalla, ja ne ovat myös lyhyempiä kuin muut varpaat. Tassun alapuolelta katsottuna näkyy vain neljä 

anturaa normaalin viiden asemasta. Koira syntyy varpailtaan normaalina. Vika huomataan vasta 4-6 kk:n iässä, ja se 

voi esiintyä vain toisessa tai molemmissa etutassuissa, pahimmassa tapauksessa myös takatassuissa. Anomalia 

altistaa koiran kivuliaalle nivelrikolle.  

Varvasanomaliaa esiintyi runsaasti 1990-luvulla lähinnä mustilla ja mustista vanhemmista syntyneillä 

kääpiösnautsereilla. Esiintymistiheys saatiin vähenemään vaatimalla pentuvälitykseen hyväksyttäviltä 

jalostusyhdistelmiltä todistus normaaleista varpaista sekä valistamalla kasvattajia ja ostajia. 2000-luvulla anomaliaa 

raportoitiin epävirallisesti myös muissa väreissä, joten 1.4.–31.12.2007 tehtiin kokeilu, jossa pentuvälityksen 

sääntöjen mukaiset varvastarkastukset laajennettiin koskemaan kaikkia värejä. Ko. aikana virallisista raporteista tuli 

ilmi yksi valkoinen anomaalikko. Lisäksi  epävirallisesti tuli tietoon yksi valkoinen ja yksi musta-hopea. Syyskokouksen 

päätöksellä 27.10.2007 erillisistä varvastarkastuksista luovuttiin 1.1.2008 alkaen. Varvastarkastustodistus korvattiin 
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astutusilmoituksen kohdalla ”Vakuutan, että molemmilla vanhemmilla on normaalit varpaat, joissa ei ole anomaliaan 

viittaavia muutoksia”. 

Varvasanomalia on perinnöllinen. Periytymistapa ei ole tiedossa. Ongelmaa esiintyy myös muilla roduilla, ja 

muutamia vuosia sitten varvasanomaliasta yritettiin käynnistää tutkimusta, mutta eläinlääkärikunnasta ei tuolloin 

löytynyt apua. 

Koiraa, jolla on varvasanomalia, ei saa käyttää jalostukseen. 

 

HÄNTÄMUTKA, JÄNIKSENHÄNTÄ JA TÖPÖHÄNTÄ 

Häntämutkia rodussa esiintyy jonkin verran. Häntämutka voi olla loiva tai pahimmassa tapauksessa selvä koukku, 

jolloin häntä myös usein on normaalia lyhyempi. Häntämutkat näkyvät usein jo pentuna, mutta joskus mutka tulee 

esiin vasta kasvun aikana. Jäniksenhännällä tarkoitetaan hännän kiinnityskohdan nikamissa olevaa häntämutkaa: 

häntä kääntyy tyvestä voimakkaasti selän päälle, eikä koira pysty laskemaan sitä taakse alas. Koska rodun häntä on 

aiemmin ollut typistetty, vian esiintyvyyttä on voitu kartoittaa vasta typistyskiellon voimaantulon jälkeen.  

Tavoitteena on rotumääritelmän mukainen sapeli- tai sirppihäntä, ja koska joidenkin asiantuntijoiden mukaan 

kyseessä on perinnöllinen nikamien luutumishäiriö, joka voi esiintyä myös muussa luuston osissa, ei häntämutkaista 

tai sairaalloisen jäniksenhännän omaavaa koiraa tule käyttää jalostukseen. 

Pentuetiedustelujen yhteenvetojen mukaan häntämutkia on raportoitu 2007–2012 3-4 % luovutusikäisistä 

pennuista. 

Kääpiösnautsereilla esiintyy toisinaan (pentuetiedustelujen mukaan ei edes vuosittain) myös synnynnäisesti lyhyitä 

häntiä. Niihin on parissa tapauksessa liittynyt peräaukon puuttuminen. Nämä pennut kuolivat tai lopetettiin pian 

syntymän jälkeen. 

 

MUITA RODULLA RAPORTOITUJA YKSITTÄISIÄ SAIRAUKSIA 

 Addisonin tauti 
 Agranulosytoosi 
 Diabetes insipidus 
 Granulomatoottinen koliitti 
 Granulomatoottinen meningoenkefaliitti GME 
 IMHA 
 Krooniset tulehdukset 
 Munuaiskivet 
 Sappikivet 
 SARDS 
 Selkäydininfarkti 
 Suspekti pemphigus foliaceous 
 Tracheobronkomalasia 
 Vaskuliitti 

 
Käytännössä kääpiösnautsereilla voidaan tavata melkein mitä tahansa sairautta siinä kuin muillakin roduilla. 
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4.3.4 Yleisimmät kuolinsyyt 

Kennelliiton jalostustietokantaan raportoidut kääpiösnautsereiden yleisimmät kuolinsyyt on esitetty seuraavassa 

taulukossa. Mahdollisuus toimittaa koirien kuolinsyitä tietokantaan on ollut käytössä vasta muutamia vuosia, joten 

tietoja ei ole kertynyt vielä niin paljon, että tilastointi olisi luotettavaa. Lisäksi tietoja toimittavat lähinnä sellaiset 

omistajat, jotka ovat Kennelliiton jäseniä, koska tietojen lisääminen sähköisesti Omakoira-järjestelmässä on 

mahdollista vain jäsenille. Tiedot ovat myös koirien omistajien eivätkä esim. eläinlääkäreiden järjestelmään 

syöttämiä. Tiedot ovat kuitenkin suuntaa-antavia. 

 
Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

      

Hermostollinen sairaus 4 vuotta 3 kuukautta 6 

Epilepsia 3 vuotta 11 kuukautta 3 

Hermostollinen sairaus 3 vuotta 8 kuukautta 2 

Muu hermostollinen sairaus  6 vuotta 6 kuukautta 1 

      

Immunologinen sairaus 4 vuotta 7 kuukautta 3 

Immunologinen sairaus 2 vuotta 8 kuukautta 1 

Immuunihemolyyttinen anemia, IMHA, AIHA 10 vuotta 7 kuukautta 1 

Muu immunologinen sairaus  0 vuotta 8 kuukautta 1 

      

Kadonnut 4 vuotta 3 kuukautta 2 

      

Kasvainsairaudet, syöpä 8 vuotta 8 kuukautta 35 

Kasvainsairaudet, syöpä 9 vuotta 4 kuukautta 13 

Lymfooma, imusolmukesyöpä  6 vuotta 6 kuukautta 8 

Muu kasvainsairaus  8 vuotta 10 kuukautta 5 

Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain  10 vuotta 4 kuukautta 3 

Pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain 8 vuotta 9 kuukautta 3 

Utarekasvain, nisäkasvain 10 vuotta 9 kuukautta 2 

Hermoston kasvain 6 vuotta 6 kuukautta 1 

      

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 7 vuotta 9 kuukautta 3 

      

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 8 vuotta 11 kuukautta 12 

      

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 7 vuotta 3 kuukautta 3 

Muu käytösongelma 7 vuotta 1 kuukautta 2 

Salakavaluus tai arvaamattomuus 7 vuotta 7 kuukautta 1 

      

Luusto- ja nivelsairaus 10 vuotta 4 kuukautta 1 

Kyynärniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko 10 vuotta 4 kuukautta 1 

      

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 6 vuotta 6 kuukautta 19 

Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus 5 vuotta 11 kuukautta 9 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 8 vuotta 0 kuukautta 4 

Maksan vajaatoiminta  5 vuotta 8 kuukautta 4 

Haiman vajaatoiminta, EPI 12 vuotta 2 kuukautta 1 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=600&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=67&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=603&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=571&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=571&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=625&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=629&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=580&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=573&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=636&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=643&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=639&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=635&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=641&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=638&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=648&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=646&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=588&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=619&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=70&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=614&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=615&VuosiA=1998&VuosiY=2012
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Ruokatorven laajentuma, megaesofagus 3 vuotta 1 kuukautta 1 

      

Muu sairaus, jota ei ole listalla  5 vuotta 11 kuukautta 31 

      

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 5 kuukautta 6 

Muu kehityshäiriö 0 vuotta 6 kuukautta 4 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 5 kuukautta 1 

Sydämen tai sydänverisuonten kehityshäiriö  0 vuotta 2 kuukautta 1 

      

Selkäsairaus 7 vuotta 1 kuukautta 3 

Välilevytyrä, ”mäyräkoirahalvaus” 5 vuotta 2 kuukautta 2 

Takaselän kipu-halvaus-oireyhtymä, cauda equina-oireyhtymä 

10 vuotta 11 
kuukautta 

1 

      

Silmäsairaus 6 vuotta 5 kuukautta 2 

Muu silmäsairaus  6 vuotta 10 kuukautta 1 

Silmäsairaus 6 vuotta 0 kuukautta 1 

      

Sisäeriterauhasten sairaus 6 vuotta 4 kuukautta 4 

Diabetes, sokeritauti 4 vuotta 3 kuukautta 2 

Kortisolin liikaeritys, Cushingin tauti  8 vuotta 5 kuukautta 2 

      

Sydänsairaus 9 vuotta 9 kuukautta 15 

Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta  10 vuotta 2 kuukautta 7 

Sydänsairaus 9 vuotta 0 kuukautta 5 

Sydämen läppävuoto, endokardioosi 9 vuotta 9 kuukautta 3 

      

Tapaturma tai liikennevahinko 2 vuotta 8 kuukautta 37 

      

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 11 vuotta 9 kuukautta 32 

      

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 9 vuotta 8 kuukautta 7 

Virtsakivet tai virtsakiteet 9 vuotta 1 kuukautta 4 

Muu virtsatie- tai lisääntymiselinten sairaus  

10 vuotta 10 
kuukautta 

2 

Kohtutulehdus, pyometra 9 vuotta 9 kuukautta 1 

      

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 6 vuotta 11 kuukautta 67 

      

Kaikki yhteensä 7 vuotta 1 kuukautta 288 
Taulukko 8. 1998-2012 syntyneiden kääpiösnautsereiden kuolinsyyt, kaikki värit (lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä) 

 

Sairaudet lyhentävät keskimääräistä elinikää usealla vuodella. Keskiarvo on alhainen näin pienikokoiselle rodulle. 

Sairauksien vastustamiseen jalostuksella on siis kiinnitettävä huomiota. 

 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=618&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=579&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=654&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=579&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=649&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=595&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=598&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=68&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=609&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=68&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=69&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=611&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=610&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=586&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=64&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=583&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=621&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=624&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=622&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&VuosiA=1998&VuosiY=2012
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&VuosiA=1998&VuosiY=2012
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Suurimmat kuolinsyyryhmät ovat 

 Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu   67 23,26 % 

 Tapaturma tai liikennevahinko   37 12,85 % 

 Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)   32 11,11 % 

 Muu sairaus, jota ei ole listalla    31 10,76 % 

 Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus  19 6,60 % 

 Sydänsairaus    15 5,21 % 

 Lopetus ilman sairauden diagnosointia  12 4,17 % 

 Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus  7 2,43 % 

 Hermostollinen sairaus   6 2,08 % 

 Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma  6 2,08 % 

 Sisäeriterauhasten sairaus   4 1,39 % 

 Immunologinen sairaus   3 1,04 % 

 Kuollut ilman sairauden diagnosointia  3 1,04 % 

 Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 3 1,04 % 

 Selkäsairaus    3 1,04 % 

 Kadonnut    2 0,69 % 

 Silmäsairaus    2 0,69 % 

 Luusto- ja nivelsairaus   1 0,35 % 

 

On ymmärrettävää, että lemmikin menettäminen on omistajalle raskasta, eikä lisätutkimusten tekeminen joka 

tapauksessa kuolemaan johtavan sairauden kohdalla aina ole mielekästä. Jalostuspäätösten perusteena olevien 

sairaustietojen saamisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että tietoa kerättäisiin ja julkaistaisiin. Kennelliiton 

jalostustietojärjestelmään ei toistaiseksi ole mahdollista syöttää elävän koiran sairaustietoja, joten kuolinsyytilasto 

on tällä hetkellä ainoa tapa kerätä virallista ja paljon yleisöä tavoittavaa tietoa. 

 

Kuolemaan johtaneista sairauksista tulee jalostuksessa erityisesti huomioida maksan ja ruoansulatuskanavan 

sairaudet (käytännössä maksashuntti), sydänsairaudet (vajaatoiminta) ja virtsatiesairaudet (virtsakivet- ja kiteet). 

Hermostollisista sairauksista epilepsia on merkittävä koiran elämänlaatua huonontava ja toisinaan kuolemaan 

johtava sairaus. Pennuilla ilmenevillä vakavilla kehityshäiriöillä on myös huono ennuste. 

 

4.3.5 Lisääntyminen  

Kääpiösnautsereiden luonnolliseen lisääntymishalukkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Heikon libidon 

omaavaa, huonosti (tai ei lainkaan) astuvaa urosta ei tule käyttää jalostukseen. Jalostukseen käytettävillä nartuilla 

tulee olla selkeät kiimat ja narttujen tulee olla helposti astuttavissa sekä synnyttää luonnollisesti. 

Jalostustoimikunnalle palautettujen pentuetiedustelukaavakkeiden mukaan keisarinleikkauksia tehdään 

kääpiösnautsereille huomattavan paljon. Vuosina 2008–2012 (vuodelta 2010 ei ole tilastoituja tietoja) kaikista 

synnytyksistä keisarinleikkauksia on ollut noin 17 prosenttia eli lähes viidesosa synnytyksistä. Tyypillisimpiä 

keisarinleikkaussyitä ovat pennun suuri koko, pennun virheasento ja polttoheikkous tai polttoheikkoudeksi tulkittava 

syy. Varsinkin polttoheikkouteen liittyviin sektioihin on syytä kiinnittää huomiota jalostusvalintoja tehtäessä, koska 

perinnölliset tekijät voivat osaltaan olla polttoheikkouden taustalla. Pentujen vuosittaisesta keskimääräisestä 

syntymäpainosta ei ole tilastoa, mutta kasvattajien tietämyksen mukaan syntymäpainot vaihtelevat n. 100–300 g 

välillä. Pennun suuri syntymäkoko altistaa luonnollisesti keisarinleikkaukselle. 



55 
 

Kääpiösnautserinartut ovat pääsääntöisesti hyviä emoja ja hoitavat pentunsa omatoimisesti. Pentukuolleisuutta ei 

esiinny kääpiösnautsereilla huomattavissa määrin. Jalostustoimikunnalle palautettujen pentuetieduste-lu-kaa-vak-

keiden mukaan pentukuolleisuus on ollut vuosittain noin viiden prosentin luokkaa. Tähän on laskettu kuolleena 

syntyneet pennut, kasvattajan myöhemmin lopettamat pennut sekä itsestään kuolleet pennut. Synnynnäisiä vikoja ja 

epämuodostumia on raportoitu ainoastaan satunnaisesti. 

 

4.3.6 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

Kääpiösnautseri on rakenteeltaan terve, ilman liioiteltuja piirteitä. Luonnollista lisääntymistä vaikeuttavia 

ongelmakohtia ei kääpiösnautserin normaalissa anatomiassa ole. Mahdollisesti kuitenkin jalostukseen käytetään 

narttuja, joilla on muutoksia lisääntymiselimissä ja jotka eivät ole normaalisti astuttavissa eivätkä välttämättä 

myöskään synnytä normaalisti. Polttoheikkouden takia tehdään pentuetiedustelujen mukaan useita sektioita 

vuosittain. 

 

4.3.7 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Kääpiösnautserin keskeisimpiä terveysongelmia, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, ovat silmäsairauksista kaihi 

ja PRA, myotonia congenita, munuaisten vajaakehitys, epilepsia, maksashuntti sekä alttius sairastua mycobacterium 

avium-bakteerin aiheuttamaan infektioon. Kaikki edellä mainitut sairaudet ovat koiran elämänlaatuun merkittävästi 

vaikuttavia ja voivat aiheuttaa joko vakavaa haittaa tai jopa koiran kuoleman.  

Lisääntymisessä keskeisimpiä ongelmia ovat puutteellisen sukupuolivietin omaavat urokset sekä määrällisesti 

lisääntyneet keisarinleikkaukset. 

Perinnölliset sairaudet lisääntyvät, kun niitä kantavia koiria käytetään keskenään jalostukseen. Perinnölliset 

sairaudet ovat jalostuksellisesti ongelmallisia siksi, että hyvin harvalle perinnölliselle sairaudelle on kehitetty 

geenitesti. Edellä mainituista sairauksista kääpiösnautserilla pystytään luotettavasti testaamaan ainoastaan 

myotonia congenita. 

Lisääntymisen keskeisten ongelmakohtien vähenemisestä ja lisääntymisestä yleensä ovat ensisijassa vastuussa  

kasvattajat. Kasvattajan vastuulla on päättää, käyttääkö jalostukseen huonosti astuvaa urosta keinosiemennyksen 

avulla. Kasvattajan vastuulla on myös päätös jatkaako jalostusta linjoilla, joissa on synnytysvaikeuksia. 

 

4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 

Seuraavassa on esitetty kääpiösnautserin rotumääritelmä ja sen jälkeen kasvattajatuomareiden huomioita 

nykytilasta. 

 
ROTUMÄÄRITELMÄ (FCI hyväksynyt 18.4.2007): 
 
YLEISVAIKUTELMA: 
Pieni, voimakas, mieluummin tanakka kuin solakka, karkeakarvainen ja tyylikäs, snautserin pienoiskuva ilman 
kääpiömäisiä piirteitä. 
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: 
• neliömäinen rakenne; säkäkorkeus on suunnilleen sama kuin rungon pituus  
• pään koko pituus (kirsun kärjestä niskakyhmyyn) on puolet selän pituudesta (säästä hännäntyveen).  
 
PÄÄ 
KALLO-OSA 
Kallo: Voimakas ja pitkä; niskakyhmy ei ole korostunut. Pään tulee olla suhteessa koiran vahvuuteen. Kallo on 
tasainen, poimuton ja yhdensuuntainen kuonon ylälinjan kanssa.  
Otsapenger: Kulmakarvojen ansiosta otsapenger on selvästi erottuva. 

KUONO-OSA 
Kirsu: Täyteläinen ja aina musta.  
Kuono-osa: Tylppäkärkisen kiilan muotoinen; kuononselkä on suora.  
Huulet: Mustat, tiiviit ja kiinteästi leukojen myötäiset. Suupielet ovat tiiviit.  
Leuat / hampaat / purenta: Ylä- ja alaleuka ovat vahvat. Täydellinen, voimakkaasti kehittynyt ja tiiviisti sulkeutuva 
leikkaava purenta (hammaskaavion mukaisesti 42 hammasta); hampaat ovat puhtaanvalkoiset. Poskilihakset ovat 
voimakkaat, mutta liian kehittyneet poskipäät eivät saa vaikuttaa pään muotoon, joka parran kanssa muodostaa 
suorakaiteen. 
 
Silmät: Keskikokoiset, soikeat, eteenpäin suuntautuneet, tummat ja ilmeeltään eloisat. Silmäluomet ovat tiiviit.  
Korvat: Taittokorvat; V:n muotoiset, ylöskiinnittyneet; korvan sisäreuna on poskenmyötäinen. Korvat ovat taittuneet 
eteenpäin ohimonmyötäisesti, yhdenmukaisesti ja yhdensuuntaisesti, taitekohta ei ole kallolinjaa korkeammalla. 
 

KAULA: 

Lihaksikas, kaunislinjainen, sulavasti säkään liittyvä ja tyvestään voimakas. Hoikka, jalosti kaareutunut, tyylikäs ja 

koiran vahvuuteen sopiva. Kaulanahka on tiivis ja poimuton. 

RUNKO 
Ylälinja: Säästä lähtien loivasti taaksepäin laskeva. 
Säkä: Ylälinjan korkein kohta. 
Selkä: Vahva, lyhyt ja tiivis.  
Lanne: Lyhyt, vahva ja syvä. Etäisyys viimeisestä kylkiluusta lantioon on lyhyt, minkä ansiosta koira vaikuttaa tiiviiltä.  
Lantio: Hieman pyöristynyt ja liittyy sulavasti hännän kiinnityskohtaan.  
Rintakehä: Kohtuullisen leveä ja poikkileikkaukseltaan soikea, kyynärpäihin ulottuva. Eturinta on hyvin kehittynyt ja 
rintalastan kärjen ansiosta selvästi erottuva.  
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva ei ole liioitellun ylösvetäytynyt, vaan muodostaa rintakehän alaosasta lähtien kauniisti 
kaartuvan linjan.  
 
HÄNTÄ: 
Luonnollinen: tavoitteena on sapelin- tai sirpinmuotoinen häntä.  
 
