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1. YHTEENVETO 

 

 

 

Maltankoira on kääpiökoirarotu ja se kuuluu FCI:n roturyhmään seura- ja kääpiökoirat (ryhmä 9). 

Rodun alkuperäismaa on Italia. Kansainvälisesti arvioiden rodun rekisteröintien määrä on Suomessa 

varsin vähäinen. Vuosittain rekisteröidään n.50 maltankoiraa, joissa ovat mukana sekä syntyneet 

pennut että ulkomaan tuonnit. Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan tammikuussa 2013 

Suomessa oli rekisteröitynä kaikkiaan 3130 maltankoiraa. Todellisuudessa elossa olevia 

maltankoiria on Suomessa vähemmän. 

 

Maltankoiran jalostuksen tavoiteohjelma on tarkoitettu antamaan tietoa maltankoiran 

nykytilanteesta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin kasvattajille, rodun harrastajille ja 

ulkopuolisille rodusta kiinnostuneille. Ensisijainen vastuu rodusta on kasvattajilla ja siitosuroksen 

omistajilla. Koirien jalostusyhdistelmävalinnoilla on suuri merkitys rotumme tulevaisuuteen. 

 

Säännöllisillä kyselyillä kartoitettuja terveystietoja ei ole vielä riittävästi, jotta rodun terveyden 

tilasta tai sen suunasta voisi tehdä merkittäviä johtopäätöksiä. Pääsääntöisesti maltankoiraa pidetään 

varsin terveenä ja pitkäikäisenä rotuna. Rodussa esiintyviä terveysongelmia on pidetty yksittäisinä 

tapauksina eikä niistä ole koettu olevan uhkaa tai riskiä koko rodun elinkelpoisuudelle. Oletettavia 

perinnöllisiä sairauksia on ilmennyt vähän, eikä perimässä laajalti levinneitä sairauksia ole havaittu.  

 

Uuden vuosituhannen alkua voidaan meillä pitää maltankoirien jalostuksen kannalta eräänlaisena 

taitekohtana. Maahan tuodut urokset ja nartut ovat edustaneet rodussa uusia linjoja, vaikkakin 

niiden taustalta saattaa löytyä samoja koiria, joita suomalaisten maltankoirien sukutauluissa jo 

esiintyy. Se on kuitenkin tyypillistä pienelle populaatiolle. Tänä päivänä ei enää ole olemassa 

”tuontikoiria” samassa merkityksessä kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Laajemman tiedon 

saaminen, sen jakaminen, avoimuus ja rehellisyys kasvatustyössä ovat periaatteita, joihin jokaisen 

kasvattajan tulisi sitoutua. Toimintatavat perustuvat vapaaehtoisuuteen, mutta jalostusvalinnoilla on 

mahdollisuus turvata rodun perinnöllinen monimuotoisuus, säilyttää rodun jalostuskanta 

geenipohjaltaan laajana ja terveenä, torjua perinnöllisiä sairauksia ja säilyttää maltankoira 

ulkomuodoltaan ja luonteeltaan rotumääritelmän mukaisena. 

 

Rodun jalostuksessa kasvattajien välinen yhteistyö on välttämätöntä, vaikka konsensusta on joskus 

hankala löytää. Kasvattajilla on erilaisia käsityksiä kasvatustyöstä. Kasvattajien tulisi kiinnittää 

huomiota laatuun eikä määrään - eikä mukauttaa kasvatusta markkinavoimiin. Esille on tullut, 

etteivät kasvattajat ole yhteydessä yhdistyksen jalostustoimikuntaan pentuetta suunnitellessaan. 

Jalostuksen pitkäjänteinen ohjaaminen näin ollen on ollut hankalaa. Tällä hetkellä yhdistys kokee 

tärkeäksi luotettavien terveystietojen keräämisen sekä tiedottamisen ja valistustyön. 

 

Rodun tavoiteohjelman toteutumista seurataan jatkossa eri menetelmin (mm. terveys- ja 

elinvoimaisuusseuranta, jalostus-seuranta, populaation kasvun seuranta) tilastoimalla saatavilla 

olevia tietoja ja laatimalla niistä yhteenvetoja, joista tiedotetaan yhdistyksen lehdessä. Myös 

näyttelytulosten ja -arvostelujen seuranta antavat merkittävää tietoa ohjelman toteutumisesta. 

 

Nykyään rodun käyttötarkoitus on olla seurakoira ja se on myös suosittu näyttelykoira. Suuren 

oppivaisuutensa vuoksi rotu sopii hyvin myös muunlaiseen harrastamiseen kuten tottelevaisuuteen 

ja agilityyn. Rotu menestyy hyvin sekä kaupunkiolosuhteissa että maaseudulla. Sillä on kokoonsa 

suhteutettava liikunnan tarve – se viihtyy lenkkipolulla yhtä lailla kuin kotona seurakoirana. 
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2. RODUN TAUSTA 

 

 

2.1 Rodun historia 

 

 

Alkuaan maltankoiraa käytettiin laivoissa rottakoirana; sittemmin se kulkeutui merimiesten mukana 

muualle Eurooppaan päätyen ”hienostorouvien lemmikiksi”. Maltankoira on vanhin tunnetuista 

bichon-tyyppisistä koirista, sillä jo muinaisesta Egyptistä on löytynyt sitä esittäviä pienoispatsaita ja 

koira on kuvattuna Ramses II:n haudassa. Rotu on todennäköisesti tätäkin vanhempi. 

 

Ateenalaisessa ruukussa 900-luvulta eaa on pienen valkoisen egyptiläisen näköisen koiran kuva. 

Ruukun tekstin mukaan koirat olivat peräisin Melitan saarelta eli nykyiseltä Meledalta 

Adrianmereltä. Kallimachos kirjoitti ensimmäisen tunnetun kuvauksen maltankoirista noin vuonna 

230 eaa. Myös Aristoteles (384 -322 eaa) mainitsee aikansa koiria luetteloidessaan pienikokoisen 

rodun, jota hän kutsuu nimellä ”canis melitenses”. Muinaisessa Roomassa nämä koirat tunnettiin 

perheenemäntien suosimina seuralaisina, joita runoilija Strabon ylisti. Maltankoira oli levinnyt 

laajalle Välimeren ympäristössä jo ennen ajanlaskun alkua, mutta sen täsmällistä alkuperää ei 

kuitenkaan tunneta. Rodun nimi ”maltankoira” viittaisi sen olevan kotoisin Maltan saarelta – 

toisaalta vahvimmin uskotaan sen olevan lähtöisin Italiasta. Adjektiivi ”maltalainen” juontaa 

juurensa turvapaikkaa tai satamaa tarkoittavasta seemiläisestä kantasanasta ”malat”. Sana esiintyy 

monissa Keski-Välimeren paikannimissä, kuten esim. Meledan saari Adrianmeressä, Melitan 

kaupunki Sisiliassa ja Maltan saari. Joka tapauksessa maltankoiran esi-isät elivät Välimeren alueen 

satamissa ja rannikkokaupungeissa, joissa ne metsästivät satamien varastoissa ja laivojen 

lastiruumissa eläviä hiiriä ja rottia. (Bichon Maltais – valiokirja 1960–2003) 

 

Ranskassa maltankoira pääsi suosioon 1400-luvulla. Kuuluisassa kuvakudoksessa ”Nainen ja 

yksisarvinen” esiintyy nykyisiä yksilöitä muistuttava koira. On useita mielipiteitä siitä, miten 

maltankoira kulkeutui Brittein saarille, mutta luultavasti se tuotiin saarille ristiretkeläisten palatessa 

kotiin. 1500-luvun loppuun mennessä maltankoirasta oli tullut naisväen lemmikki. (Bichon Maltais 

– valiokirja 1960–2003) 

 

Myöhäiskeskiajalta löytyy maltankoirasta monta kuvausta sekä Ranskasta että Saksasta. Useat 

taiteilijat, mm. Goya, Sir Joshua Reynolds, Sir Edwin Landseer ja Tizian ovat vuosisatojen kuluessa 

kuvanneet maltankoiria oman aikansa salongeissa kauniiden naisten vierellä. Maltankoira nähdään 

muun muassa kuningas Frans I:n ja Alban herttuattaren rinnalla. Renessanssiajalta tunnetaan mm. 

Gesnerin ja Elisabath I:n hovilääkärin Johannes Cajuksen selostuksia maltankoirasta. Cajus kirjoitti, 

että naiset kanniskelevat niitä alituiseen käsivarsillaan ja sylissään ja antoivat niiden nukkua 

vuoteessaankin. Hän väitti myös, että rotu oli peräisin Melitan kalastajakylästä Sisiliasta. Melitan 

nimi muuttui Maltaksi Englannissa, koska englantilaisilla oli varsin horjuvat tiedot maailmasta 

oman imperiuminsa ulkopuolelta. He tiesivät kyllä Meledan, mutta Melitasta heillä ei ollut 

aavistustakaan. Maltan saarelta ei tiettävästi ole löydetty jälkeäkään maltankoirasta. (Bichon 

Maltais – valiokirja 1960–2003) 

 

Rotua kehitettiin 1600-1700–luvuilla pienemmäksi, jolloin se oli vaarassa tuhoutua. Maltankoirien 

arvioitiin tuolloin olevan oravan kokoisia. Sittemmin rotuun sekoitettiin vieraita aineksia – etenkin 

villakoiria ja kääpiöspanieleita. Rotuun sekoitettiin myös itäaasialaisia kääpiökoiria, joita tuotiin, 

Länsi-Intian kautta, Englantiin. Tämä pelasti kylläkin rodun, mutta teki sen myös niin 

epäyhtenäiseksi, että oli muodostettava useita rotuja. Tri Wallher luetteli vuonna 1817 seitsemän 

erilaista maltankoirarotua ja Reichenbach vuonna 1836 yhdeksän. Englantilaiset kasvattajat 
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kehittivät rodulle sen nykyisen ulkonäön. (Bichon Maltais – valiokirja 1960–2003) 

 

2.2 Maltankoira Suomessa 

 

 

Suomeen ensimmäiset maltankoirat tulivat 1900-luvun alussa. Ensimmäinen maltankoira ” Milka” 

tuli Venäjältä Pietarista 1.12.1912. Rouva Ester Hännisen omistama ja ehkä kasvattama uros 

”Pumpuli”, joka oli syntynyt maassamme, oli 1920-luvun alussa myös näyttelyissä mukana. Sen 

vanhempien Rexin ja Floran tiedettiin polveutuvan Venäjän hovissa olleista koirista. Flora oli 

merkitty vuoden 1920 kantakirjaan. Kanta lienee sitten sammunut, sillä uusia rekisteröintejä ei 

tapahtunut moniin vuosiin. 1930-luvulla tuotiin muutamia koiria Saksasta ja Ruotsista, mutta 

pentueita syntyi kuitenkin vähän. (Bichon Maltais – valiokirja 1960–2003) 

 

Vuonna 1946 rouva Daisy Eskola aloitti kennelnimellä av Maccambon maltankoirien kasvatuksen 

Suomessa. Siitosurokseksi hän hankki Ruotsista Caesar av Barbetten, joka saavutti täällä pian 

muotovalion arvon. Sittemmin kanta lisääntyi tuonneilla Saksasta, Ruotsista ja Alankomaista. 

Kasvatustyö sai vauhtia, kuin Judith Klingberg hankki vuonna 1954 Ruotsista uroksen täyttämään 

siitoskoiravajetta. Vuonna 1959 rouva Raili Tuovinen osti Alankomaista Tonnyn ja rouva Vuokko 

Hynönen Saksasta Exl von Waldfriedenin. Siitokseen on käytetty varsinkin Af Hanneberg-kennelin 

kasvatteja, jotka ovat edellä kerrotun Exlin jälkeläisiä. (Bichon Maltais – valiokirja 1960–2003) 

 

Suomen maltankoirakantaa vahvistettiin 1970-1980–luvuilla ensisijaisesti Ruotsista tuoduilla 

koirilla. Muutama koira tuotettiin Englannista. Jalostuspohja oli kuitenkin pieni usean 

vuosikymmenen ajan. Kun rabieksen leviämisen estämiseksi luodut karanteenimääräykset purettiin, 

avautuivat mahdollisuudet tuoda uutta verta myös muualta Euroopasta. Niinpä 1980-luvun lopulta 

aina näihin päiviin saakka Suomeen on tuotu maltankoiria useista eri maista vuosittain lähes 

säännöllisesti. Tuontimaina ovat olleet muun muassa Ruotsi, Tanska, Saksa, Yhdysvallat, 

Alankomaat, Itävalta ja Italia. (Bichon Maltais – valiokirja 1960–2003)Viime vuosina tuontimaiden 

joukkoon ovat tulleet Espanja, Unkari, Puola ja Venäjä. Myös leasing-uroksia on viime vuosina 

tuotu Ruotsista, Saksasta, Espanjasta sekä kaukaisimpana Thaimaasta. 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana maltankoiraa on kasvattanut 25 kasvattajaa, joilla on 

kennelnimi sekä muutamia kasvattajia, jolla ei ole kennelnimeä. Uusia kasvattajia on kuitenkin 

tullut viimeisten vuosien aikana lopettaneiden kasvattajien tilalle. Aktiivisia kasvattajia on tällä 

hetkellä noin15 henkilöä. Näistä kenneleistä viidessä kasvatettiin maltankoiria jo 1980-luvulla. 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty maltankoirien vuosittaiset kasvattajamäärät ja heidän tuottamansa 

pentueiden lukumäärät. 
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Kaavio 1. Maltankoiran kasvattajamäärät ja pentueiden lukumäärät Suomessa vuosina 1997 

-2012. (KoiraNet-jalostustietojärjestelmä 2013) 

 

Suomessa 2000-luvulla noin kolmanneksella kasvattajista oli kennelnimi. Jalostukseen käytetään 

vuosittain 16–20 narttua. Suomen maltankoirien kasvatustoimintaa voidaan pitää pienimuotoisena 

harrastustoimintana. 

 

 

3. YHDISTYSORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

 

3.1 Maltalaiset ry 

 

Suomessa toimii rotua harrastava yhdistys, Maltalaiset ry. Sen tarkoituksena on omalla työllään 

auttaa pitämään maltankoira terveenä ja rotumääritelmän mukaisena rotuna. Liitteessä 1 on 

maltankoiran rotumääritelmä. 

 

1960 ja 1970-luvuilla Maltalaiset toimi silloisen Seura- ja Kääpiökoirayhdistyksen alaisuudessa 

alajaostona ja Seurakoirat -lehdessä maltankoirilla oli oma palstansa, jossa julkaistiin muun muassa 

näyttelyarvosteluja. 

 

Maltalaiset ry:n perustaminen oli lähtenyt liikkeelle muutamien rodunharrastajien aktiivisuudesta ja 

rakkaudesta maltankoiraan. Perustava kokous kutsuttiin koolle 21.9.1974 Pieksämäelle. 

Kokouksessa oli läsnä 18 henkilöä ja yksimielisesti päätettiin perustaa maltankoirien rotua 

harrastava yhdistys. Perustamiskokouspöytäkirjan mukaan yhdistyksen tärkeimpinä tehtävinä tuli 

olemaan jalostustoiminta, tiedon levittäminen maltankoiran omistajille, jäsenten välinen aktiivinen 

kanssakäyminen, kirjallisen tuotannon/ maailmankirjallisuuden seuraaminen ja muiden vastaavien 

yhdistysten kanssa tapahtuva yhteistyö. Lisäksi oli pyrkimys hyviin ihmis- ja ihmiskoirasuhteisiin. 

Aluksi yhdistyksen rekisteröity kotipaikka oli Pieksämäki ja yhdistys toimi Suur-Savon 

Kennelpiirin jäsenyydessä. 1980- luvulla yhdistyksen kotipaikka muutettiin Helsinkiin ja se siirtyi 

Helsingin Seudun Kennelpiirin jäseneksi, jonka jäsen se on edelleen.   

 

Seura- ja kääpiökoirayhdistys ilmoitti 3.8.1977 kirjeellään siirtäneensä Maltalaiset ry:n jäseneksi 
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omaan jäsenyhdistykseensä. Näin Maltalaiset ry siirtyi itsenäiseksi yhdistykseksi. Suomen 

kennelliitto antoi yhdistykselle rotua harrastavan yhdistyksen oikeudet 1.8.1978 alkaen. 

Yhdistyksen säännöt ovat liitteessä 2. 

 

Jalostustoimikunta aloitti toimintansa yhdistyksen ensimmäisenä vuotena. Toisella toimikaudella 

vuonna 1976 jalostustoimikunta sai ensimmäisen jalostusohjesäännön valmiiksi ja se julkaistiin 

Seurakoirat -lehdessä no 1/76. Alkuperäisen jalostusohjesäännön ja jalostustoimikunnan tavoitteet 

olivat: noudattaa kaikissa toiminnoissaan Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubbens ry:n 

koirankasvatuksesta ja jalostuksesta antamia sääntöjä ja ohjeita. Jalostustoimikunnan tavoitteena on 

yhteistyössä kasvattajien kanssa saattaa maamme maltankoirakanta vastaamaan luonteeltaan, 

rakenteeltaan, ulkomuodoltaan ja siitosominaisuuksiltaan FCI:n rodulle asettamia määritelmiä. 

Toimintaperiaatteisiin kuuluvat: 1 varsinainen neuvontatyö siitosyhdistelmiä laadittaessa, 2. 

periytymistulosten seuraaminen, 3. jälkeläistarkkailu ja tietojen saattaminen kasvattajien käyttöön, 

4. jalostuskertomusten laatiminen, 5. muu koiranjalostukseen liittyvä neuvontatyö. 

