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1. YHTEENVETO 

  

Rodun käyttötarkoitus 
Jakutianlaika on voimakas, vahvaluustoinen, hyvin kehittyneillä lihaksilla varustettu, keskikokoinen ja kompakti 
koira. Se on kompakti ja kohtalaisen korkea raajainen, ja sillä on paksu nahka, jonka ei tulisi olla koskaan löysä. 
Turkki on hyvin kehittynyt, ja sen pitää kestää työskentelyä ja elämistä arktisissa olosuhteissa. Sukupuolileima 
on hyvin edustettuna; urokset ovat kookkaampia ja massiivisempia kuin nartut. Jakutianlaika on 
rotumääritelmän mukaan reki- ja metsästyskoira jonka kanssa harrastetaan aktiivisesti ulkoilua, talvisia 
koiraurheilulajeja ja näyttelyitä. Jakutianlaikan tulee säilyä monipuolisena harrastuskoirana ilman että rotu 
jakautuu käyttö- ja näyttelylinjoihin. Erityisen tärkeää on edistää rodun terveystilannetta, luonnetta, sekä 
samalla pyrkiä säilyttämään kanta ulkomuodoltaan korkeatasoisena. Jakutianlaikan tulisi olla koko perheen 
koira ja kuitenkin säilyttää arktisen työkoiran ominaisuutensa. FCI on merkinnyt jakutianlaikan työkoiraksi 
”Käyttökoetulos vaaditaan” merkinnöillä. Jalostusta olisikin vietävä enenevässä määrin työkoiran 
ominaisuuksien säilyttävään ja parantavaan suuntaan. On suositeltavaa, että rodun harrastajat kokeilevat lajeja 
ja kertovat rehellisesti koiran käyttöominaisuuksista vedossa, metsästyksessä tai paimennuksessa. Suomen 
jakutianlaika ry laatii kyselyn käyttöominaisuuksista jonka avulla kartoitetaan kuinka paljon Suomesta löytyy 
harrastajia ja kuinka paljon löytyy vain kotikoirana eläviä jakutianlaikoja. Rodun harrastajille suositellaan 
tulevaisuudessa tähtäämään kokeisiin ja näyttöihin ja pyritään luomaan mahdollisuuksia osallistua kokeisiin ja 
testeihin ns. matalalla kynnyksellä. 
 
Keskeisimmät jalostustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi 

 
Populaation rakenne ja jalostuspohja 

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

• Jalostuskoirien monipuolinen käyttö 

• Uusintayhdistelmien välttäminen 

• Matadori-jalostuksen välttäminen 

• Täydentävien yhdistelmien teettäminen 

• Tuontikoirien määrän lisääminen 

• Suositellaan käyttämään ulkomaisia koiria 

 

 

 

• Suositellaan käyttämään monipuolisesti myös 
”huonompia” yksilöitä jalostuksessa ja 
yhdistämään niitä ”parempien” yksilöiden 
kanssa (PEVISAn täyttäviä yksilöitä) 

• Jalostusuroksille suositellaan max 30 pentua 

• Jalostuskoirille suositellaan yli 2 vuoden ikää 
jalostuskäytölle 

• Seurataan sukusiitoksen kehitystä 

• Seurataan tuontikoirien sukulaisuussuhteita ja 
tuontikoirien määriä 

• Suositellaan tuontikoirien ja ulkomaisten 
urosten käyttöä jalostuksessa 

• Suositellaan edelleen pidättäytymistä liiallisista 
sukusiitosyhdistelmistä 

• Populaation rakenteen ja laajuuden 
seuraaminen vuosittain, rekisteröintien ja 
tuontien seuranta ja tilastointi, julkaiseminen 
yhdistyksen nettisivuilla  

• suositellaan tuontikoiria mahdollisimman laajasti 
eri suvuista 

 
Terveys ja lisääntyminen 
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Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

• Terveystilanteen parantaminen 

• Keräämään lisää terveystutkimuksia 

• Glaukooman vastustaminen 

• Selän ongelmien vastustaminen 

• Lonkkatilanteen parantaminen 

• Säilytetään rotu elinvoimaisena 

• Jakutianlaikojen terveystilanteen 
kartoittaminen säännöllisillä terveyskyselyillä    
sekä jalostustietokannasta saatavien tulosten 
taulukoimisella sekä analysoimalla tuloksia 

• Suositellaan myös mittamaan silmänpaineet 
koirilta, joilla on ICAA kohtalainen tai vakava 
tulos 

• Suositellaan ottamaan viralliset 
selkäröntgenkuvat 

• Suositellaan omistajia ja kasvattajia 
merkitsemään jalostustietojärjestelmään oman 
koiransa kuoliniän ja -syyn  

• Suositellaan sairaiden koirien ehdotonta 
poissulkemista jalostuskäytöstä (esim. 
glaukooma diagnoosin saaneet)  

• Jalostustoimikunta tekee kasvattajille 
lisääntymiskyselyn 

• Suositellaan pentujen BAER testausta  

• Suositellaan odottamaan koiran edellisten 
jälkeläisten terveystutkimuksia ennen koiran 
uudelleen käyttöä jalostuksessa 

 
Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

• Reki- ja metsästyskoiran luonteen säilyttäminen 

• Liian arkojen ja aggressiivisten koirien 
poistaminen jalostuksesta 

• Pyritään poistamaan rodusta liiallinen arkuus 

• Pyritään säilyttämään rodun monipuoliset 
käyttöominaisuudet 

• Suositellaan arkojen ja vihaisten koirien 
ehdotonta poissulkemista jalostuksesta 

• Luonteiden kehityksen seuranta 
luonnekyselyllä 

• Kerätään näyttelyarvostelukaavakkeista EVA- ja 
hylätty-tuloksia sekä kartoittaa minkä verran 
ko. tuloksista johtuu 
käyttäytymisestä/luonteesta 

• Kannustetaan omistajia ja kasvattajia 
testaamaan käyttöominaisuuksia testeillä ja 
kokeilla, mutta myös ihan kotioloissa matalalla 
kynnyksellä 

 
Ulkomuoto 

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

• Rotumääritelmän mukaisen ulkonäön ja 
rakenteen ylläpitäminen ja tyypin 
yhtenäistäminen 

• Kiinnitetään huomiota suoriin polvikulmauksiin 
ja ahtaisiin takaliikkeisiin 

• Seurataan näyttelyarvosteluita 
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Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot 
 
PEVISA 2023-2027: 

Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo on 

lonkkaniveldysplasian aste C, C-lonkkaisen saa parittaa vain A- tai B-lonkkaisen kanssa. 

 

Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva gonioskopia silmätarkastustulos. 

Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta. 