RAAJAT 
ETURAAJAT:  
Eturaajat ovat edestä katsottuna vahvat ja suorat, eivät liian lähellä toisiaan. Sivusta katsottuna kyynärvarsi on suora.  
Lavat: Tiiviisti rintakehän myötäiset, lihaksikkaat ja okahaarakkeiden yläpuolelle ulottuvat. Mahdollisimman viistot, 
hyvin kulmautuneet ja taakse sijoittuneet, kulmaus vaakatasoon nähden on noin 50°.  
Olkavarret: Tiiviisti rungonmyötäiset, vahvat ja lihaksikkaat; lavan ja olkavarren välinen kulmaus on noin 95 - 105°.  
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet.  
Kyynärvarret: Joka suunnasta katsottuna täysin suorat, vahvat ja lihaksikkaat.  
Ranteet: Vahvat ja vakaat, eivät juurikaan kyynärvarsien rakenteesta erottuvat.  
Välikämmenet: Edestä katsottuna pystysuorat, sivulta katsottuna maahan nähden hieman viistot, vahvat ja hieman 
joustavat.  
Etukäpälät: Lyhyet ja pyöreät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet (ns. kissankäpälät); kynnet ovat lyhyet ja 
tummat, päkiät kestävät.  
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TAKARAAJAT: 
Takaraajat ovat sivulta katsottuna asennoltaan maatapeittävät ja rungon takana, takaa katsottuna yhdensuuntaiset, 
eivät liian lähellä toisiaan.  
Reidet: Kohtuullisen pitkät, leveät ja voimakaslihaksiset. 
Polvet: Eivät sisään - eivätkä ulospäin kääntyneet.  
Sääret: Pitkät, vahvat ja jänteikkäät, liittyvät vahvoihin kintereisiin.  
Kintereet: Hyvin kulmautuneet, vahvat ja kiinteät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.  
Välijalat: Lyhyet ja maahan nähden pystysuorat. 
Takakäpälät: Varpaat ovat lyhyet, kaareutuvat ja tiiviisti yhdessä. Kynnet ovat lyhyet ja mustat.  
 
LIIKKEET: 
Joustavat, tyylikkäät, ketterät, vapaat ja maatavoittavat.  Etuaskel ulottuu mahdollisimman pitkälle eteen, takaraajan 
pitkä ja joustava askel mahdollistaa tarvittavan työntövoiman. Vastakkaisten  
puolien etu- ja takaraaja liikkuvat samanaikaisesti eteenpäin. Selkä, jänteet ja nivelet ovat kiinteät.  
 
NAHKA: 
Kauttaaltaan tiivis.  
 
KARVAPEITE 
KARVA: 
Karvan tulee olla jäykän karkeaa ja tiheää. Karvapeite koostuu tiiviistä aluskarvasta ja kovasta, rungonmyötäisestä 
peitinkarvasta, joka ei saa olla liian lyhyttä. Peitinkarva on karkeaa, riittävän  pitkää, jotta oikea karvanlaatu voidaan 
todeta; ei pörröistä eikä laineikasta. Raajoissa karvat eivät aina ole aivan yhtä karkeita kuin rungossa. Otsassa ja 
korvissa karva on lyhyttä. Tyypillisinä tunnusmerkkeinä ovat hieman silmiä varjostavat tuuheat kulmakarvat ja parta, 
joka ei saa olla liian pehmeä.  
 
VÄRI: 
puhdas musta, jossa musta aluskarva 
pippuri & suola 
musta-hopea 
puhdas valkoinen, jossa valkoinen aluskarva.  
 
Ihanteellinen pippuri & suola-väri on keskiharmaa, jossa on tasaisesti jakautunut, hyvin pigmentoitunut pippurointi 
ja harmaa aluskarva. Värisävyt tummasta raudanharmaasta aina hopeanharmaaseen ovat sallittuja. Kaikilla 
värisävyillä tulee olla ilmettä korostava tumma maski, joka tasapainoisesti sopii väritykseen. Selvät vaaleat merkit 
päässä, rinnassa ja raajoissa eivät ole toivottuja. 
 
Ihanteellisessa musta-hopea-värissä peitin- ja aluskarvat ovat mustat; valkoiset merkit ovat silmien yläpuolella, 
poskissa, parrassa, kaulassa, rinnan etuosassa kaksi erillistä kolmiota, välikämmenissä, käpälissä, takaraajojen 
sisäpuolella ja peräpeilissä. Otsan, niskan ja korvien ulkopuolen tulee olla peitinkarvan tavoin mustat.  
 
KOKO JA PAINO 
Säkäkorkeus: Urokset ja nartut 30 - 35 cm. 
Paino: Urokset ja nartut noin 4,5 - 7 kg 
 
VIRHEET: 
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.  
Erityisesti:  
raskas tai pyöreä kallo 
otsarypyt 
lyhyt, suippo tai kapea kuono-osa 
tasapurenta 
voimakkaasti esiintyöntyvät posket tai poskiluut 
vaaleat, liian suuret tai pyöreät silmät 
alaskiinnittyneet tai erittäin pitkät, asennoltaan epäsymmetriset korvat 
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löysä kaulanahka 
leuanaluspussit; kapea niska 
liian pitkä, pehmeä tai köyry selkä 
karpinselkä 
luisu lantio 
niskaa kohti kääntyvä hännäntyvi 
pitkät käpälät 
peitsaaminen 
liian lyhyt, pitkä, pehmeä, laineikas, takkuinen tai silkkinen karva 
ruskea aluskarva 
pippuri & suola-värisillä tumma selkäjuova tai musta satula 
musta-hopea-värisillä riittämättömästi erottuvat värimerkit rinnassa 
säkäkorkeuden ylitys tai alitus 1 cm:iin asti.  
 
VAKAVAT VIRHEET: 
raskas tai kevyt rakenne, matala- tai korkearaajaisuus 
virheellinen sukupuolileima (esim. urosmainen narttu) 
ulospäin kiertyvät kyynärpäät 
niukasti kulmautuneet tai länkisääriset takaraajat 
liian pitkä sääri 
pihtikinttuisuus 
liian matala kinner 
valkoinen tai laikukas karva mustilla ja pippuri & suola-värisillä yksilöillä 
kirjava väri musta-hopea-värisillä ja valkoisilla yksilöillä 
yli 1 cm:n ja alle 2 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta.  
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
arkuus, aggressiivisuus, vihaisuus, liika epäluuloisuus tai hermostuneisuus 
kaikenlaiset epämuodostumat 
puutteellinen rotutyyppi 
purentavirheet kuten ala-, ylä- ja ristipurenta 
karkeat virheet yksittäisissä kohdissa, kuten rakennevirheet, karva- ja värivirheet 
yli 2 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.  

 
Jalostuksen kannalta tärkeitä kasvattajatuomareiden huomioita tämänhetkisestä kääpiösnautsereiden 
ulkomuodosta  
 
Rotutyyppi  
Kääpiösnautserin tulisi olla kaikilta osin keskikokoisen snautserin pienoiskuva, vailla kääpiömäisiä piirteitä. Sillä tulee 
olla varsin luonnollinen terveen neliömäinen rakenne ilman liioiteltuja yksityiskohtia. Karvapeite määrittelee 
lopullisen ulkonäön partoineen ja kulmakarvoineen. Kääpiösnautseri on kokoonsa nähden vahva, mutta jalo koira, 
jolla  on myös oltava  kauniit ääriviivat. Se ei saa olla liian raskas eikä hento.  
 
Tyypit värien sisällä eivät ole yhdenmukaisia. Suurin osa kannastamme on tyypiltään oikeita, mutta kaikissa väreissä 
esiintyy jonkin verran raskaita, pyöreärunkoisia, matalaraajaisia,  ryhdittömiä sekä terrierityyppisiä koiria. Luustot 
ovat kuitenkin pikemminkin liian kevyitä kuin liian raskaita, silloin kun luustossa on huomauttamista. 
Monet kääpiösnautsereista ovat liian vahvoja ja leveitä; jos ne suurentaisi keskikokoisiksi, ne saisivat ilman muuta 
moitteita raskaudesta ja jalouden puutteesta. Sukupuolileiman tulee kuvastua koiran koko olemuksesta, ja koiralla 
tulee olla oikea jalouden ja vahvuuden suhde. Tämän tulee säilyä myös koiran täytettyä 3-5 vuotta. Rodusta löytyy 
myös ulkomuodollisia puutteita, jotka vaihtelevat hieman eri väreillä.  
 
 
 
 



59 
 

Koko  
Kääpiösnautseri on kooltaan pieni koira, säkäkorkeus 30-35 cm.  
 
Usein erinomaisen ulkomuodon omaavat koirat ovat koon ylärajoilla, ja keskimääräisesti rotujemme koot ovat 
kasvaneet. Harvemmin ovat ongelmana alimittaiset koirat, joilla ns. kääpiömäisiä piirteitä. Liian kookkaita yksilöitä 
esiintyy kaikissa väreissä. Koko tulee pyrkiä huomioimaan jalostuksessa, mutta ei kuitenkaan tyypin kustannuksella. 
Tulisi pitää mielessä, että säkäkorkeus ei ole ainoa koiran kokoa määrittävä asia, vaan koirien tulisi muutenkin olla 
mittasuhteiltaan tasapainoisia: ei liian raskaita eikä liian kevyitä.  
 
Pää  
Pään tulee olla riittävän suuri, mutta ei raskas, ja ilmentää snautserimaista ulkomuotoa. Koko pään pituuden tulee 
olla puolet selän pituudesta (säästä häntään), kallon pituuden tulee olla sama kuin kallon leveys ja sama kuin kuonon 
pituus. Toisaalta pään pituus on myös 2 x kallon leveys.  
 
Päät ovat pituudeltaan enimmäkseen riittävän pitkiä ja vahvoja, mutta edelleen esiintyy jonkin verran kevyitä kuono-
osia. Osalta uroksia puuttuu päästä rodulle keskeinen sukupuolileima. Osittain esiintyy myös liian kapeita ja kalloon 
suhteutettuna liian pitkiä päitä. Ne ovat myös kevyitä/tyhjiä kuonon tyvestä, usein myös purennat ovat kaarevia, 
jolloin leuoista puuttuu snautseri-ilmeelle tyypillinen alaleuan ja kuonon voima.  
 
Kallo 
Kallo-osa on usein liian syvä, jolloin pää liittyy kaulaan sivusta katsoen kovin ahtaasti. Kääpiösnautsereilla esiintyy 
myös karkeita, pyöreitä kalloja, joihin usein liittyvät pyöreät silmät ja/tai kevyt kuono-osa. 
  
Valkoisissa esiintyy eniten pyöreitä kalloja ja voimakkaita poskia. Poskiluut eivät saa tuntua, vaan poskien tulee olla 
tasaiset ja lihaksikkaat, ei kuitenkaan kuivat ja luisevat. Kallot voisivat olla tasaisempia myös muilla väreillä. Lisäksi 
kallot ovat usein taaksepäin kallistuvia, jolloin kallon ja kuonon linjat eivät ole yhdensuuntaiset. On myös varottava 
otsapenkereen liikaa madaltumista, jolloin linjat muuttuvat selvästi antaen hyvin vieraan ilmeen ja kuono saattaa 
jopa vaikuttaa ylöspäin kääntyneeltä.  
 
Leuat ja purenta  
Kääpiösnautserilla tulee olla normaali leikkaava purenta ja täysi hampaisto. Leukojen tulee olla vahvat ja purennan 
leveä ja tiivis. Liian usein näkee kapeiden kuonojen seurauksena voimattomia alaleukoja. Hammaspuutoksia esiintyy 
melko vähän ja nekin ovat yleensä P1-puutoksia, joihin ei ole kiinnitetty kovin paljon huomiota.  
 
Silmät  
Silmien tulee olla kaikilla väreillä mahdollisimman tummat. Ne ovat muodoltaan soikeat ilman terävää pistävää 
ilmettä. Ne eivät saa olla liian lähellä tai kaukana toisistaan. 
  
Suurimmalla osalla on riittävän tummat ja oikean kokoiset silmät, jotka kuitenkin ovat hieman pyöreitä. 
Vaaleasilmäisiä esiintyy enää harvoin.  
 
Kaula  
Kaulan tulee olla kohtuullisen pitkä ja jalo. Se kaartuu heti niskan tyvestä, jolloin pää ja kaula muodostavat jalon 
yhtymäkohdan, jossa on tilaa. Kaulan tulee liittyä runkoon kauniisti ja tasaisesti leventyen. Kaulan asentoon ja 
kiinnitykseen vaikuttaa oleellisesti lavan kulmaus.  
 
Etuosa  
Etuosissa esiintyy paljon virheitä. Pystyjä, lyhyitä ja paksuja kauloja sekä lyhyitä olkavarsia ja pystyjä lapoja esiintyy 
kaikissa väreissä. Ongelmana on, että pystyyn lapaan liittyy lyhyt, mutta lapaan nähden oikeassa kulmassa oleva 
olkavarsi, jolloin koiran ylälinja ei kestä, vaan ne ovat kovin etupainoisia ja leveitä. Tällöin myös eturinta häviää 
rungon alle.  
 
Rintakehä  
Rintakehät ovat yleensä riittävän syviä, mutta useasti ne saisivat olla pidempiä. Rintakehän tarkoitus on suojata 
sisäelimiä, eikä lyhyttä runkoa tule tavoitella rintakehää lyhentämällä. Rintakehät ovat usein myös liian pyöreitä. On 
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selvästi havaittavissa, että lyhyet rintakehät ovat lisääntyneet roduissamme, ja tähän tulisi kiinnittää huomiota 
jalostusvalintoja tehtäessä.  
 
Häntä ja ylälinja  
Kääpiösnautserin ylälinja on loivasti taaksepäin laskeva, myös liikkuessa tiivis ja vahva. Säkä on korkea ja lanne 
aavistuksen kaareutuva. Lantio pyöristyy kevyesti antaen vahvan tuen koiran takaliikkeelle. Ylälinjan tulee säilyä 
tällaisena myös liikkeessä. Hännän asennolla on suuri merkitys ylälinjaan. Häntä nousee selkärangan jatkeena noin 
45 asteen kulmassa vaakatasoon nähden ja taipuu joko sapelin tai sirpin muotoisena. Erikseen on myös huomioitava 
hännän pituus ja muoto. Hännän tulee olla joko sapelimainen tai sirppimäinen eikä se saisi kiertyä jäykäksi 
elottomaksi saparoksi. Hännän asento tulee selvästi esille etenkin liikkuessa, jolloin koiran luonne harvemmin enää 
aiheuttaa hännän laskemista. 
 
Takaosa  
Takakulmaukset ovat useimmiten riittävät. Jäykkiä ja/tai ylikulmautuneita kintereitä esiintyy kaikissa väreissä. Tämä 
näkyy koiran liikkuessa, jolloin kinner ei anna joustoa ja voimaa eteen suuntautuvaan liikkeeseen, vaan työntövoima 
nostaa takaosaa ylös. Polvikulman puutteellisuus ja reiden kapeus on yleistä. Oikeanlaiseen pitkään ja kevyesti 
pyöristyneeseen lantioon myös häntä liittyy yleensä kauniisti. Liian lyhyt lantio on usein myös liian suora, jolloin 
häntä kaartuu liian voimakkaasti selän päälle.  
 
Karvapeite  
Kääpiösnautseri on karkeakarvainen rotu. Rotumääritelmä määrittelee karvan sanoin ”mahdollisimman karkea 
raajoja myöten”. Vain tämä takaa rodulle kuuluvan turkin helppohoitoisuuden. Runsas karvapeite kätkee usein 
alleen ihan toisen näköisen koiran ja voi johtaa kasvatustyössä harhaan. Karkea karva tarkoittaa sitä, että karva on 
vahvaa ja karkeaa kauttaaltaan. Hyväturkkisen karkeakarvaisen koiran karva on kuin rautalankaa eikä pohjavilla ole 
päällepäin nähtävissä. Tällöin pohjavilla on noin sentin pituista ja tiheää. Rotumääritelmän mukaisen karvapeitteen 
säilyttäminen on haasteellista, ja sen tulisi olla yksi tärkeimpiä piirteitä jalostuksessa, koska se vaikuttaa koiran 
säänkestävyyteen ja hoitoon. Kääpiösnautserin turkin tulee olla helppohoitoinen.  
 
Runkoturkki on yleensä riittävän tiivis ja karkea, mutta sen sijaan pohjavilla on usein runsasta ja liian pitkää. Kaikilla 
väreillä raajakarvojen tulisi olla karkeampia ja paremman värisiä. Karvan väri ja laatu kulkevat yhdessä.  
 
FCI:n hyväksymät värit kääpiösnautsereilla ovat musta, musta-hopea, pippuri-suola ja valkoinen.  
Mustan koiran tulee olla yksiselitteisesti musta, myös pohjavilla ja raajat ovat mustia. Etenkin mustissa ja musta-
hopeissa kääpiösnautsereissa esiintyy runsaasti värien haalistumista (fading) jo varsin nuorina (1-2 -vuotiaina). Kyse 
on geneettisestä ongelmasta. Mustan värin haalistuminen alkaa yleensä päästä (päälaki, korvat) jatkuen kaulan 
sivuihin, eturintaan ja peräpeiliin ja nousee raajoista alhaalta ylöspäin. Haalistumista voi joskus olla vaikea erottaa 
normaalisti ajettavien kohtien (kaula ja korvantaustat) lievästä luonnollisesta haalistumisesta.  
 
Musta-hopea sen sijaan on musta koira valkoisin merkein. Valkoista väriä on kuvattu hopeaksi, ei sen takia että se 
olisi harmaata, vaan koska siinä on metallin hohde, joka samalla tekee sen laadullisesti vahvaksi. Värimerkit eivät saa 
olla pumpulisen mattavalkoisia. Värimerkit ovat rinnassa selvästi erillään ja raajoissa ulottuvat ainoastaan 
ensimmäiseen niveleen raajan ulkopuolella. Värimerkit ovat nykyisin aivan liian suuria, jolloin koirat vaikuttavat 
enemmän kaksivärisiltä.  
 
Pippuri-suolan tulee olla mahdollisimman tasainen väriltään aina varpaita myöten. Värin syvyyden vaihtelut ovat  
normaaleja. Merkittävää on erottaa jalostuksessa pippuri-suolalle tyypillinen yhden karvan monivärisyys ja toisaalta 
tasainen teräksenharmaa. Värin nimeäminen pippuriksi mustan sijaan merkitsee sitä, että tässä värissä esiintyy myös 
jonkin verran keltaista ja/tai ruskeaa, mitä ei pidä pitää kovin ongelmallisena asiana. Oikealle ilmeelle on oleellinen 
myös selvä tumma maski. Valkoiset värimerkit eivät kuulu oikeaan pippuri-suola –väritykseen, ja tähän pitää 
kiinnittää huomiota, sillä suurien valkeiden värimerkkien mukana tulevat myös pehmeät, epätyypilliset jalkakarvat.  
 
Valkoisen tulee olla mahdollisimman puhtaan valkoinen sekä peitinkarvaltaan että pohjavillaltaan. Koirilla tulee olla 
musta pigmentti kirsussa ja silmäluomissa. Harvoin näkee täysin valkoista koiraa, vaan useimmiten niissä esiintyy 
lievä kellertävä sävy etenkin keskellä selkää. Tämä kellertävä sävy on usein sitä voimakkaampi, mitä karkeampi 
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karvanlaatu on. Kirsun pigmentti saattaa hieman haalistua talvella tai hormonaalisista vaihteluista johtuen, mutta 
silmäluomien pigmentin tulee säilyä mustana. 
 
Huomioitavaa värityksessä:  

 

MUSTA 

 

MUSTA-HOPEA 

 

PIPPURI-SUOLA 

 

VALKOINEN 

 virheellisen värinen 
(harmaa tai ruskea) 
pohjavilla 

 ruskeat raajat 
 värin haalistuminen 

(fading) 

 virheellisen värinen 
(harmaa tai ruskea) 
pohjavilla 

 värin haalistuminen 
(fading) 

 liian laajat ja 
pumpuliset värimerkit 

 tumma selkäjuova on 
epätoivottu 

 liian vaalea väri 
 puuttuva maski 
 yksittäisessä karvassa 

puuttuva kolmivärisyys 
 valkoiset merkit ei-

toivottuja 

 korrekti, karkea 
karvanlaatu 

 oljenvärinen 
peitinkarva rungossa 

 liian vaalea 
ihopigmentti 

 

 
Liikkeet  
Kääpiösnautserin tulee liikkua yhdensuuntaisesti ja maatavoittavin askelin. Hyviä, joustavia ja maatavoittavia liikkeitä 
näkee harvoin. Nykyään kääpiösnautserit liikkuvat huonosti. Askellus on aivan liian lyhyttä ja takaraajat liikkuvat 
rungon alla. Takaliikkeet eivät ole yhdensuuntaiset, vaan sääret kaartuvat ulospäin ja kintereet ja/tai varpaat ovat 
ahtaat, mikä ei tule juurikaan esille sivuliikkeitä arvosteltaessa. Etuliikkeet ovat myös varsin puutteellisia, mikä 
johtuu yleensä väärästä etuosan kulmautumisesta. Pysty lapa ja suora, lyhyt olkavarsi aiheuttavat korkeat, jäykät ja 
vispaavat etuliikkeet. Pystyn lavan yhdistymisestä voimakkaalla kulmalla olkavarteen seuraa tyypillisesti leveät ja 
melovat liikkeet, jossa koira painuu etumatalaksi. 
 