 

1990-luvulla jalostusohjesääntöä päivitettiin uusilla ohjeilla suosittamalla kasvattajille mm. 

jalostuskoirien polvitarkastuksia, siitokseen käytettävälle nartulle vähintään 1. palkinto näyttelyssä 

ja urokselle näyttelyssä 2 x KUMA kahdelta eri tuomarilta, urokselle korkeintaan 3 pentuetta/vuosi 

ja alle 12 kk ikäistä narttua ei tulisi käyttää siitokseen. (Maltankoira-lehti 4/94, 8-22).  

 

Maltalaiset ry:n jäsenistö kokoontuu kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä 

sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja käyttää yhdistyksen päätäntävaltaa. Hallituksen 

puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Kuudesta hallituksen varsinaista 

jäsenestä kaksi on erovuorossa, joiden tilalle voidaan valita uudet jäsenet kolmeksi seuraavaksi 

vuodeksi. Vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan vuodeksi kerrallaan. 

 

Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin ja se kokoontuu vuosikokouksen yhteydessä ja 

muutoin tarvittaessa. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. 

Yhdistyksen sihteeri, pentuneuvoja, jäsensihteeri valitaan hallituksen keskuudesta vuodeksi 

kerrallaan. Hallitus valitsee rahastonhoitajan ja toiminnantarkastajan, jotka voidaan valita myös 

hallituksen ulkopuolelta. 

 

Jalostustoimikunta koostuu kolmesta henkilöstä. Yhdistys valitsee jalostustoimikunnalle 

kokoonkutsujan + 2 jäsentä vuodeksi kerrallaan. Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisuudessa. 

Jalostustoimikunta tekee jalostukseen liittyviä suosituksia, päätöksiä ja ehdotuksia 

jalostusyhdistelmistä. Jalostustoimikunta arvioi vuosittain tarvittavat toimenpiteet jalostuksen 

tavoiteohjelman toteuttamiseksi. Vanhan jalostusohjesäännön korvaa tämä jalostuksen 

tavoiteohjelma.  Keskeisenä tehtävänä on kerätä tietoa (esimerkiksi rekisteröintimääristä, 

käytetyistä yhdistelmistä ja terveystiedoista) ja koostaa siitä maltankoiralehdessä jäsenille 

julkaistavia tiedotteita. 

 

Pentuneuvojaksi nimetään yksi yhdistyksen jäsenistä, joka vastaa pentuvälityksestä ja 

neuvonnasta. Myytäviä pentuja voi tiedustella hänen kauttaan. Hänelle ilmoitetaan 

astutussuunnitelmista, jotta hän voi kertoa pennun kysyjälle milloin ja missä päin olisi pentuja 

tulossa. 

 

Jäsensihteeri pitää yllä jäsenrekisteriä (varsinais-, kunnia-, perheen- ja pentuejäsenet), hoitaa 

osoitteenmuutokset ja listaa eronneet ja uudet jäsenet. Esittää kokouksissa uudet jäsenet hallituksen 

hyväksyttäväksi.  
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Nettivastaavan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen kotisivujen päivitykset. Maltalaiset ry sai omat 

kotisivut Internetiin vuonna 2000. 

 

Julkaisutoiminta toimittaa Maltalaiset ry:n jäsenlehteä. Lehdelle valitaan päätoimittaja, 

toimitussihteeri ja avustava toimittaja. Maltalaiset ry ryhtyi julkaisemaan omaa jäsenlehteään 

vuodesta 1980 lähtien. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa, nykyisin 4-väripainatuksena. Yhdistyksen 

lehdessä julkaistaan muun muassa jäsenten kirjoituksia koiristaan, näyttelytuloksia, koiran hoito-

ohjeita, tietoja kennelliiton päätöksistä, kasvattaja- ja tuomariesittelyitä yms. Maltankoirien 

valiokirja vuosilta 1960–2003 valmistui vuonna 2004 yhdistyksen 30. juhlavuoden kunniaksi. 

Uuden valiokirjan julkaisu on suunnitteilla yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuodeksi. 

 

Muu toiminta Maltalaiset ry:llä on ollut monipuolista. Vuonna 1981 Maltalaiset ry oli ensimmäistä 

kertaa mukana koiranäyttelyn järjestelyissä ja tämän näyttelyn yhteydessä pidettiin ensimmäinen 

maltankoirien oma erikoisnäyttely. Sittemmin erikoisnäyttelyjä on järjestetty säännöllisesti 

vuosittain. Alkuvaiheessa erikoisnäyttelyjä pidettiin kaikkien rotujen näyttelyjen yhteydessä mutta 

viime vuosina erikoisnäyttely on vakiinnutettu Suomen kääpiökoirayhdistyksen SKKY:n 

erikoisnäyttelyn yhteyteen Helsingin Kaivopuistossa. 

 

1980-luvulla yhdistyksen jäsenmäärän ja pentutuotannon ollessa suurimmillaan, järjestettiin 

vuosittain jäsenille yhteisiä tapaamisia ”turkin hoidon” tai yhdistyksen rahan hankintakampanjoiden 

muodossa. Yhdistyksessä toimi tuolloin naistoimikunta, joka järjesti tapahtumia, kuten pikkujouluja 

ja myyjäisiä, lähinnä Helsingin seudulla. Tuolloin järjestettiin myös aktiivisesti näyttelykoulutusta. 

 

1990-luvulla järjestettiin erilaisia kilpailuja jäsenistön aktivoimiseksi: valokuvauskilpailu, Suomen 

vanhin maltalainen kilpailu, vuoden kuva kilpailu jne. Vuonna 1991 pidettiin Järvenpäässä 

yhdistyksen ensimmäiset kesäpäivät, jonka ohjelmassa oli leikkimielisen kilpailun ohessa myös 

mahdollisuus polvitarkastuksiin sekä opastettiin turkinhoitoa. Vuonna 1998 alettiin julkaista 

kasvattajaluetteloa maltankoira-lehdessä. 

 

2000-luvulla on järjestetty match-show-tapahtumia lähes vuosittain, näyttelykoulutusta sekä 

yhdistyksen rahanhankintakampanjoita kirpputorien ja erilaisten myyntiartikkeleiden muodossa. 

Vuosittain on järjestetty ”vuoden maltalainen” kilpailu näyttelytulosten perusteella. 

 

Vuonna 2012 järjestettiin Virroilla maltankoirien kesäpäivät, jossa oli leikkimielisiä kilpailuja ja 

mukavaa toimintaa koirien kanssa. Samana vuonna myös toinen maltankoirien tapaaminen 

järjestettiin Turussa. 

 

 

3.2. Jäsenistömäärän kehitys 

 

 

Maltankoiraharrastajien toiminta vuosina 1963–1973 oli silloisen seurakoirayhdistyksen 

alajaostossa. Kymmenen vuoden ajanjaksolla katsottuna maltakoirien harrastajien määrä liikkui 

100–220 välillä. Jäseniä yhdistyksessä oli ensimmäisenä toimintavuonna 84 varsinais- ja 4 

perhejäsentä. Seuraavassa kaaviossa on yhdistyksen jäsenmäärät eri vuosien varrelta. 
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Kaavio 2. Maltalaiset ry:n jäsenmäärät 1974- 2012(Maltakoira – Bichon maltais lehdet) Muutamien 

vuosien jäsenmääristä ei löytynyt tarkkaa tietoa, kuviossa on tyhjät kohdat näiden vuosien kohdalla 

(1979, 1980, 1984, 1985, 1986 ja 1992). 

 

Vuodesta 1996 lukien jäsenrekisteriä alettiin päivittää säännöllisesti ja jäsenluettelosta poistettiin 

ns. kuolleet sielut. Suurimmillaan jäsenmäärä oli ollut v. 1993, jolloin oli merkitty jäsenrekisteriin 

303 jäsentä ja alhaisimmillaan jäsenmäärä oli ollut v. 1998, jolloin jäseniä oli toimintavuoden 

alussa 106. Aikavälillä 2000–2007 jäsenmäärä on vakiintunut välille 146–154. Tämän jälkeen on 

ollut pientä vaihtelua jäsenistössä.  

 

Vuoden 2012 lopussa yhdistyksen jäsenten yhteismäärä oli 135kpl. Jäsenet jakaantuivat seuraavasti: 

varsinaisjäseniä oli 95 kpl, perheenjäseniä oli 7kpl, ainaisjäseniä oli 7kpl, vuoden aikana 

pentuejäseniksi yhdistykseen kasvattajat liittivät 20 uutta jäsentä ja kunniajäsenyyden yhdistys on 

myöntänyt kuudelle henkilölle. 

 

 

4. RODUN NYKYTILANNE 

 

 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 

4.1.1 Rodun määrällinen tila 

 

Populaation koolla ja rakenteella tarkoitetaan maltankoirien määrää, keskinäisiä sukulaisuussuhteita 

ja rodun kannassa käytettyjä sukuja. Tehollinen populaatiokoko taas kuvaa rodun jalostuspohjan 

laajuutta. 

 

 Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan maaliskuussa 2013 Suomessa on 

rekisteröitynä yhteensä 3139 maltankoiraa. 

 Vuosittain rekisteröidään n. 50 uutta maltankoiraa. Tähän lukuun sisältyvät 

penturekisteröinnit, tuontikoirat ja omistajasiirrot. Maltankoira ei ole koskaan ollut 

”muotirotu”, mutta rodulla on aina ollut oma vankka kannattajapiirinsä – kenellä on kerran 

ollut maltankoira, hänellä on usein jatkossakin maltankoira. 
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 Todellisuudessa Suomessa on ehkä n. 500 maltankoiraa. Arvio perustuu vuosittaiseen 

rekisteröinti määrään kerrottuna keskiarvoisella eliniänpituudella. 

 Kansainvälisesti arvioiden rodun rekisteröintien määrä on Suomessa vähäinen. 

 Pohjoismaissa maltankoirien rekisteröinnit ovat lähes samalla tasolla Suomen rekisteröintien 

kanssa. 

 USA ja Italia ovat maltankoiria eniten rekisteröiviä maita. 

 Euroopan maista yleensä ei ole saatavissa rekisteröintitilastoja, mutta näyttelyissä käyvien 

maltankoirien määrä Euroopassa on suurempi kuin Suomessa, josta voitanee päätellä jotakin 

ylimalkaista näiden maiden populaation koosta. 

 

Maltankoiran rekisteröinnit kuvaavat rodun levinneisyyttä Suomessa. Rekisteröintien huippuvuodet 

olivat vuodesta 1967 aina vuoteen 1971. Vuodesta 1971, jolloin rekisteröintimäärä oli lähes 250 

yksilöä, alkoi kuitenkin tasainen lasku alaspäin. Vuosi 1980 oli taitekohta, jolloin rekisteröinnit 

alittivat alle 100 yksilöä. Vuoden 1981-alusta rekisteröinnit olivat parin ensimmäisen vuoden ajan 

jälleen yli sadan yksilön kunnes vv.1983–1986 ne laskivat alle sadan. 1980–luvun 

loppuvuosikymmen ja 1990-luvun alku olivat nousun aikaa ja suurimmillaan rekisteröinnit ylittivät 

120 yksilön. Vuodesta 1995 lukien rekisteröinnit ovat pysyneet alle 100 ja vuosi 1999 olikin 

pohjanoteeraus; tuolloin rekisteröitiin hiukan yli 30 yksilöä. 2000-luvulla rekisteröinnit ovat olleet 

vähitellen nousussa pohjalukemasta ja vuonna 2010 rekisteröitiin 67 uutta pentua. 

 

Maltankoirien rekisteröinnit Suomessa
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Kaavio 3. Maltankoirien rekisteröinnit Suomessa vuosina 1997 - 2012. (KoiraNet-

jalostustietojärjestelmä 2013) 

 

Suomeen on tuotu maltankoiria ulkomailta aina 1940 – luvulta saakka. Tuontien määrä 

kuitenkin lisääntyi merkittävästi Suomen rabieskaranteenien vapauduttua 1990-luvun puolenvälin 

jälkeen. Tuonteja eri maista on ollut vuosittain näihin päiviin saakka lähes säännöllisesti. Vuosien 

1997–2012 aikana maahan tuotiin yhteensä 46 koiraa ulkomailta. Tuonneissa jakauma 

urokset/nartut on suurin piirtein tasapainossa. Näillä ulkomaantuonneilla on ollut myönteinen 

vaikutus maltankoirien jalostuspohjaan. 

 

Rodun perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi pitäisi vähintään 50 % kannasta jäädä 

jalostuskäyttöön. Jalostukseen tulisi käyttää koiria, jotka ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa 

ominaisuuksissa, jotta rotua voitaisi kehittää parempaan suuntaan. (Koiramme-lehti 7-8/2012) Tällä 

hetkellä jalostukseen käytetään vajaa 15 % uroksista ja 25 % nartuista, määrä on huolestuttavan 

pieni rodun tulevaisuutta ajatellen. Seuraavassa kaaviossa on esitetty maltankoirien tehollinen 

populaatio suhteessa jalostukseen käytettyihin uroksiin ja narttuihin. 
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Kaavio 4. Jalostuskäyttö per sukupolvi. Jalostukseen käytettyjen uroksien ja narttujen 

prosenttimäärät, teholliseen populaatioon verrattuna. (KoiraNet- Jalostustietojärjestelmä 2013) 

 

Tämän taulukon perusteella voidaan todeta, että yhä pienempää määrää sekä nartuista, että uroksista 

käytetään jalostukseen. Suunta on huolestuttava, koska nykyinen suunta kaventaa rodun geneettistä 

monimuotoisuutta. Rodun tehollinen populaatio on hyvässä nousussa, mutta vielä huolestuttavan 

alhainen.  

 

Tehollinen populaatio kuvaa geenipohjan laajuutta. Rodun geenipohjaa voidaan pitää kapeana. 

Geenipohja on kapea silloin, jos useat koirat linjautuvat tiettyyn koiraan tai vähintään sukulaisiin, 

joiden sukutauluissa myös on sisäsiitosta. 

 

Tehollinen populaatiokoko on niiden yksilöiden lukumäärä, jotka siirtävät geenien alleeleja 

seuraavaan sukupolveen. Tehollisen populaatiokoon voi laskea kaavasta: Ne = 4Nm*Nf / 

(Nm+Nf), jossa Nm on siitokseen käytettyjen urosten ja Nf siitokseen käytettyjen narttujen 

lukumäärä populaatiossa. 

  Siitokseen käytetyt urokset (ka 2008 -2012) = 13,8 

 Siitokseen käytetyt nartut (ka 2008 - 2012) = 17,8 

 Ne = 4*13,8*17,8/(13,8+17,8) 

 Ne = 31, 1 

Maltankoirien tehollisen populaation viiden vuoden keskiarvo on n. 31. 

 

Tehollinen koko on yleensä aina pienempi kuin populaation kaikkien eläinten lukumäärä, ja 

se sukupuoli, jota on vähemmän, vaikuttaa ratkaisevasti Ne:n arvoon. Mitä pienempi 

tehollinen populaatio on sitä nopeammin populaation keskimääräinen sukulaisuus ja 

sukusiitosaste kasvavat ja geenien erilaisia versioita häviää. Kirjallisuudessa esitetään, että 

populaatio on haavoittuvaisessa tilassa tehollisen koon ollessa alle 50. 

 

Lukumääräisesti pienessä rodussa on haasteellista rodun tehollisenpopulaation kasvattamisessa 

ihannekokoon.  Siksi jalostuksessa tulisi käyttää monipuolisesti erilinjaisia koiria. Kasvattajia on 

vähän, jolloin kannan rakenteeseen vaikuttaa yksittäisen kasvattajan jalostusvalinnat ja volyymi. 
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Samoja uroksia on käytetty jalostukseen huomattavasti useammin kuin narttuja. Narttujen käyttöä 

on rajoitettu pentuemäärissä ja iän mukaan. Samoja rajoituksia ei ole ollut uroksilla. Jalostukseen 

eniten käytetympien urosten jälkeensä jättämällä perimällä on ollut suurempi vaikutus rodun 

nykykantaan kuin yksittäisillä nartuilla. Jalostukseen käytetyiltä uroksilta on vaadittu parempia 

näyttelytuloksia enemmän kuin nartuilta. 

 

Urokselle asetettavalla pentukiintiöllä olisi todennäköisesti positiivinen vaikutus geenipooliin. 

Yksittäisen uroksen liikakäyttö kaventaa jalostusmateriaalia, mikä on riski rodunjalostuksessa 

tulevaisuuden kannalta. Lisäksi uroksen käyttöä pitäisi jakaa eri vuosille, jotta uroksen periyttämiä 

ominaisuuksia voidaan arvioida ennen jatkokäyttöä. 

 

Rodussa tulisi saada enemmän perinnöllistä muuntelua. Tätä kautta rodun elinvoima saadaan 

kasvamaan ja paremmat jalostusmahdollisuudet; ts. rodulla on silloin laajempi jalostuspohja. 

Vuonna 2008 syntyi Suomessa harvinainen 6 pennun maltankoirapentue – kaikki pennut jäivät 

eloon. Normaalisti pentueet ovat 1–3 pentua, joskus 4 pentua. Rodun elinvoiman kasvaessa 

pentuekoot suurenevat. 

