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1. Johdanto 

 

 

Maailmassa on arviolta 525 miljoonaa koiraa (Coren 2012). Suomessa koiria on noin 

650 000, ja niistä puhdasrotuisia on arveltu olevan noin 80 %. Sekarotuisia koiria 

käveleekin näin ollen Suomessa noin 130 000 (Suomen Kennelliitto 2015). Millaisia 

nämä Suomessa asuvat sekarotuiset keskimäärin ovat? Viime vuosina Suomen 

sekarotuisuuskulttuuri on nostanut päätään korostaen erityisesti ulkosiitoksen 

positiivista vaikutusta kasvatustyössä. Sekarotuisia koiria kasvattava Mirja-Liisa 

Väänänen toteaakin, että sekarotuisuuskulttuurissa on kyse pystyvämpien työ-, kisa- ja 

harrastuskoirien kasvattamisesta ja tavoitteena on pitää kirjaa sekarotuisten koirien 

sukutauluista ja koetuloksista. Tarkoituksena on karistaa sekarotuisten koirien maine 

tavoitteelliseen harrastukseen sopimattomina, ja tuoda niiden potentiaali ilmi. 

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista kotikoiralla ja kilpailevalla koiralla on sen kaiken 

hyvinvoinnin perusta - terveys. Käydessäni läpi sopivia ehdotuksia opinnäytetyöni 

aiheeksi, palasin yhä uudestaan aiheeseen sekarotuiset koirat. Ne ovat kiehtoneet ja 

mietityttäneet minua siitä asti, kun ensimmäistä kertaa eksyin vahingossa juttelemaan 

sekarotuisten koirien kasvattajaksi tunnustautuvan ihmisen kanssa. Ottaessani 

ensimmäistä sekarotuistani puolitoista vuotta sitten, minulle alkoi todella valjeta, kuinka 

suuri vastakkainasettelu puhdasrotuisten ja sekarotuisten koirien terveydestä 

koiraharrastajien keskuudessa on luotu. 

Opinnäytetyön aiheen päättämisen aikaan aloin yhä useammin harmittelemaan sitä, kun 

sekarotuisten koirien terveydestä ei varsinaista tietoa löytynyt - ne, mitkä löytyivät, 

perustuivat suurimmaksi osaksi mielipiteisiin ja vakuutusyhtiöiden julkaisemiin 

tilastoihin. Niinpä päätin luoda Googlen Drive-palveluun kyselyn sekarotuisten koirien 

omistajille haravoidakseni aluetta erilaisella tavalla. Tuloksena sain terveyteen 

keskittyvään kyselyyni 2662 vastausta kahdessa kuukaudessa. 

Lähtökohtana oli aloittaa läpikäymään sekarotuisten terveystuloksia niiltä osin kun niitä 

löytyi - sekarotuisten koirien tuloksia ei saa puhdasrotuisten tuloksien tavoin Suomen 
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Kennelliiton ylläpitämään jalostustietokantajärjestelmään. Kyselyni lähtökohta oli 

selvittää Suomessa asuvien sekarotuisten koirien terveystilannetta, ja varovaisesti 

vertailla niitä puhdasrotuisten koirien vastaavaan. 

Vastausten suuren määrän tilastointi selkeäksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi oli 

työn haastavin prosessi, kun osa vastauksista oli kirjoitettu ruotsiksi ja osa kysymyksistä 

paljastui vaillinaisiksi. Tämän opinnäytetyön ideana on koota nämä vastaukset 

ymmärrettävään muotoon ja lopulta esittää varovaista vertailua puhdasrotuisiin koiriin. 

Tavoitteena oli alusta alkaen saada uusi näkökulma keskusteluun siitä, ovatko 

sekarotuiset vai puhdasrotuiset koirat terveempiä, ei niinkään esittää suoraa vastausta 

polttavaan kysymykseen. 

Kyselyssä sivuttiin myös muita koiranhankintaan liittyviä kysymyksiä, niiltä osin kun 

ne ovat herättäneet erityistä keskustelua tai mielenkiintoa, kuten koirien hintaa, syitä 

koirien hankinnalle ja vastaajien mielestä optimaalisia hintoja sekä vahinkopentueiden 

että suunnitellun kasvatuksen tuloksille. 
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2. Kyselyyn vastanneiden koirat 
 

 

Aivan kyselyn alussa käytiin läpi koirien perustietoja – sukupuolta, ikää ja koirissa 

esiintyneitä rotuja, jotta kokonaiskuvan saaminen keskimääräisestä kyselyyn 

vastanneesta sekarotuisesta mahdollistuisi. Tämän jälkeen siirryttiin kysymään koiran 

hankintaan liittyviä kysymyksiä, kuten pentuesisarten määrää, vanhempien 

terveystuloksia, hintaa ja vastaajien mielestä sekarotuisten koirien ideaalia hintaa. 

Ensimmäiseksi mainitun vastausnipun käyn läpi tässä toisessa luvussa. 

 

2.1 Rodut 

 

2357 koiran taustalla vaikuttaneet rodut tiedettiin ainakin osittain. Rodut on listattu 

FCI:n roturyhmien mukaiseen luokitukseen, ja niiltä osin kuin se on ollut mahdollista, 

on jokainen epätarkka vastaus merkitty sille parhaiten sopivan roturyhmän alle +-

merkillä. Erillinen yhteenveto on tehty myös FCI-rotujen ulkopuolelle kuuluvista 

roduista, joihin lukeutuvat viimeiset epäselvät rotumerkinnät. Tuloksessa on 

epätarkkuutta siltä osin, että osassa vastauksia rotunimiä ei ilmoitettu kovinkaan 

selkeästi. 

Kokonaisuudessaan koirissa vaikutti noin 213 eri rotua. Yhdessä koirassa oli 

keskimäärin noin 2,3 eri rotua, mikäli koiran rodut/osa roduista oli tiedossa. 305 koiran 

osalta rotuja ei tiedetty.  
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Taulukko 1. Kymmenen yleisintä sekarotuisissa esiintyvää rotua ja niiden vertailu 

Suomen Kennelliiton 100 suosituimman koirarodun listaan vuodesta 2014. 

 

Rotu Esiintymismäärä 

sekarotuisissa 

Rotu SKL:n 100 suosituinta 

koirarotua –listalla 

Saksanpaimenkoira 594 3. 

Labradorinnoutaja 315 1. 

Suomenpystykorva 189 19. 

Karjalankarhukoira 173 16. 

Kultainennoutaja 166 5.  

Rottweiler 152 45. 

Villakoirat 119 30. (kääpiö), 43. (keskik.), 

65. (toy) 

Suomenajokoira 109 4. 

Bordercollie 105 23. 

Harmaa norjanhirvikoira 102 8. 

Lapinporokoira 100 47. 

 

Yleisimpien rotujen listassa korostui selkeästi pohjoismaisuus (lapinporokoira, 

suomenajokoira, -pystykorva, karjalankarhukoira, harmaa norjanhirvikoira), sekä 

perinteiset käyttö- ja perhekoirarodut. Jokainen roduista (paitsi villakoirien 

isovillakoira-muunnos) oli myös Suomen Kennelliiton sadan suosituimman koirarodun 

listauksessa suhteellisen korkealla. 

Lista on kuitenkin vain arvio, sillä siihen on laskettu mukaan kaikki ne rodut, jotka oli 

merkitty selkeästi koirien roduiksi. Suomenajokoiraa oli merkitty suomenajokoirana 

109 kertaa ja pelkkiä määrittelemättömiä ajokoira-vastauksia oli 103, jolloin 

todennäköisesti todellisuudessa suomenajokoirien määrä kasvaisi, mikäli ajokoira-

vastaukset tarkentuisivat tarkoittamaan jotakin tiettyä ajokoirarotua. Voidaan olettaa 

näin, sillä suomenajokoiraa oli sekarotuisissa selkeästi eniten ja suomenajokoira oli 

vuonna 2014 Suomen neljänneksi yleisin rotu (Suomen Kennelliitto 2015). Tätä ei 

kuitenkaan voitu ottaa huomioon varsinaisessa listauksessa. Myöskin collieiden osalta 

kymmenen yleisimmän koirarodun joukkoon listaaminen oli haastavaa, sillä 

määrittelemättömiä collieita oli yhteensä 107 ja sen jälkeen pienempi määrä niitä, joiden 
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kohdalla oli eritelty pitkäkarvainen tai sileäkarvainen muunnos. Colliet ovat niin 

erilaisia suhteessa toisiinsa niin terveyden, ulkonäön kuin luonneominaisuuksien 

suhteen (Lehto 2015), että koin asiattomaksi yhdistää rodut kokonaan saman 

yhteisnimittäjän alle. Villakoirissa eroavaisuudet ei kuitenkaan ole niin suuria (Nuorva 

2015), joten villakoirat on jäsennelty yhdeksi kokonaisuudeksi kymmenen yleisimmän 

rodun kohdalla. 

 

Kaavio 1. Roturyhmien jakautuminen suhteessa toisiinsa. 

 

Selkeästi yleisimmät roturyhmät olivat FCI 1 ja FCI 5 –ryhmät, jotka sisältävät lammas- 

ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat) sekä pystykorvat ja alkukantaiset koirat. 

Huomattavasti pienin roturyhmä oli FCI 10 –ryhmä, johon lukeutuu vinttikoirat. 

Alaskanhuskyjen, amerikanpitbullterriereiden sekä susien määrän takia FCI-

luokitukseen kuulumattomien koirien määrä oli suuri sekarotuisten taustoissa. 

 

Kaikki rodut ja niiden eritellyt lukumäärät löytyvät liitteestä (LIITE 1). 

 

 

2.2 Sukupuoli  

 

Koirien sukupuolijakauma oli hyvin tasaväkinen, narttuja oli 52 % koirista ja uroksia 48 

% koirista. 
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2.3 Ikä 

 

Kaavio 2. Sekarotuisten koirien ikäjakauma. 

 

 

Enemmistö koirista oli kyselyn vastaamishetkellä 3-4-vuotiaita, ja koko 3-8-vuotiaiden 

koirien osuus oli 47 %. Melkein puolet koirista, joista kysely täytettiin, olivat siis sillä 

hetkellä aikuisia. Keskimääräinen sekarotuinen, jonka osalta kysely täytettiin, oli noin 

3,4 vuotta vanha. 

 

Pentujen, nuorien koirien ja nuorien aikuisten (0-2,5 vuotta) osuus oli 29 % ja 

vanhempien koirien (8,5 vuodesta eteenpäin) 18 %. Kuolleiden koirien ikää ei erikseen 

merkitty kyselyyn, vaan vastaajat saivat halutessaan valita ikäkysymyksen kohdalla 

vastauksen "Koira on kuollut", jollaisista muodostuikin selkeästi vähemmistö - noin 

kuusi prosenttia koirista oli kuolleita. 