 
 
 Kasvattajatuomareiden huomiot väreittäin 

 

MUSTA 

 

MUSTA-HOPEA 

 

PIPPURI-SUOLA 

 

VALKOINEN 

 etuliikkeet 
 huomio korrekteihin 

etukulmauksiin ja 
rintakehän pituuteen 
ja muotoon  

 takaliikkeistä puuttuu 
työntö eikä kinner 
aukene, jolloin 
ylälinjasta tulee 
liikkeessä takakorkea 

 ryhdittömyys/matala 
säkä 

 raskaat päät  
 kippurahännät 

 melovat etuliikkeet 
 huomio korrekteihin 

etukulmauksiin ja 
rintakehän pituuteen 
ja muotoon 

 reiden leveys 
 raskas ja leveä 

rakenne 
 luonne 
 kippurahännät 
 

 huomio korrekteihin 
etukulmauksiin ja 
rintakehän pituuteen 

 ahtaat takaosat 
 pään suhteellinen, 

riittävä pituus 
 lyhyet olkavarret 
 lyhyet liikkeet 
 pyöreät rungot 
 kippurahännät 
 

 huomio korrekteihin 
etukulmauksiin ja 
rintakehän pituuteen 

 ylälinja  
 reiden leveys 
 pigmentti 
 rungon kapeus 
 korkearaajaisuus 
 ylälinjan suoruus 
 kippurahännät 

 
Yleisesti ottaen tärkeimmät ulkomuodolliset ongelmat ovat koko ja karvan laatu. Kääpiösnautseri on pieni koira, ja 
myös oikeankokoisten koirien tulisi olla tyypiltään oikeita, ei kääpiömäisiä. Liian pehmeään, ei-rodunomaiseen 
turkkiin liittyy useita koiran elämänlaatua huonontavia seikkoja: karva menee helposti  takkuun ja voi aiheuttaa 
hoitamattomana turkin täydellisen huopaantumisen ja ihotulehduksia. Jos karva ei ole rodunomaisesti nypittävissä 
mutta nypitään silti, se aiheuttaa koiralle kipua ja voi lisäksi aiheuttaa ihon rikkoutumista ja ihotulehduksia. 
Pehmeään turkkiin voi liittyä myös liiallinen korvakarvojen kasvu, mikä voi aiheuttaa korvatulehduksia. Liian 
pehmeään turkkiin tarttuvat myös kura ja risut. Jos koira menee nyppiessä täysin kaljuksi, on trimmauksen 
ajoittaminen vaikeaa esim. talvella. Päällikarvan pehmeyden lisäksi myös liian pitkä pohjavilla vaikeuttaa nyppimistä. 
Jos turkki ajellaan, se menettää säänkestävyytensä eikä lämmitä koiraa yhtä hyvin kuin rodunomainen, nypittävä 
turkki, jossa on nyppiessä jo uusi kerros karvaa kasvamassa. 
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4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
 

Syntymävuosi C.I.B CACIB EH ERI EVA FI MVA H HYL SA SERT T VASERT

EH tai

parempi

Kaikki

yhteensä

YHT. %

syntyneistä

2007 16 12 86 87 97 37 5 2 59 2 44 359 447 38%

2008 15 10 82 66 1 74 23 3 9 54 4 31 310 372 33%

2009 9 10 73 63 81 26 21 59 4 37 316 383 33%

2010 2 22 64 77 65 12 3 35 59 3 38 324 380 33%

2011 17 45 50 1 22 13 3 37 75 2 42 246 307 34%

2012 4 33 35 10 1 23 62 1 16 157 185 19%

Kaikki yhteensä 42 75 383 378 2 339 121 15 127 368 16 208 1712 2074  
Taulukko 9. Näyttelykäyntien tulokset ikäluokittain 2007–2012 

 
2012 1975 näyttelykäyntiä 11 näyttelykäyntiä per koira

2011 2186 näyttelykäyntiä 7 näyttelykäyntiä per koira

2010 2466 näyttelykäyntiä 6 näyttelykäyntiä per koira

2009 2445 näyttelykäyntiä 6 näyttelykäyntiä per koira  
Taulukko 10. Vuosittaiset näyttelykäynnit 2009–2012 

 

Kääpiösnautseriharrastajat ovat ahkeria näyttelyissä kävijöitä: noin kolmasosa ikäluokasta käy näyttelyssä ainakin 

kerran, ja taulukon x. mukaan koira käy näyttelyssä keskimäärin 6-11 kertaa vuodessa. 83 % koirista on saanut 

arvosanan EH (erittäin hyvä) tai parempi, joten koirien taso on näyttelyarvosanojen valossa hyvä. 

Vuosina 1993 – 2013 on jalostustarkastettu 546 kääpiösnautseria (5 % syntyneistä). Alla on esitetty 

jalostustarkastuspisteiden jakautuminen ja yleisimmät virheet joista pisteitä tulee. Jalostustarkastuslomake on 

liitteessä 2. 

PISTEET KOKO LUUSTO PÄÄ PURENTA ETUOSA TAKAOSA KARVAN-

LAATU

VÄRITYS LIIKKEET TYYPPI LUONNE

0 46 % 56 % 17 % 76 % 6 % 19 % 41 % 35 % 12 % 33 % 90 %

1 25 % 35 % 49 % 16 % 42 % 48 % 47 % 48 % 42 % 48 % 8 %

5 12 % 8 % 32 % 4 % 46 % 29 % 10 % 12 % 41 % 19 % 2 %

10 16 % 0 % 1 % 4 % 7 % 3 % 1 % 5 % 5 % 0 % 0 %  
Taulukko 11. Jalostustarkastuspisteiden jakaantuminen (n=546) 
 

Koko: Alle puolet tarkastetuista koirista on ihannekorkuisia. 
Luusto: Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta luustot ovat turhan hentoja enemmin kuin liian raskaita. 
Pää: Pieniä virheitä esiintyy yhdessä ja erikseen: kevyitä kuonoja, väärin kiinnittyneitä korvia, pyöreitä silmiä. 
Purenta: Pienet virheet ovat lähinnä premolaaripuutoksia. Suuret virheet ovat sekapurentoja, torahampaita tai 
usean hampaan puutoksia jne. 
Etuosa: Pysty ja /tai lyhyt lapa sekä suora ja/tai lyhyt olkavarsi ovat yleisimmät virheet. Viime vuosina on löytynyt 
enenevässä määrin myös lyhyitä rintakehiä. 
Takaosa: Yleisimpiä virheitä ovat pitkä lanneosa, köyry lantio ja niukat polvikulmat. 
Karvan laatu: Liian pehmeät runkoturkit, pumpuliset tai lasimaiset koristekarvat. 
Väritys: Väärän värinen pohjavilla, väärän värinen runkoturkki, väärät värimerkit. 
Liikkeet: Leveät tai melovat etuliikkeet, ahtaat takaliikkeet, puutteellinen takapotku, sirppikinner 
Tyyppi: Eniten virhepisteitä aiheuttavat raskaat ja tyylittömät tyypit sekä väärä sukupuolileima. 
Luonne: Pääsääntöisesti käytöksessä ei ole huomautettavaa, vaikka jalostustarkastukseen tuodaan koiria, jotka eivät 
käy näyttelyissä. Suurimmaksi osaksi virhepisteitä saaneet koirat ovat käytökseltään tottumattomia, mutta eivät 
aggressiivisia. 
 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Ihanteellinen kääpiösnautseri on rakenteeltaan liioittelematon ja terve neliömäinen koira, jonka liikkuminen on 

vaivatonta. Alun perin kääpiösnautseri oli rottakoira. Nykyään se on seurakoira, jonka kanssa harrastetaan myös mm. 
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tottelevaisuutta ja agilityä. Korrekti rakenne ja terveet nivelet mahdollistavat harrastamisen ja tekevät lemmikin 

elämästä vaivatonta. 

 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto-ja rakenneongelmista 

Kääpiösnautserin tulee liikkua vaivattomasti ja maatavoittavasti. Rotumääritelmässä ei ole vaatimuksia, jotka 

altistaisivat kääpiösnautserin hyvinvointiongelmille. Periaatteessa kääpiösnautserin neliömäinen rakenne suojaa sitä 

suurimmilta ylilyönneiltä. Rodunomaisen liikkumisen kannalta uusimmat rakenteelliset ongelmat ovat etuosan 

epätasainen rakenne (pysty ja/tai lyhyt lapa sekä suora ja/tai lyhyt olkavarsi) Takaosan yleisimmät virheet ovat pitkä 

lanneosa, köyry lantio ja niukat polvikulmat. Myös keskenään epätasapainoisesti kulmautuneet etu- ja takaosat 

voivat tuottaa ongelmia. Köyry lantio aiheuttaa takaliikkeen jäämisen rungon alle ja tehottoman takapotkun. Lyhyen 

neliömäisen rungon hakeminen lyhentämällä lanneosan sijasta rintakehää on ongelma sisäelinten suojauksen 

kannalta. Lisäksi liian tiivis runko estää tehokkaan liikkumisen, kun raajat eivät mahdu liikkumaan täydessä 

laajuudessaan. 

Koiran hoidon kannalta suurin ongelma on liian pehmeä karvanlaatu sekä rungossa että raajoissa. Suurin syy 

pehmeisiin työläisiin turkkeihin on runsaiden ja näyttävien tehostekarvojen hakeminen. Uusia 

kääpiösnautserikasvattajia rekisteröidään kuukausittain, ja joukossa on myös niitä, jotka eivät osaa tulkita 

rotumääritelmää tai eivät ehkä koskaan ole kokeilleet oikealaatuista karkeaa snautserin turkkia. 

 

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 

TOTEUTUMISESTA 

 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso  
Seuraavassa on käsitelty vuosina 2000-2012 20 eniten jalostukseen käytetyn uroksen ja nartun jälkeläisten tasoa 

silmäpeilausten ja polvitutkimusten osalta. Ajanjaksoa on pidennetty, koska edellisen jalostuksen tavoiteohjelman 

voimassaoloaikana käytetyimmät koirat ovat olleet niin nuoria, ettei niillä ole vielä toisen polven jälkeläisiä. Näin 

tilastosta on saatu informatiivisempi. Silmäpeilaus on PEVISAn mukainen tutkimus ja polvitutkimus suositellaan 

tehtäväksi jalostuskoirille. Kunkin taulukon jälkeen on listattu ne koirat, joiden jälkeläisillä on merkintä jostakin 

silmäsairaudesta sekä ko. sairaudet. Jos koiralla itsellään on jokin silmäsairaus, se on merkitty erikseen. PEVISAan 

kuuluvat sairaudet on merkitty punaisella. Sairaiden sarakkeeseen on laskettu ainoastaan PEVISAan kuuluvaa 

sairautta sairastavat jälkeläiset. Siinä eivät näy ne jälkeläiset, joilla on distichiasis, PPM-rihmoja tms. Lisäksi koirilla 

voi olla sairaita jälkeläisiä ulkomailla, mutta ei Suomessa, jolloin ne eivät näy näissä tiedoissa. Sairaat % -

sarakkeeseen on laskettu montako prosenttia tutkituista on sairaita. On syytä muistaa, että suurin osa 

silmäsairauksista periytyy resessiivisesti, jolloin viallinen geeni täytyy saada sekä isältä että emältä, eikä sairaus 

tällöin välttämättä periydy vain toiselta vanhemmalta. Jos kumpikaan vanhemmista ei ole itse sairas, kuten harvoin 

on, on luultavinta että molemmat vanhemmat ovat jälkeläiselleen periyttämänsä sairauden kantajia. 

Polvitutkimuksen suhteen on huomioitava, että se on otettu mukaan jalostussuosituksiin vasta tässä jalostuksen 

tavoiteohjelmassa ja sen takia tutkimuksia on tehty niin vähän, että tulokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä. 

Polvien tilannetta seurataan kun tutkimustietoa karttuu lisää. 
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Silmät Polvet

# Uros
Synt.

vuosi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

1 WILLY LEE BLACK RASCAL 1998 20 89 32 168 21 94 26 0 28 % 0 % 2 0 2 % 0 %

2 KNIGHT DE ILLYRIA 1998 12 61 16 83 12 61 11 4 18 % 36 % 0 0 0 % 0 %

3 ÄDELS SVARTE PETTER 2006 11 61 15 67 11 61 27 1 44 % 4 % 7 1 11 % 14 %

4 TSVET NOCHI SASHKA TO EISERN 2000 16 60 21 89 16 69 21 1 30 % 5 % 3 0 4 % 0 %

5 REINDALEN'S FERRARI 1999 10 60 23 98 10 60 12 0 20 % 0 % 0 0 0 % 0 %

6 RAVEN'S TOT ARMANI 2003 11 56 6 25 11 56 8 0 14 % 0 % 4 0 7 % 0 %

7 BOUVBEAR'S LIFT ME 2006 9 54 14 58 9 54 17 0 31 % 0 % 4 0 7 % 0 %

8 SANTA KNYRYS TOLSTOY 2004 10 52 15 67 10 52 14 0 27 % 0 % 1 0 2 % 0 %

9 KRISTOPHER BIKIN DVOR 2006 11 51 3 6 11 51 11 1
22 %

9 % 1 0
2 % 0 %

10 BIG BEAT VALORIAN 2002 10 50 23 122 10 50 21 0 42 % 0 % 2 0 4 % 0 %

11 PEACEMAKER'S BLACK FIDEL 1999 8 49 13 61 8 49 15 1 31 % 7 % 1 0 2 % 0 %

12 GLORIS HARRY POTTER 2003 9 47 15 81 9 47 16 0 34 % 0 % 3 0 6 % 0 %

13 GRAND PRIX GRASANT 2008 10 44 8 30 14 65 14 1 22 % 7 % 5 0 8 % 0 %

14 PEACEMAKER'S BLACK KABUL 2007 10 44 5 18 10 45 7 0
16 %

0 % 1 0
2 % 0 %

15 STABLEMASTER'S LILLIPUT 2000 8 41 13 64 8 41 11 0 27 % 0 % 4 0 10 % 0 %

16 PEACEMAKER'S BLACK ARTMASTER 2003 7 38 9 37 7 38 6 0 16 % 0 % 1 0 3 % 0 %

17 GOLDEN CUB BLACK PEARL 2003 8 38 4 22 8 38 9 1 24 % 11 % 3 0 8 % 0 %

18 DOG-OTHO'S TIBET 2007 10 35 8 47 10 37 15 0
41 %

0 % 1 0
3 % 0 %

19 ELROS ELENDIL BAROON OF DOLINA RIVE 2005 8 33 4 24 8 37 11 1 30 % 9 % 2 0 5 % 0 %

20 PIXBO PRUBREZ 2001 5 33 17 81 5 33 10 0 30 % 0 % 2 0 6 % 0 %

Pennut Toisessa polvessa

YhteensäTilastointiaikana

Taulukko 12.a 2000–2012 käytetyimpien urosten jälkeläisten taso, musta 

Käytetyimmät mustat urokset ovat periyttäneet seuraavia silmäsairauksia: 
 
2. KNIGHT DE ILLYRIA: Katarakta, PRA 
3. ÄDELS SVARTE PETTER: Katarakta jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä. Distichiasis. 
4. TSVET NOCHI SASHKA TO EISERN: PRA. Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja.  
7. BOUVBEARS LIFT ME: Distichiasis. 
8. SANTA KNYRYS TOLSTOY: Distichiasis. 
9. KRISTOPHER BIKIN DVOR: Katarakta. Puutteellinen kyynelkanavan aukko. 
10. BIG BEAT VALORIAN: PPM, avoin 
11. PEACEMAKER’S BLACK FIDEL: Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä. 
12. GLORIS HARRY POTTER: Distichiasis, trichiasis. 
13. GRAND PRIX GRASANT: Synnynnäinen katarakta. Distichiasis. 
14. PEACEMAKER’S BLACK KABUL: Koiralla itsellään on distichiasis, samoin kahdella jälkeläisellä. 
15. STABLEMASTER’S LILLIPUT: Trichiasis, PPM. 
16. PEACEMAKER’S BLACK ARTMASTER: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja. (Yksi jälkeläinen lopetettu 
munuaisten vajaatoiminnan takia). 
17. GOLDEN CUB BLACK PEARL: PRA. 
18. DOG-OTHO’S TIBET: Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, distichiasis. 
19. ELROS ELENDIL BAROON OF DOLINA RIVE: Kortikaalinen katarakta. Näköhermon vajaakehitys/mikropapilla.  
20. PIXBO PRUBREZ: Distichiasis. 
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Silmät Polvet

# Uros
Synt.

vuosi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

1 SANTA KNYRYS TAKE MY HEART 2002 32 143 45 194 32 143

33 2 23 % 6 % 3 0 2 % 0 %

2 SANTA KNIRIS SHOW MAN 1997 11 52 51 226 21 99 21 0 21 % 0 % 2 0 2 % 0 %

3 SAILER'S R.S. TIGER WOODS 1998 19 87 110 457 20 90
37 1 41 % 3 % 1 0 1 % 0 %

4 JARO VOM EICHENDAMM 2003 19 86 18 77 19 86 19 0 22 % 0 % 5 0 6 % 0 %

5 WILLY LEE ZEPE 1999 21 85 29 104 21 85 17 1 20 % 6 % 2 0 2 % 0 %

6 WILLY LEE ZIMMY 1999 21 84 32 122 21 84 15 0 18 % 0 % 1 0 1 % 0 %

7 WILLY LEE VIKTOR 2003 15 67 12 46 15 67 14 1 21 % 7 % 3 0 4 % 0 %

8 SANTA KNYRYS ONCE CAN'T HELP LIKING 2003 14 61 10 41 14 61
10 0 16 % 0 % 3 0 5 % 0 %

9 SCEDIR CARYGRANT 2002 13 54 39 153 14 58
25 0 43 % 0 % 4 1 7 % 25 %

10 LANGER TATOS ZI-ZI TOP 2003 12 53 22 99 12 53
25 2 47 % 8 % 6 0 11 % 0 %

11 SANTA KNYRYS DONALD DUK 2005 12 49 6 25 12 49

12 0 24 % 0 % 1 0 2 % 0 %

12 ONCE MORE MALY KAVALIR 2006 14 48 2 4 14 48 4 0 8 % 0 % 0 0 0 % 0 %

13 HOLAN HARDBEARD COWBOY CASPER 2003 12 47 9 34 12 47
9 0 19 % 0 % 0 0 0 % 0 %

14 D'ALTOMONTE YO-VENGO-DE-ESPANA 1998 11 46 15 62 11 46 15 0 33 % 0 % 2 0 4 % 0 %

15 SCEDIR XSTEPHENKING 2005 11 44 10 39 11 44 24 0 55 % 0 % 2 0 5 % 0 %

16 PONGO SILVER GRAND CALVERA 2009 9 44 1 5 9 44 1 0 2 % 0 % 0 0 0 % 0 %

17 DJAKARTAS UNDERCOVER AGENT 2003 9 43 6 16 9 43 15 4 35 % 27 % 1 0 2 % 0 %

18 SANTA KNYRYS NICE BOY 1998 8 42 13 47 8 42 8 0 19 % 0 % 3 0 7 % 0 %

19 MINI-MAKSI LUCIFER 2006 8 41 10 50 8 41 12 0 29 % 0 % 3 0 7 % 0 %

20 AFUNIQUE VALENTINO 1998 9 41 2 9 9 41
8 0 20 % 0 % 1 0 2 % 0 %

Tilastointiaikana Yhteensä

Pennut Toisessa polvessa

Taulukko 12.b. 2008–2012 käytetyimpien urosten jälkeläisten taso, musta-hopea 

Käytetyimmät musta-hopeat urokset ovat periyttäneet seuraavia silmäsairauksia: 
 
1. SANTA KNYRYS TAKE MY HEART: Katarakta, PHTVL/PHPV 2-6. PPM, distichiasis, kuivasilmäisyys, lasiaisen 
rappeuma. 
2. SANTA KNIRIS SHOW MAN: Distichiasis. 
3. SAILER'S R.S. TIGER WOODS: Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty : epäilyttävä, PPM, caruncular trichiasis, 
distichiasis. 
4. JARO VOM EICHENDAMM: Caruncular trichiasis. 
5. WILLY LEE ZEPE: Katarakta 
6. WILLY LEE ZIMMY: Distichiasis. 
7. WILLY LEE VIKTOR: PRA, katarakta. Distichiasis. 
8. SANTA KNYRYS ONCE CAN'T HELP LIKING: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja. 
9. SCEDIR CARYGRANT: PPM, distichiasis, lasiaisen rappeuma. 
10. LANGER TATOS ZI-ZI TOP: Katarakta. Koiralla itsellään distichiasis.  
11. SANTA KNYRYS DONALD DUK: Koira itse lopetettu salakavaluuden/arvaamattomuuden takia. 
12. ONCE MORE MALY KAVALIR: PPM . Koiralla itsellään distichiasis. 
13. HOLAN HARDBEARD COWBOY CASPER: Koiralla itsellään distichiasis. Distichiasis. 
15. SCEDIR XSTEPHENKING: Distichiasis. 
17. DJAKARTAS UNDERCOVER AGENT: PRA 
20. AFUNIQUE VALENTINO: Koiralla itsellään katarakta. Distichiasis. 
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Silmät Polvet