 

 

4.1.2 Jalostuspohjan laajuus 

 

Kaaviossa 5 ja 6 on esitetty vuosina 2000- 2012 jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen 

määrät. 2000-luvun lopulla tuontikoirien määrä jalostuksessa lisääntyi. 

 

Jalostukseen käytetyt urokset
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Kaavio 5. Jalostukseen käytetyt urokset. Ulkomaalaisten, tuontikoirien ja kotimaisten urosten 

käyttömäärät astutuksiin. (KoiraNet- Jalostustietojärjestelmä 2013) 
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Kaavio 6. Jalostukseen käytetyt nartut. Tuonti- ja kotimaisten narttujen käyttömäärät 

jalostukseen. (KoiraNet- Jalostustietojärjestelmä 2013) 

 

1960–luvulla muun muassa Robby v. Schinjanga Tanga Saksasta oli oman aikansa matadoriuros 

jättäen jälkeensä 31 pentuetta ja 44 pentua; samoin oli Hanneberg Toni Peter (synt. 1961) 

Hollannista oman aikansa matadoriuros jättäen jälkeensä 26 pentuetta ja 37 pentua 

 

1970-luvulla muun muassa Beldams Kerub (synt. 1972) Englannista jätti jälkeensä 18 pentuetta ja 

36 pentua. Ellwin Heir Apparent (synt. 1975) samoin Englannista jätti jälkeensä 20 pentuetta ja 45 

pentua 

 

1980-luvulla muun muassa Twin Tops Thumb A Ride (synt. 1989) Ruotsista jätti jälkeensä 21 

pentuetta ja 45 pentua. 1980- luvulla pentuerekisteröinnit vaihtelivat 70 ja 120 välillä. Jos 

keskimääräinen pentuerekisteröinti arvioidaan olleen tuolloin viiden vuoden aikavälillä 450 yksilöä, 

niin viiden vuoden pentuemäärästä eniten käytetyn uroksen jalostusannos rotuun on ollut 27 %. 

 

1990-luvulla alettiin tuottaa maahan laajemmin ulkomaista siitoskoiria. Näiden tuontikoirien ja 

leasingkoirien käyttö oli rajoitettu yleensä tuojan omaan kenneliin siitä syystä, että tuotuja linjoja 

haluttiin varjella ja pitää ainoastaan tuojan omassa hallussa. Muun muassa 1990-luvun alkupuolella 

maahan tuotettiin Tanskasta uros Aviva Snow Prince (synt. 1987), joka jätti Suomessa jälkeensä 12 

pentuetta ja 29 pentua. Puolasta tuotettiin narttu Gitta Zlota Grota (synt. 1991), joka jätti jälkeensä 

3 pentuetta ja 11 pentua. Vähän myöhemmin tuli Itävallasta uros Troja´s Reve Blanc-Mystere 

(synt. 1992), joka jätti jälkeensä 15 pentuetta ja 35 pentua ja narttu Troja´s Reve-Blance Minette, 

joka jätti jälkeensä 5 pentuetta ja 9 pentua. Italiasta tuotettiin narttu Minuetto Katarina (synt. 

1997), joka jätti jälkeensä 1 pentueen ja 2 pentua, joista yksi uros oli jatkojalostuksessa jättäen 2 

pentuetta ja 6 pentua, joita ei enää käytetty jatkojalostukseen.  

 

Aviva Snow Princeä ja Gitta Zlota Grotaa yhdistelmänä käytettiin jalostukseen lähinnä tuojan 

omassa kennelissä 3 kertaa ja tästä yhdistelmästä yksi jälkeläinen astutettiin Minuetto Opalilla 

(synt. 1996), josta syntyneitä koiria ei kuitenkaan enää käytetty jatkojalostukseen. Aviva Snow 

Princen yksi jälkeläinen astutettiin Minuetto Opalilla 2 kertaa (6 pentua), josta yhdistelmästä 

syntyneitä jälkeläisiä ei myöskään enää käytetty jatkojalostukseen. Itävaltalaisen nartun Troja´s 

Reve-Blance Mineten jälkeläisiä ei käytetty koskaan jatkojalostukseen. Useiden tuontikoirien linjat 

ovat siis hiipuneet tämän päivän jalostuskäytöstä. 

 

Minuetto Opal oli vuosien 1999–2003 välisenä aikana paljon jalostukseen käytetty uros jättäen 
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jälkeensä 16 pentuetta ja 41 pentua. Sillä on jälkeläisiä 2. polvessa 65 ja 3. polvessa 40. Minuetto 

Opalin pojalla Finnteser Real Showmanilla (synt. 2000) on elossa olevia jälkeläisiä. Showmanilla 

on ollut 12 pentuetta ja 25 pentua ja 2. polvessa jälkeläisiä 27. Minuetto Opal oli aikansa 

matadoriuros ja sillä on vielä tänä päivänä merkitystä nykyisten maltankoirien jalostuspohjaan 3. 

polvessa. 

 

2000-luvun alkua voidaan meillä pitää maltankoirien jalostuksen kannalta eräänlaisena 

taitekohtana. Geenipohja alkoi laajentua useista eri maista saapuvien tuontikoirien ansiosta ja 

kasvattajat alkoivat käyttää myös leasinguroksia. 

 

Leasinguroksia alettiin käyttää vv. 2004–2010 ja muun muassa vuosina 

 2004–2005 lainattiin 2 urosta: 1 uros Ruotsista ja 1 uros Thaimaasta, 

 vuonna 2006 lainattiin 2 urosta: 1 uros Saksasta ja 1 uros Ruotsista 

 vuonna 2007 lainattiin 2 urosta Saksasta. 

 vuonna 2008 lainattiin 2 urosta: 1 uros Ruotsista ja 1 uros Espanjasta 

 vuonna 2009 lainattiin 4 urosta: 2 Ruotsista, 1 Espanjasta ja 1 Amerikasta 

 vuonna 2010 lainattiin 3 urosta: 1 Ruotsista, 1 Norjasta ja 1 Saksasta  

 

Yhteensä kuuden vuoden aikavälillä lainattiin 15 urosta ja tuotettiin maahan 31 uutta 

maltankoiraa. Se on paljon näin pienessä rodussa ja on ollut todella rodun kannalta positiivista, että 

on ollut näinä vuosina ihmisiä, jotka ovat nähneet vaivaa ja uhranneet rahaa uusien erisukuisten 

yksilöiden saamiseksi jalostuskäyttöön. 

 

Viime vuosina maahan tuodut urokset ja nartut ovat edustaneet jossain määrin uusia linjoja. 

Mutta näidenkin koirien taustalta löytyy samojen kenneleiden linjoja, joita suomalaisten 

maltankoirien sukutauluissa on jo esiintynyt 1970-luvulta lähtien (Carmidanick, Snowgoose, 

Pillowtalk´s ja Mannsown). On tyypillistä pienelle populaatiolle, että mentäessä riittävän 

monta sukupolvea taaksepäin, usein saattaa löytyä vielä ehkä samat esivanhemmatkin. 

 

Eniten jalostukseen käytetyillä koirilla on tuotettu pentuja kymmenisen vuotta sitten. Nykyisin 

samanlaista matador käyttöä ei ole yhtä laajasti. Tarkasteltaessa jälkeläisten määrää kolmannessa tai 

neljännessä sukupolvessa joillain koirilla on huomattava määrä jälkeläisiä, eivät niiden linjat ole 

silti merkittävän suuria nykypäivän populaatiossa. Jalostukseen on käytetty myös koiria, joilla ei ole 

merkittävää näyttelymenestystä taustalla. Usein tällaisten koirien jälkeläiset ovat päätyneet 

kotikoiriksi eikä niitä ole jatkojalostettu. 

 

Seuraavissa taulukoissa (taulukko 1 ja 2) on esitetty viimeisen 15 vuoden aikana eniten jalostukseen 

käytetyt urokset ja nartut sekä niiden pentuemäärät. Taulukossa 3 on esitetty tiedot viimeisen 

sukupolven ajalta 2010 - 2013. 
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Taulukko 1. Jalostukseen 15-vuoden aikana runsaimmin käytetyt urokset. (KoiraNet-

jalostustietojärjestelmä 2013) 

  
Uros syntymävuosi Pentueita Pentuja 

%-
osuus  

Pentuja toisessa 
polvessa 

1 MINUETTO OPAL 1996 15 40 5,52 % 70 

2 

PILLOWTALK'S RICKY 
LOVE 2003 12 36 4,97 % 38 

3 

SINPHONY OF VENICE 
HENGEL 2006 10 33 4,56 % 53 

4 MORITSVALTTERI 1994 12 32 4,42 % 26 

5 

FINNTESER REAL 
SHOWMAN 2000 12 25 3,45 % 37 

6 

ST SAPHORIN'S STRAIGHT 
ON 2006 8 24 3,31 % 19 

7 CHIKING GRAND FELLOW 2006 5 23 3,18 % 7 

8 FABIO FORUSSI 2007 9 20 2,76 % 31 

9 TEMPTING LITTLE BIG MAN 2000 7 19 2,62 % 15 

10 RICH SNOW WHITE 2003 4 18 2,49 % 25 

11 BRAVEHEART 2000 9 17 2,35 % 13 

12 

STRAIGHT FIRE PLAYING 
TO WIN 2004 5 15 2,07 % 8 

13 

DOWNSLOPES WHITE 
SNOWFLAKE 2009 4 14 1,93 % 5 

14 

WHITE MAGIC KEEP IN 
TOUCH 2005 5 14 1,93 % 8 

15 TWIN TOPS THUMB A RIDE 1989 6 13 1,80 % 39 

 

 

Taulukko 2. Jalostukseen 15-vuoden aikana runsaimmin käytetyt nartut (KoiraNet-

jalostustietojärjestelmä 2013) 

# Narttu syntymävuosi Pentueita Pentuja 
%-

osuus  
Pentuja toisessa 
polvessa 

1 CHIQUITA 2006 4 20 2,76 % 7 

2 PARRIMA-ARIH ESMERALDA 2004 4 18 2,49 % 25 

3 VALKOHELMEN HANNARIINA 2002 5 16 2,21 % 10 

4 KESÄ KALLIO CARLOTTE 2000 4 16 2,21 % 54 

5 

KREIVINKARTANON RAGGIO 
DI LUCE 2000 6 16 2,21 % 11 

6 

DOWNSLOPES WHITE 
FANTASY 2007 3 14 1,93 % 11 

7 

TVOJA NAVSEGDA 
IZMIHALKOVSKOGOPARKA 2003 4 14 1,93 % 3 

8 

WHITE MAGIC NAOMI-
DREAM 2002 4 14 1,93 % 15 

9 EXALTED AIDA 2006 4 13 1,80 % 0 

10 VALKOHELMEN JAMIETTA 2004 5 12 1,66 % 3 

11 MANTTELMOPIN AURORA 2000 4 12 1,66 % 20 

12 KREIVINKARTANON PYRY 1997 4 11 1,52 % 9 

13 CHIKING HOT QUEEN 2007 3 11 1,52 % 5 

14 CHIKING ALL OF MY LOVE 2002 3 11 1,52 % 11 

15 VALKOHELMEN GAMILLA 1999 4 10 1,38 % 34 
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Taulukko 3. Jalostukseen eniten käytetyt urokset ja nartut viimeisen sukupolven ajalta 2010-

2013. (KoiraNet-jalostustietojärjestelmä 2014) 

Uros Narttu Pentuja Pentuei Pentuei Pentuja Pentuja Pentuei

1

DOWNSLOPES WHITE 

SNOWFLAKE

DOWNSLOPES WHITE 

FANTASY
12 3 1 5 12 3

2
CHIKING GRAND FELLOW CHIQUITA 11 2 1 7 20 4

3
RICH SNOW WHITE PARRIMA-ARIH ESMERALDA 10 2 7 27 18 4

4

FINNTESER UP'S WHAT A 

PLAYBOY
BAYMOUNT JOYCELYN 9 2 9 2

5

MINDACARAS LICENSE TO 

KILL
CASSY MAY Z FAKPOLU 9 2 9 2

6
THAMIRE'S BODYGUARD CHIKING HOT QUEEN 7 2 1 3 7 2

7
SHIAWANDI JAFFAR KARHULINNA BLONDI 7 1 1 3 7 1

8
DOWNSLOPES WHITE MOON GRACE IMAGE NEW DESIGN 7 2 2 8 7 2

9
BERNARDO EXALTED AIDA 6 2 9 3

10

DOWNSLOPES WHITE 

SNOWFLAKE
DOWNSLOPES WHITE LOVE 5 2 8 3

11

MINDACARAS LICENSE TO 

KILL

PAW'S MYSTERY 

CASSANDRA PARIS
5 1 5 1

12

DOWNSLOPES WHITE 

DOGMATIX
THAMIRE'S ALLEGRO 5 1 5 1

13
WHITE MAGIC FOREVER DIOR

MINDACARAS MY MAGIC 

DANCER
5 2 5 2

14
WHITE MAGIC QUIZMASTER WHITE MAGIC NAOMI-DREAM 5 1 5 20 5 1

15

KREIVINKARTANON LITTLE 

BIGLOVER

KREIVINKARTANON WERA 

LEE
5 1 5 1

Tilastointiaikana
Toisessa 

polvessa
Yhteensä

 
 

Jalostukseen käytettyjen urosten kohdalla on käytetty ulkomaisia, kotimaisia sekä tuontikoiria. 

Samoja uroksia on käytetty muutaman kerran vuodessa jalostukseen. Jalostukseen käytettyjen 

urosten keskimääräinen jalostuskäytön ikä on hieman yli 3 – vuotta, vähän vuodesta riippuen. 

 

Nartuissa on jalostukseen käytetty samoin kuin urostenkin kohdalla kotimaisia ja tuontikoiria, mutta 

kotimaisten koirien osuus on suurempi kuin urosten kohdalla. Jalostusnartuilla keskimääräinen 

jalostuskäytön ikä on ollut hieman korkeampi kuin urosten kohdalla, lähempänä 4- vuotta.  

Seuraavassa kuviossa on esitetty jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen vuosittainen 

keskimääräinen jalostuskäytönikä. 
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Kaavio 7. Keskimääräinen jalostuskäytön ikä. Keskiarvoisesti jalostukseen käytetään kolmen ja 

puolen vuoden ikäisiä koiria. Uroksia käytetään hieman nuorempana kuin narttuja. (KoiraNet- 

Jalostustietojärjestelmä 2013) 

 

Maltankoirien tehollinen populaatio on ollut nousussa lähivuosina. Tämä edesauttaa mahdollisuutta 

sukusiitosprosentin pitämiseen kurissa. Jos populaation koko pienenee, kaventuu samalla myös 

tulevaisuuden geenipohja ilman ulkomaantuonteja, ulkomaisten tai leasingkoirien käyttöä 

jalostukseen. Onneksi tuonti/leasingkoirien määrät eivät ole laskeneet ja Suomeen on saatu uusia 

geenejä jalostukseen. Näitä koiria on kuitenkin käytetty jalostukseen useamman kerran, jolloin taas 

tätä kautta jalostusurat kapenevat. Kasvattajien tulee huomioida tämä omassa jalostustyössään.   

 

Suomessa maltankoirien rekisteröinnit ovat olleet pienoisessa nousussa 2000- luvulla. Pentueen 

koko on pysytellyt keskimäärin kolmessa pennussa/pentue. Sukusiitosprosentti on ollut laskussa 

2000- luvulla, mistä voidaan päätellä, että uusia linjoja on käytetty ja ehkä tämä auttaa myös 

tulevaisuudessa pitämään sukusiitosprosentin alhaisena. On kuitenkin otettava huomioon, että 

KoiraNet:ssä ei ole saatavilla täydellisiä sukutauluja, joten sukusiitosprosentti ei ole täysin varma 

vaan pidemmälle sukutaulua katsottaessa saattaisi löytyä samoja sukulaisia. Ulkomailta tuotujen 

koirien ansiosta ovat sukulinjat suomessa laajentuneet.  
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Kaavio 8. Maltankoirien keskimääräinen sukusiitosprosentti.  
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Taulukkoon otettu tiedot vuodesta 1995 alkaen, vuoden 2000 jälkeen sukusiitosprosentti on alle 5 

%, mikä on Suomen kennelliiton suosituksena. Tosin yksittäisissä pentueissa on tehty jonkin verran 

linjasiitosta, jolloin sukusiitosprosentti on ollut korkeampi. Keskiarvoisesti tilanne on hyvä, vaikka 

maltankoirien populaatio on maassa suhteellisen pieni. (KoiraNet- Jalostustietojärjestelmä 2013) 

 

Maltankoirilla sukusiitosaste on ollut laskusuuntainen muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta. 

Prosentti on pysytellyt 2000-luvulla pääsääntöisesti alle 3 %. Jalostukseen on käytetty eri 

sukulinjoista olevia koiria, vaikkakin täytyy ottaa huomioon, että ulkomaisten koirien sukutaulujen 

taustalta voi löytyä samoja sukulaisia kuin suomalaisessa kannassa jo on. Mitä kauemmas 

sukutauluja tutkittaisiin, voitaisiin löytää lisää samoja sukulaisia. Tämä kaventaa pohjaa, mihin 

tulisi kiinnittää huomiota jalostuksessa. 

 

Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti lähisukulaisten yhdistelmiä isä/emä ja jälkeläinen tai 

sisarukset, jolloin sukusiitosprosentti on 25 %, ei tule tehdä. Lisäksi muita lähisukulaisyhdistelmiä, 

jossa sukusiitos- % on 12,5 ei suositella. (Koiramme lehti 7-8/2012) 

 

  

4. 2. Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
 

4.2.1Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun tarkoituksesta 

 

Rotumääritelmän mukaan maltankoira on eloisa, helposti kiintyvä, hyvin kuuliainen ja älykäs koira. 