 

 

>2,5v
29 %

2,5-8v
47 %

<8v
18 %

Kuollut
6 %

Ikäjakauma



11 
 

 

 

3. Verrokkipuhdasrotuiset  
 

 

Käsittelylukujen jatkuessa tullaan sekarotuisten tuloksia vertaamaan puhdasrotuisten 

koirien tuloksiin aina, kun se on mahdollista. Vertailuna käytetään jokaisen roturyhmän 

yleisintä rotua (mahdollisimman laajan vertailun mahdollistamiseksi). Puhdasrotuisten 

koirien tuloksia tarkastellessa käytetään hyväksi Suomen Kennelliiton ylläpitämää 

jalostustietokantarekisteriä ja sen tilastoja. Vertailua tehdessä tulee muistaa 

jalostustietokannassa olevan huomattavasti suurempi otanta puhdasrotuisista mitä 

sekarotuisten tuloksilla tässä kyselyssä on. Näihin koiriin viitataan jatkossa termillä 

”verokkipuhdasrotuiset”. FCI:hin kuulumattomien koirien ryhmää ei oteta huomioon 

verrokkipuhdasrotuisten joukossa, sillä näillä ei ole olemassa luotettavaa tietokantaa 

tuloksineen. 

Taulukko 2. Verrokkiryhmänä käytetyt rodut. 

Rotu 

Esiintymismäärä 

sekarotuisissa 

Rekisteröintimäärä v. 

2014 

Saksanpaimenkoira 594 1 551 

Rottweiler 152 296 

Jackrussellinterrieri 63 773 

Mäyräkoirat 119 1 796 

Suomenpystykorva 189 598 

Suomenajokoira 109 1 490 

Saksanseisojat 61 571 

Labradorinnoutaja 315 1 883 

Villakoirat 119 1 068 

Whippet 14 230 

yhteensä 1 735 10 256 
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4. Koiran hankinta 
 

 

Uuden koiran hankinta perheeseen on aina suuri tapahtuma, ja sitä suunnitellaankin 

yleensä huolellisesti ja hyvissä ajoin etukäteen ennen koiran tuloa. Tuleva perheenjäsen 

voi rikastuttaa omistajansa elämää yli kymmenen vuotta, ja siksi koiranhankintaan 

kannustetaankin paneutumaan huolellisesti. Niinpä opinnäytetyön neljäs luku on 

omistettu sekarotuisten koirien hankintaan liittyviin kysymyksiin.  

 

Taulukko 3. Sekarotuisten alkuperä. 

Alkuperä Kpl 

Vahinkopentue 47.6 % 

Rescue 18.7 % 

Suunniteltu pennutus 17.2 % 

Koira on oma kasvattini 2.7 % 

Muu/En tiedä 9.7 % 

 

Hieman alle puolet koirista olivat vahinkopentueita. 

 

 

4.1 Syyt sekarotuisen ottamiseen 

 

Kyselyssä kysyttiin, miksi vastaaja oli päätynyt koiraa ottaessaan sekarotuiseen. 

Vastaaja kykeni halutessaan valita useamman kuin yhden kohdan, ja yksi vastaaja olikin 

valinnut keskimäärin 1,28 vastausta. Enemmistö vastaajista oli päätynyt hankkimaan 

sekarotuisen koiran itselleen uskoessaan sekarotuisten koirien olevan terveempiä kuin 

puhdasrotuisten vastaavien. Seuraavaksi suurin enemmistö vastaajista oli halunnut antaa 

kodin rescuekoiralle, jollaiseksi luetellaan ulkomailta erilaisten avustusjärjestöjen kautta 

tulevat entiset katu/kulkukoirat tai koirat, jotka on tuotu tarhalle omistajien niistä 

luovuttua. Hyvin yleisiä olivat myös ne tilanteet, joissa sekarotuisen koiran ottanut oli 

päätynyt tuttavan kautta ottamaan koiran taloonsa seurattuaan aikansa ainakin toisen 

pentueen vanhemman koiran elämää. Halvempi hinta, rotukirjon laajuus ja tietynlainen 

käyttötarkoitus olivat myös yleisimpiä syitä sekarotuisen hankinnalle. Sattumalla ja 
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sekarotuisten koirien ainutlaatuisista luonne- ja ulkonäköominaisuuksista pitävillä oli 

myöskin suuri merkitys koiranottajien valinnassa. 

 

Taulukko 4. Vastaajien syyt sekarotuisten hankintaan. 

Syy sekarotuisen hankintaan Lkm 

Sekarotuiset ovat terveempiä 699 

Halusin antaa kodin rescuekoiralle 491 

Tunsin koiran sukulaisen henkilökohtaisesti 461 

Halvemman hinnan takia 455 

En löytänyt mieleistäni rotua 271 

Halusin tietynlaiseen tarkoitukseen 

jalostetun/kasvatetun koiran ja koin, että saisin sen 

kyseisestä yhdistelmästä/sekarotuisesta 253 

Koira tuli kodinvaihtajana 226 

Halusin nopeasti koiran 173 

Tunnesyistä 122 

Sattuma 87 

Pidän sekarotuisista enemmän 60 

Koira syntyi tutuilleni 27 

Roduilla/roduttomuudella ei ollut väliä minulle 18 

Jalostuskäyttö 13 

Koira oli oma kasvattini 12 

Koira tuli lahjana/jonkun muun hankkimana 12 

Kuulin tutultani kotia etsivästä koirasta 9 

Halusin yksilöllisen ulkonäön koiralleni 8 

Halusin koiralleni kaverin 5 

Luulin ottavani rotukoiran 3 

Halusin haasteellisen koiran 2 

Halusin helpon koiran 1 

 

 

4.2 Myyntihinta 

 

Sekarotuiset olivat maksaneet ostajilleen keskimäärin 220,8 euroa. Aikaisempien 

tulosten perusteella voi tehdä päätelmän, että 530 ilmaisen koiran joukkoon sisältyy 

myös ne 71 koiraa (2,7 %), jotka kasvattajat olivat jättäneet itselleen kotiin. 89 % 

koiransa hankkineista oli tyytyväisiä koiran hintaan, ja vain viisi prosenttia vastaajista 

piti koiran hintaa liian alhaisena, kuuden prosentin pitäessä hintaa liian korkeana. 
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Katsellessa verrokkipuhdasrotuisten hintoja Suomen Kennelliiton omakoira-palvelun 

pentuvälityslistoilta, keskimääräinen saksanpaimenkoiran hinta on 950 € kymmenen 

pentueen otannalla. Kaikkien verrokkipuhdasrotuisten keskimääräisen hinnan 

laskeminen on mahdotonta johtuen omakoira-palvelun pentuvälityksen 

vaihtelevuudesta. 

 

Kaavio 3. Sekarotuisten myyntihinnat. 

 

 

 

4.2.1 Optimaalisin hinta vahinkopentueelle 

 

Kysyttäessä optimaalisia hintoja sekarotuisille pennuille, kyselyssä eroteltiin 

vahinkopentueet ja suunnitellut sekarotupentueet toisistaan. Vahinkopentuetta ei 

määritelty erikseen kyselyssä, sillä nimensä mukaisesta vahinkopennut voivat olla aivan 

millaisia tahansa – tutkituista tai tutkimattomista, samankaltaisista tai täysin 

erityyppisistä koirista syntyneitä pentuja.  

 

Vastaajat olivat valinneet selkeästi alemman hintaluokan vastauksia kyselyssä, ja 

vahinkopentueen pennun optimaalinen hinta olikin keskimäärin 233 €. 

 

Kaavio 4. Optimaalinen hinta vahinkopentueen sekarotuiselle pennulle. 

530 512

679

545

295

60
20 15 6

SEKAROTUISISTA MAKSETTU 
HINTA
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4.2.2 Optimaalisin hinta suunnitellulle pentueelle 

 

Kysyttäessä suunnitellun pentueen pennun ideaalia hintaa, kyselyyn määriteltiin 

pentueelle raamit – suunnitelluksi pentueeksi tässä kysymyksessä sisällytettiin pentueet, 

jonka molemmat vanhemmat olisivat tutkittu vapaiksi rotujensa tyypillisimmistä 

perinnöllisistä sairauksista, ja joiden suku olisi pitkälle tiedossa. Suunniteltuja pentueita 

on myös tutkimattomista vanhemmista, mutta opinnäytetyössä tarkoituksena oli luoda 

selkeä ero tutkimattomien vanhempien ja tutkittujen vanhempien pentueille. 

Suunnitellun sekarotuisen pentueen kasvattaja saisi vastaajien mielestä pyytää 

pennustaan keskimäärin 367 €, eli hieman yli sata euroa enemmän kuin 

vahinkopentueen pennusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199

835

1393

825

283

65
17 8 11
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Kaavio 5. Optimaalinen hinta suunnitellun pentueen sekarotuiselle.

 

 

 

4.3 Vanhempien terveystutkimukset 

 

Koiran perimä on keskeisessä osassa sen kaikkia tulevia ominaisuuksia – niin luonnetta, 

ulkonäköä kuin terveyttäkin silmälläpitäen. Kyselyssä kartoitettiin, kuinka tärkeinä 

sekarotuisten koirien omistajat pitivät koiriensa vanhempien terveystutkimuksia, ja 

millaisia terveystutkimuksia koirien vanhemmille oli tehty tuloksineen. Tähän kohtaan 

on listattuna molemmille vanhemmille tehdyt terveystutkimukset. 

 

Kyselyssä kysyttiin, oliko koiran emää ja isää terveystutkittu etukäteen ennen pennun 

syntymää. Tarkentavia vastauksia läpikäydessä osoittautui vaikeaksi tulkita vastauksia, 

sillä vastausvaihdoissa oli mahdollista valita useampi, ja moni olikin valinnut sekä 

vastaukset ”En tiedä” että ”Ei ollut”. Tarkemmassa läpikäymisessä molemmat mainitut 

vastausvaihtoehdot niputettiin yhdeksi, joten saatiin realistinen tulos siitä, kuinka 

monen sekarotuisen emää tai isää ei ollut tutkittu ollenkaan. Myöskin ne 14 vastausta, 

jossa vastaaja oli unohtanut koirilla tehtyjen tutkimusten nimet, sisällytettiin tähän 

kategoriaan, koska tutkimuksien tuloksia ei näin ollen pysty tulkitsemaan tai 

tutkimuksia summaamaan yhteen muuhunkaan kategoriaan - osa näistä voi olla 

perusterveystarkastuksia, tai olla olematta.  Myöskin perusterveystarkastusvastaukset 

sisällytettiin tutkimattomiin koiriin, koska voi olettaa eläinlääkärin tekevän rutiinina 

64

266

822

1157

760

293

86
38 26
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terveystarkastuksen liki jokaiselle rokottamalleen koiralle (ja koska 

perusterveystarkastusten tuloksien tulkinta ei kuulu tähän opinnäytetyöhön), jätettiin ne 

kaikki vastaukset huomiotta. 