# Uros
Synt.

vuosi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

1 WILLY LEE FELIX-PEPPER 1997 25 100 41 162 27 109 17 0 16 % 0 % 1 0 1 % 0 %

2 KLONDAIKES VAX 2001 24 94 14 64 24 94 7 0 7 % 0 % 2 0 2 % 0 %

3 TRIXER MANNERHEIM 1995 7 27 35 129 27 86 10 0 12 % 0 % 1 0 1 % 0 %

4 ALERT CHARM YUDGIN 2002 19 84 56 227 19 84 36 1 43 % 3 % 2 0 2 % 0 %

5 TRISTAN ASTRONAUT 2006 16 77 16 79 16 77 16 0 21 % 0 % 0 0 0 % 0 %

6 JULIUSWELCOMEFINLAND 1996 5 17 21 71 15 65 11 0 17 % 0 % 0 0 0 % 0 %

7 POOKER PS REZLARK 2011 4 20 14 61 0 0 0 % 0 % 0 0 0 % 0 %

8 TMAVI KNIR PLUCKY 2002 12 51 9 44 12 51 10 2 20 % 20 % 2 0 4 % 0 %

9 MIKES UTI HANFRI 2000 12 50 13 47 12 50 8 0 16 % 0 % 1 0 2 % 0 %

10 LARIFEM FRENIS KAVALER 2002 10 48 23 83 10 48
23 0 48 % 0 % 3 0 6 % 0 %

11 TOP TARGET SUN BREEZE 2005 8 41 11 49 8 41 10 1 24 % 10 % 3 0 7 % 0 %

12 SMART DE PICHERA 2007 8 41 9 43 8 41 13 0 32 % 0 % 3 0 7 % 0 %

13 WILLY LEE GIOTTO-PEPPER 2007 9 41 8 36 9 41 5 0 12 % 0 % 0 0 0 % 0 %

14 SUPER PLAY'S OCEAN WIND 2006 8 36 7 31 9 39 11 0 28 % 0 % 4 0 10 % 0 %

15 WILHELLMIINAN HEVY-HEMMO 1990 1 6 9 27 6 37 2 0 5 % 0 % 0 0 0 % 0 %

16 DINAMUNDE ERLEND 2004 8 36 9 37 8 36 12 0 33 % 0 % 2 0 6 % 0 %

17 JULIUKSEN JALO-JULIUS 1996 7 25 19 81 10 36 7 0 19 % 0 % 0 0 0 % 0 %

18 ALERT CHARM ABSINTHE TO WILLKEN 2002 7 35 10 31 7 35 11 0 31 % 0 % 4 0 11 % 0 %

19 TRIXER UNIVERSAL 1997 8 21 20 89 11 35 4 0 11 % 0 % 0 0 0 % 0 %

20 SIDE-LINE'S EIGENER 1994 3 10 36 136 9 35
9 0 26 % 0 % 0 0 0 % 0 %

Tilastointiaikana Yhteensä

Pennut Toisessa polvessa

Taulukko 12.c. 2008–2012 käytetyimpien urosten jälkeläisten taso, pippuri-suola 
 
Käytetyimmät pippurin ja suolan väriset urokset ovat periyttäneet seuraavia silmäsairauksia: 
 
1. WILLY LEE FELIX-PEPPER: Distichiasis. 
2. KLONDAIKES VAX: PPM. 
4. ALERT CHARM YUDGIN: Kortikaalinen katarakta : epäilyttävä. Linssin etuosan saumalinjan katarakta : epäilyttävä. 
Distichiasis. 
8. TMAVI KNIR PLUCKY: Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty : epäilyttävä. Distichiasis. 
10. LARIFEM FRENIS KAVALER: PPM, distichiasis, caruncular trichiasis. 
11. TOP TARGET SUN BREEZE: Nukleaarinen katarakta. Distichiasis, PPM. 
12. SMART DE PICHERA: Distichiasis. 
13. WILLY LEE GIOTTO-PEPPER: Distichiasis. 
16. DINAMUNDE ERLEND: PPM, trichiasis, distichiasis. 
18. ALERT CHARM ABSINTHE TO WILLKEN: Distichiasis. 
20. SIDE-LINE'S EIGENER: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja. 
 
 

Silmät Polvet

# Uros
Synt.

vuosi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

1 ENZO VOM LANDESKRONER WEIHER 2008 11 53 3 17 13 62 8 0 13 % 0 % 2 0 3 % 0 %

2 ZORNOI XEROX 2004 8 51 1 6 9 55 2 0 4 % 0 % 0 0 0 % 0 %

3 ULMUS MENGO CELEBRATION 2009 8 46 1 5 9 49 8 0 16 % 0 % 1
0 2 % 0 %

4 LUIS BLUES LANANASIM 2004 7 44 17 78 7 44 14 0 32 % 0 % 1 0 2 % 0 %

5 DINAMUNDE FILARET-FLABER 2004 8 42 6 28 9 44 5 0 11 % 0 % 1 0 2 % 0 %

6 TRIBUTE TO WHITE OF ROXY'S PRIDE 2003 7 40 11 48 7 40 8 1 20 % 13 % 2 0 5 % 0 %

7 ALPATS IT'S A KIND OF MAGIC 2000 10 40 51 173 10 40 22 1 55 % 5 % 0 0 0 % 0 %

8 WILDWOOD'S TIME WILL TELL 1999 8 37 38 122 8 38 15 0 39 % 0 % 0 0 0 % 0 %

9 REX ZORNOI BIANCO OLGAS 2003 6 35 18 104 6 35 9 0 26 % 0 % 1 0 3 % 0 %

10 MATRASZEPE KING OF FACILIS 2002 8 35 18 78 8 35 11 0 31 % 0 % 0 0 0 % 0 %

11
DON'T STOP ME NOW MMJ VON 

PORTENSCHLAG
2009 5 30 1 9 6 35 9 0 26 % 0 % 5

0 14 % 0 %

12 BAMBURS IVORY KING OF THE HILL 2005 7 34 13 50 7 34 7 1 21 % 14 % 0 0 0 % 0 %

13 BARTZAGA'S LADYN HUEY 2002 6 33 6 37 6 33 2 0 6 % 0 % 0
0 0 % 0 %

14 MIKES UTI PROFI 2003 5 32 7 38 5 32 3 2 9 % 67 % 0 0 0 % 0 %

15 QUICKSTEP BSH VON PORTENSCHLAG 2011 6 29 4 10 6 29 13 0 45 % 0 % 7 0 24 % 0 %

16 MNBS ZIGLOO V RUEDELBARTZ 2000 6 29 5 24 6 29 5 0 17 % 0 % 1 0 3 % 0 %

17 RUEDELBARTZ INDIANA JONES 2001 5 27 6 23 5 27 4 0 15 % 0 % 0 0 0 % 0 %

18 JIP-JAP'N NATOS DI ALBA 2001 6 27 8 39 6 27 9 0 33 % 0 % 2 0 7 % 0 %

19 BACKOUT'S REGULAR RASCAL 2005 4 18 8 41 5 26 13 0 50 % 0 % 4
0 15 % 0 %

20 BLACK BEATLE'S KOJACK-SUPERGIRL 2002 7 25 17 103 7 25 6 0 24 % 0 % 0 0 0 % 0 %

Tilastointiaikana Yhteensä

Pennut Toisessa polvessa

Taulukko 12.d 2008–2012 käytetyimpien urosten jälkeläisten taso, valkoinen 
 
Käytetyimmät valkoiset urokset ovat periyttäneet seuraavia silmäsairauksia: 
 
2. ZORNOI XEROX: Koiralla itsellään distichiasis. 
3. ULMUS MENGO CELEBRATION: Puutteellinen kyynelkanavan aukko. 
4. LUIS BLUES LANANASIM: Caruncular trichiasis, distichiasis. 
6. TRIBUTE TO WHITE OF ROXY'S PRIDE: Kortikaalinen katarakta : epäilyttävä. 
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7. ALPATS IT'S A KIND OF MAGIC: Posterior polaarinen katarakta. PPM, Distichiasis. 
10. MATRASZEPE KING OF FACILIS: PHTVL/PHPV : diagnoosi avoin. 
11. DON'T STOP ME NOW MMJ VON PORTENSCHLAG: Koiralla itsellään distichiasis. Distichiasis. 
12. BAMBURS IVORY KING OF THE HILL: Kortikaalinen, linssin etuosan saumalinjan, nukleaarinen, posterior 
polaarinen, punktaatti katarakta. 
13. BARTZAGA'S LADYN HUEY: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja. 
14. MIKES UTI PROFI: Kortikaalinen katarakta. 
19. BACKOUT'S REGULAR RASCAL: Koiralla itsellään PPM : diagnoosi avoin 
 
 

Silmät Polvet

# Narttu
Synt.

vuosi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

1 WILLY LEE BLACK SUSANNA 1996 4 27 25 113 5 32 6 0 19 % 0 % 0 0 0 % 0 %

2 DENELLAS BLACK DIANA 1997 4 24 11 46 5 31 7 3 23 % 43 % 0 0 0 % 0 %

3 TMAVI KNIR CHABLIS 2005 4 26 4 24 4 29 10 0 34 % 0 %
0 0 0 % 0 %

4 VONHEIMDAL FAME-N-FORTUNE 1999 5 27 6 37 5 27 5 0 19 % 0 % 0 0 0 % 0 %

5 SAMTROI ANGEL KATRI 2002 5 26 4 22 5 26 9 1 35 % 11 % 0 0 0 % 0 %

6 ZORNOI PRIMADONNA 2002 4 25 9 52 4 26 8 0 31 % 0 %
2 0 8 % 0 %

7 TMAVI KNIR UNGA 2004 5 25 5 30 5 25 5 1 20 % 20 % 1 0 4 % 0 %

8 MIKES UTI ADA 1999 4 24 11 52 4 24 8 4 33 % 50 % 0 0 0 % 0 %

9 BACKOUT'S HOT SCOTCH 1993 1 3 15 73 4 24 9 0 38 % 0 % 0 0 0 % 0 %

10 PEACEMAKER'S BLACK TUTTI-FRUTTI 2009 2 15 3 12 3 23 2 0 9 % 0 % 0 0 0 % 0 %

11 GREEDY RASCAL'S BANIWA 2006 4 22 4 16 4 22 7 0 32 % 0 %
1 0 5 % 0 %

12 EISERN ICH BIN ILSE 1997 4 20 15 58 5 22 9 0 41 % 0 % 1 0 5 % 0 %

13 CREDULOUS BLACK MASCOT 2004 3 21 3 22 3 21 5 0 24 % 0 % 1 0 5 % 0 %

14 TMAVI KNIR MILLI 2000 3 21 14 69 3 21 7 0 33 % 0 % 5 0 24 % 0 %

15 MOONA 1993 1 4 0 0 5 21 1 0 5 % 0 % 0 0 0 % 0 %

16 SALAMANKA'S DOKOTA DILAJLA 2000 3 20 23 108 3 20 6 0 30 % 0 %
2 0 10 % 0 %

17 VONHEIMDAL KATMANDU 2000 3 20 7 40 3 20 3 1 15 % 33 % 0 0 0 % 0 %

18 IMBREZ HOT WHY NOT 2002 3 20 4 21 3 20 7 0 35 % 0 % 1 0 5 % 0 %

19 KAASBACKENS VILMA 2006 4 19 0 0 4 19 0 0 0 % 0 % 0 0 0 % 0 %

20 VONHEIMDAL LAMBADA 2000 3 19 2 11 3 19 3 2 16 % 67 %

0 0 0 % 0 %

Tilastointiaikana Yhteensä

Pennut Toisessa polvessa

Taulukko 13.a. 2008–2012 käytetyimpien narttujen jälkeläisten taso, musta 

 

Käytetyimmät mustat nartut ovat periyttäneet seuraavia silmäsairauksia: 
 
2. DENELLAS BLACK DIANA: Posterior polaarinen katarakta, PRA. 
3. TMAVI KNIR CHABLIS: Näköhermon vajaakehitys, distichiasis. 
5. SAMTROI ANGEL KATRI: Kortikaalinen, nukleaarinen katarakta. 
6. ZORNOI PRIMADONNA: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja. 
7. TMAVI KNIR UNGA: PRA. 
8. MIKES UTI ADA: Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty : epäilyttävä. PRA. 
9. BACKOUT'S HOT SCOTCH: PPM: diagnoosi avoin. 
11. GREEDY RASCAL'S BANIWA: Koiralla itsellään on distichiasis. Distichiasis. 
16. SALAMANKA'S DOKOTA DILAJLA: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja. 
17. VONHEIMDAL KATMANDU: Posterior polaarinen katarakta.  
18. IMBREZ HOT WHY NOT: Distichiasis. 
20. VONHEIMDAL LAMBADA: Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty. PHTVL/PHPV: diagnoosi avoin, RD: diagnoosi 
avoin. (Kahdella täyssisaruksella PRA.) 
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Silmät Polvet

# Narttu
Synt.

vuosi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

1 PECTUS ROXI ROXETTE 1999 6 36 33 154 6 36 14 2 39 % 14 % 1 0 3 % 0 %

2 PECTUS CHARLENE CHINA 2000 5 34 1 2 5 34 2 0 6 % 0 % 0 0 0 % 0 %

3 TÄHTISILMÄN CANELI 2003 5 25 3 17 5 25 3 0 12 % 0 % 1 0 4 % 0 %

4 BARTZAGA'S XANTRA

1999

6 24 13 55 6 24 6 0 25 % 0 % 0

0 0 % 0 %

5 TMAVI KNIR LAVINA 1999 4 22 7 30 4 22 6 0 27 % 0 % 0 0 0 % 0 %

6 SVARZEKOKS BEE 1999 4 22 4 15 4 22 5 0 23 % 0 % 5 0 23 % 0 %

7 PECTUS GHOST STORY 1997 4 22 12 67 4 22 5 1 23 % 20 % 1 0 5 % 0 %

8 PECTUS FOXY FELICIA

2005

4 22 6 25 4 22 6 0 27 % 0 % 1

0 5 % 0 %

9 JYVÄMÄEN DHARMA 2005 4 22 5 18 4 22 5 0 23 % 0 % 2 0 9 % 0 %

10 KAASBACKENS GLORIA 1999 3 21 3 16 3 21 1 1 5 % 100 % 0 0 0 % 0 %

11 CHELINES CALYPSO 2003 4 21 20 81 4 21 10 0 48 % 0 % 2 0 10 % 0 %

12 WILLY LEE KITTY 2002 5 21 2 9 5 21 3 0 14 % 0 % 0 0 0 % 0 %

13 PECTUS RIFI FI 1996 3 18 18 72 4 21 10 0 48 % 0 % 0 0 0 % 0 %

14 SVARZEKOKS ASTRID
1998

3 17 9 48 4 21 5 0 24 % 0 % 1
0 5 % 0 %

15 PECTUS PENNY LANE

2004

3 16 5 20 4 21 5 0 24 % 0 % 0

0 0 % 0 %

16 PECTUS KAWASAKI SUZY 1994 4 15 17 71 5 21 3 0 14 % 0 % 0 0 0 % 0 %

17 VIIKSI-VALLUN NYYTTI 1994 2 7 4 15 5 21 4 0 19 % 0 % 0 0 0 % 0 %

18 JYVÄMÄEN ZÖZZÖ 2002 4 20 12 57 4 20 5 0 25 % 0 % 1 0 5 % 0 %

19 KAASBACKENS KAJSA 2001 5 20 2 9 5 20 1 0 5 % 0 % 0 0 0 % 0 %

20 FILMUR PIKKU ESTHER 2003 4 20 6 19 4 20 3 0 15 % 0 % 1 0 5 % 0 %

Tilastointiaikana Yhteensä

Pennut Toisessa polvessa

 
Taulukko 13.b. 2008–2012 käytetyimpien narttujen jälkeläisten taso, musta-hopea 
 

Käytetyimmät musta-hopeat nartut ovat periyttäneet seuraavia silmäsairauksia: 
 
1. PECTUS ROXI ROXETTE: Posterior polaarinen katarakta. Distichiasis. 
4. BARTZAGA'S XANTRA: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, PPM diagnoosi avoin. 
5. TMAVI KNIR LAVINA: Distichiasis. 
7. PECTUS GHOST STORY: Kortikaalinen katarakta. PPM diagnoosi avoin 
8. PECTUS FOXY FELICIA: Koiralla itsellään määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja 
10. KAASBACKENS GLORIA: PRA. 
11. CHELINES CALYPSO: Distichiasis. 
12. WILLY LEE KITTY: Kuivasilmäisyys. 
14. SVARZEKOKS ASTRID: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja. 
15. PECTUS PENNY LANE: Koiralla itsellään PHTVL/PHPV aste 2-6, distichiasis ja lasiaisen rappeuma. Distichiasis. 
 
 
 

Silmät Polvet

# Narttu
Synt.

vuosi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

1 CASTLEWOLF VENICE 1996 5 26 9 40 7 34 0 0 0 % 0 % 0 0 0 % 0 %

2 WILLY LEE SVETLANA-PEPPER 2001 4 30 2 11 4 30 3 0 10 % 0 % 1 0 3 % 0 %

3 BRINATA ROSITA

1993

1 7 17 67 4 27

8 0

30 % 0 %

0 0 0 % 0 %

4 WILHELLMIINAN ÄLY-KÄÄPIÖ 2005 4 26 5 21 4 26 6 0 23 % 0 % 0 0 0 % 0 %

5 SINI-MININ YAZY 1997 4 22 2 10 5 26 0 0 0 % 0 % 0 0 0 % 0 %

6 PEACEMAKER'S WILLY LEE AIDA 1998 5 19 22 88 6 26 7 0 27 % 0 % 0 0 0 % 0 %

7 ZORNOI PRIMADONNA
2005

1 1 9 52 4 26
8 0

31 % 0 %
3 0 12 % 0 %

8 KAASBACKENS ULLIS 2005 4 25 4 19 4 25 5 0 20 % 0 % 1 1 4 % 100 %

9 WILLY LEE READY-PEPPER 1996 3 17 6 31 5 25 4 0 16 % 0 % 0 0 0 % 0 %

10 TRIXER RINGLEADER 1996 5 19 16 69 6 23 3 1 13 % 4 % 0 0 0 % 0 %

11 HILDEBERT'S FRESKO TO TRIXER 1997 5 19 15 56 6 23 9 0 39 % 0 % 1 1 4 % 100 %

12 MIREKALS QUINTET'S QUEEN 2003 4 21 4 21 4 21 2 0 10 % 0 % 0 0 0 % 0 %

13 BÅNNGASS WHISKY SOUR 2004 3 20 8 27 3 20 12 0 60 % 0 % 8 0 40 % 0 %

14 TRIXER FLIRT
2005

4 20 10 39 4 20 15 0 75 % 0 % 11
0 55 % 0 %

15 HILDEBERT'S MADE FOR BRINATA

2000

4 20 9 49 4 20 9 0 45 % 0 % 1

0 5 % 0 %

16 RUMBA DAI MEDICI 2006 4 20 5 22 4 20 4 0 20 % 0 % 0 0 0 % 0 %

17 JULIUKSEN KAISA-KERTTULI 1999 4 19 8 25 4 19 5 1 26 % 5 % 1 0 5 % 0 %

18 KUURAPARRAN KASTE-HELMI 2001 3 19 0 0 3 19 0 0 0 % 0 % 0 0 0 % 0 %

19 SUPER PLAY'S DONATELLA 2008 3 19 3 13 3 19 3 0 16 % 0 % 0 0 0 % 0 %

20 TRIXER INCARNATION
1994

2 16 7 23 4 19
7 1

37 % 5 %
0 0 0 % 0 %

Tilastointiaikana Yhteensä

Pennut Toisessa polvessa

Taulukko 13.c. 2008-2012 käytetyimpien narttujen jälkeläisten taso, pippuri-suola 

 
 



69 
 

Käytetyimmät pippurin ja suolan väriset nartut ovat periyttäneet seuraavia silmäsairauksia: 
 
2. WILLY LEE SVETLANA-PEPPER: PPM diagnoosi avoin. 
3. BRINATA ROSITA: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, PPM diagnoosi avoin. 
7. ZORNOI PRIMADONNA: Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja. 
10. TRIXER RINGLEADER: Kortikaalinen katarakta. 
11. HILDEBERT'S FRESKO TO TRIXER: PPM diagnoosi avoin. 
12. MIREKALS QUINTET'S QUEEN: Distichiasis. 
13. BÅNNGASS WHISKY SOUR: Distichiasis, ektooppinen cilia. 
14. TRIXER FLIRT: Koiralla on itsellään distichiasis. Distichiasis. 
15. HILDEBERT'S MADE FOR BRINATA: Koiralla itsellään on määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja.  
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, distichiasis. 
17. JULIUKSEN KAISA-KERTTULI: Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty : epäilyttävä. 
20. TRIXER INCARNATION: Posterior polaarinen katarakta. Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja. 
 