Historian alkuaikoina rodun esi-isät metsästivät sataman varastoissa ja laivoissa hiiriä ja rottia. Rotu 

tunnettiin jo muinaisessa Roomassa perheenemäntien ja salonkien seurakoirana. Maltankoiran 

varsinainen käyttötarkoitus on siis seurakoira, mutta älykkyytensä vuoksi sopii monipuoliseksi 

harrastuskoiraksi. 

 

”Maltankoira on pieni koira, mutta suuri persoonallisuus”. Maltankoirassa on edelleenkin esi-isiltä 

saatua terrieriluonnetta, joka voi tulla esille johtajaluonteena ja dominointina joissakin yksilöissä 

enemmän kuin toisissa. 

 

 

4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

 

Maltankoiran tulee olla luonteeltaan tasapainoinen, itsevarma ja iloinen. Syksyllä 2012 tehtiin 

maltankoirien terveyskysely, jossa pyrittiin selvittämään myös koirien luonteen ominaisuuksia. 

Seuraavassa kuviossa on esitetty prosentteina luonteenpiirteet kyselyn tulosten mukaan. Suuria 

eroja ei luonteenpiirteissä ole havaittavissa eri sukupuolten välillä. Suurin osa koirista on leikkisiä, 

ystävällisiä, vilkkaita ja rohkeita. Kyselyn mukaan yksikään koirista ei ollut apaattinen tai 

hermostunut. 
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Kaavio 9. Maltankoiran luonne. Terveyskyselyn 2012 tulokset. 

 

Näyttelyssä käyneiden koirien luonnetta ulkomuototuomarit olivat kuvanneet seuraavasti: hyvä 

luonne, miellyttävä käytös, erinomainen luonne, iloinen, reipas, ihana luonne, hieman arka, 

ihastuttava, itsevarma, helposti lähestyttävä ja kiva temperamentti. Lähes kaikissa 

näyttelyarvosteluissa on rastitettu kohta: ”suhtautuminen tuomariin; rodunomainen lähestyttäessä” 

 

Edellinen terveys- ja elinvoimaisuuskysely tehtiin vuonna 2007. Kyselyn tulokset ovat liitteessä 3. 

Tällöin rodussa arvioitiin esiintyvän arkuutta, mikä ominaisuus ei kuulu maltankoiran luonteeseen. 

Osa näistä ongelmista on perinnöllisiä tai hankittuja ominaisuuksia, joiden syynä on ylisuojeleva tai 

väärä kasvatus. Pelokkuudella on todettu olevan suuri periytymisaste. Maltankoira on 

hyväntahtoinen ja yhteistyöhaluinen, mutta se voi olla myös itsepäinen ja erittäin 

voimakastahtoinen. Se vaatii normaalin tapakasvatuksen. Maltankoira on valpas, leikkisä ja 

helppo koulutettava.  

 

Arkuus tai muut puutteet hermorakenteessa rajoittavat koiran sekä sen omistajan elämää. Arkuuteen 

ja pelokkuuteen tulee suhtautua jalostuksessa vakavasti, koska ne ovat voimakkaasti periytyviä 

ominaisuuksia – tutkimuksen mukaan jopa 50 %.( Goddard ja Beilharz 1983, Sundgren 2003 ) 

 

Maltankoiralle ei ole määritelty luonnetestivaatimuksia. Tiettävästi ainakin yksi maltankoira, 

Kreivinkartanon Coco Chanel on luonnetestattu Vantaalla 9.8.2001 kokonaispistemäärällä +129. 

 

4.2.3 Käyttö ja koeominaisuudet 

Maltankoiran älykkyys ilmenee eri tavoin eri yksilöissä. Maltankoirat leikkivät mielellään muun 

muassa aktiivileluilla, halutessaan koira keksii keinon ovien aukaisemiseksi tai muun esteen 

ylittämiseen. Maltankoira hahmottaa hyvin ympäristönsä ja sen kanssa voi harrastaa agilityä.  

Oppivaisuuden ansiosta maltankoira sopii myös tottelevaisuuskoulutukseen tai koiratanssiin. 

 

Ensisijaisesti maltankoira on seurakoira ja suosituin harrastusmuoto maltankoirien kanssa ovat 

koiranäyttelyt, jotka ovat myös tärkeitä rodun jalostuksen kannalta. Suomessa näyttelyissä nähdään 

kehässä tavallisimmin 1-5 yksilöä. Erikoisnäyttelyssä voi määrä olla lähellä 20 koiraa. 

Näyttelykäyntikertojen määrä on ollut muutaman viime vuoden aikana laskussa. Vuonna 2009 
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näyttelykäyntikertoja oli 239 kertaa, vuonna 2010 oli 187 kertaa, vuonna 2011 oli 162 kertaa ja 

vuonna 2012 oli 165 näyttelykäyntikertaa (Koira-Net-jalostustietojärjestelmä 2013). Uusia 

harrastajia toivotaan mukaan näyttelyihin. 

 

Muutamia maltankoiria on kilpaillut tottelevaisuuskokeissa. Minetta (s. 1977) kilpaili melkein 

kymmenen vuotta TOKOssa. Ballerinan Cristina (s. 1990) kilpaili myös TOKOssa vuosina 1993 -

1998. ”Ensimmäinen Suomessa agilityssä kilpaillut maltankoira oli Kreivinkartanon Coco Chanel, 

joka kilpaili agilityssä vuosina 2000 - 2003”( Maltankoira lehti 3/2003). Nykyään agilityä 

harrastetaan rodun kanssa enemmän, vaikka kilpailuissa maltakoiria näkee edelleen harvoin. 

 
Vuonna 2005 aloitti toimintansa kaverikoira Vinski, jonka Suomen Kennelliitto palkitsi vuonna 2007 Turun 

koiranäyttelyissä. Kaverikoirat vieraileva erilaisissa laitoksissa, kuten päiväkodeissa ja palvelutaloissa 

ihmisten luona, jolla ei olisi muuten mahdollisuutta lemmikkien hoivaamiseen. (Maltankoiralehti 1/2007) 

 

”Suomessa on myös Suomen ensimmäinen lukukoira Börje (s. 2010), joka on saanut koulutuksen 

Yhdysvalloissa ja toimii Espoon kirjastossa. Börjelle lukevat lukemaan opettelevat 6-8 -vuotiaat sekä 

lukemisen kanssa ponnistelevat lapset, nuoret ja aikuiset”.(Maltankoiralehti 2/2011) 
 
Myös muualla maailmalla maltankoira on ensisijaisesti seurakoira. Maltankoiria on käytetty erilaisissa 

tehtävissä kuten terapiakoirina, sirkuskoirina ja jopa jälkikoirina. Koiranäyttelyiden ohella suosittuna 

harrastuksena on myös koiratanssi. 
 

4.2.4 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen 

 

Kotioloissa maltankoira on mukava lemmikki. Rotua ei suositella perheeseen, jossa on pieniä 

lapsia. Koira ei ole kauniista ulkonäöstään huolimatta koriste eikä lelu. Turkki tarvitsee säännöllistä 

hoitoa, mikäli se halutaan pitää pitkänä. 

 

Maltankoira viihtyy lajitovereiden kanssa, mutta pärjää myös perheen ainoana koirana. Koirat 

sopeutuvat ja tulevat toimeen hyvin myös erirotuisten koirien, kissojen ja muiden 

pikkulemmikkieläimien kanssa. Reviirin vahtimiskäyttäytymistä esiintyy voimakkaammin silloin, 

kun koiria on useampia.  

 

Maltankoirat kiintyvät omistajaansa voimakkaasti ja seuraavat mielellään kaikenlaista puuhailua. 

Tilaisuuden tullen koira nauttii mieluusti huomiosta ja hellyydestä omistajansa sylissä. Koira nauttii 

myös turkin hoitohetkistä, mikäli se on tottunut siihen pienestä pitäen. 

 

2012 teetetyn kyselyn vastausten mukaan uroksilla näkyi selvemmin hormonien vaikutus 

käyttäytymiseen. Noin kolmasosalla uroksista ruokahalu huononee ja levottomuus lisääntyy, kun 

lähistöllä on kiima-aikaisia narttuja. Uroksista 10 % käyttäytyy myös normaalia äänekkäämmin. 

Nartuista runsas 10 % käyttäytyy levottomammin. Sekä urokset että nartut saattavat merkkailla 

sisätiloihin hormonien vaikutuksesta, uroksista 10 % ja nartuista 5 %. Vastaavasti myös lelun tai 

toisen koiran ”astumista” esiintyy molemmilla sukupuolilla. 

 

Suurin osa astutuksista tapahtuu luonnollisesti. Vain harvoissa poikkeustapauksissa on käytetty 

keinosiemennystä. Keinosiemennys ei johtunut siitä, että astutettavat koirat eivät olisi tulleet 

toimeen keskenään. 

 

Maltankoirat ovat yleensä hyviä äitejä ja huolehtivat pennuistaan hyvin. Joissain yksittäisissä 

tapauksissa emonvaistot ovat olleet puutteelliset ja kasvattajan on pitänyt ohjata emoa pentujen 



JTO maltalaiset ry 2014-2018 19 

hoidossa, imetyksessä ja puhtaanapidossa. ”Maltankoirien emonvaistot arvioitiin hyviksi asteikolla 

1-5, jossa 1 kuvastaa heikkoa emon vaistoa ja 5 voimakasta emonvaistoa, keskiarvoksi laskettuna 

arvo oli 4,4. Myöskään sektiolla ei voida todeta olevan vaikutusta emonvaistojen voimakkuuteen. 

Emot imettivät poikasiaan kolmesta viikosta 15 viikon ikäisiksi, keskiarvollisesti n.6 

viikkoa.”(Terveyskysely 2012) 

 

 

4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisestä ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä 

niiden korjaamisesta 

 

Luonne on tärkeä osa rodun yleisvaikutelmaa, siksi arkoja tai aggressiivisia koiria ei saa käyttää 

jalostukseen. Pennunostajia tulee opastaa riittävän hyvin koiran oikeaan kasvatukseen. Nykyään 

maltankoira on yksinomaan seurakoira. Suosituin harrastus maltankoirien kanssa on koiranäyttelyt, 

mutta tottelevaisuuskoulutusta ja agilityä harrastetaan myös.  

 

 

4. 3. Terveys ja lisääntyminen 

 

4.3.1. PEVISA -ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

 

Maltankoira ei ole kuulunut perinnöllisten vikojen ja sairauksien seurantaohjelma PEVISA:an. 

Terveystulosten ja kyselyiden perustella voidaan sanoa, että ei ole tarvetta rodun liittämiseksi 

PEVISA:an. Mikäli kyselyiden tai terveystutkimustulosten mukaan havaitaan jonkin perinnöllisen 

sairauden lisääntymistä rodussa, rotuyhdistys esittää maltankoiran liittämistä PEVISA- ohjelmaan. 

Tilannetta seurataan lisäämällä terveyskyselyiden määrää ja tarvittaessa huomioidaan mahdollisuus 

liittää rotu PEVISA-ohjelmaan. 

 

Jalostustietojärjestelmän terveystutkimustilastoiden mukaan voidaan todeta, että maltankoirille 

tehdään terveystutkimuksia hyvin vähän. Koirat ovat olleet terveitä eikä tutkimuksia ole tarvinnut 

tehdä edes sairauden epäilyn vuoksi. Lonkkanivel-, kyynärnivel- tai sydäntutkimuksista ei ole 

tuloksia saatavilla viimeisen kymmenen vuoden aikana syntyneistä koirista. Polviniveltutkimuksia 

on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty noin kolmelle prosentille koirista ja tulokset ovat 

olleet 73 %:lla tutkituista koirista puhtaat 0/0. Silmätutkimuksia on tehty muutamalle prosentille 

koirista eikä tutkimusten perusteella perinnöllisiä silmäsairauksia ole löytynyt.   

 

Taulukko 4.Putnamin asteikko patellaluksaation asteista.(Kennelliitto.fi) 

Aste 0:  Polvilumpio ei luksoidu (ei mene sijoiltaan) 

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. 
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Patellaluksaatio, eli polvilumpion sijoiltaanmeno on yleinen perinnöllinen ongelma pienikokoisilla 

roduilla. Patellaluksaatio voidaan tunnustelemalla luokitella neljään eri vaikeusasteeseen (taulukko 

4 edellä). 1980-luvulla maltankoirilla tuli esille patellaluksaatiota. Sairauden vastustamiseksi 

silloinen jalostustoimikunta ryhtyi suosittelemaan kasvattajille jalostukseen käytettävien koirien 

polvitutkimuksia. Esille oli tullut maltankoirilla joitain epilepisia tapauksia, minkä seurauksena 

ohjeistettiin pidättäytymään käyttämästä jalostukseen linjoja, joissa oli todettu epilepsiaa.  

 

 

Taulukko 5. Polviniveltilasto. Viimeisen kymmenen vuoden aikana syntyneistä koirista vain 3 

%:lta on tutkittu polviniveliä. Kahdella koiralla tulos on ollut 2 tai 3 eikä tällöin koiraa suositella 

käytettäväksi jalostukseen. (KoiraNet-jalostustietojärjestelmä 2013) 

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

1988 93 3 2 1 0 0 0 3 % 67 % 33 % 0 % 0 % 0 % 

1989 125 2 1 1 0 0 0 2 % 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 

1990 104 4 3 0 1 0 0 4 % 75 % 0 % 25 % 0 % 0 % 

1991 110 8 6 2 0 0 0 7 % 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % 

1992 104 2 2 0 0 0 0 2 % 
100 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 

1993 115 7 6 0 1 0 0 6 % 86 % 0 % 14 % 0 % 0 % 

1994 83 6 5 1 0 0 0 7 % 83 % 17 % 0 % 0 % 0 % 

1995 86 0 0 0 0 0 0 0 %           

1996 77 1 1 0 0 0 0 1 % 
100 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 

1997 51 1 1 0 0 0 0 2 % 
100 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 

1998 61 3 1 1 1 0 0 5 % 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 

1999 29 0 0 0 0 0 0 0 %           

2000 52 2 2 0 0 0 0 4 % 
100 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 

2001 39 0 0 0 0 0 0 0 %           

2002 51 0 0 0 0 0 0 0 %           

2003 48 4 3 0 0 1 0 8 % 75 % 0 % 0 % 25 % 0 % 

2004 43 1 0 0 1 0 0 2 % 0 % 0 % 
100 

% 0 % 0 % 

2005 47 0 0 0 0 0 0 0 %           

2006 56 1 1 0 0 0 0 2 % 
100 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 

2007 59 1 1 0 0 0 0 2 % 

100 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 

2008 63 5 2 3 0 0 0 8 % 40 % 60 % 0 % 0 % 0 % 

2009 59 3 2 1 0 0 0 5 % 67 % 33 % 0 % 0 % 0 % 

2010 67 1 1 0 0 0 0 1 % 
100 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 

2011 48 0 0 0 0 0 0 0 %           

2012 10 0 0 0 0 0 0 0 %           

Yhteensä 1680 55 40 10 4 1 0 3 % 73 % 18 % 7 % 2 % 0 % 

 

 

Tutkittujen koirien määrä rodun populaatioon nähden on vähäinen ja tuloksissa esiintyy vikoja. 

Siksi erityisesti jalostukseen käytettävät koirat tulisi terveys tarkastaa. 
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4.3.2. Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

 

 

Terveyskyselyn 2012 tulosten mukaan terveystutkimuksissa olisi käynyt useampi koira mitä 

jalostustietojärjestelmän tuloksista löytyy. Teetettyjen tuki- ja liikuntaelinten terveystutkimusten 

tulokset ovat olleet hyvät/ normaalit. Silmätarkastuksissa oli käynyt 18 % kyselyssä mukana olleista 

koirista ja tulokset olivat puhtaat. Esille tuli yksittäinen tapaus, jossa yli 10-vuotiaalla koiralla 

todettiin HC eli harmaakaihi. Kyselyn tulokset ovat liitteessä 4. 

 

Terveyskyselyn 2012 mukaan erilaisia tulehduksia esiintyi seuraavasti kyselyssä mukana olleilla 

koirilla: Silmätulehduksia 15 %:lla, korvatulehduksia 22 %:lla, ientulehdusta 27 %:lla, virtsatie-, 

hiiva- tai suolistotulehduksia esiintyi 5 %:lla. Esille tuli yksittäisiä tulehdussairauksia; hännänpään 

tulehdus (johti hännän amputoimiseen), esinahan tulehdus, anaalirauhastulehdus, 

aivokalvontulehdus (joka ei ollut perinnöllinen) ja korvapunkin aiheuttama korvatulehdus. 

 

16 %:lla kyselyssä mukana olleista koirista esiintyi silmien vuotamista, joko ajoittaista tai jatkuvaa. 

Muutamilla koirilla silmät olivat vuotaneet vain koiran ollessa pentu. Silmien vuotamisen 

seurauksena joidenkin koirien karvat silmien alta värjääntyvät. Erilaiset tulehdussairaudet eivät 

johdu hoidon puutteesta erimerkiksi silmä ja korvatulehdukset saattavat johtua myös allergiasta. 

 

Sydämen toimintaa liittyviä oireita esiintyi vanhemmilla yli 11 -vuotiailla koirilla. Näissä 

tapauksissa esiintyi sydämessä sivuääniä, sydämen vajaatoimintaa tai laajentunut sydän. 

