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1. YHTEENVETO 

1. YHTEENVETO 
Australianpaimenkoira kehitettiin karjatilojen yleiskoiraksi 1800- ja 1900-luvuilla Yhdysvaltojen 
länsiosissa, missä tavoitteena oli sitkeä, kestävä ja monipuolinen paimenkoira, jolla on korkea 
työmoraali. Tätä perintöä tulee kunnioittaa ja pyrkiä pitämään huolta rodun käyttökelpoisuudesta 
sen alkuperäiseen tehtävään. 

Australianpaimenkoirien jalostuspohja on Suomessa jatkuvasti laajenemassa. Vuonna 2011 
uroksista käytettiin kolmea prosenttia ja nartuista seitsemää prosenttia kannasta jalostukseen. 
Koska nämä ovat rodun nuorimpia koiria, prosenttiluvut eivät ole lopullisia, vaan kasvavat vielä. 
Australianpaimenkoirien kanta on vuosittain Suomessa kasvanut kohtuullisesti, joten tilastollisesti 
luvut voisivat olla muutaman prosentin suurempia, jotta populaatio olisi tehokkaammin käytössä. 
Monet Suomeen tuoduista koirista edustavat valitettavasti osittain samoja sukulinjoja täällä jo 
olevien koirien kanssa. Kun vielä huomioidaan, että rotu on kohtalaisen nuori ja samat koirat 
alkavat löytyä jo 8.-9 sukupolvessa, olisi entistä tärkeämpää tehdä harkittuja jalostusvalintoja ja 
selvittää sukutaulua pidemmälle, 8.-9 sukupolveen saakka. Tällöin voidaan paremmin varmistaa 
geneettinen vaihtelu ja sukusiitosasteen kohtuullisuus. Sukusiitokseen ja geenipohjan laajuuteen 
tulee jatkossa kiinnittää edelleen huomiota, jotta ne pysyvät SKL:n jalostusstrategiassa esitetyllä 
hyväksyttävällä tasolla. 

Suurimmaksi osaksi australianpaimenkoirien luonteet ovat edelleen alkuperäisen rotumääritelmän 
mukaisia. Keskeiset uhat ovat luonteiden ääripäissä: yhtäältä paimennus- ja vartiointitaipumusten 
sekä muiden käyttöominaisuuksien heikkeneminen ja toisaalta ylikorostuneet aggressioalueet ja 
liiallinen vilkkaus.  Hermorakenteen puutteet tulee ottaa huomioon jalostuksessa. Jalostuskäytössä 
tulee suosia koiria, joilla on näyttöä hyvästä luonteesta. Toistaiseksi pieni, mutta lisääntyvä 
ongelma ovat kodinvaihtajat. Tämä viittaa siihen, että rodun ominaisuuksiin ja vaatimuksiin ei ole 
varauduttu pentua hankittaessa. 

Keskeisimmät ongelmat rodun terveydelle ovat luuston kehityshäiriöt, silmäsairaudet sekä 
epilepsia, selkärangan sairaudet ja autoimmuunisairaudet. Tärkeimpiä luuston kehityshäiriöitä ovat 
lonkka- ja kyynärniveldysplasiat sekä selkäsairaudet. Minkään yksittäisen terveydellisen ongelman 
esiintyvyys ei tällä hetkellä ole merkittävän suuri, mutta kaikkiin näihin tulisi kiinnittää huomiota 
jalostuksessa. Tällä hetkellä australianpaimenkoirilla ei ole myöskään merkittävästi 
lisääntymisongelmia, mutta erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää siihen, että rotu säilyy 
luonnollisesti lisääntyvänä. 

Rodun jakautuminen näyttelytyyppiin ja käyttötyyppiin, ja näiden tyyppien ääripäät ovat 
esimerkkejä rodun ulkomuoto -ja rakenneongelmista. Suurimmat erot ovat voimakkuusasteissa ja 
mittasuhteissa, karvapeitteen paksuudessa, koirien koossa. 

Jalostuksen tavoiteohjelmassa kootaan yhteen oleellinen tieto australianpaimenkoirista, niiden 
taustoista ja nykytilasta sekä rodun jalostuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa tarvittavista 
taustatekijöistä. Ohjelman avulla voidaan ohjata rodun kehitystä määrätietoisesti ja vaadittavan 
pitkäjänteisesti. Tämän jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on toimia rodun harrastajien, 
sekä muiden siitä kiinnostuneiden tiedonlähteenä, sekä Australianpaimenkoirat ry:n kantaa 
eteenpäin vievänä oppaana.  

2. RODUN TAUSTA 
Vaikka australianpaimenkoiran alkuperästä on useita teorioita, rotu nykyisessä muodossaan on 
jalostettu yksinomaan USA:ssa. Rotu nimettiin australianpaimenkoiraksi, koska sillä oli yhteyksiä 
baskilaisiin lammaspaimeniin, joita tuli USA:han Australiasta 1800-luvulla. Australianpaimenkoiran 
suosio kasvoi toisen maailmansodan jälkeen yhtä aikaa kuin läntinen ratsastusinnostus, joka tuli 
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yleisesti tunnetuksi rodeoiden, hevosnäyttelyiden, elokuvien ja televisio-ohjelmien kautta. Rotu 
soveltui hyvin amerikkalaisille maa- ja karjatiloille monipuolisen ja helposti koulutettavan 
luonteensa vuoksi. Karjatilalliset jatkoivat rodun kehittämistä ja säilyttivät sen monipuolisuuden, 
älykkyyden, voimakkaan paimennusvaiston ja huomiota herättävän ulkonäön, eli ominaisuudet, 
jotka alun perinkin herättivät ihailua. Tällöin ei vielä annettu niinkään arvoa rodullisesti puhtaille 
yksilöille, vaan koiran katsottiin olevan silloin täydellisen, kun se työskenteli toivotulla tavalla. 
Yhdistelemällä erityyppisiä koiria rotuun muokattiin hitaasti paimenkoirille vaadittavat ominaisuudet 
ja työhön soveltuva ulkomuoto. Yhdysvalloissa australianpaimenkoirien kantakoirat kehitettiin 
lähinnä nautakarjan kanssa työskentelyyn ja suurikokoisille tiloille. 

Vuonna 1957 australianpaimenkoirien kannattajajoukko perusti Australian Shepherd Club of 
America-yhdistyksen eli ASCA:n. Vuonna 1971 ASCA alkoi pitää virallista rekisteriä koirista ja 
järjesti näyttelyitä, tottelevaisuus- sekä jäljestämiskisoja, joissa koirat pystyivät hankkimaan 
itselleen virallisia titteleitä. 1974 organisoitiin paimenkoiraohjelma ylläpitämään ja korostamaan 
rodun alkuperäisiä paimennustaipumuksia ja vasta vuonna 1975 perustettiin komitea kehittämään 
virallista rotumääritelmää australianpaimenkoirille. Ensimmäinen rotumääritelmä hyväksyttiin 
vuonna 1977. 

1980-luvulla ASCA jakaantui kahtia, kun osa jäsenistä halusi päästä mukaan Yhdysvaltojen 
pääkenneljärjestöön American Kennel Club:iin (AKC) ja samalla saada australianpaimenkoirasta 
virallisesti tunnustettu rotu FCI:ssä. Osa ASCA:n perustajajäsenistä ja kasvattajista pelkäsi tästä 
mukana tulevan suosion tekevän australianpaimenkoirasta tavallisen populaarirodun ilman 
tyypillisiä työominaisuuksia. Vastustajat pelkäsivät myös rodun jakaantumista kahteen erilliseen 
linjaan, joissa toisessa keskityttäisiin pelkästään ulkonäköön jolloin muut ominaisuudet kärsisivät ja 
rotu ei enää olisi oma itsensä. Uusi järjestö The United States Australian Shepherds Association 
(USASA) muokkasi hieman ASCA:n rotumääritelmää ja rotu otettiin AKC:n viralliseksi roduksi 
vuonna 1991. Tällä hetkellä FCI tunnustaa ainoastaan AKC rekisteröidyt koirat. Osa Yhdysvaltojen 
ja Keski-Euroopan koirista on kuitenkin edelleen vain ASCA rekisterissä, jolloin niiden jalostus- ja 
harrastuskäyttö FCI:n alaisissa maissa on vaikeaa. AKC on muutamia kertoja avannut rotukirjat ja 
ASCA -rekisteröityjä koiria on otettu AKC:n rekisteriin. 

Yhdysvalloissa toimii myös ASHGI, ausralianpaimenkoirien oma terveyttä vaaliva ja geneettisiä 
sairauksia tutkiva ja vastustava järjestö. Järjestön puheenjohtajana ja yhtenä asiantuntijajäsenenä 
on C.A. Sharp. Hän on pitkän linjan australianpaimenkoiraharrastaja, joka on laajalti perehtynyt 
rotuun ja kirjoittanut monia artikkeleita joita on julkaistu sekä järjestön sivuilla että ASCAn sivuilla ja 
lehdessä. Hän on myös kiertänyt maailmalla luennoimassa australianpaimenkoirien perinnöllisistä 
ongelmista ja niiden vastustamisesta. Vuonna 2005 ASHGI:ssa on alkanut esim. syövän 
periytyvyyteen australianpaimenkoirilla liittyvä tutkimus. 

”Käyttötarkoitus määrää muodon” -johtopäätös on koiran kasvattajien havaitsema totuus, ja se on 
näkyvissä hyvin myös työ- ja näyttelytyypin australianpaimenkoiran kehittymisessä viimeisten 
vuosikymmenten aikana. 

Kiinnostus näyttelytoimintaa kohtaan alkoi Yhdysvalloissa kasvaa 
australianpaimenkoiraharrastajien keskuudessa 1970-luvun puolivälissä. Ideaalitilanteessa 
näyttelytoiminta tukee parhaan työkoirajalostusmateriaalin etsimistä ja siellä painotetaan koiran 
rakennetta ja liikkeitä. Todellisuudessa näyttelymenestys riippuu kuitenkin paljon myös koiran 
esteettisestä olemuksesta. Tästä seuraa, että näyttelykasvattajat valitsevat jalostuseläimensä 
ainakin osittain ulkomuodon, kuten kauniin värin, valkoisten- ja tan -merkkien, sekä koiran ilmeen 
perusteella. Työtyypin kasvattajilla puolestaan koiran työkyky on jalostusta ohjaava peruste ja he 
saattavat jättää huomiotta rotumääritelmän virheiksi luokittelemia seikkoja, mikäli ne eivät vaikuta 
koiran työskentelyyn. 

Näyttelyiden yleistyessä 70-luvulla kasvattajat alkoivat valikoida koiria, jotka menestyisivät 
ulkomuotokilpailuissa. Flintridge -linjojen koirat olivat erittäin vahvasti esillä ja ne pärjäsivät hyvin 
näyttelyissä, jolloin niistä tuli myös hyvin suosittuja. Kasvattajat, jotka arvostivat hyviä 
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työominaisuuksia, keskittyivät valitsemaan koiria, jotka pärjäsivät parhaiten työtehtävissä. Tällöin 
ero eri koiratyyppien välillä alkoi kasvaa. 

Erot työtyypin ja näyttelytyypin välillä ovat suurimmat, kun tarkastellaan koiria, jotka ovat 
molempien tyyppien ääripäitä. Molemmissa tyypeissä on olemassa ääripäitä sekä henkisissä että 
ulkomuoto-ominaisuuksissa. Esimerkiksi joillakin näyttelylinjaisilla koirilla on hyvin raskas luusto, 
suuri pää ja hyvin pitkä ja paksu turkki, eivätkä ne enää olisi työtehtävissä ja -ympäristössä toimivia 
koiria, joille puolestaan vahvuus ja ketteryys ovat oleellisia ominaisuuksia ja joille helppohoitoinen 
turkki on arvokas etu. Joillakin näyttelytyypin koirilla on alhainen viettitaso ja työhalukkuus, ne eivät 
ole energisiä, eikä niillä käytännössä enää ole paimennus- tai vartiointiviettiä. Työkoirapuolella 
puolestaan tavataan kooltaan erittäin pieniä, kevytluustoisia koiria, joilla on ohut, lyhyt turkki sekä 
erittäin suuri työhalukkuus, loppumaton energia ja hyvin vahva vartiointitaipumus. Tällaiset koirat 
vaativat paljon tekemistä ja työtä, eivätkä ne sovi tavalliselle koiranomistajalle. 

Ääripään jalostusvalinnat ovat siis johtaneet kahteen erityyppiseen koiraan. Huomattavimmat erot 
tyyppien välillä ovat koirien koossa, luuston raskaudessa, turkin paksuudessa, työinnossa sekä 
vartiointitaipumuksen vahvuudessa. 

Onneksemme suurinta osaa australianpaimenkoirista ei jalosteta tällaisten äärimmäisyyksien 
tavoittelemiseksi. Ne yksilöt, jotka ovat keskivertoja jommassa kummassa tyypissä, muistuttavat 
paljon toisiaan, varsinkin fyysisiltä ominaisuuksiltaan. Tällaiset keskivertokoirat ovat tyypiltään 
tasapainoisia ja turkiltaan samankaltaisia. Luonteeltaan tällaiset koirat voivat olla erittäin älykkäitä 
ja helposti koulutettavia sekä aktiivisia. Työtyypin koirilta löytyy yleensä huomattavasti enemmän 
sisua ja tahtoa, sillä niitä ominaisuuksia arvostetaan ja tavoitellaan työkoirapuolella ja 
työkoirakasvatuksessa. 

Australianpaimenkoira on käyttökoirarotu ja alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut maa- ja 
karjatiloilla käytettävä paimen- ja vartiokoira. Rakenne ja luonne vaikuttavat jokaisen 
australianpaimenkoiran työskentelykykyyn. Jos koira ei ole rakenteeltaan tasapainoinen, se ei toimi 
täydellä kapasiteetilla, eikä siten voi toimia tehokkaasti työkoirana. 

Rotumääritelmässä kuvaillaan ne piirteet, sekä rakenteelliset, että luonteeseen liittyvät, jotka 
edesauttavat australianpaimenkoiraa suoriutumaan tehtävistään mahdollisimman luontevasti. 
Oikean rakenteen omaava koira selviytyy tehtävistään helposti, eikä se ole niin altis 
loukkaantumaan kuin rakenteeltaan puutteellinen tai liioiteltu koira. Koska rodun alkuperäinen 
tarkoitus oli paimentaminen ja vartiointi, rodulla on sellaisia luonneominaisuuksia, jotka ovat 
antaneet rodulle mahdollisuudet mukautua ja menestyä myös muilla aloilla. 

Australianpaimenkoiran pääasiallinen käyttötarkoitus tänä päivänä on edelleen työ- ja paimenkoira. 
Rotu on kuitenkin alkanut jakautua kahteen erilaiseen tyyppiin, työtyyppiseen paimennustehtävissä 
käytettäviin koiriin sekä niin kutsuttuihin show- eli näyttelykoiriin. Molemmilla, sekä työ- että 
näyttelytyypin australianpaimenkoirilla, on paljon yhteneväisiä ominaisuuksia, jotka ne ovat 
perineet yhteisiltä esi-isiltään. Australianpaimenkoiran perusluonne on yhä olemassa molemmissa 
koiratyypeissä. Koiratyypeissä on kuitenkin myös eroja, vaikka molemmilla tyypeillä on sama 
rotumääritelmä. 

Rotumääritelmä kuvailee australianpaimenkoiran ensisijaisesti työkoiraksi, jolla on vahvat 
paimennus- ja vartiointitaipumukset. Farmien ja ranchien työkoirana rodun edustajilta vaaditaan 
myös itsenäisyyttä, sekä kykyä ratkaista erilaisia ongelmia. Näiden taipumusten voimakkuus 
vaihtelee rodun sisällä ja harrastajien, varsinkin kasvattajien, tulisi olla selvillä eri tyypeistä ja siitä 
mikä on näyttely- tai työtyypin koirille ominaista. 

Paimennuksen lisäksi rotu on saavuttanut suosiota kotimaassaan sekä agility-, toko- että 
flyballkoirana. Suomessa australianpaimenkoira on yleistynyt palvelus- ja pelastuskoiralajeissa, 
joihin se sopii erinomaisesti työkoirataustansa, rakenteensa ja suuren työmotivaationsa vuoksi. 
Suomessa australianpaimenkoiralla ei vielä ole vakiintunutta asemaa työskentelevänä 
paimenkoirana, koirat ovat lähinnä harrastus- ja näyttelykoirina. 
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Vuonna 1994 rekisteröitiin ensimmäinen australianpaimenkoira Suomessa. Tätä ennen Suomeen 
on tiettävästi tullut yksi australianpaimenkoira, jota ei ole rekisteröity Suomen Kennelliittoon. 
Ensimmäinen rekisteröity australianpaimenkoira oli Katri ja Raimo Voutilan narttu Propwash 
Samsara joka tuli USA:sta. Seuraavana vuonna Gerry ja Todd Nolen toivat USA:sta maahamme 
ensimmäisen uroksen Nolen’s Dakota Dancerin sekä nartun nimeltä Hodge’s Tena Rosey. 
Suomen ensimmäinen australianpaimenkoirapentue syntyi helmikuussa vuonna 1995 ja sen 
jälkeen rodun suosio on kiihtyvästi kasvanut. Australianpaimenkoira nousi sadan suosituimman 
rodun listalle vuonna 2002. Suomen Australianpaimenkoirat ry perustettiin vuonna 1998. Rotua 
kasvattavien kasvattajien määrä kasvaa vuosittain, samoin rodun tuontikoirien määrä on ollut 
nousussa.  

Australianpaimenkoira on saavuttanut Suomessa jalansijaa sekä harrastus- että näyttelykoirana, 
rodun koekäynnit ja saavutetut tulokset ovat nousseet suhteessa koiramäärään. 
Australianpaimenkoirien näyttelykäyntien määrät ovat nousseet ja australianpaimenkoirat ovat 
pärjänneet ja esiintyneet näyttelyissä myös ryhmäkilpailutasolla. 

Vuonna 2000 järjestettiin ensimmäinen australianpaimenkoirien paimennusleiri ja ensimmäinen 
rodun kotimaan paimennusvaistotesti (ASCA) pidettiin vuonna 2000. Australianpaimenkoirat eivät 
toistaiseksi ole saavuttaneet Suomessa suosiota paimenkoirina muutamia tiloilla työskenteleviä 
koiria lukuun ottamatta. 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
Australianpaimenkoirat ry:n perustamiskokous pidettiin Lahdessa 18.4.1998. Yhdistyksen 
kotipaikaksi valittiin Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko Suomi. 

Yhdistys hyväksyttiin Palveluskoiraliiton jäseneksi 5.12.1998 ja Kennelliiton jäseneksi 16.2.1999. 
Yhdistys on myös Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsen. Yhdistys sai rotua harrastavan yhdistyksen 
statuksen 19.8.2004. Australianpaimenkoirien rotujärjestö on Suomen Palveluskoiraliitto ry (SPKL). 

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää australianpaimenkoiraharrastusta sekä edistää 
sitä. Yhdistys 

 edistää australianpaimenkoiran käyttöä rodulle tyypillisissä tehtävissä 

 edistää, johtaa ja valvoo australianpaimenkoiran rodunomaista jalostamista 

 edistää rodun oikeaa kasvattamista, hoitamista ja kouluttamista 

 kerää ja levittää rotuun ja rotuharrastukseen liittyvää tietoa 

 toimii rodunharrastajien yhdyssiteenä 

 ajaa ja valvoo rodunharrastajien yhteisiä etuja. 

3.1. Hallitus ja toimikunnat 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 
kuudesta kymmeneen muuta varsinaista hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen 
varsinaisista ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimikausi on kaksi 
vuosikokousten välistä ajanjaksoa. 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso-, 
kannattava- tai kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia. Kannattava jäsen on yksityinen henkilö tai 
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi tai 
kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, 
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.  
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Taulukko 1 Jäsenmäärä 

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

Jäseniä 59 144 175 243 295 347 366 409 426 474 496 486 516 573 

 

Hallitus voi muodostaa jäsenistöstä tarvittavia toimielimiä eli toimikuntia, joiden tehtävät se 
määrittelee. Toimikunnat ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. Hallitus voi perustaa tai 
lakkauttaa toimikuntia tarpeen mukaan. Vuonna 2012 toimi seuraavat toimikunnat 
jalostustoimikunnan lisäksi: 

 Lehtitoimikunta vastaa Aussie-uutiset -lehden toimittamisesta ja lehden aineistosta. 

 Näyttelytoimikunnan huolehtii näyttelyiden järjestämisestä, näyttelytuomarien koulutuksesta 
sekä kollegioista. 

 PK-, agility-, toko-, paimennustoimikuntien tehtävänä on omalla alueellaan järjestää 
jäsenistölle koulutusta sekä kokeita ja kilpailuja. 

 IT-toimikunnan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen www-sivustojen ja tietokannan 
teknisestä ylläpidosta.  

3.2 Jalostustoimikunta 
Australianpaimenkoirat ry:n hallitus perusti jalostustoimikunnan vuonna 1999. 
Jalostustoimikunnassa on 4 – 5 jäsentä, jotka valitaan jalostustoimikunnan ehdotuksesta ja jotka 
hallitus hyväksyy. Jalostustoimikunta ehdottaa keskuudestaan puheenjohtajaa, jonka hallitus 
lopullisesti hyväksyy. 

Jalostustoimikunta toimittaa kokouksien pöytäkirjat hallitukselle ja näin pyritään nopeaan 
tiedonsiirtoon hallituksen ja jalostustoimikunnan välillä. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja vastaa 
jalostustoimikunnan toiminnasta ja toiminnan laadusta. 

Jalostustoimikunta kokoontuu 3 – 4 kertaa vuodessa. Väliaikoina jalostustoimikunta pitää yhteyttä 
oman postituslistan kautta sekä puhelimitse. 

Toimikunnan tehtävänä on seurata ja ohjata rodun jalostustyötä Suomessa. Se kerää rodun 
terveyteen, luonteeseen ja ulkomuotoon liittyviä tietoja sekä julkaisee näitä tietoja mm. Aussie-
uutiset -lehdessä. Kasvattajien koulutustilaisuuksien järjestäminen, tiedon jakaminen koirien 
jalostuksesta sekä jalostusneuvonnan antaminen on myös jalostustoimikunnan vastuulla. 
Jalostustoimikunta on tiiviissä yhteistyössä kasvattajien, ulkomaisten rotujärjestöjen, SKL:n 
jalostustieteellisen toimikunnan sekä muiden toimielimien kanssa. 

Jalostusneuvonta on keskittynyt lähinnä tiedon keräämiseen ja julkaisemiseen, rotua koskevan 
tiedon jakamiseen. Jalostussuosituksilla ja pentulistan vaatimuksilla on pyritty koko ajan myös 
ohjaamaan jalostusta.  

Australianpaimenkoirat ry:llä on yksi pentuvälityksen yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot löytyvät 
Suomen Kennelliitosta, sekä yhdistyksen internetsivuilta ja rotujärjestön lehdestä. Yhteyshenkilö 
antaa pennunostajille neuvontaa puhelimitse sekä sähköpostin avulla ja ohjaa pennunostajia 
ottamaan yhteyttä yhdistyksen pentulistojen kasvattajiin. 

Yhdistyksen pentulistat on jaettu kahteen osaan: jalostussuositukset (esitetty kappaleessa 6) 
täyttävät pentueet ja muut pentueet. Muut pentueet -listalle otetaan pentueet, joiden vanhemmat 
täyttävät PEVISA-vaatimukset, mutta muita tuloksia, kuten käyttö- ja näyttelytuloksia, ei vaadita. 
Syy, miksi pentue ei täytä yhdistyksen jalostussuosituksia, ilmoitetaan pentulistalla pentueen 
tietojen yhteydessä. Lisäksi erillisenä ovat vastaavat pentulistat yhdistyksen ulkomaisten jäsenten 
pentueista.  
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4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja  
Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja 

Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. Puhutaan myös jalostuspohjan 

laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä 

mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen 

perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka 

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

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

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

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

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

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

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

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

käyttää 40 % rodun koirista.  

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

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

keskimäärin 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Yhdessäkään 

rodussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa 

roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin. 

(MMT Katariina Mäki 14.12.2011) 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

Taulukko 2 Vuositilasto – rekisteröinnit 

Vuositilasto - rekisteröinnit 

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

Pennut (kotimaiset) 259 251 240 215 223 135 180 105 151 135 117 74 

Tuonnit 35 25 27 35 34 19 27 21 8 16 9 12 

Rekisteröinnit yht. 294 276 267 250 257 154 207 126 159 151 126 86 

Pentueet 39 39 36 35 40 26 28 15 25 20 16 12 

Pentuekoko 6,6 6,4 6,7 6,1 5,6 5,2 6,4 7,0 6,0 6,8 7,3 6,2 

Kasvattajat 30 28 30 27 30 22 25 13 20 17 12 10 

Sukusiitosprosentti 0,75% 0,40% 0,65% 1,22% 0,66% 1,65% 0,92% 1,55% 1,36% 1,15% 1,35% 2,38% 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 

- kaikki 33 36 29 26 31 25 24 12 22 19 14 10 

- kotimaiset 13 7 11 13 9 8 9 6 12 6 7 4 

- tuonnit 12 14 6 8 15 7 6 3 6 5 5 4 

- ulkomaiset 8 15 12 5 7 10 9 3 4 8 2 2 

- keskimääräinen jalostuskäytön 

ikä 
5v 7kk 

4 v 7 

kk 

3 v 7 

kk 

4 v 7 

kk 
4 v 1 kk 

4 v 11 

kk 

3 v 5 

kk 
4 v 5 kk 

4 v 1 

kk 

3 v 6 

kk 

3 v 2 

kk 

2 v 11 

kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 

- kaikki 39 39 36 35 40 26 27 15 25 20 16 12 

- kotimaiset 24 25 29 23 29 19 16 12 14 14 11 9 

- tuonnit 15 14 7 12 11 7 11 3 11 6 5 3 

- keskimääräinen jalostuskäytön 

ikä 

4 v 4 

kk 

4 v 3 

kk 

4 v 1 

kk 

4 v 6 

kk 

3 v 11 

kk 

3 v 11 

kk 

4 v 4 

kk 

3 v 11 

kk 

3 v 7 

kk 

3 v 8 

kk 

2 v 8 

kk 

2 v 10 

kk 
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Isoisät 64 66 53 50 54 41 44 23 35 30 21 15 

Isoäidit 65 68 55 52 51 43 46 23 40 29 21 17 

 

Sukusiitos 

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

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

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

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

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

peittäminä. 