Poikkeuslupa: ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätutkimusta 
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2. RODUN TAUSTA 

 
Alkuperä ja käyttötarkoitus 
Reki-, metsästys- ja paimenkoira 

 
Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa 
Jakutianlaika, on alun perin Pohjois-Itä Venäjän alkuperäiskansan jalostama primitiivinen kantarotu. Vuoden 
1635 kasakoiden asiakirjoissa mainitaan koirat, jotka elivät yhdessä alkuperäisväestön kanssa. Koiria käytettiin 
luonnollisina kulkuvälineinä arktisella alueella. Rotu on alun perin toiminut niin veto -kuin metsästyskoirana, 
Sahan tasavallan alueella, Jakutiassa. Jakuutit käyttivät koiria luonnollisina kulkuvälineinä arktisella Siperian 
alueella, jossa välimatkat ja olosuhteet olivat pitkiä ja ankaria. Rotu on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa 
ja säilynyt elinvoimaisena aina tähän päivään asti, vaikka se onkin lähtöisin pienestä kantapopulaatiosta. 
Vuoden 1622 julkaistussa Nicolaas Cornellisson Witsenin kirjassa, Noor en Oost Tartarye, sisältää ensimmäiset 
kuvatodisteet näistä Jakutian koirista. Kuvissa esitetään myös, kuinka koiria käytettiin kuormanvetäjien ohella 
myös hiihdossa köyden päässä apuna. Näitä kuvia voidaan myös pitää varhaisimpina todisteina koirahiihdon 
historiassa. 

 
Arktisia Jakutian koiria käytettiin myös maantieteellisillä tutkimusmatkoilla, kuten vuoden 1730 Vitus Jonassen 
Beringin toisessa laajennetussa Kamchatkan retkikunnassa. Nämä olivat ensimmäisiä maantieteellisiä 
tutkimusmatkoja, joissa käytettiin apuna koiria.  Tutkimusmatkojen lisäksi koiria käytettiin myös postinviejinä, 
kuten Ivan Pavlovsky kirjassaan ”Geography of the Russian Empire”, vuonna 1843, toteaa: ”Koiria 
(jakutianlaikoja), käytettiin postinviejinä.”  Vuonna 1839 Jakutian alueella talvisaikaan käytettiin 20 koiran 
valjakoita kuljettamaan lasteja Jakutiasta Okhokaan ja sieltä edelleen Kamchatkaan. He valjastivat 10 koiraa 
pareittain pitkin pitkää hihnaa, 11. koira johtajanaan. Koirat vetivät 25-35 poodsin (450-640kg) lastia jopa 80 
virstaa (85km) päivässä. Jos lasti ei ollut liian raskasta, samat koirat saattoivat vetää jopa 140 virstaa (n.153km) 
päivän aikana. 

 
Professori Ivan Yakovlevich Gorlov kuvailee perinteisiä jakutianlaikojen ylläpitoa- ja käyttöä koskevia tapoja 
kirjassaan ”Overview of economic status, statistics of the Russian Empire for 1849”, vuonna 1850 näin: 
”Jakuutit käyttävät koiriaan valjakoissa ja raskaiden kuormien kantajina. Koirat pysyvät ulkona vuoden ympäri 
ja kesäaikaan ne kaivavat kuoppia maahan viilentääkseen itseään, tai uivat vedessä moskiittojen takia. 
Talviaikaan ne etsivät suojaa syvistä lumikuopista, mennen kerälle ja peittäen kuononsa pörröisellä 
hännällään.” Jakutianlaikojen monet käyttömahdollisuudet jokapäiväisessä elämässä, ovat säilyneet 
vuosisatojen ajan, alkaen metsästyksestä, asuntojen vartioinnista, karjan hoidosta ja tietysti rekikoirana 
toimimisesta. 
 
Alun perin jakutianlaikat ovat vetokoiria, jotka vähäisessä määrin osallistuivat myös metsästykseen. 
Kirjallisuudessa on tietoja jakutianlaikojen osallistumisesta vesilintujen sekä norppa -tyyppisten eläinten 
metsästykseen. Jakutianlaikat eivät kuitenkaan ole varsinaisia metsästyskoiria, jollaisiksi laikat yleensä 
mielletään. Venäjällä jakutianlaikat osallistuvat valjakkokilpailuihin, mutta niillä ei ole oikeutta osallistua 
esimerkiksi metsästyskokeisiin. Metsästyskäyttöön soveltuvia ominaisuuksia ei siis juurikaan ole. 
Rotu on melko helposti koulutettavissa. Saksassa yksi jakutianlaikauros on mm. suorittanut 
pelastuskoirakoulutuksen sekä vaadittavat testit, joiden avulla se suoritti ensimmäisenä jakutianlaikana 
pelastuskoiran todistuksen. Rotu on lähtöisin pienilukuisesta populaatiosta, jonka takia Suomen 
jakutianlaikayhdistys pyrkii valvomaan ja antamaan suosituksia Suomeen tuotetuista koirista sekä Suomessa 
suunnitteilla olevista jalostusyhdistelmistä. Rotu on pienestä kantapopulaatiostaan huolimatta kuitenkin 
kasvattanut suosiotaan ympäri maailmaa ja koirien määrä kasvaa nopeaa tahtia myös meillä Suomessa. Näin 
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ollen geenipopulaation rikastuminen on erittäin todennäköistä ja rodulla näyttää olevan hyvin elinvoimaiset 
tulevaisuuden näkymät. 

 
Suomessa jakutianlaikat ottivat ensimmäistä kertaa osaa Ohkolassa järjestetyissä rekikoirakisoissa helmikuussa 
2018. Myös aiemmin jakutianlaikan kanssa on kisattu Suomessa järjestetyissä rekikoirakisoissa, 
sulanmaanlajeissa, mm. pyöräluokassa. Näiden lisäksi Suomesta on viety jakutianlaikoja koiranäyttelyihin, 
rodun tunnustaviin maihin, mm. Viron koiranäyttelyihin sekä Venäjälle. 

 
Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria  
Kaikki Siperian alkuperäiskoirat ovat sukua keskenään. Läheisiä rotuja ovat esimerkiksi Siperianhusky, 
Samojedinkoira, Siperian laikat jne.  

 
Eri linjat 
Jakutianlaikoilla ei ole erillisiä näyttely- ja työlinjoja. 

 
Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys 
Suomeen tuotiin ensimmäinen jakutianlaika Venäjältä vuonna 2013. Sittemmin koirien määrä on kasvanut 
Suomessa joka vuosi. Suomessa syntyy kymmenisen pentuetta vuodessa. Ensimmäinen Suomeen syntynyt 
jakutianlaikapentue syntyi kesällä 2014. Tällä hetkellä (1/2023) Suomessa on rekisteröity 335 yksilöä. Suurin 
osa Suomeen tuoduista koirista on tuotu Venäjältä, mutta myös Euroopasta on tuotu useampia yksilöitä 
Suomeen. 
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

 
Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt 
Jakutianlaikan järjestöorganisaationa toimii Suomen Jakutianlaikayhdistys ry, joka on perustettu vuonna 2016 
palvelemaan yhdyssiteenä rodusta kiinnostuneiden, harrastajien, rodun omistajien – ja kasvattajien välillä. Se 
on merkitty yhdistysrekisteriin helmikuussa 2017 (yhdistysrekisterinumero 218.952). Rodun rotujärjestönä 
toimii Suomen seurakoirayhdistys ry (SSKY ry). Suomen Jakutianlaikayhdistys ry on hyväksytty Suomen 
seurakoirayhdistykseen vuonna 2017. Haluamme jakaa tietoa rodusta, auttaa sen tunnetuksi tekemistä sekä 
jakaa neuvoja jalostukseen liittyen. Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää rotu sen rotumääritelmän 
mukaisena niin ulkomuodoltaan kuin käyttötarkoituksiltaankin (rodun kotimaan Venäjän, RKF:n hyväksymän 
rotumääritelmän mukaisena).  
 
Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys 
Yhdistyksen jäsenmäärä on tammikuussa 2023: 64 jäsentä. Jäsenmäärä on kasvanut hiljalleen vuodesta 2020 
lopusta alkaen. Yhdistyksen Facebook-sivulla on seuraajia 378 henkilöä. Yhdistys ei ole rajoittanut ei-jäsenten 
osallistumista yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin kuten talvipäiville. 

 
Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät 
Jalostusneuvonta pyrkii antamaan yleisiä jalostus- ja kasvatusneuvoja sekä tietoja eri koirista, niiden taustoista, 
tuloksista ja omistajista. Jalostusneuvonta ei suosittele tiettyä urosta tai yhdistelmää, vaan ohjaa käyttämään 
testattuja ja ominaisuuksiltaan sekä ulkomuodoltaan rodun mukaisia sekä hyväksi todettuja koiria. 
Yhdistyksen jalostustoimikuntaan kuuluu yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä mahdolliset hallituksen 
ulkopuoliset toimijat, jotka kuuluvat yhdistykseen. Jalostustoimikunta pyrkii ohjeistamaan ja antamaan neuvoja 
jalostukseen liittyvissä asioissa.  Jalostusneuvonta laatii vuosittaiset tilastot rodusta ja päivittää JTO:n. 
(Lainaus, lähde: www.jakutianlaika.com)  

http://www.jakutianlaika.com/


10 
 

4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 

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 haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko rotuun, jolloin 

jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää 

jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti 

rodun kaikista sukulinjoista. 

 

Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa 

enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. Jos 

rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana 

useammalle kuin 20-50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 

10 % ja suurilukuisissa 4-6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. 

 

MMT Katariina Mäki (2013), www.kennelliitto.fi 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

 
Taulukko 1. Vuositilasto – rekisteröinnit 

 2022 2021 2020 2019 

Pennut 115 62 47 45 

Tuonnit 17 12 14 23 

Rekisteröinnit yht. 132 74 61 68 

Pentueet 15 10 6 7 

Urosten 
keskimääräinen 

jalostuskäytön ikä 
3v 1kk 2v 9kk 2v 6kk 3v 4kk 

Narttujen 
keskimääräinen 

jalostuskäytön ikä 
2v 6kk 3v 2kk 3v 2kk 3v 2kk 

Sukusiitos % 2,22 % 3,60 % 1,53 % 1,35 % 

 

 
Rekisteröintimäärät Suomessa 
Jakutianlaikoja on saanut rekisteröidä Suomessa vuodesta 2019 lähtien. Tuolloin rekisteröintimäärä oli 68 
yksilöä. Vuonna 2020 rekisteröityjä yksilöitä oli 61, vuonna 2021 74 yksilöä ja vuonna 2022 132 yksilöä. 
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Rekisteröinnit ovat tasaisesti nousussa. Koska rodun suosio on suuri, rekisteröintimäärät tulevat nousemaan 
todennäköisesti seuraavina vuosina. 

 
Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä 
Vuonna 2019 on rekisteröity eniten (23 yksilöä) tuontikoiria. Vuonna 2020 rekisteröitiin 14 tuontia, vuonna 
2021 12 tuontia ja vuonna 2022 17 tuontia. Jalostuksessa käytetään lähinnä tuontikoiria. Vain muutamaa 
Suomalaista kasvattia on käytetty jalostukseen. 

 
Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä 
Jalostusurosten keskimääräinen jalostuskäytön ikä on 2v 11kk ja jalostusnarttujen 3v (vuosina 2019-2022). 
Rodun suosioon nähden jalostuskäytön iät ovat hyvällä tasolla. 
 
Tietoa sukusiitoksesta 
Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valitun geeniparin molemmat alleelit 
ovat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty alleeli (geeniversio) on siis tullut koiralle 
sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja perimän kautta identtinen. Sukusiitos 
vähentää yksilön geeniparien heterotsygotiaa, mikä lisää myös haitallisten, usein resessiivisten alleelien 
ilmenemistä. Vika tai sairaus tulee tällöin ilmi, kun geeniparissa ei ole enää normaalia alleelia varmistamassa 
geenin toimintaa. 

 
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 on pyritty tuottamaan 
tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä ja kasvattamaan tietyn yksilön osuutta syntyvissä jälkeläisissä. On 
ajateltu, että 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 sukusiitosasteen ylittäessä 10 %. 
Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa; 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. 
Suositellaan, että neljän-viiden sukupolven perusteella laskettu sukusiitosaste pysyy alle 6,25 %. 
(Lähde www.kennelliitto.fi) 

 
Rodun vuosittainen sukusiitosaste 
Rodun vuosittainen sukusiitosaste neljällä sukupolvella laskettuna ovat olleet vielä maltillisia. Tyypillisesti 
sukusiitosasteet vaihtelevat neljällä polvella laskettuna 0-3% (vuosina 2019-2022). Muutama pentue on ollut, 
joissa sukusiitosaste on ollut suositusta hieman korkeampi. Esimerkiksi yhdistelmässä Disadonna Kung Fu 
Panda ja Almazy Anabara Zolotaya Antilopa sukusiitos on 9,57% (neljällä polvella laskettuna), yhdistelmässä 
Buzburi Idel Vels ja Disadonna Krystal Nougat sukusiitos on 7,13% (4:n polven mukaan) ja yhdistelmässä Artyk 
ja Sandaara sukusiitos on 10,16% (4:n polven mukaan). 
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4.1.2 Jalostuspohja 

 
Taulukko 2. Jalostuspohja per vuosi ja sukupolvi (4 vuotta) 

 2022 2021 2020 2019 

Per vuosi 

Pentueet 15 10 6 7 

Jalostukseen 
käytetyt eri 

urokset 
9 7 5 6 

Jalostukseen 
käytetyt eri nartut 

14 9 6 6 

Isät/emät 0,64 0,78 0,83 1,00 

Tehollinen 
populaatiokoko 

16 11 8 8 

Tehollinen 
populaatiokoko % 

53 % 55 % 67 % 57 % 

Uroksista käytetty 
jalostukseen 

3 % 5 % 9 % 35 % 

Nartuista käytetty 
jalostukseen 

5 % 12 % 33 % 35 % 

Per sukupolvi 

Pentueet 38 23 13 7 

Jalostukseen 
käytetyt eri 

urokset 
22 16 11 6 

Jalostukseen 
käytetyt eri nartut 

29 16 11 6 

Isät/emät 0,76  1,00  1,00  1,00  

Tehollinen 
populaatiokoko 

35 21 15 8 

Tehollinen 
populaatiokoko % 

46 % 46 % 58 % 57 % 

Uroksista käytetty 
jalostukseen 

10 % 15 % 22 % 35 % 

Nartuista käytetty 
jalostukseen 

18 % 26 % 35 % 35 % 

Sukupolven pituus on 4 vuotta. Esimerkiksi vuoden 2022 sukupolvi on vuodet 2019-2022. Koska vuoden 2022 
sukupolvi on käytännössä ainut tilastoitu sukupolvi, niin vuoden 2021 sukupolvi on vuodet 2019-2021, vuoden 
2020 on vuodet 2019-2020 ja vuoden 2019 on vuosi 2019. 