 

Esille tuli yksittäisinä synnynnäisinä vikoina: kivesvika, kyynelkanavan puuttuminen toisesta 

silmästä ja muutamassa tapauksessa oli pieni napatyrä, mikä ei ole vaatinut leikkausta. Joissakin 

tapauksissa tuli esille kuulon heikkenemistä vanhenemisen myötä. (Terveyskysely 2012 liite 4) 

 

Edellinen terveys- ja elinvoimaisuus kysely tehtiin vuonna 2007. Tämän kyselyn yhteenveto on 

liitteessä 3. 
 

 

 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

 

 

Maltankoiraa on pidetty varsin pitkäikäisenä rotuna - Suomen vanhin maltankoira oli kuollessaan 

17 v 11 kk eikä tämä ollut ainut yli 17 vuoden ikään elänyt maltankoira. Yhdistyksen lehtien 

kuolinilmoitusten mukaan lasketuksi maltankoirien eliniäksi saadaan keskimäärin 10 vuotta ja 3 

kuukautta, mikä on ihan normaali pienten koirien keski-ikä. 

 

Tarkasteltaessa maltankoirien kuolinsyitä ei voida todeta minkään yksittäisen sairauden olevan 

valloillaan nostamassa kuolintilastoja. Toisaalta taas tietoa maltankoirien kuolinsyistä on vähän, 

joten päätelmien tekeminen on vaikeaa. Maltankoiran yleisin kuolinsyy on vanhuus taulukon 6 

mukaisesti (seuraavalla sivulla). 
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Taulukko 6. Yleisimmät kuolinsyyt (KoiraNet-Jalostustietojärjestelmä 30.03.2013) 
Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hermostollinen sairaus 7 vuotta 10 kuukautta 3 

Iho- ja korvasairaudet 5 vuotta 1 kuukautta 1 

Immunologinen sairaus 9 vuotta 9 kuukautta 2 

Kasvainsairaudet, syöpä 5 vuotta 8 kuukautta 5 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 9 vuotta 4 kuukautta 5 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10 vuotta 1 kuukautta 2 

Luusto- ja nivelsairaus 3 vuotta 8 kuukautta 1 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 10 vuotta 6 kuukautta 4 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  9 vuotta 11 kuukautta 8 

Selkäsairaus 11 vuotta 4 kuukautta 2 

Sydänsairaus 10 vuotta 5 kuukautta 4 

Tapaturma tai liikennevahinko 5 vuotta 5 kuukautta 3 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 11 vuotta 3 kuukautta 29 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 14 vuotta 2 kuukautta 1 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 8 vuotta 7 kuukautta 9 

Kaikki yhteensä 9 vuotta 8 kuukautta 79  

 

 

4.3.4 Lisääntyminen  

 

 

Suomessa maltankoiria syntyy keskimäärin 18 pentuetta ja keskimäärin n.50 pentua vuodessa (10 

viimeisintä vuotta). Pentuekoko on kasvanut vuosien saatossa ja tällä hetkellä pentueessa on n. 3 

pentua. Kohdassa 4.1 on tarkemmat tiedot rodun vuosittaisista rekisteröintimääristä. Alla olevassa 

kaaviossa on keskiarvoiset pentujen lukumäärät poikueessa. 

 

pentueiden keskiarvoinen koko

2 2,1 2,2

2,5 2,5
2,3 2,4 2,5

2,8

3,2

2,8 2,9 2,9

3,2 3,3

2,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

pentuekoko

 
Kaavio 10. Maltankoiran pentuekoon vuosittainen keskiarvo 1997 - 2012. (KoiraNet-

jalostustietojärjestelmä 2013) 

 

2007 ja 2012 teetettyjen kyselyjen perusteella voitiin sanoa, että Suomessa maltankoiranartuilla 

normaali juoksuväli on pääsääntöisesti puolen vuoden välein. Kiima-ajanväli voi vaihdella eri 

yksilöillä neljästä kahdeksan kuukauden välillä. Ensimmäiset juoksut sijoittuivat 6-12kk aikavälille, 

yleisimmin kahdeksan kuukauden ikäisenä. Laskennallisesti pienen aineiston mukaan yksi 

kymmenestä astutuksesta jää tyhjäksi. Kantoajan pituus on normaalisti 58 - 63 vuorokautta. 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=572&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=571&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&VuosiY=2013
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Seuraavia lisääntymiseen liittyviä ongelmia on esiintynyt 

 Narttu ei pystynyt synnyttämään normaalisti vaan turvauduttiin sektioon jo ennakolta tai 

synnytyksen kestäessä.  

 Keskenmenoja tai liian aikaisia synnytyksiä.  

 Liian aikainen synnytys 55–58 vrk. 

 Joillakin nartuilla ilmeni tiinnehtimättömyyttä. 

 Muutaman nartun kerrottiin synnyttäneen epämuodostuneen pennun. Näissä esiintyi mm. 

kitalakihalkio, raajojen epämuodostuma, varvaspuutos, vesipää tai muu kehittymättömyys. 

 

Puolet synnytyksistä ovat olleet normaaleita ja puolessa synnytyksissä on jouduttu turvautumaan 

sektioon. Seuraavia syitä keisarileikkauksiin on ollut: kookas pentu/pennut, polttoheikkous tai 

poltot loppuneet kesken synnytyksen, synnytyskanava ei auennut ja ensimmäinen pentu jäänyt 

jumiin synnytyskanavaan. Koira, jolle oli tehty sektio ensimmäisellä kerralla, oli kuitenkin 

synnyttänyt normaalisti seuraavalla kerralla.  

 

Kyselyssä pentukuolleisuutta tuli esille ja syitä muun muassa 

 Synnytyksen yhteydessä pentukuolleisuuden aiheutti pennun suuri koko tai supistusten 

heikkous, jolloin pentu jäi synnytyskanavaan tai perätilasynnytys. 

 Kuolleena syntymiseen syynä kerrottiin istukan irtoaminen ennenaikaisesti. 

 Alle 3 vrk ikäisen kuolinsyynä oli keskosuus, vammaisuus tai muu elinvoiman puute. 

 Yli 3 vrk ikäisen kuoleman aiheuttaneita syitä olivat vesipää, keuhkojen kehittymättömyys 

tai tuntemattomat syyt. 
 
 

 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

 

 

Huolena on, että Suomessa suosioon tulisi ns.” tea cup –maltankoirat”. Tätä nimitystä käytetään 

todella pienikokoisista koirista. Mikäli koiria jalostetaan hyvin pienikokoisiksi, synnytys ongelmat 

lisääntyvät, pentueen koot pienenevät ja riski muista sairauksista lisääntyy. Ulkomaalaisilla 

internetin keskustelupalstoilla varoitetaan tästä ilmiöstä, jonka seurauksena pienen pienet koirat 

kärsivät liian alhaisesta verensokerista, sydän- ja verenkierron häiriöistä sekä muiden elimien 

vajaatoiminnasta. 

 

Kaikkia ylilyöntejä jalostustyössä tulee välttää. Liian lyhyt/pieni kuono saattaa altistaa 

hengitystieongelmille ja kyynelkanavien ahtaumille. 

 

 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä hyvinvointi- ja terveysongelmista 

 

 

Kyselyissä Suomen maltankoirista ei ole tullut esille sellaisia sairauksia, joiden voitaisiin sanoa 

olevan suurena syynä joihinkin ongelmiin tai kuolemiin. Tavoitteena tulee pitää yllä tällaista 

tilannetta ja kasvattajien pyrkiä rotumääritelmää suosivien yksilöiden jalostamiseen. Jalostukseen 

käytetään koiria terveistä ja pitkäikäisistä linjoista. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että maltankoirasta ei tällä hetkellä ole niin tarkkaa terveystietoa, 

jonka perusteella voitaisiin laatia luotettava tilastollinen arviointi rodun tämän hetkisestä 

terveydentilasta. Sairauksien tai muiden rodussa ilmenevien puutteiden osalta tilanne tulee 
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asettaa seurantaan säännöllisin määräajoin. 

 

Myös purentavirheisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja välttää käyttämästä jalostukseen 

linjoja, joissa esiintyy esimerkiksi hammaspuutoksia, voimakasta ylä- tai alapurentaa. Hammaskivi 

ja sen aiheuttama ientulehdus oli yleisin terveydellinen haitta, johon voidaan vaikuttaa ruokinnalla 

ja säännöllisellä hampaiden hoidolla. Useita sairauksia voi aiheuttaa tai pahentaa ympäristötekijät 

tai hoidon puute. 

 

 

 

4.4 ULKOMUOTO  

 

 

Suomen kennelliitossa maltankoiran rotumääritelmä hyväksyttiin vasta 27.11.1989 (liite 1). Tämä 

rotumääritelmä on alun perin Italiasta. Siihen asti on ollut käytössä rinnakkain italialainen, 

amerikkalainen ja englantilainen maltankoiran rotumääritelmä, mikä on haitannut jalostustyötä ja 

jakanut mielipiteitä ulkomuotoarvosteluissa. Eri maiden rotumääritelmät poikkeavat toisistaan 

esimerkiksi kallon ja kuonon mittasuhteiden osalta. (Maltankoira-Bichon maltais –lehti 2/1989) 

 

Ulkomuototuomarien neuvotteluissa 15. - 16.10.1988 todettiin maltankoirien tason olevan 

Suomessa surkea ja rotua on arvosteltu aivan liian lepsusti eikä rotu ole kehittynyt. Tuolloin 

todettiin näyttelyissä esitettävillä koirilla olevan liian vähän karvaa ja turkit olivat hoitamattomia ja 

epäsiistejä. Koirilla saattoi olla kuono-osa pidempi kuin kallon pituus ja pahana tyyppivirheenä 

pidettiin liian pyöreitä kalloja ja korkeita otsia. Lisäksi tuolloin määriteltiin, että ihanne mittasuhteet 

muodostuvat silloin, sä’ästä hännän tyveen, eli selän pituus, on sama kun säkäkorkeus. Myös 

puutteelliseen pigmenttiin puututtaisiin jatkossa ankarammin. (Maltankoira-Bichon maltais –lehti 

2/1989)  

 

Maltankoira ei ole koriste-esine. Tärkein asia maltankoiran ulkonäössä on rakenne ja rungon 

mittasuhteet. Koirilla tulee olla vahva ja terve luusto, erityisesti tulisi kiinnittää huomiota etuosiin. 

Hännän asento ei saa olla liian litteä tai pysty vaan ilmavasti kaarella. Toiseksi tärkeimpänä asiana 

pidetään turkin laatua. Turkin tulee olla puhdas ja laadultaan suoraa. Turkkia ei saa suoristaa 

keinotekoisesti eikä käsitellä vaalentavilla aineilla. Kolmanneksi pigmentin tulee olla musta, myös 

silmäluomissa ja tassunpohjissa. Maltankoiralla tulee olla rodunomaiset nopeat liikkeet. 

(Maltankoira-Bichon maltais –lehti 3/2002)  

 

Maltankoiran karvapeitteen tulee olla yksikerroksinen, pohjavillaa maltankoiralle ei kuulu olla. 

Liiallinen karvapeite, jota on myös korvakäytävissä, on haitaksi koiralle.  

 

Kuvassa 1 (seuraavalla sivulla) on esitetty maltankoiran mittasuhteen ja kohteet, joista ne tulisi 

mitata. 
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Kuva 1. Maltankoiran mittasuhteet. (Il maltese) Maltankoiran runko karvan alla. (Huomioi 

ilmava hännän kaari) 

AB = koiran säkäkorkeus 

CD = rungon pituus (> AB) 

EF = pään pituus = 6/11 säkäkorkeudesta 

HG = kaulan pituus = ½ säkäkorkeudesta 

IL = 11/20 säkäkorkeudesta 

MN = 1/3 säkäkorkeudesta  

 

 

Taulukko 7. Maltankoiran mittasuhteita. Urosten säkäkorkeus 21- 25 cm ja nartulla 20 – 23cm. 

  rungon pituus pään pituus kuonon pituus kuonon syvyys 

säkäkorkeus 

38 % pidempi 
kuin 
säkäkorkeus 

6/11 osa 
säkäkorkeudesta  

4/11osa pään 
pituudesta 

20 % vähemmän 
kuin pituus  

18 24,8 9,8 3,6 2,9 

19 26,2 10,4 3,8 3,0 

20 27,6 10,9 4,0 3,2 

21 29,0 11,5 4,2 3,3 

22 30,4 12,0 4,4 3,5 

23 31,7 12,5 4,6 3,6 

24 33,1 13,1 4,8 3,8 

25 34,5 13,6 5,0 4,0 

26 35,9 14,2 5,2 4,1 
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Tänä päivänä Suomen maltankoirien laatutaso on vaihteleva, mutta näyttelyissä käyvien 

maltankoirien tasoa voidaan pitää yleisesti hyvänä. Maltankoirissa on jonkin verran kookkaita ja 

raskaita sekä pieniä ja neliömäisiä yksilöitä, mutta yleisesti ottaen koot ja mittasuhteet ovat 

rotumääritelmän mukaisia. Ulkomuototuomareita on koulutettu ja koirien terveydellisiä 

ominaisuuksia on nostettu enemmän esille kuin aikaisemmin. 

 

1990-luvun alussa alettiin ihannoida neliömäisiä koiria ja entistä lyhyempiä kuonoja. Lyhyet  

kuonot aiheuttivat hammaspuutoksia välihampaisiin. Liian kapeaan leukaosaan etuhampaat 

saattavat olla epätasaisessa rivissä tai myös etuhampaissa saattaa esiintyä puutoksia. Seuraavassa 

kuvassa on esitetty maltankoiran erilaisia ulkomuotoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Liian lyhyt kaula                          Liian neliömäinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Köyry selkälinja            Erinomainen 

 

 

 

Kuva 2. Maltankoiran ulkomuoto. (Il maltese) 

 

 

Olemukseltaan maltankoiran tulee olla hyvin tyylikäs ja ylväsryhtinen ja kokonaisvaikutukseltaan 

sen tulee olla tasapainoinen ja sopusuhtainen. Selkälinjan tulee olla tasapainoinen niin seistessä 

kuin liikkeessä ja hännän kaaren ilmava. 

 

Seuraavissa kuvissa on suomalaisten omistamia palkittuja maltankoiria eri vuosilta. 
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Kuva 3. Int & Pohj Ch Messeliina s. 1979, 

Kasv. Annikki Oikkonen, Om. Nina Järvinen 

 

 

Kuva 5. multi Ch & Int &Pohj Ch V1991 V-

1992 Shigella’s White-Jonna s.1986. Kasv. 

Kerstin Karlsson, Ruotsi. Om. Anna-Reeta 

Lintelä 

 

 

 
Kuva 4. voitokkain uros 1999 - 2000, FIN & 

N & LV MVA Mindacaras Devil in Disquise 

S.1997 Om: Kati Heletoja, Kouvola 

 

 

Kuva 6.KANS & FIN & S & N & DK & 

RUS & EST & LTU & LT MVA 

EstV-02, BaltV-02-03, KbhW-04 Maldonnas 

My Inspiration 

om. Soile Kärkkäinen, Siilinjärvi voitokkain 

maltankoira uros vuosina 2004, 2005, 2006 ja 

2009 
 

 

Terveys ja elinvoimaisuus kysely 2007: Maltankoirissa on tällä hetkellä jonkin verran kookkaita ja 

raskaita, pieniä ja neliömäisiä yksilöitä, mutta yleisesti ottaen koot ja mittasuhteet ovat oikeanlaisia. 

Liioitellut koot, tyypit ja päät tulisi karsia pois eikä niitä pitäisi suosia näyttelyissä. Muun muassa 

liian lyhyt kuono-osa aiheuttaa koiralle hengitysvaikeuksia ja hammaspuutoksia. Yksittäinen 

ulkomuodollinen seikka on maltankoiran häntä. Tiukka häntärulla, matala häntä tai lyhyt häntä 

olivat tavallisimmat heikkoudet. Lisäksi silmien sijainti liian lähellä toisiaan tai matala otsapenger, 

eivät ole toivottuja piirteitä.  

 

Kyselyssä 2012 mukana olleiden koirien paino vaihteli 2,5 kilon ja 5,2 kg:n välillä, sukupuolesta 

riippumatta. Koirien painon keskiarvo oli 3,7kg. Korkeus ja pituusmitoissa ei tarvinnut olla 

virallisia mittaustuloksia, joten mittaustarkkuus saattaa vaihdella mittaustavasta riippuen. Urosten 

säkäkorkeuden keskiarvo oli 23,8 cm (tulokset olivat välillä 22-26cm) ja narttujen 22,9cm (tulokset 

http://koiraa.suntuubi.com/?cat=5&page=1
http://koiraa.suntuubi.com/?cat=5&page=1
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olivat välillä 20 - 26 cm). Uroksien selän pituuden keskiarvo oli 27,7 cm (vaihtelu välillä 24-34cm) 

ja narttujen selänpituuden keskiarvo oli 26,4 cm (vaihtelu välillä 23-31cm). 

 

Maltankoirat ovat jalostettu seurakoiriksi ja rodun nykyinen rakenne vastaa tätä käyttötarkoitusta. 

Koska maltankoira on ns. turkkirotu, tulisi turkinlaatuun kiinnittää jatkuvasti huomiota. 