 

Taulukko 5. Sekarotuisten vanhempien tutkimukset. 

Vanhempi 

Tutkittuja 

kpl 

Tutkimusta 

keskimäärin 

Emä 210 2,7 

Isä 167 2,8 

 

210 sekarotuisen koiran emää oli tutkittu joidenkin terveystutkimusten tiimoilta ja 

yhdelle nartulle oli tehty keskimäärin 2,7 tutkimusta. 167 koiran isä oli käynyt läpi 

terveystutkimuksia, ja yksi koira oli käynyt läpi keskimäärin 2,8 tutkimusta. Luvut 

poikkeavat jonkun verran, mutta etenkin tutkittujen isien pienempi määrä selittyi jo 

vastauksissa. Moni mainitsi, että koiran isä oli tuntematon, tai ei ollut paikalla koiraa 

haettaessa, jolloin siitä kysyminen jäi vähemmälle. 

 

Taulukko 6. Vanhempien terveystutkimusten määrät. 

Tutkimus Emät (kpl) Isät (kpl) 

Lonkkaniveldysplasia 168 142 

Selän kuvaus 82 69 

Patellaluksaatio 56 57 

Kyynärnivelen kasvuhäiriöt 118 101 

Silmätutkimukset 128 106 

Sydän 6 3 

Degeneratiivinen myelopatia 5 5 

Allergiakokeet 2  

MyDogDna-passi 1  

Pikkuaivojen rappeuma 1  

Yhteensä 567 483 

 

Yhdestä isästä tiedettiin ainoastaan, että se oli lopetettu kipujen takia.  
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4.3.1. Lonkkaniveldysplasiatutkimukset 

 

Taulukko 7. Vanhempien lonkkatulokset. 

 EMÄT  ISÄT  

Lonkkatulos Lkm % Lkm % 

Terveet 107 87,7 93 88,6 

Lievät muutokset 9 7,4 8 7,6 

Merkittävät muutokset 6 4,9 4 3,8 

Yhteensä 122   105   

 

Terveisiin lonkkatuloksiin on laskettu mukaan A-B-tulokset, sekä vastaukset “kaikki 

ok”, “hyvät tulokset” ja muut vastaavat. C-tulokset on merkitty lieviin muutoksiin ja D-

E-tulokset merkittäviin muutoksiin. Yhdessä vastauksessa kerrottiin vain sanallisesti, 

että koiralla oli todettu nivelrikkoa toisessa lonkassa (emä), ja se on laitettu lieviin 

muutoksiin tarkemman tiedon puuttuessa. 

 

Lonkkatulos määräytyy huonomman lonkan mukaan, kuten Suomen Kennelliiton 

jalostustietokantajärjestelmässä, jolloin tuloksia on helpompi verrata. Näin ollen B/C-

tulos on merkitty lieviin muutoksiin huonomman, eli C-lonkan perusteella. 

 

46 emän lonkkatuloksia ei ollut erikseen määritelty siihen tarkoitetussa kohdassa, joten 

vain 122 koiran emän lonkkatulos tiedettiin (168 tutkitusta). 

 

Koirien isien lonkkaniveltutkimusten tuloksia tarkastellessa paljastui, että yksi koira oli 

leikattu, ja toisella oli todettu lonkkaniveldysplasia, joka periytyi eteenpäin 

jälkeläiselleen. Nämä koirat on lisätty kohtaan “merkittäviä muutoksia”, vaikka niiden 

lonkkaniveldysplasiatulosta ei olekaan eritelty tarkemmin. Lonkkatutkittuja isiä oli 142 

kpl ja näistä 105 koiran tulokset oli merkitty. 
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4.3.2 Kyynärniveltutkimusten tulokset 

 

Taulukko 8.  Koirien vanhempien kyynärniveltutkimusten tulokset. 

 EMÄT  ISÄT  

Kyynärniveltulos Lkm % Lkm % 

Terveet 72 93,5 67 93,1 

Aste 1 5 6,5 5 6,9 

Yhteensä 77 100 72   

 

 

Tutkitusta 118 emäkoirasta 77 koiran tulokset ilmoitettiin. Suurimmalle osalle koirista 

ilmoitettiin joko ”terveet” tai ”0/0” –tuloksen kyynärnivelet. Viiden koiran 

kyynärnivelissä oli ensimmäisen asteen muutoksia. 

 

101 koiran isää oli tutkittu kyynärnivelien osalta, mutta tuloksia oli eriteltynä 72 

koirasta. Näistä noin seitsemällä prosentilla oli ensimmäisen tyypin muutoksia 

kyynärnivelissään, lopuissa muutoksia ei ollut löydetty. 

 

 

4.3.3 Selkätutkimustulokset 

 

Taulukko 9. Koirien vanhempien selkätulokset. 

 EMÄT  ISÄT  

Selkätulos Lkm % Lkm % 

Puhdas 42 100 % 38 90,5 

8 lannenikamaa     2 4,8 

Kalkkeutumia   2 4,8 

Yhteensä 42   42   

 

Vaikka selkä oli kuvattu yli kahdeksaltakymmeneltä emältä, vain 42:n koiran kohdalla 

selän tulos oli eritelty siihen tarkoitetussa kohdassa. Jokaisella näistä koirista oli 

kuitenkin ollut puhdas selkä. Tulokseen puhdas on laskettu kaikki ”Terve selkä”, 

”Priimaa”, ”SP0, LTV0” –tyyppiset vastaukset, jotka antavat olettaa kaiken olleen 

kunnossa. 
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69 isän selkätutkimuksista 42 tulosta oli tiedossa. Suurimmalla osalla koirista ei emien 

tavoin ollut muutoksia selästään, mutta kahdella koiralla oli 8 lannenikamaa (LTV4) ja 

kahdella lisäksi määrittelemättömän vakavia kalkkeutumia. 

 

 

4.3.4 Patellaluksaatiotulokset 

 

Taulukko 10. Koirien vanhempien polvitutkimusten tulokset. 

 EMÄT  ISÄT  

Patellaluksaatiotulos Lkm % Lkm % 

Terveet 35 94,6 37 97,4 

Aste 1 1 2,7 1 2,7 

Aste 2 1 2,7     

 Yhteensä 37  38   

 

Patellaluksaation eli polvilumpion sijoiltaanmenon varalta oli tutkittu 56 emää, joista 37 

tulokset mainittiin vastauksissa. Yhdellä koiralla oli 1-asteen patellaluksaatio, ja yhdellä 

asteen 2. 

 

57 tutkitusta isästä 38 koiran tulokset oli merkitty tarkemmin. Yhdellä koiralla oli 

ensimmäisen asteen muutoksia polvissaan, muutoin koirien isät olivat polvituloksiltaan 

puhtaita. 

 

 

4.3.5 Silmätutkimukset  

 

  

128 koiran emän silmätutkimuksista 89 koiran tulokset oli merkitty vastauksiin. Näistä 

kaikki muut olivat terveitä paitsi yksi, jolla oli todettu toisessa silmässä sisäänpäin 

kasvaneita ripsiä. 

 

106 isän silmätutkimuksista 70:n tulos oli merkitty tarkemmin, ja kaikkien näiden 

silmätutkimukset olivat puhtaita ilman muutoksia.  
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Taulukko 11. Vanhempien silmätutkimukset. 

 EMÄT  ISÄT  

Silmätutkimustulokset Lkm % Lkm % 

Terveet 88 98,9 70 100 

Muutoksia 1 1,1     

Yhteensä 89   70   

 

 

4.3.6 Muut terveystulokset  

 

Taulukko 12. Vanhempien sydänkuuntelutulokset. 

 EMÄT  ISÄT  

Sydämen kuuntelutulos Lkm % Lkm % 

OK 5 83,3 3 100 

Sivuääni 1 16,7     

Yhteensä 6   3   

 

Taulukko 13. Vanhempien DM-testitulokset. 

 EMÄT  ISÄT  

Degeneratiivinen myelopatia Lkm % Lkm % 

DM N/N (terve) 7 87,5 6 100 

DM A/N (kantaja) 1 12,5     

yhteensä 8   6   

 

Osa degeneratiivisen myelopatian suhteen terveistä emäkoirista oli todettu terveiksi 

polveutumisen kautta, näin ollen tuloksia (8 kpl) on enemmän kuin tutkittuja (5 kpl). 

 

Tämän lisäksi loput emien terveystuloksista näyttivät tältä: 

 

- Kolmella koiralla oli todettu allergioita. 

- Yhdellä koiralla oli todettu Legg Perthes. 

- Yhdellä koiralla oli traumaperäinen epilepsia. 

- Yksi koira oli kantaja ataksialle eli pikkuaivojen rappeumalle. 

- Yhdelle koiralle oli teetetty MyDogDNA-passi, ja se oli vapaa kaikista testatuista 

sairauksista. 
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- Yksi koira oli testattu vapaaksi polyneuropatiasta. 

 

Vastaavat isien yksittäiset sairaudet. 

 

- Yhdellä koiralla on todettu lymfaödeema. 

- Yhdellä koiralla oli todettu kilpirauhasen vajaatoiminta. 

- Yksi koirista on myös tutkittu ataksian osalta terveeksi. 

- Yhdellä koiralla on todettu eosinofiilinen myosiitti. 

 

 

4.3.7 Yhteiset terveystutkimukset 

 

Vastauksista tilastoitiin myös tieto siitä, kuinka monen koiran molemmat vanhemmat 

olivat käyneet läpi edes joitain samoja terveystutkimuksia.  

 

Yhteensä 127 koiran vanhemmilla oli yhteisiä terveystutkimuksia. Yleisin yhteinen 

terveystutkimus oli lonkkatutkimus, joka oli tehty 106 parilta. Pelkät lonkkatulokset 

yhteisinä tutkimuksina oli 18 koiran vanhemmilla. Yhdellä parilla oli keskimäärin 2,7 

yhteistä terveystutkimusta. 

 

Taulukko 14. Koirien vanhemmille tehdyt yhteiset terveystutkimukset. 

Tutkimus Lkm (paria) 

Lonkkaniveldysplasiatutkimus 106 

Kyynärnivelen kasvuhäiriötutkimus 70 

Patellaluksaatiotutkimus 34 

Silmätutkimus 76 

Selkätutkimus 49 

Degeneratiivinen myelopatia -tutkimus 4 

Sydänkuuntelu 2 

Yhteensä 342 
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4.4 Pentuekoko  

 

Kaavio 6. Pentuekokotaulukko. 