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

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

heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi 

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

ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %.  

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

periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. 

Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset 

alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden 

todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole.  

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

todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, 

pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä 

kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät 

kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.  

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

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

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

(MMT Katariina Mäki 14.12.2011) 

Australianpaimenkoiralla rotuna katsotaan olevan noin 300 kantakoiraa, mikä on useisiin rotuihin 
verrattuna varsin laaja lukumäärä ja mahdollistaa suuremman geneettisen diversiteetin. Rotu on 
myös suhteellisen nuori ja edellä mainituista seikoista johtuen sukusiitosta ei ole pidetty rodulle 
välittömänä uhkana. Rodun historiassa on kuitenkin käytetty sukusiitosta ja tämä niin sanottu 
historiallinen sukusiitos vaikuttaa myös nykykoirien sukusiitosasteeseen 

Sukusiitosprosentin tasoa tulisi lähivuosina pyrkiä laskemaan. Suositus jalostusyhdistelmien 
sukusiitoksen määräksi on enintään 6,25 prosenttia viidellä sukupolvella tai yhdeksän prosenttia 
kymmenellä sukupolvella laskettuna. Lukuihin peilattuna rodun tilanne Suomessa on tällä hetkellä 
hyvä, sillä vuosien 2000-2001 aikana matalin sukusiitosprosentti on ollut 0,40 prosenttia ja korkein 
2,38 prosenttia. Todellisuudessa luvut ovat korkeammat, johtuen jalostustietojärjestelmän 
sukutaulujen puutteista. Harvalta koiralta löytyy täydellistä sukutaulua kymmenen sukupuolvea 
taaksepäin. Tämä ns. historiallinen sukusiitos hieman nostaa pentueiden sukusiitosasteita, koska 
usein pentueiden takana toistuu samoja esivanhempia, joskus moneenkin kertaan. Sukusiitokseen 
hallintaan on pyritty kiinnittämään huomiota Suomessa kuten myös rodun emämaassa ja 
jatkossakin näin tulee tehdä. 

Yleisenä populaatiogeneettisenä suosituksena on, ettei yksittäisen jalostuskoiran 
kokonaisjälkeläismäärä saisi ylittää viittä prosenttia sukupolven (4 vuotta) aikana syntyneiden 
pentujen kokonaismäärästä. Australianpaimenkoiran ollessa Suomessa vielä suhteellisen nuori 
rotu on selvää, että rodun alkuvuosina tämä luku ylittyi useimmilla siitoskoirilla. Kuitenkin nyt 
myöhemmin asiaan voidaan kiinnittää paremmin huomiota. Australianpaimenkoirien 
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sukupolvenväli on tällä hetkellä noin 4 vuotta, mikä tarkoittaa keskimääräistä pentueen saamisikää 
sekä uroksilla, että nartuilla. 

Mikäli runsaasti jälkeläisiä tuottaneessa koirassa, ns. siitosmatadorissa, tai sen jälkeläisissä 
todetaan myöhemmin esimerkiksi perinnöllinen sairaus, joudutaan jalostustyössä mahdollisesti 
tulevaisuudessa ongelmien eteen. 

4.1.2 Jalostuspohja 
Tehollinen populaatiokoko 

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Rodun monimuotoisuutta 

voidaan arvioida myös molekyyligeneettisesti, esimerkiksi immuunijärjestelmää säätelevien DLA-haplotyyppien 

lukumäärän ja heterotsygotian perusteella.  

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

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

nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu.  

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

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

lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen 

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

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

kuitenkin tehollisesta koosta suuren yliarvion, koska siinä oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä 

on tasaiset jälkeläismäärät.  

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

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

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

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

saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan.  

(MMT Katariina Mäki) 

Taulukko 3 Jalostuspohja per sukupolvi 

Vuositilasto – jalostuspohja 

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

Per vuosi             

- pentueet 39 39 36 35 40 26 28 15 25 20 16 12 

- jalostukseen käytetyt eri 

urokset 

33 36 29 26 31 25 24 12 22 19 14 10 

- **jalostukseen käytetyt eri 

nartut** 

39 39 36 35 40 26 27 15 25 20 16 12 

- isät/emät 0,85 0,92 0,81 0,74 0,78 0,96 0,89 0,80 0,88 0,95 0,88 0,83 

- tehollinen populaatio 49 

(63%) 

51 

(65%) 

44 

(61%) 

42 

(60%) 

49 

(61%) 

34 

(65%) 

35 

(62%) 

18 

(60%) 

32 

(64%) 

26 

(65%) 

20 

(62%) 

15 

(62%) 

- uroksista käytetty 

jalostukseen 

2% 2% 4% 5% 11% 7% 12% 18% 14% 13% 11% 23% 

- **nartuista käytetty 

jalostukseen** 

1% 2% 10% 17% 26% 23% 19% 26% 29% 17% 30% 36% 

Per sukupolvi (4 vuotta)             

- pentueet 149 150 137 129 109 94 88 76 73 54 44 34 

- jalostukseen käytetyt eri 

urokset 

98 99 91 83 72 65 61 56 51 40 25 18 

- jalostukseen käytetyt eri 

nartut 

118 116 106 100 91 73 66 58 54 38 32 22 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
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- isät/emät 0,83 0,85 0,86 0,83 0,79 0,89 0,92 0,97 0,94 1,05 0,78 0,82 

- tehollinen populaatio 147 

(49%) 

146 

(49%) 

134 

(49%) 

125 

(48%) 

112 

(51%) 

93 

(49%) 

86 

(49%) 

76 

(50%) 

71 

(49%) 

52 

(48%) 

39 

(44%) 

27 

(40%) 

- uroksista käytetty 

jalostukseen 

3% 5% 7% 9% 12% 12% 14% 14% 15% 16% 20% 28% 

- **nartuista käytetty 

jalostukseen** 

7% 13% 18% 21% 24% 24% 23% 26% 27% 28% 32% 36% 

 

Taulukko 4 Viimeisen 10-15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta 

 
 **Tilastointi-aikana** 

**Toisessa 

polvessa** 
Yhteensä 

# 
Uros 

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

1 

THORNAPPLE HOT WHEELS synt 28.7.2000  

i: BLUESTEMS MAN-O-FIRETHORNE 

e:THORNAPPLE'S WHAT IT TAKES  

8 58 2,78% 3% 16 102 8 58 

2 

MISSNUTT'S COIAC synt. 23.2.2002  

i: MISSNUTT'S AMERICAN WHILLE  

e: TRES COLORES SANTA BARBARA 

7 46 2,21% 5% 14 81 7 46 

3 

DANCING SKIES HONOR BOUND synt 14.7.1998 

i: PINCIE CREEK'S AURORA CHIEF  

e: DANCING SKIES DAISY DELIGHT 

7 46 2,21% 7% 10 61 7 46 

4 

EASY JUMP IN THE GUN synt 29.12.2007 

 i: THORNAPPLE RAGTIME MOVE OVER  

e:THORNAPPLE SUMMER SQUEEZE 

5 40 1,92% 9% 3 23 5 40 

5 

MONTROSE MOMENT BLUE synt  20.9.1999 

i: LEGACY'S DUSK TO DAWN 

e: MONTROSE BLUE EMBERS 

6 39 1,87% 11% 11 74 6 39 

6 

SENTIKKI BLACKJACK synt 8.5.2000  

i: AGUA DULCE SALSA OPTIONAL  

e: PROPWASH CATERA 

5 39 1,87% 13% 14 74 5 39 

7 

PROPWASH SEALEVEL FINN SPIRIT synt 12.9.1998  

i:  PROPWASH PROOF SPIRIT   

e: PROPWASH SPLIT DECISION 

6 38 1,82% 15% 25 143 6 38 

8 

SENTIKKI SKYLINE 

synt  20.11.2006 

 i: PROPWASH WISHING YOU WERE HERE 

e: PROPWASH SILMARIL 

4 38 1,82% 16%   4 38 

9 

CAPTAIN KIDD OF IMAGINEER synt 10.11.1996 

 i: IMAGINEER'S DREAMCATCHER  

e: KATZENJAMMER KID OF IMAGINEER 

6 36 1,73% 18% 7 39 6 36 

10 

CHABOO'S MIDNIGHT COWBOY synt 5.4.2005 

i: CROFTER HOLDING'S MIDNIGHT RAMBLER  

e: CROFTER HOLDING'S CRIMSON CHAT 

5 32 1,53% 20% 5 28 6 38 

11 

OSSEQUENTE SALVATORE synt 6.12.2003  

i: MISSNUTT'S COIAC  

e: OSSEQUENTE LOVE ME TENDER 

5 32 1,53% 21% 2 11 6 33 

12 

WATERMARK AMERICAN DREAM synt 16.5.2006  

i: LEGENDS SMOK'N BRASANDOS NITANI 

e: WATERMARK SHAMELESS 

4 32 1,53% 23% 0 0 4 32 

13 

OSSEQUENTE LANCIA ROSSO synt 19.3.2002  

i: TRES COLORES SHAKESPEARE  

e: DANCING SKIES MIDNIGHT SUN 

4 30 1,44% 24% 3 22 5 32 

14 

S BAR L NABOO synt  9.4.2006 

i: SLASH V HAN SOLO  

e: MISTY RIDGE MISS BLUE MEADOW 

4 29 1,39% 26% 2 10 4 29 
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GUN LAKE BLUE LAGOON synt  3.2.2005 

i: THORNAPPLE HOT WHEELS 

e: THORNAPPLE VITAL FLAME 

4 29 1,39% 27% 1 9 4 29 

 

Tilastointiajankohtana käytettiin 44 eri urosta tuottamaan 50 prosenttia ajankohtana syntyneistä 

pennuista. 

Taulukko 5 Viimeisen 10-15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua 

  **Tilastointi-aikana** 
**Toisessa 

polvessa** 
Yhteensä 

# Narttu Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 

BEANARUOKTU SUNSHINE synt 5.10.1998  

i: NOWAGGAS DARK SIDE OF THE MOON  

e: DANCING SKIES RAMBLIN'ROSEY 

6 53 2,54% 13 89 6 53 

2 

DANCING SKIES KENAI synt29.8.2000  

i: NOLEN'S DAKOTA DANCER  

e: DANCING SKIES FLYAWAY KATIE 

4 32 1,53% 8 61 4 32 

3 

GHOSTEYE'S BLACK NAVAJO synt 22.4.2004 

i: DANCING SKIES SIDNEY 

e: DANCING SKIES KENAI 

3 31 1,49% 0 0 3 31 

4 

FOREST STAR'S PRECIOUS STONE synt 

17.11.2004  

i: OSSEQUENTE QUICK-STEP 

e: BEANARUOKTU SUNSHINE 

4 30 1,44% 3 17 4 30 

5 

TRES COLORES GLAMOURITA synt 12.7.2001  

i: PROPWASH SEALEVEL FINN SPIRIT 

e: TRES COLORES CASSANDRA 

4 30 1,44% 3 18 4 30 

6 

DANCING SKIES MIDNIGHT SUN synt 31.5.1999  

i: NOWAGGAS DARK SIDE OF THE MOON  

e: DANCING SKIES DENALI  

5 30 1,44% 12 78 5 30 

7 

SOME KIND OF MAGIC'S DECOLORES synt 

11.6.2004  

i: IMAGINEER GET TO KNOW ME  

e: SOME KIND OF MAGIC'S ALLTHATJAZ 

4 27 1,29% 2 5 4 27 

8 

DREAMSTORIE'S DYNAMIC AFFAIR synt 6.5.2003  

i: DREAMSTORIE'S BLACK TRI AFFAIR  

e: BOOTEZ SWEET DYNAMICS 

4 26 1,25% 4 21 4 26 

9 

TRES COLORES FAIRY-TALES synt 10.8.2002 

i: WINDSTAR HAWAIIAN STYLE  

e: TRES COLORES CASSANDRA 

3 26 1,25% 2 8 3 26 

10 

HAZELMOOR JANET JACKSON synt 5.6.2003  

i: SENTIKKI BLACKJACK  

e: MONTROSE TAWNY DAYLILY 

4 24 1,15% 3 14 4 24 

11 

NAMIES SWEET SNIP synt 8.4.2001  

i: CALAISCTRY HOTSHOTOFCAROLINA 

e: CAROLINA'S GLORY BE CD PT 

4 24 1,15% 17 100 4 24 

12 

FAIROAKS ATTIC ANGEL synt 6.4.2005  

i: FAIROAKS ALADAR 

e: FAIROAKS SHALASKA  

3 23 1,10% 0 0 3 23 

13 

TRES COLORES GLAUDIA synt 12.7.2001  

i: PROPWASH SEALEVEL FINN SPIRIT  

e: TRES COLORES CASSANDRA 

4 23 1,10% 5 29 4 23 

14 

OSSEQUENTE ZABRINA synt 1.1.2006 

i: OSSEQUENTE LANCIA ROSSO  

e: NAMIES SWEET SNIP 

2 21 1,01%   2 21 
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FOREST STAR'S THAT'S IT synt 27.5.2006 

i:MISSNUTT'S COIAC 

e: BEANARUOKTU SUNSHINE 

3 19 0,91% 0 0 3 19 

 

4.1.3. Rodun populaatiot muissa maissa 

Ruotsiin ensimmäinen australianpaimenkoira tuotiin 90-luvun alkupuolella. Ruotsissa 
rekisteröintien määrät ovat lisääntyneet tasaisesti tämän jälkeen. Ruotsissa australianpaimenkoirat 
osallistuvat näyttelyihin ja aktiivisesti koiraurheilulajeihin mm. agilityyn, pelastuskoiratoimintaan, 
tottelevaisuuskokeisiin, palveluskoiralajeihin ja paimennukseen. Norjassa australianpaimenkoirat 
eivät ole aivan yhtä suosittuja kuin Suomessa ja Ruotsissa. 

Keski-Euroopassa on runsaasti australianpaimenkoiria. Euroopan australianpaimenkoirat toimivat 
sekä FCI:n että ASCA:n alaisina. ASCA:n toiminta on Euroopassa melko runsasta, 
paimennuskilpailuja, agilityä, tokoa ja näyttelyitä järjestetään kymmeniä vuosittain. ASCA:lla on 
Euroopassa aktiivisia alaosastoja, joiden kotisivuilla löytyy tietoa kokeista, tuloksista ja 
jalostuskoirista. Muita rotua harrastavia yhdistyksiä löytyy useista maista, mutta niiden pitämät 
tilastot (terveys, tulos yms.) ovat vaikeasti saatavilla. 

Taulukko 6 Muissa maissa rekisteröityjä australianpaimenkoiria 2000-2011 

Rekisteröinnit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tanska 29 38 64 51 79 54 80 71 82 65 97 58 

Ruotsi 128 115 171 151 162 179 240 260 351 286 342 360 

Norja 29 44 24 71 66 72 100 71 87 69 38 51 

Hollanti - - - 83 108 158 119 250 204 227 272 311 

Saksa 55 56 87 178 171 263 296 413 440 455 480 406 

 

Yhdysvalloissa Amerikan Kennel Club rekisteröi vuosittain noin 6000 koiraa, minkä lisäksi 
australianpaimenkoiria rekisteröidään myös muihin rekistereihin mm. ASCA:aan, jossa on tällä 
hetkellä rekisteröitynä kaiken kaikkiaan noin 145 000 australianpaimenkoiraa (kaikki 
perustamisvuodesta 1957 lähtien rekisteröidyt koirat). Osa koirista on rekisteröity useampaan 
rekisteriin esimerkiksi AKC:iin ja ASCA:aan. Australianpaimenkoirista iso osa jää rekisteröimättä 
AKC:iin, sillä esimerkiksi työkoirat eivät välttämättä päädy tähän rekisteriin. Yhdysvalloissa 
australianpaimenkoira ei tarvitse virallisia terveystutkimuksia tai muita tuloksia tullakseen 
rekisteröidyksi. 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Tämän jalostuksen tavoiteohjelman tiedot on koottu aikajaksolta 2000-2011, jolloin Suomessa 
rekisteröitiin 2085 australianpaimenkoiraa, näistä tuontikoiria oli 268. Pentueita on tarkasteltuna 
ajanjaksona rekisteröity yhteensä 331, ja pentuja ollut keskimäärin 6,4 pentuetta kohden. 
Viimeisten kolmen vuoden aikana koirien rekisteröintiluvut ovat tasaisesti kasvaneet. Tuontikoirien 
määrä laski vuosina 2009-2010, mutta vuonna 2011 nousi jälleen vuoden 2008 tasolle. Pentueiden 
määrä on pysynyt melko tasaisena jo muutaman viime vuoden. 

Australianpaimenkoirien jalostuspohja on Suomessa jatkuvasti laajenemassa. Vuosina 2000-2011 
Suomeen on tuotu 268 australianpaimenkoiraa (rekisteröidyt tuonnit), näistä jalostukseen oli  
käytetty 91 urosta ja 105 narttua minkä lisäksi osa pentueista on peräisin astutuksista / 
keinosiemennyksistä ulkomaalaisella uroksella. Tämä on auttanut laajentamaan rodun 
geenipohjaa. Monet Suomeen tuoduista koirista edustavat kuitenkin osittain samoja sukulinjoja 
täällä jo olevien koirien kanssa. 
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Sukusiitokseen ja geenipohjan laajuuteen tulee jatkossa kiinnittää edelleen huomiota, jotta ne 
pysyvät SKL:n jalostusstrategiassa esitetyllä hyväksyttävällä tasolla. Tähän pyritään mm. 
jalostusvalintojen ja tuontikoirien ja keinosiemennysten avulla (suositus: vain koiralle, joka on 
aiemmin antanut astua). Rodun kotimaan typistys- ja rekisteröintikäytännöt ovat hankaloittaneet 
erisukuisten koirien tuomista Suomeen ja näin ollen vaikeuttaneet tuontikoirien hankkimista. Tällä 
hetkellä Suomeen voi tuoda typistetyn koiran, mutta sillä ei voi osallistua Suomen Kennelliiton 
järjestämiin kilpailuihin, kokeisiin eikä näyttelyihin. Typistetyn koiran jalostuskäyttö on edelleen 
mahdollista 

Kaikkien suomalaisten australianpamenkoirien sukutauluissa toistuvat nimet tulevat esiin jo alle 
kymmenessä sukupolvessa. Esimerkiksi yksi vanha tunnettu kantakoira Sislers John löytyy 
suurimmalta osalta koirista Suomessa jo 8.-9. sukupolvessa, riippumatta siitä onko koira ns. työ- 
vai näyttelylinjainen. Yhtälailla yksi rodun tunnetuimmista matadoreista, Fieldmaster of Flintridge, 
löytyy useilta koirilta jo 8. sukupolvesta, myös linjauksesta riippumatta. Yleisellä tasolla samoja 
koiria alkaa löytyä jo linjasta riippumatta n. 7.-8. sukupolvessa. Tietyillä kasvattajilla on ollut 
käytössä voimakasta linjasiitosta kautta historian, joissa ko. koirat löytyvät siitä syystä kauempaa 
sukutaulusta. Kun tarkastelee sen koiran sukutaulua johon on linjattu, löytyy sieltäkin n. 8.-9. 
sukupolvesta em. koirat 

Yhä useammin käytetään nuorempia alle 3- jopa alle 2-vuotiaita uroksia ja narttuja, jolloin 
myöhäisemmässä iässä puhkeavat sairaudet periytyvät populaatioon, kun ei malteta odottaa 
koirien kehitystä ja terveystietoja hieman pidemmälle. Keskimäärin käyttöikä uroksilla ja nartuilla on 
3-4 ikävuoden tienoilla, mutta olisi suosittava iäkkäämpiä uroksia terveydellisten etujen vuoksi, 
etenkin jos uroksella on jälkeläisnäyttöä jo ennestään esimerkiksi yksi pentue neljän vuoden iässä. 
Nuoren uroksen käytössä olisi suositeltavaa odottaa ja katsoa millaista jälkeä uros jättää jopa 
muutaman vuoden ajan ennen uusia astutuksia. Nykyisellään nuoria uroksia saatetaan käyttää 
jopa 3-6 pentueeseen alle kolmen vuoden ikäisenä. Myös narttujen jalostuskäytön ikää tulisi 
nostaa lähemmäksi neljää vuotta, ottaen kuitenkin huomioon että yli 7-vuotiaalla ensisynnyttäjällä 
voi olla enemmän vaikeuksia. Yli 8-vuotiaita narttuja tulisi käyttää ainoastaan vakaan harkinnan 
jälkeen ja nartun oltava erinomaisessa kunnossa. Tämä tuleekin osoittaa eläinlääkärin antamalla 
todistuksella. 

Rodussa sukusiitosaste on pysynyt kohtuullisella tasolla. Muutamat vanhemmat linjat joissa on 
käytetty linjasiitosta, voivat pompata yli suositellun 9,25 sukusiitosprosentin, mutta näitä on vain 
muutamia poikkeuksia. Tuontikoirissa voi olla muutamia koiria, joilla sukusiitosprosentti on 
selkeästi jopa yli 15 prosenttia, mutta jatkojalostuksessa näidenkin koirien kohdalla on käytetty 
ulkosiitosta jolla on myös systemaattisesti pyritty laskemaan sukusiitosprosenttia. 

Rodun tehollinen populaatio on lieveässä kasvussa, sillä  tuontikoirien määrä kasvaa jatkuvasti. 
Odotettavissa on kuitenkin että tehollinen koko pysyisi suunnilleen samalla tasolla, tavoitteeksi on 
ajateltu nostaa tehollisen populaation  koko vuositasolla ainakin 50 koiraan ja pyrkiä 
sukupolvittaisella tasolla nostamaan määrää n.155-160 koiraan eli sukupolvenvälillä  50%< tasolle 
ja mieluiten yli.. 

Australianpaimenkoirilla isät/emät suhde on pysynyt hyvin lähellä 0,9 jo kymmenen vuoden ajan, 
olisi kuitenkin hyvä vakiinnuttaa taso lähemmäs suhdetta 1:1. Tämä tavoite on vielä helposti 
toteutettavissa nykyisen tason ollessa hyvin lähellä tavoitetta. 

Esimerkiksi vuonna 2011 koko kannasta jalostukseen käytettiin uroksista kolmea prosenttia ja 
nartuista seitsemää prosenttiaNäihin koiriin lukeutuu runsaasti kannan nuorimpia edustajia, eli 
heidän vaikutuksensa jatkuu vielä tulevinakin vuosina. Australianpaimenkoirien kanta on vuosittain 
Suomessa kasvanut kohtuullisen runsaasti, joten tilastollisesti luvut voisivat olla muutaman 
prosentin suurempia, jotta populaatio olisi tehokkaammin käytössä. Asiaan vaikuttaa myös se, jos 
samalla nartulla on teetetty samana vuonna kahdet pennut, eli pentueiden määrä on saattanut olla 
ko. nartun tai uroksen kohdalla hyvinkin suuri suhteessa populaation kokoon tiettynä vuotena, 
mutta jalostustietokannan taulukko ei huomioi sitä tässä asiassa. Kasvattajien tulisikin punnita 
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tarkkaan jalostuskäyttöä, sekä tarkkaan miettiä mikä on riittävä määrä jälkeläisiä per koira, 
pyrittävä käyttämään jälkeläisiä jalostuksessa eikä vain tuottamaan suurta määrää pentueita 
yhdelle koiralle. Sellaisia uusintoja, joissa isä ja emä ovat samat, tulisi välttää, koska niillä on 
huono vaikutus populaation monimuotoisuudelle. On pyrittävä siis monipuolisempaan kannan 
käyttöön ja vältettävä yksittäisten koirien liikakäyttöä. 

2000-luvun alkuvuosina uroksista ja nartuista käytettiin jalostukseen jopa 38 prosenttia kannasta, 
joka on kohtuullisen suuri. On huomioitava että koirien määrä tuohon aikaan oli selvästi pienempi 
kuin tällä hetkellä. Kuitenkin on huomioitava, että nykyisestä kannasta kymmenen prosentin 
ollessa käytössä se tarkoittaisi n. 300 koiraa kaiken kaikkiaan, joka ei ole kovin suuri osuus. 

Rodussa on tehty ns. uusintayhdistelmiä, eli samoilla vanhemmilla teetetty useampi pentue. Ei ole 
kovin yleistä, mutta muutamia tapauksia tästäkin löytyy. Usein jopa peräkkäisinä vuosina, jolloin ei 
anneta riittävästi aikaa jälkeläisnäytölle. Suositeltavaa olisi uusintayhdistelmissä pitää esim. 
kolmen vuoden väli ja toisaalta myös harkita uusinta yhdistelmän todellista arvoa rodulle. 

Eniten jalostukseen käytettävät nartut saavat 4-6 pentuetta ja eniten jalostukseen käytetyillä 
uroksilla on 5-7 pentuetta. Keskimäärin jalostukseen käytettävien koirien pentuemäärä uroksilla ja 
nartuilla on 2-3. 