 
Isät/emät -luku 
Isät/emät -luku kertoo, mikä on eri isien ja emien lukumäärien suhde sukupolvittain tai vuosittain. 
Ideaalitilanteessa narttuja ja uroksia käytettäisiin yhtä paljon eli tavoiteluku on 1. 
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Jakutianlaikoilla isät/emät suhde on ollut vähenemään päin vuodesta 2019 lähtien. Sukupolven (2019-2022) 
luku on 0,76. Tämä on vielä hyväksyttävällä tasolla, mutta esimerkiksi vuoden 2022 luku on 0,64. Luvun 
pienentyminen johtuu matadori-jalostuksesta. Jalostuksessa on käytetty samoja terveydeltään hyväksi 
todettuja uroksia useaan kertaan eri nartuille. 

 
Tehollinen populaatio 
Eräs suositus jalostuseläinten minimimäärästä on 25 lisääntyvää urosta ja 50 narttua, jotka eivät ole keskenään 
läheistä sukua, eli joilla ei ole yhteisiä sukulaisia kolmen tai neljän sukupolven etäisyydellä. Tämä vastaa 
tehollista kokoa 67. Nykytiedon mukaan tehollisen koon tulisi lyhyellä aikavälillä olla vähintään 100 ja pitkällä 
aikavälillä paljon tätä isompi, jopa tuhat yksilöä, jotta sukulaistumisesta johtuva sukusiitos ei rappeuttaisi sitä. 
Useimmilla koiraroduilla tähän pitkän aikavälin tavoitteeseen ei päästä, joten tulevaisuudessa tarvitaan ennen 
pitkää risteytyksiä. Jos rodun tehollinen koko on alle 50, rotu on kriittisessä tilassa, jossa geenimuotoja häviää 
niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. 

 
Paras tapa pitää tehollinen koko mahdollisimman suurena on käyttää rodun koiria ja sukulinjoja jalostukseen 
mahdollisimman laajasti ja huolehtia, että koirien jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta suurimmalla 
osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. 
Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin 
kotimaastakaan. 

 
Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa, etteivät 
jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioida tehollista 
populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta tämä kaava toimii 
vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. Tehollista kokoa voidaan arvioida 
myös rodun koirista otettujen dna-näytteiden avulla. 

 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä käytettävää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa 
laskentakaavaa on hieman muokattu, jotta se huomioisi paremmin jalostuskoirien epätasaiset jälkeläismäärät 
ja keskinäisen sukulaisuuden. Jalostustietojärjestelmässä käytetään kaavaa Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), jossa 

 
•    Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja 
•    Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä.  
(Katariina Mäki, 2013, www.kennelliitto.fi) 

 
Rodun tehollinen populaatiokoko 
Tehollinen populaatiokoko jakutianlaikoilla on kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2022 8:sasta 35:teen. 
Tehollinen populaatio on silti alle suosituksen. Laskelmissa on myös otettava huomioon koirien läheiset 
sukulaisuussuhteet. Eli todellinen tehollinen populaatiokoko on jakutianlaikoilla vähemmän kuin 35. 
 
Taulukko 3. 15 eniten jalostukseen käytettyä urosta vuoden 2022 loppuun mennessä 
(Tummennetut urokset ovat kotimaisia koiria, kursiivilla tuontikoirat ja alleviivatut ulkomaisia koiria.) 

 
Toisessa 
polvessa 

 

 Uros 
Synt. 
vuosi 

Pentu- 
eita 

Pen- 
tuja 

%-
osuus 

Kumul. 
% 

Pentu- 
eita 

Pen- 
tuja 

Lonkat 

1 ANDKOLL AMULET 
2020 

6 46 
13,73 

% 
14 % 0 0 A/A 

http://www.kennelliitto.fi/
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2 ZHIVAYA LEGENDA 2019 3 22 6,56 % 20 % 2 14 B/B 

3 
SIBERIAN SOUL 

AIDAR 
2017 

3 22 6,56 % 27 % 1 7 A/A 

4 ARTYK 2018 4 21 6,27 % 33 % 0 0 A/A 

5 
PALOKIN FIRST TO 

FIND 
2018 

3 21 6,27 % 39 % 0 0 A/A 

6 
BIG FLAUER 

UTRISH 
2016 

2 15 4,48 % 44 % 0 0 B/B 

7 
RAVE REVIEW 
HYPERACTIVE 

2016 
1 11 3,28 % 47 % 3 21 B/B 

8 GLEIZZ ALMAZ 2016 1 11 3,28 % 50 % 0 0 A/A 

9 
SIBERIAN SOUL 

BOREY 
2017 

1 10 2,99 % 53 % 0 0 D/C 

10 BUZBURI IDEL VELS 2019 1 10 2,99 % 56 % 0 0 A/A* 

11 GLEIZZ DAGOR 2016 1 10 2,99 % 59 % 0 0 C/B 

12 
EL FLAUM 
PROSPERO 

2014 
1 9 2,69 % 62 % 1 10 - 

13 
DISADONNA KUNG 

FU PANDA 
2019 

1 8 2,39 % 64 % 0 2 C/B 

14 
BIG FLAUER 
BALOVEN SUDBY 

2011 
1 8 2,39 % 67 % 7 29 A* 

15 
BELLETRISTIX 

LYUTIK 
2019 

1 8 2,39 % 70 % 0 0 C/B 

*Lonkkatulos on ulkomainen 
8 urosta on tarvittu tuottamaan 50 % ajanjakson pentueista. 

 
Taulukko 4. 15 eniten jalostukseen käytettyä narttua vuoden 2022 loppuun mennessä 
(Tummennetut nartut ovat kotimaisia koiria ja kursiivilla tuontikoiria) 

       
Toisessa 
polvessa 

 