 

1845 sekarotuisen koiran sisarusten määrä tiedettiin. Laskettaessa keskiarvo 

frekvenssien avulla, sekarotuisten koirien keskimääräinen pentumäärä yhdessä 

pentueessa oli 6,2 (Huom. Yli 11 pennun pentueet jäsenneltiin omaksi ryhmäkseen). 817 

koiran omistajat eivät tienneet koiriensa sisarusten määrää, minkä voidaan olettaa 

olevan suoraa seurausta kodinvaihtajien ja rescuekoirien suuresta määrästä. 

 

Koiran pentuekokoon vaikuttaa merkittävästi vanhempien koko, hedelmöityksen tapa 

(luonnollinen astuminen tai keinosiemennys joko pakaste- tai tuorespermalla) sekä 

emän ikä. Kun norjalaisessa tutkimuksessa huomioitiin sekä elävänä että kuolleina 

syntyneiden pentujen määrä 10 810 pentueessa 224 eri rodussa, saatiin Norjan 

kennelliiton koirille keskimääräiseksi pentumääräksi 5,4 pentua per pentue. Tämä luku 

vaihteli suuresti koirien eri ominaisuuksien mukaan, laskien kääpiökoirilla 3,4 pentuun 

per pentue ja nousten jättikokoisilla koirilla aina 7,1 pentuun per pentue.  (Borge ym. 

2010) 

 

Suomen jalostustietokannassa on pääsy ainoastaan elävinä syntyneiden pentujen 

määriin, ja verrokkipuhdasrotuiset vuonna 2014 synnyttivät yhteenlaskettuina 

keskimäärin 4,5 pentua per pentue. Näin ollen sekarotuiset olisivat keskimäärin 
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hedelmällisempiä pentuekokonsa niin suomalaisiin kuin norjalaisiinkin puhdasrotuisiin 

verrattaessa. 

 

Kaavio 7. Verrokkipuhdasrotuisten pentuekoko vuonna 2014 

jalostustietokantajärjestelmän perusteella. 

 

 

 

 

4.5 Pentuaikaiset terveystarkastukset 

 

Taulukko 15. Koirien pentuaikaiset terveystarkastukset. 

Terveystarkastus Lkm % 

Kyllä 1416 63,6 

Ei 643 28,9 

En tiedä 167 7,5 

Yhteensä 2226  

 

Kun poistetaan aikuisina vastaajille tulleiden koirien määrä (436 koiraa), paljastuu 

että 63,6 % pentuna uuteen kotiin muuttaneista koirista oli läpikäynyt eläinlääkärin 

perusterveystarkastuksen. 

0

1

2

3

4

5

6

7
5,7 5,8

4 4,3 4

5,7

6,9
6,4

3,3

5,5

PUHDASROTUISTEN 
PENTUEKOKO VUONNA 2014



25 
 

 

 

 

5. Sekarotuisten terveystulokset 
 

 

Vastaajilta kysyttiin 27 kysymystä liittyen sekarotuistensa terveyteen. Nämä liittyivät 

luustokuvauksiin, silmä- ja polvitutkimuksiin, allergioihin, autoimmuuneihin ja 

neurologisiin sairauksiin sekä sydämeen Tämän lisäksi kysyttiin myös synnynnäisistä 

hammaspuutoksista, napatyrästä ja kivesten laskeutumisesta. 

Tässä osiossa käydään läpi terveystulosten vastauksia. 

 

 

5.1 Luustokuvaukset 

 

Koirista ehdottomasti suurin osa (85,7 %) ei ollut käynyt luustokuvauksissa. 14,3 % 

eli 380 koiraa oli tutkittu. Keskimäärin yhdelle koiralle oli tehty 1,4 eri tutkimusta joko 

lonkkien, kyynärnivelten tai selän osalta.  

 

Taulukko 16. Sekarotuisten luustokuvausten jakautuminen. 

Tutkimus Kpl % 

Lonkkakuvaus 244 44,4 

Kyynärkuvaus 158 28,7 

Selkäkuvaus 148 26,9 

yhteensä 550   

 

Sekarotuiselle, jolle oli tehty jokin luustokuvaus, oli suurimmalla todennäköisyydellä 

kuvattu lonkat lonkkaniveldysplasian varalta. Lonkkatutkimus oli tehty 44,4 % 

kuvatuista koirista, kyynär- ja selkäkuvaukset noin 30 prosentille. 
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Taulukko 17. Syyt sekarotuisten luustokuvaamiselle. 

Syy kuvauttamiselle kpl % 

Oma mielenkiinto 175 32,5 

Oireilu 170 31,6 

Harrastus/työkäyttö 95 17,7 

Epäily (esim. sukurasite) 41 7,6 

Tapaturma/muu sairastutkimus 33 6,1 

Jalostuskäytön takia 11 2 

Kasvattajan suositus 10 1,9 

Edellinen koti kuvautti 3 0,6 

Yhteensä 538   

 

Koska sekarotuisten koirien kuvaaminen on merkittävästi harvinaisempaa kuin 

puhdasrotuisten koirien, kyselyssä pyrittiin selvittämään myös koiran ikä tutkittaessa 

sekä syy tutkimiseen. Vastaajat saivat valita useamman, ja yksi vastaaja olikin valinnut 

keskimäärin 1,47 vastausta. 

 

Suurimmat syyt sekarotuisen kuvauttamiseen olivat oma mielenkiinto sekä koiran 

oireilu. Seuraavaksi yleisin syy oli koiran työ- tai harrastuskäyttö sekä epäily. Jonkun 

verran koiria oli tutkittu tapaturman tai muun sairastutkimuksen yhteydessä.  

 

Sekarotuiset olivat keskimäärin 3,81 vuoden ikäisiä luustotutkimusten aikana. 31,8 % 

koirista tutkittiin 1,5-2,5 vuoden iän välissä., mikä oli suurin yksittäinen ikäluokka. 

 

 

5.1.1 Lonkkaniveltutkimusten tulokset 

 

Taulukko 18. Koirien lonkkatulokset. 

Lonkkatulos Kpl % 

Terve 162 70,7 

Lievät muutokset 18 7,9 

Merkittävät 

muutokset 49 21,4 

Yhteensä 229 100 
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Sekarotuisten koirien lonkista saatiin tietoa 229 koiran osalta, kun lonkkien osalta 

tutkittuja koiria oli 244. Näistä suurin osa oli terveitä. Osa vastaajista ei kuitenkaan 

muistanut tai ollut varma koiransa tuloksista, joten 15 vastausta karsiutui pois 

varsinaisesti tulosten tarkastelusta. Kuten aikaisemmissa lonkkatulosanalyyseissä, on 

myös sekarotuisten itsensä varsinaiset lonkkatutkimukset määritelty terveisiin, lieviin 

muutoksiin ja merkittäviin muutoksiin huonomman lonkan mukaan, kennelliiton 

määritelmien mukaisesti, jotta vertailu puhdasrotuisiin olisi mahdollisimman realistinen. 

Eläinlääkäri antoi lausunnon 237 koiralle, ja Suomen kennellitto seitsemälle. 

 

Lisäksi kolmella koiralla mainittiin Legg Perthes. 

 

5.1.1.1 Verrokkiryhmän lonkkatulokset 

 

Taulukko 19. Puhdasrotuisen verrokkiryhmän lonkkatulokset vuodelta 2014. 

Lonkkatulos Kpl % 

Terve 1980 72,3 

Lievät muutokset 493 18 

Merkittävät 

muutokset 266 9,7 

Yhteensä 2738 100 

 

Verrattaessa verrokkipuhdasrotuisten lausuntoihin, tulokset on otettu 

jalostustietokannasta, jokaisen rodun vuonna 2014 lausutuista tuloksista. 

Verrokkirotujen otanta oli 2 738 koiraa eli se oli huomattavasti suurempi kuin 

sekarotuisten (229 koiraa). Tästä huolimatta kahden ryhmän väliset tulokset olivat 

terveiden (A ja B –lausunnot) osalta hyvin tasaväkiset. Puhdasrotuisilla koirilla oli 

lieviä muutoksia enemmän kuin sekarotuisilla, joilla taas oli merkittäviä muutoksia 

huomattavasti enemmän kuin puhdasrotuisille 



28 
 

 

Kaavio 8. Sekarotuisten ja puhdasrotuisen lonkkatuloksien vastakkainasettelu.

 

 

 

5.1.2 Kyynärniveltutkimusten tulokset 

 

Taulukko 20. Koirien kyynärniveltulokset. 

Tulos kpl % 

Terve 116 73,4 

Lievää nivelrikkoa 29 18,4 

Kohtalaista 

nivelrikkoa 9 5,7 

Voimakasta 

nivelrikkoa 4 2,5 

Yhteensä 158   

 

Kysyttäessä koirien kyynärniveltutkimuksia jaettiin vastaukset jälleen omiin ryhmiinsä 

Suomen Kennelliiton antamien ohjeistuksien mukaan. 0-tuloksen eli terveen saaneet 

koirat luetaan terveisiin, 1-tuloksen saaneet lieviin muutoksiin, kakkostuloksen saaneet 

kohtalaisiin ja kolmostuloksen saaneet voimakkaisiin muutoksiin aina huonomman 

kyynärnivelen perusteella. Jokaista jaottelua esiintyi sekarotuisilla koirilla, joista 

tervettä huomattavasti enemmän kuin muita, ja kaikista vähiten voimakasta nivelrikkoa, 

jota esiintyi vain 2,5 % tutkituista koirista. Yhteensä 158 koiraa oli tutkittu 

kyynärnivelien kasvuhäiriöiden varalta, ja jokaisen tulos tiedettiin. 

Terve Lievät muutokset Merkittävät
muutokset

70,7 %

7,9 %
21,4 %

72,3 %

18%

9,7 %

Sekarotuiset Puhdasrotuiset
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95,9 % koirista oli saaneet lausuntonsa eläinlääkäriltä, neljä kappaletta Suomen 

Kennelliitolta ja kaksi jostain muualta. 

 

5.1.2.1 Verrokkiryhmän kyynärtulokset 

 

Taulukko 21. Verrokkiryhmän kyynärtulokset. 

Tulos kpl % 

Terve 1933 85,6 

Lievää nivelrikkoa 212 9,4 

Kohtalaista 

nivelrikkoa 54 2,4 

Voimakasta 

nivelrikkoa 58 2,6 

Yhteensä 2257  

 

2 257 koiraa sisältäneen verrokkipuhdasrotuisryhmän tulokset eivät eronneet 

merkittävästi sekarotuisten tuloksista. Prosentuaalisesti terveitä koiria oli enemmän 

puhdasrotuisissa, mutta voimakasta nivelrikkoa oli yhtä suurella määrällä. 

 

Kaavio 9. Kyynärniveltutkimusten tulosvertailu. 