Eniten käytetyllä uroksella on viimeisen 11 vuoden aikana ollut 2,78 prosenttia pentuja suhteessa 
ko. ajankohdan rekisteröintimäärään nähden. Vastaavasti käytetyimmällä nartulla on ollut pentuja 
2,54 prosenttia rekisteröintimäärän nähden. Määrät eivät suhteessa ole suuria, mutta näidenkin 
koirien kohdalla pentueet ovat sijoittuneet lyhyelle aikavälille. Tarkastelimme lisäksi eniten käytetyn 
uroksen ja nartun (taulukot 4 ja 5) jälkeläismääriä suhteessa rekisteröintimäärään niiden 
jalostuskäytön ajalta 4 vuoden ajanjaksolla. Uroksen kohdalla kyseessä oli vuodet 2005-2008, 
nartun kohdalla vuodet 2003-2006. Tässä tarkastelussa saadaan uroksen jälkeläisten 
prosenttiosuudeksi 6,77, joka ylittää SKL:n jalostusstrategian suosituksen, joka on kahdesta 
kolmeen prosenttia rekisteröintimääristä ko. ajanjaksolla, ja ylittää jopa elinikäisen 
jälkeläismääräsuosituksen, joka on viisi prosenttia. Nartun vastaava prosenttiosuus on 4,38, joka 
on sekin selkeästi yli jalostusstrategian suositusten. Kyseisten koirien pentuemäärien osuudet ovat 
suuret myös johtuen australianpaimenkoiren kyseisen ajankohdan pienempien rekisteröintimäärien 
vuoksi. Rekisteröintimäärät ovat kasvussa koko ajan, mutta alkuvuosien ylitykset vaikuttavat 
tilastollisesti yhä nostaen tietyt koirat tilastojen kärkeen 11 vuoden ajanjakson tarkastelussa. 
Tulevaisuudessa vastaavia lukuja ei ehkä niin helposti saada, mutta näihin tulee silti kiinnittää 
voimakasta huomiota, jotta ei nouse uusia ns. siitosmatadoreja ja tule tiettyjen koirien liikakäyttöä, 
joka ei ole rodun etu. 

Yhtä lailla muutamilla käytetyimmillä koirilla myös toisen polven jälkeläisten määrä ylittää 
jalostusstrategian määrittelemän maksimin suurilukuiselle rodulle, joka on neljästä kuuteen 
prosenttia. Käytetyimmällä uroksella luku on 10,1 prosenttia toisen polven jälkeläisiä ja nartulla 
11,7 prosenttia toisen polven jälkeläisiä. Myös tässä on otettava huomioon huomattavasti 
pienemmät rekisteröintimäärät ajanjaksolla. Osittain nuo osuudet ovat entistä huolestuttavampia 
samasta syystä, mutta nykyisellä kasvuvauhdilla vastaavien lukujen saaminen on yhä 
epätodennäköisempää, mutta näitäkin tulisi seurata ja pyrkiä pitämään jokaisen jälkeläismäärät 
alle sadassa, sekä seurata toisen polven jälkeläismäärien kehitystä lähivuosina. 

Runsaimmin käytettävien koirien joukossa on useita koiria, jotka ovat sisaruspuolia toisilleen (joko 
emän tai isän kautta), joka automaattisesti kaventaa geenipoolia, kun samat koirat toistuvat 
vanhemmissa ja sisaruspuolet löytyvät pitkällä aikavälillä käytetyimmissä jalostuskoirissa, sekä 
uroksissa että nartuissa. Huolestuttavaa on myös se, että ko. emät ja isät ovat itse myös 
käytetyimpien koirien listalla, jolloin vaikutus rodun geenipooliin alkaa olla jo kohtuullisen suuri. 

Suomessa australianpaimenkoirilla on erikoinen tilanne. Meillä on kiitettävän laaja jalostuspohja, 
joka PEVISA-vaatimuksista huolimatta paranee jatkuvasti tuontikoirien kautta ja kiitettävän 
terveiden koirien johdosta. Ongelmana on riittävän laaja jalostuspohjan hyödyntäminen. Liian usein 
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käytetään saman koiran useita jälkeläisiä, joka kaventaa todellista geenipoolia. Monimuotoisuuden 
ylläpitämiseksi tulisi käyttää koiria monipuolisemmin ja pyrkiä pois tietyn koiran ja sen toisen 
polven jälkeläisten liikakäytöstä. Ongelmien ilmetessä vaikutukset Suomen 
australianpaimenkoirakantaan olisivat kohtuullisen voimakkaat nykyisellä toiminnalla.  Kun vielä 
huomioidaan että rotu on kohtalaisen nuori ja samat koirat alkavat löytyä jo 8.-9 sukupolvessa, olisi 
entistä tärkeämpää tehdä harkittuja jalostusvalintoja ja selvittää sukutaulua 4. sukupolvea 
pidemmälle, mieluiten sinne 8.-9 sukupolveen saakka. Tällöin voidaan paremmin varmistaa sitä, 
että mahdollisimman kaukaa saataisi riittävää geneettistä vaihtelua. 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet  

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta  

 
Australianpaimenkoirien alkuperäisen rotujärjestön ASCA:n (Australian Shepherd Club of America) 
rotumääritelmä on yksityiskohtaisempi ja tarkempi myös luonnemaininnoissa kuin FCI:n uusi 
rotumääritelmä. ASCA:n rotumääritelmässä sanotaan: 

Australianpaimenkoira on ennen kaikkea oikea työskentelevä paimenkoira, ja mikä tahansa 
ominaisuus, mikä vaikeuttaa sen toimimista sellaisena, on pidettävä ei-toivottuna.  

Australianpaimenkoira on ensisijaisesti työkoira, jolla on voimakkaat paimennus- ja 
vartiointitaipumukset. Se on älykäs ja poikkeuksellinen kumppani. Se on ketterä ja helposti 
koulutettava ja suorittaa annetut tehtävät tyylikkäästi ja huolellisesti. Se on varautunut vieraita 
kohtaan mutta ei arka. Tämä monipuolinen paimenkoira työskentelee yhtä hyvin voimakkaasti ja 
nopeasti hallitakseen nautoja kuin liikutellakseen lampaita ilman tarpeetonta kovuutta. Vaikka se 
on itsevarma ja määräilevä työläinen, aggressiivista käytöstä ihmisiä tai muita eläimiä kohtaan ei 
sallita. 

FCI:n rotumääritelmä: 

Älykäs työkoira, jolla on voimakas paimennus- ja vahtimisvietti.  
Luotettava kumppani, joka kykenee työskentelemään koko päivän.  
Tasapainoinen, hyväluonteinen, harvoin riidanhaluinen ja saattaa ensitapaamisella olla hieman 
varautunut.  
Hylkäävät virheet: Aggressiivisuus tai selvä arkuus. 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- ja käyttölinjoihin  

 
Alkuperämaassaan rotu on jakautunut kahtia näyttely- ja käyttölinjoihin, vaikka aina on ollut myös 
niitä kasvattajia, jotka arvostavat yhtä lailla sekä käyttöominaisuuksia, terveyttä että ulkomuotoa. 
Myös Suomessa on jo nähtävissä rodun kahtia jakautuminen. Australianpaimenkoiran perusluonne 
on yhä olemassa molemmissa koiratyypeissä. Molemmilla tyypeillä on luonnollisesti sama 
rotumääritelmä, joka kuvailee australianpaimenkoiran olevan ensisijaisesti työkoira, jolla on vahvat 
paimennus- ja vartiointitaipumukset. Näiden taipumusten voimakkuus kuitenkin vaihtelee rodun 
sisällä. Huomattavimmat luonne-erot ovat työinnossa sekä vartiointitaipumuksen vahvuudessa. 
Ulkomuodon painottaminen jalostuksessa on johtanut joissakin linjoissa heikompiin paimennus- ja 
vartiointitaipumuksiin sekä muihin käyttöominaisuuksiin. Joillakin näistä koirista on alhainen 
viettitaso ja työhalukkuus, ne eivät ole energisiä, eikä niillä ole käytännössä enää paimennus- tai 
vartiointivaistoa. Luonnetestituloksissa tämä näkyy erityisesti toimintakyvyn, taisteluhalun ja 
puolustushalun puutteina. Työkoirapuolella puolestaan tavataan koiria, joilla on erittäin suuri 
työhalukkuus, loppumaton energia ja hyvin vahva vartiointitaipumus. Luonnetestituloksissa nämä 
ominaisuudet näkyvät liiallisena vilkkautena ja vahvoina aggressioalueina. Luonteen ääripäät eivät 
ole toivottavia.   

4.2.3 PEVISA-ohjelma 
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Australianpaimenkoirille on 1.7.2009 alkaen hyväksytty PEVISA -ohjelma. Siihen ei sisälly luonteen 
ja/tai käyttöominaisuuksien testausta ja/tai kuvausta.   

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  

 
Australianpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunta kerää tietoja koirien luonne- ja 
käyttöominaisuuksista terveyskyselyn yhteydessä. Tähän mennessä kyselyyn on tullut vastauksia 
165 australianpaimenkoiran osalta, näistä 90 narttua ja 75 urosta. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan australianpaimenkoirien luonteet tällä hetkellä ovat pääosin hyviä 
ja rotumääritelmän mukaisia, luonteiden kirjo kaiken kaikkiaan on laaja. Ongelmista mainitaan 
arkuuden ja aggressiivisuuden lisääntyminen, liiallinen vilkkaus ja ääniherkkyys, sekä toisaalta 
vietittömyys ja ”työhalujen puute” sekä heikko vartiointivietti. Harrastajia huolestuttaa jalostus 
koirilla, joilla ei ole mitään näyttöä hyvästä luonteesta tai jopa hylätty luonnetestitulos tai MH -
kuvauksessa todettu paukkuarkuus.  Pieni osa koirista on teräviä ja varautuneita, mikä aiheuttaa 
ongelmia arkielämässä. Rodunomainen energisyys, paimennushalut ja pidättyväisyys ovat 
ominaisuuksia, joihin pennunostajan tulee varautua. Kyselyyn vastanneet painottavat erityisen 
paljon omistajan osaamista, sillä australianpaimenkoiraa pidetään energisenä ja älykkäänä 
harrastus- ja työkoirana, joka ei sovi pelkästään seurakoiraksi.  

Suurin osa koirista (84 prosenttia) suhtautuu yleensä avoimesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin. 
Yli puolet koirista on sosiaalisia muiden koirien kanssa. Vastaajista 45 prosenttia kertoo, että koira 
ei koskaan käyttäydy pelokkaasti kuullessaan äkillisiä kovia ääniä, kuten pamauksia jne. Yhtä moni 
kertoo, että koira käyttäytyy pelokkaasti vastaavissa tilanteissa harvoin tai joskus. Noin 80 
prosenttia koirista ei ole lainkaan pelokkuutta uusissa tilanteissa ja vieraissa paikoissa 

Suurin osa vastaajista luonnehtii koiraansa adjektiivein rohkea, vilkas, pehmeä, sosiaalinen, 
älykäs, leikkisä ja luotettava. Jonkin verran esiintyy myös luonnehdintoja itsepäinen, 
omistushaluinen, määräilevä, terävä ja pidättyväinen. Kaikkein harvimmin, mutta kuitenkin 
useammin kuin kerran käytettiin termejä kova, ylivilkas, rauhallinen, herkkähaukkuinen, ujo ja 
epäluotettava. Usein kerrotaan australianpaimenkoiran olevan ”ihmiselle pehmeä, mutta muuten 
kova”. Koiran kanssa esiintyneistä ongelmista useimmin mainittiin ongelmat vieraiden koirien 
kanssa, ongelmat yksin jäämisen kanssa ja turha haukkuminen. Muutamassa tapauksessa 
mainittiin myös ihmisiin kohdistuva aggressio ja hallintaongelmat.  

Luonnetesti ja MH -luonnekuvaus ovat tällä hetkellä Suomessa virallisia luonteen tutkimistyyppejä 
australianpaimenkoirilla. Muotovalion arvoon riittää hyväksytty luonnetesti. JTO:aan tehty 
yhteenveto luonnetestien tuloksista ja ns. tavoitearvosanoista on ainoastaan ohjeellinen 
lähestymistapa siihen millainen hyvän ja monipuolisen työ- ja harrastuskoiran luonteen tulisi olla. 
Luonnetestituloksia arvioitaessa tulee muistaa, että ne mittaavat luonneominaisuuksia, eivät 
varsinaisesti käyttöominaisuuksia. Testitulos voi toki antaa viitteitä myös koiran 
käyttöominaisuuksista, mutta luonnetesti ei mittaa esim. reviirin puolustamista eikä 
paimennustaipumuksia, jotka molemmat ovat australianpaimenkoiran keskeisiä ominaisuuksia. 
Luonnetestin arvo on erityisesti siinä, että sen avulla voidaan mitata synnynnäisiä, periytyviä 
ominaisuuksia: hermorakennetta ja aggressioita, joihin ei koulutuksella voida vaikuttaa. 

Luonnetestissä jalostuskoiran pisteiden tulee olla positiivisia vähintään seuraavilla osa-alueilla: 
toimintakyky, terävyys, hermorakenne ja luoksepäästävyys. Laukauspelottomuudessa 
jalostuskoiran tulee saavuttaa +++ (laukausvarma) tai ++ (laukauskokematon). 

Ääniherkkyys ei ole alun perin ollut merkittävä jalostuskriteeri rodulla, mutta tämän päivän 
yhteiskunnassa ääniherkkyys aiheuttaa koiralle ja omistajalle merkittävää stressiä. Suomessa 
australianpaimenkoirat ovat lisäksi aktiivia palvelus- ja pelastuskoiratoiminnassa, joissa koiran 
tulee kilpailu- ja harjoitusolosuhteissa kestää laukauksia ja muita kovia ääniä. 
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Taulukko 7 Suomen luonnetestatut koirat vuosina 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 

Hyväksytty 54 56 60 76 

Hylätty 6 5 8 14 

Keskeytetty 2 0 1 1 

Yhteensä 62 61 69 91 

 
Hylätyksi tulemiset ovat johtuneet yleisimmin hermorakenteen puutteista ja/tai huonosta 
laukaustensietokyvystä. Laukausarkuus ja laukausalttius ovat usein yhteydessä huonoon 
hermorakenteeseen. Hermorakenne on vahvasti perinnöllinen ominaisuus. On huolestuttavaa, että 
luonnetestistä hylätyn tuloksen saaneista koirista on käytetty jalostukseen vuonna 2008 yhtä koiraa 
(yksi pentue), vuonna 2009 yhtä koiraa (viisi pentuetta) vuonna 2010 yhtä koiraa (kaksi pentuetta) 
ja vuonna 2011 kolmea koiraa (kaikilla yksi pentue).  

Vuosina 2008-2011 on testattu 139 urosta ja 144 narttua, yhteensä 283 koiraa. Neljä luonnetestiä 
on keskeytetty 

Taulukko 8 Australianpaimenkoirien luonnetestitulokset vuosilta 2008-2011 

Osa-alue 
Yleisin 

arvosana 
Ihanne-arvosana % 3 2 1 -1 -2 -3 

Toimintakyky 1 kohtuullinen 1kohtuullinen 

2 hyvä  

      

Tavoitearvosanan 

osuus testatuista 

Urokset 67 % 0 26 67 43 1 0 

Nartut 61 % 0 21 67 48 5 0 

Terävyys 3 kohtuullinen 3 kohtuullinen 

1 pieni 

      

Tavoitearvosanan 

osuus testatuista 

urokset 93 % 67 9 62 0 0 0 

Nartut 99 % 61 0 81 0 0 0 

Puolustushalu  3 kohtuullinen 3 kohtuullinen       

Tavoitearvosanan 

osuus testatuista 

urokset 53 % 73 13 39 11 0 0 

Nartut 56 % 81 1 48 11 0 0 

Taisteluhalu 2 kohtuullinen 2 kohtuullinen 

3 suuri 

      

Tavoitearvosanan 

osuus testatuista 

urokset 75 % 19 85 1 26 1 0 

Nartut  65 % 15 79 1 24 4 0 

Hermorakenne 1 hieman 

rauhaton 

2 tasapainoinen 

1 hieman rauhaton 

      

Tavoitearvosanan 

osuus testatuista 

urokset 95 % 0 9 123 3 0 0 

Nartut 89 % 0 12 116 11 0 0 

Temperamentti 3 vilkas 3 vilkas 

2 kohtuullisen vilkas 

      

Tavoitearvosanan 

osuus testatuista 

urokset 73 %  55 46 35 0 0 0 

Nartut 72 % 66 37 36 1 1 0 

Kovuus 1 hieman 

pehmeä 

1 hieman pehmeä 

3 kohtuullisen kova 

      

Tavoitearvosanan 

osuus testatuista 

urokset 86 % 22 0 98 0 15 0 

nartut 89 % 20 0 108 0 13 0 

Luokse-päästävyys 3 hyväntah-

toinen, 

luoksepääs-

tävä, avoin 

2-3 luokse-päästävä, 

aavistuksen / hieman 

pidättyväinen 

      

Tavoitearvosanan 

osuus testatuista 

urokset 97 % 105 30 1 0 0 0 

nartut 98 % 109 32 0 0 0 0 

Laukaus-

pelottomuus* 

laukaus-varma plussalla +++ ++ + - -- 

Tavoitearvosanan 

osuus testatuista 

urokset 86 % 88 30 1 9 0 

Nartut 90 % 86 43 0 11 1 

        



Australianpaimenkoirat ry Jalostuksen tavoiteohjelma 20(62) 

Liite10_JTO_APK - 2014 

Osa-alue 
Yleisin 

arvosana 
Ihanne-arvosana % 3 2 1 -1 -2 -3 

* +++ laukausvarma, ++ laukauskokematon, + paukkuärtyisä, - laukausaltis, – laukausarka 

 
Kennelliitto järjesti ensimmäiset MH -luonnekuvaustilaisuudet vuonna 2008. MH -luonnekuvaus sai 
heti osakseen suurta mielenkiintoa australianpaimenkoiraharrastajien keskuudessa ja muutamia 
rodun edustajia on jo kuvattu. Joitakin suomalaisia australianpaimenkoiria on MH -kuvattu 
aikaisemmin Ruotsissa, missä MH -luonnekuvauksella on rodun piirissä jo pitemmät perinteet. 

Vuoden 2011 loppuun mennessä Suomessa on MH-kuvattu 74 australianpaimenkoiraa, joista 31 
urosta ja 43 narttua. Suoritettu –merkinnän sai näistä 71 koiraa. Kaksi kuvausta keskeytti koiran 
ohjaaja ja yhden koiran kuvaustilaisuuden keskeyttivät MH-luonnekuvaajat. Koska 
australianpaimenkoiria on MH-luonnekuvattu vasta näin vähän, tutkimusta rodun luonneprofiilista 
ei voi tämän perusteella vielä luotettavasti tehdä. 

Vertailukelpoista tietoa australianpaimenkoirien luonteista ei ole saatu rodun alkuperämaasta. 

4.2.5. Käyttö- ja koeominaisuudet 

 
Omistajakyselyn vastausten perusteella rodun käyttöominaisuuksia pidetään pääosin erinomaisina 
ja monipuolisina. Ulkomuotoon keskittyvän jalostuksen pelätään vaikuttavan koirien 
käyttöominaisuuksiin. Kyselyyn vastanneet pelkäävät arkojen ja vietittömien sekä liian 
raskasluustoisten ja kookkaiden koirien käyttämistä jalostukseen, mikä myös heikentää 
käyttöominaisuuksia. 

Käyttöominaisuuksien arviointiin on käytetty paimennuskokeita, palveluskoirakokeita, ja muita 
suomalaisia koiraharrastuslajeja. Tämä on siltä osin järkevää, että tällä hetkellä iso osa koirista 
toimii näiden lajien parissa ja rodun suosio harrastuskoirana on kasvanut kaiken aikaa. Suomessa 
australianpaimenkoirille järjestettiin ensimmäinen epävirallinen paimennustaipumustesti vuonna 
2000. Siitä lähtien rodun alkuperäisiä käyttöominaisuuksia ja taipumuksia on voitu Suomessakin 
testata rodun alkuperäisen rotuyhdistyksen ASCA:n järjestämissä paimennuskokeissa. Vuodesta 
2008 AHBA (American Herding Breed Assosiation) on järjestänyt paimennuskokeita Suomessa, ja 
tähän mennessä 41 australianpaimenkoiraa on saavuttanut kokeissa tuloksen jossakin luokassa.  

Taulukko 9 Koekerrat Suomessa järjestetyissä ASCAn paimennuskokeissa 2004-2010 

Vuosi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lähtöjen määrä 17 40 77 77 79 212 106 

 
Vuonna 2011 ASCA:n kokeita ei Suomessa järjestetty, mutta loppuvuodesta perustettiin ASCA:n 
Suomen osasto FinASC, joka järjestää koulutusta ja kilpailuja. 

Australianpaimenkoiran työskentelykuvaus 

 
Australianpaimenkoira on yksi ns. kroppakoiraroduista (Loose-Eyed). Se on itsevarma, määräävä 
työskentelijä, jolla on oma tunnistettava työskentelytyylinsä, joka poikkeaa ns. ”silmäkoirien” 
(Strong-Eyed) työskentelystä. Australianpaimenkoira on ketterä ja työskentelee pystyasennossa ja 
lähietäisyydellä, ja nämä ominaispiirteet ovat nähtävissä sen säilyttäessä monipuolisuutensa ja 
kykynsä hallita kaikenlaisia paimennettavia eläimiä tehokkaalla ja määrätietoisella tavalla. 
Parhaimmillaan australianpaimenkoira on paimentaessaan suuria ja/tai hitaasti liikkuvia 
lammaslaumoja ja karjalaumoja ja sen erityiskykynä arvostetaan kykyä hallita eläimiä ahtaissa 
paikoissa. Australianpaimenkoira on luonnostaan vahva ja intensiivinen sekä nopeaoppinen. 
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Lähestyessään paimennettavia eläimiä australianpaimenkoira usein käyttää tarpeen mukaan 
liikettä, näykkäisyä ja/tai komentavaa haukkua sekä myös silmää hallitakseen eläimiä. 

Pitäessään laumaa koossa ja liikuttaessaan sitä eteenpäin australianpaimenkoira liikkuu sujuvasti, 
tasapainoisesti ja maatavoittavin askelin vaivattomasti edestakaisin lauman takana. Tämä on hyvin 
luontainen liikuntatapa australianpaimenkoiralle ja se voi jatkaa sitä tuntikausia. 

Australiapaimenkoira käyttää näykkäisyä vain liikuttaakseen vastahakoisia tai haastavia eläimiä. 
Ihanteellinen australianpaimenkoira työskentelee luonnostaan paimennettavien eläinten sekä etu-, 
että takapuolella näykkäisten matalalta ja kovaa takajalkojen vuohisista liikuttaakseen itsepäistä 
karjaa tai kiertäen eteen ja näykkäisten turvasta tai päästä kääntääkseen itsepäisen eläimen 
takaisin laumaan. 

Australianpaimenkoira voi käyttää haukkumista painostaakseen liikkeelle itsepäisiä tai haastavia 
eläimiä. Sen haukkuminen on kuitenkin kohtuullista ja käytettäessä määräävää. Siinä missä 
näykkäisy vaikuttaa yleensä vain yhteen eläimeen, haukkuminen voi vaikuttaa koko laumaan ja on 
tehokkaimillaan silloin kun paimennettavat eläimet ovat jumittuneet esimerkiksi ahtaassa kujassa. 
Haukkuminen on erityisen hyödyllistä koottaessa karjaa tiheästä maastosta. 

Koska australianpaimenkoira on ns. kroppakoira, se käyttää mieluummin läsnäoloaan ja liikettä 
liikuttaakseen paimennettavia eläimiä. Paimennettavien eläinten uhmatessa sitä se voi kuitenkin 
käyttää silmää suoralla ja määrätietoisella tavalla kunnes uhma on ohi.  

Taulukko 10 Australianpaimenkoirien osallistuminen muihin kokeisiin Suomessa 2008-2011 

Koekerrat 2008 2009 2010 2011 

Agility 2578 2965 3310 4058 

Tottelevaisuuskokeet 340 390 432 541 

Palveluskoirakokeet 108 113 101 120 

Käyttäytymiskoe 43 40 42 34 

Vesipelastuskoe 28 34 31 36 

Kansainväliset pelastuskoirakokeet 0 1 0 0 

Pelastuskoirakokeet 5 3 7 17 

Metsästyskoirien jäljestämiskoe 0 1 3 9 

Koiratanssi 0 0 1 5 

Valjakkohiihto 0 0 0 1 

     

Pentujen rekisteröintimäärä 250 267 275 294 

 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen  

 
Australianpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunta kerää tietoja koirien luonne- ja 
käyttöominaisuuksista terveyskyselyn yhteydessä. Tähän mennessä kyselyyn on tullut vastauksia 
165 australianpaimenkoiran osalta, näistä 90 narttua ja 75 urosta. 

Kaikki kyselyyn vastanneet kertovat, että koira on avoin ja ystävällinen omaa perhettä kohtaan.  
Suurin osa koirista ei koskaan murise oman perheen jäsenille, eikä koskaan pure tai näyki oman 
perheen jäseniä (82 prosenttia). Suurin osa koirista (84 prosenttia) suhtautuu yleensä avoimesti ja 
ystävällisesti vieraisiin ihmisiin. Vastaajista 45 prosenttia kertoo, että koiralla ei esiinny omien 
esineiden ja makuupaikan vahtimista, sen sijaan oman reviirin vahtimista esiintyy hieman 
enemmän. Suurin osa koirista sallii hoitotoimenpiteet ja käsittelyn sekä perheenjäsenten että 
eläinlääkärin taholta. 

Suomessa australianpaimenkoirien lisääntymisongelmat eivät toistaiseksi ole olleet esillä, mutta 
rodun kotimaassa terveystutkimuksen yhteydessä on raportoitu alhaista libidoa, heikkoa 
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tiinehtyvyyttä sekä ongelmia nartun käyttäytymisestä pentujen kanssa. Tällä hetkellä yhdistyksellä 
ei ole saatavilla tilastoja lisääntymisongelmista. Terveyskyselyyn vastanneista 3 29:stä kertoi, että 
oli ollut ongelmia astutuksessa. 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden 

korjaamisesta  

 
Suurimmaksi osaksi australianpaimenkoirien luonteet ovat edelleen alkuperäisen rotumääritelmän 
mukaisia. Keskeiset uhat ovat luonteiden ääripäissä: yhtäältä paimennus- ja vartiointitaipumusten 
sekä muiden käyttöominaisuuksien heikkeneminen ja toisaalta ylikorostuneet aggressioalueet ja 
liiallinen vilkkaus.    