 Narttu 
Synt. 
vuosi 

Pentu- 
eita 

Pen- 
tuja 

%-
osuus 

Kumul. 
% 

Pentu- 
eita 

Pen- 
tuja 

Lonkat 

1 
RUSSKAYA SKAZKA 

DIVNAYA VOLSHEBNITSA 
2014 3 23 6,87 % 7 % 0 0 C/C 

2 SANDAARA 2016 3 18 5,37 % 12 % 0 0 C/B 

3 SNOW GALAXY TSUNAMI 2018 2 17 5,07 % 17 % 2 14 D/D 

4 BELLETRISTIX LUKERIA 2019 2 15 4,48 % 22 % 0 0 C/C 

5 GLEIZZ DANA 2016 2 14 4,18 % 26 % 0 0 C/B 

6 TARTARIYA ELSTER 2020 2 14 4,18 % 30 % 0 0 C/B 

7 CHANDI Z KLANU WYDRY 2018 1 11 3,28 % 33 % 0 0 C/C 

8 KEREMES KUO HOMUS 2015 1 11 3,28 % 37 % 3 21 C/C 

9 
SIBERIAN SOUL 

ALENUSHKA 
2017 1 10 2,99 % 40 % 0 0 A/A 

1
0 

DISADONNA KRYSTAL 
NOUGAT 

2019 1 10 2,99 % 43 % 0 0 D/D 



15 
 

1
1 

BELLETRISTIX BELUCCI 2020 1 10 2,99 % 46 % 0 0 A/A 

1
2 

BYWATER WHITE SMILE 
YANA 

2019 1 10 2,99 % 49 % 0 0 C/C 

1
3 

AMORE SANDYS 
FAHRENHEIT 

2019 1 10 2,99 % 52 % 0 0 B/B 

1
4 

AVIYA GABI FREYA 2014 1 9 2,69 % 54 % 2 11 - 

1
5 

ALTYN TUMAR TOJUKSUT 2018 1 9 2,69 % 57 % 0 0 B/B 

Molempien Taulukkojen x ja x %-osuus on laskettu vertaamalla pentumäärää kaikkiin rekisteröityihin 
jakutianlaikoihin (335 yksilöä) vuoden 2022 loppuun mennessä, koska tämä kuvastaa tilastollisesti yhtä 
sukupolvea. 

 
Jalostuskoirien käyttömäärät 
Jakutianlaikoja on rekisteröity viimeisen 4 vuoden (2019-2022) aikana 335 yksilöä (tämä kattaa kaikki vuoteen 
2022 mennessä Suomessa rekisteröidyt jakutianlaikat). Yhden koiran enimmäisjälkeläismäärä tulisi olla 
maksimissaan 5% 4 vuoden rekisteröinneistä (eli noin 17 jälkeläistä 2019-2022 ajanjaksolla). Suurin 
jälkeläismäärä on Andkoll Amulet uroksella (46 jälkeläistä). Tämä uros on siis isänä noin 14 % jakutianlaikoista 
Suomessa. Toiseksi eniten käytetyt urokset ovat Siberian Soul Aidar (noin 7 %) ja Zhivaya Legenda (noin 7 %). 
Kolmanneksi eniten käytetyt urokset (Artyk ja Palokin First to Find) ovat isänä noin 6 % jakutianlaikoista 
Suomessa. Russkaya Skazka Divnaya Volshebnitsa on eniten käytetty narttu (23 jälkeläistä) ja toiseksi eniten 
käytetty narttu on Snow Galaxy Tsunami (17 jälkeläistä). 
 
Toisen polven jälkeläisiä saisi suosituksen mukaan olla 10% 4 vuoden rekisteröinneistä (eli maksimissaan noin 
33,5 jälkeläistä 2019-2022 ajanjaksolla). Tämän rajan ylittää yksi narttu (Andkoll Baterflyaj Flajing to Dream), 
joka on Andkoll Amuletin emä. Muutoin jalostuksessa eniten käytettyjen urosten ja narttujen toisissa polvissa 
on jälkeläisiä 0-29. Kolmansissa polvissa ei ole vielä jälkeläisiä ollenkaan. 

 
Kasvatus on Suomessa vielä aluillaan, joten paremman kuvan jalostuspohjasta saa muutaman sukupolven 
päästä. Kuitenkin jo nyt voi nähdä, että lukemat ovat hälyttäviä. Jakutianlaikojen perimän monimuotoisuus on 
Suomessa vaarantunut. Suomessa ei ole vielä vakiintunutta kantaa, joten tämän takia myös jonkin verran 
Suomen tilastot ovat vääristyneet. Jakutianlaikoja pitäisi vielä tarkastella maailmanlaajuisena kantana, koska 
esimerkiksi venäläinen ja eurooppalainen kanta on hyvin pitkälti samaa kantaa mitä Suomestakin löytyy. Tämä 
edellyttää kuitenkin, että Suomeen tuotaisiin enemmän tuontikoiria maailmalta eri suvuista. Jos näin toimitaan 
tulevaisuudessa, niin jakutianlaikakanta Suomessa kestää 5% (17 jälkeläistä) jälkeläismäärät. 

 
Jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus 
Jalostuskoirat ovat Suomessa ja maailmalla läheistä sukua toisilleen. Neljässä polvessa laskettuna on 
mahdollista löytää paritus 0% sukusiitosprosentilla, mutta hyvin monella jalostuskoiralla on samoja koiria 
sukutaulussa jo kolmannessa ja neljännessä sukupolvessa. Jalostukseen on Suomessa ja maailmalla käytetty 
paljon saman sukuisia koiria (neljän sukupolven sukutaulusta tarkasteltuna). Sukutaulut ovat jakutianlaikoilla 
vielä kovin suppeita koiranetissä, mutta venäläisistä epävirallisista tietokannoista voidaan havaita, että kaikilla 
jakutianlaikoilla toistuu samoja koiria viimeistään viidennestä polvesta ylöspäin. Venäjällä ei ole myöskään 
kovin tavatonta käyttää sisarparituksia, ja tällaisista yhdistelmistä on muutamia koiria rantautunut Suomeen 
jalostuskäyttöön. Tuontikoirien sukusiitosasteeseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 
Esimerkkeinä jalostuskoirien keskinäisistä sukulaisuussuhteista mainittakoon seuraavia: 
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Zhivaya Legenda (tuontikoira ja toisiksi eniten käytetty uros), Gleizz Almaz (Suomi kasvatti ja seitsemänneksi 
eniten käytetty uros), Russkaya Skazka Divnaya Volshebnitsa (tuontikoira ja eniten käytetty narttu) ja Snow 
Galaxy Tsunami (tuontikoira ja toisiksi eniten käytetty narttu) ovat serkuksia (kaikilla on toisessa polvessa 
Arktur Severnaya Zvezda). Sen lisäksi Russkaya Skazka Divnaya Volshebnitsa ja Russkaya Skazka Dym ovat 
pentuesisaruksia ja molempia on käytetty jalostukseen Suomessa. Myös Russkaya Skazka Dym:in kahta pentua 
on käytetty jalostukseen Suomessa. Jalostuskoirista löytyy paljon sukulaisia. 

 
Lähes kaikkien jakutianlaikojen sukutauluissa kahdessa-kuudessa sukupolvessa on seuraavia venäläisiä koiria: 
Ais, Arctic Travel Kyrsa, Arktur Severnaya Zvezda, Altyn Tumar Bigul, Altyn Tumar Bootur, Altyn Tumar Businka, 
Altyn Tumar Kustuk, Altyn Tumar Kyrymah, Bolto, Chingiz, El Flaum Gollivud, Gorbi, G-zita, Hard, Hloya, Iris, 
Kukla, Kynat, Mara, Nyutcha, Saarba, T-Masyanya, Tugrik jne. On haastavaa löytää koiraa, jonka suvussa ei 
esiintyisi joitakin listatuista koirista, joten jalostuskoirat ovat väistämättä keskenään sukua toisilleen. Kuitenkin 
listatut koirat esiintyvät sukulinjoittain, joka mahdollistaa neljässä polvessa 0% sukusiitoksen eri sukulinjaisten 
jalostuskoirien välille. 