 

 

 

Terve Lievää
nivelrikkoa

Kohtalaista
nivelrikkoa

Voimakasta
nivelrikkoa

73,4 %

18,4 % 5,7 % 2,5 %

85,6 %

9,4 %

2,4 % 2,6 %
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5.1.3 Selkätutkimusten tulokset 

 

Taulukko 22. Selkätulokset. 

Tulos Kpl % 

Terve 103 69,6 

Spondyloosimuutokset 26 17,6 

Kalkkeuma 4 2,7 

Traumaperäinen muutos 3 2,0 

Välimuotoinen lanneristinikama 2 1,4 

Selkäydinkanavan ahtauma 2 1,4 

Lievä rakennemuutos 2 1,4 

Kulumaa 1 0,7 

Yksi ylimääräinen lannenikama 1 0,7 

Yksi vino lannenikama 1 0,7 

LVT1 1 0,7 

LVT3 1 0,7 

LTV4 1 0,7 

Lumbosakralistenoosi 1 0,7 

Yhteensä 148   

 

Lisäksi yhdellä koiralla oli todettu välilevyn pullistuma. 

 

Sekarotuisten koirien selät olivat pääosin terveitä. 97,6 % koirista oli saanut 

selkälausunnot eläinlääkäriltä, yksi kappale Suomen Kennelliitosta ja kolme vastaajaa 

olivat valinneet vastausvaihdon ”Muu”. 

 

5.1.3.1 Verrokkiryhmän selkätulokset 

 

Taulukko 23. Puhdasrotuisten selkätulokset. 

Tulos Kpl % 

Terve (SP0) 350 94,1 

SP1 12 3,2 

SP2 8 2,2 

SP3 2 0,5 

Yhteensä 372   

 

Verratessa puhdasrotuisten ja sekarotuisten selkiä, ei voida tehdä kattavaa tilastointia 

tiedon puuttumisen takia. Jalostustietokantajärjestelmä tarjoaa selän osalta ainoastaan 
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spondyloositilaston, joten verratessa puhtaiden ja sekarotuisten koirien selkätuloksia, on 

katsottua ainoastaan molempien koirien spondyloosimuutoksia. Koska sekarotuisilla ei 

ollut merkintöjä spondyloosin vakavuudesta, on kaikki spondyloosin asteet SP1-SP4 

yhdistetty ”muutokset”-kohdaksi. 

 

Kaavio 10. Selkätulosten vertailu. 

 

 

Sekarotuisilla koirilla oli 14,3 % enemmän spondyloosimuutoksia selässään kuin 

puhdasrotuisilla koirilla. Puhtaiden ja sekarotuisten otanta oli huomattavasti 

tasaväkisempi kuin aikaisemmissa vertailuissa – puhtaita selkätuloksellisia koiria oli 

372 ja sekarotuisia vastaavia 129 (kun otetaan huomioon ainoastaan 

spondyloosimuutokset ja terveet koirat). 

 

 

5.1.4 Muut luusto-ongelmat  

 

 

 

Terve Muutoksia

79,8 %

20,2 %

94,1 %

5,9 %

Sekarotuiset Puhdasrotuiset



32 
 

 

Taulukko 24. Muut sekarotuisten luustoon liittyvät ongelmat. 

Luustosairaus kpl 

Osteokondroosi 6 

Nivelrikko 6 

Panosteiitti 3 

Olkaniveldysplasia 2 

Osteosarkooma 1 

Luupiikit etuvarpaiden välissä 1 

Hermokipu 1 

Yhteensä 20 

 

Muista luusto-ongelmista kysyttäessä, paljastui määrittelemättömiä nivelrikkoja kuusi 

kappaletta ja saman verran osteokondroosia. Panosteiitin oli saanut kolme koiraa. 

 

 

5.2 Polvilumpion sijoiltaanmeno  

  

Taulukko 25. Koirien polvien terveystilanne. 

Tulos Kpl % 

0 88 73,9 

1 15 12,6 

2 9 7,6 

3 1 0,8 

Leikattu 2 1,7 

Ristisidevamma 2 1,7 

Nivelrikko 1 0,8 

Rustottumat polvien 

sisäpuolilla 1 0,8 

Yhteensä 119   

 

73,9 prosentilla sekarotuisista oli puhtaat polvitulokset. Seuraavaksi eniten oli 

ensimmäisen asteen patellaluksaatiota (12,6 %). Ristisidevammoja oli kaksi kappaletta, 

ja kaksi koirista oli leikattu polvien osalta, mutta vastaajat eivät olleet tarkentaneet, 

miksi koirien polvet oli leikattu. Lisäksi yhdellä koiralla oli rustottumia polvien 

sisäpuolilla. 
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5.3 Silmätutkimukset  

 

Taulukko 26. Koirien silmätutkimukset. 

Silmätutkimukset Kpl % 

Ei 2070 77,9 

Kyllä 588 22,1 

 

Koirista noin 25 prosenttia oli tutkittu silmien osalta. Kysymys oli hieman hämäävä, 

sillä moni (68 kpl) käsitti silmätarkastuksen tarkoittavan terveystarkastuksen yhteydessä 

eikä varsinaista silmäpeilausta. Niinpä silmätutkittujen lukumäärä ei ole kovinkaan 

luotettava johtuen epäselvästä kysymyksen asettelusta. Jostain syystä kahden koiran 

osalta kysymykseen ei ole vastattu, vaikka kyseessä oli pakollinen kysymys. 

Käydessäni läpi silmätutkimuksia karsin tutkituista pois ne 68 kpl, jotka selkeästi 

ilmoittivat, että koiralta oli tutkittu silmät rokotusten yhteydessä, tai että kyseessä oli 

rutiinina tehtävä perusterveystarkastus. Pimentoon jää, kuinka moni muu tarkoitti 

terveystarkastusta varsinaisen silmäpeilauksen osalta. Tämän epäselvyyden takia en ole 

lähtenyt vertaamaan sekarotuisten silmätutkimusten tuloksia puhdasrotuisten vastaaviin, 

kun ei voi olla varmoja onko sekarotuiset tutkittu silmämääräisesti läpi vai todella 

peilauksella.  

Taulukko 27. Silmätutkimusten perusteet. 

Syy silmätutkimuksille Kpl % 

Oma mielenkiinto 318 50,1 

Oireilu 204 32,1 

Epäily (esim. sukurasite) 36 5,7 

Tapaturma/loukkaantuminen 18 2,8 

Kasvattajan suositus/kasvattaja tutki 17 2,7 

Muun sairastutkimuksen yhteydessä 15 2,4 

Jalostuskäytön takia 13 2,0 

Harrastukset 12 1,9 

Edellinen koti tutki 1 0,2 

Cherry Eye 1 0,2 

Yhteensä 635   
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Silmätutkimuksien suurimpana syynä oli oma mielenkiinto koiran silmien terveyttä 

kohtaan, minkä jälkeen tuli oireilu ja epäily. Kyselyä täyttävät saivat valita useamman 

kohdan, mutta siitä huolimatta vastaaja oli vastannut keskimäärin 1,1 kertaa. 

Sekarotuisten keskimääräinen silmätutkimusikä oli 3 vuotta. 

Kaavio 11. Muutosten määrä silmätutkimustuloksissa. 

 

 

Suurimmalta osalta tutkituista koirista ei ollut löydetty poikkeavuuksia, mutta 16 %:lla 

eli 95 koiran silmistä oli löytynyt huomautettavaa.  

Taulukko 29. Silmämuutokset. 

Muutos Lisätietoja Kpl 

Kaihi, josta   47 

 vanhuuden aiheuttamaa 51,10 % 

 diabeteksen aiheuttamaa 4,30 % 

 viherkaihia 4,30 % 

Vanhuudenvaivat   5 

Pannus   5 

Cilia aberranta, josta   3 

 1 distichiasis, lievä  

Krooninen silmätulehdus   2 

Kasvaimia   2 

Rakennevika   2 

Pigmenttimuutos   2 

PRA   2 

PPM  vakavuus: lievä 1 

Cherry Eye   1 

Muutoksia
16 %

Ei 
muutoksia

84 %
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Ahtaat kyynelkanavat   1 

Huonontunut hämäränäkö   1 

Iris atrofia (vanhuus)   1 

Sarveiskalvojen taittuminen   1 

Plasmooma   1 

Verkkokalvon rappeuma   1 

Immunologinen keratiitti    

Silmänpainetauti   1 

Kyynelnesteen vähyys   1 

Synnynnäinen 

verkkokalvonhäiriö   1 

PHPV/PHTVL, josta 

toisessa aste 1, toisessa 2-

6 1 

Alaluomessa luksaatio   1 

Pinnallisia leesioita   1 

Yhteensä   84 

 

Yhdentoista koiran muutoksia omistaja ei muistanut. Yleisin silmissä havaittu muutos 

oli kaihi. Kahdessa tapauksessa kaihi eriteltiin viherkaihiksi, ja toisessa kahdessa 

diabeteksen aiheuttamaksi. Yhteensä 24 vastaajaa mainitsivat erikseen kaihin olleen 

vanhuuden aiheuttamaa, vaikkei kyselyssä sitä kysyttykään. Näin ollen vanhuuden 

aiheuttamia kaihitapauksia voi hyvinkin olla enemmän kuin 51,1 % kaihitapauksista.  

Yksi vastaaja ei ollut ollut varma oliko hänen koirallaan todettu kaihi vai PRA vai 

molemmat, joten sen vastauksen osalta merkittiin yksi lisää sekä kaihiin, että PRA:han. 

Kaiken kaikkiaan sekarotuisten koirien silmämuutokset olivat yksittäisiä 

silmäsairauksia kaihia lukuunottamatta. 

 

 

5.4 Allergiat  

 

Kaavio 12. Koirien allergiatilanne. 
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Suurimmalla osalla koirista (78,9 %) ei ollut tai epäilty olevan minkäänlaisia allergioita. 

Varmoja allergioita oli 7,8 %:lla koirista eli 212 yksilöllä. Epäilyjen osuus oli 

aavistuksen suurempi kuin varmojen tapausten, kun 359 yksilöllä epäiltiin olevan 

allergiaa. 

 

Koska allergisoivien aineiden lopullinen määrä oli 88, tähän on listattu vain kymmenen 

yleisintä, ja loput ovat liitteenä (LIITE2). 

Taulukko 30. 10 yleisintä allergisoivaa ainetta. 

Allergisoiva aine Kpl 

Vehnä 377 

Naudanliha 85 

Sika 66 

Varastopunkit 56 

Kana 44 

Siitepölyt 44 

Huonepöly 38 

Kala 38 

Maitotuotteet 37 

Soija 37 

Yhteensä 822 

 

Kymmenen yleisimmän allergisoivan aineen joukkoon lukeutui yhteensä 822 kpl 

allergioita. Allergioiden kokonaismäärä oli 1 182 kpl, jolloin kymmenen yleisimmän 

2 135

359

212

Ei 78,9 % Epäily 13,3 %  Kyllä 7,8 %
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allergisoivan aineen joukkoon sisältyi kokonaisuudessaan 75,7 % allergisoivaa. Yhdellä 

koiralla oli keskimäärin 2 allergiaa. 