Hermorakenteen puutteet tulee ottaa huomioon jalostuksessa. Jalostuskäytössä tulee suosia 
koiria, joilla on näyttöä hyvästä luonteesta. 

Toistaiseksi pieni, mutta lisääntyvä ongelma ovat kodinvaihtajat. Useimmiten kotia vaihtaa alle 
kaksivuotias australianpaimenkoira, useammin uros kuin narttu. Tämä viittaa siihen, että rodun 
ominaisuuksiin ja vaatimuksiin ei ole varauduttu pentua hankittaessa. Käyttäytymisongelmat ovat 
paljolti korjattavissa koiranomistajien tietotaitoa lisäämällä. Rodunomainen energisyys, 
paimennushalut ja pidättyväisyys ovat ominaisuuksia, joihin pennunostajan tulee varautua.  

4.3 Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

 
Australianpaimenkoirille on 1.7.2009 alkaen hyväksytty seuraava PEVISA -ohjelma (Perinnöllisten 
Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelma): 

Rekisteröinnin ehtona on, että pentueen vanhemmilla on oltava virallinen lonkkien ja kyynärpäiden 
kuvaustulos. Viimeisenä hyväksyttävänä kuvaustuloksena on lonkille C ja kyynärpäille 1. Koiran 
tulee kuvaushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen. Pentueen vanhemmilla tulee olla korkeintaan 12 
kk vanha silmäpeilauslausunto astutushetkellä. Pentueen vanhempien tulee olla vapaita iris 
hypoplasiasta (colomboma), HC:sta, PRA:sta, CEA:sta sekä RD:stä. Merle - merle tai töpö-töpö 
yhdistelmiä ei hyväksytä rekisteröitäviksi. 

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA -ohjelmasta: 

Noudatetaan kunkin maan määräyksiä ulkomaisten koirien suhteen. Lupa ei koske Suomessa 
jalostuslainassa olevan uroksen käyttöä. 

LONKKANIVEL 

Koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö. Se 

voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä makroskooppisesti normaalit, 

mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan 

riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi 

kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen 

on täydellistä ja lonkkaniveletkin stabiloituvat. Yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.  

Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat 

rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy 

tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Näistä osa on ns. 

suurivaikutteisia geenejä (engl. major gene). Periytymisaste vaihtelee eri tutkimuksissa välillä 0.1–0.6. Ympäristöllä on 

vaikutusta kasvuhäiriön ilmiasuun. Useissa tutkimuksissa on todettu runsaan ravinnonsaannin olevan yhteydessä 

lonkkavikaan. Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä pätee myös 
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toisin päin, optimaalisella ruokinnalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on lievempää. Myös liian raju liikunta 

kasvuaikana voi pahentaa muutoksia.  

Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla. Oireet voidaan 

huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta nivelkapselin tulehduksesta tai 

luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi 

vuosiksi, kun nivelen ympärille muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä. Toinen oireilevien koirien ryhmä on 

aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, 

”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat 

alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne johonkin tapaturmaan. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla 

epämääräisiä. Oireilu laitetaan usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys 

liikkeessä. Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja 

lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen.  

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

oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai suun kautta annettavia 

nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa 

ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on myös olemassa.  

Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi todettujen yksilöiden karsimiseen 

jalostuksesta. Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuvan jalostusvalinnan pitäisi 

johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista. Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. 

Indeksissä otetaan huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien 

ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien 

laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria. 

Lähde: Suomen Kennelliitto, Ell Anu Lappalainen 

Australianpaimenkoirilla esiintyy lonkkanivelen dysplasiaa, mutta tilanne ei sairauden esiintymisen 
suhteen ole tällä hetkellä huolestuttava (Taulukko 11 ja 12, lonkkanivellausuntojen tilastot vuosilta 
2000-2011). Pentueen rekisteröinnin edellytyksenä on tällä hetkellä PEVISA –ohjelmassa, että 
pentueen vanhemmilla on virallinen lonkkakuvaustulos, joka on vähintään C tai parempi. 
Lonkkanivelen virallisissa kuvauksissa tulee painottaa sitä, että kaikki virallisesti otetut lonkkakuvat 
lähetetään Suomen Kennelliittoon arvioitavaksi, riippumatta mahdollisesta lausunnosta.  

Taulukko 11 Lonkkaniveltilasto vuosilta 2000-2011 syntymävuoden mukaisesti 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä 

2000 107 26 14 6 2 0 48 

2001 130 38 24 8 4 0 74 

2002 136 38 29 9 3 0 79 

2003 171 59 26 20 0 0 105 

2004 140 48 31 12 2 0 93 

2005 222 66 32 21 6 0 125 

2006 146 51 36 7 1 0 95 

2007 257 96 42 16 4 0 158 

2008 248 84 47 13 10 1 155 

2009 259 80 27 27 2 1 137 

2010 291 98 33 8 6 0 145 

2011 286 32 6 7 1 0 46 

Yhteensä 2393 717 348 154 41 2 1262 
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Taulukko 12 Lonkkanivellausunnot prosentteina vuosilta 2000-2011 syntymävuoden mukaisesti 

Vuosi Tutkittu A B C D E 

2000 45% 54% 29% 12% 4% 0% 

2001 57% 51% 32% 11% 5% 0% 

2002 58% 48% 37% 11% 4% 0% 

2003 61% 56% 25% 19% 0% 0% 

2004 66% 52% 33% 13% 2% 0% 

2005 56% 53% 26% 17% 5% 0% 

2006 65% 54% 38% 7% 1% 0% 

2007 61% 61% 27% 10% 3% 0% 

2008 62% 54% 30% 8% 6% 1% 

2009 53% 58% 20% 20% 1% 1% 

2010 50% 68% 23% 6% 4% 0% 

2011 16% 70% 13% 15% 2% 0% 

Yhteensä 52% 57% 28% 12% 3% 0% 

 

BLUP-indeksit 

Koirien lonkkanivelen BLUP-indeksit ovat saatavilla Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä usealle 
kymmenelle eri rodulle. Kyynärnivelindeksit löytyvät reilulle kymmenelle eri rodulle. 

BLUP-indeksi on ennuste eläimen jalostusarvosta, genotyypistä. Indeksi on tietyn aineiston perusteella laskettu arvio 

siitä, millaiset koiran perintötekijät ovat, eli mikä on koiran arvo jalostuseläimenä kyseisessä ominaisuudessa.  

BLUP-indeksit ovat osa maa- ja metsätieteiden maisteri Katariina Mäen väitöskirjatutkimusta. Tutkimuksessaan Mäki 

analysoi lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriön perinnöllisiä tunnuslukuja. Aineistoina ovat Kennelliiton lonkka- ja 

kyynärniveltiedostot.  

Indeksi lasketaan tilastollisesti ns. BLUP-eläinmalli-menetelmällä, jossa otetaan huomioon jokaisen eläimen tulokseen 

vaikuttaneita ympäristötekijöitä. Lisäksi indeksiin vaikuttavat eläimen oman tuloksen ohella kaikkien sen sukulaisten 

tulokset. Näin eläimen perinnöllinen taso saadaan kyseisessä ominaisuudessa esiin.  

Eläinmalli-BLUP-menetelmä ottaa myös huomioon parituskumppanin tason ja populaatiossa ominaisuuden suhteen 

tehdyn valinnan. Tämän seurauksena eri vuosina syntyneet eläimet ovat indeksiensä suhteen vertailukelpoisia, ja 

perimältään huonotasoisen parituskumppanin kanssa saadut huonotasoiset jälkeläiset eivät huononna eläimen indeksiä. 

Sukutaulutietojen käyttö mahdollistaa nämä kummatkin asiat.  

Rodun indeksien keskiarvo on 100. Se tarkoittaa, että rotuun nähden genotyypiltään keskiarvoinen koira saa tuloksen 

100. Alle sadan koira on huonompi ja yli sadan koira parempi kuin aineistossa olevat rodun yksilöt keskimäärin. Mitä 

suurempi indeksi on, sitä parempi koira on genotyypiltään. Koiran indeksiin vaikuttaneiden lähisukulaisten määrä 

vaikuttaa indeksin varmuuteen. Mitä enemmän tutkittuja lähisukulaisia on, sitä varmempi on indeksi.  

Käytännön jalostusvalintaa voidaan tehdä indeksien perusteella valitsemalla yhdistelmiä, joiden keskiarvo (nartun ja 

uroksen indeksien keskiarvo) on parempi kuin koko rodun keskiarvo eli yli 100. Tämä uroksen ja nartun indeksin 

keskiarvo vastaa suunniteltujen pentujen indeksien odotusarvoa. Kun tietoa koirista kertyy lisää, indeksejä päivitetään. 

Yksittäisen koiran indeksi muuttuu laskentakerrasta toiseen, jos siihen aiheen antavaa tietoa koirasta itsestään, 

sukulaisista ja muista rodun koirista saadaan lisää.  

Lähde: Suomen Kennelliitto 

Australianpaimenkoirille on keväästä 2012 alkaen ollut lonkkien BLUP-indeksi saatavilla. 

KYYNÄRNIVEL 
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Kyynärnivelen kasvuhäiriöt 

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja 

ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän 

osan fragmentoituminen, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön 

kyynärpään uloke (processus anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia (nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään 

tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.  

Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytymisen mekanismit ovat epäselvät. Periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa 

useita eri geenejä. Yksi näistä geeneistä saattaa olla ns. suurivaikutteinen geeni. Kasvuhäiriön tyyppi vaihtelee eri 

roduilla, mikä viittaa siihen että aiheuttajina ovat eri geenit. Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisempää uroksilla 

todennäköisesti urosten suuremman painon ja mahdollisesti myös hormonaalisten tekijöiden takia. Nykykäsityksen 

mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on 

osuutensa sen ilmenemisessä. Toisin sanoen optimaalisella ruokinnalla voidaan mahdollisesti estää kasvuhäiriön 

kehittyminen yksilöllä, jolla on siihen perinnöllinen taipumus.  

Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4 – 7 kuukauden iässä. Tyypillinen oire on ontuminen, 

joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. Ontuminen voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Omistajan 

voi olla vaikea havaita koiran ontumista, jos kasvuhäiriö on molemminpuolinen. Toisinaan kasvuhäiriö on molemmissa 

kyynärnivelissä, vaikka koira ontuu vain toista jalkaa. Usein oireet huomataan vasta aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat 

sekundaarisesta nivelrikosta. Kiinnittymätön kyynärpään uloke ei välttämättä oireile nuorella koiralla ja se voi olla 

röntgenkuvauksen sivulöydös.  

Kasvuhäiriöiden ja niiden erilaisten kirurgisten hoitojen tehosta ja pitkäaikaisennusteesta ei ole olemassa kattavia 

tutkimuksia. Leikkaushoidon hyöty on epävarma, jos nivelessä on jo selvät nivelrikon merkit. Kaikkien kyynärnivelen 

kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana nivelrikko. Leikattuunkin jalkaan kehittyy yleensä aina jonkin 

asteinen nivelrikko, mutta sen määrä voi olla vähäisempää ja se voi kehittyä myöhemmin kuin ilman leikkausta 

hoidetussa nivelessä. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, koska 

koiran painosta noin 60 % on etuosalla. Nivelrikon hoidossa tärkeitä ovat painon pudotus, liikunnan rajoitus ja 

tarvittaessa käytetään myös tulehduskipulääkkeitä. Lisäksi voidaan käyttää nivelnesteen koostumusta parantavia 

lääkkeitä ja ravintolisiä.  

Pohjoismaissa kyynärnivelkuvien arviointi perustuu sekundaarisiin nivelrikon merkkeihin. On huomattava, että jo 1. 

asteen muutos tarkoittaa sitä, että koiralla on kyynärnivelen kasvuhäiriö ja siitä johtuvia nivelrikkomuutoksia. Ruotsissa 

kyynärnivelen kasvuhäiriö on vähentynyt roduissa, joissa kyynärniveliä kuvataan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että 

siellä käytetään näissä roduissa jalostukseen vain vähän muita kuin kyynärnivelien suhteen terveitä koiria. 

Jalostusarvoindeksit (BLUP-indeksit) tehostavat jalostusvalintaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran oman tuloksen 

lisäksi sen kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. 

Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on 

riittävä määrä kuvattuja koiria. 

Lähde: Suomen Kennelliitto, Ell Anu Lappalainen 

Suomalaisilla australianpaimenkoirilla esiintyy kyynärnivelen kasvuhäiriöitä, mutta tilanne 
sairauden esiintyvyyden suhteen ei ole huolestuttava (Taulukot 13 ja 14, kyynärnivellausuntojen 
tilasto 2000-2011). Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden suhteen on hyvä ottaa huomioon, että virallinen 
kyynärkuvaus arvioi sekundäärisiä nivelrikkomuutoksia nivelessä, joten on mahdollista että 
kyynärnivelen kasvuhäiriöstä kärsivällä koiralla ei ole vielä nivelrikkomuutoksia, jos kuvaus 
tehdään nuorena. Tästä syystä suositellaan suhtautumaan vakavuudella myös nuoren koiran lievä-
asteiseen kyynärnivelsairauteen. Australianpaimenkoirien PEVISA –ohjelmassa pentueen 
rekisteröinnin edellytyksenä on, että pentueen vanhemmilla on virallinen kyynärnivellausunto, joka 
on vähintään 1 tai parempi.  

Taulukko 13 Kyynerniveltilasto vuosilta 2000-2011 syntymävuoden mukaisesti 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä 

2000 107 34 6 0 0 40 

2001 130 57 4 0 0 61 
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2002 136 69 4 1 0 74 

2003 171 86 7 2 0 95 

2004 140 83 5 1 0 89 

2005 222 110 7 3 1 121 

2006 146 86 4 2 0 92 

2007 257 144 9 2 0 155 

2008 248 148 6 0 0 154 

2009 259 129 5 2 1 137 

2010 291 136 4 3 0 143 

2011 286 43 3 0 0 46 

Yhteensä 2393 1127 64 16 2 1209 

Taulukko 14 Kyynärniveltilastot prosentteina vuosilta 2000-2011 syntymävuoden mukaisesti 

Vuosi Tutkittu 0 1 2 3 

2000 37% 85% 15% 0% 0% 

2001 47% 93% 7% 0% 0% 

2002 54% 93% 5% 1% 0% 

2003 56% 91% 7% 2% 0% 

2004 64% 93% 6% 1% 0% 

2005 55% 91% 6% 2% 1% 

2006 63% 93% 4% 2% 0% 

2007 60% 93% 6% 1% 0% 

2008 62% 96% 4% 0% 0% 

2009 53% 94% 4% 1% 1% 

2010 49% 95% 3% 2% 0% 

2011 16% 93% 7% 0% 0% 

Yhteensä 51% 93% 5% 1% 0% 

 

SILMÄSAIRAUDET 

Pentueet tulisi silmäpeilata ennen luovutusikää, viimeistään 8 viikon iässä. Tämän jälkeen 
jalostukseen käytettävät koirat tulisi peilata vuosittain. Jalostuskoirien lisäksi jalostukseen 
käyttämättömiä koiria suositellaan peilattavaksi myös aikuisiässä arvokkaan tiedon saamiseksi 
esimerkiksi 3,5- ja 7-vuoden iässä. Silmät tulisi tutkia myös ennen laajennustippojen laittoa. 

Australianpaimenkoirien PEVISA –ohjelmassa pentueen rekisteröinnin on edellytyksenä on, että 
pentueen vanhemmilla on alle 12 kk ennen astutusta tehty virallinen silmätarkastus, jossa on 
todettu että koiralla ei ole todettu iris hypoplasiaa (colomboma), HC:ta, PRA:ta, CEA:ta sekä RD:tä. 

PEVISA -ohjelman perinnölliset silmäsairaudet 

EVCO on maaliskuussa 2011 kokouksessaan päättänyt, että iris colomboma ja iris hypoplasia ovat 
sama sairaus, eriasteisena. Työryhmän kokous 1/12 merkitsi tiedoksi, että asiasta keskustellaan 
uudelleen toukokuussa 2012 ECVO:ssa. ECVO:n kokous 23.5.2012 ei kokouksen pöytäkirjan 
perusteella ole muuttanut kantaansa, vaan iris hypoplasia –termi käsittää myös 
colobomamuutokset. 

Tällä hetkellä australianpaimenkoiran PEVISA-ehdoissa lukee, että iris hypoplasia (coloboma) 
sulkee koiran pois jalostuksesta. Aikaisemmin vain iriscoloboma sulki koiran jalostuksesta. 

Kennelliiton silmätyöryhmän päätös: 
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Todettiin, että ECVO on edelleen sitä mieltä, että kyseessä on saman sairauden eri asteet. 
Kennelliitto harkitsee sitä, että diagnoosiin voitaisiin jossain vaiheessa liittää vakavuusaste. 
SOFT:lle tarjotaan luokitusta lievä, kohtalainen, vakava (määriteltävä miten vakavuusaste 
määräytyy). 

Jos vakavuusaste saadaan, voisi astetta ”lievä” käyttää tervesilmäiselle parituskumppanille. 
Australianpaimenkoirat ry suosittelee, että mikäli jalostukseen käytetään yksilöä, jonka 
silmätarkastusdiagnoosi on iris hypoplasia (lievä), tulee se yhdistää vain silmiltään terveeseen 
yksilöön. 

Iris Hypoplasia (coloboma) on yleinen silmäsairaus, mutta ei vaikuta koiran elämään niin suuresti 
kuin kaihi. Iris Coloboma tarkoittaa pienen osan puuttumista koiran silmän värikalvosta eli 
iiriksestä. Puuttuva osa voi olla erittäin pieni tai selvästi havaittava. Mikäli ”aukko” on iso se 
vaikuttaa pupillan eli mustuaisen toimintaan, pupilla on silmän osa, joka säätelee valon pääsyä 
verkkokalvolle. Jos reikä on suuri, pupilla ei pysty kunnolla supistumaan, ja koiran verkkokalvolle 
pääsee liikaa valoa. Tämä voi olla epämiellyttävää koiralle ja voi hetkellisesti jopa heikentää 
näkökykyä. Iris coloboman periytymismekanismia ei tunneta. Aikaisemmin sairautta esiintyi vain 
merleväritteisillä koirilla, mutta viime aikoina myös yksivärisillä koirilla on tavattu 
hypoplasiatapauksia. Tällä hetkellä Suomen Kennelliiton kanta on, ettei sairasta koiraa tule käyttää 
jalostukseen eikä myöskään koiraa, joka toistuvasti eri yhdistelmissä jättää sairautta. 

Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta (HC) samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Tunnettujen 

muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muotojen periytymismallia ei 

tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, 

jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran 

näkökykyyn. Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon 

iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta katraktasta voidaan mainita sokeritautiin liittyvä, 

hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä katarakta. Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi 

vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. nukleaariskleroosi eli linssin kovettuminen vanhalla koiralla ei 

ole varsinainen kaihimuutos, vaan normaaliin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin muuttuu 

’opaalinharmaaksi’. Näkökykyyn se ei vaikuta. Perinnöllinen kaihi voidaan todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta 

tehtävässä silmätutkimuksessa. Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen kuuluva 

biomikroskooppitutkimus. Kaihi voidaan poistaa leikkauksella fakoemulsifikaatiomentelmällä. Paras leikkaustulos 

saadaan, kun leikkaus tehdään ennen kuin kaihimuutos on täydellinen. Hoidon edellytyksenä on se, että silmänpohja on 

terve. Perinnöllinen katarakta voi esiintyä yhdessä PRA:n kanssa, yleensä PRA:han liittyy kuitenkin ns. toissijainen kaihi.  

Lähde: Suomen Kennelliitto, ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen  

Yleisin australianpaimenkoirilla tunnettu kaihimuoto alkaa keskeltä linssin takaa (post polaarinen). 
Sairauden seurannasta tekee erittäin vaikean se, että sairaus voi esiintyä jo 1-vuotiaalla tai ilmetä 
vasta 7 – 8 -vuotiaalla koiralla. Perinnöllinen kaihi esiintyy kuitenkin yleisimmin 1,5 – 3 - vuotiailla 
koirilla. Kaikki tämä yhdessä tekee erittäin vaikeaksi kaihin periytyvyysmekanismin löytämisen. 
Tänä päivänä ei voida varmaksi sanoa kaihin periytymismallia.  

Mikäli koiralla todetaan perinnöllinen kaihi, ei sitä tule käyttää jalostukseen. Koiran vanhempien, 
pentuesisarusten ja jälkeläisten omistajia tulee informoida sairauden puhkeamisesta. Näitä koiria 
voi käyttää jalostukseen tarkalla jalostusvalinnalla, tehtävissä yhdistelmissä ei suositella 
sukusiitosta, eikä puolison suvussa tule olla tiedossa olevaa kaihitaustaa. Jos kaihijälkeläisiä 
syntyy lisää, tulee tällaisen jälkeläisen jättänyt koira sulkea pois jalostuksesta. 

Australianpaimenkoirilla esiintyvyydeltään yleisimmän perinnöllisen kaihin aiheuttama geenivirhe 
on paikannettu. Kyseessä on sama geenivirhe, joka ihmisellä on aikaisemmin tunnistettu HSF4- 
geenistä. Geenivirhe periytyy vallitsevasti eli dominantisti. Tämä tarkoittaa, että sairastumiseen voi 
riittää, kun toinen koiran kahdesta HSF4-geenin kopiosta on viallinen. HC -koirien molempien 
vanhempien ei siis tarvitse kantaa geenivirhettä. Kyseessä on sairaudelle altistava geenivirhe eikä 
taudin penetranssi ole täydellinen. Australianpaimenkoirilla esiintyvän HSF4-kaihimuodon 
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tunnistava geenitesti on saatavilla. Jalostukseen käytettävät koirat suositellaan geenitestattaviksi 
HSF4-geenin suhteen. Jalostukseen tulisi käyttää koiria, joilla ei ole geenivirhettä. 

PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat 

eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja jopa samassa rodussa voi olla 

useita eri muotoja. PRA on löydetty yli 100 rodulla ja näistä ainakin 22:lla mutaatio on voitu paikallistaa. Se voi esiintyä 

millä tahansa rodulla. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja 

eteneminen vaihtelevat liittyen PRA-muodon syntymekanismiin. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy 

vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut 

kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä 

epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä johtuu hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. 

Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan verkkokalvon tappisolujen surkastuessa. Silmäterä on laaja ja silmänpohjan 

lisääntynyt heijaste näkyy erityisen selvästi valon kohdistuessa laajentuneeseen mustuaiseen. PRA:han ei ole hoitoa, 

mutta tutussa ympäristössä sokeakin koira voi pärjätä erittäin hyvin. Kokeellisesti koirille on käytetty geeniterapiaa 

näköhermosolujen perinnöllisessä sairaudessa, jossa periyttävä geeni on tunnettu. Diagnoosi tehdään yleensä 

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

muutoksia näköhermosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa tutkimuksessa nähtäviä selviä verkkokalvon 

rappeutumamuutoksia.  

Lähde: Suomen Kennelliitto, ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen  

PRAn aiheuttava geenimuutos on paikannettu, ja sen toteamiseksi on australianpaimenkoirille 
kaupallisesti saatavilla geenitesti. Geenimuutos on resessiivinen ja sairauden puhkeaminen 
edellyttää, että koira saa muutoksen molemmilta vanhemmiltaan. Geenitestiä suositellaan niille 
koirille ennen jalostuskäyttöä, joiden vanhemmilla tai lähisukulaisilla on todettu PRA. Jalostukseen 
tulee käyttää PRA:n suhteen normaaleja tai geenitestattuja kantajia. Jos käytetään PRA-kantajaa, 
tulee se yhdistää geenitestatusti normaalin koiran kanssa. Tällöin yhdistelmän pennut tulee 
geenitestata ennen jatkojalostusta.  

RD (retinan dysplasia eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen muotoon, multifokaaliin (MRD), 

geografiseen (GRD) ja totaaliseen (TRD). MRD:ssa verkkokalvolla näkyy yksittäisiä poimuja, jotka syntyvät verkkokalvon 

paikallisen virhekehityksen seurauksena. Poimujen määrä voi vaihdella. MRD ei vaikuta näkökykyyn. GRD:ssa 

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

kokonaan irtautunut, mikä aiheuttaa silmän täydellisen sokeuden. MRD-muutokset eivät pahene iän myötä, vaan 

saattavat pikemminkin osittain hävitä näkyvistä vanhemmiten. GRD:aan saattaa iän myötä liittyä paikallista verkkokalvon 

rappeumaa muutoksen alueella. Useilla roduilla RD:n on todettu periytyvän väistyvästi. Eri RD-muotojen välistä 

geneettistä yhteyttä ei tunneta.  

Collie eye anomaly (CEA) on ryhmä perinnöllisiä, synnynnäisiä, etupäässä silmänpohjan suonikalvon (koroidea) ja 

kovakalvon (sklera) vajaakehityksestä tai kehityshäiriöstä johtuvia muutoksia. Muutokset nähdään silmänpohjan 

oftalmoskooppisessa tutkimuksessa verkkokalvolla ja näköhermon päässä. Tämä syndrooma esiintyy pääasiassa collien 

sukuisilla koirilla. CH tai CRD on silmänpohjan suonikalvon synnynnäinen vajaakehitys (osa CEA sairaussyndroomaa), 

joka saattaa peittyä pigmentillä yli 10 viikkoisilla sairailla pennuilla. Siksi on erityisen tärkeää, että collien ja collien 

sukuisten rotujen pennut tutkitaan ensimmäisen kerran jo alle 10 viikkoisena ennen pentujen luovutusta. Lievä CH/CRD 

ei olennaisesti heikennä silmien näkökykyä. CH/CRD- muutokset eivät etene. Näköhermon pään coloboma aiheutuu 

synnynnäisestä, puutteellisesta, sikiöaikaisen näköhalkion sulkeutumisesta. Coloboma on myös osa CEA 

sairaussyndroomaa. Suuri näköhermonpään coloboma heikentää selvästi silmän näkökykyä. Lisäksi suuri coloboma 

saattaa aiheuttaa verkkokalvon irtauman, joka sokeuttaa silmän. CEA:n on epäilty periytyvän polygeenisesti tai 

autosomaali resessiivisesti. CEA-muutoksiin ei ole hoitoa.  