 

Silmät Polvet

# Narttu
Synt.

vuosi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

Tutkittu 

kpl

Sairas 

kpl

Tutkittu 

%
Sairas %

1 ILSA REY PRAG 2006 5 36 1 6 5 36 2 0 6 % 0 % 0 0 0 % 0 %

2 WILLY LEE WHITE INCA 2005 5 32 4 22 5 32 6 0 19 % 0 % 0 0 0 % 0 %

3 MIKES UTI MILLENNIUM 1999 5 30 20 105 5 30 9 0 30 % 0 % 1 0 3 % 0 %

4 PEACEMAKER'S FORTUNA 2003 5 27 12 59 5 27 6 0 22 % 0 % 0 0 0 % 0 %

5 VONHEIMDAL WHITE DOLLY 2002 4 26 7 34 4 26 4 2 15 % 0 % 0 0 0 % 0 %

6 CREDULOUS AISCHA 2003 3 21 5 23 3 21 6 0 29 % 0 % 1 0 5 % 0 %

7 RAMBLING ROSE OF ROXY'S PRIDE 2003 4 21 4 18 4 21 2 0 10 % 0 % 1 0 5 % 0 %

8 BAMBUS IVORY MY ZORNOI
2002

3 21 14 84 3 21 5 0 24 % 0 % 1
0 5 % 0 %

9 KESIA ANNA 2006 2 12 0 0 3 21 4 0 19 % 0 % 0 0 0 % 0 %

10 D'ARNÉ ORIGINAL SIN 2003 4 20 1 4 4 20 9 0 45 % 0 % 2 0 10 % 0 %

11 KUURAPARRAN MUSHCA 2001 3 20 1 1 3 20 3 0 15 % 0 % 0 0 0 % 0 %

12 ZORNOI YULIANA 2005 3 20 3 13 3 20 4 0 20 % 0 % 1 0 5 % 0 %

13 BLACK WIDOW'S HEAVENLY HAZEL 2007 2 15 1 6 3 20 1 0 5 % 0 % 0 0 0 % 0 %

14 TINY GIANT FRANCECKA 2003 3 19 2 9 3 19 4 0 21 % 0 % 1 0 5 % 0 %

15 KARWISH WHITE CHOCOLATE 2000 2 13 12 44 3 19 5 0 26 % 0 % 0 0 0 % 0 %

16 INFANTKA-RUPOLL SAMANTINO POLONICA 1996 2 10 13 63 4 19 9 0 47 % 0 % 0 0 0 % 0 %

17 KUURAPARRAN YKS-KAKS 2003 3 16 0 0 3 16 2 0 13 % 0 % 0 0 0 % 0 %

18 KUURAPARRAN YKSI-LYSTI 2003 3 16 4 19 3 16 2 0 13 % 0 % 3 0 19 % 0 %

19 EISERN GLORIA 2003 3 16 1 6 3 16 1 0 6 % 0 % 0 0 0 % 0 %

20 FACILIS EVITA 2004 3 16 4 21 3 16 5 0 31 % 0 % 2 0 13 % 0 %

Tilastointiaikana Yhteensä

Pennut Toisessa polvessa

Taulukko 13.d. 2008-2012 käytetyimpien narttujen jälkeläisten taso, valkoinen 

Käytetyimmät valkoiset nartut ovat periyttäneet seuraavia silmäsairauksia: 
 
1. ILSA REY PRAG: Distichiasis. 
2. WILLY LEE WHITE INCA: Distichiasis. 
4. PEACEMAKER'S FORTUNA: Distichiasis. 
5. VONHEIMDAL WHITE DOLLY: Kortikaalinen katarakta. 
6. CREDULOUS AISCHA: Caruncular trichiasis. 
8. BAMBUS IVORY MY ZORNOI: Koiralla itsellään on distichiasis. Distichiasis. 
10. D'ARNÉ ORIGINAL SIN: Distichiasis. 
18. KUURAPARRAN YKSI-LYSTI: Distichiasis. 
 
Valitettavasti paljon käytetyillä koirilla on myös sairaita jälkeläisiä, monella useammasta kuin yhdestä yhdistelmästä. 

Yksikin sairas jälkeläinen tarkoittaa sitä, että myös muut samojen vanhempien jälkeläiset voivat olla sairaita tai 

kantajia. Tällöin olisi syytä omistajan tiedottaa sairaudesta kasvattajalle ja tämän puolestaan muille koirien 

sukulaisten omistajille, jotta nämä peilauttaisivat koiransa. SKSK ry korvaa tietyin ehdoin sairaiden koirien ja niiden 

lähisukulaisten silmäpeilaukset jos koirasta toimitetaan myös kudosnäyte Koirien geenitutkimukseen ja annetaan 

tutkimusryhmälle lupa jakaa tieto rotujärjestölle. 
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
 

TOTEUTUNEET TAVOITTEET 

 Tiedon keräämisen ja jakamisen tehostaminen kasvattajien ja jalostustoimikunnan työn tueksi: 

Koiranetin tarjoamia mahdollisuuksia on päästy käyttämään hyväksi. 

 Aktiivinen mukanaolo Koirien geenitutkimuksessa geenitestien kehittämiseksi: 

Näytteitä on toimitettu 24.7.2013 mennessä 533 kpl 

 Jalostussuositusten laatiminen ja pitäminen ajan tasalla: 

Jalostussuositusten laatiminen aloitettiin 2011, mutta saatiin päätökseen vasta tätä jalostuksen 

tavoiteohjelmaa varten. 

 PEVISA-ohjelmaan liittyminen perinnöllisten silmäsairauksien osalta: 

Kääpiösnautsereiden PEVISA astui voimaan 1.1.2011 

 Luonnetestien järjestäminen säännölliseksi rutiiniksi, materiaalin kerääminen kääpiösnautserin  

ihanneluonteen määrittelyä varten: 

SKSK ry järjestää säännöllisesti kahdesti vuodessa kääpiösnautsereille suunnattuja kaksipäiväisiä 

luonnetestitilaisuuksia. Luonneprofiilit ovat työn alla. 

 Uusien kotisivujen käyttöönotto 

 Verkkolomakkeiden käyttöönotto 

 Jalostuskriteerien painopisteen siirtäminen ulkonäöstä ja näyttelymenestyksestä terveyden, luonteen ja 

rotumääritelmän mukaisen rakenteen sekä turkin laadun kaltaisiin kriteereihin: 

Urosten jälkeläiskiintiöiden käyttöönotolla pyrittiin laajentamaan jalostukseen käytettävien urosten määrää. 

Urossuosituksissa on pyritty huomioimaan ensisijassa terve luonne ja rakenne. Toisaalta myös suosituksia 

pyytävät kasvattajat pitävät näitä ominaisuuksia tärkeinä, sillä niihin on urossuosituksissa pyydetty 

kiinnittämään huomiota. 

 

TOTEUTUMATTOMAT TAVOITTEET 

 Tehokkaampi tiedotus jalostustoimikunnalle kertyneestä tiedosta, esim. eri linjoissa esiintyvistä sairauksista,  

sekä terveystulosten julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla: 

Vuoden 2009 yleiskokoukselle esitettiin aloite jalostustoimikunnalle toimitettujen koirien sairaustietojen 

julkistamiseksi. Kokous päätti, että tietoja ei saa julkistaa. 

 Uroslistan käyttöönotto: 

Urossuosituksia on annettu pyynnöstä, mutta varsinaista uroslistaa ei ole saatu rakennettua 

 

 Sähköisen tietokannan uudistaminen: 

Ei tarvetta, koska Koiranet toimii rotujärjestön tarpeisiin nähden riittävän hyvin.  

 Jatkuvasti auki olevan terveyskyselyn avaaminen ja sen purkaminen vuosittain: 

Terveyskysely on työn alla ja saadaan toivottavasti käyttöön vuoden 2014 alussa 

 Ryhdytään tallentamaan tietoja kääpiösnautsereiden kuolinsyistä sekä -iästä: 

Kuolinsyyt löytyvät Koiranetistä 

 Sukusiitoksen kasvunopeus pyritään hidastamaan alle 0,25 prosenttiyksikköön vuodessa: 

Populaation sukusiitosprosentin kasvu on heilahdellut ja nousu on välillä ollut > 0,25 prosenttiyksikköä, 

mutta on kuitenkin maltillista. 

 Geenipoolin laajentaminen ja vanhojen tutkittujen linjojen säilyttäminen: 

Koiria on tuotu ja näin on ainakin pyritty saamaan kantaan uutta verta. Toisaalta tuontikoirien käyttö on pois 

kotimaisten koirien käytöstä. Ongelmana on myös se, ettei uusia käyttämättömiä linjoja juurikaan tahdo 

löytyä. Ilman haplotyyppi- tms. kartoitusta on vaikeaa tietää, mikä rodun tilanne todellisuudessa on. 
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 Etenkin urosten jalostuskäytön iän nostaminen ja kattavampi jälkeläisseuranta: 

 Urosten keskimääräinen jalostukseenkäyttöikä on edelleen hieman alle neljä vuotta. Jälkeläisten 

terveystutkimuksia tehdään jonkin verran enemmän kuin aikaisemmin.Huomion suuntaaminen useampien 

sukupolvien päähän seuraavasta yhdistelmästä ja seuraavasta sukupolvesta: 

Trendinä on edelleen käyttää kullakin hetkellä muodissa olevaa urosta nopeasti ja paljon, ja siirtyä sitten 

seuraavaan ”muotipoikaan”. 

 Ajattelutavan muutos yksilöjalostuksesta populaation jalostukseen: 

Populaatiojalostuksen käsite tuntuu edelleen olevan kasvattajille vieras. 

 Kasvattajien keskinäisen yhteistyön sekä yhdistyksen ja jalostustoimikunnan kanssa tehtävän yhteistyön 

lisääntyminen: 

Yhdistyksen kasvattajille suunnattu toiminta on ollut hiljaista. 

PEVISAn vuoksi JTO-kaudella 2009–2013 jalostuksen ulkopuolelle jäi vuosittain noin 13 % silmätutkituista koirista. 

 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS  

6.1 Jalostuksen tavoitteet  
Kääpiösnautseri on nykyisin seura- ja harrastuskoira. Seurakoiran tehtävän lisäksi yleisimmät koe- ja käyttömuodot 

ovat koiranäyttelyt ja agility. Jalostuksen tavoitteena tulee pitää tervettä ja liioittelematonta rakennetta, 

toimintakykyistä luonnetta ja hyvää hermorakennetta, helppohoitoista turkkia sekä rodunomaista ulkomuotoa ja 

oikeaa rotutyyppiä. 

Ensisijaisen tärkeää on parantaa rodun terveystilannetta, mikä näkyy ajan mittaan myös koirien pidentyneenä ikänä, 

sekä saada säilytettyä rodun geneettinen monimuotoisuus mahdollisimman laajana.  

 

Tavoitteet: 

 Vastustaa rodun keskimääräistä elinikää lyhentäviä sairauksia kiinnittämällä tarkasti huomiota jalostukseen 

käytettävien koirien omaan ja sukulaisten terveystilanteeseen. Huomiota on kiinnitettävä myös 

vastustettavan sairauden puhkeamisikään ja pyrittävä käyttämään jalostukseen vanhempia koiria. 

 Nostaa ainakin urosten keskimääräistä jalostukseenkäyttöikää nykyisestä hieman alle neljästä vuodesta 5-6 

vuoteen. 

 Potentiaalisen tehollisen populaatiokoon kasvattaminen nykyisestä noin 40 % -> 45-50 %. 

 Populaation sukusiitosprosentin pitäminen alle kolmessa ja sen kohoamisen pitäminen alle 0,25 

prosenttiyksikössä. 

 Nostaa isät/emät –suhde nykyisestä  0,5-0,6 -> 0,7. 

 Nostaa jalostukseen käytettyjen urosten lukumäärä nykyisestä 9-16 % -> 20 % ja nostaa jalostukseen 

käytettyjen narttujen lukumäärä nykyisestä 24–38 % -> 40 %. 

 Laskea käytetyimpien urosten ensimmäisen polven jälkeläismäärä suositeltuun 3-5 % ja toisen polven 

jälkeläismäärä suositeltuun 6-10 %. 

Kääpiösnautseri on 2000-luvulla ollut vuosi toisensa jälkeen korkealla Suomen Kennelliiton suosituimpien rotujen 

listalla. Rekisteröinnit ovat olleet jatkuvasti noin tuhannen koiran tuntumassa kaikki värit mukaan lukien. Uusia 

kasvattajia rekisteröidään kuukausittain. Pentuvälityksessä näkyy, että pennut liikkuvat hitaasti jo kolmatta vuotta 

peräkkäin, ja myös rekisteröimättömiä pentuja on jatkuvasti kaupan. Huomiota tulee kiinnittää ylitarjonnan lisäksi  

sekä uusien että vanhojen kasvattajien tiedon lisäämiseen erityisesti geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisen 

tärkeydestä ja hyvän kääpiösnautserin ominaisuuksista. 
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Yksittäisten urosten liikakäyttö on suurin uhka geneettiselle monimuotoisuudelle ja rodun elinvoimaisuudelle. 

Urosten jälkeläismäärärajoitukset lisättiin yhdistyksen pentuvälityksen kriteereihin 1.1.2012 (5 % edellisten neljän 

vuoden rekisteröinneistä väreittäin), mutta ainakaan toistaiseksi rajoitusten vaikutukset eivät ole näkyvissä. Vuoden 

2014 alusta alkaen jälkeläismäärät päivitetään vastaamaan edellisiä neljää vuotta (2009–2012), jolloin valkoista väriä 

lukuun ottamatta sallittujen jälkeläisten määrä pienenee. Jos tämä ei auta lisäämään jalostukseen käytettävien 

urosten määrää, harkitaan määrien kiristämistä 4 % ja mahdollisesti jälkeläisrajoitusten lisäämistä PEVISAan, jolloin 

uroksen viimeinen pentue rekisteröitäisiin kokonaisuudessaan FI-rekisteriin, mutta seuraava mahdollinen pentue 

rekisteröitäisiin EJ (ei jalostukseen)-rekisteriin. 

Silmäsairauksia on perinteisesti tutkittu rodussa paljon, viime vuosina myös PEVISAn vauhdittamana, joten niistä on 

paljon tietoa ja suurin osa sairaista koirista löytyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. Viime vuosina vakavat 

perinnölliset silmäsairaudet, eli lähinnä kaihi ja PRA, ovat lisääntyneet kiihtyvällä tahdilla. Tilastojen valossa ongelma 

on suurin valkoisella ja mustalla värillä. Ratkaisuksi kaavaillaan väriristeytysten osittaista vapauttamista rajatuksi 

ajaksi seuraavalla JTO-kaudella. Suomen Kääpiösnautserikerho kannustaa edelleen varsinkin sairaiden koirien ja 

niiden lähisukulaisten omistajia toimittamaan koiristaan näytteen Koirien geenitutkimukseen siinä toivossa, että ne 

auttavat geenitestien kehittämistä. 

Kääpiösnautsereille on tekeillä kotikäytöskysely ja ihanneluonneprofiilit sekä luonnetestin että MH-kuvauksen 

suhteen helpottamaan oikeiden luonneominaisuuksien jalostusta. Tavoitteena on saada kysely ja profiilit käyttöön 

vuonna 2014. 

 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
Jalostuksella tarkoitetaan pyrkimystä tuottaa rodun keskiarvoa (ja vanhempiaan) parempia yksilöitä. Yhdistelmän 

molempien osapuolten tulee olla mahdollisimman korkealaatuisia ja lähellä rotumääritelmää. Kaikkia virheitä ei voi 

korjata kerralla, joten kasvattajan tulee laadukkaan yhdistelmän lisäksi valita riittävän pieni määrä parannettavia 

asioita eli jalostuskriteerejä, jotta tavoitteisiin pääseminen olisi mahdollista. Toiset ominaisuudet periytyvät 

laadullisesti eli kvalitatiivisesti ja toiset määrällisesti eli kvantitatiivisesti, toiset voimakkaammin kuin toiset ja eräät 

eivät ollenkaan. Kasvattajan tulee tehdä itselleen selväksi, miten hänen haluamansa tai välttämänsä ominaisuus 

periytyy – vai periytyykö se – voidakseen jalostaa sitä tai siitä pois. 

Jalostuskriteerejä voivat olla esim. tiedossa olevassa sukutaulu, jossa on mahdollisimman vähän vakavia sairauksia; 

luonne, joka mahdollistaa sekä koiralle että omistajalle mukavan ja vaivattoman elämän; rakenneominaisuudet, 

jotka mahdollistavat koiran vaivattoman liikunnan; helppohoitoinen turkinlaatu jne. Sen sijaan jalostuskriteereitä 

eivät ole parituskumppanin löytyminen mahdollisimman läheltä, nartun kohtutulehduksen välttäminen teettämällä 

sille pennut tai se, että oma koira on niin söpö ja ihana, että siitä halutaan pennut huolimatta siitä, että koira ei ole 

rotumääritelmän mukainen tai sen riski sairastua johonkin perinnölliseen sairauteen on poikkeuksellisen suuri. 

Jälkimmäisissä tapauksissa kyseessä ei ole koirien jalostaminen, vaan määrän lisääminen. Kaikkien koirien ei ole 

tarpeen lisääntyä, ja kasvattajan tulee suhtautua jalostusmateriaaliinsa kriittisesti ja pystyä tekemään ero mukavan 

lemmikin ja hyvän jalostuskoiran välillä. Myöskään hienosti näyttelyssä menestynyt koira ei välttämättä ole hyvä 

jalostuskoira. Tittelit eivät periydy, ja jos esim. uros ei pysty tuottamaan sen laatuisia jälkeläisiä, että kukaan haluaisi 

käyttää niitä jalostukseen, kyseisen koiran jalostusarvo on sen omasta kauniista ulkonäöstä huolimatta olematon. 

Koiran jalostusarvo mitataan sen laadukkailla jälkeläisillä. Vaikka koira olisi miten kaunis tahansa, mutta luonteeltaan 

arka tai muulla tavoin arveluttava, se ei ole jalostuskoira. Koska jokainen koira kantaa perimässään useita sairauksia 

ja vikoja, on jalostus ja kasvatus tasapainoilemista riskien kanssa: upearakenteinen, reippaalla ja itsevarmalla 

luonteella varustettu koira periyttää hyvän rakenteensa ja luonteensa lisäksi myös mahdollista perinnöllistä 

sairauttaan. Kasvattaja viime kädessä hyväksyy riskit, jotka hän on yhdistelmänsä kanssa valmis ottamaan ja myös 

vastaamaan niistä pennunostajille. 
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Kasvattajan tulee olla selvillä rodussa ja käyttämiensä koirien suvuissa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja 

sairauksista, niiden periytymiskuviosta sekä siitä, milloin ko. sairaudet yleensä puhkeavat, koska läheskään kaikki 

perinnölliset viat eivät ole synnynnäisiä. Koirien jalostukseen käyttöikää kannattaa tämän takia mahdollisuuksien 

mukaan nostaa. Nuorelle ja terveystaustaltaan tuntemattomammalle koiralle on hyvä etsiä vanhempi partneri 

tutkitusta suvusta. Kahta koiraa, joilla on samoja virheitä, ei tule yhdistää. 

SKSK RY:N JALOSTUSSUOSITUKSET 

YLEISET: 

 Jalostuksessa on noudatettava Suomen eläinsuojelulakia ja -asetusta, FCI:n jalostussääntöjä, Suomen 

Kennelliiton koirarekisteriohjetta ja jalostusstrategiaa sekä kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmaa 

 Koiran on oltava fyysisesti terve ja hyväluonteinen. 

 Koiralla ei saa olla perinnöllisiä tai perinnölliseksi epäiltyjä sairauksia tai vikoja. 

 Koiraa, jota on kirurgisesti operoitu jonkin perinnöllisen vian tai sairauden vuoksi ei tule käyttää 

jalostukseen. 

 Koiraa, jolla on rotumääritelmän mukainen hylkäävä virhe, ei tule käyttää jalostukseen. 

 Koiralla tulee olla alle vuoden vanha Suomen Kennelliiton hyväksymän silmäeläinlääkärin antama virallinen 

silmätarkastuslausunto, jossa todetaan, että koira ei osoita minkään rodussa perinnöllisenä pidetyn vakavan 

silmäsairauden (perinnöllinen katarakta, PRA, PHTVL/PHPV 2-6 ja gRD/tRD) merkkejä. 

 Koiralla tulee olla virallisesta näyttelystä 1.1.2011 (SKL:n näyttelysääntöuudistuksen voimaanastumispäivä) 

jälkeen saatu vähintään 1 x ERI ja 1 x EH TAI 1 x ERI + SA   

TAI   

ennen 1.1.2011 saatu vähintään 2 x EH tai 1 x ERI   

TAI    

jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella jalostustoimikunta on hyväksynyt koiran jalostuskäyttöön (20 

pistettä tai alle). 

 SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse yhdistelmä, jonka kasvattaja(t) tai jalostusoikeuden haltija(t) eivät ole 

yhdistyksen jäseniä tai jo(t)ka on/ovat eläintenpitokiellossa. 

UROS:  

 Uroksen jalostuskäytön alaikäraja on 12 kk, perusteena PEVISA-ohjeen virallisten terveystarkastusten 

vähimmäisikä. 

 Nuorta urosta on suositeltavaa käyttää jalostukseen vain muutamia kertoja ja sen jälkeen, ennen uroksen 

jatkokäyttöä, jäädä seuraamaan ovatko jälkeläiset terveitä, hyväluonteisia ja oikean rotutyypin omaavia. 

Myös sairauksien puhkeamisiän vuoksi on hyvä odottaa,  että uros itse on ylittänyt riski-iän ja on ainakin 

kliinisesti terve. 

 Uroksen tulee kyetä astumaan luonnollisesti.  

NARTTU :  

 Nartun jalostuskäytön alaikäraja on 16 kk. On suositeltavaa odottaa, kunnes narttu on noin kaksivuotias, 

jotta se olisi sekä henkisesti että fyysisesti kypsä. 

 SKSK ry:n pentuvälitykseen pääsee nartun neljäs pentue (=synnytys), mutta ei enää viides.  

Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan nartulla voi teettää viisi pentuetta. Mikäli nartulle syntyy 

kuudes pentue, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin, minkä jälkeen nartun jälkeläisiä ei 

enää rekisteröidä. Tällainen pentue ei kuitenkaan pääse yhdistyksen pentulistalle. 

 SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse narttu, joka on astutushetkellä täyttänyt 8 vuotta. 



74 
 

 SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse sellainen pentue, jonka emän edellisestä penikoimisesta on kulunut alle 

10 kk. 

 Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan nartun jalostuskäytön yläikäraja on 8 vuotta. Alle 6 kk 

vanhan eläinlääkärintodistuksen perusteella astutukselle voidaan myöntää poikkeuslupa. 