Oikeanlaatuinen turkki ei kiharru kosteanakaan. Nykyään on käytössä kehittyneempiä hoitotuotteita 

ja erilaisia karvan suoristusmenetelmiä. Niiden käytöllä voidaan myös peittää virheitä, mikä ei 

palvele rodun jalostusta. 

 

Koko ja mittasuhteet ovat myös tärkeitä. Liian pieni koko tuo rotuun synnytys- ja luusto-ongelmia. 

Oikeanlainen selkälinja, hännän kaari, rinnan syvyys, ryhdikäs kaula, hyvä pigmentti ja pään 

mittasuhteet ovat turkin ohella tärkeitä maltankoiran ulkomuodossa. 

 

 

 

5. YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 

 

 

Maltalaiset ry:llä ei ole ollut aikaisemmin varsinaista rodun tavoiteohjelmaa. Yhdistyksen 

jalostustoimikunnalla on ollut keskeisenä tavoitteena edistää yhteistyötä kasvattajien kesken ja sitä 

kautta saada maltankoirakanta vastaamaan luonteeltaan, rakenteeltaan, ulkomuodoltaan ja 

siitosominaisuuksiltaan FCI:n rodulle asettamia määritelmiä. Jalostusohjesääntö on antanut 

suosituksia jalostuskoirien käyttöön muun muassa nartun iän suhteen sekä antanut neuvoja 

siitosyhdistelmien suunnittelussa. Vanha sisäinen jalostusohjesääntö asetti myös jonkinasteisen 

kriteerin jalostukseen käytettävien koirien näyttelytuloksista. 

 

Jalostustoimikunta on laatinut vuosittain jalostuskertomuksen toimintavuoden 

toimintakertomuksen yhteyteen. Jalostuskertomus on ollut yleensä kuvaus vuoden aikana 

jalostukseen käytetyistä yhdistelmistä ja syntyneistä pentueista. 

 

 

 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 

 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 

 

Maltankoirien nykytilanne on 2000-luvulla parantunut verrattaessa 1990-luvun populaatioon. Uusia 

koiria on tuotettu ulkomailta, pentueiden määrät ovat kasvussa ja sukusiitosprosentti on ollut 

laskusuuntainen. Samoja uroksia on kuitenkin käytetty jalostukseen useita kertoja, mikä aihetuttaa 

tuleville sukupolville paineita. Sukulaisuussuhteiden kanssa on oltava tarkkana.  

 

Rotuyhdistyksen tavoitteena on  

- säilyttää maltankoirat terveinä, elinvoimaisena, ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisina, 

hyväluonteisina lemmikkeinä, harrastus- ja jalostuskäytössä. 

- estää, ettei maltankoiran ulkomuodossa tapahdu merkittäviä muutoksia muotivirtausten tai 

väärien jalostusvalintojen vuoksi ja että ulkomuoto säilyy liioittelemattomana ja rakenne 

terveenä.  

- pitää maltankoira luonteeltaan ja hermorakenteeltaan terveenä, ettei arkuus, aggressiivisuus 

tai muut luonnehäiriöt lisäänny.  
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Rotuyhdistys lisää toiminnallaan yleistä koiratietoutta, valistaa kasvattajia rodun jalostukseen 

liittyvissä asioissa ja edistää rodun tunnettavuutta antamalla rodusta objektiivista informaatiota ja 

kouluttamalla jäseniä. 

 

Rotuyhdistys ohjeistaa kasvattajat valitsemaan pennuilleen vastuuntuntoiset kodit ja antamaan 

uudelle pennun omistajalle oikeaa informaatiota maltankoirasta ja sen hoidosta. Rotuyhdistys pitää 

yllä avointa keskustelua maltankoiran kasvattajien välillä sekä kaikkien maltankoiran harrastajien 

kesken.  

 

 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

 

 

Maltankoirien jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota koirien ulkomuotoon, terveyteen ja 

luonteeseen. Suosituksena on, että jalostukseen käytettäviä koiria olisi käytetty näyttelyissä, joista 

olisi vähintään tulos H. Jos kyseistä koiraa halutaan käyttää uudelleen jalostukseen, vaaditaan 

vähintään näyttelytulosta ERI (laatuarvostelun erinomainen) ja SA (sertinarvoinen) tai 

jälkeläisnäyttöä ensimmäisestä pentueesta vähintään EH (laatuarvostelun erittäin hyvä) tulosta 

jälkeläisiltä. Näin osoitetaan, että seuraava sukupolvi on edellistä parempi. 

 

Rekisteröintiohjeen mukaisesti yli 8 -vuotiasta narttua ei tulisi käyttää enää jalostukseen, ellei 

eläinlääkäriltä ole todistusta nartun terveydentilasta. Pentueiden välin tulee olla vähintään 

kymmenen kuukautta, yksi tiheämpi pennutus on sallittu rekisteröintiohjeessa. Rotuyhdistys myös 

asettaa suositustavoitteen siten, että koiralla saa olla korkeintaan 5 pentuetta ja korkeintaan 20 

jälkeläistä. Jos uroksella ei 5 pentueen jälkeen ole 20 jälkeläistä, saa sitä käyttää vielä kerran 

jalostukseen. 

 

Kaikilla jalostukseen käytettäville koirille suositellaan tehtäväksi terveystarkastuksia; ainakin polvi- 

ja silmätarkastukset. Lisäksi erityisesti tuontikoirilta, toivotaan DNA- tunnistettavan, jotta voidaan 

olla varmoja koirien sukulaisuussuhteista.  

 

 

6.3 Rotuyhdistyksen toimenpiteet 

 

Rotuyhdistyksen jalostustoimikunta ohjaa jalostusvalinnoissa huomioimaan tämän 

jalostusohjesäännön periaatteita. Urokselle asetettavalla pentukiintiöllä on todennäköisesti 

positiivinen vaikutus geenipooliin. Jalostuskoirille asetettavalla pentukiintiöllä varmistetaan geenien 

monimuotoisuus ja jalostusmateriaalin laajuus tulevaisuudessa. Siitokseen tulee käyttää terveistä ja 

pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria, joilla ei ole läheistä sukulaisuussuhdetta. Tällä 

varmistetaan pentujen elinvoimaisuus ja pentuekoko säilyy riittävän suurena (3–4 pentua/pentue). 

Myös ns. kotikoirien mahdollista käyttöä jalostukseen tulisi harkita, koska sieltä löytyy hyviä 

yksilöitä jalostusta ajatellen. 

 

Vastustuskykyyn vaikuttavien geenien köyhtyessä yleistyvät autoimmuunisairaudet. 

Jalostusvalinnoilla voidaan vaikuttaa sellaisiin koiran ominaisuuksiin, jotka eivät näy koiran 

ulkomuodossa, esim. vastustuskyky erilaisia taudinaiheuttajia vastaan. 
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Rotuyhdistys seuraa rodun tilaa määräajoin ja tämä toteutetaan suorittamalla terveys- ja 

luonnekysely kasvattajille ja omistajille. Seurantaa varten sovitaan standardi lomake ja 

seurantajaksot. 

 

Rotuyhdistys tekee vuosittain rodun tilastot ja analyysit jalostukseen käytetyistä koirista ja niiden 

jälkeläisistä, jotka julkaistaan rotuyhdistyksen lehdessä. Yhdistys kannustaa kasvattajia liittämään 

uuden pennun omistajan ensimmäiseksi vuodeksi yhdistykseen pentuejäseneksi. Myös 

jäsenhankintakampanjoita uusien jäsenien saamiseksi järjestetään. 

 

Rotuyhdistys tarjoaa kasvattajille, harrastajille ja rodusta kiinnostuneille objektiivista ja oikeaa 

tietoa jäsenjulkaisun kautta sekä kannustaa omistajia näyttely-, agility- tai muuhun 

harrastustoimintaan koiran kanssa. 

 

Rotuyhdistyksen kautta kasvattajalla on mahdollisuus saada ”pentupaketti”, joka sisältää kirjallista 

aineistoa pennun hoidosta uudelle pennunomistajalle sekä tietoa maltankoiran turkin hoidosta ja 

hoitovälineistä 

 

Rotuyhdistys tukee yhteistyötä kasvattajien välillä ja omalla toiminnallaan kannustaa avoimuuteen. 

Samalla pitää yllä avointa keskustelua maltankoiran kasvattajien ja kaikkien maltankoiran 

harrastajien kesken. Kasvattajia kannustetaan avoimempaan yhteistyöhön..  

 

Rotuyhdistys neuvoo ja ohjaa uusia kasvattajia kaikissa kasvattamiseen liittyvissä asioissa ja 

heille annetaan tietoja maltankoirista ja maltankoirien menneisyydestä, nykyisyydestä ja 

tulevaisuudesta. Uudella kasvattajalla on mentorina yleensä se vanhempi kasvattaja, jolta hän on 

ostanut jalostuskoiransa.  Rotuyhdistys valitsee alueelliset mentorit. 

 

Mahdollisuuksien mukaan pidetään yhteyttä ulkomaisiin tahoihin internetin tai jäsenjulkaisun 

kautta. Näyttelyissä solmitaan suhteita ulkomaisiin kasvattajiin ja pyritään säilyttämään ne hyvinä. 

 

Yhdistys tulee laatimaan jalostukseen käytettävissä olevista uroksista listan, jonka pohjalta nartuille 

voidaan valita helpommin sopiva kumppani jalostukseen. Tällä mahdollistetaan myös 

sukusiitosprosentin pysyminen alhaalla, kun valittavissa on enemmän uroksia. Samalla on 

mahdollista laajentaa geenipohjaa, kun käytetään eri uroksia siitokseen. 

 

 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

 

Seuraavassa taulukon avulla on esitetty mahdolliset maltankoirien jalostuksen vahvuudet, 

heikkoudet uhat ja mahdollisuudet 

 

Taulukko 8. Nelikenttä analyysi; vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat 

Vahvuudet  

 

- Kaunis viehättävä  koirarotu lemmikkinä ja 

sopii harrastuskäyttöön 

- Sukusiitos-% on pieni populaation kokoon 

nähden. 

- Hyödyntämätöntä jalostusmateriaalia on  

olemassa – ”kotikoirat”. 

- Luonteet ovat pääosiltaan hyvät. 

Heikkoudet  

 

- Aktiivisia kasvattajia vähän, jolloin  

yksittäisen kasvattajan jalostusvalinnat  

ja kasvatuksen laajuus vaikuttavat  

kannan kokoon ja rakenteeseen. 

- Hyväksytään, että pieni koira saa olla  

hiukan äksy. Arkoja ja aggressiivisia  

yksilöitä käytetään jalostukseen. 
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- Koirat ovat pääosiltaan terverakenteisia.  

- Rotu on terve ja melko pitkäikäinen.  

- Pääosiltaan rodun taso on hyvä. 

- Viehättävä seurakoira. 

- Palkitseva näyttelykoira.  

- Rodussa ei muotivirtauksia vaan  

näyttelyissä ja jalostuksessa arvostetaan  

rotumääritelmän mukaisia ja  

terverakenteisia maltankoiria.  

- Maltankoira ei ole ns. muotikoira, vaikka 

kysyntä ylittää tarjonnan.  

- Kasvattajien vastuu pentujen sijoittumisesta 

sopiviin koteihin.  

- Tietotaidon lisääntyminen rodun harrastajissa 

- Pitkään rotua harrastaneilla kasvattajilla on 

kokemusta ja näkemystä rodun jalostamiseksi. 

- Etuosat kapeita, rakennevirheet.  

- Hammasongelmat ja silmien vuotaminen. 

- Puuttuu järjestelmällinen terveystilanteen 

seuranta.  

- Vaativa turkinhoito  

- Pääosiltaan samat koirat näyttelyissä  

- Muotivirtaukset näkyvät rodun  

ulkomuodossa. 

- Ulkomuoto vaihtelee eri yksilöiden välillä. 

- Moninaiset/epärealistiset  

valintaperusteet pennun hankinnassa  

- Rodun kauneus voi johtaa ostajan vääriin 

valintoihin. 

- Kasvattajien välinen vähäinen yhteistyö  

- Tuontikoirien terveystaustojen  

tuntemattomuus 

- Vähäinen jalostusyksilöiden määrä. 

- Terveystutkimuksien vähäinen käyttö tai 

tulokset salataan 

Mahdollisuudet  

 

- Suunnitelmallinen jalostus käyttämällä 

erilinjaisia uroksia ja narttuja.  

Ensisijainen vastuu rodusta on 

kasvattajilla ja jalostusuroksen omistajilla. 

- Kriittisten jalostusvalintojen kautta luonteet 

säilyvät terveinä  

- Jalostukseen käytetään terveitä yksilöitä 

- Terveystilanteen seuranta  

- Yhteistyö ja tiedon kulku kasvattajien  

välillä avoimeksi  

- Tuontikoirat ja ulkomaan astutukset 

rikastuttavat geenipohjaa. 

- Mahdollisuus liittyä PEVISAan 

- Hyödyntämätöntä jalostusmateriaalia on 

olemassa – ”kotikoirat” 

- Rotukanta pääosiltaan terverakenteinen 

- Suomessa ei muotivirtauksia vaan näyttelyissä 

ja jalostuksessa arvostetaan rotumääritelmän 

mukaisia ja terverakenteisia maltankoiria 

- Maltankoira ei ole ns. muotikoira, vaikka 

kysyntä ylittää tarjonnan 

- Sukusiitosprosentti pääsääntöisesti pysynyt 

alhaalla 

- Pentujenhankkijoista uusia kasvattajia 

 

Uhat  

 

- Samoja yhdistelmiä toistetaan ilman 

pentuseurantaa 

- Yksittäisten koirien liikakäyttö 

- Satunnaiset jalostusvalinnat lisäävät  

luonneongelmia, josta syntyy koiran pito 

ongelmia  

- Uusia vakavia sairauksia tulee rotuun  

- Perinnölliset sairaudet lisääntyvät  

- Avoimuuden puute ja leimautumisen  

pelko kasvattajien kesken  

- Omien koirien sairauksien tai vikojen salailu  

- Kasvattajien piittaamattomuus pentujen  

sijoittumisesta oikeisiin koteihin  

- Pentukysyntä ohjaa jalostusta  

- Koirien lähisukuisuus kaventaa geenipohjaa. 

- Aktiivisia kasvattajia vähän, jolloin yksittäisen 

kasvattajan jalostusvalinnat ja kasvatuksen 

laajuus vaikuttavat kannan kokoon ja 

rakenteeseen 

- Tuontikoirien terveystaustojen 

tuntemattomuus 

- Jalostuspohja kapenee liikaa /jalostuksessa 

liian vähän koiria  

- Rodun terveyden ja elinvoiman heikentyminen  

- Suunnittelematon jalostus 

- Sukusiitosprosentin nouseminen 

- Pentutehtailu => muotirotu, olettamus 

taloudellisesta hyödystä 
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Rotuun kohdistuvia uhkia on olemassa ja varautumiskeinot niiden välttämiseksi tulisi ennakoida. 

Maltankoiraan kohdistuvista riskeistä ehkä suurin on geenipoolin kapeneminen tai vinoutuminen. 

Kaikki yllä esitetyt uhat eivät kuitenkaan ole todennäköisiä, mutta kuitenkin mahdollisia. 

Liitteessä 5 on esitetty riskiarviointi. 

 

 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta  

 

 

Kuten aiemmin on jo mainittu, Suomessa maltankoirat ovat rakenteeltaan pääsääntöisesti 

rotumääritelmän mukaisia. Tähän pitää myös pyrkiä jatkossa jalostuksella ja tuontikoirien 

valinnoilla. 

 

Jalostustoimikunta kokoaa vuosittain jalostuskertomuksen, johon kootaan pentueiden määrä, 

pentujen lukumäärä, jalostukseen käytetyt nartut ja urokset sekä tuontikoirat. Näyttelyissä 

käyneiden koirien tuloksista tehdään koonti ja näiden kahden koonnin pohjalta jalostustoimikunta 

yhdessä hallituksen kanssa kirjaa raportin. Kyseinen raportti julkaistaan Maltalaisten jäsenlehdessä 

ja näin saatetaan se yhdistyksen jäsenten saataville. 

 

Aktiivisesti jalostusta seuraamalla voi jalostustoimikunta antaa uusia suosituksia ja ohjeita, jos 

pohja alkaa joltain osin olla vääristynyt rotumääritelmään nähden. Tarvittaessa jalostustoimikunta 

voi myös tiukentaa tässä JTO:ssa mainittuja jalostussuosituksia, jotta Suomessa olisi jatkossakin 

maltankoirat rotumääritelmän mukaisia.   

 

Jalostustoimikunta tulee teettämään terveyskyselyn joka 3. vuosi, minkä pohjalta laaditaan 

terveystilasto. Jos siellä ilmenee jotain rotumääritelmästä poikkeavaa siinä määrin, että asiaan tulee 

kiinnittää huomiota jalostuksessa, jalostustoimikunta tiedottaa jäsenistöä asiasta. Samalla pohditaan 

myös mahdollista liittymistä PEVISA- ohjelmaan. 

 

Maltankoiran kasvattajat ja harrastajat ovat vastuussa tämän JTO:n toteutumisesta omalta osaltaan, 

mutta päävastuu on Maltalaiset ry:n hallituksella ja jalostustoimikunnalla. Avoimella ja 

vastuullisella kasvatustyöllä maltankoirat saadaan pysymään Suomessa rotumääritelmän mukaisina. 