Lähde: Suomen Kennelliitto, ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen  

Collieroduille on (mukaan lukien australianpaimenkoirat) kehitetty geenitesti CEA:lle. Tämä 
geenitesti yhdistettynä siihen, että on pyritty käyttämään vain lievempää muotoa sairastavia koiria 
jalostukseen, on vähentänyt huomattavasti vakavampien muotojen esiintymistä populaatiossa. 
Tämän geenimutaation suhteen testi on luotettava, mutta se ei sulje pois mahdollisuutta, että 
yksilössä esiintyy joku toinen CEA:n aiheuttava mutaatio. 

Muita yleisiä perinnöllisiä silmäsairauksia 
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PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary vitreous) on kirjainlyhenne 

sairauksista, joissa linssin ja silmänpohjan välinen sikiöaikainen verisuoniverkosto ei surkastu normaalisti syntymän 

jälkeen. Löydös jaetaan vakavuudeltaan kuuteen asteeseen, joista aste 6 tarkoittaa sitä, että silmä on sokea. 

Lievimmässä asteessa (1) näkyy linssin takapinnalla ainoastaan pieniä pigmenttipisteitä, jotka eivät vaikuta näkökykyyn 

eivätkä muutokset pahene iän myötä. Vakavammissa asteissa muutokset voivat aiheuttaa linssin lisääntyvää 

samentumista. Dobermannilla autosomaali dominantti periytyvyys, jossa epätäydellinen penetraatio.  

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

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

vaikuttaa näkökykyyn. Epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi muutokseksi joillakin roduilla.  

Distichiasis/ektooppinen cilia (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä cilia aberranta) ylimääräiset ripset, jotka 

tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen 

cilia). Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon sisänurkan päälle 

ärsyttäen silmää. Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät 

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

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

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

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

polttamalla tai leikkauksella. Vaiva on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan 

nykyään silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin.  

Entropion eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. Periytymismekanismia ei tunneta.  

Ektropion eli silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. Periytymismekanismia ei tunneta. 

Lähde: Suomen Kennelliitto, ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen  

Taulukko 15 Australianpaimenkoirien silmätutkimustilasto vuosilta 2000-2011 syntymävuoden 

mukaisesti 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu **Tutkittu %** **Terveitä** **Terveitä %** 

2000 107 58 54% 51 88% 

2001 130 90 69% 80 89% 

2002 136 114 84% 107 94% 

2003 171 131 77% 119 91% 

2004 140 127 91% 113 89% 

2005 222 189 85% 172 91% 

2006 146 130 89% 117 90% 

2007 257 233 91% 222 95% 

2008 248 226 91% 213 94% 

2009 259 244 94% 227 93% 

2010 291 267 92% 251 94% 

2011 286 262 92% 254 97% 

 

Taulukko 16 Silmätutkimusten tulokset vuosilta 2000-2011 

**Diagnoosi** **Esiintymiä** 

CEA, ei todettu 799 

CEA, ablaatio/vakava muutos, diagnoosi avoin 1 

CEA, coloboma, diagnoosi avoin 1 

CEA, coloboma, todettu 2 

CEA, CRD/CH, diagnoosi avoin 1 

CEA, CRD/CH, todettu 1 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=21&TA=128&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=92&TA=875&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=91&TA=754&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=91&TA=688&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=90&TA=799&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=90&TA=687&VuosiA=2000&VuosiY=2011
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Distichiasis, todettu 42 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 1 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  1820 

Ektooppinen cilia, todettu 2 

Gonioskopia, epävirall. tulos, occlusio 1 

Iris coloboma, diagnoosi avoin 2 

Iris coloboma, todettu 28 

Iris hypoplasia, todettu 12 

Kaihin laajuus, kohtalainen 4 

Kaihin laajuus, lievä 4 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 6 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 2 

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 5 

Kortikaalinen katarakta, todettu 10 

Kuivasilmäisyys, todettu 1 

Lasiaisen rappeuma, epäilyttävä 1 

Lasiaisen rappeuma, todettu 1 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, epäilyttävä 1 

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 3 

Makroblepharon, todettu 2 

Muu verkkokalvon sairaus, epäilyttävä 2 

Muu verkkokalvon sairaus, todettu 1 

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, epäilyttävä 1 

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 20 

Nukleaarinen katarakta, todettu 2 

Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla, diagnoosi avoin 1 

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 10 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 2 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 5 

Pienisilmäisyys, diagnoosi avoin 1 

Posterior polaarinen katarakta, epäilyttävä 2 

Posterior polaarinen katarakta, todettu 14 

PPM, diagnoosi avoin 24 

PPM, iris-iris, todettu 9 

PRA, epäilyttävä 1 

PRA, todettu 2 

Punktaatti katarakta, todettu 2 

RD, diagnoosi avoin 1 

RD, geograafinen, todettu 1 

RD, multifokaali, todettu 4 

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu 2 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 2 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 5 

Silmämuutosten vakavuus, lievä 13 

Trichiasis, todettu 1 

 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

Alla mainittuja sairauksia on vaikea tilastoida, koska suurimmalle osalle ei löydy yksiselitteistä 
apuvälinettä diagnoosin tekoon. Näitä sairauksia pyritään kartoittamaan terveyskyselyiden avulla. 

Epilepsia 

Epilepsia on yksi yleisimmistä koirilla esiintyvistä neurologisista eli hermostollisista sairauksista. Epilepsian esiintyvyys 

kaikilla koirilla erottelematta eri rotuja on arvioitu vaihtelevan välillä 0,5-5%. Primääriselle epilepsialle on tyypillistä, että 

oireilu puhkeaa ensimmäistä kertaa 6 kk ja 5 ikävuoden välissä. Pienellä osalla koirista primäärisen epilepsian oireilu voi 

kuitenkin alkaa ennen 6 kk ikää tai 5 ikävuoden jälkeen. Australianpaimenkoirilla on todettu, että epilepsia on 

keskimääräsitä vakava-asteisempaa ja vastaa huonommin hoitoon, kuin useiden muiden rotujen epilepsia. 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=67&TA=628&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=100&TA=887&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=31&TA=225&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=31&TA=173&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=97&TA=835&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=656&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=655&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=158&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=680&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=721&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=42&TA=199&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=81&TA=755&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=81&TA=666&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=723&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=78&TA=661&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=65&TA=624&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=35&TA=212&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=35&TA=163&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=193&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=117&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=80&TA=663&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=62&TA=745&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=681&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=148&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=165&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=94&TA=863&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=722&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=22&TA=149&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=72&TA=646&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=161&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=162&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=79&TA=662&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=14&TA=160&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=87&TA=704&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=86&TA=703&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=50&TA=235&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=142&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=2000&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=53&TA=554&VuosiA=2000&VuosiY=2011
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Epilepsiakohtaus johtuu epänormaalista aivohermojen sähköisestä toiminnasta.  Klassinen epilepsiakohtaus on 

tyypiltään ns. primäärinen yleistynyt kohtaus (primary generalized seizure). Yleistyneelle kohtaukselle on tyypillistä että 

koira kaatuu kyljelleen, menettää tajuntansa ja koiralla on hallitsemattomia lihaskouristuksia. Koira voi kuolata, äännellä, 

ulostaa tai virtsata kohtauksen aikana. Fokaalisessa eli paikallisessa epilepsiakohtauksessa epileptinen toiminta aivoissa 

paikallistuu pienelle alueelle. Fokaalisia epilepsiakohtauksia on aikaisemmin kutsuttu myös partiaalisiksi eli osittaisiksi 

kohtauksiksi. Fokaalinen epilepsiakohtaus voi olla yksittäisen raajan kouristelua, yksittäisten naaman lihasten kouristelua 

tai kuolaamista. Vaikeammin tunnistettavia fokaalisia epilepsiakohtauksia koirilla ovat aistihavaintojen ja tunnetilojen 

alueen kohtaukset: koira voi jahdata olemattomia kärpäsiä tai sen tunnetilassa tulee hallitsematon muutos esim. 

voimakas pelko tai raivo.  

On tärkeää selvittää epilepsiakohtauksien taustasyy, mikäli koiralla esiintyy kaksi tai useampi epileptinen kohtaus. 

Primäärisessä eli idiopaattisessa epilepsiassa kohtauksille ei ole rakenteellista tai aineenvaihdunnallista taustasyytä, 

joka voitaisiin todeta potilaalle tehtävissä kliinisissä tutkimuksissa tai kuoleman jälkeen patologisessa tutkimuksessa. 

Primäärisen eli idiopaattisen epilepsian taustasyyksi on australianpaimenkoirilla todettu perinnöllinen sairaus. Tällä 

hetkellä ei täysin tiedetä miten epilepsia periytyy koirilla. On todennäköistä, että epilepsian periytymiseen liittyy useita 

geenejä ja periytyminen voi olla erilaista eri koiraroduilla.  

Epilepsiakohtauksen voi aiheuttaa primäärisen l. perinnöllisen epilepsian lisäksi myös muut aivojen tai aineenvaihdunnan 

sairaudet. Primäärinen epilepsia todetaan tutkimalla ja sulkemalla pois muut sairaudet jotka voivat aiheuttaa 

sekundäärisiä tai reaktiivisia kohtauksia. Ennen kuin epilepsian toteamiseksi on saatu kehitettyä geenitestejä, ei ole 

olemassa spesifistä testiä, jolla primäärinen epilepsia voitaisiin todeta. Idiopaattisen epilepsian diagnosoimiseksi koiralle 

tehdään huolellinen yleistutkimus ja neurologinen tutkimus, kattavat verinäytetutkimukset, aivo-selkäydinnesteen 

tutkimus sekä aivojen magneettikuvaus (MRI) tai tietokonetomografiakuvaus (CT). Aivosähkökäyrän (EEG eli 

electroencephalogram) mittausta käytetään usein epilepsiadiagnostiikan tukena.  

Primääristä epilepsiaa ei voida parantaa. Epilepsialääkityksen tavoite on vähentää kohtausten esiintymistiheyttä ja 

lieventää kohtausten vakavuutta siedettävälle tasolle. Erityisesti tavoitteena on välttää kohtausryppäiden ja status 

epileptikuksen syntymistä. Epilepsialääkityksellä voidaan onnistuneesti hoitaa noin 50-70% primääristä epilepsiaa 

sairastavista koirista.  

Lähde: ELL Sanna Viitanen 

Koska primäärinen epilepsia on osoitettu perinnölliseksi usealla rodulla, ei primääristä epilepsiaa 
sairastavaa koiraa tule käyttää jalostukseen. Myöskään tällaisen koiran ensimmäisen polven 
sukulaisia ei tule käyttää jalostukseen (vanhemmat, sisarukset, puolisisarukset). Linja- tai 
sukusiitosta sellaisten sukujen välillä, joissa esiintyy epilepsiaa, tulee välttää, kuten muissakin 
perinnöllisissä sairauksissa. 

Hammas- ja purentaongelmat 

Hammasongelmat sisältävät ns. purentavirheet (vino-, ylä- ja alapurenta), puuttuvat ja ylimääräiset 
hampaat. Niiden vaikutus yksittäisen koiran terveyteen on yleensä pieni, mutta ne voivat aiheuttaa 
isoja ulkomuodollisia ja rakenteellisia virheitä. Viallinen hammasasento voi aiheuttaa esim. reiän 
kitalakeen ja näin tulehduksia nenäonteloon. Vino purenta estää suun sulkeutumisen ja koiralta 
täydellisen purennan. Yhden hampaan puuttuminen ei välttämättä vaikuta koiran elämään 
mitenkään, mutta monen hampaan puuttuminen voi vaikuttaa. 

Pennulla on 28 maitohammasta ja aikuisella kaikkiaan 42 hammasta. Puuttuvien hampaiden 
havaitseminen on yksinkertainen toimenpide, jonka jokainen omistaja ja kasvattaja kykenee 
toteamaan. Puuttuvista ja ylimääräisistä hampaista tulee raportoida esim. terveyskyselyn 
yhteydessä. 

Hammasongelmien periytymismekanismi on todennäköisesti polygeeninen, mutta niiden on epäilty 
periytyvän osittain dominantisti. Mikäli hammaspuutoksiin ja purentavirheisiin ei kiinnitetä 
jalostuksessa huomiota, niiden esiintyminen rodussa todennäköisesti lisääntyy. Hammas- ja 
purentaongelmaisen koiran jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan. Mikäli koiralta puuttuu P1 tai M3 
hammas, voi sitä käyttää jalostukseen, koska näiden hampaiden puutokset eivät nykytiedon 
mukaan ole perinnöllisiä. Mikäli koiralta puuttuu jokin muu hammas tai sillä on ylimääräisiä 
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hampaita tai hampaat ovat kooltaan pienet, sitä ei tule käyttää jalostukseen ongelmien 
perinnöllisyyden vuoksi. 

Autoimmuunisairaudet 

Autoimmuunisairaus tarkoittaa sellaista sairautta, jonka aiheuttaja on autoimmuniteetti eli elimistön 
immuunijärjestelmän hyökkäys elimistön omia soluja vastaan. 

Immuunijärjestelmä on elimistön puolustusjärjestelmä, joka tuhoaa elimistöön tunkeutuvia vieraita 
taudinaiheuttajia, kuten bakteereita ja viruksia. Autoimmuunisairaudessa immuunijärjestelmä 
poikkeuksellisesti tunnistaa vieraiksi myös elimistön omia kudoksia ja reagoi niitä vastaan kuten ne 
olisivat haitallisia. Tästä epätarkoituksenmukaisesta tulehdusreaktiosta seuraa kudostuhoa, josta 
aiheutuu autoimmuunisairauden oireet. Autoimmuunisairauksia on useita hyvin erilaisia, osa 
yleisiä, osa erittäin harvinaisia. Osa autoimmuunisairauksista on nk. soluvälitteisiä, eli kudostuhoa 
aiheuttavat soluvälitteisen immuniteetin solut. Soluvälitteiset autoimmuunisairaudet ovat yleensä 
yhden kohdekudoksen sairauksia: Esim. koiran kilpirauhasen vajaatoiminnassa kilpirauhassolukon 
tuho johtaa kilpirauhashormonin puutteeseen. Osa autoimmuunisairauksista puolestaan on 
humoraalisen eli vasta-ainetuotantoon perustuvan immuunijärjestelmän sairauksia: vasta-aineet 
(autovasta-aineet) kiertävät kaikkialla elimistössä, joten oireita voi tulla useasta eri elimestä. 
Tyyppiesimerkki autovasta-aineiden aiheuttamasta autoimmuunisairaudesta on SLE (systemic 
lupus erythematosus), jossa verenkierron autovasta-aineet voivat aiheuttaa tulehdusta esimerkiksi 
iholle, munuaisiin että sydämeen. Onkin ilmeistä, että autoimmuunisairaudet ovat hyvin 
monimuotoinen ryhmä sairauksia, joiden taustalla on sekä geneettisiä, eli perinnöllisiä tekijöitä, että 
ympäristötekijöistä johtuvia syitä. 

Koirilla tavallisimpia autoimmuunisairauksia ovat kilpirauhasen vajaatoiminta, immuunivälitteinen 
anemia ja immuunivälitteinen verihiutalekato l. trombosytopenia sekä SLE. Autoimmuunisairaudet 
ovat nartuilla yleisempiä kuin uroksilla. Syytä tähän ei tiedetä, mutta hormonaalisilla tekijöillä 
arvellaan olevan vaikutusta asiaan. Autoimmuunisairausten syitä ei yleensä tunneta: ei toisin 
sanoen tiedetä, mikä tai mitkä tekijät saavat immuunijärjestelmän toimimaan virheellisesti. 
Joissakin tietyissä autoimmuunisairauksissa yhteys akuutin infektion tai rokotuksen ja sairauden 
välillä on osoitettu. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat muun muassa yhteyden säätelijä-T-solujen 
(tietyn tyyppinen valkosolu) toiminnan puutteellisuuden ja autoimmuunisairauksien välillä. Tietyillä 
koiraroduilla on todettu geneettisiä muutoksia, jotka altistavat tietyn autoimmuunisairauden 
synnylle (esim. lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminta partacolliella). 

Allergia (pöly- tai ruoka-aineallergia) ei ole varsinainen autoimmuunisairaus, vaan immunologisen 
järjestelmän häiriö, jossa elimistö käynnistää IgE-välitteisen immunologisen reaktion jollekin 
elimistön ulkopuoliselle mutta sinänsä vaarattomalle aineelle. Ihmisillä tiedetään, että taipumus 
allergian puhkeamiselle on voimakkaasti perinnöllinen ominaisuus. 

Australianpaimenkoirilla ei nykyisen tiedon valossa esiinny yhtä tiettyä autoimmuunisairautta tai 
allergiaa keskimääräistä enempää. Kuitenkin autoimmuunisairauksien mahdollinen perinnöllinen 
tausta huomioon ottaen, autoimmuunisairautta tai allergiaa sairastavaa koiraa ei tulisi käyttää 
jalostukseen.  

Laskeutumattomat kivekset 

Kivesvialla yleensä tarkoitetaan tilaa, jossa molemmat tai toinen kiveksistä ei laskeudu normaalisti 
kivespussiin. Yleisesti voidaan sanoa, että kivesvika voi periytyä sekä uroksen että nartun kautta, 
mutta tarkkaa periytymismallia useimmilla roduilla ei kuitenkaan tiedetä. 

Laskeutumattomassa kiveksessä ei voi olla elävää spermaa, mutta uros voi silti saada jälkeläisiä, 
jos toinen kiveksistä on normaalisti laskeutunut. Kivesvikaisilla uroksilla on lisääntynyt riski 
kivessyöpään. 
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Suomen Kennelliiton säännöt kieltävät kivesvikaisen uroksen käytön jalostukseen. Ei myöskään 
tulisi käyttää sellaista koiraa jalostukseen joka useissa yhdistelmissä tuottaa kivesvikaisia 
jälkeläisiä tai jonka kivekset ovat laskeutuneet kovin myöhään.  

Häntämuutokset 

Häntämutka tarkoittaa häntänikaman/ -nikamien epämuodostumaa. Hännässä voi olla muutoksia 
useissa kohtaa ja muutoksen vakavuusasteet vaihtelevat, juuri tunnusteltavissa olevasta nikaman 
kaartumisesta, hännän taittumiseen kaksinkerroin. Häntämutkan on todettu olevan perinnöllistä.  

Töpö - töpö –yhdistelmät ovat olleet kiellettyjä vuoden 2009 alusta alkaen. Töpöhäntäisyys on 
autosomaalisesti dominoivasti periytyvää useimmilla roduilla ja sen aiheuttaa mutaatio ns. T-box 
geenissä. Tämä mutaatio aiheuttaa 100 prosentissa tapauksissa homotsygoottien yksilöiden 
sikiöaikaisen kuoleman ja joissain harvinaisissa tapauksissa vastasyntyneillä pennuilla vakavia 
selkärangan kehityshäiriöitä ja mm. anusaukon puuttumisen. Homotsygootit yksilöt eivät ole 
koskaan elinkelpoisia.  

Australianpaimenkoirilla töpö-/lyhythäntäisyyttä aiheuttava geenimutaatio on T- box mutaatio. 
Luonnontöpöhännän voi todeta myös vuoden 2009 alusta lähtien geenitestin avulla, jota voidaan 
käyttää tarvittaessa, mikäli ilmenee epäily hännän typistämisestä. Luonnontöpöhännän 
rekisteröintiin vaaditaan joko eläinlääkärintodistus tai ko. geenitestin tulos. Luonnontöpöön häntään 
liittyy usein mutka eikä näiden muutosten periytyvyyttä ja merkitystä koiralle tunneta. 

Täyspitkähäntäisistä koirista jalostuksessa pitäisi suosia häntämutkattomia koiria. Luonnontöpöön 
liittyy usein häntämutka ja tämän vuoksi se sallitaan jalostuksessa. 

Luustomuutokset ja nikamaviat selkärangassa 

Tähän saakka synnynnäisistä nikamamuutoksista ja spondyloosista saadut tiedot ovat peräisin 
Suomen Kennelliitosta lonkkakuvien yhteydessä havaituista vioista. Osa omistajista on ilmoittanut 
ko. muutoksista jalostustoimikunnalle. Rodussa on todettu kohtalaisen yleisesti lannerangan 
synnynnäisiä nikamamuutoksia ja satunnaisesti spondyloosia. Selän nikamamuutokset ja 
spondyloosi aiheuttavat hyvin vaihtelevasti oireita: Osa koirista on täysin oireettomia, kun taas 
osalla koirista esiintyy vakava-asteisia kiputiloja ja halvausoireita.  

1.7.2012 alusta Suomen Kennelliitto aloittaa virallisten selkälausuntojen antamisen. Suositellaan 
kaikille australianpaimenkoirille virallista selkäkuvausta lonkkakuvauksen yhteydessä. 
Jalostuksessa tulisi suosia koiria, joilla ei ole synnynnäisiä nikamamuutoksia. 

Merle – merle- yhdistelmät 

Merlegeeni M on eräänlainen laimennusgeeni, joka muuttaa sattumanvaraisesti osan tummasta 
eumelaniinista (väripigmentti) vaaleammaksi, yleensä lähinnä harmaaksi tuloksena 
tilkkutäkkimäinen väritys. Kaikki normaalit merlekoirat ovat perimältään heterotsygootteja eli Mm. 
Tuplamerle koira (MM) on väritykseltään yleensä kokonaan tai lähes kokonaan valkoinen ja 
tällaisia pentuja syntyy vain kahden merle-värisen vanhemman risteytyksistä. Merlegeenimutaatio 
on autosomaattisesti dominoivasti periytyvä SILV värigeenin mutaatio. 

Tuplamerleen liittyy värivirheen lisäksi mm. kuuroutta, vakavia silmän kehityshäiriöitä sekä 
sikiökuolemia (pentuekoko jää pieneksi). Kahta merleä koiraa ei koskaan saa parittaa keskenään, 
sillä osa pennuista on suurella todennäköisyydellä tuplamerle pentuja, joiden elinkyky on 
huomattavasti heikentynyt. 

Suomen Kennelliitto on kieltänyt merle-merle yhdistelmät kaikilta roduilta 1.1.2009 lähtien. 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

Austalianpaimenkoirien kuolintilastossa Suomen Kennelliiton ylläpitämässä KoiraNet-rekisterissä 
on 111 koiraa. Näin pienessä otannassa on vaikea saada luotettavaa kuvaa koirien kuolinsyistä. 
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Rotua harrastava yhdistys on lisännyt uuteen terveystietokyselyyn kohdan, jossa kysytään koiran 
kuolinikää ja –syytä. Tästä terveyskyselystä ei kuitenkaan vielä ole saatu riittävästi vastauksia 
kuolleiden koirien omistajilta, jotta saataisiin kattavampaa tietoa kuolinsyistä. 

Tähän asti kerätty tieto heijastelee länsimaista koirapopulaatiota: Yleisin kuolinsyy niin ihmisillä, 
kuin länsimaisilla lemmikkikoirilla on kasvainsairaudet. Rodun luontainen aktiivisuus liittynee 
korkeaan määrään onnettomuuden seurauksena menehtyneitä koiria. Tämän tilaston valossa 
erityishuomiota tulevaisuudessa edellyttää luonneongelmien takia nuorella iällä lopetettujen koirien 
esiintyminen tilastossa. Lisäksi huomionarvoista on, että selkäsairauksien takia tässä tilastossa on 
lopetettu useampi koira, kuin muiden luustosairauksien takia. Tämä huomio edelleen painottaa 
virallisen selkäkuvauksen tähdellisyyttä rodussa.  

Taulukko 17 Australianpaimenkoirien kuolinsyytilasto vuosilta 1995-2012 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus 10 vuotta 5 kuukautta 2 

Hermostollinen sairaus 3 vuotta 1 kuukautta 4 

Immunologinen sairaus 0 vuotta 8 kuukautta 1 

Kasvainsairaudet, syöpä 8 vuotta 4 kuukautta 21 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 9 vuotta 7 kuukautta 2 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 7 vuotta 6 kuukautta 3 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 5 vuotta 1 kuukautta 3 

Luusto- ja nivelsairaus 7 vuotta 0 kuukautta 3 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 1 vuotta 4 kuukautta 1 

Muu sairaus, jota ei ole listalla 6 vuotta 10 kuukautta 3 

Selkäsairaus 8 vuotta 3 kuukautta 5 

Silmäsairaus 0 vuotta 11 kuukautta 1 

Tapaturma tai liikennevahinko 3 vuotta 1 kuukautta 14 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 13 vuotta 2 kuukautta 17 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 10 vuotta 4 kuukautta 4 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 7 vuotta 9 kuukautta 27 

Kaikki yhteensä 7 vuotta 10 kuukautta 111 

 

4.3.4 Lisääntyminen 

Suomessa australianpaimenkoirien lisääntymisongelmat eivät toistaiseksi ole olleet esillä, mutta 
rodun kotimaassa terveystutkimuksen yhteydessä on raportoitu alhaista libidoa, heikkoa 
tiinehtyvyyttä sekä ongelmia nartun käyttäytymisestä pentujen kanssa. Tällä hetkellä yhdistyksellä 
ei ole saatavilla tilastoja lisääntymisongelmista. Jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota 
luonnolliseen lisääntymiseen. Uroksen tulee pystyä astumaan narttu luonnollisesti sekä olla 
halukas siihen. Mikäli narttu ei anna astua, ei sitä saa keinosiementää. Synnytysongelmiin tulee 
suhtautua vakavasti kuten myös nartun huonoon viettiin hoitaa pentunsa.  