Eläinlääkärintodistus on hankittava ennen astutusta. Tällainen pentue ei kuitenkaan pääse yhdistyksen 

pentulistalle. 

 Nartun tulee olla astuttavissa luonnollisesti. 

 Nartun tulee kyetä synnyttämään luonnollisesti. Narttua, jolle on kaksi kertaa suoritettu sektio, ei tule 

käyttää jalostukseen. Narttua, jolle on kerran suoritettu sektio polttoheikkouden tai siihen rinnastettavan 

syyn takia, ei tule käyttää jalostukseen. 

 

YHDISTELMÄ:  

 Sukusiitosprosentin tulee viiden sukupolven mukaan laskettuna olla alle 6,25 % niillä kotimaisilla koirilla, 

joiden sukutaulussa on Kennelliiton jalostustietojärjestelmään merkitty riittävä määrä sukupolvia. 

Tuontikoirien sukusiitosprosentti voidaan laskea kolmen sukupolven mukaan, jos jalostustietokantaan ei ole 

merkitty enempää sukupolvia. 

 Yhdistelmää ei tulisi uusia ilman erittäin painavaa syytä. Jos jonkin yhdistelmän jälkeläisillä todetaan 

perinnöllinen sairaus, yhdistelmää ei missään tapauksessa tule uusia. 

 Keinosiemennystä ei tulisi käyttää elleivät molemmat vanhemmat pysty lisääntymään myös luonnollisesti. 

 Molemmilla vanhemmilla tulee olla alle 1 vuotta vanha silmäpeilauslausunto, jossa koirat on todettu 

vakavien perinnöllisten sairauksien osalta terveiksi. 

 On suositeltavaa käyttää nuorelle ja/tai terveystaustaltaan tuntemattomammalle koiralle vanhempaa 

tutkittua ja suvultaan (tutkittujen) tietojen mukaan tervettä  partneria. 

 

PERINNÖLLISET TAI PERINNÖLLISEKSI KATSOTTAVAT, JALOSTUSKÄYTTÖÄ RAJOITTAVAT SAIRAUDET JA VIAT:  

Kokonaan jalostuksesta pois sulkevat:  

Koiran elämää huomattavasti vaikeuttavat tai henkeä uhkaavat sairaudet kuten 

 Allergia ja atopia  

 Arkuus ja aggressiivisuus  

 Diabetes 

 Idiopaattinen tai muu epilepsia, jota ei voida osoittaa ei-perinnölliseksi  

 Kilpirauhasen vajaatoiminta 

 Kivesvika 

 Maksashuntti  

 Munuaisdysplasia 

 Myotonia congenita 

 Mycobacterium Avium Complex 

 Patellaluksaation aste 2 tai vakavampi 

 Perinnöllinen pankreatiitti 

 Ruokatorvenlaajentuma  

 Perinnöllisistä silmäsairauksista posteriorinen/ polaarinen/ kortikaalinen katarakta, PRA, PHTVL/PHPV asteet 

2-6, gRD, tRD sekä PPM-juosteista muut kuin iiris-iiris-juosteet 

 SLO 

 Syöpä 
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 Sydänvika 

 Vakava kyynärniveldysplasia (3/3)  

 Vakava lonkkaniveldysplasia (E/E)  

 Vakavat perinnölliseksi epäillyt koiran elämää häiritsevät leukojen virheasennot ja hammasongelmat  

 Virtsakivet 

 Varvasanomalia  

 

Paritettava terveen kanssa/koiran kanssa jonka sukulaisilla ei ole tiedossa samaa vikaa:  

 Silmäsairauksista mRD, PHTVL/PHPV aste 1, PPM, distichiasis 

 Edellisessä kohdassa mainittuja tai vastaavia sairauksia periyttänyt koira 

 Napatyrä 

 Häntämutka  

 

 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
Suomen kääpiösnautserikerho ry pyrkii edelleenkin vahvistamaan avointa ja aktiivista ilmapiiriä. Koulutuksilla ja 

kasvattajapäivillä pyritään käsittelemään tuoreita rotuun liittyviä asioita sekä jakamaan uusille kasvattajille tietoa 

rodun perusasioista. 

Rodun potentiaalisista jalostuskoirista tulisi saada käyttöön useampia erisukuisia koiria, etenkin vanhempia uroksia, 

jotka itse ovat (tutkitusti) terveet ja joiden jälkeläiset ovat (tutkitusti) terveitä. Kasvattajia tiedotetaan asian 

tärkeydestä. 

Pidetään PEVISA-määräykset ennallaan silmäsairauksien osalta. Jos näyttää siltä, että urosten liikakäyttö jatkuu, 

harkitaan jälkeläisrajoitusten kiristämistä ja/tai niiden liittämistä PEVISAan. 

Tiedon keräämiseksi järjestetään vuosittain jalostus- ja terveystarkastuksia sekä luonnetestejä. Otetaan käyttöön 

käyttäytymis- ja terveyskysely. Kannustetaan mahdollisimman monia koiranomistajia tutkituttamaan koiriensa silmät 

ja polvet, vaikka ko. koiria ei käytettäisi jalostukseen. Tällä tavoin saadaan tietoa, jonka avulla voidaan paremmin 

suunnitella vanhempien ja sisarusten jalostuskäyttöä.  

Tiedonkulkua toteutetaan muun muassa julkaisemalla rotulehteä, ylläpitämällä kattavia kotisivuja ja tiedottamalla 

ajankohtaisista asioista myös Facebookissa.  

 
 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
 

UHAT 

 Geenipoolin supistuminen  

 Yksittäisten urosten liikakäyttö  

 Terveyden ja luonteen heikkeneminen  

 Turkkien laadun heikkeneminen 

 Rodun yksilöiden koon kasvu  

 Pelkkään ulkomuotoon kohdistuva jalostus 

 Kasvattajat eivät sitoudu tavoiteohjelmaan  

 Kasvattajien yhteistyön puute  
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 Vähäinen kiinnostus yhdistystoimintaa kohtaan  

 Vähäinen kiinnostus koulutustilaisuuksia kohtaan  

 Ammattimainen koirantuonti terveystutkimattomista linjoista  

 Hysteerinen pelko yksittäisiä sairaustapauksia kohtaan  

 Liiallinen usko geenitestauksen mahdollisuuksiin 

 Rekisteröimättömät pennut  

 

MAHDOLLISUUDET 

 Kasvattajien ja omistajien tiedottaminen rodun ajankohtaisista asioista 

 Jalostusmateriaalin laajempi käyttö  

 Jalostukseenkäyttöiän nostaminen ja varsinkin urosten jalostuskäyttö myös iäkkäämpinä 

 Jalostusmateriaalin laajemmat terveystutkimukset, mahdollisesti geenitestaus 

 Geneettisen materiaalin kartoittaminen esim. haplotyyppitutkimuksella tms. 

 Väriristeytykset 

 Uuden jalostusmateriaalin hankkiminen tutkituista linjoista  

 Työn jatkaminen rodun hyväksi (tutkimukset, jalostustarkastukset, kollegiot, kasvattajien välinen yhteistyö)  

 Tuomarikoulutus  

 Kansainvälinen yhteistyö  

 

VARAUTUMINEN ONGELMIIN 

 Tiedon kerääminen ja välittäminen kasvattajille, omistajille ja harrastajille 

 Tavoiteohjelmien ja toimintasuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen  

 Pyritään saamaan kaikki kasvattajat yhteistyöhön rotujärjestön kanssa 

 Populaation tilan ja jalostusmateriaalin käytön seuranta ja puuttuminen ongelmiin 

 Väriristeytysten osittainen vapauttaminen kokeiluna 

 Terveyskyselyn laatiminen 

 Jalostustarkastukset  

 Kasvattajapäivien järjestäminen  

 Karkean turkin, koon ja luonteen korostaminen tuomarikoulutuksessa 

 Tuomarikokelaiden näyttöjen vastaanottajien lisääminen 

 Kannustetaan pitämään pentujen hinnat kohtuullisina, jolloin pentutehtailijat eivät koe rotua niin 

houkuttelevana ja halpatuonti ulkomailta vähenee  

 
 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
Jalostustoimikunta on ensisijaisesti vastuussa tavoiteohjelman noudattamisesta ja sen toteuttamisen seurannasta. 

Jalostustoimikunta on hallituksen alaisuudessa, joten hallitus viime kädessä valvoo tavoiteohjelman toteuttamista. 

Toimikunta raportoi vuosittain toimintakertomuksessaan vuosittaiset rekisteröinnit, terveystutkimustulosjakaumat, 

jalostussuositukset, kirjatut yhdistelmät ja rotukohtaiset sukusiitosprosentit. Rotujärjestön kotisivuilla julkaistaan 

rotua ja jalostusta koskevia ajankohtaisia asioita. Jalostuksen tavoiteohjelma on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. 

Jalostukseen liittyvät suunnitelmat ja muutokset julkaistaan etukäteen kerhon nettisivuilla ja kerholehdessä. 

Rodun terveystilannetta kartoitetaan terveyskyselyllä. Populaation rakenteen kehittymistä arvioidaan Kennelliiton 

jalostustietokannasta saatavien tilastojen avulla. 
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JALOSTUSTOIMIKUNNAN SÄÄNNÖT JA TEHTÄVÄT 
  
TOIMINNAN TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT 
Jalostustoimikunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rodun jalostusta maassamme. Toiminnan tavoitteena 
tulee olla henkisesti ja fyysisesti terveiden, mahdollisimman tarkasti rotumääritelmän vaatimukset täyttävien 
koirien kasvatuksen tukeminen. 
 
JALOSTUSORGANISAATIO 
 
Jalostustoimikunta 
Jalostustoimikunnan kokoonpanon nimeää Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus, joka myös valvoo 
toimikunnan työskentelyä. Pyrkimyksenä on, että jokainen väri olisi edustettuna. 
 
Jalostustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, ja neljä (4)- kuusi (6) jäsentä, toimikunta valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Jäsenet ovat rodun kasvattajia tai harrastajia, jotka kasvatustyöllään tai muulla 
toiminnallaan ovat osoittaneet perehtyneensä rotuun tai omaavat rodun jalostuksessa tarvittavaa 
asiantuntemusta. 
 
Varsinaisen jäsenen tulee olla kasvattanut vähintään 2 pentuetta tai käynyt kasvattajan peruskurssin sekä 
ollut Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n jäsen vähintään yhden vuoden. Toimikuntaan voi kuulua 
asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänivaltaa. Jalostustoimikunnan asiantuntijajäsenen tai ulkopuolisen sihteerin 
ei tarvitse olla SKSK:n ry:n jäseniä. Toimikuntaan voi kuulua myös 1-3 kuunteluoppilasta, joilla ei ole 
äänivaltaa. Toimikausi on kaksi vuotta. 
 
Jalostustoimikunnan kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet 
äänivaltaisista jäsenistä on läsnä. Äänestyksessä äänten jakaantuessa tasan kokouksen puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. 
 
Toimikunnan jäsenet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan osallistumaan asiaankuuluviin koulutuksiin. 
Yhdistyksen kustannuksella koulutuksiin osallistuneet esittävät tarvittaessa yhteenvedon koulutuksen 
sisällöstä myös muille yhdistyksen toimihenkilöille. 
 
Mikäli joku jalostustoimikunnan jäsen on pitkäaikaisesti estynyt osallistumasta toimikunnan työskentelyyn tai 
hänen toimintansa on ristiriidassa SKL:n tai Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n tai näiden sääntöjen kanssa 
voi hallitus tarvittaessa nimetä hänen tilalleen uuden jäsenen kesken toimikauden. Jalostustoimikunnan 
jäseneltä edellytetään mm. Suomen Kennelliiton ja SKSKry:n sääntöjen sekä eläinsuojelulain ja asetuksen 
tuntemusta 
 
Jalostuspaneeli 
Jalostuspaneeli on toimikunnan työkalu, joka mahdollistaa maanlaajuisen alueellisen työskentelyn. 
 
Jalostuspaneelin kokoonpanosta päättää Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus, jolle jäseniä voidaan 
ehdottaa. Jalostuspaneeliin kuuluvat automaattisesti kaikki jalostustoimikunnan jäsenet ja yhdistyksen 
hallituksen jäsenet sekä lehden päätoimittaja. Lisäksi jäseniksi kootaan valtakunnallisesti rodun kasvattajia / 
harrastajia / asiantuntijoita ym. vastaavia. Paneelin jäsenmäärää ei ole rajoitettu. 
 
Paneelin tarkoitus on koota yhteen paikkaan jalostuksellista tietoa kääpiösnautsereista ja toimia 
yhteydenpitovälineenä ja tiedon sekä ajatustenvaihdon välineenä. Tarkoitus on, että paneelin jäsenet sekä 
keräävät että jakavat tietoa paneelin välityksellä. Paneelin tunnusten luovuttaminen ulkopuoliselle on 
kielletty. 
 
JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT 
 
Tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma 
Tavoiteohjelmien ja toimintasuunnitelmien laatiminen ja näiden tarkistaminen tarvittaessa. 
 
Yhteydenpito ja tietojen vaihto 
Yhteydenpito Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n ja Suomen Snautseri-Pinserikeskusjärjestö ry:n hallituksiin, 
SSPK:n rotukerhoihinja rotua harrastaviin yhdistyksiin ja tarvittaessa Suomen Kennelliiton ao. elimeen sekä 
ulkomaisiin rotujärjestöihin ja -kerhoihin. 



Tiedotustoiminta 
• Terveystutkimustuloksista, jalostusmenetelmistä ja perinnöllisistä sairauksista sekä muusta 
asiaankuuluvasta tiedottaminen 
• Toiminnasta tiedottaminen 
• Rodun koti- ja ulkomaisesta tilasta tiedottaminen 
• Raportointi hallitukselle 
• Tiedon kerääminen ja tallentaminen rodusta sekä tiedon hyödyntäminen ja jakaminen jalostustarkoituksiin 
• Rodun tason seuraaminen ja kehittäminen sekä siitosmateriaalin kartoittaminen 
• Perinnöllisten sairauksien kartoittaminen ja tarvittaessa vastustusohjelmien laatiminen ja toteuttaminen 
käytännössä mm. järjestämällä terveystarkastuksia perinnöllisten sairauksien toteamiseksi 
• Neuvottelutilaisuuksien ja kääpiösnautseripäivien järjestäminen tarvittaessa. Näissä tilaisuuksissa 
käsitellään esim. rotujen koti- ja ulkomaista tasoa ja asioita, joihin jalostuksessa on kiinnitettävä huomiota. 
 
Jalostusyhdistelmien suunnittelu ja jalostusneuvonnan antaminen. 
Jalostusyhdistelmien suunnittelussa on otettava huomioon jalostustarkastus- ja näyttelytulokset samoin kuin 
mahdolliset todetut perinnölliset sairaudet sekä mahdollisimman laajan geenipoolin säilyttäminen ja 
matadorjalostuksen välttäminen. Jalostusneuvontaa koskevat tiedustelut osoitetaan jalostustoimikunnan 
sihteerille kirjallisesti. Annetut suositukset julkaistaan jalostustoimikunnan toimintakertomuksessa. 
 
Rodun pentuvälityksestä huolehtivat hallituksen tai jalostustoimikunnan nimeämät henkilöt. Pentuvälittäjät 
antavat tasapuolisesti tietoa kaikista kulloinkin tiedossa olevista pentueista, jotka täyttävät pentuvälitykseen 
pääsyn kriteerit ja on jalostustoimikunnan sihteerille asianmukaisesti ilmoitettu. 
 
Jalostustoimikunta määrittelee kriteerit, jotka yhdistelmien on täytettävä päästäkseen pentuvälitykseen. 
Hallitus vahvistaa jalostustoimikunnan määrittelemät kriteerit. Yhteenveto kriteereistä tulee olla näiden 
sääntöjen liitteenä ja niitä on tarkistettava tarvittaessa. 
 
Jalostustarkastukset 
Jalostustarkastuksia järjestetään tarpeen vaatiessa. Tällöin suoritetaan 1) jälkeläistarkastuksia ja 2) 
yksilötarkastuksia. Jälkeläistarkastuksessa tarkastetaan uros ja/tai narttu yhdessä pentujen kanssa. 
Pentujen tulisi olla mahdollisimman monesta yhdistelmästä. Yksilötarkastuksiin voi osallistua 9 kuukautta 
täyttänyt koira. Tilaisuudessa koirasta laaditaan mahdollisimman yksityiskohtainen rakennekuvaus. 
 
Jalostustarkastustoiminnan tavoitteena on, että kaikki koirat, joita käytetään jalostukseen, on 
jalostustarkastettu tai muutoin täyttävät jalostustoimikunnan asettamat minimivaatimukset pentueen 
vanhemmille. Jos tarkastuksen perusteella koiraa ei suositella jalostukseen, jalostustoimikunnalla on 
mahdollisuus myöntää poikkeuslupa pentueen saamiseksi yhdistyksen pentuvälitykseen. 
 
Tarkastuksen suorittajista vähintään toisen on oltava rodun erikoistuomari. Lisäksi paikalla tulee olla yksi tai 
useampi jalostustoimikunnan jäsen (varsinainen tai kuunteluoppilasjäsen). Henkilö on jäävi tarkastamaan 
omia ja kasvattamiaan koiria tai osallistumaan tällaisten koirien tarkastustoimeen. Mahdollisuuksien mukaan 
tarkastuksia on pyrittävä järjestämään myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella sekä aktivoitava ja tuettava 
alaosastoja järjestämään tarkastuksia. 
 
Vuosikalenteri 
Jalostustoimikunnalle laaditaan vuoden alussa hallituksen ja toimikuntien yhteisessä kokouksessa 
vuosikalenteri, johon merkitään sovitut kokoukset, jalostustarkastukset, terveystarkastukset, 
kasvattajapäivät, luonnetestit ym. tapahtumat. Vuosikalenteriin merkitsemättömät tapahtumat tulee 
hyväksyttää hallituksella. 
 
Toimintakertomuksen laatiminen 
Jalostustoimikunta esittää yksityiskohtaisen toimintakertomuksen Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n 
hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toimintasuunnitelma esitetään hallitukselle 
kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
Muut tehtävät 
Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus voi antaa jalostustoimikunnalle myös muita tehtäviä. 
 
Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen 
Nämä säännöt hyväksyy Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus. 
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Jalostustarkastuslomake 
 
Väri: ______    Sukupuoli: _____     Rek. numero: ___________ 
 
 
Koiran nimi: 
 
Isä:  ____________________________________________________________________________________ 
Emä:  ____________________________________________________________________________________ 
Kasvattaja: ____________________________________________________________________________________ 
Omistaja:  ____________________________________________________________________________________ 
Osoite:  ____________________________________________________________________________________ 
Puh:  ____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
KOKO        UROS   NARTTU 
 (  ) ihanne          33-35 cm          32-34 cm korkeus _________________
 (  ) lähes ihanne    +/-1cm  pituus _________________ 

 (  ) pieni/suuri  +/-2 cm  rinnansyvyys _________________ 
 (  ) erittäin pieni/suuri              >+/- 2 cm  pään pituus _________________ 
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
LUUSTO 
 (  ) erinomainen 
 (  ) hyvä 
 (  ) tyydyttävä 

(  ) heikko 
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
PÄÄ     
 (  ) virheetön   - suhde runkoon - silmät ja korvat
 (  ) 1 tai 2 pientä virhettä  - kuonon suhde kalloon 
 (  ) isompi virhe tai useampia pieniä - linjat 
 (  ) ei rodunomainen  - kallo ja kuono 
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
PURENTA 
 (  ) virheetön     
 (  ) 1 tai 2 pientä virhettä    
 (  ) isompi virhe tai useampia pieniä    

(  ) ei rodunomainen 
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Virheetön = ei mainittavia virheitä 
1 tai 2 pientä virhettä =  1-2 premolaarin puutos, liikaa hampaita, niukka leikkaava 
Isompi virhe tai useampia pieniä >2 premolaarin puutos, molaaripuutos, etuhampaan puutos, seka- tai 
tasapurenta  

Ei rodunomainen =  ylä-, ala- tai vinopurenta. usean hampaan sekapurenta 
 
 
 

PISTEMÄÄRÄ:         p. 
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ETUOSA 
 (  ) virheetön   - kaula  - eturinta 
 (  ) 1 tai 2 pientä virhettä  - eturaajat 
 (  ) isompi virhe tai useampia pieniä - olkavarsi 
 (  ) ei rodunomainen  - rintakehä 
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
TAKAOSA 
 (  ) virheetön   - lanne  - kinnerkulma 
 (  ) 1 tai 2 pientä virhettä  - lantio  - takaraajat 
 (  ) isompi virhe tai useampia pieniä - häntä 
 (  ) ei rodunomainen  - polvikulma 
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
KARVANLAATU 
 (  ) virheetön   - runkokarva  - pohjavilla 
 (  ) 1 tai 2 pientä virhettä  - raajakarvat 
 (  ) isompi virhe tai useampia pieniä - päälaki 
 (  ) ei rodunomainen  - parta 
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Virheetön = voi olla hieman pehmeät jalkakarvat 
1 tai 2 pientä puutetta = runkokarvan oltava karkea ja riittävän tiheä 
Isompi virhe tai useampia pieniä =  runkokarvan oltava rodunomaisesti nypittävissä 
Ei rodunomainen =  runkokarvakin on pehmeää ja silkkistä. 
 