 

Maltankoirille asetetaan rajoitus pentue- ja pentumääristä. Sekä nartulla että uroksella saa teettää 

enimmillään 5 pentuetta ja yhteensä 20 pentua. Jos uroksen viiden pentueen pentumäärä jää alle 20 

voidaan sitä käyttää vielä kerran jalostukseen. Yli 8 vuotiaalla nartulla ei tulisi teettää pentuja ja 

peräkkäisten pentueiden välillä tulisi olla vähintään 10 kuukautta. Siitokseen käytettävän uroksen 

tulisi olla vähintään 15 kuukauden ikäinen. 

 

Koiria, jotka eivät täytä ulkomuodoltaan ja mittasuhteiltaan rotumääritelmän vaatimuksia, ei tulisi 

käyttää jalostukseen. Kuten alle 3 kg tai yli 5 kg kokoisia koiria ei tulisi käyttää jalostukseen. 

Säkäkorkeudeltaan uros ei saa olla yli 26 cm tai alle 19 cm, vastaavasti narttu ei saa olla yli 25 cm 

tai alle 18 cm korkea. Luonteeltaan pelokasta tai aggressiivisia koiria ei käytetä jalostukseen. 

 

Jalostuskoiralta toivotaan vähintään näyttelytulosta H (laatuarvostelu: hyvä) ennen ensimmäistä 

pentuetta ja saman koiran uudelleen käyttöön jalostuksessa vaaditaan vähintään näyttelytulosta ERI 

(laatuarvostelun erinomainen) ja SA (sertinarvoinen) tai jälkeläisnäyttöä ensimmäisestä pentueesta 

vähintään EH (laatuarvostelun erittäin hyvä) tulosta jälkeläisiltä. 
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Yhdistys tulee laatimaan jalostukseen käytettävissä olevista uroksista listan, jonka pohjalta nartuille 

voidaan valita helpommin sopiva kumppani jalostukseen. Tällä mahdollistetaan myös 

sukusiitosprosentin pysyminen alhaalla, kun valittavissa on enemmän uroksia. Samalla on 

mahdollista laajentaa geenipohjaa, kun käytetään eri uroksia siitokseen. 

 

JTOn toteutumista seurataan seuraamalla koirien terveydentilaa sekä maltankoirien omistajien ja 

kasvattajien informoimisella rotuyhdistyksen toimesta. 

 

Ohjelman mukaisiin tavoitteisiin pyritään: 

• Noudattamalla SKL-FKK:n jalostukseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä, yhdistyksen 

jalostusohjesääntöä ja pentuneuvontaan sovittuja ja hyväksyttäviä menetelmiä. 

• Antamalla tarvittavaa informaatiota kasvattajille ja harrastajille. 

• Jalostuksen tavoiteohjelmaan sisältyvät tilastot julkaistaan yhdistyksen lehdessä ja ovat siten  

koko jäsenistön käytettävissä. Seurantaa toteutetaan yhdistyksen vuosikokousten yhteydessä  

hallituksen antaessa toimintavuoden toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden  

toimintasuunnitelman. Toimintakertomukseen sisältyy osio myös jalostustoimikunnan  

työstä.  

• Kouluttamalla jalostustoimikunnan jäseniä   

• Tuomareiden koulutuksella ja informoinnilla rodun tilanteesta  

• Järjestämällä pentuvälitystä jalostusohjesäännön täyttäville yhdistelmille ja suosittamalla  

käyttää erisukuisia uroksia ja narttuja siitokseen  

• Kannustamalla kasvattajia hankkimaan erisukuisia tuontikoiria ja astuttamaan narttuja  

ulkomaisilla erilinjaisilla uroksilla.  

• Rodun tavoiteohjelma tarkistetaan ja päivitetään määräajoin.  

 

Maltankoiran kasvattajat ja harrastajat ovat vastuussa tämän JTO:n toteutumisesta omalta osaltaan, 

mutta päävastuu on Maltalaiset ry:n hallituksella ja jalostustoimikunnalla. Jalostustoimikunta laatii 

vuosittain jalostuskertomuksen, jossa on osio tavoiteohjelman toteutumisesta. 
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Maltankoiran rotumääritelmä    Liite 1. 

 

Ryhmä: 9  

FCI:n numero: 65  

Hyväksytty: FCI 27.11.1989  

SKL-FKK 8.2.1995  

Suomen Kennelliitto- 

Finska Kennelklubben ry  

 

MALTANKOIRA 1/4  

(MALTESE)  

Alkuperämaa: Keskinen Välimeren alue  

Vastuumaa: Italia  

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rodun nimi ei tarkoita rodun olevan kotoisin Maltan saarelta, vaan 

adjektiivi "maltalainen" juontaa juurensa turvapaikkaa tai satamaa tarkoittavasta seemiläisestä 

kantasanasta ”malat”. Sana esiintyy monessa Keski-Välimeren paikannimessä, kuten esim. Mélédan 

saari Adrianmerellä, Melitan kaupunki Sisiliassa ja Maltan saari. Tämän pienikokoisen rodun esi-

isät elivät K eski-Välimeren alueen satamissa ja rannikkokaupungeissa, missä ne metsästivät 

satamien varastoissa ja laivojen lastiruumissa hiiriä ja rottia. Aristoteles (384 - 322 eKr.) mainitsee 

aikansa koiria luetteloidessaan pienikokoisen koirarodun, jota hän kutsuu nimellä "canis 

melitenses". Nämä koirat tunnettiin muinaisessa Roomassa perheenemäntien suosittuina 

seuralaisina, joita jo ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla vaikuttanut latinalainen runoilija 

Strabon ylisti. Useat renessanssin maalarit kuvasivat näitä pieniä koiria sen aikaisissa salongeissa 

kauniiden naisten vierellä.  

YLEISVAIKUTELMA: Pienikokoinen, rungoltaan pitkähkö. Runsas, hyvin pitkä, valkoinen 

karvapeite. Hyvin tyylikäs ja ylväsryhtinen.  

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on noin 38 % säkäkorkeutta pitempi. Pään pituus 

on 6/11 säkäkorkeudesta.  

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, helposti kiintyvä, hyvin kuuliainen ja älykäs.  

PÄÄ: Pituudeltaan 6/11 säkäkorkeudesta. Pää on melko leveä, kallon leveys on hieman yli puolet 

pään pituudesta.  

 

KALLO-OSA: Kallo on hieman kuonoa pitempi; kallon leveys kulmakaarien  

kohdalta on sama kuin kallon pituus ja siis hieman yli puolet pään pituudesta. Pituussuunnassa kallo 

on aavistuksen verran munanmuotoinen; kallon takaosa on litteä, niskakyhmy on hyvin vähäinen. 

Otsaluut ja kulmakaaret ovat hyvin kehittyneet. Otsauurre on tuskin havaittava. Kallon luut ovat 

sivuilta hieman kuperat.  

OTSAPENGER: Kuonon ja otsan välinen painauma selvästi havaittavissa muodostaen 90º kulman. 

  

KUONO-OSA  

KIRSU: Suoraan kuononselän jatkeena. Sivulta katsottuna kirsun etulinja on pystysuora. Kirsu on 

iso, pyöreä ja ehdottomasti musta. Sieraimet ovat avoimet.  

KUONO: Kuonon pituus on 4/11, eli alle puolet pään pituudesta. Silmien alta meislattu. Kuonon 

syvyys on runsaat 20 % vähemmän kuin pituus. Kuonon sivut ovat yhdensuuntaiset, mutta edestä 

katsottuna se ei saa näyttää nelikulmaiselta, sillä kuonoselkä liittyy kuonon sivuihin kaarevasti. 

Kuono on suoralinjainen ja sen keskellä on selvä uurre.  

HUULET: Edestä katsottuna ylähuulet muodostavat liitoskohdassaan hyvin avoimen kaaren. Huulet 

eivät ole kovin syvät ja suupielet eivät ole näkyvissä. Ylähuulet myötäilevät täysin alahuulia, joten 

kuonon alalinjan muodostaa alaleuka. Huulien tulee olla ehdottomasti mustat.  
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LEUAT: Normaalisti kehittyneet, kevyet, täydellisesti toisiinsa sopivat. Alaleuanluun haarat ovat 

suorat. Alaleuka ei ole liian voimakas, mutta ei myöskään liian heikko.  

PURENTA: Hammaskaaret sopivat toisiinsa täydellisesti, ja ylä- ja alaleuan etuhampaat 

muodostavat leikkaavan purennan. Hampaat ovat valkoiset; hampaisto on hyvin kehittynyt ja 

täydellinen.  

SILMÄT: Ilme eloisa ja tarkkaavainen. Silmät ovat avoimet, isommat kuin voisi olettaa ja 

muodoltaan pyöreähköt. Silmäluomet ovat tiiviit. Silmät eivät koskaan ole syvällä, vaan pään 

tasossa, vain hieman ulkonevat. Katse suuntautuu lähes suoraan eteenpäin. Edestä katsottuna 

silmissä ei tule näkyä kovakalvoa (silmänvalkuaista). Silmät ovat väriltään tumman okran väriset. 

Silmäluomien reunat ovat mustat.  

KORVAT: Lähes kolmion muotoiset, niiden leveys on noin 1/3 pituudesta. Ne ovat kiinnittyneet 

poskikaarien yläpuolelle, riippuvat päänmyötäisesti ja ovat tyvestään hieman koholla.  

KAULA: Vaikka kaula on runsaskarvainen, kaartunut niska erottuu selvästi. Kaulan pituus on noin 

puolet säkäkorkeudesta. Kaula on pystyasentoinen ja vailla löysää kaulanahkaa.  

 

Pohjoismainen Kennelunioni  

Dansk Kennel Klub  

Hundaræktarfélag Islands  

Norsk Kennel Klub  

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben  

Svenska Kennelklubben  
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Maltalaiset ry:n säännöt (rekisteröity 27.1.2005)   Liite 2 

 

1§  

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

- yhdistyksen nimi on Maltalaiset 

- kotipaikka on Helsinki 

- yhdistyksen toiminta-alue on koko maa 

 

2§  

Yhdistyksen kieli 

- suomi 

 

3§ 

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 

- yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomessa maltankoirien jalostusta ja ohjata maltankoiran 

omistajia kasvattamaan ja hoitamaan koiriaan oikein 

- yhdistys toteuttaa tarkoitustaan etsimällä ja suosittelemalla sopivia siitoskoiria ja järjestämällä 

kynologisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia 

- yhdistys voi harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa 

- yhdistys voi osallistua koiranäyttelyiden järjestämiseen ja järjestää ko. rodun erikoisnäyttelyn sekä 

ehdottaa sopivia tuomareita koiranäyttelyihin. 

 

4§ 

Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin 

- yhdistys voi yhdistyskokouksensa päätöksellä liittyä toimintansa tarkoitusperiä tukeviin 

järjestöihin 

 

5§ 

Varojen hankinta 

- varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää 

yhdistyksen hallitus 

- yhdistys voi asianomaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä 

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

- yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta 

 

6§ 

Yhdistyksen jäsenyys 

- yhdistyksen jäseneksi voi yksityinen henkilö liittyä vuosi-, ainais- tai perhejäseneksi 

- yhdistyksen jäsenen hyväksyy hallitus 

- yhdistyksen ainaisjäsenen hyväksyy hallitus kyseisen henkilön maksettua kertakaikkisena 

jäsenmaksuna 10-kertaisen vuosijäsenmaksun. 

- perhejäsenen hyväksyy hallitus; perhejäsenyyden edellytyksenä tulee samassa perheessä olla 

vuosijäsenmaksun suorittanut jäsen. 

- yhdistyksen hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, joka yhdistyksen edustaman rodun 

tuntijana on erikoisesti ansioitunut. Asiantuntijajäsen on jäsenmaksusta vapaa. 

- yhdistyksen hallitus voi esittää ja yhdistyskokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on 

erikoisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäseneltä ei peritä 

jäsenmaksua. 
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7§ 

Jäsenen ero yhdistyksestä 

- jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyskokouksen pöytäkirjaan 

- jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään 

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai toimii muuten 

hyvien kenneltapojen vastaisesti. Jäsenen jättäessä jäsenmaksunsa maksamatta eräpäivästä kaksi 

kuukautta, hänet voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen 

hallitus. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen on saatava ¾ enemmistö 

annetuista äänistä 

- erotettu jäsen voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana, sen päivän jälkeen, jona hän on 

saanut päätöksestä tiedon. Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyskokouksessa, jossa 

yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee. 

- jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 

 

8§ 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi 

- yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi 

- tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava 

toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa 

ennen vuosikokousta.  

 

9§ 

Yhdistyksen hallintoelimet 

- yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus 

- yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous 

 

10§    

Yhdistyskokous 

- yhdistyskokous kokoontuu vuosittain varsinaiseen yhdistyskokoukseen maalis-huhtikuun aikana 

- yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen hallituksen kutsusta, mikäli yhdistyksen 

kokous asian päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallitukselta, erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita. 

- Kokouskutsu toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 vrk ennen kokousta tai 

julkaistaan yhdistyksen lehdessä. 

- yhdistyskokouksessa on jokaisella iältään 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni 

- valtakirjalla jäsen voi lisäksi edustaa kahta (2) jäsentä. 

- kaikki ne asiat, josta nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli 

lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta sekä yksinkertaisella äänten enemmistöllä 

- äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa 

puheenjohtajan mielipide. 

 

11§    

Varsinaisessa yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat 

1) todetaan jäsenten äänivaltaisuus 

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa 

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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4) esitetään ja vahvistetaan hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja yhdistyksen 

taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätökseen perustuva selvitys 

5) esitetään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

7) vahvistetaan hallituksen esittämät tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja 

menoarvio 

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaksi vuodeksi 

9) valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle 

10) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies 

11) valitaan yhdistyksen jalostustoimikunta ja sen kokoonkutsuja 

12) käsitellään hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat 

 

12§    

Yhdistyksen hallitus 

- yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, sihteeri ja kuusi 

(6) jäsentä. 

- puheenjohtaja ja sihteeri valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyskokouksesta. Muut jäsenet valitaan 

kolmeksi vuodeksi yhdistyskokouksesta. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa 

- hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja voidaan 

valita myös hallituksen ulkopuolelta 

- hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän (4) muun jäsenen 

ollessa läsnä 

- asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei 

vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide 

- yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. 

 

13§  

Hallituksen tehtävät 

- hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista sekä hyväksyy uudet 

jäsenet 

- hallitus valmistelee tammi-helmikuun aikana tulevan toimintakauden toimintasuunnitelman, 

talousarvion ja niihin perustuen tulevan toimintakauden jäsenmaksun suuruuden 

- hallitus kutsuu jäsenet yhdistyskokoukseen ja valmistelee kokoukselle sääntöjen mukaan 

esitettäviksi määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyskokouksen päätökset 

- hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä 

yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi 

- hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta 

 

14§ 

Sääntöjen muutos 

- näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyskokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen 

hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan ¾ enemmistö annetuista äänistä 
 

15§ 

Yhdistyksen purkaminen 

- päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden 

välillä on oltava ainakin yksi (1) kuukausi 

- purkamispäätöksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ enemmistö annetuista 

äänistä 
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- yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Kennelliitolle ehdolla, että tämä 

käyttää ne maltankoiran jalostamisen hyväksi tai jos kyseistä järjestöä ei toimi koko maassa, 

jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, joka harrastaa maltankoiria tai 

kääpiökoiria 

 

16§    

Yhdistyslaki 

- muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JTO maltalaiset ry 2014-2018 41 

Vuonna 2007 teetetyn terveyskyselyn tulokset    Liite 3 

 
Maltankoiran omistajajäsenille ja kasvattajille tehtiin terveys- ja elinvoimaisuuskysely vuoden 

2007 keväällä. Kyselyyn antamissaan vastauksissa omistajat/kasvattajat arvioivat oman koiran 

ulkomuodollisia ja terveydellisiä seikkoja: muun muassa karvan laatua, hännän kaarta, pigmenttiä, 

rakennetta, silmävuodon yleisyyttä, koirassa ilmenneitä sairauksia sekä luonnetta. Tärkeää oli 

täyttää lomake, vaikka koira olisi ollut täysin terve. Kyselyyn toivottiin vastattavan, vaikka koira 

olisikin jo kuollut; mutta kysely ei koskenut ennen vuotta 2000 kuolleita koiria. Kysely oli 

koirakohtainen ja jokaisesta koirasta tuli täyttää oma lomake. 

 

Kyselyyn saatiin vastauksia 81 koirasta. Näistä koirista 39 % oli ollut terveitä 10 vuoden ikään 

saakka, ja sairauksia oli ilmennyt vasta 10 ikävuoden jälkeen; 61 % koirista kantaa jotakin sairautta 

tai on altistunut 1 - 10 ikävuosien välisenä aikana jollekin sairaudelle – samalla koiralla saattoi 

ilmetä yhtaikaa myös useita eri sairauksia. 

 

Kyselyn avulla kerättiin tietoa maltankoiran nykytilasta ja erityisesti sellaisista sairauksista ja 

vioista, joista ei ole mahdollista saada tietoa virallista tietä. Kyselyn tuloksista laadittiin kooste. 

Koska maltankoiran terveydestä ei ole koskaan aikaisemmin kerätty terveystietoja, ei näin ollen ole 

olemassa mitään tilastoituja tietoja, joihin nyt saatuja tietoja voitaisiin verrata tai tehdä suoria 

johtopäätöksiä rodulle yleisistä tai tyypillisistä vioista. Sairauksia on kyselyn kautta tuotu esiin, 

mutta ne ovat olleet yksilökohtaisia eikä niiden perusteella voida päätellä, että ne olisivat juuri tälle 

rodulle tyypillisiä tai yleisiä. 