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=668&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=571&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=68&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&VuosiY=2011
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&VuosiY=2011
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Taulukko 18 Australianpaimenkoiran keskimääräinen pentuekoko 

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

Pennut  74 117 135 151 105 180 135 223 215 240 251 259 

Pentueet 12 16 20 25 15 28 26 40 35 36 39 39 

Pentuekoko 6,2 7,3 6,8 6,0 7,0 6,4 5,2 5,6 6,1 6,7 6,4 6,6 

 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

Australianpaimenkoira on keskikokoinen ja liioittelematon rotu, joten sillä ei ole sairauksille tai 
lisääntymisongelmille altistavia anatomisia piirteitä. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Keskeisimmät ongelmat rodun terveydelle ovat luuston kehityshäiriöt, silmäsairaudet sekä 
epilepsia, selkärangan sairaudet ja autoimmuunisairaudet. Tärkeimpiä luuston kehityshäiriöitä ovat 
lonkka- ja kyynärniveldysplasiat sekä selkäsairaudet. 

Jotta perinnöllistä edistymistä voisi tapahtua, tulee jalostukseen käytettävien koirien olla 
keskivertoa parempia halutuissa ominaisuuksissa. Suomen Kennelliiton jalostusstategian 
mukaisesti koiraa, jolla on sellainen sairaus, jonka vuoksi se joutuu syömään erikoisruokavaliota tai 
säännöllistä tai toistuvaa lääkitystä, ei tule käyttää jalostukseen. Jalostukseen käytettävillä yksilöillä 
ei myöskään tulisi olla sen omaa hyvinvointia, terveyttä tai liikunnallista kykyä alentavia sairauksia. 
(lähde: Suomen Kennelliitto Yleinen Jalostusstrategia). Jos jalostukseen käytetään yksilöä, joka on 
jonkin ominaisuuden suhteen rajatapaus, tämän jälkeläisseurantaan tulee kiinnittää erikoisesti 
huomiota. 

4.4 Ulkomuoto 
Rotumääritelmä on sanallinen ohje täydellisestä ihanneyksilöstä mihin sekä kasvattajien että 
ulkomuototuomareiden tulisi pyrkiä. Rotumääritelmä on malli jota kohti kaikkien 
australianpaimenkoirien kasvattajien tulisi pyrkiä. Rotumääritelmän ovat kirjoittaneet ihmiset, jotka 
tunsivat rodun ennen kaikkea siinä ympäristössä mihin se oli alun perin kehitetty. Rotumääritelmä 
toimii tuomareille standardina, ja tähän standardiin kutakin koiraa verrataan. 

Rodun pariin tulleille vasta-alkajille voi olla vaikeaa käsittää millä perusteella tuomari arvioi koiraa. 
Australianpaimenkoiran rotumääritelmässä kuvaillaan ihanteellista australianpaimenkoiraa 
termeillä, jotka ovat tuttuja ihmisille, jotka ymmärtävät koiraterminologiaa, edellyttäen joitain 
perustietoja anatomiasta ja liikkeistä. Se ei ole yksityiskohtainen kaavakuva, eikä se myöskään ole 
kasvatuksen käsikirja vasta-alkajalle, vaan siinä esitellään ne suuntaviivat joiden mukaan 
kasvattaja voi toimia sortumatta kompromisseihin muoti-ilmiöiden kanssa. 

Suuret poikkeamat ovat epätoivotumpia tai vähemmän toivottuja kuin vähäiset poikkeamat. 
Ominaisuudet, jotka merkittävästi poikkeavat rodunomaisista tai tasapainoisista piirteistä ovat 
virheellisiä. Ominaisuudet, jotka haittaavat tasapainoa ja ovat vastoin rodulle tyypillisiä piirteitä, 
ovat hylkääviä. 

Useimmissa mittaussuosituksissa kehotetaan tarkastelemaan koiran eri osia, sekä niiden 
merkitystä koiraan kokonaisuutena, mieluummin kuin noudattamaan tiettyjä numeerisia arvoja. 
Lievät kokovaihtelut ovat sallittuja, ja kun vertaillaan useita australianpaimenkoiria, niiden koko 
vaihtelee. Tässä painottuu se, että eri ruumiinosien tulee olla tasapainossa koko koiraan nähden 
siten että muodostuu tasapainoinen ja symmetrinen kokonaisuus. 

Australianpaimenkoirille on nykyään käytössä kaksi rotumääritelmää - AKC:n ja ASCA:n. The 
Australian Shepherd Club of America (ASCA), the Canadian Kennel Club (CKC), ja the United 
Kennel Club (UKC) käyttävät ASCA:n rotumääritelmää, kun taas American Kennel Clubilla (AKC) 
on oma rotumääritelmänsä. Suomen Kennelliitto käyttää FCI:n hyväksymää AKC:n 
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rotumääritelmää, sitä on myös käytetty pohjana JTO:ta laadittaessa. ASCA:n rotumääritelmässä 
olevat muutamat poikkeukset ja/tai lisäykset on mainittu kyseisissä kohdissa. 

4.4.1 Rotumääritelmä 

Australianpaimenkoiran rotumääritelmä (Australian Shepherd, alkuperämaa USA) 
FCI:n ryhmä 1 Lammas- ja karjakoirat 
Rotumääritelmä FCI numero 342  (hyv. FCI 24.7.1996, SKL 12.12.1996) 
 
Käyttötarkoitus: Maa- ja karjatiloilla käytettävä paimenkoira 

KOMMENTTI: Edelleen käytetään työkoirana. Ei tulisi jalostaa pelkäksi seura- ja näyttelykoiraksi 
eikä työ – ja näyttelytyyppiä tulisi erottaa toisistaan. 

Lyhyt historiaosuus: Vaikka australianpaimenkoiran alkuperästä on useita teorioita, rotu 
nykyisessä muodossaan on jalostettu yksinomaan USA:ssa. Rotu nimettiin 
australianpaimenkoiraksi, koska sillä oli yhteyksiä baskilaisiin lammaspaimeniin, joita tuli USA:han 
Australiasta 1800-luvulla. Australianpaimenkoiran suosio kasvoi toisen maailmansodan jälkeen 
yhtä aikaa kuin läntinen ratsastusinnostus, joka tuli yleisesti tunnetuksi rodeoiden, 
hevosnäyttelyiden, elokuvien ja televisio-ohjelmien kautta. Rotu soveltui hyvin amerikkalaisille 
maa- ja karjatiloille monipuolisen ja helposti koulutettavan luonteensa vuoksi. Karjatilalliset 
jatkoivat rodun kehittämistä ja säilyttivät sen monipuolisuuden, älykkyyden, voimakkaan 
paimennusvaiston ja huomiota herättävän ulkonäön, eli ominaisuudet, jotka alunperinkin herättivät 
ihailua. Yksilöllisestä väristä ja värimerkeistä huolimatta yhteistä kaikille australianpaimenkoirille on 
tavaton kiintymys isäntäväkeensä. Rodun monet hyvät ominaisuudet ovat taanneet sen jatkuvan 
suosion. 

Yleisvaikutelma: Tasapainoinen, hieman korkeuttaan pitempi ja keskikokoinen. Luusto on 
keskivahva. Väritys on vaihteleva ja yksilöllinen. Australianpaimenkoira on tarkkaavainen, eloisa, 
notkea ja ketterä, tiivisrakenteinen ja lihaksikas olematta kömpelö. Karvapeite on kohtuullisen pitkä 
ja karhea. Häntä on typistetty tai synnynnäinen töpö. (Huom. Suomessa typistyskielto). Uroksen 
rakenne on urosmainen olematta karkea. Nartut ovat narttumaisia olematta kevytluustoisia. 

KOMMENTTI: Monipuolisuus halutaan säilyttää. Rotumääritelmän sallima vaihtelu, jota useat 
värivaihtoehdot korostavat, on toivottavaa. Ei toivota liian yhtenäistä muottia. Jäntevä ja kestävä. 
Hyvä lihaskunto ja työkoiran temperamentti saa näkyä myös näyttelykehässä. Usein hyvässä 
työkunnossa olevalle koiralle toivotaan lisää massaa, mikä on valitettavaa sillä kenellekään 
lihavuus ei voi olla eduksi. Kestävä ja liioittelematon, ei liian raskas. 

Tärkeitä mittasuhteita: Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluuhun on hieman 
suurempi kuin säkäkorkeus. 

KOMMENTTI: Suhteessa 10 : 9 

Käyttäytyminen/luonne: Älykäs työkoira, jolla on voimakas paimennus- ja vahtimisvietti. 
Luotettava kumppani, joka kykenee työskentelemään koko päivän. Rotu on tasapainoinen, 
hyväluonteinen, harvoin riidanhaluinen ja saattaa ensitapaamisella olla hieman varautunut. 
Pienikin merkki arkuudesta, pelokkuudesta tai aggressiivisuudesta on vakava virhe. 

KOMMENTTI: Rotu on aktiivinen, sopimaton sohvakoiraksi, onnellinen kiireisenä. 
Ongelmakäyttäytymiseen on suhtauduttava vakavasti. 

Pää: Selväpiirteinen, vahva ja kuiva. Pään koko on suhteessa runkoon. 

Kallo-osa: Yläosastaan litteä tai hieman kaartunut. Niskakyhmy voi olla hieman havaittavissa. 
Kallon leveys ja pituus ovat yhtä suuret. 

KOMMENTTI: Kallo on neliömäinen. 
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Otsapenger: Kohtuullinen mutta selvästi havaittava. 

Kirsu: Sinimarmoroiduilla (blue merle) ja mustilla yksilöillä kirsu ja huulet ovat väriltään mustat, 
punamarmoroiduilla (red merle) ja punaisilla maksanruskeat. Merle-värisillä pienet vaaleanpunaiset 
pilkut kirsussa ovat sallittuja. On kuitenkin vakava virhe, jos yli yksivuotiaan koiran kirsussa on yli 
25 prosenttia vaaleanpunaista väriä. 

Kuono-osa: Yhtä pitkä kuin kallo tai hieman sitä lyhyempi. Sivulta katsottuna kallon ja kuonon 
ylälinjat ovat yhdensuuntaiset ja niiden välissä on selvästi havaittava mutta kohtuullinen 
otsapenger. Kuono-osa kapenee hieman kohti pyöristynyttä kärkeä. 

KOMMENTTI: Kuonon suhde kalloon on 1 : 1. 

Huulet: Sinimarmoroiduilla (blue merle) ja mustilla väriltään mustat, punamarmoroiduilla (red 
merle) ja punaisilla maksanruskeat. 

Hampaat/purenta: Hampaat täysilukuiset, voimakkaat ja väriltään valkoiset. Leikkaava purenta, 
tasapurenta on sallittu. Alapurennaksi ei lueta muutoin moitteetonta purentaa, jossa lyhyet 
keskimmäiset etuhampaat ovat syynä siihen, että etuhampaat eivät kosketa toisiaan. 
Onnettomuudesta johtuvat hampaiden katkeamiset tai puutokset eivät ole virheitä. 

Silmät: Ilme on valpas, älykäs, tarkkaavainen ja innokas. Katse on kiinnostunut ja ystävällinen. 
Silmien väri on ruskea, sininen, meripihkanvärinen tai mikä tahansa näiden värien yhdistelmä. 
Pilkut ja marmorointi ovat sallittuja. Silmät ovat mantelinmuotoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvällä 
sijaitsevat. Sinimarmoroiduilla (blue merle) ja mustilla yksilöillä silmäluomien reunat ovat mustat, 
punamarmoroiduilla (red merle) ja punaisilla maksanruskeat. 

KOMMENTTI: Silmät saavat olla siniset tai sinikirjavat myös yksi-, kaksi- tai kolmivärisillä. 
Rotumääritelmä ei pyydä tai suosi mitään värisävyä eikä turkin väriin sopivuutta. 

Korvat: Kolmion muotoiset, keskikokoiset ja -paksuiset sekä korkealle kiinnittyneet. Koiran ollessa 
hyvin tarkkaavainen korvat taittuvat eteenpäin tai sivulle kuten ns. ruusukorvat. Pystyt tai riippuvat 
korvat ovat vakavia virheitä. 

KOMMENTTI: Tärkeintä korvien kiinnityskohta. Korvavirheitä ovat pystyt, liian matalalle 
kiinnittyneet, liian eriparia, liian suuret tai liian pienet korvat. 

Kaula: Vahva, kohtuullisen pitkä, niskasta hieman kaartuva ja liittyy sulavasti lapoihin. 

KOMMENTTI: Kuitenkin liioittelematon. 
 
Runko 

Ylälinja: Selkä on suora, vahva, tasainen ja kiinteä säästä sarvennaisiin 

Lantio: Kohtuullisen viisto. 

Rintakehä: Ei kovin leveä, vaan syvä, syvin kohta ulottuu kyynärpäiden tasolle. Kylkiluut ovat 
selvästi kaareutuneet ja pitkät, rintakehä ei ole tynnyrimäinen eikä litteä. 

KOMMENTTI: Kyynärpäät säkäkorkeuden puolivälissä. 

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on kohtuullisesti kohoava. 

Häntä: Suora, typistetty tai luonnostaan töpö, korkeintaan 10 cm pitkä. (Huom. Suomessa 
typistyskielto.) 

KOMMENTTI: Häntä voi olla aivan lyhyt, täyspitkä tai kaikkea siltä väliltä. Luonnontöpöön liittyy 
usein niksu eli koukku. Niksu/koukku on hylkäävä virhe täyspitkässä hännässä. 
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Raajat 

Eturaajat 

Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat pystysuorat, suorat ja vahvat. Luut ovat vahvat ja mieluummin 
soikeat kuin pyöreät. 

Lavat: Pitkät, litteät, melko rungonmyötäiset ja taakse sijoittuneet. 

Olkavarret: Suunnilleen yhtä pitkät kuin lavat ja muodostavat noin 90 asteen kulman lapojen 
kanssa. 

Välikämmenet: Keskipitkät ja hyvin vähän viistot. Eturaajojen kannukset voidaan poistaa. 

Käpälät: Soikeat ja tiiviit, varpaat ovat selvästi kaartuneet ja tiiviisti yhdessä. Päkiät ovat paksut ja 
kimmoisat. 

KOMMENTTI: Käpälät ovat tärkeä paimenkoiran työväline. 

Takaraajat 

Yleisvaikutelma: Takaosa on yhtä leveä kuin etuosa lapojen kohdalta. Lantion ja reiden välinen 
kulmaus on noin 90 astetta ja vastaa lavan ja olkavarren välistä kulmausta. 

Polvet: Hyvin kulmautuneet. 

Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet. 

Välijalat: Lyhyet, pystysuorat ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset. Takaraajojen kannukset tulee 
poistaa. 

Käpälät: Kuten etukäpälät. 

Liikkeet: Sulavat, vapaat ja vaivattomat. Koira kykenee liikkumaan ketterästi tasapainoisella ja 
maatavoittavalla askeleella. Raajat liikkuvat suoraan ja yhdensuuntaisina rungon keskiviivan 
kanssa. Nopeuden kasvaessa raajat lähestyvät keskilinjaa selän pysyessä kiinteänä ja tasaisena. 
Australianpaimenkoiran tulee olla ketterä ja kykenevä äkillisiin suunnan ja nopeuden muutoksiin. 

KOMMENTTI: Edellä kuvattu liikunta on mahdollista vain sopivassa massassa ja hyvässä 
lihaskunnossa olevalle koiralle. 

Karvapeite 

Karva: Keskivahvaa, suoraa tai laineikasta, säänkestävää ja keskipitkää. Pohjavillan laatu 
vaihtelee ilmasto-olosuhteiden mukaan. Karva on lyhyttä ja sileää päässä, korvissa, eturaajojen 
etupuolella ja kintereiden alapuolella. Eturaajojen takaosissa ja takaraajoissa on kohtuulliset 
hapsut. Kohtalainen kaulus ja röyhelö ovat selvemmät uroksilla kuin nartuilla. Epätyypillinen 
karvapeite on vakava virhe. 

Väri: Sini- tai punamarmoroidut (blue tai red merle), musta tai punainen. Kaikissa väreissä voi olla 
valkoiset ja/tai punaruskeat (kuparin-) merkit. Kaikki värivaihtoehdot ovat samanarvoisia. Valkoisen 
kauluksen raja ei nahassa ylitä säkää. Valkoista hyväksytään niskassa (joko osittaisena tai täytenä 
kauluksena), rinnassa, raajoissa, kuonon alaosassa, "pläsinä" päässä ja vatsapuolella ulottuen 
korkeintaan 10 cm kyynärpäiden tason yläpuolelle. Valkoinen väri päässä ei saa olla vallitseva ja 
silmänympäryksien tulee olla värittyneet ja pigmentoituneet. Värin tummuminen iän myötä on 
tyypillistä marmoroituneille koirille. 

KOMMENTTI: Haalistuneet värisävyt eivät ole toivottuja. Värien tulee olla vahvoja ja punainen väri 
on puhdas, kirkas, syvä, jopa maksanruskea. Epävarmoissa tapauksissa väri kannattaa varmistaa 
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kirsun väristä. Rotumääritelmä ei pyydä tai suosi mitään merlen värisävyä eikä marmorointia. 
Rotumääritelmä ei myöskään määrittele värin jakautumista tarkasti, paitsi valkoisen suhteen. 

Koko 

Säkäkorkeus: Ihannekorkeus uroksilla 51 - 58 cm ja nartuilla 46 - 53 cm. Laatu ei saa kärsiä koon 
kustannuksella. 

Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 
vakavuuteen. 

Hylkäävät virheet: Alapurenta tai yli 3 mm:n yläpurenta. Kaikissa väreissä valkoiset läiskät 
rungossa, ts. sään ja hännän välisellä alueella ja kyljissä kyynärpäiden ja reisien takaosan välisellä 
alueella. Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 
kivespusseihin. 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

Australianpaimenkoirat osallistuvat kiitettävästi näyttelyihin. Rodun taso on hyvä. Rodun oma, 
epävirallinen Open show on ollut hyvin suosittu tapahtuma, johon on osallistunut merkittävä määrä 
koiria, jolloin on saatu kerättyä merkittävää tietoa mm. hammasvioista ja värivirheistä. 

Alla olevassa taulukossa on tiivistetty vuonna 2009 ja 2010 Suomessa syntyneiden ja vastaavasti 
samaan aikaan syntyneiden tuontikoirien näyttelykäynnit (korkeimman saadun näyttelytuloksen 
mukaan). 

Taulukko 19 Näyttelytulokset 2009 ja 2010 syntyneistä 

  
Yhteensä 566 

Ei käynyt näyttelyssä 292 

Tulokset 

ERI EH H T HYL EVA 

57 71 33 3 7 1 

FI MVA CIB Cacib SERT vara-SERT  

7 2 15 36 23  

   

Australianpaimenkoirat ry ei ole järjestänyt jalostustarkastuksia eikä arvostelutilaisuuksia, ja siksi 
ulkomuototiedot ovat suurelta osin näyttelyissä kirjoitettujen arvostelujen varassa. 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Jalostuksen tavoitteena on säilyttää käyttöominaisuuksiltaan paimennukseen ja vartiointiin 
soveltuvia koiria sekä kehittää palvelus- ja harrastuskoiriksi soveltuvia terveitä, hyväluonteisia, 
vahvahermoisia, rotutyypillisiä, terveliikkeisiä rotumääritelmän mukaisia australianpaimenkoiria. 
Jalostuksessa korostetaan terveyden, ulkomuodon ja luonteen merkitystä kokonaisuutena. Rodun 
nykyrakenne mahdollistaa yhä käyttötarkoituksen, kun jalostuksessa pyritään käyttämään koiria, 
jotka eivät edusta tyyppinsä ääripäätä. 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

Rodun jakautuminen näyttelytyyppiin ja käyttötyyppiin, ja näiden tyyppien ääripäät ovat 
esimerkkejä rodun ulkomuoto -ja rakenneongelmista. Suurimmat erot ovat voimakkuusasteissa ja 
mittasuhteissa, karvapeitteen paksuudessa, koirien koossa. 
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
Eri uroksia on vuosina 2008-2011 käytetty siitokseen 98 yksilöä, joista 33 yksilöä on käytetty useammin kuin kerran. Näillä 33 uroksella on 
jälkeläisiä yhteensä 571, mikä on 59 prosenttia vuosien 2008-2011 aikana rekisteröidyistä kotimaisista pennuista. Kaikkiaan vuosina 2008-2011 
on syntynyt 964 pentua. Kuutta urosta on käytetty siitokseen neljä kertaa tai useammin. Näiden urosten jälkeläisiä on yhteensä 196 yksilöä, eli 
20 prosenttia aikavälillä syntyneistä pennuista. 5 uroksella on 3 pentuetta, 22 uroksella 2 ja 65 uroksella 1 pentue. 

Ulkomaisia uroksia on käytetty astutuksiin tai keinosiemennyksiin 33 urosta, joista kolmea kahteen kertaan. Nämä urokset on sisällytetty 
seuraavaan tilastoon.  

Taulukko 20 Urosten jälkeläistilasto 

# Uros Synt. 
vuosi 

Pennut Lonkat Kyynärnivelet Silmät 

Pen-
tueet 

Yh-
teensä 

2. pol-
vessa 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

1 Easy Jump In 
the Gun 

2007 5 40 23 15 0 38% 0% 15 0 38% 0% 40 2 100% 5% 

2 Sentikki 
Skyline 

2006 4 38 8 16 4 42% 25% 16 2 42% 12% 38 2 100% 5% 

3 Watermark 
American 
Dream 

2006 4 35 0 25 1 71% 4% 25 0 71% 0% 34 0 97% 0% 

4 S Bar L Naboo 2006 4 29 10 19 5 63% 26% 19 0 63% 0% 23 5 77% 22% 

5 Gun Lake Blue 
Lagoon 

2005 4 29 9 13 2 45% 15% 13 0 45% 0% 29 3 100% 10% 

6 Easy Falling In 
Love 

2006 4 28 6 7 1 25% 14% 7 0 25% 0% 28 0 100% 0% 

7 Ossequente 
Lancia Rosso 

2002 3 24 22 9 2 28% 22% 9 1 28% 11% 32 0 100% 0% 

8 Tres Colores 
Original UDX 

2004 3 20 0 5 0 25% 0% 5 1 25% 20% 20 0 100% 0% 

9 Stargate’s 
Quest for 
Bywater 

2006 3 19 0 9 0 47% 0% 9 0 47% 0% 19 0 100% 0% 

10 Legends 
Smok’n 
Brasandos 

2002 3 19 42 18 3 78% 17% 18 0 78% 0% 22 1 96% 5% 
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# Uros Synt. 
vuosi 

Pennut Lonkat Kyynärnivelet Silmät 

Pen-
tueet 

Yh-
teensä 

2. pol-
vessa 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Nitani 

11 Spinnrockens 
Baron Bleu 

2007 2 17 0 6 2 35% 12% 6 2 35% 12% 14 0 82% 0% 

12 Hazelmoor 
Kilkenny Kidd 

2004 2 17 22 10 1 59% 10% 10 0 59% 0% 17 1 100% 6% 

13 Chaboo’s 
Midnight 
Cowboy 

2005 2 16 28 15 0 39% 0% 14 1 37% 7% 31 2 82% 6% 

14 Excellent 
Choice Eye 
Catching 

2006 2 16 0 2 0 7% 0% 2 0 7% 0% 30 3 100% 10% 

15 Tres Colores 
USA 
Chessmaster 

2007 2 16 0 5 0 31% 0% 5 0 31% 0% 16 3 100% 19% 

16 MontRose 
Moment Blue 

1999 2 15 74 28 3 72% 11% 28 0 72% 0% 39 4 100% 10% 

17 Sentikki 
Blackjack 

2000 2 15 77 26 3 67% 12% 24 0 62% 0% 34 0 87% 0% 

18 Silver Dream 
Aussie’s 
Baltimore 

2004 3 15 8 5 0 33% 0% 5 2 33% 40% 10 1 67% 10% 

19 Bywater 
Waukheon 

2005 2 15 0 7 1 47% 14% 7 0 47% 0% 15 0 100% 0% 

20 North Legends 
Duran Duran 

2005 2 14 7 8 3 57% 38% 8 0 57% 0% 8 1 57% 12% 

21 Thornapple Dr 
Thunder 

2005 2 13 0 6 2 43% 15% 6 2 43% 15% 13 1 100% 8% 

22 Justus Fin 
Wag to 
Ardiente 

2006 2 13 0 14 2 64% 14% 14 0 64% 0% 22 1 100% 5% 

23 Ossequente 
Salvatore 

2003 2 12 11 9 2 22% 22% 9 0 22% 0% 38 3 93% 8% 

24 Ossequente 
Umbro 
Ragazzo 

2004 2 12 9 3 1 16% 33% 3 1 16% 33% 19 0 100% 0% 

25 Welshclan’s 2005 2 12 0 10 0 83% 0% 9 0 75% 0% 12 0 100% 0% 
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# Uros Synt. 
vuosi 

Pennut Lonkat Kyynärnivelet Silmät 

Pen-
tueet 

Yh-
teensä 

2. pol-
vessa 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Special Story 

26 Thornapple Oh 
Brother 

2002 1 11 34 16 1 100% 6% 16 0 100% 0% 16 1 100% 6% 

27 True Choice 
Cool Cowboy 

2008 2 11 0 1 0 9% 0% 1 0 9% 0% 11 0 100% 0% 

28 Easy Make My 
Day 

2009 2 11 0 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 10 0 91% 0% 

29 Talisman 
Credit Crunch 

2008 1 11 0 8 1 73% 12% 8 0 73% 0% 11 0 100% 0% 

30 Lyric’s Night 
and Day 

2004 1 11 5 5 0 45% 0% 4 0 36% 0% 11 0 100% 0% 

 