VÄRITYS 

(  ) virheetön   - runkokarva  - pigmentti 
 (  ) 1 tai 2 pientä virhettä  - raajakarvat  - värimerkit 
 (  ) isompi virhe tai useampia pieniä - pohjavilla 

 (  ) ei rodunomainen  
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Virheetön = sallitaan m/h:lla pippuri kintereissä, mustalla lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s:lla 

ruskeus pohjavillassa, niskassa ja kintereissä. 
1 tai 2 pientä virhettä = sallitaan mustalla ja m/h:lla pohjavillassa lievä virheväritys, p/s:llä vaaleammat raajat ja 
parta sekä lievästi ruskeat karvanlatvat sekä valkoisella lievä keksin väri selässä, värin täytyy olla kuitenkin nopeasti 
katsottuna oikea. 
Isompi virhe tai useampia pieniä = värin täytyy olla selvästi tunnistettavissa ja rodunomainen, lievä fading, 
valkoisen yleissävy keksi. 
Ei rodunomainen = epätyypillinen väritys tai erittäin kauhtuneet fading-värit, ruskehtava tai kirjava valkoinen. 
 
LIIKKEET 

(  ) virheetön   - etuliikkeet 
 (  ) 1 tai 2 pientä virhettä  - takaliikkeet 
 (  ) isompi virhe tai useampia pieniä - sivuliikkeet 
 (  ) ei rodunomainen  - ylälinja liikkeessä 
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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TYYPPI 
 (  ) erinomainen 
 (  ) hyvä 
 (  ) tyydyttävä 

(  ) heikko 
 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
LUONNE  

(  ) erinomainen =itsevarma, tarkkaavainen, avoin 
 (  ) hyvä  =rauhallinen, hivenen mielistelevä 

(  ) tyydyttävä   = flegmaattinen, turhan pidättyväinen, hyvin mielistelevä 
 (  ) heikko  =arka, erittäin varautunut, vihainen 
Huom:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
  
TERVEYS 
koiralta on tarkastettu: 
 silmät: terve (  ) 0 p  sairas (  ) ei jalostuskäyttöön 
 varpaat: terve (  ) 0 p  sairas (  ) ei jalostuskäyttöön 
 polvet: terve (  ) 0 p  sairas (  ) ei jalostuskäyttöön 
 lonkat: terve (  ) 0 p  sairas (  ) ei jalostuskäyttöön 
 
Sairas, mikä: ___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
KIVEKSET 
 (  ) normaalit 
 (  ) ei normaalit 
 
 

KOIRAN YHTEISPISTEMÄÄRÄ: __________p. 
 

PISTETAULUKKO:  PISTEMÄÄRÄT: 
 virheetön     0 Erinomainen  0-4 
 1 tai 2 pientä virhettä    1 Hyvä    5-20 
 isompi virhe tai useampia pieniä   5 Tyydyttävä  21-40 
 ei rodunomainen    10 Heikko  41 - > 
 
Pistemäärä enintään 20                                           = soveltuu jalostuskäyttöön 
Pistemäärä 21 tai enemmän                                    = ei suositella jalostukseen 
 
Jalostuskäytössä huomioitavaa:  isot virheet, jotka todella on huomioitava jalostuksessa, esim. kookas 
napatyrä, suuri koko, joku kohta mitä pitäisi jalostuksessa parantaa. Oltava linjassa muiden merkintöjen 
kanssa. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Rotumääritelmän vastaiset hylkäävät virheet: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Tarkastettu:____/____ 20____  Paikka:_________________________________ 
 
Tarkastajat:___________________________________                 ___________________________________ 

 
 
                 ___________________________________                 ___________________________________ 
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PPPPPentuetiedustelukaavakeentuetiedustelukaavakeentuetiedustelukaavakeentuetiedustelukaavakeentuetiedustelukaavake
Kaavake täytetään luovutusikäisistä pennuista ja palautetaan täydellisenä ja allekirjoitettuna postitse jalostustoimikunnan
sihteerille: Inka Vaskimo, Liuskekuja 4 A 11, 00710 Helsinki, jalostustoimikunta@kaapiosnautseri.net. HUOM! Täytetyn
kaavakkeen palauttaminen on ehtona seuraavan pentueen saamiselle kerhon pentulistalle. Älä kirjoita tähän kaavakkeeseen
muita tiedonantoja (esim. myymättä olevista pennuista), vaan toimita ne tarvittaessa erillisenä liitteenä.

Kennelnimi: _______________________________________________________________________________________
Kasvattaja: _______________________________________________________________________________________
Osoite: __________________________________________________________________________________________
Puhelin:________________________________ E-mail: ____________________________________________________

Pentueen syntymäaika: ______ / ______ / 20 ______ Väri(t): __________________________________________
Pentue ollut kerhon pentulistalla:    kyllä  /  ei  (yliviivaa väärä)
Isä (nimi ja rek.nro): _________________________________________________________________________________
Emä (nimi ja rek.nro): _______________________________________________________________________________
Pentujen nimet:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Synnytys:Synnytys:Synnytys:Synnytys:Synnytys:
(  ) luonnollinen
(  ) tarvittiin eläinlääkärin apua: _________________________________________________________________________
(  ) keisarinleikkaus, syy: ______________________________________________________________________________

Syntyneet pennut:Syntyneet pennut:Syntyneet pennut:Syntyneet pennut:Syntyneet pennut:
elävänä syntyneitä uroksia:   _________ kpl elävänä syntyneitä narttuja:   _________ kpl
kuolleina syntyneitä uroksia: _________ kpl kuolleina syntyneitä narttuja: _________ kpl
Kuoleman aiheuttaja: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Myöhemmin itsestään kuolleet pennut:  ________ kpl
Syy: _____________________________________________________________________________________________
Kasvattajan myöhemmin lopettamat pennut: _______ kpl
Syy: _____________________________________________________________________________________________
Emon kyky huolehtia pennuista: ______________________________________________________________________
Pentueessa esiintyneet viat tai sairaudet:
(  ) kitalakihalkio: ____________________________________________________________________________________
(  ) ruokatorven laajentuma: ___________________________________________________________________________
(  ) liikuntaelinsairaudet: ______________________________________________________________________________
(  ) silmä- tai korvasairaudet:__________________________________________________________________________
(  ) tulehdukset:_____________________________________________________________________________________
(  ) tarttuvat taudit (esim. parvo): _______________________________________________________________________
(  ) muu sairaus: ____________________________________________________________________________________
(  ) kivesvikoja _______ kpl:___________________________________________________________________________
(  ) purentavikoja: ___________________________________________________________________________________
(  ) värivirheitä: _____________________________________________________________________________________
(  ) koukku- tai mutkahännät _______ kpl: _______________________________________________________________
( ) napatyriä _____ kpl: ___________________________________________________________________________
Muita huomioita:___________________________________________________________________________________

Tiedot annettu _____ /_____ 20_____          ____________________________________
 Allekirjoitus
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Urostiedustelulomake:Urostiedustelulomake:Urostiedustelulomake:Urostiedustelulomake:Urostiedustelulomake:
TTTTTiedustelen urosta alla esittämälleni kääpiösnautseri nartulleiedustelen urosta alla esittämälleni kääpiösnautseri nartulleiedustelen urosta alla esittämälleni kääpiösnautseri nartulleiedustelen urosta alla esittämälleni kääpiösnautseri nartulleiedustelen urosta alla esittämälleni kääpiösnautseri nartulle

Nartun nimi: ____________________________________________________
Rekisterinumero: ________________________Väri:____________________
Syntymäaika:____________________________________________________
Omistajan nimi: _______________________________________________________________________________
Osoite:_______________________________________________________________________________________
Puhelin: ______ /____________________________       Parhaiten tavoittaa klo: __________________________
Kiiman oletettu alkamisajankohta:_________________

Koiraa on käytetty näyttelyssä tai jalostustarkastettu, 3 korkeinta näyttelysaavutusta tai tarkastuspaikka ja päivä-
määrä.
Aika: Paikka: Tuomari: Näyttelytulos:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Varvastarkastus: ______________________________________________________________________________
Silmätarkastuslausunto:___________________________________Aika: ________________________________
Polvilausunto, mikäli tutkittu: ____________________________________________________________________
Luonnekuvaus: Rauhallinen / Vapaa / Ystävällinen / Vilkas / Levoton / Pidättyväinen / Varautunut / Arka
____________________________________________________________________________________________
Ulkonäkö:
Silmien väri: Tummat/Keski ruskeat / Vaaleat: ________________________________________
Silmien muoto: Manteli / Pyöreä:______________________________________________________________
Karvan laatu rungossa: Karkea / Keskikarkea / Pehmeä: ____________________________________________
Karvan laatu raajoissa: Karkea / Keskikarkea / Pehmeä: ____________________________________________
Karvan väri: Hyvä / Keskinkertainen / Huono
Karvan värissä muuta huomioitavaa: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Säkäkorkeus: ___________cm

Rakenne ja  luusto: Kevyt / Raskas / Vahva / Normaali:

Muita selvityksiä:esim. korvien asento, hännän kiinnitys, neliömäinen, pitkäraajainen jne.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Toivomuksia uroksen suhteen: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Paikka: ______________ , Päiväys:_____________________

Allekirjoitus: _________________________________________________________

Nimen selvennys:____________________________________________________
Urostiedustelu tulee toimittaa jalostustoimikunnan sihteerille postitse tai lähettämällä vastaavat tiedot sähköpostiviestinä
(osoite: Inka Vaskimo, Liuskekuja 4 A 11, 00710 Helsinki / jalostustoimikunta@sksk.fi)
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AstutusilmoitusAstutusilmoitusAstutusilmoitusAstutusilmoitusAstutusilmoitus
KasvattajaKasvattajaKasvattajaKasvattajaKasvattaja

Kennelnimi:_______________________________________________________

Kasvattajan nimi: _______________________________________________________________________________

Osoite:________________________________________________________________________________________

Puhelin: ____________________________________ E-mail:_________________________________________

Osoite, johon pentupaketit lähetetään (jos eri kuin yllä):

______________________________________________________________________________________________

PentuePentuePentuePentuePentue
Pentueen väri:  musta (   ) musta-hopea (   )    pippuri-suola (   )   valkoinen (   )
Pentueen odotettu syntymäaika (pvm): ____ / ____ 20____  Kyseessä uudelleenastutus:  kyllä  /  ei
Käytetty keinosiemennystä ei / kyllä, syy:____________________________________________________________
Jalostustoimikunnan suosittelema yhdistelmä  (   ) Oma yhdistelmä  (   )

Pentueen isäPentueen isäPentueen isäPentueen isäPentueen isä

Nimi ja rek.nro:__________________________________________________________________________________

Tittelit: _________________________________________________Syntymäaika: ___________________________

Näyttely, josta koiralla 1. palkinto tai listalle pääsyyn oikeuttavan jalostustarkastuksen pvm:

(ei tarvitse täyttää jos kyseessä valio)

_______________________________________________________________________________________________

Silmätarkastus, jossa uros todettu terveeksi: ___ / ___ 20____

Pentueen emäPentueen emäPentueen emäPentueen emäPentueen emä

Nimi ja rek.nro:__________________________________________________________________________________

Tittelit: _________________________________________________Syntymäaika: ___________________________

Näyttely, josta koiralla 1. palkinto tai listalle pääsyyn oikeuttavan jalostustarkastuksen pvm:

(((((ei tarvitse täyttää jos kyseessä valioei tarvitse täyttää jos kyseessä valioei tarvitse täyttää jos kyseessä valioei tarvitse täyttää jos kyseessä valioei tarvitse täyttää jos kyseessä valio)))))

_______________________________________________________________________________________________

Silmätarkastus, jossa narttu todettu terveeksi: ___ / ___ 20____
 
 
 
Vakuutan, että pentujen molemmilla vanhemmilla on terveet, 
normaalit varpaat eivätkä ne osoita merkkejä varvasanomaliasta.
 
 
 
 
 
 
 
Paikka ja aika: __________________ Allekirjoitus: _____________________________________
Astutusilmoitus tulee toimittaa jalostustoimikunnan sihteerille ennen pentueen syntymää postitse tai lähettämällä vastaavat tiedot
sähköpostiviestinä (osoite: Inka Vaskimo, Liuskekuja 4 A 11, 00710 Helsinki / jalostustoimikunta@sksk.fi)



SKSK ry:n pentuvälityksen säännöt 
 
Pentulistalle otettavan pentueen vaatimukset 1.1.2012 alkaen (postileima) ja sen jälkeen 
jalostustoimikunnalle toimitettuihin astutusilmoituksiin 
  
1. Kasvattaja on SKSK ry:n jäsen. Kasvattajalla tarkoitetaan henkilöä joka on nartun omistaja tai 
jalostusoikeuden haltija. Jos kasvattajia on useampia, tulee kaikkien olla SKSK ry:n jäseniä.  
  
2. Kirjallinen, täydellisesti täytetty astutusilmoitus odotettavissa olevasta pentueesta on toimitettu ja 
saapunut jalostustoimikunnalle (erikseen ilmoitettuun osoitteeseen) ennen pentujen syntymää. Kaikkien 
listakriteerien tulee täyttyä ennen listalle ilmoittamista astutusta. Jos pentueen rekisteröinti edellyttää 
Suomen Kennelliiton poikkeuslupaa (väriristeytys tms.), tulee lupa olla myönnetty ennen astutusta, ja kopio 
luvasta toimittaa astutusilmoituksen liitteenä. Mikäli vaaditut terveys- ja näyttelytulokset eivät näy 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tulee myös niistä toimittaa kopiot astutusilmoituksen liitteenä.  
  
3. Pentueen vanhemmat ovat astutushetkellä iältään vähintään 12 kk (uros) ja 16 kk (narttu). Nartun ikä 
astutushetkellä on alle 8 vuotta.  
 
Tuleva pentue (=synnytys) on enintään nartun neljäs. Nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen 
syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta.   
 
Pentuetta ei oteta pentuvälitykseen jos pentueen kasvattaja(t) tai nartun jalostusoikeuden haltija(t) 
on/ovat eläintenpitokiellossa.  
  
4. Pentueen molemmilla vanhemmilla on virallisesta näyttelystä 1.1.2011 (SKL:n näyttelysääntöuudistuksen 
voimaanastumispäivä) jälkeen saatu vähintään 1 x ERI ja 1 x EH TAI 1 x ERI + SA   
TAI   
ennen 1.1.2011 saatu vähintään 2 x EH tai 1 x ERI   
TAI    
jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella jalostustoimikunta on hyväksynyt koiran jalostuskäyttöön (20 
pistettä tai alle).    
   
SA = sertifikaatin arvoinen   
ERI = erinomainen   
EH = erittäin hyvä  
  
5. Pentueen vanhemmilla on voimassa oleva Suomen Kennelliiton hyväksymän silmäeläinlääkärin antama 
virallinen silmätarkastuslausunto, jossa todetaan, että koira ei osoita seuraavien perinnöllisenä pidettyjen 
silmäsairauksien merkkejä: HC, PRA, RD, PHTVL/PHPV. Poikkeuksena tähän ovat mRD sekä PHTVL/PHPV-
sairauden aste 1, mutta tällainen koira tulee parittaa vain kyseisen sairauden suhteen täysin terveen koiran 
kanssa. Silmätarkastuslausunto on voimassa PEVISAn mukaisesti. Mikäli yhdistelmässä on käytetty 
pakastespermaa tulee vielä elossa olevan uroksen silmätarkastuksen olla suoritettu kuten yllä, mutta jos 
uros on kuollut, on sen silmätarkastuksen ollut oltava sääntöjen mukainen spermaa talteen otettaessa. 
 
Kääpiösnautsereilla on PEVISAan liittyen ulkomaisen uroksen käyttöä koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 
8 mukainen pysyväisluonteinen poikkeuslupa.  Lupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä 
ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. Pysyvä poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla tai oleskelevalla 
ulkomaisella uroksella tapahtuvaa astutusta. Suomessa oleva uros voidaan tarvittaessa joko tutkia PEVISA-
ohjelman mukaisesti, tai rotujärjestö voi esittää tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle 
(koirarekisteriohjeen kohta 5).  
    
Toisistaan poikkeavien ja epäilyttävien lausuntojen suhteen sovelletaan Suomen Kennelliiton    



ohjetta perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta.  
 
6. Pentujen molemmilla vanhemmilla on terveet, normaalit varpaat eivätkä ne osoita merkkejä 
varvasanomaliasta.  
  
7. Kasvattaja on palauttanut täydellisesti täytetyt pentuetiedustelukaavakkeet jalostustoimikunnalle 
kaikista 1.1.2007 jälkeen syntyneistä pentueistaan pentujen täytettyä 12 viikkoa, myös niistä, jotka eivät ole 
olleet SKSK ry:n pentulistalla. Pentuetiedustelukaavaketta voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin, 
mikäli tiedoissa ilmenee muutoksia.  
  
8. Kasvattajan tulee käyttää Suomen Kennelliiton virallisia lomakkeita ja rekisteröidä ja tunnistusmerkitä 
pentueensa Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti kohtuullisessa ajassa.  
  
9. Uroksen Suomessa syntynyt jälkeläismäärä ei saa astutushetkellä ylittää seuraavia rajoja: 
Musta 55 pentua  
Musta-hopea 70 pentua  
Pippuri-suola 50 pentua  
Valkoinen 30 pentua  
 
Astutushetkellä ulkomailla asuvan koiran kohdalla voidaan poiketa kohdan 4 (näyttelytulokset), 
vaatimuksista. Typistetty koira voidaan rinnastaa ulkomailla asuvaan koiraan näyttelytulosten suhteen. 
Muiden kriteerien tulee kuitenkin täyttyä myös typistetyn koiran osalta. Mikäli sääntöjen tulkinnasta syntyy 
erimielisyyksiä, tulkitaan niitä kasvattajan hyväksi. Kasvattaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että hänen 
listalle ilmoittamansa pentue täyttää listan vaatimukset. Jos kasvattajan havaitaan antaneen virheellistä 
tietoa eikä pentulistalle otettu pentue ole täyttänyt listan pääsyvaatimuksia, voi jalostustoimikunta 
kieltäytyä ottamasta kasvattajan muita pentueita listalle 6 kuukauden ajan asiasta tehdyn päätöksen 
päivästä lukien. Kasvattaja vastaa siitä, että pentueen vanhemmille ilmoitetut tittelit ovat paikkansapitäviä. 
Titteleitä voidaan päivittää vapaasti sinä aikana, kun pentue on listalla.  
 
Sähköisten lomakkeiden käyttö on toivottavaa. Suomen Kääpiösnautserikerhon lomakkeita voi tulostaa 
kerhon kotisivulta tai tilata jalostustoimikunnan sihteeriltä. Kennelliiton lomakkeita voi tulostaa 
Kennelliiton kotisivulta tai tilata Kennelliitosta. 
 
Muutoksia pentuvälityksen sääntöihin 1.1.2012 
 

- Kennelliiton sääntöjen mukaan poikkeusluvan (väriristeytys, nartun astuttaminen peräkkäisistä 
juoksuista, yli 8-vuotiaan nartun astuttaminen tms.) tulee olla myönnetty ennen astutusta. 

- Uroksen jalostuskäytön ikäraja on nostettu 12 kuukauteen. Suuri osa kääpiösnautsereilla 
esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista puhkeaa vasta vanhemmalla iällä, joten kovin nuorta koiraa 
ei ole suositeltavaa käyttää jalostukseen montaa kertaa ennen kuin on tiedossa minkälaisia sen 
jälkeläiset ovat. Ikärajan nostolla halutaan kannustaa tähän. 

- Näyttelytulosvaatimusta on tiukennettu, koska todettiin arvosanojen kokeneen inflaation 1.1.2011 
voimaan astuneiden näyttelysääntöjen myötä. Jalostustarkastustulos 20 pistettä tai alle säilyy 
ennallaan. 

- Silmätarkastusasiat on päivitetty vastaamaan PEVISAa ja Kennelliiton ohjeita. Kääpiösnautsereille 
on anottu ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöä koskien pysyvä poikkeuslupa PEVISAsta. 

- Kerhon kotisivuilta www.sksk.fi kohdasta Kasvattajat löytyvät sähköiset lomakkeet 
astutusilmoitusta ja pentue- sekä urostiedustelua varten. Jalostustoimikunta toivoo että tiedot 
lähetettäisiin ensisijassa näitä lomakkeita käyttäen. Syöttämällä oman sähköpostiosoitteensa 
tietoihin saa samalla myös itselleen sähköisen kopion ilmoituksesta. Ilmoitukset syntyneistä 
pennuista tehdään edelleen vapaamuotoisesti ilmoittamalla jalostustoimikunnan sihteerille esim. 
sähköpostitse tai tekstiviestillä. 

http://www.sksk.fi/
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Yhteenveto vuoden 2008 palautetuista pentuetiedustelukaavakkeista 
 
Väri  M M-H P-S V YHT. 
 