 

147 allergista koiraa oli saanut allergiaoireiden hoitoon kortisonia jossain vaiheessa 

elämänsä aikana. 

 

 

 

5.5 Autoimmuunisairaudet  

 

Taulukko 31. Koirien autoimmuunisairaudet. 

Autoimmuunisairaudet Kpl % 

Kyllä 42 1,6 

Ei 2620 98,4 

 

42 koiralla, eli vajaalla kahdella prosentilla sekarotuisista oli todettu jokin 

autoimmuunisairaus. 

 

Taulukko 32. Koirien autoimmuunisairaudet. 

Autoimmuunisairaus Tarkennukset Kpl 

Kilpirauhasen vajaatoiminta  5 

Systeeminen lupus  4 

Atopia  3 

Addisonin tauti  3 

Eosinofiilinen myosiitti  2 

Cushing  2 

IMHA  1 

 AIHA 2 

Munuaisvika  1 

Munuaisten vajaatoiminta  1 

Pemfigus Foliaceus  1 

Perianaalifistelia  1 

Demodikoosi  1 
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Autoimmuunitulehdus  1 

Diabetes  1 

Inflamatorinen suolistosairaus  1 

Yhteensä   30 

 

Lisäksi yhden koiran elimistö ei kyennyt tunnistamaan normaaleja proteiineja hyväksi, 

jolloin elimistö poisti molekyylit verellä suolistosta. 

31 näiden 42 koiran autoimmuunisairautta oli eritelty seuraavassa kyselyn kohdassa, ja 

autoimmuunisairauksista yleisimmäksi paljastui kilpirauhasen vajaatoiminta eli 

hypotyreoosi. Seuraavana listassa oli Sle, eli systeeminen lupus. AIHA on merkitty 

IMHA:n alaviitteeseen, koska eräälle koiralle oli merkitty molemmat ja taudit ovat 

hyvin lähellä toisiaan. Yksittäisiä munuaisten vajaatoimintoja ja muita 

autoimmuunisairauksia esiintyi sekarotuisilla, mutta jokaista (mukaan lukien 

kilpirauhasen vajaatoimintaa) todella marginaalinen osa koko otantaa. 

 

 

5.6 Neurologiset sairaudet  

 

2,7 % koirista eli 73 yksilöllä oli todettu jokin neurologinen sairaus. 

 

Taulukko 33. Koirien neurologiset sairaudet. 

Neurologiset sairaudet Tarkennukset Kpl 

Epilepsia  51 

 

traumaperäinen 

(kallonmurtuma) 1 

 kasvaimen aiheuttama 1 

Vapina  3 

Perinnöllinen kuurous  2 

Toispuoleinen halvaus (tapaturma)  1 

Hermokipu  1 

Idiopaattinen Vestibulaarisyndrooma  1 

Lateraaliset aivokammiot laajentuneet  1 

Yhteensä   62 
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Yleisin neurologinen sairaus, jota esiintyi 53 kertaa koirissa, oli epilepsia. Yhdellä 

koiralla epilepsia oli seurausta kallonmurtumasta ja toisella kasvaimesta. Kolme koiraa 

kärsi vapinoista, kaksi oli perinnöllisesti kuuroja. Yksittäisten tapausten (4 kpl) 

joukossa oli yksi traumaperäinen toispuoleinen halvaus. 

 

 

5.7 Sydänsairaudet  

  

Hyvin harva koira kärsi sydänongelmista - vain 78 koiralla kokonaismäärästä oli todettu 

jonkunlaisia ongelmia sydämen kanssa.  

Yhdellä koiralla oli keskimäärin 1,4 poikkeamaa sydämessä - useilla oli varsinaisen 

sairauden lisäksi sivuääniä, ja joillain oli kaksi sydänsairautta. Olen erotellut ne 

vastaukset, joissa mainittiin selkeästi vanhuus syyksi. Koirien ikää ei ole kysytty, joten 

on mahdollista että osa vastaajista on jättänyt mainitsematta vanhuuden vaikutuksen. 

Taulukko 34. Koirien sydänviat. 

Havainto  Vastauksia Vanhuus Yhteensä 

Sivuääniä  49 10 59 

Vajaatoiminta  13 8 21 

 

Ylipainon 

seuraus 1   1 

Läppävuoto    2 2 

Eteiskammioläppien degeneraatio 1   1 

Endokardoosi  3 1 4 

Laajentuma   4 1 5 

Kammiovärinä  1   1 

Rytmihäiriö  2   2 

Dilatoiva kardiomyopatia 3   3 

Reikä vasemmassa kammiossa 1   1 

Sydänvika 

vanhalla  3   3 

Jättää lyöntejä välistä 1   1 

Määrittelemättömiä 

vanhuudenvaivoja 3   3 

Epäily   6   6 

Yhteensä   91 22 113 
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5.8 Kivesvikaisuus 

 

 

Taulukko 35. Uroskoirien kivesten laskeutuminen. 

Kivesten laskeutuminen Kpl 

Kyllä 1156 

Leikattu ennen nykyiseen 

kotiin tuloa 49 

Toinen 45 

Ei 18 

Ei vielä 4 

Muu 2 

 

Uroskoirilla kivekset olivat pääsääntöisesti laskeutuneet hyvin. 1 154 koiralla (1 281 

uroksesta, kohtaan vastattiin 1271 uroksen osalta) molemmat kivekset olivat 

laskeutuneet normaalisti. 48 urosta oli kastroitu ennen nykyiselle omistajalleen 

tulemista ja neljä uroskoiraa olivat vielä niin pieniä pentuja, ettei niiden kivesten 

kohtalosta tiedetty. Ainoastaan toinen kives laskeutui 44 koiralla, ja kahdella koiralla 

kivekset laskeutuivat, mutta toinen sittemmin katosi piilokivekseksi nivusiin (kohdassa 

”Muu”). Yksi koira oli leikattu ja kivekset olivat olleet vatsaontelon puolella. 18 

uroksen kivekset eivät olleet laskeutuneet ollenkaan. 

 

 

5.9 Napatyrä 

 

Taulukko 36. Koirien napatyrä. 

Koirien napatyrät Kpl % 

Ei 2364 88,8 

Kyllä 108 4,1 

En tiedä 190 7,1 
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4,1 %:lla koirista oli ollut napatyrä, ja 7,1 % ei tiennyt vastausta kysymyksen. 

Ehdottomasti suurin osa, 88,8 %, ei ollut saanut napatyrää. 

 

 

6. Työn pohdinta  
 

Kaiken kaikkiaan sekarotuisilla koirilla terveystilanne näyttäisi hyvältä – 

puhdasrotuisiin verrattuna ei suuria eroja luustokuvausten perusteella ole. Valitettavasti 

vertaaminen puhdasrotuisten neurologisten ja autoimmuunien sairauksien, allergioiden, 

napatyrien ja kivesvikojen kohdalla ei kuitenkaan ollut mahdollinen johtuen puuttuvasta 

luotettavasta tiedonlähteestä.  

Ainoa päätelmä, jonka uskaltaisin itse vetää sekarotuisten ja puhdasrotuisten koirien 

välille on suurempi hedelmällisyys. Vaikka joidenkin rotujen piirissä on todettu 

jättirotujen saavan yleisesti ottaen enemmän pentuja kuin keskimääräisyydet antavat 

olettaa, menee keskimääräinen pentuekoko silti alemmaksi kuin sekarotuisten – joihin 

on myös laskettu mukaan pienet ja suuret sekarotuiset. Tätä tulosta tarkasteltaessa tulee 

myös muistaa, että kuten kymmenen yleisimmän sekarotuisissa käytetyn koirarodun 

listalta näkee, koirista moni on keskikokoa.  

Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen tehdä, vaikka se suuren 

vastausmäärän takia veikin paljon aikaa. Aloitin opinnäytteen suunnittelemisen ja 

toteuttamisen tammikuussa, jolloin kirjoitin pohjia hieman erilaiselle 

sekarotuisuuskulttuurin työlle. Lopulta päädyin terveyskyselyyn, ja annoin sille 

vastausaikaa kaksi kuukautta. Kyselyn tekemiseen kului aikaa muutama vuorokausi, ja 

alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksenani oli aloittaa tulosten tilastointi 

suoraan silloin, kun kysely olisi päättynyt. Vastaustulvan takia päädyin kuitenkin 

aloittamaan vastausten läpikäyntiä pian kyselyn julkaisemisen jälkeen, mistä olen 

jälkeenpäin kiittänyt itseäni monesti. Tunteja, viikkoja ja kuukausia meni 

kokonaisuudessaan vastausten läpikäymiseen ja tulosten varmistamiseen. Koko kyselyä 

ei ole edes mahdutettu tähän työhön, vaan viimeinen osa, joka käsitteli muita, kyselyssä 

kysymättömiä sairauksia, on yhäkin käsittelemättä johtuen siitä, että kyseisen kohdan 

läpikäynti tulee aikanaan olemaan todella työlästä. Vastaukset olivat toisinaan todella 
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pitkiä ja toisinaan hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä. Yksittäiset ruotsinkieliset vastaukset 

myös tuottivat oman haasteensa, kun ruotsinkielinen sairaussanasto ei ollut ennestään 

tuttua.  

Jos voisin tehdä jotain toisin, olisin luonut kyselyn aikaisemmin, ja muokannut 

kysymyksiä selkeämpään muotoon. Nyt moni ihminen kysyi erikseen, saiko jo 

menehtyneiden sekarotuisten osalta vastata. Myöskin sekarotuisten vanhempien 

terveystulosten tärkeyttä mitannut kysymys aiheutti paljon ihmetystä sen suhteen, että 

kyselyssä pyydettiin vastaamaan sen aikaisia mielipiteitä, mitä oli kyseistä koiraansa 

hankkiessaan ajatellut – ei nykypäivän mielipiteitä, jotka monesti olivat eriäviä 

suhteessa aikaisempien vuosien ajattelutapaan.  

Opinnäytetyön onnistumista myös edesauttoi suunnattomasti lähipiirin ja vastaavan 

opettajan kärsivällisyys vastailla kysymyksiini.  
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LIITTEET 
LIITE 1. Sekarotuisissa käytetyt rodut. 