Taulukko 21 Urosten kaikkien jälkeläisten luonnetesti- ja mh-luonnekuvaustulokset 

# Uros Pentuja 
yhteensä 

Luonnetesti MH-luonnekuvaus 

Testattu Ei 
testattu 

Testattu 
% 

Ei 
testattu 
% 

Hyväksytty Hylätty Kuvattu Ei 
kuvattu 

Kuvattu 
% 

Ei 
kuvattu 
% 

Suoritettu Keskeytetty / 
ohjaaja 
keskeyttänyt 

1 Easy Jump 
In the Gun 

40 7 33 18% 83% 6 1 1 39 3% 98% 1 0 

2 Sentikki 
Skyline 

38 3 35 8% 92% 2 1 1 37 3% 97% 1 0 

3 Watermark 
American 
Dream 

35 6 29 17% 83% 4 2 1 34 3% 97% 0 1 

4 S Bar L 
Naboo 

30 7 23 23% 77% 7 0 2 28 7% 93% 2 0 

5 Gun Lake 
Blue 
Lagoon 

29 8 21 28% 72% 8 0 0 29 0% 100% 0 0 

6 Easy 
Falling In 
Love 

28 2 26 7% 93% 1 1 0 28 0% 100% 0 0 

7 Ossequent
e Lancia 

32 4 28 13% 88% 3 1 0 32 0% 100% 0 0 
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# Uros Pentuja 
yhteensä 

Luonnetesti MH-luonnekuvaus 

Testattu Ei 
testattu 

Testattu 
% 

Ei 
testattu 
% 

Hyväksytty Hylätty Kuvattu Ei 
kuvattu 

Kuvattu 
% 

Ei 
kuvattu 
% 

Suoritettu Keskeytetty / 
ohjaaja 
keskeyttänyt 

Rosso 

8 Tres 
Colores 
Original 
UDX 

20 1 19 5% 95% 1 0 0 20 0% 100% 0 0 

9 Legends 
Smok’n 
Brasandos 
Nitani 

25 4 21 16% 84% 3 1 0 25 0% 100% 0 0 

10 Spinnrocke
ns Baron 
Bleu 

17 0 17 0% 100% 0 0 0 17 0% 100% 0 0 

11 Hazelmoor 
Kilkenny 
Kidd 

17 4 13 24% 76% 4 0 3 14 18% 82% 3 0 

12 Chaboo’s 
Midnight 
Cowboy 

38 4 34 11% 89% 4 0 1 37 3% 97% 1 0 

13 Excellent 
Choice Eye 
Catching 

30 0 30 0% 100% 0 0 0 30 0% 100% 0 0 

14 Tres 
Colores 
USA 
Chessmast
er 

16 2 14 13% 88% 1 1 0 16 0% 100% 0 0 

15 MontRose 
Moment 
Blue 

39 14 25 36% 64% 14 0 5 34 13% 87% 5 0 

16 Sentikki 
Blackjack 

39 14 25 36% 64% 13 1 0 39 0% 100% 0 0 

17 Silver 
Dream 
Aussie’s 
Baltimore 

15 1 14 7% 93% 1 0 0 15 0% 100% 0 0 
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# Uros Pentuja 
yhteensä 

Luonnetesti MH-luonnekuvaus 

Testattu Ei 
testattu 

Testattu 
% 

Ei 
testattu 
% 

Hyväksytty Hylätty Kuvattu Ei 
kuvattu 

Kuvattu 
% 

Ei 
kuvattu 
% 

Suoritettu Keskeytetty / 
ohjaaja 
keskeyttänyt 

18 Bywater 
Waukheon 

15 2 13 13% 87% 2 0 1 14 7% 93% 1 0 

19 North 
Legends 
Duran 
Duran 

14 3 11 21% 79% 3 0 1 13 7% 93% 1 0 

20 Thornapple 
Dr Thunder 

14 5 9 36% 64% 5 0 0 14 0% 100% 0 0 

21 Justus Fin 
Wag to 
Ardiente 

22 4 18 18% 82% 4 0 4 18 18% 82% 4 0 

22 Ossequent
e Salvatore 

41 4 37 10% 92% 4 0 0 41 0% 100% 0 0 

23 Ossequent
e Umbro 
Ragazzo 

19 2 17 11% 89% 0 2 1 18 5% 95% 1 0 

24 Welshclan’
s Special 
Story 

12 3 9 25% 75% 2 1 3 9 25% 75% 3 0 

25 Thornapple 
Oh Brother 

16 4 12 25% 75% 3 1 2 14 13% 88% 2 0 

26 True 
Choice 
Cool 
Cowboy 

11 0 11 0% 100% 0 0 0 11 0% 100% 0 0 

27 Easy Make 
My Day 

11 0 11 0% 100% 0 0 0 11 0% 100% 0 0 

28 Talisman 
Credit 
Crunch 

11 1 10 9% 91% 1 0 0 11 0% 100% 0 0 

29 Lyric’s 
Night and 
Day 

12 1 11 8% 92% 1 0 0 12 0% 100% 0 0 
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Eri narttuja on vuosina 2008-2011 käytetty siitokseen 118 yksilöä, joista 26 on käytetty useammin kuin kerran. Näillä nartuilla on jälkeläisiä 
yhteensä 381, joka on 40 prosenttia kaikista aikavälillä syntyneistä pennuista. Kaikkiaan vuosina 2008-2011 on syntynyt 964 pentua. Viidellä 
nartulla on kolme pentuetta, 21:llä kaksi pentuetta ja 92:lla yksi pentue.  

Taulukko 22 Narttujen jälkeläistilasto 

# Narttu Synt. 
vuos
i 

Pennut Lonkat Kyynärnivelet Silmät 

Pentu
eet 

Yhteens
ä 

2. 
polves-
sa 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

1 Fairoaks Attic 
Angel 

2005 3 23 0 14 6 61% 26% 14 0 61% 0% 23 0 100% 0% 

2 Forest Star’s 
Precious 
Stone 

2004 3 21 6 5 0 24% 0% 5 0 24% 0% 21 2 100% 10% 

3 Ossequente 
Zabrina 

2006 2 21 0 7 1 33% 14% 7 0 33% 0% 21 1 100% 5% 

4 Ghosteye’s 
Black Navajo 

2004 2 19 8 6 0 32% 0% 6 1 32% 5% 19 0 100% 0% 

5 Forest Star’s 
That’s It 

2006 3 19 0 2 0 11% 0% 2 1 11% 50% 19 1 100% 5% 

6 Apple Bloom 
Sweet Thing 

2007 2 19 10 8 1 42% 12% 8 0 42% 0% 19 0 100% 0% 

7 Forest Star’s 
True-Blue 

2006 2 17 4 6 0 35% 0% 5 0 29% 0% 17 0 100% 0% 

8 Dreamstories 
Dynamic 
Affair 

2003 2 16 21 9 5 56% 31% 9 2 56% 13% 7 0 44% 0% 

9 Hazelmoor 
Janet 
Jackson 

2003 3 16 

 

23 5 0 31% 0% 5 0 46% % 16 0 100% 0% 

10 Keepsake 
Sangria 

2006 3 18 24 10 2 53% 20% 10 0 53% 0% 18 0 95% 0% 

11 Sandy Acres 
Black Pearl 

2005 2 15 10 8 0 53% 0% 7 0 47% 0% 15 1 100% 7% 

12 Drover’s 
Breakthrough 

2005 2 15 0 3 0 20% 0% 3 1 20% 33% 15 1 100% 7% 
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# Narttu Synt. 
vuos
i 

Pennut Lonkat Kyynärnivelet Silmät 

Pentu
eet 

Yhteens
ä 

2. 
polves-
sa 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

13 Excellent 
Choice 
Fascination 
Blue 

2006 2 14 0 2 0 14% 0% 2 0 14% 0% 14 0 100% 0% 

14 Illinsaari 
Taiga-Tuuli 

2005 2 14 3 8 0 57% 0% 8 0 57% 0% 9 0 64% 0% 

15 Some Kind of 
Magic’s 
DeColores 

2004 2 13 5 3 0 23% 0% 3 1 23% 8% 13 0 100% 0% 

16 Ossequente 
Unsparing 
Glory 

2004 2 13 20 3 1 23% 8% 3 0 23% 0% 13 1 100% 8% 

17 Crofter 
Holding’s Mi 
Hija Ardiente 

2002 2 13 0 13 1 100% 8% 13 0 100% 0% 13 0 100% 0% 

18 Ossequente 
Bambola 

2007 1 13 0 2 0 15% 0% 2 0 15% 0% 13 2 100% 15% 

19 Of Gurrent 
Dutch Blackie 

2004 2 13 0 6 1 46% 17% 6 0 46% 0% 13 0 100% 0% 

20 Hazelmoor 
Jelly Jar 

2003 3 12 0 5 0 42% 0% 5 0 42% 0% 11 0 92% 0% 

21 Hazelmoor 
Lookalike Lily 

2005 2 12 0 4 2 33% 50% 4 0 33% 0% 12 0 100% 0% 

22 Prestige Miss 
Behavin’ 

2007 1 12 0 9 0 75% 0% 9 0 75% 0% 12 0 100% 0% 

23 Glenhouse’s 
Grasshopper 

2003 1 11 6 11 0 100% 0% 11 0 100% 0% 11 0 100% 0% 

24 Forest Star’s 
Still Smiling 

2007 2 11 0 1 0 9% 0% 1 1 9% 9% 11 0 100% 0% 

25 Landzett 
Adara 

2007 2 11 0 3 0 27% 0% 3 0 27% 0% 11 2 100% 18% 

26 Gun Lake Did 
You Do It 

2005 1 11 0 5 0 45% 0% 4 0 36% 0% 11 0 100% 0% 

27 Dancing 
Skies Kenai 

2000 1 10 61 9 2 90% 20% 9 0 90% 0% 10 3 100% 30% 
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# Narttu Synt. 
vuos
i 

Pennut Lonkat Kyynärnivelet Silmät 

Pentu
eet 

Yhteens
ä 

2. 
polves-
sa 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 
% 

Sairas 
% 

28 Tres Colores 
Glamourita 

2001 1 10 21 6 2 60% 20% 6 1 60% 10% 10 2 100% 20% 

29 Vauhtitassun 
Vuongas 

2007 3 14 7 5 1 36% 20% 5 0 36% 0% 12 1 86% 8% 

30 Gun Lake 
Thorn’s 
Saffron 

2003 1 7 0 3 0 43% 0% 3 0 43% 0% 7 1 100% 14% 
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Taulukko 23 Narttujen kaikkien jälkeläisten luonnetesti- ja mh-luonnekuvaustulokset 

# Narttu Pentuja 
yhteen-
sä 

Luonnetesti MH-luonnekuvaus 

Testattu Ei 
testattu 

Testattu 
% 

Ei 
testattu 
% 

Hyväksytty Hylätty Kuvattu Ei 
kuvattu 

Kuvattu 
% 

Ei kuvattu 
% 

Suoritettu Keskeytetty / 
ohjaaja 
keskeyttänyt 

1 Fairoaks Attic 
Angel 

23 2 21 9% 91% 1 1 4 19 17% 83% 3 1 

2 Forest Star’s 
Precious Stone 

30 5 25 17% 83% 4 1 1 29 3% 97% 1 0 

3 Ossequente 
Zabrina 

21 1 20 5% 95% 1 0 0 21 0% 100% 0 0 

4 Ghosteye’s 
Black Navajo 

31 2 29 7% 94% 0 2 0 31 0% 100% 0 0 

5 Forest Star’s 
That’s It 

19 0 19 0% 100% 0 0 0 19 0% 100% 0 0 

6 Apple Bloom 
Sweet Thing 

19 1 18 5% 95% 1 0 0 19 0% 100% 0 0 

7 Forest Star’s 
True-Blue 

17 0 17 0% 100% 0 0 0 17 0% 100% 0 0 

8 Dreamstorie’s 
Dynamic Affair 

26 4 22 15% 85% 4 0 1 25 4% 96% 1 0 

9 Hazelmoor 
Janet Jackson 

24 10 14 42% 58% 9 1 7 17 29% 71% 7 0 

10 Keepsake 
Sangria 

19 5 14 26% 74% 5 0 0 19 0% 100% 0 0 

11 Sandy Acres 
Black Pearl 

15 5 10 33% 67% 5 0 4 11 27% 73% 4 0 

12 Drover’s 
Breakthrough 

15 2 13 13% 87% 0 2 0 15 0% 100% 0 0 

13 Excellent 
Choice 
Fascination 
Blue 

18 0 18 0% 100% 0 0 0 18 0% 100% 0 0 

14 Illinsaari Taiga-
Tuuli 

14 1 13 7% 93% 1 0 0 14 0% 100% 0 0 

15 Some Kind of 
Magic’s 
DeColores 

27 6 21 22% 78% 5 1 0 27 0% 100% 0 0 

16 Ossequente 
Unsparing 

19 0 19 0% 100% 0 0 0 19 0% 100% 0 0 
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# Narttu Pentuja 
yhteen-
sä 

Luonnetesti MH-luonnekuvaus 

Testattu Ei 
testattu 

Testattu 
% 

Ei 
testattu 
% 

Hyväksytty Hylätty Kuvattu Ei 
kuvattu 

Kuvattu 
% 

Ei kuvattu 
% 

Suoritettu Keskeytetty / 
ohjaaja 
keskeyttänyt 

Glory 

17 Crofter 
Holding’s Mi 
Hija Ardiente 

13 4 9 31% 69% 4 0 4 9 31% 69% 4 0 

18 Ossequente 
Bambola 

13 1 12 8% 92% 0 1 0 13 0% 100% 0 0 

19 Of Gurrent 
Dutch Blackie 

13 2 11 15% 85% 2 0 1 12 8% 92% 1 0 

20 Hazelmoor 
Jelly Jar 

20 2 18 10% 90% 1 1 0 20 0% 100% 0 0 

21 Hazelmoor 
Lookalike Lily 

12 1 11 8% 92% 1 0 1 11 8% 92% 1 0 

22 Prestige Miss 
Behavin’ 

12 3 9 25% 75% 2 1 1 11 8% 92% 1 0 

23 Glenhouse’s 
Grasshopper 

13 3 10 23% 77% 2 1 0 13 0% 100% 0 0 

24 Forest Star’s 
Still Smiling 

11 0 11 0% 100% 0 0 1 10 9% 91% 1 0 

25 Landzett Adara 11 1 10 9% 91% 1 0 0 11 0% 100% 0 0 

26 Gun Lake Did 
You Do It 

11 1 10 9% 91% 1 0 0 11 0% 100% 0 0 

27 Beanaruoktu 
Sunshine 

53 12 41 23% 77% 10 2 0 53 0% 100% 0 0 

28 Dancing Skies 
Kenai 

32 18 14 56% 44% 17 1 2 30 7% 93% 2 0 

29 Tres Colores 
Glamourita 

30 7 23 23% 77% 6 1 0 30 0% 100% 0 0 

30 Vauhtitassun 
Vuongas 

14 0 14 0% 100% 0 0 0 14 0% 100% 0 0 

31 Gun Lake 
Thorn’s Saffron 

13 1 12 8% 92% 1 0 0 13 0% 100% 0 0 
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

Taulukko 24 Tavoiteohjelman toteutuminen 

TAVOITE KEINOT TULOS 

Rodun 
monimuotoisuuden ja 
käyttöominaisuuksien 
säilyttäminen  

Koulutuksen ja rotupäivien 
järjestäminen jäsenistölle 
 
Tuomarikoulutuksen järjestäminen 
 
Open Show’n järjestäminen 
vuosittain 
 
JTO:n julkaisu yhdistyksen 
internetsivuilla ja yhdistyksen 
lehdessä 
 
JTO:n tavoitteiden seuranta ja 
tilastojen vuosittainen päivitys 
 
Tilastojen ja niissä tapahtuneiden 
muutosten analysointi ja niiden 
esittäminen jäsenistölle 
yhdistyksen internetsivuilla  

Mittareiden puuttuessa tavoitteen 
toteutumista ei voida arvioida. 

Rodunomaisen 
koemuodon saaminen 
(paimennus) 

 Perinteinen paimennuskoe (FCI) 
muille roduille kuin bordercollieille 
ja kelpieille astui voimaan 
1.5.2012. 
 

Rodun terveystilanteen 
kartoitus 

Joukkoterveystutkimusten 
järjestäminen silmä- ja 
luustosairauksien tutkimiseksi. 

Yhdistys ei ole järjestänyt 
joukkoterveystutkimuksia silmä- ja 
luustosairauksien tutkimiseksi. 
Toisaalta koirien omistajat ovat 
hyvin tutkituttaneet koiriensa 
terveyden.  

 

Vuosina 2008-2012 jalostuksen ulkopuolelle jääneiden koirien määrä jäi vähäiseksi. Käytännössä 
jalostuksen ulkopuolelle jäävät vain ne koirat, jotka eivät täytä PEVISA-ehtoja. Yhdistyksellä on 
kaksi erillistä pentuvälityslistaa: yhdistyksen jalostussuositukset ja PEVISA-ehdot täyttävien 
pentueiden lista. Yhdistyksen jalostussuositukset täyttävien pentueiden listalla molempien 
vanhempien tulee olla yli 2-vuotiaita, lonkkien tulee olla A tai B, kyynärien 0/0, silmät terveet ja 
molemmilla vanhemmilla täytyy olla hyväksytty luonnetesti sekä jokin muu käyttötulos. PEVISA-
ehdot täyttävien pentueiden listalle otetaan pentueet, jotka eivät kaikilta osin täytä yhdistyksen 
jalostussuosituksia, mutta täyttävät PEVISA-ehdot. Yhdistyksen pentuvälitykseen otetaan myös 
ulkomaisia pentueita, jos pentueen kasvattaja on yhdistyksen jäsen. Vuonna 2011 
pentuvälityksessä oli muutama pentue Virosta. 

Kaikki kasvattajat eivät ilmoita pentueitaan yhdistyksen pentuvälitykseen, koska kysyntää 
pennuista saattaa jo ennen pentueen syntymää olla niin paljon, että uudet kodit pennuille löytyvät 
ilman yhdistyksen pentuvälitystä. Noin joka kolmas australianpaimenkoirapentue ilmoitetaan 
yhdistyksen pentuvälitykseen.  
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS  

6.1 Jalostuksen tavoitteet 
Jalostuksen tavoitteena on säilyttää käyttöominaisuuksiltaan paimennukseen soveltuvia koiria sekä 
kehittää palveluskoiriksi sekä monipuolisiksi harrastuskoiriksi soveltuvia terveitä, hyväluonteisia, 
vahvahermoisia, rotutyypillisiä, terveliikkeisiä rotumääritelmän mukaisia työhön kykeneviä 
australianpaimenkoiria. 

Australianpaimenkoirien jalostuspohja on Suomessa jatkuvasti laajenemassa. Sukusiitokseen ja 
geenipohjan laajuuteen tulee jatkossakin kiinnittää huomiota, jotta ne pysyvät SKL:n 
jalostusstrategiassa esitetyllä hyväksyttävällä tasolla.  

Suurimmaksi osaksi australianpaimenkoirien luonteet ovat edelleen alkuperäisen rotumääritelmän 
mukaisia. Keskeiset uhat ovat luonteiden ääripäissä: yhtäältä paimennus- ja vartiointitaipumusten 
sekä muiden käyttöominaisuuksien heikkeneminen ja toisaalta ylikorostuneet aggressioalueet ja 
liiallinen vilkkaus.    

Keskeisimmät ongelmat rodun terveydelle ovat luuston kehityshäiriöt, silmäsairaudet sekä 
epilepsia, selkärangan sairaudet ja autoimmuunisairaudet. Tärkeimpiä luuston kehityshäiriöitä ovat 
lonkka- ja kyynärniveldysplasiat sekä selkäsairaudet. 

Rodun jakautuminen näyttelytyyppiin ja käyttötyyppiin, ja näiden tyyppien ääripäät ovat 

esimerkkejä rodun ulkomuoto -ja rakenneongelmista. Suurimmat erot ovat voimakkuusasteissa ja 

mittasuhteissa, karvapeitteen paksuudessa, koirien koossa. 

Rotujärjestö pyrkii ohjaamaan rodun jalostusta ennen kaikkea välillisin jalostuksellisin toimenpitein 

mm. seuraamalla rodun terveystilannetta, jakamalla tietoa, kouluttamalla, organisoimalla 

objektiivisen tiedon keräämistä populaatiosta ja analysoimalla kerättyä tietoa kasvattajien käyttöön. 

Taulukko 25 Jalostustavoitteet 

Nro TAVOITE MITTARI 

1 Populaation kokonaistilanne ja rakenne Tehollisen populaation koko vuositasolla 
vähintään 50 koiraa ja  
sukupolvenvälillä koiramäärää n.155–160 
koiraan eli >50% tasolle. 

2 Terveyden ylläpitäminen Kuvataan yli 70 prosenttia syntyneistä koirista. 
Lonkkakuvauksen tulos A+B yli 90 prosentilla 
kuvatuista. 
Kyynärkuvauksen tulos 0 yli 95 prosentilla 
kuvatuista. 
Silmäpeilausprosentin pitäminen yli 90 
prosentin. 
Yli 6v vanhojen koirien silmäpeilausprosentin 
kasvattaminen. 

3 Pyritään välttämään koon ja luuston 
vahvuuden osalta molempia ääripäitä 

Toistaiseksi ei aseta mittaria, vaan kerätään 
dataa esim. jalostustarkastuksilla seuraavaa 
JTO:ta varten. 

4 Hermorakenteen, toimintakyvyn ja 
pehmeyden huomioiminen 
 
Vähentää rodunomaisen 
käyttötarkoituksen ja rotumääritelmän 
mukaisesta luonteesta poikkeavien 
yksilöiden määrää kannassa 

Kaikki (100 prosenttia) jalostukseen käytettävät 
koirat on joko luonnetestattu tai MH-
luonnekuvattu, tai ne ovat suorittaneet 
paimennuskokeen tai pk-kokeen.  
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6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Taulukko 26 PEVISA ja Jalostussuositukset 

Kohde PEVISA Jalostussuositus 

Lonkat Pentueen vanhemmilla on oltava 

virallinen lonkkien kuvaustulos. 

Viimeisenä hyväksyttävänä 

kuvaustuloksena on lonkille C. 

Koiran tulee kuvaushetkellä olla 

vähintään 12 kk ikäinen. 

Molempien vanhempien tulee olla 

virallisesti lonkkakuvattuja ja terveiksi 

todettuja (tulos A tai B). 

Kyynärät Pentueen vanhemmilla on oltava 

virallinen kyynärpäiden 

kuvaustulos. Viimeisenä 

hyväksyttävänä kuvaustuloksena 

on kyynärpäille 1. Koiran tulee 

kuvaushetkellä olla vähintään 12 

kk ikäinen. 

Molempien vanhempien tulee olla 

virallisesti kyynärkuvattuja ja terveitä (tulos 

0/0). 

Silmätarkastus Pentueen vanhemmilla tulee olla 

korkeintaan 12 kk vanha 

silmäpeilauslausunto 

astutushetkellä. Pentueen 

vanhempien tulee olla vapaita 

iris hypoplasiasta (colomboma), 

HC:sta, PRA:sta, CEA:sta sekä 

RD:stä. 

Molemmilla vanhemmilla tulee olla 

astutushetkellä alle vuoden vanha 

silmätarkastuslausunto, jossa silmät 

todetaan terveiksi. 

Selkä  Molempien vanhempien tulee olla 

virallisesti selkäkuvattuja eikä tuloksessa 

saa esiintyä synnynnäisiä 

nikamamuutoksia. 

Ehdoton kielto Merle - merle tai töpö-töpö 

yhdistelmiä ei hyväksytä 

rekisteröitäviksi. 

Merle - merle tai töpö-töpö yhdistelmiä ei 

hyväksytä rekisteröitäviksi. 

Ulkomaisia 

uroksia koskevat 

poikkeukset 

Ulkomaisia uroksia koskevat 

poikkeukset rotukohtaisesta 

PEVISA -ohjelmasta:  

Noudatetaan kunkin maan 

määräyksiä ulkomaisten koirien 

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset 

rotukohtaisesta PEVISA -ohjelmasta:  

Noudatetaan kunkin maan määräyksiä 

ulkomaisten koirien suhteen. Lupa ei koske 

Suomessa jalostuslainassa olevan uroksen 
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Kohde PEVISA Jalostussuositus 

suhteen. Lupa ei koske 

Suomessa jalostuslainassa 

olevan uroksen käyttöä. 

käyttöä. 

Ikä  Emän tulee olla astutushetkellä iältään 

vähintään 24 kuukautta 

Uroksen tulee olla astutushetkellä iältään 

vähintään 24 kuukautta, mutta suositellaan 

myöhemmin käytettäväksi. 

Sukulaisuus  Kymmenen polven aikana 

sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 

yhdeksään prosenttiin ja viiden polven 

aikana sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 

6,25 prosentin. Populaatiotasolla 

sukusiitosprosentin nousu ei saa olla yli 0,5 

prosenttia sukupolvessa (4 vuotta). 

Matadorijalostus  Samaa urosta ei tule käyttää 

täyssisaruksille. Uroksella saa olla 

korkeintaan 20 jälkeläistä kahden vuoden 

aikana (kuitenkin viimeinen pentue 

kokonaisuudessaan). 2-4 ikävuoden aikana 

suositellaan tehtäväksi vain yksi pentue. 

Ulkomuoto  Molemmat vanhemmat tulee olla palkittu 

kahdesti näyttelyssä vähintään H –

arvosanalla. 

Purenta/hampaisto  Täysi hampaisto. Leikkaava purenta tai 

tasapurenta. 

Luonne ja 

käyttötulokset 

 Molemmilla vanhemmilla tulee olla 

hyväksytty luonnetesti sekä jokin alla 

olevista käyttötuloksista: 

Paimennus:  

- Perinteisen paimennuskokeen (FCI) 

PAIM-E koulutustunnus 

- ASCA:n paimennuskokeista hyväksytty 

(qualified) tulos started- luokassa. 