 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

Jakutianlaikoja löytyy kotimaansa lisäksi paljon Euroopan maista ja Pohjois-Amerikasta, jonkin verran 
Australiasta ja Brasiliasta. Populaatioiden sukutaulut muualla eivät juuri eroa Suomen populaatiosta. 
Edellisessä kappaleessa listatut koirat löytyvät myös muiden maiden koirien sukutauluista. 

 

4.1.4 Yhteenveto jalostuspohjan laajuudesta 

 
Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät 
Matadori-jalostus on yksi jalostuspohjaa kaventava tekijä. Matadori-jalostamisella tarkoitetaan sitä, että yhden 
koiran jälkeläismäärä ylittää suositellun 5% yhden sukupolven aikana rekisteröidyistä koirista. Jo nyt voidaan 
havaita, että joitakin uroksia on käytetty yli suositusten. Matadori-jalostus lisää tulevaisuudessa 
sukusiitosastetta, koska saattaa olla hyvin vaikeaa löytää yhdistelmää, jossa ei olisi sukutauluissaan näitä 
matadori-koiria. 
 
Läheiset sukulaisuussuhteet jalostuskoirilla lisäävät sukusiitosta myös rodussa. Rodun jalostus on kuitenkin 
vielä alkutekijöissään, joten tulevaisuudessa saadaan ehkä parempi kuva rodun jalostuspohjan laajuudesta. 
Jalostuksessa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei jalostuksesta poisteta liian heppoisin perustein 
yhtäkään koiraa. 
 
Liian pieni tehollinen populaatiokoko myös kaventaa väistämättä jalostuspohjaa. Koiria on edelleen tuotava 
paljon ulkomailta, koska pelkästään Suomen populaatio ei ole kestävällä pohjalla. 
 
Liian nuorien (alle 2 vuotias) urosten käyttö jalostuksessa saattaa kasvattaa riskiä geneettisten sairauksien 
esiintymiselle myöhemmissä sukupolvissa. Jos urosta on käytetty 6 pentueeseen jo ennen kuin se täyttää 2 
vuotta riski on erityisen suuri. Moni geneettinen sairaus ilmenee vasta myöhemmällä iällä. 

 
Jalostuspohjaa kaventaa myös tämän hetkinen maailman tilanne (vuosi 2023). Rodun kotimaasta, Venäjältä, ei 
saa rekisteröityä koiria Suomessa ja tämä väistämättä kaventaa jalostuspohjaa. Tämä maailman tilanne ei 
todennäköisesti ole kuitenkaan pysyvä tila. 
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Uusintayhdistelmät ovat aina riski jalostuksessa. Jos yhdessä pennussa havaitaan vika, on se riski myös kaikissa 
uusintayhdistelmien pennuissa. Suomessa ei ole kuin 2 uusittua yhdistelmää: Disadonna King Snowy Star ja 
Absolute Lucky Polar Foxes (2 pentuetta, joissa molemmissa syntynyt 3 pentua) sekä Palokin First To Find ja 
Gleizz Dana (2 pentuetta, joissa toisessa 8 pentua ja toisessa 6 pentua). 
 
Tuontikoirat ovat aina riski, koska tuontikoiria tuodaan maista, joissa ei juuri tehdä terveystutkimuksia tai vain 
toiselle vanhemmista on tehty terveystutkimukset. Puutteelliset terveystiedot tuontikoirista voivat johtaa 
huonoihin jalostustuloksiin Suomessa. Nämä koirat voivat kantaa geenivirhettä, joka periytyy sitten seuraaville 
sukupolville. Ongelmaksi voi myös koitua se, että usein ulkomaiset terveyslausunnot eivät ole verrattavissa 
Suomen vastaaviin lausuntoihin. Tässä on tärkeää, että kasvattaja ymmärtää ja ottaa tietoisen riskin 
jalostuksessa. Jakutianlaikojen kasvatuksessa on kuitenkin käytettävä paljon tuontikoiria, joten riskejä on 
otettava. Kasvattajien välinen yhteistyö on tärkeää, että voidaan esimerkiksi jakaa hyväksi todettuja 
tuontiuroksia muihinkin kenneleihin. 
 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 

käyttötarkoituksesta  

Jakutianlaika on vuosisatojen ajan ollut pohjoisen ihmisten kumppani jokapäiväisessä elämässä: 
metsästäjän apuri, valpas kodin vahti, porojen paimentaja ja rekikoira pohjoisen alueen ankarissa 
olosuhteissa. Rotumääritelmän mukainen käyttötarkoitus on reki- ja metsästyskoira. Luonteesta kerrotaan 
seuraavasti: rohkea, eloisa, ihmisrakas, ystävällinen, sosiaalinen ja tarmokas. 
Hylkäävät virheet: vihaisuus tai liiallinen arkuus, selvästi epänormaali käyttäytyminen 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- ja käyttölinjaan 

Rotu ei ole jakautunut eri linjoihin. 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai 

käyttöominaisuuksien testaus tai kuvaus 

Rodun PEVISA-ohjelmaan ei ole sisällytetty luonteen, käyttäytymisen tai käyttöominaisuuksien testausta. 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  

 
Tilanne luonteissa tänä päivänä 
Jakutianlaikayhdistys teetti rodun omistajille kyselyn jakutianlaikojen luonteesta ja terveydestä vuoden 2022 
aikana. Kyselyyn vastattiin 58 koiran luonteesta. Vastanneissa oli 30 uroskoiraa ja 23 narttua. Kysely on 
luettavissa kokonaisuudessaan liitteestä 2. 
 
Kyselyn perusteella jakutianlaikat ovat pääsääntöisesti rohkeita, ihmis- ja koirasosiaalisia. Noin 24% kyselyyn 
vastanneista olivat todella rohkeita ja noin 2% ei lainkaan rohkeita (ks. Kuva 1). 
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Kuva 1. Koiran rohkeus (5 todella rohkea ja 1 ei lainkaan rohkea) 
 
Ne ottavat uudet asiat tai tuttavuudet innokkaasti vastaan. Jotkut saattavat alkuun suhtautua uusiin asioihin tai 
tuttavuuksiin hieman epäröiden. Jonkin verran esiintyi aristelua, joka ilmeni useimmiten omistajan luo 
”turvaan” hakeutumisena ja väistämällä vieraan kosketusta. Koirat kuitenkin ovat innokkaita, mikä voi 
helpottaa pääsemään epäröinnistä ylitse. Jonkin verran yksilöissä esiintyy vahtimista, kuten ruuan, lelujen, tai 
oman reviirin vahtimista. Noin 40% kyselyyn vastanneista kertoivat, että heidän koiransa vahtii kotia tai omaa 
aluetta (ks. Kuva 2). Myös perheenjäsenten tai lauman vahtimista esiintyy. Pääsääntöisesti koirat eivät 
kuitenkaan ole aggressiivisia uusia tuttavuuksia kohtaan. Sisällä elävät koirat kuvailtiin rauhallisiksi sisätiloissa, 
ja tarhassa elävät rauhallisiksi omassa tarhassaan.  
 