FCI 1 muunnokset Kpl 

australiankarjakoira   15 

australiankelpie   10 

australianpaimenkoira   26 

beaucenpaimenkoira   2 

belgianpaimenkoirat   67 

  tervueren 9 

  malinois 8 

  groenendael 3 

bordercollie   101 

bouvier   3 

brienpaimenkoira    3 

ceskoslovensky vlcak   14 

collie   106 

  pitkäkarvainen 27 

  lyhytkarvainen 16 

etelävenäjänkoira   3 

hollanninpaimenkoirat   7 

  pitkäkarvainen 3 

katalonianpaimenkoira    1 

kuvasz   3 

mudi   1 

owczarek podhalanski   4 

partacollie   5 

polski owczarek nizinny   1 

pumi   12 

pyreneittenpaimenkoira   4 

sarloos wolfhound   2 

saksanpaimenkoira   584 

schipperke   9 

serra de airesinpaimenkoira   4 

shetlanninlammaskoira   5 

valkoinenpaimenkoira   42 

vanhaeglanninlammaskoira   2 

welsh corgi   18 

  cardigan 7 

  pembroke 3 

+     

lammaskoira   1 

paimenkoira   12 

yhteensä   1143 
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FCI 2 Kpl 

anatolianpaimenkoira 2 

appenzellinpaimenkoira 1 

berhandinkoira 18 

berninpaimenkoira 48 

bokseri 51 

bullmastiffi 12 

cane corso 7 

dobermanni 58 

dogo argentino 19 

englanninbulldoggi 11 

englanninmastiffi 1 

espanjanmastiffi 4 

estrelanvuoristokoira 7 

hovawart 16 

kanariandoggi 1 

kaukaasiankoira 41 

keskiaasiankoira 5 

kääpiöpinseri 38 

kääpiösnautserit 24 

landseer 10 

leonberginkoira 15 

mastiffi 4 

napolinmastiffi 1 

newfoundlandinkoira 33 

pinseri 13 

pyreneittenkoira 12 

pyreneittenmastiffi 12 

rottweiler  149 

shar pei 5 

snautserit 21 

suursnautseri 15 

tanskalais-ruotsalainen pihakoira 1 

tanskandoggi 39 

tiibetinmastiffi 19 

venäjänmustaterrieri 2 

+   

bulldoggi 1 

yhteensä 716 
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FCI 3 muunnokset kpl 

amerikanstaffordshirenterrieri   41 

andalusianrottakoira   8 

australianterrieri   1 

borderterrieri   4 

brasilianterrieri   1 

bullterrieri   3 

cairnterrieri   5 

dandiedinmontinterrieri   2 

englanninkääpiöterrieri   1 

jackrussellinterrieri   61 

kettuterrieri    8 

  karkeakarvainen 2 

  sileäkarvainen 2 

kääpiöbullterrieri   3 

parsonrussellinterrieri   12 

saksanmetsästysterrieri   8 

silkkiterrieri   3 

staffordshirenbullterrieri   13 

vehnäterrieri   4 

yorkshirenterrieri   13 

+     

tuntematon terrieri   35 

yhteensä   230 

 

FCI 4 muunnokset Kpl 

mäyräkoira   76 

  karkeakarvainen 19 

  pitkäkarvainen 9 

  lyhytkarvainen 3 

  sileäkarvainen 3 

kaniinimäyräkoira   2 

  pitkäkarvainen 1 

kääpiömäyräkoira     

  karkeakarvainen 1 

  pitkäkarvainen 2 

yhteensä   116 

 

FCI 5 muunnokset Kpl 

akita   9 

alaskanmalamuutti   60 

amerikanakita   7 
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basenji   2 

chow chow   3 

eurasier   4 

faaraokoira   3 

harmaa norjanhirvikoira    97 

islanninlammaskoira   2 

itäsiperianlaika    44 

japaninpystykorva    2 

jämtlanninpystykorva    53 

karjalankarhukoira   167 

lapinporokoira   95 

lunnikoira   1 

länsigöötanmaanpystykorva   5 

länsisiperianlaika    14 

musta norjanhirvikoira   1 

pohjanpystykorva   33 

portugalinpodenco   6 

saksanpystykorvat   1 

  pomeranian 8 

  kleinspitz  17 

  mittelspitz 12 

  keeshond 4 

samojedinkoira    64 

siperianhusky   80 

suomenlapinkoira    84 

suomenpystykorva   184 

valkoinen ruotsinhirvikoira   1 

venäläis-eurooppalainen laika   5 

+     

pystykorva    54 

karhukoira   37 

hirvikoira   17 

lapinkoira   77 

husky   99 

laika   38 

metsästyskoira   2 

podenco   15 

yhteensä   1407 

 

FCI 6 Kpl 

amerikankettukoira 2 

baijerinvuoristovihikoira 2 

basset hound 7 
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beagle 53 

dalmatiankoira 49 

dreeveri 15 

englanninkettukoira 1 

petit basset griffon vendeen 1 

rhodesiankoira 1 

suomenajokoira 105 

venäjänajokoira 10 

+   

ajokoira 101 

jäniskoira 3 

basset 1 

yhteensä  351 

 

FCI 7 muunnokset Kpl 

bracco italiano   1 

bretoni   12 

englanninsetteri   12 

gordoninsetteri   1 

isomünsterinseisoja   1 

irlanninsetteri   23 

pienimünsterinseisoja   8 

pointteri   10 

saksanseisoja   41 

  karkeakarvainen 10 

  pitkäkarvainen 1 

  lyhytkarvainen 8 

spinone   1 

+      

lintukoira   4 

setteri   5 

münsterinseisoja   4 

yhteensä   142 

 

FCI 8 Kpl 

amerikancockerspanieli 9 

cockerspanieli  33 

englanninspringerspanieli 13 

espanjanvesikoira 6 

fieldspanieli 3 

kiharakarvainen noutaja 1 

kooikerhondje 1 
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kultainennoutaja 161 

labradorinnoutaja 308 

lagotto romagnolo 1 

novascotiannoutaja  45 

portugalinvesikoira 7 

sileäkarvainen noutaja 27 

viiriäiskoira 1 

walesinspringerspanieli 8 

+   

spanieli  17 

springerspanieli 4 

noutaja  20 

yhteensä 665 

 

FCI 9 muunnokset Kpl 

bichon frisé   21 

bolognese    16 

bostoninterrieri   1 

cavalier kingcharlesinspanieli   7 

chihuahua   62 

coton de tulear   27 

havannankoira    24 

japanese chin   5 

kiinanharjakoira   17 

kiinanpalatsikoira   8 

kingcharlesinspanieli   2 

lhasa apso    15 

maltankoira   2 

mopsi   6 

papillon   8 

phalene   3 

petit brabançon   1 

ranskanbulldoggi    15 

shih tzu   2 

tiibetinspanieli   45 

tiibetinterrieri    16 

venäjänbolonka   9 

venäjäntoy    12 

villakoirat   39 

  isovillakoira  19 

  keskikokoinen  7 

  kääpiövillakoira  34 

  toyvillakoira  12 
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+     

perhoskoira   28 

pikkuvillakoira   2 

yhteensä   465 

 

FCI 10 Kpl 

afgaaninvinttikoira 1 

irlanninsusikoira 4 

italianvinttikoira 5 

puolanvinttikoira 1 

whippet 12 

+   

vinttikoira 7 

yhteensä 30 

 

EI-FCI Kpl 

alaskanhusky 8 

amerikanbulldoggi 18 

amerikanpitbullterrieri 44 

andalusianpodenco  7 

chinook 1 

koolie 1 

galgo  10 

galiciankarjakoira 1 

patterdalenterrieri 3 

plotthound 1 

rescue 3 

seiskarinkoira 2 

singaleesinkoira 1 

susi 36 

susikoira 7 

vanhaenglanninbulldogi 3 

vanhasaksanpaimenkoira  1 

working russell 3 

yhteensä 150 

 

 

LIITE 2. ALLERGISIA OIREITA AIHEUTTAVIEN AINEIDEN KOKONAISLISTA. 

Allergian kohde Tarkennus Kpl 
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Vehnä   377 

Naudanliha  85 

Sika  66 

Varastopunkit  56 

Kana  44 

Siitepölyt  44 

Huonepöly  38 

Kala  38 

Maitotuotteet  37 

Soija  37 

Homeet  33 

Lammas  27 

Kananmunat  23 

Koivu  21 

Leppä  20 

Maissi  20 

Viljat  20 

Pujo  15 

Riisi  15 

Riista  14 

Peruna  14 

Lisäaineet  13 

Porkkana  8 

Hilse  7 

Lääkeaineet, joista  6 

  1 Ivermektiiini   

  1 Penisilliiniyliherkkyys   

  2 x Stronghold   

Hajuvedet  6 

Heinät  5 

Ampiaisenpistot  5 

Hiiva  5 

Merilevä  4 

Nappula  4 

Kalkkuna  4 

Ohra  4 

Tomaatti  4 

Siitepöly  3 

Ruis  3 

Lohi  3 

Itikanpistot  3 

Omena  3 

Saarni  2 

Tammi  2 

Rasvaiset kalat  1 
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Sian luut  1 

Purkkiruokien hyytelö  1 

Raakaluut  1 

Lohiöljy  1 

Sinappi  1 

Kukinnot  1 

Kirput  1 

Kaura  1 

Muovi  1 

Ankka  1 

Pölypunkit  1 

Nokkonen  1 

Riista  1 

Eläinten ruuat  1 

Bataatti  1 

Paprika  1 

Pellava  1 

Sisäelimet  1 

Mäkäräiset  1 

Kookosöljy  1 

Ulkomainen liha  1 

Kana kypsänä  1 

Proteiini  1 

Teolliset vitamiinilisät  1 

Kaikki muu liha paitsi kalkkuna ja hirvi  1 

Kemikaalit  1 

Pyökki  1 

Paju  1 

Nata  1 

Kattara  1 

Rolli  1 

Raiheinä  1 

Karvamesiheinä  1 

Tuoksusimake  1 

Koiranheinä  1 

Tuoksukki  1 

Jauhosavikka  1 

Heinäratamo  1 

Hierakat  1 

Revonhäntä  1 

Pullularia  1 

Fusarium  1 

Tupakansavu  1 

Kapokki  1 

Yhteensä  1182 
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LIITE3  KYSELY. 

Sekarotuisten koirien terveyskysely 
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Tämä on kysely sekarotuisten koirien omistajille, ja sitä tullaan käyttämään osana 

opinnäytetyötäni Keski-Pohjanmaan ammattikoulussa, Kannuksen yksikössä 

eläintenhoitajaksi opiskellessani sekarotuisista. Toivoisin mahdollisimman monen 

jaksavan käyttää aikansa kyselyyn sekarotuistensa osalta. Sekarotuisella viittaan nyt 

kahden tai useamman koirarodun sekoitukseen. Lomakkeen täyttämiseen menee noin 

kymmenisen minuuttia.  