- AHBA:n paimennuskokeista hyväksytty 

tulos Junior Herdig Test:istä. 

- Hyväksytty paimennuksen perusrata. 
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Kohde PEVISA Jalostussuositus 

- PK: hyväksytty BH-koe. 

Muuta 

huomioitavaa 

 Molempien vanhempien yleisen terveyden 

tulee olla hyvä eikä niillä saa olla todettuja 

kroonisia sairauksia tai muita muutoksia 

(allergiat, distichiasis, selkämuutokset ym.). 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
 

Populaation kokonaistilanne ja rakenne  

Pevisassa ja jalostussuosituksissa on esitetty populaation kokonaistilanteeseen ja rakenteeseen 

liittyvät vaatimukset ja suositukset. 

Puhdasrotuisilla koirilla esiintyy useita erilaisia perinnöllisiä sairauksia johtuen puhdasrotuisten 

koirien rotuhistoriasta. Puhtaat rodut on luotu usein muutamasta yksilöstä ja jalostukseen on 

käytetty lähisukulaisia tai paljon samoja yksilöitä. Sisäsiitos kaventaa myös koiran perimän 

monimuotoisuutta. Koiralla DLA-alueen geenit vastaavat koirien omien kudosten tunnistamisesta 

sekä vieraiden patogeenien tunnistamisesta ja tuhoamisesta. Siksi DLA alueen immunogeenit tulisi 

säilyttää mahdollisemman monimuotoisena koiralla. DLA-alueen geenien testaaminen on tärkeää 

sairauksien vastustamiseksi sekä DLA-alueen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi kasvatuslinjassa 

ja koko rodussa. DLA-alueen monimuotoisuutta voidaan nyt seurata koirien DNA:ta tutkimuksilla. 

DLA monimuotoisuuden kartoittaminen on hyödyllinen tieto koko rodunjalostuksen kannalta ja 

toimii tärkeänä apuna kasvattajien kesken yhdistelmiä suunniteltaessa. Monimuotoisuuden 

kartoittamiseksi pyritään kartoittamaan rodusta noin 50 yksilön DLA-alue ja tästä saatu tieto 

tarjotaan avuksi kasvattajille määrityksen jälkeen. Tiedotetaan DLA-kartoituksesta kotisivuilla, 

jäsenlehdessä ja mahdollisesti luennoidaan kasvattaja/harrastajapäivillä.  

Rodun geneettistä monimuotoisuutta säilytetään ulkomaisten koirien ja tuontikoirien avulla, sekä 
välttämällä sukusiitosasteen kasvamista ja samojen valtalinjojen sekä urosten liiallista käyttämistä. 
Kehotetaan huomioimaan jalostuksessa myös yli 8-vuotiaat terveet urokset, joilla ei ole ennestään 
jälkeläisiä. 

Rotujärjestö / jalostustoimikunta järjestää neuvontaa tuontisperman ja tuontikoirien hankkimiseksi.  

Pentuvälitystä tullaan kehittämään informatiivisemmaksi ja pennunostajaa paremmin palvelevaksi.  

Kasvattajien ja kasvattajiksi aikovien koulutusta lisätään. 

Terveyden ylläpitäminen  

Pevisassa ja jalostussuosituksissa on esitetty terveyteen liittyvät vaatimukset ja suositukset. 

Rutiiniterveystutkimusten korkea määrää turvataan PEVISA-ohjelmalla. 

Rodun terveystilannetta seurataan aktiivisesti terveyskyselyn avulla vuosittain jatkuvana 
toimintana. Tulostilastot julkaistaan ja esitellään rotujärjestön jäsenille. Terveyteen liittyvissä 
kysymyksissä jaetaan tietoa ja neuvontaa julkaistavien artikkeleiden ja koulutuksien avulla.  
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Terveyteen liittyvissä kysymyksissä pidetään yhteyttä rodun kotimaahan, Pohjoismaihin sekä 
muuhun Eurooppaan.  

Yhdistys tiedottaa jalostukseen käytettävien koirien sisaruksien silmäpeilauksen suorittamisen 

tärkeydestä. Pentuiän lisäksi silmäpeilaus tulisi tehdä useamman kerran myös aikuisiässä. Peilaus 

pitäisi tehdä myös ennen tippojen laittamista silmiin.  

Järjestetään näytteenottotilaisuuksia erikoisnäyttelyn ja/tai Open show’n yhteydessä sekä 

informoidaan jäseniä rodun kannalta olennaisista geenitestauksen kohteista. 

Pyritään välttämään koon ja luuston vahvuuden osalta molempia ääripäitä 

Rodun ulkomuodollinen monimuotoisuus ja toiminnallisuus pyritään saamaan hyväksytyksi 
näyttelyissä ja siihen päästään tuomarikoulutuksen avulla tuomalla koulutuksessa esille 
erityyppisiä rotumääritelmän mukaisia koiria. Yhdistys tekee erikoistumiskoulutusta varten 
tuomarikokelaille jaettavan koulutusmateriaalin ja ylläpitää sitä vuosittain.  

Analysoidaan yhdistyksen tietokantaan tallennettuja näyttelyarvosteluja. Kerätään niistä tietoja 

mm. väristä, hampaista, rakenteista, luonteesta sekä EVA- ja HYL -tuloksista. Listataan koirat, 

joilla tulos on muu kuin "rodunomainen lähestyttäessä". Muodostetaan näistä tilastot/kaaviot 

suhteessa koko rotuun/samanikäisiin/sukupuoliin. Tieto välitetään kasvattajille ja harrastajille 

jäsenlehden, kotisivujen sekä harrasta/kasvattajapäivien avulla. 

Rotuyhdistys järjestää Open show’n, jonne saapuu rodun kotimaan rotujärjestön (ASCA) 
ulkomuototuomari arvostelemaan koirat. Hän antaa kannasta ja siinä vallitsevasta tilanteesta oman 
näkemyksensä. Koska Open show’hun osallistuu merkittävä määrä koiria – myös sellaisia, jotka 
eivät muutoin olisi esillä, on se hyvä keino saada kerättyä tietoa mm. hammasvioista ja 
värivirheistä. 

Hermorakenteen, toimintakyvyn ja pehmeyden huomioiminen 

Pevisassa ja jalostussuosituksissa on esitetty luonteeseen liittyvät vaatimukset ja suositukset.  

Tiedotuksella pyritään vähentämään rodunomaisen käyttötarkoituksen ja rotumääritelmän 

mukaisesta luonteesta poikkeavien yksilöiden (esim. arat, vihaiset, paukkuarat, epätasapainoiset) 

jalostuskäyttöä. 

Yhdistys järjestää luonnetestejä sekä MH-kuvauksia. Se kerää tietoja ja analysoi kaikki luonnetesti 

ja MH-kuvaustulokset.  

Yhdistys julkaisee kotisivuillaan artikkeleita, joissa kerrotaan rodun ominaisuuksista ja 

vaatimuksista.  

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
 

SWOT-analyysi; terveys ja populaatiogenetiikka 

Vahvuudet 
 

 Maailmanlaajuisesti geneettinen variaatio on 
laajalla pohjalla 

 Suhteellisen terve rotu  

 Tuontikoiria on runsaasti ja kasvattajat ovat 

Heikkoudet 
 

 Suomen populaatio on geneettiseltä taustaltaan 
homogeenisempi kuin maailmanlaajuinen kanta 
(samoja sukulinjoja on valtaosa koirista) 

 Toistaiseksi suomalaisista koirista on vain vähän 
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käyttäneet tuontispermaa ja astutuksia 

 Pääsääntöisesti jalostukseen käytetyt koirat on 
tutkittu 

 Tiettyjen rotulinjojen yleisyys voidaan kääntää 
myös eduksi -> vain parhaat jalostukseen 

 Omistajat ovat tutkituttaneet aktiivisesti  
koiriensa terveyttä (mm. silmät,  lonkat ja 
kyynärät). 

tutkimustietoa ja tilastoja ja rodun kotimaassa 
tietoa on kerätty melko suppeasta 
koiramäärästä 

 Jalostusvalintoja ja koirien ulkomailta tuontia 
vaikeuttavat typistysmääräykset 

 Häntien pituuksia ja niihin liittyviä 
terveysriskejä ei tunneta, koska kotimaassa 
kaikki koirat typistetään eikä niistä pidetä 
rekisteriä 

 Kotimaan rotujärjestön rekisteröimät koirat 
eivät pääse FCI:n alaiseen rekisteriin, jolloin eri 
linjojen käyttö vaikeutuu 

Mahdollisuudet 
 

 Rodussa esiintyvä geneettinen variaatio 
mahdollistaa erilaiset jalostusyhdistelmät ja 
laajan geenipohjan säilyttämisen 

 Yhteistyö rodun emämaan asiantuntijoiden 
kanssa 

 Geenitestejä kehitetään esim. epilepsian 
kartoittamiseksi 

 Sairauksien periytymismalleja selvitetään 

 Tuontikoirien suuri määrä ja kasvattajien 
aktiivisuus tuontisperman ja 
keinosiemennyksen käyttämiseen 

 Tiedon lisääminen terveyskyselyn alulla 

 Avoimuus ja tiedon jakaminen 

 AKC rotukirjan avaaminen -> ASCA rekisteröityjä 
koiria FCI:n alaiseen rekisteriin ja uusia koiria / 
linjoja jalostukseen 

Uhat 
 

 Sukusiitosasteen kasvaminen 

 Samojen sukulinjojen runsas ja harkitsematon 
jalostuskäyttö 

 Rajatapausten (esim. C-lonkat, 1-asteen 
kyynärpäät) jalostuskäytön lisääminen 
harkitsemattomasti 

 Epilepsia ja kaihi ovat uhka rodulle sekä 
maailmalla että Suomessa 

 Rodun kahtiajakautuminen erillisiin työ- ja 
näyttelytyyppeihin 

 Rodun suosion liian nopea kasvaminen; määrä 
ei korvaa laatua 

 Autoimmuunisairauksien lisääntyminen 

 Koirakanta on nuori, joten silmäsairauksien 
esiintyvyystiheys ei vielä välttämättä kuvaa 
todellista tilannetta 

 Rodun kotimaassa esiintyy lisääntymisongelmia 

 Terveysriskeihin ei suhtauduta niiden vaatimalla 
vakavuudella 

 

SWOT-analyysi, luonne ja käyttöominaisuudet 

Vahvuudet 
 

 Käyttöominaisuuksiltaan (fyysisesti ja 
psyykkisesti) monipuolinen rotu 

 Soveltuu lähes kaikkiin suomalaisiin 
koiraharrastuslajeihin 

 Rodusta löytyy edelleen alkuperäisiä 
käyttöominaisuuksia 

 Helposti koulutettavissa 

 Suhteellisen suurella osalla koirista on 
jonkinlainen luonnetesti- tai koetulos 

Heikkoudet 
 

 Ääniherkkyys (laukaukset, ilotulitteet, 
ukonilma) 

 Nartut voivat olla kooltaan liian pieniä 
kansallisiin palveluskoiralajeihin 

 Ääriominaisuudet joissakin koirissa, esimerkiksi 
liiallinen turkki ja luuston raskaus voivat haitata 
työskentelyä 

 Jalostusvalinnoissa ei aina huomioida 
käyttöominaisuuksia ja niiden vaalimista 

Mahdollisuudet 
 

 Harrastajat ovat alkaneet löytää 

Uhat 
 

 Käyttöominaisuuksien katoaminen 
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australianpaimenkoiran ja sen monipuolisuuden 

 Kasvattajilla on mahdollisuus 
jalostusvalinnoissaan painottaa tiettyjä 
haluamiaan ulkomuoto-, luonne- ja 
käyttöominaisuuksia. 

 Rodulla edelleen mahdollisuuksia ja potentiaalia 
toimia myös työskentelevänä paimenkoirana 

 Rodussa löytyy kapasiteettia erilaisten 
työtehtävien (harrastuslajien) suorittamiseen ja 
materiaalia tämän kapasiteetin säilyttämiseen. 

(paimennustaipumukset, oikeanlainen 
vartiointi- ja puolustushalu, työmotivaatio) 

 Luonteiden suuri variaatio, oikea koira ei löydä 
oikeaa ohjaajaa ja kotia 

 Liiallinen dominanssitaipumus 

 Liiallinen terävyys 

 Liiallinen puolustus- ja vartiointitaipumus 

 Jalostuksen suuntautuminen pelkiksi 
seurakoiriksi 

 

Merkittävimmät sairausuhat 

Silmäsairaudet 

Jalostuskoirien silmät peilataan PEVISA-ohjelman mukaisesti ja silmäpeilauksia suositellaan 
suoritettavaksi myös aktiivisen jalostuskäytön jälkeen, sekä koirille, joita ei käytetä jalostukseen. 

Epilepsia 

Pyritään avoimuuteen ja sitä kautta jalostusvalintojen avulla vähentämään riskiyhdistelmien 
määrää. Rodun kotimaassa ja Euroopassa on käynnissä tutkimuksia, jossa pyritään selvittämään 
myös australianpaimenkoirien epilepsian periytymismekanismia. 

Autoimmuunisairaudet 

Terveyskyselyllä kartoitetaan autoimmuunisairauksien yleisyyttä. Autoimmuunisairauksiin 
sairastunutta koiraa ei käytetä jalostukseen. Jatkossakin tullaan kiinnittämään huomiota 
sukusiitosasteeseen ja sitä kautta minimoimaan mahdollisia sukusiitosasteeseen liittyviä 
autoimmuuniongelmia.  

Merkittävät muut uhat 

Käyttäytymisongelmat 

Australianpaimenkoiria on päätynyt paljon perhekoiriksi, kaikki rodun yksilöt eivät kuitenkaan 
sopeudu pelkästään seurakoiriksi ja käyttäytymisongelmia on esiintynyt jonkin verran. Tähän 
voidaan varautua valistamalla pennunostajia rodun alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, luonteesta 
ja vanhempien luonteiden merkityksestä. Kasvattajia ohjataan valistamaan ja neuvomaan 
pennunostajia oikeanlaisen koiran valitsemisessa sekä koiran peruskouluttamisessa. 

Käyttöominaisuuksien katoaminen 

Rotuyhdistys pyrkii painottamaan rodun toiminnallisuutta ja käyttökoiraominaisuuksia. 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
Rotujärjestö seuraa JTO:n ja Pevisan vaikutusta seuraavista lähteistä saatavilla tiedoilla: 

 Kennelliiton tilastot 

 näyttelyarvostelut 

 luonnetestit ja MH-kuvaukset 

 rodun sisäinen terveyskysely. 
 

Rodun tilaa ja kehitystä seurataan asetetuilla mittareilla. 
 



Australianpaimenkoirat ry Jalostuksen tavoiteohjelma 58(62) 

Liite10_JTO_APK - 2014 

Toimintasuunnitelma vuosina 2014-2018: 

Joka vuosi 

 Tiedotus jäsenlehden, kotisivujen ja tietokannan kautta. 

2014 

 DLA-kartoitus 

 yhdistyksen järjestämä luonnetesti 

 erikoisnäyttelyn yhteydessä näytteenotto 

 ulkomuototuomarien koulutusmateriaalin tuottaminen 

2015 

 selkäsairauksien kartoitus; kannustus selkäkuvauksiin 

 yhdistyksen järjestämä luonnetesti 

 open show’n yhteydessä näytteenotto 

 kasvattaja/harrastajapäivät 

2016 

 silmäsairauksien kartoitus 

 yhdistyksen järjestämä MH-luonnekuvaus 

 erikoisnäyttelyn yhteydessä näytteenotto 

2017 

 uuden jalostuksen tavoiteohjelman valmistelu 

 terveyskyselyn yhteenveto; tulosten kartoitus ja analysointi 

 yhdistyksen järjestämä luonnetesti 

 Open show’n yhteydessä näytteenotto 

 kasvattaja/harrastajapäivät 

2018 

 uuden jalostuksen tavoiteohjelman valmistuminen 

 luonnetesti/MH-luonnekuvausten tulosten kartoitus ja yhteenveto rodun luonteen tilanteesta 

 erikoisnäyttelyn yhteydessä näytteenotto 

 uudet tavoitteet 

 viiden vuoden yhteenveto: onnistumiset/epäonnistumiset. 
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8. LIITTEET 
1. Australianpaimenkoiran rotumääritelmä 

 

Liite 1: Australianpaimenkoiran rotumääritelmä 

Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry 

 

Pohjoismainen Kennelunioni 

Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Islands 

Norsk Kennel Klub 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 

Svenska Kennelklubben 

Ryhmä: 1 

FCI:n numero: 342 

5.6.2009 

Kennelliitto 30.6.2010 
 

 

 

AUSTRALIANPAIMENKOIRA  

(AUSTRALIAN SHEPHERD) 

Alkuperämaa: USA 

 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Paimenkoira. 

FCI:N LUOKITUS:  

Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat). 

Alaryhmä 1 lammaskoirat. 

Käyttökoetulosta ei vaadita. 

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Vaikka australianpaimenkoiran alkuperästä on useita teorioita, rotu nykyisessä 

muodossaan on kehitetty USA:ssa. Rotu nimettiin australianpaimenkoiraksi, koska se oli Australiasta Yhdysvaltoihin 

1800-luvulla tulleiden baskilaisten lammaspaimenten koira. Toisen maailmansodan jälkeen lännenratsastus tuli 

tunnetuksi rodeoiden, hevosnäyttelyiden, elokuvien ja television kautta, ja sen myötä australianpaimenkoiran suosio 

kasvoi. Rodun monipuolisuus ja koulutettavuus tekivät siitä arvokkaan apulaisen amerikkalaisille maa- ja karjatiloille. 

Karjatilalliset jatkoivat rodun kehittämistä ja säilyttivät sen monipuolisuuden, älykkyyden, voimakkaan  

Paimennusvaiston ja huomiota herättävän ulkonäön: ne ominaisuudet, joita he alunperinkin ihailivat. 

Australianpaimenkoirilla on yksilölliset värit ja värimerkit, yhteistä niille kuitenkin on rajaton kiintymys 

isäntäväkeensä. Monet hyvät ominaisuuden ovat taanneet australianpaimenkoiran suosion edelleen. 

YLEISVAIKUTELMA: Tasapainoinen, hieman korkeuttaan pitempi ja keskikokoinen. Luusto on kohtuullinen. 

Väritys on vaihteleva ja yksilöllinen. Australianpaimenkoira on tarkkaavainen, eloisa, notkea ja ketterä, 

tiivisrakenteinen 

ja lihaksikas olematta kömpelö. Karvapeite on kohtuullisen pitkä ja karheahko. Häntä on luonnollinen tai joissain 

maissa typistetty. 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluuhun on hieman suurempi kuin 

säkäkorkeus. Tiivisrakenteinen ja luustoltaan kohtuullinen. Uroksen rakenne on urosmainen mutta ei karkea, nartut 

ovat narttumaisia mutta eivät kevytluustoisia. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Älykäs työkoira, jolla on voimakas paimennus- ja vahtimisvietti. Luotettava 

kumppani, joka kykenee työskentelemään koko päivän. Tasapainoinen, hyväluonteinen, harvoin riidanhaluinen ja 

saattaa ensitapaamisella olla hieman varautunut. 

PÄÄ: Selväpiirteinen, vahva ja kuiva. Pään koko on suhteessa runkoon. 

KALLO-OSA: 

Kallo: Yläosastaan litteä tai hieman kaartunut. Niskakyhmy voi olla hieman havaittavissa. Kallon leveys ja pituus ovat 

yhtä suuret. 

Otsapenger: Kohtuullinen, selvästi erottuva. 

KUONO-OSA: 

Kirsu: Sinimarmoroiduilla (blue merle) ja mustilla yksilöillä kirsu ja huulet ovat väriltään mustat, punamarmoroiduilla 

(red merle) ja punaisilla maksanruskeat. Merle-värisillä pienet vaaleanpunaiset pilkut kirsussa ovat sallittuja, mutta yli 

yksivuotiaalla koiralla on vakava virhe, jos kirsussa on vaaleanpunaista yli 25%. 
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Kuono: Kallon pituinen tai hieman sitä lyhyempi. Sivulta katsottuna kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset ja 

niiden välissä on selvästi erottuva, kohtuullinen otsapenger. Kuono-osa kapenee hieman kohti pyöristynyttä kärkeä. 

Hampaat / purenta: Täysi hampaisto, vahvat valkoiset hampaat. Leikkaava purenta, tasapurenta on sallittu. 

Silmät: Ruskeat, siniset, meripihkanväriset tai mikä tahansa näiden värien yhdistelmä; pilkut ja marmorointi sallittuja. 

Mantelinmuotoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvälle painuneet. Sinimarmoroiduilla (blue merle) ja mustilla yksilöillä 

silmäluomet ovat mustat, punamarmoroiduilla (red merle) ja punaisilla maksanruskeat. Ilme on valpas, älykäs, 

tarkkaavainen ja innokas. Katse on kiinteä mutta ystävällinen. 

Korvat: Kolmionmuotoiset, keskikokoiset ja suhteellisen ohuet sekä korkealle kiinnittyneet. Koiran ollessa hyvin 

tarkkaavainen korvat taittuvat eteenpäin tai ruusukorvina sivulle. 

KAULA: Vahva, keskipitkä, niskasta hieman kaartuva ja liittyy sulavasti lapoihin. 

RUNKO: 

Ylälinja: Selkä on vaakasuora, vahva, tasainen ja kiinteä säästä sarvennaisiin. 

Lantio: Kohtuullisen viisto. 

Rintakehä: Ei leveä mutta syvä, syvin kohta ulottuu kyynärpäiden tasolle. Kylkiluut ovat kaareutuneet ja pitkät, 

rintakehä ei ole tynnyrimäinen eikä sivuilta litistynyt. 

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on kohtuullisesti kohoava. 

HÄNTÄ: Suora, pitkä tai luonnostaan lyhyt (töpö). Typistetty tai luonnostaan lyhyt häntä enintään 10 cm pitkä. 

RAAJAT 

ETURAAJAT: Suorat ja vahvat. Raajaluusto kestävä, luut mieluummin soikeat kuin pyöreät. 

Lavat/olkavarret: Lapaluut pitkät, litteät, lapaluiden kärjet lähellä toisiaan, hyvin viistot. Olkavarret ovat suunnilleen 

yhtä pitkät kuin lapaluut ja muodostavat noin 90:n kulman lapojen kanssa. 

Kyynärvarret: Pystysuorat. 

Välikämmenet: Keskipitkät ja vain hieman viistot. 

Etukäpälät: Soikeat ja tiiviit, varpaat ovat selvästi kaartuneet ja tiiviisti yhdessä. Päkiät ovat paksut ja kimmoisat. 

TAKARAAJAT: Takaosa on yhtä leveä kuin etuosa lapojen kohdalta. Lantion ja reiden välinen kulmaus on noin 

90ollen sama kuin lavan ja olkavarren välinen kulmaus. 

Polvet: Hyvin kulmautuneet. 

Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet. 

Välijalat: Lyhyet, pystysuorat ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset. 

Takakäpälät: Kuten etukäpälät. 

LIIKKEET: Sulavat, vapaat ja vaivattomat. Koira kykenee liikkumaan ketterästi tasapainoisella ja maatavoittavalla 

askeleella. Raajat liikkuvat suoraan ja yhdensuuntaisina rungon keskiviivan kanssa. Nopeuden kasvaessa raajat 

lähestyvät keskilinjaa selän pysyessä kiinteänä ja tasaisena. Australianpaimenkoiran tulee olla ketterä ja kykenevä 

äkillisiin suunnan ja nopeuden muutoksiin. 

KARVAPEITE 

KARVA: Keskivahvaa, suoraa tai laineikasta, säänkestävää ja keskipitkää. Pohjavillan määrä vaihtelee ilmaston 

mukaan. Karva on lyhyttä ja sileää päässä, korvissa, eturaajojen etupuolella ja kinnernivelen alapuolella. Eturaajojen 

takaosissa ja reisien takana on kohtuulliset hapsut. Kaulassa on kohtuullinen kaulus ja röyhelö, uroksilla selvempi kuin 

nartuilla. 

VÄRI: Sini- tai punamarmoroitu (blue tai red merle), musta tai punainen. Kaikissa väreissä voi olla valkoiset ja/tai 

punaruskeat (tan) merkit. Kaikki värivaihtoehdot ovat samanarvoisia. Valkoinen kaulus ei ulotu lapojen taakse 

(karvantyvestä katsottuna). Valkoista saa olla niskassa joko osittaisena tai täytenä kauluksena, rinnassa, raajoissa, 

kuonon alaosassa, "läsinä" päässä sekä vatsapuolella ulottuen korkeintaan 10 cm kyynärpäiden tason yläpuolelle. 

Valkoinen väri päässä ei saa olla valliteva ja silmänympäryksien tulee olla täysin värittyneet ja pigmentoituneet. 

Värin tummuminen iän myötä on tyypillistä marmoroituneille koirille. 

KOKO 

Säkäkorkeus: Ihannekorkeus uroksilla 51–58 cm ja nartuilla 46–53cm. Laatu ei saa kärsiä koon kustannuksella. 

 

VIRHEET: 

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen 

koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 

 

VAKAVAT VIRHEET: 

 Pystyt tai riippuvat korvat. 

 Epätyypillinen karvapeite. 

 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

 Aggressiivisuus tai selvä arkuus. 
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 Alapurenta tai yli 3 mm:n yläpurenta. Alapurennaksi ei lueta muutoin moitteetonta purentaa, jossa etuhampaat eivät 

kosketa toisiaan keskimmäisten etuhampaiden lyhyyden vuoksi. Tapaturmaisesti katkenneet tai irronneet hampaat 

eivät ole virhe. 

 Kaikissa väreissä valkoiset läiskät rungossa, ts. sään ja hännän välisellä alueella ja kyljissä kyynärpäiden ja reisien 

takaosan välisellä alueella.  

 

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 

 

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