 
Kuva 2. Oman kodin tai alueen vahtiminen 
 
Rotuun kuuluva innokkuus ja alkuperäinen käyttötarkoitus vetokoirana tuovat haasteita arkeen. 88% kyselyyn 
vastanneista koirista vetää hihnassa aina tai välillä, mihin on hyvä koiraa ottaessa varautua. Hihnassa 
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kävelemiseen on uuden omistajan panostettava heti pennusta lähtien. Vetohaluttomiakin koiria löytyy, sillä 
noin 2% kyselyyn vastanneista koirista eivät vetäneet vetovaljaissa. Kuitenkin suurin osa (76%) jakutianlaikoista 
vetää vetovaljailla ja osa ei tiennyt vetääkö heidän koira vetovaljaissa (ks. Kuva 3). 
 

 
Kuva 3. Koiran vetäminen vetovaljaissa 

 
Pääsääntöisesti jakutianlaikoilla on riistaviettiä (ks. Kuva 4), ja tämä ilmenee saaliin perään lähtemisenä. 
Muutamat toivat kyselyssä vapaassa tekstissä ilmi myös irtipitoon liittyviä haasteita tämän vuoksi. Varsinaisia 
metsästykseen vaadittavia ominaisuuksia ei kuitenkaan tullut kyselyssä esiin. 
 

 
Kuva 4. Koiran riistavietti (5 todella riistaviettinen ja 1 ei lainkaan riistaviettinen) 
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Suurin osa koirista antaa omistajan tehdä hoitotoimenpiteitä hyvin (ks. Kuva 5). Rotuun tosin kuuluu 
lujatahtoisuus, jolloin koirat saattavat vastustella hoitotoimenpiteitä, mikäli eivät halua niitä suoritettavan. 
Liika innokkuus saattaa myös olla hoitotoimenpiteitä haittaava tekijä. Suurin osa vastanneista koirista antoi 
omistajan lisäksi myös vieraan ihmisen tehdä tarvittavia hoitotoimenpiteitä (ks. Kuva 6). 
 

 
Vasen kuva 5. Koira antaa tehdä omistajan hoitotoimenpiteitä ja oikea kuva 6. Koira antaa vieraan tehdä 
hoitotoimenpiteitä (5 todella helppoa ja 1 ei lainkaan helppoa) 
 
Sukupuolten väliset erot: Nuoret urokset saattavat olla haastavampia sukukypsyyden saavuttaessaan ja kokeilla 
rajojaan koiralaumassa. Molemmat erityisen herkkiä erilaisille ärsykkeille ennen sukukypsyyden saavuttamista. 
 
Erot eri maiden populaatioiden välillä 
Suurin osa maailman jakutianlaikoista elää täysin seurakoirina. Kun jalostusta on tehty useiden sukupolvien 
ajan ilman panostusta käyttöominaisuuksiin, luonnekin voi osittain muuttua. Luonne-erot ovat enemmänkin 
yksilö- kuin maakohtaisia. 

 
Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus 
Yksilöitä ei ole käytetty luonnetesteissä. 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

 
Rodun alkuperäinen käyttö 
Alun perin jakutianlaikat ovat vetokoiria, jotka vähäisessä määrin osallistuivat myös metsästykseen. 
Kirjallisuudessa on tietoja jakutianlaikojen osallistumisesta vesilintujen sekä norppa -tyyppisten eläinten 
metsästykseen. Jakutianlaikat eivät kuitenkaan ole varsinaisia metsästyskoiria jollaisiksi laikat yleensä 
mielletään. Venäjällä, rodun kotimaassa, jakutianlaikat osallistuvat valjakkokilpailuihin, mutta niillä ei ole 
oikeutta osallistua esimerkiksi metsästyskokeisiin. Metsästyskäyttöön soveltuvia ominaisuuksia ei siis juurikaan 
ole.  
 
Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen 



21 
 

Jakuutit käyttävät koiriaan valjakoissa ja raskaiden kuormien kantajina. Koirat pysyvät ulkona vuoden ympäri ja 
kesäaikaan ne kaivavat kuoppia maahan viilentääkseen itseään, tai uivat vedessä moskiittojen takia. Talviaikaan 
ne etsivät suojaa syvistä lumikuopista, mennen kerälle ja peittäen kuononsa pörröisellä hännällään. 
Jakutianlaikojen monet käyttömahdollisuudet jokapäiväisessä elämässä, ovat säilyneet vuosisatojen ajan, 
alkaen metsästyksestä, asuntojen vartioinnista, karjan hoidosta ja tietysti rekikoirana toimimisesta. 
Jakutianlaika soveltuu monipuolisuutensa vuoksi monenlaiseen harrastamiseen. 
Aktiivisena työkoiraksi jalostetulla koiralla tulee olla riittävästi liikuntaa ja aktiviteetteja. Osa koirista saattaa 
olla hyvinkin haukkuherkkiä. Kaivaminen on osa koirien luontaista käytöstä edelleen.   
 
Kokeet 
Jakutianlaikoilla ei ole tuloksia kokeista. 
 
Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
Näyttelyarvostelujen perusteella suurin osa jakutianlaikoista on rodunomaisia lähestyttäessä. Näyttelytilanteita 
jännittäviä tai näyttelyssä stressaantuneisuuden merkkejä osoittavia koiria on jonkin verran. Osittain arkailu tai 
ujous saattaa johtua laumasta erottamisesta, käsittelyyn tottumattomuudesta ja täysin vieraasta ympäristöstä. 
Vuoden 2021 näyttelyarvosteluissa lähes kaikkia koiria, joiden luonteesta oli kirjattu maininta, kehuttiin 
luonteeltaan miellyttäviksi. Vain kahta koiraa toivottiin itsevarmemmiksi esiintyjiksi. Mainintaa huonosta 
luonteesta ei ollut. 
 
Rodussa ei ole järjestetty jalostustarkastuksia. 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

Rotuyhdistys teetti luonne- ja terveyskyselyn (liite 2) jakutianlaikojen omistajille vuoden 2022 aikana. 
 
Yksinoloon liittyvät ongelmat 
Kyselyyn vastanneista noin 26% ilmeni jonkinlaista eroahdistusta. Eroahdistus ilmeni useimmin ääntelyllä, 
kuten ulvomalla, tavaroiden tai huonekalujen tuhoamisella. Tuhoaminen pääsääntöisesti kohdistui 
irtaimistoon, ulko-oveen tai ovenkarmeihin. Osa näistä koirista oli karannut tai pyrki karkaamaan ovesta yksin 
jäädessään. Osalla näistä koirista eroahdistus on helpottanut koiran kehityksen tai ammattiavulla. 
 
Sosiaalinen käyttäytyminen  
Jakutianlaikat ovat pääsääntöisesti hyvin sosiaalisia koiria ja innokkaita uusia tuttavuuksia kohtaan.  
Omaa reviiriään vahtiessaan vähemmistö koirista saattaa osoittaa aggressiivisuutta vierasta ihmistä tai koiraa 
kohtaan (ks. Kuva 7). Pääsääntöisesti ottavat uudet ihmiset ja koirat mahdollisen epäröinnin jälkeen hyvin 
vastaan (ks. Kuva 8).  
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Vasen kuva 7. Aggressiivisuus koiria kohtaan omalla reviirillä ja oikea kuva 8. Varautuminen uusia 
ihmisiä kohtaan (5 todella varautunut ja 1 ei lainkaan varautunut) 
 
Pelot ja ääniherkkyys  
Arkuutta ja pelokkuutta kyselyyn osallistuvilla koirilla oli melko vähäisesti (ks. Kuva 9 ja 10). Autolla 
matkustusta ei juurikaan pelätä. Koviin ääniin ja laukauksen ääniin ei esiintynyt juurikaan pelokkuutta. 
Myöskään ilotulitteita enemmistö koirista ei juurikaan pelkää.  
 