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa sekarotuisten koirien tilannetta Suomessa. Kyselyyn 

voit vastata torstaihin 2.4.2015 asti. 

Mikäli sinulle tulee kysyttävää kyselystä, laitathan sähköpostia osoitteeseen 

socialmask[a]hotmail.fi (korvaa [a] @-merkillä) 

- Katja Upmal, Kannus. 

*Pakollinen 

Koirassasi olevat rodut  

Mikäli tiedossa. 

  

  

  

  

  

Koirasi sukupuoli * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o uros  

o narttu  

Koirasi ikä * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o alle 6kk  

o 6kk-1v  

o 1,5v-2,5v  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhotmail.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPjiuoz31K4GrJegja-ncFGhW2kg
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o 3-4v  

o 4,5-5,5v  

o 6-7v  

o 7,5-8v  

o 8,5-9,5v  

o 10 tai enemmän  

o Koira on kuollut  

Miksi päädyit sekarotuiseen koiraan? * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Tunsin koiran vanhemmat/toisen vanhemman henkilökohtaisesti  

o Halvemman hinnan takia  

o Koira tuli vahingon kautta aikuisena  

o Halusin antaa kodin rescuekoiralle  

o En löytänyt mieleistäni rotua  

o Halusin nopeasti koiran  

o Halusin tietynlaiseen tarkoitukseen jalostetun/kasvatetun koiran ja koin, 

että saisin sen kyseisestä yhdistelmästä/sekarotuisesta  

o Halusin jalostuskoiran  

o Sekarotuiset ovat terveempiä  

o Muu:  

Mistä koirasi saapui sinulle * 

Voit valita useamman. 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Rescue  

o Suunniteltu pennutus  

o Vahinkopentue  

o Koira on oma kasvattini  

o Muu:  

Kuinka monta pentua koirasi pentueeseen syntyi? * 

Merkitse vain yksi soikio. 
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o 1  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9  

o 10  

o 11 tai enemmän  

o En tiedä  

Oliko koirasi emää terveystutkittu etukäteen ennen pentueen syntymää? * 

Voit valita useamman 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Lonkkaniveldysplasia  

o Selän kuvaus  

o Patellaluksaatio  

o Kyynärnivelen kasvuhäiriöt  

o Silmätutkimukset  

o Ei ollut  

o En tiedä  

o Muu:  

Mikäli kyllä, millaisia tuloksia se on saanut?  

  

  

  

  

  

Oliko koirasi isää terveystutkittu etukäteen ennen pentueen syntymää? * 

Voit valita useamman 
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Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Lonkkaniveldysplasia  

o Selän kuvaus  

o Patellaluksaatio  

o Kyynärnivelen kasvuhäiriöt  

o Silmätutkimukset  

o Ei ollut  

o En tiedä  

o Muu:  

Mikäli kyllä, millaisia tuloksia se on saanut?  

  

Kuinka tärkeänä pidit vanhempien terveystutkimuksia? * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Erittäin tärkeänä  

o Tärkeänä  

o En juuri lainkaan tärkeänä  

o Niillä ei ollut mitään merkitystä  

Oliko pentusi käynyt eläinlääkärin tarkastuksessa ennen kuin ostit sen? * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o Ei  

o En tiedä  

o Koira ei tullut minulle pentuna  

Kuinka paljon maksoit sekarotuisestasi? * 

Valitse lähimpänä oleva summa. 

Merkitse vain yksi soikio. 

o 0€  

o 50-100€  
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o 150-250€  

o 300-400€  

o 450-550€  

o 600-700€  

o 750-850€  

o 900-1 000€  

o Enemmän kuin 1 000€  

Oletko tyytyväinen koirasi hintaan? * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o En, liian alhainen  

o En, liian korkea  

Minkä koet olevan optimaalinen hinta sekarotuiselle, suunnitellun pentueen 

pennulle? * 

Hypoteesissa puhutaan pentueesta, jonka molemmat vanhemmat ovat tutkittu 

vapaiksi rotujensa tyypillisimmistä perinnöllisistä sairauksista, ja suku on 

tiedossa pitkällekin. 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o 0€  

o 50-100€  

o 150-250€  

o 300-400€  

o 450-550€  

o 600-700€  

o 750-850€  

o 900-1 000€  

o Enemmän kuin 1 000€  

Minkä koet olevan optimaalinen hinta sekarotuiselle vahinkopentueen pennulle? 

* 

Voit valita useamman. 
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Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o 0€  

o 50-100€  

o 150-250€  

o 300-400€  

o 450-550€  

o 600-700€  

o 750-850€  

o 900-1 000€  

o Enemmän kuin 1 000€  

Onko koirasi luustoa kuvattu eläinlääkärissä?  

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä Siirry kysymykseen 18. 

o Ei Siirry kysymykseen 28. 

Luustotutkimukset 

Jos koirasi on kuvattu lonkkaniveldysplasian varalta, millaiset tulokset se on 

saanut? * 

Voit valita yhden tai useamman. Jos koirallasi on esimerkiksi A/B:n arvio, voit 

merkitä sekä A:n että B:n. Mikäli eläinlääkäri on antanut ainoastaan suullisen 

arvion, voit kirjoittaa sen kohtaan "muu". 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o A  

o B  

o C  

o D  

o E  

o Koiran lonkkia ei ole tutkittu lonkkaniveldysplasian varalta  

o Muu:  

Kuka antoi koiralle ylläolevan lausunnon lonkkaniveldysplasiasta?  
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Jos koiran lonkkia ei ole kuvattu, voit jättää tämän kohdan tyhjäksi 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Eläinlääkäri  

o Suomen Kennelliitto  

Jos koirasi selkä on kuvattu, millaisen tuloksen se on saanut?  

Jos koiran selkää ei ole kuvattu, voit jättää tämän kohdan tyhjäksi. 

Kuka on antanut koiran selästä lausunnon?  

Jos koiran selkää ei ole kuvattu, voit jättää tämän kohdan tyhjäksi. 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Eläinlääkäri  

o Suomen kennelliitto  

o Muu  

Kuka antoi ylläolevan lausunnon koirasi kyynärnivelistä?  

Jos koiran kyynärniveliä ei ole tutkittu, voit jättää tämän kohdan tyhjäksi. 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Eläinlääkäri  

o Suomen Kennelliitto  

o Muu  

Jos koirasi kyynärnivelet on kuvattu, millaisen tuloksen se on saanut? * 

Voit jälleen valita useamman, mikäli koirallasi on esimerkiksi tuloksena 0/1. 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o 0  

o 1  

o 2  

o 3  

o Koiran kyynärniveliä ei ole tutkittu  

o Muu:  

Miksi koira on luustokuvattu eläinlääkärissä? * 
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Voit valita useamman. 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Oireilu  

o Epäily (esim. sukurasite)  

o Kasvattajan suositus  

o Harrastukset  

o Jalostuskäytön takia  

o Oma mielenkiinto  

o Muu:  

Onko koirallasi jokin seuraavista luustosairauksista?  

Rastita vain mikäli kyllä. Kohtaan "muu", voi kirjoittaa mikäli koiralla on jokin 

listasta pois jäänyt luustosairaus. 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Kraniomandibulaarinen osteopatia  

o Legg Perthes  

o Osteokondroosi  

o Välilevykalkkeuma  

o Muu:  

Koirasi ikä, kun yllämainitut tulokset on sille annettu? * 

Jos yllämainitut tulokset tulivat eri ikäkausilta, merkitse kaikki iät jolloin 

tutkimukset tehtiin. 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o alle 6kk  

o 6kk-1v  

o 1,5v-2,5v  

o 3-4v  

o 4,5-5,5v  

o 6-7v  

o 7,5-8v  

o 8,5-9,5v  
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o 10 tai enemmän  

Polvet 

Jos koiraltasi on tutkittu polvet patellaluksaation varalta, minkä tuloksen se on 

saanut? * 

Mikäli eläinlääkäri antoi vain suullisen arvion, voit kirjoittaa sen kohtaan "muu". 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o 0  

o 1  

o 2  

o 3  

o Koirallani ei ole tehty polvitutkimuksia  

o Muu:  

Silmät 

Onko koiran silmiä tutkittu eläinlääkärissä?  

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä Siirry kysymykseen 29. 

o Ei Siirry kysymykseen 33. 

Silmätutkimukset 

Miksi koiran silmät on tutkittu eläinlääkärissä? * 

Voit valita useamman. 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Oireilu  

o Epäily (esim. sukurasite)  

o Kasvattajan suositus  

o Harrastukset  

o Jalostuskäytön takia  

o Oma mielenkiinto  

o Koiran silmiä ei ole tutkittu  

o Muu:  
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Onko koirasi silmissä todettu muutoksia? * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o Ei  

Mikäli kyllä, millaisia muutoksia?  

  

Koirasi ikä tutkittaessa * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o alle 6kk  

o 6kk-1v  

o 1,5v-2,5v  

o 3-4v  

o 4,5-5,5v  

o 6-7v  

o 7,5-8v  

o 8,5-9,5v  

o 10 tai enemmän  

Allergiat 

Onko koirallasi todettu allergioita? * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Kyllä  

o Ei  

o Epäily  

Jos kyllä, mille aineelle/aineille koira on yliherkkä?  

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Naudanliha  

o Kana  

o Maitotuotteet  
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o Lammas  

o Kala  

o Sika  

o Kananmunat  

o Riista  

o Vehnä  

o Soija  

o Huonepöly  

o Varastopunkit  

o Siitepölyt  

o Homeet  

o Hilse  

o Hajuvedet  

o Koivu  

o Leppä  

o Pujo  

o Muu  

Jos valitsit kohdan "muu", kerro mitä listasta puuttuvaa/puuttuvia koirasi 

allergisoi.  

  

Onko koirallesi annettu kortisonia allergiaoireisiin?  

Vastaa vain, mikäli vastasit, että koirallasi on allergiaoireita. 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o Ei  

Loppuviimeeksi 

Laskeutuiko urokseltasi molemmat kivekset?  

Vastaa vain, jos omistat uroksen. 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  
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o Ei  

o Toinen  

o Muu:  

Onko koirallasi ollut napatyrää? * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o Ei  

o En tiedä  

Onko koirallasi todettu autoimmuunisairauksia? * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o Ei  

Jos kyllä, mitä?  

 Onko koirallasi synnynnäisiä hammaspuutoksia? * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Kyllä  

o Ei  

o En tiedä  

Onko koirallasi jokin neurologinen sairaus? * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Kyllä  

o Ei  

Jos kyllä, mikä?  

Onko koiralla sydänongelmia? * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Kyllä  
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o Ei  

Jos kyllä, mitä?  

Onko koirallasi todettu muita sairauksia, joita ei ole jo edellä kysytty? Jos kyllä, 

kirjoita kyseiset koirasi sairaudet alle.  

 