Astutuksia  52 56 40 24 175 
Tyhjiä  7 (15,56%) 5 (9,80%) 1 (2,56%) 4 (20%) 17 (10,76%)  
Syntyneet pentueet 45 51 39 20 158 
 
Elävänä synt.   224 213 174 96 707 
     Uroksia  123 118 92 52 385 
     Narttuja  101 95 82 44 322 
Kuolleena synt.  4 (1,79%) 5 (2,22%) 5 (2,87%) 0 14 (1,95%)  
Syntyneet yht.  224 218 179 96 721 
 
Pentuekoon keskiarvo 5,0 4,3 4,6 4,8 4,6 
 
Lopetetut*  1 (0,45%) 1 (0,47%) 5 (2,87%) 3 (3,13%) 10 (1,42%) 
 
Itsestään kuolleet* 5 (2,23%) 3 (1,38%) 6 (3,35%) 1 (1,04%) 15 (2,09%) 
 
Synt. 
     keisarinleikkaus 8 (17,78%) 12 (23,53%) 10 (25,64%) 3 (15,00%) 33 (20,89%) 
     ell avustamana 1 (2,22%) 4 (7,84%) 1 (2,56%) 2 (10,00%) 8 (5,06%) 
     luonnollisesti 31 (68,89%) 34 (66,67%) 27 (69,23%) 13 (65,00%) 106 (67,09%) 
     ei tietoa  5 (11,11%) 1 (1,96%) 0 2 (10,00%) 8 (5,06%) 
 
Maksashuntti  0 0 0 1 (1,04%) 1 (0,14%) 
Kitalakihalkio  0 0 0 0 0 
Ruokatorven-  
laajentuma  2 (0,89%) 0 0 0 2 (0,28%) 
Silmä-tai   
korvasairaus  0 1 (0,47%) 0 0 0 
Kivesvika  4 (1,79%) 0 1 (0,57%) 1 (1,04%) 2 (0,28%) 
Purentavika  7 (3,13%) 1 (0,47%) 3 (1,72%) 2 (2,08%) 13 (1,84%) 
Värivirhe  4 (1,79%) 0 0 0 4 (0,57%) 
Mutka-/    
koukkuhäntä  14 (6,25%) 4 (1,88%) 4 (2,30%) 2 (2,08%) 24 (3,39%) 
Lyhyt häntä  0 2 (0,94%) 0 0 2 (0,28%) 
Napatyrä  3 (1,34%) 11 (5,16%) 5 (2,87%) 1 (1,04%) 20 (2,83%) 
Muut sairaudet  4 (1,79%) 2 (0,94%) 3 (1,72%) 4 (4,17%) 13 (1,84%) 
 
* Elävänä syntyneistä 
 
 
KEISARINLEIKKAUSSYYT (kaikilla väreillä yht. 33 sektiota): 
Polttoheikkous: 12/32 

Iso pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 9/32 
Kohtu ei pystynyt supistumaan: 3/32 
Yksisikiöinen tiineys (kasvattajan oma päätös tai eläinlääkärin suositus sektiosta): 3/32 
Hätäsektio (musta vuoto): 1/32 
Kuollut pentu ensimmäisenä: 1/32 
Kuollut pentu viimeisenä: 1/32 
Isot pennut: 1/32 
Sektion syy ei tiedossa: 1/32 
 
SYYT ELÄINLÄÄKÄRIAVULLE SYNNYTYKSISSÄ (kaikilla väreillä apua tarvittiin yht. 8 synnytyksessä) 
Polttoheikkous: 2/8 
Iso pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 2/8 
Oksitosiinin tarve (suuri pentu): 1/8 
Irronnut istukka: 1/8 
Vetoapu: 1/8 
Antibiootti, jälkeiset eivät tulleet ulos: 1/8 
 
Polttoheikkouden takia tehtyjen sektioiden kehitys: 
 

VUOSI SEKTIOITA  
(% synnytyksistä) 

POLTTOHEIKKOUS 
KPL 

POLTTOHEIKKOUS  
% 

2008 32 (20,25%) 12 37,5% 

2007 33 (16,76%) 8 24,2% 

2006 19 (18,80%) 2 10,5% 

2005 13 3 23,1% 

2004 24 4 16,7% 

 
Sekä keisarinleikkauksien että polttoheikkoustapausten määrä on merkittävä ja asiaan on syytä kiinnittää huomiota 
jalostusvalintoja tehtäessä.  
 



LIITE 8 

Yhteenveto vuoden 2009 palautetuista pentuetiedustelukaavakkeista 
 
Väri  M M-H P-S V YHT. 
 
Astutuksia  53 68 41 27 189 
Tyhjiä  3 (5,66%) 6 (8,82%) 3 (7,32%) 1 (3,70%) 13 (6,88%)  
Syntyneet pentueet 50 62 38 26 176 
Käytetty keinosiemennystä 0 1 (1,47%) 0 0 1 (0,53%) 
Ei tietoa astutuksesta 16 (30,00%) 14 (20,59%) 12 (29,27%) 4 (14,81%) 49 (25,93%)  
 
Elävänä synt.   231 298 163 131 823 
     Uroksia  114 140 84 62 400 
     Narttuja  117 158 79 69 423 
Kuolleena synt.  15 (6,49%) 7 (2,35%) 7 (4,29%) 2 (1,53%) 30 (3,65%)  
Syntyneet yht.  246 305 170 133 853 
 
Pentuekoon keskiarvo 4,6 4,8 4,0 4,0 4,7 
 
Lopetetut*  3 (1,30%) 1 (0,34%) 6 (3,68%) 3 (2,29%) 13 (1,58%) 
 
Itsestään kuolleet* 7 (3,03%) 6 (2,01%) 2 (1,23%) 3 (2,29%) 18 (2,19%) 
 
Synt. 
     keisarinleikkaus 11 (22,00%) 12 (19,35%) 8 (21,05%) 3 (11,54%) 34 (19,32%) 
     ell avustamana 4 (8,00%) 2 (3,23%) 1 (2,63%) 0 7 (3,98%) 
     luonnollisesti 35 (70,00%) 44 (70,97%) 27 (71,05%) 23 (88,46%) 129 (72,73%) 
     ei tietoa  0 4 (6,45%) 2 (5,26%) 0 6 (3,41%) 
 
Maksashuntti  1 (0,43%) 0 0 0 1 (0,12%) 
Kitalakihalkio  0 0 2 (1,31%) 3 (2,29%) 6 (0,73%) 
Ruokatorven-  
laajentuma  0 0 1 (0,65%) 0 1 (0,12%) 
Silmä-tai   
korvasairaus  0 2 (0,67%) 0 0 2 (0,24€] 
Kivesvika  1 (0,43%) 1 (0,34%) 1 (0,65%) 2 (1,53%) 5 (0,61%) 
Purentavika  3 (1,30%) 7 (2,35%) 0 4 (3,05%) 14 (1,70%) 
Värivirhe  1(0,43%) 0 0 1 (0,76%) 2 (0,24%) 
Mutka-/    
koukkuhäntä  11 (4,76%) 6 (2,01%) 6 (3,92%) 5 (3,82%) 28 (3,40%) 
Lyhyt häntä  1 (0,43%) 0 0 0 1 (0,12%) 
Napatyrä  10 (4,33%) 4 (1,34%) 6 (3,92%) 9 (6,87%) 29 (3,52%) 
Muut sairaudet  1 (0,43%) 1 (0,34%) 0 4 (3,05%) 6 (0,73%) 
 
* Elävänä syntyneistä 
 
KEISARINLEIKKAUSSYYT (kaikilla väreillä yht. 34 sektiota): 

Polttoheikkous: 4/34 
Iso pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 10/34 
Kohtu ei pystynyt supistumaan: 1/34 
Yksisikiöinen tiineys (kasvattajan oma päätös tai eläinlääkärin suositus sektiosta): 5/34 
Hätäsektio (istukoiden irtoaminen): 1/34 
Kuollut pentu ensimmäisenä: 2/34 
Kuollut pentu viimeisenä: 0/34 
Isot pennut: 0/34 
Yliaikainen tiineys, viikonloppu tulossa tai muu kasvattajan päätös: 6/34 
Liian ahtaat synnytystiet: 1/34 
Sektion syy ei tiedossa: 4/34 
 
SYYT ELÄINLÄÄKÄRIAVULLE SYNNYTYKSISSÄ (kaikilla väreillä apua tarvittiin yht. 7 synnytyksessä) 
Polttoheikkous: 2/7 
Iso tai kuollut pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 3/7 
Oksitosiinin tarve: 2/7 
 
Polttoheikkouden takia tehtyjen sektioiden kehitys: 

VUOSI SEKTIOITA  
(% synnytyksistä) 

POLTTOHEIKKOUS 
KPL 

POLTTOHEIKKOUS  
% 

2009 34 (19,32%) 4 11,76% 

2008 32 (20,25%) 12 37,5% 

2007 33 (16,76%) 8 24,2% 

2006 19 (18,80%) 2 10,5% 

2005 13 3 23,1% 

2004 24 4 16,7% 

 
Keisarinleikkauksien määrä on merkittävä ja asiaan on syytä kiinnittää huomiota jalostusvalintoja tehtäessä. 
 



LIITE 9 

Yhteenveto vuoden 2011 palautetuista pentuetiedustelukaavakkeista 
 
Väri  M M-H P-S V YHT. 
 
Astutuksia  38 68 45 18 169 
Tyhjiä  2 (5,26%) 7 (10,29%) 4 (8,89%) 0 13 (7,78%)  
Syntyneet pentueet 36 61 41 18 156 
Käytetty keinosiemennystä 0 0 1 (2,22%) 0 1 (0,59%) 
Ei tietoa astutuksesta 6 (15,79%) 14 (20,59%) 12 (26,67%) 5 (27,78%) 37 (22,16%)  
 
Elävänä synt.   163 266 168 81 678 
     Uroksia  88 130 89 34 341 
     Narttuja  75 136 79 47 337 
Kuolleena synt.  6 (3,55%) 9 (3,27%) 15 (8,20%) 3 (3,57%) 33 (4,64%)  
Syntyneet yht.  169 275 183  84 711 
 
Pentuekoon keskiarvo 4,7 4,5 4,5 4,7 4,6 
 
Lopetetut*  4 (2,45%) 7 (2,63%) 1 (0,60%) 1 (1,23%) 13 (1,92%) 
 
Itsestään kuolleet* 1 (0,61%) 2 (0,75%) 5 (2,98%) 1 (1,23%) 9 (1,33%) 
 
Synt. 
     keisarinleikkaus 4 (11,11%) 11 (18,03%) 6 (14,63%) 2 (11,11%) 23 (14,94%) 
     ell avustamana 2 (5,56%) 2 (3,28%) 0 0 4 (2,60%) 
     luonnollisesti 27 (75,00%) 38 (62,30%) 34 (82,93%) 14 (77,78%) 113 (72,73%) 
     ei tietoa  3 10 (16,39%) 0 2 15 (9,62%) 
 
Maksashuntti  0 0 0 0 0 
Kitalakihalkio  0 0 1 (0,60%) 0 1 (0,15%) 
Ruokatorven-  
laajentuma  0 0 0 0 0 
Liikuntaelinsairaus 0 2 (0,75%) 0 0 2 (0,29%) 
Silmä- tai korvatulehdus 0 1 (0,38%) 0 2 (2,47%) 3 (0,44%)   
Muu tulehdus  1 (0,61%) 0 0 5 (6,17%) 6 (0,88%) 
Kivesvika  0 1 (0,38%) 2 (1,19%) 2 (2,47%) 5 (0,74%) 
Purentavika  0 5 (1,88%) 1 (0,60%) 4 (4,94%) 10 (1,47%) 
Värivirhe  1(0,61%) 3 (1,13%) 0 0 4 (0,59%) 
Mutka-/    
koukkuhäntä  10 (6,13%) 3 (3,13%) 3 (1,79%) 3 (3,70%) 19 (2,80%) 
Lyhyt häntä  0 0 0 0 0 
Napatyrä  5 (3,07%) 12 (4,51%) 7 (4,17%) 4 (4,94%) 28 (4,13%) 
Muut sairaudet  1 (0,61%) 3 (1,13%) 6 (3,57%) 0 10 (1,48%) 
 
* Elävänä syntyneistä 
 

Liikuntaelinsairaudet (kaikki värit): 
1/2 epämuodostunut raaja 
1/2 ei oppinut kävelemään (mahdollisesti neurologista?) 
 
Muut sairaudet (kaikki värit): 
6/10 yhden pentueen antibioottiripuli emän kuurin takia 
3/10 sydämen sivuääni, toisella ei enää kuulunut 12 vkon iässä kontrollissa 
1/10 huulihalkio 
 
KEISARINLEIKKAUSSYYT (kaikilla väreillä yht. 23 sektiota): 
Polttoheikkous tai polttoheikkoudeksi tulkittava syy: 5/23 
Iso pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 4/23 
Kohtu ei pystynyt supistumaan (kohtu venyttynyt): 2/23 
Yksisikiöinen tiineys (kasvattajan oma päätös tai eläinlääkärin suositus sektiosta): 1/23 
Hätäsektio (istukoiden irtoaminen): 0/23 
Kuollut pentu ensimmäisenä: 1/23 
Kuollut pentu viimeisenä: 0/23 
Isot pennut: 1/23 
Yliaikainen tiineys, viikonloppu tulossa tai muu kasvattajan päätös: 1/23 
Liian ahtaat synnytystiet: 0/23 
Sektion syy ei tiedossa: 8/23 
 
SYYT ELÄINLÄÄKÄRIAVULLE SYNNYTYKSISSÄ (kaikilla väreillä apua tarvittiin yht. 4 synnytyksessä) 
Polttoheikkous: 0/4 
Iso tai kuollut pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 1/4 
Oksitosiinin tarve: 0/4 
Ennenaikainen synnytys: 1/4 
Ultraus tai röntgen pentumäärän selvittämiseksi: 1/4 
Ei tietoa: ¼ 
 
 



Polttoheikkouden takia tehtyjen sektioiden kehitys: 

VUOSI SEKTIOITA  
(% synnytyksistä) 

POLTTOHEIKKOUS 
KPL 

POLTTOHEIKKOUS  
% 

2011 23 (14,94%) 5 21,74% 

2010 EI VERTAILUTIETOJA   

2009 34 (19,32%) 4 11,76% 

2008 32 (20,25%) 12 37,5% 

2007 33 (16,76%) 8 24,2% 

2006 19 (18,80%) 2 10,5% 

2005 13 3 23,1% 

2004 24 4 16,7% 

 
Keisarinleikkauksien määrä on merkittävä ja asiaan on syytä kiinnittää huomiota jalostusvalintoja tehtäessä. 
 



LIITE 10 
Yhteenveto vuoden 2012 palautetuista pentuetiedustelukaavakkeista    (1/2) 
 
Väri  M M-H P-S V YHT. OK 
 
Astutuksia  46 57 43 25 171 
Tyhjiä  6 (13,04%) 4 (7,02%) 2 (4,88%) 1 13 (7,60%)  
Syntyneet pentueet 40 53 41 24 158 
Käytetty keinosiemennystä 3 (6,52%) 4 (7,02%) 1 (2,33%) 0 8 (4,68%) 
Ei tietoa astutuksesta 2 (4,35%) 9 (15,79%) 3 (6,98%) 5 (20,00%) 19 (11,11%)  
 
Elävänä synt.   170 228 192 121 711 
     Uroksia  81 128 95 57 361 
     Narttuja  89 106 97 64 356 
Kuolleena synt.  11 (3,53%) 14 (5,79%) 1 (0,52%) 2 (1,63%) 28 (3,79%)  
Syntyneet yht.  181 242 193 123 739 
 
Pentuekoon keskiarvo 4,5 4,6 4,7 5,1 4,7 
 
Lopetetut*  1 (0,59%) 0 5 (2,60%) 0 6 (0,84%) 
 
Itsestään kuolleet* 6 (3,53%) 9 (3,95%) 5 (2,60%) 3 (2,48%) 23 (3,23%) 
 
Synt. 
     keisarinleikkaus 6 (15,00%) 8 (15,09%) 5 (12,20%) 3 (12,50%) 22 (13,92%) 
     ell avustamana 2 (5,00%) 2 (3,77%) 2 (4,88%) 0 6 (3,8%) 
     luonnollisesti 31 (77,50%) 37 (69,81%) 32 (78,05%) 18 (75,00%) 118 (74,68%) 
     ei tietoa  1 (2,50%) 0 0 0 1 (0,63%) 
 
Maksashuntti  0 0 0 0 0 
Kitalakihalkio  0 0 1 (0,52%) 0 1 (0,14%) 
Ruokatorven-  
laajentuma  2 (1,181%) 0 0 0 2 (0,28%) 
Liikuntaelinsairaus 0 0 0 0 0 
Silmä- tai korvatulehdus 0 0 0 0 0   
Muu tulehdus  1 (0,59%) 0 3 (1,56%) 0 
Kivesvika  5 (2,94%) 5 (2,19%) 1 (0,52%) 0 11 (1,55%) 
Purentavika  2 (1,18%) 3 (1,32%) 4 (2,08%) 2 (1,65%) 11 (1,55%) 
Värivirhe  0 0 0 0 0 
Mutka-/    
koukkuhäntä  9 (5,29%) 6 (2,63%) 6 (3,13%) 0 21 (2,95%) 
Lyhyt häntä  0 1 (0,44%) 0 0 1 (0,14%) 
Napatyrä  6 (3,53%) 8 (3,51%) 11 (5,73%) 4 (4,94%) 34 (4,78%) 
Muut sairaudet  1 (0,59%) 6 (2,63%) 1 (0,52%) 9 (7,44%) 9 (1,27%) 
 
* Elävänä syntyneistä 
 
Muut sairaudet (kaikki värit): 
1/9 kasvain 
1/9 PDA (sydänsairaus), pentu lopetettu 6,5 vkon iässä 
1/9 vatsa-aukile, pentu syntyi kuolleena 
1/9 keuhkovaltimon ahtauma 
2/9 aivoverenvuoto, samassa pentueessa, toinen pennuista kuoli muutaman tunnin sisällä syntymästä ja toinen seuraavana päivänä 
3/9 sydämen sivuääni, kaikki eri pentueissa 
 
KEINOSIEMENNYKSEN SYYT (kaikilla väreillä yhteensä 8 siemennystä) 
Uros kuollut: 2/8 
Uros yli-innokas: 2/8 
Narttu ei astuttavissa: 1/8 
Tuontisperma ei ehtinyt ajoissa, uroksen vaihtuminen ja siemennys varmuuden vuoksi: 1/8 
Syytä ei ilmoitettu: 2/8 
 
Keinosiemennetyistä kahdeksasta pentueesta kolme myös keisarinleikattiin. 
 
 
 
 
 
 



       (2/2) 
KEISARINLEIKKAUSSYYT (kaikilla väreillä yht. 22 sektiota): 
Iso pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 5/22 
Polttoheikkous tai polttoheikkoudeksi tulkittava syy: 4/22 
Kohtu ei pystynyt supistumaan (kohtu venyttynyt, iso pentue): 2/22 
Yksisikiöinen tiineys (kasvattajan oma päätös tai eläinlääkärin suositus sektiosta): 1/22 
Kuollut pentu ensimmäisenä: 1/22 
Isot pennut: 1/22 
Hätäsektio (istukoiden irtoaminen): 0/22 
Kuollut pentu viimeisenä: 0/22 
Yliaikainen tiineys, viikonloppu tulossa tai muu kasvattajan päätös: 0/22 
Liian ahtaat synnytystiet: 0/22 
Sektion syy ei tiedossa: 8/22 
 
SYYT ELÄINLÄÄKÄRIAVULLE SYNNYTYKSISSÄ (kaikilla väreillä apua tarvittiin yht. 6 synnytyksessä) 
Iso tai kuollut pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 2/6 
Oksitosiinin tarve: 2/6 
Ennenaikainen synnytys: 0/6 
Polttoheikkous: 0/6 
Ultraus tai röntgen pentumäärän selvittämiseksi: 0/6 
Ei tietoa:2/6 
 
 
Polttoheikkouden takia tehtyjen sektioiden kehitys: 

VUOSI SEKTIOITA  
(% synnytyksistä) 

POLTTOHEIKKOUS 
KPL 

POLTTOHEIKKOUS  
% 

2012 22 (13,92%) 4 18,18% 

2011 23 (14,94%) 5 21,74% 

2010 EI VERTAILUTIETOJA   

2009 34 (19,32%) 4 11,76% 

2008 32 (20,25%) 12 37,5% 

2007 33 (16,76%) 8 24,2% 

2006 19 (18,80%) 2 10,5% 

2005 13 3 23,1% 

2004 24 4 16,7% 

 
Keisarinleikkauksien määrä on edelleen merkittävä ja varsinkin polttoheikkouteen liittyviin sektioihin on syytä kiinnittää huomiota 
jalostusvalintoja tehtäessä. 
 
Jostain syystä sähköisten ilmoituslomakkeiden käyttöönoton jälkeen sanallisten selitysten (mm. sektion, keinosiemennyksen, pentujen 
kuoleman jne. syy) ilmoittaminen on radikaalisti vähentynyt. Lomakekentässä on kuitenkin enemmän tilaa kirjoittaa kuin miltä näyttää. 
Jalostustoimikunta toivoisi saavansa astutusilmoituksen kaikista pentueista, myös niistä jotka eivät pääse pentulistalle. Jos kasvattaja haluaa 
pentueen listalle vasta tiineyden varmistuttua, siitä voi ilmoittaa Lisätietoja-kohdassa. Näin saamme mahdollisimman kattavat tiedot kerättyä 
kaikesta astutukseen ja pentuihin liittyvästä. Myös kuolleiden pentujen lähettäminen Eviraan avattavaksi on suositeltavaa, koska kuolinsyy 
saattaa joskus olla jokin tarttuva sairaus ja sen selvittäminen voi pelastaa muun pentueen. 
 