 

Koska maltankoiran terveydestä ei ole koskaan aikaisemmin kerätty terveystietoja, ei näin ollen ole olemassa 

mitään tilastoituja tietoja, joihin nyt saatuja tietoja voitaisiin verrata tai tehdä suoria johtopäätöksiä rodulle 

yleisistä tai tyypillisistä vioista. Sairauksia on kyselyn kautta tuotu esiin, mutta ne ovat olleet yksilökohtaisia 

eikä niiden perusteella voida päätellä, että ne olisivat juuri tälle rodulle tyypillisiä tai yleisiä. 

 

Kyselyn laajuuden ja vastausprosentin perusteella tämän hetkisestä maltankoiran terveys- ja 

elinvoimaisuustilanteesta voi saada vain osittaisen kuvan. 
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MALTANKOIRIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET 2012  Liite 4 
 
Kysely tehtiin syksyllä 2012. Terveyskyselystä ilmoitettiin yhdistyksen lehdessä. Kyselylomake oli 
tulostettavissa yhdistyksen kotisivulta ja se lähetettiin myös sähköisesti niille yhdistyksen jäsenille, 
joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisteritiedoissa. Vastausaika oli vuoden 2012 loppuun asti. 
Vastauksia kyselyyn saatiin 41 koirasta, vastaukset jakaantuivat lähes tasan urosten ja narttujen 
välillä.  
 
Koirien koko 
Kyselyssä mukana olleiden koirien iän keskiarvo oli n.5 vuotta, vaihdellen alle vuoden ikäisistä 
koirista viidentoista vuoden ikäisiin koiriin. Mahdollisesti esiin olisi tullut enemmän terveydellisiä 
ongelmia, mikäli kyselyyn olisi saanut enemmän vastauksia vanhemmista koirista. 
 
Kyselyssä mukana olleiden koirien paino vaihteli 2,5 kilon ja 5,2 kg:n välillä, sukupuolesta 
riippumatta. Koirien painon keskiarvo oli 3,7kg. Korkeus ja pituusmitoissa ei tarvinnut olla virallisia 
mittaustuloksia, joten mittaustarkkuus saattaa vaihdella mittaustavasta riippuen. Kaikista 
vastanneista ei ollut mittaustuloksia. Urosten säkäkorkeuden keskiarvo oli 23,8 cm (tulokset olivat 
välillä 22-26cm) ja narttujen 22,9cm (tulokset olivat välillä 20 - 26 cm). Uroksien selän pituuden 
keskiarvo oli 27,7 cm (vaihtelu välillä 24-34cm) ja narttujen selänpituuden keskiarvo oli 26,4 cm 
(vaihtelu välillä 23-31cm). 
 
Tuki- ja liikuntaelimet 
29% kyselyssä mukana olleista koirista oli käynyt polvitarkastuksessa, joista suurin osa mainitsi 
tarkastuksen tuloksen olevan ”normaali” tai 0/0 tulos muutama 0/1 tulos ja yksittäinen tapaus, jossa 
oli todettu polvilumpion sijoiltaanmeno. Noin 10 % vastanneista oli käynyt kyynärpäiden 
tarkastuksessa ja näissä ei ilmennyt terveydellisiä poikkeamia. Tulokseksi oli merkitty 0 tai 
normaali.  
Yksittäisiä kommentteja tuki- ja liikuntaelimiin liittyen: Molempien takajalkojen ristisiteet menneet 
poikki 13 ja 15 -vuotiaana, parantuneet täysin ilman leikkausta. Etujalat pentuna vinot. Nivelten 
kehityshäiriö. Etukäpälän venähdys. Vähän löysät ranteet. 

Hampaat/purenta 

Leikkaava saksipurenta oli 93 %:lla kyselyn koirista ja 7,5 %:lla oli tasapurenta. Alapurentaa ei 
kyselyn mukaan esiintynyt.12 %:lla oli hammaspuutoksia joko etuhampaissa tai välihampaissa. 
Yksittäinen tapaus, jossa hampaat olivat virheellisessä asennossa.  

Hammaskiveä esiintyi 64 %:lla koirista. Useat koirien omistajat käyttävät koiransa säännöllisesti, 
esim. kerran vuodessa, hammaskivenpoistossa eläinlääkärissä tai harjaavat koirien hampaat 
säännöllisesti viikoittain tai päivittäin. Hammaskiveä on alkanut esiintymään jopa puolen vuoden 
ikäisillä koirilla ja vanhemmilla koirilla se on yleisempää. Hampaita oli jouduttu poistamaan 
eläinlääkärissä hammaskiven poiston yhteydessä joka kolmannelta. Myös pentuhampaita on 
jouduttu poistamaan eläinlääkärin toimesta muutamalta koiralta.  

 

Tulehdukset ja muut sairaudet ja viat 

Erilaisia tulehduksia esiintyi seuraavasti kyselyssä mukana olleilla koirilla: Silmätulehduksia 15 
%:lla, korvatulehduksia 22 %:lla, ientulehdusta 27 %:lla, virtsatie-, hiiva- tai suolistotulehduksia 
esiintyi 5%:lla. Esille tuli yksittäisiä tulehdussairauksia; hännänpään tulehdus (johti hännän 
amputoimiseen), esinahan tulehdus, anaalirauhastulehdus, aivokalvontulehdus (joka ei ollut 
perinnöllinen), ja korvapunkin aiheuttama korvatulehdus. 
 
Silmätarkastuksissa oli käynyt 18 % kyselyssä mukana olleista koirista ja tulokset olivat puhtaat. 
Esille tuli yksittäinen tapaus, jossa yli 10-vuotiaalla koiralla todettiin HC eli harmaakaihi. 

16 %:lla kyselyssä mukana olleista koirista esiintyi silmien vuotamista, joko ajoittaista tai jatkuvaa. 
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Muutamilla koirilla silmät olivat vuotaneet vain koiran ollessa pentu. Silmien vuotamisen 
seurauksena, joidenkin koirien karvat silmien alta värjääntyvät.  

Sydämen toimintaa liittyviä oireita esiintyi vanhemmilla yli 11 -vuotiailla koirilla. Näissä tapauksissa 
esiintyi sydämessä sivuääniä, sydämen vajaatoimintaa tai laajentunut sydän. 

Esille tuli yksittäisinä synnynnäisinä vikoina: kivesvika, ikä kuurous, kyynelkanavan puuttuminen 
toisesta silmästä ja muutamassa tapauksessa oli pieni napatyrä, mikä ei ole vaatinut leikkausta. 

 
Luonne 
Maltankoira ei ole luonnetestattava rotu. Yksikään kyselyyn vastanneista ei ole käyttänyt koiraansa 
luonnetestissä. Alla olevassa kuviossa on esitetty prosentteina luonteenpiirteet kyselyn tulosten 
mukaan. Suuria eroja ei luonteenpiirteissä ole havaittavissa eri sukupuolien välillä. Suurin osa 
koirista on leikkisiä, ystävällisiä, vilkkaita ja rohkeita. Kyselyn mukaan yksikään koirista ei ollut 
apaattinen tai hermostunut. 
 
 

Maltankoirien luonne
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Näyttelyssä käyneiden koirien luonnetta ulkomuototuomari olivat kuvanneet seuraavasti: hyvä 
luonne, miellyttävä käytös, erinomainen luonne, iloinen, reipas, ihana luonne, hieman arka, 
ihastuttava, itsevarma, helposti lähestyttävä ja kiva temperamentti. 
 
Hormonit ja lisääntyminen 
 
Uroksilla näkyi selvemmin hormonien vaikutus käyttäytymiseen. Noin kolmasosalla uroksia 
ruokahalu huononee ja levottomuus lisääntyy, kun lähistöllä on kiima-aikaisia narttuja. Uroksista 10 
% käyttäytyy myös normaalia äänekkäämmin. Nartuista runsas 10 % käyttäytyy levottomammin. 
Sekä urokset että nartut saattavat merkkailla sisätiloihin hormonien vaikutuksesta, uroksista 10 % 
ja nartuista 5 %. Vastaavasti myös lelun tai toisen koiran ”astumista” esiintyy molemmilla 
sukupuolilla. 
 
Keskiarvoisesti nartuilla on juoksuaika puolen vuoden välein. Kiima-ajanväli voi vaihdella eri 
yksilöillä neljästä kahdeksaan kuukauden välillä. Ensimmäiseen kiimaan narttu tulee puolen 
vuoden ja yhden vuoden välillä, yleisimmin noin kahdeksan kuukauden ikäisenä. 
 
Alle puolet kyselyssä mukana olevista nartuista oli käytetty jalostukseen ja vain neljännes 
uroksista. Kaikilla nartulla astutus oli tapahtunut normaalisti. Lisäksi muutaman kerran oli tehty 
keinosiemennys. Laskennallisesti pienen aineiston mukaan yksi kymmenestä astutuksesta jää 
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tyhjäksi. Kantoajan pituus on normaalisti 58 - 63 vuorokautta. Esille tuli myös yksittäinen tapaus, 
jossa ennen aikainen synnytys käynnistyi 52 vuoden kantoajan jälkeen.  
 
Puolet synnytyksistä on ollut normaaleita ja puolessa synnytyksissä on jouduttu turvautumaan 
sektioon. Seuraavia syitä keisarileikkauksiin on ollut: kookas pentu/pennut, polttoheikkous tai poltot 
loppuneet kesken synnytyksen, synnytyskanava ei auennut ja ensimmäinen pentu jäänyt jumiin 
synnytyskanavaan. Koira, jolle oli tehty sektio ensimmäisellä kerralla, oli synnyttänyt normaalisti 
seuraavalla kerralla.  
 
Maltankoirien emonvaistot arvioitiin hyviksi asteikolla 1-5, jossa 1 kuvastaa heikkoa emon vaistoa 
ja 5 voimakasta emonvaistoa, keskiarvoksi laskettuna arvo oli 4,4. Myöskään sektiolla ei voida 
todeta olevan vaikutusta emonvaistojen voimakkuuteen. Emot imettivät poikasiaan kolmesta 
viikosta 15 viikon ikäisiksi, keskiarvollisesti n.6 viikkoa. 
 
 
Ruokinta: 
Lähes puolet vastaajista ruokkivat koiransa kaksi kertaa päivässä, vajaalla kolmasosalla oli ruokaa 
aina tarjolla. Loput tarjosivat koiralle yhden tai kolme ateriaa päivässä. Suosituin ruoka on 
kuivamuona, jota tarjotaan 93 %:lle koirista. Joukkoon laitetaan purkki ja/tai raakaruokaa 37 %. 
Jonkinlaista kotiruokaa saa 57 % koirista. Alle viidennes koirista saa ruuan tähteitä ja muutamalla 
koiralla oli erikoisruokavalio. Allergioita ruoka-aineelle esiintyi kahdella kyselyssä mukana olleella 
koiralla, mikä on n. 5% suhteutettuna vastausten määrään. 

Lähes puolet vastaajista kuvasivat koiralle ruuan maittavan hyvin, runsas 40 % koirista oli ruuan 
suhteen valikoivia ja muutama koirista oli nirso. Paastopäiviä koirille pidettiin vain harvoissa 
poikkeustapauksissa. 73 % koirista oli omistajansa mukaan hyvässä kunnossa, 20 % koirista lihoo 
herkästi ja 7 % koirista oli vastaajien mukaan laihoja. 
 
Kolmannes antaa koiralleen makupaloja päivittäin, jopa useita kertoja päivässä. 40 % antaa 
koiralleen makupaloja joskus tai koulutustilanteessa.  
 
Loishäätö annetaan keskiarvoisesti kaksi kertaa vuodessa. Pennuille ja tiinehtiville nartuille 
useammin. 
 
Loppuyhteenveto 
Suurin osa koirista ei ole käynyt terveystarkastuksissa, polvi-, kyynär- tai silmätarkastuksessa. 
Tällöin ei pystytä todentamaan tarkemmin maltankoirien terveydentilaa kyseisissä asioissa. 
Kaikkien tehtyjen terveystutkimusten tietoja ei löydy jalostustietojärjestelmän tilastoista.  
 
Vakavia perinnöllisiä sairauksia ei tämän kyselyn mukaan voida todeta esiintyvän maltankoirilla. 
Joistain yksittäisistä tapauksista ei voida tehdä suurempia johtopäätöksiä koko rodun 
terveydentilaa arvioitaessa. Useimmat sairaudet ilmenevät koirilla ikääntymisen myötä. 
Yleisimpänä vaivana voidaan pitää hammaskiven muodostumista, mikä saattaa aiheuttaa 
ientulehduksen, mikäli koiran hampaita ei puhdisteta. Jokin verran esiintyy myös muita 
tulehdussairauksia. Korvat tulee tarkastaa säännöllisesti ja nyppiä karvat pois korvakäytävistä. 
Tämä pienentää korvatulehduksen riskiä. Myös otsakarvat tulisi pitää pois silmistä ja mahdollinen 
silmävuoto pyyhkiä säännöllisesti, jotta silmät pysyisivät terveinä. 
 
Luonteiltaan maltankoirat ovat pääsääntöisesti leikkisiä, ystävällisiä, vilkkaita ja rohkeita. Hieman 
arkuutta ja aggressiivisuutta esiintyy myös. 
 
Ruokinnalla ei näytä olevan yhteyttä sairauksien syntyyn. 
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Riskianalyysi         Liite 5 

 

Mahdollinen riski Syy Riskiin  

varautuminen  

Riskin välttäminen  Merkitys 

Geenipooli 

vinoutuu tai  

kapenee liikaa  

 

Yksittäisten koirien  

liikakäyttö  

jalostukseen. Samoja 

yhdistelmiä toistetaan, 

korkea sukusiitosaste, 

siitosmatadorit. 

Seuraamalla ja  

tiedottamalla  

jalostuskoirien  

käyttömääriä sekä  

eri linjojen  

käyttöä. 

Kiintiö siitoskoirien  

jälkeläismäärille, 

yhdistetään koiria erilinjoista, 

huomioidaan sukusiitosaste. 

Astutetaan narttuja  

erilinjaisilla uroksilla.  

Tuodaan Suomeen  

erilinjaisia narttuja ja  

uroksia tai astutetaan 

ulkomailla. 

 

Jalostuspohja pienenee ja 

heikkenee, sairaudet 

lisääntyvät, rotu muuttuu 

perimältään liian 

homogeeniseksi. 

Jalostuspohja liian 

suppea 

Jalostuksessa liian  

vähän koiria.  

 

Koiria käyttöön  

eri pentueista, potentiaalisten 

”kotikoirien” käyttö 

jalostukseen. 

 

Näyttelyissä  

käymättömät koirat  

esille, rodun populaation 

lisääminen, tuonnit. 

 

Rodun sukupuuttoon 

kuoleminen. 

Tuontikoirien  

terveystaustojen  

tuntemattomuus  

 

Terveystietoja ei ole  

saatavilla.  

 

Tuontikoirasta/sen  

vanhemmista  

vaaditaan  

terveysselvitykset, 

yhteistyö eri maiden 

kasvattajien ja rotuyhdistysten 

kanssa. 

Seurataan linjoja,  

yhdistelmien terveyttä ja  

yhteensopivuutta. 

Testataan tuontikoirat ja 

seurataan jälkeläisten 

terveyttä. 

 

Perinnölliset sairaudet ja viat 

lisääntyvät. 

Rodun terveyden 

ja  

elinvoiman  

heikentyminen  

Uudet sairaudet  

lisääntyvät  

 

Suunnittelematon  

jalostus. 

Terveystarkastusten 

puuttuminen 

jalostuskoirilta (sairaiden 

koirien tai kantajien 

käyttö), vähäinen 

jalostuspohja. 

Vältetään  

sukusiitoksia.  

Painotetaan  

edelleen  

jalostuksessa  

terveyttä. 

Terveyskyselyt ja tutkimukset. 

Kerrotaan avoimesti  

mahdollisista  

sairauksista, 

julkaistaan tilastot 

tehdyistä tutkimuksista,  

PEVISAn käyttöönotto 

Rodun heikkeneminen ja 

jalostuskoirien väheneminen. 
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Voimakkaat 

sukusiitos 

yhdistelmät 

Jalostustyön linjaus 

palkituilla koirilla 

Vaihtoehdot, riskien 

tiedostaminen. 

Toisen vaihtoehdon 

etsiminen kasvatustyölle. 

Rodun geenipohjan 

kaventuminen, riski 

perinnöllisistä sairauksista 

kasvaa ja lisääntymiskyky 

heikkenee. 

Muotivirtausten 

vaikutus rodun 

ulkonäköön 

Ihannoidaan liioiteltuja 

piirteitä, koossa tai 

mittasuhteissa. 

Tulkitaan rotumääritelmää 

objektiivisesti, tuomareiden 

koulutus. 

Jalostusvalinnat, 

kasvatustyön vastuullisuus. 

Rodun ulkonäkö muuttuu 

rotumääritelmästä 

poikkeavaksi. 

Ei rodunomaisen 

koirien käyttö 

suvunjatkamiseen 

Halu teettää pentuja 

rodunjalostuksesta 

piittaamatta. 

Jalostusneuvonta, 

tiedottaminen. 

Kasvattajien vastuu 

astutuspäätöksissä. 

Jalostuskäyttöön 

sopimattomien koirien määrä 

lisääntyy, laatu heikkenee. 

 

  