 
Vasen kuva 9. Koira osoittaa pelokkuutta uusia ihmisiä kohtaan ja oikea kuva 10. Onko koira pelokas uusia 
asioita kohtaan pyrkien pakoon (5 erittäin pelokas/pyrkii aina pakoon ja 1 ei lainkaan pelokas/ei pyri 
pakoon) 
 
Ikään liittyvät käytöshäiriöt 
Rotu on suomessa suhteellisen tuore ja koirakanta varsin nuorta, joten ikään liittyviä ongelmia ei ole juuri 
tiedossa. 
 
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 
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Rodussa on esiintynyt lonkkaniveldysplasiaa ja yksittäisiä glaukoomatapauksia. Sairaudet voivat aiheuttaa 
kipua, erityisesti glaukooma aiheuttaa voimakasta kipua koiralle. Kipu voi tehdä koiran rauhattomaksi, 
pelokkaaksi, arvaamattomaksi tai johtaa aggressiiviseen käytökseen.  

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä 

niiden korjaamisesta 

 
Keskeisimmät ongelmakohdat 
Alkukantaisena rotuna jakutianlaikat saattavat suhtautua hieman arkaillen ennestään tuntemattomiin asioihin 
ja tilanteisiin. Isoissa laumoissa tai taajamassa elävillä jakutianlaikoilla ei välttämättä ole kokemuksia oman 
elinympäristönsä ulkopuolelta ja pentuna sosiaalistaminen on saattanut jäädä vähemmälle. Tällöin ne saattavat 
pelätä asioita, joihin ne eivät ole tottuneet. Alttius pelkoihin ja ääniarkuuteen on kuitenkin yleensä kiinni myös 
perintötekijöistä.  
 
Ongelmien syyt ja vähentäminen 
Puutteellinen sosiaalistaminen voi altistaa peloille. Pentua tulisi sosiaalistaa ja totuttaa erilaisiin ärsykkeisiin sen 
kehityksen herkkyyskausilla. Kaikki ongelmat eivät kuitenkaan poistu sosiaalistamalla, koska jotkin yksilöt ovat 
hermorakenteeltaan huonoja tai geneettisesti hyvin arkoja. Näitä yksilöitä ei tulisi käyttää jalostuksessa. 
 

4.3 Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset 

Uusi PEVISA-ohjelma jakutianlaikoilla tuli voimaan 01.01.2023. Edellisessä PEVISA-ohjelmassa ei ollut 
lonkkaraja-arvoja eikä gonioskopiaa. Nykyisessä ohjelmassa nämä ovat mukana. 
 
Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo on 
lonkkaniveldysplasian aste C, C-lonkkaisen saa parittaa vain A- tai B-lonkkaisen kanssa. 
 
Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva gonioskopia ja silmätarkastustulos. Silmätarkastus on 
voimassa 24 kuukautta. 
 
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmätutkimusta. 
 
Edellinen ja rodun ensimmäinen PEVISA-ohjelma oli voimassa 2019-2022:  
Lonkkakuvaus- ja silmätutkimuslausunto tulee olla voimassa astutushetkellä. 
Lonkkakuvauksen alaikäraja on 12kk. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24kk. 

 
Lonkkaniveldysplasia 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten 
kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä 
silmämääräisesti 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 yleensä kipukin 
helpottaa tässä iässä. 
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Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin 
vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se 
periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. 
Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen. 

 
Lonkkanivelen 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. 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. 
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. Vanhemmilla 
nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä ja oireilu laitetaankin 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, kuten esimerkiksi lantion häpyluun 
lämpöluudutus, on myös olemassa. Huomioithan, että kirurgisesti hoidettua koiraa ei saa käyttää jalostukseen 
ja se tulisi siirtää EJ-rekisteriin. 

 
Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla lonkkien röntgenkuvaukseen. Lonkkanivelen 
kasvuhäiriön periytyvyys  on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuva jalostusvalinta johtaa tuloksiin, jos valinta on 
systemaattista eikä lonkkavikaisia koiria käytetä. Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on 
tehokkaampaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan 
röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille 
sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria. 
(Anu Lappalainen, 2013, www.kennelliitto.fi) 

 
Lonkkaniveldysplasia Jakutianlaikoissa 
 
Taulukko 5. Lonkkatilasto syntymävuosittain (kpl) 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä 

2013 1 0 0 0 0 0 0 

2014 4 0 0 2 0 0 2 

2015 5 0 0 2 0 0 2 

2016 11 1 2 4 0 0 7 

2017 13 2 1 2 0 0 5 

2018 23 3 3 2 1 1 10 

2019 43 3 7 15 2 1 28 

2020 54 10 6 11 2 0 29 

2021 74 5 2 10 5 2 24 
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Yhteensä 228 24 21 48 10 4 107 

 
 
Taulukko 6. Lonkkatilasto syntymävuosittain (%) 

Vuosi Tutkittu A B C D E 

2013 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2014 50 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

2015 40 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

2016 64 % 14 % 29 % 57 % 0 % 0 % 

2017 38 % 40 % 20 % 40 % 0 % 0 % 

2018 43 % 30 % 30 % 20 % 10 % 10 % 

2019 65 % 11 % 25 % 54 % 7 % 4 % 

2020 54 % 34 % 21 % 38 % 7 % 0 % 

2021 32 % 21 % 8 % 42 % 21 % 8 % 

Yhteensä 47 % 22 % 20 % 45 % 9 % 4 % 

 
Lonkkien tarkastelu ajanjaksoksi on valittu 2013-2021 syntyneet jakutianlaikat, koska tämä tarkastelujakso 
käsittää käytännössä koko Suomen yli 1-vuotiaat jakutianlaikat. Vuonna 2022 syntyneet ovat vielä liian nuoria 
kuvattavaksi tämän jto:n kirjoitushetkellä (1/2023). Tarkastelujakson aikana on kuvattu 107 yksilöä 228 
yksilöstä (47%). Näistä 22% ja 20% ovat A tai B lonkkaisia eli terveitä. C lonkkaisia on 45%, D lonkkaisia 9% ja E 
lonkkaisia 4%. Lievä lonkkavika eli C on hyvin yleistä jakutianlaikoissa (lähes joka toinen jakutianlaika on C-
lonkkainen). 
 
Suomessa on havaittu myös, että tervelonkkaiset (A tai B) periyttävät lonkkavikaa. Hyvästä yhdistelmästä ei 
välttämättä synny yhtäkään tervelonkkaista koiraa. Esimerkkinä tästä mainittakoon yhdistelmä Zhivaya 
Legenda (B/B) ja Belletristix Lukeria (C/C): Pentuja syntyi 7kpl ja niistä 2kpl oli E/E lonkkaisia, 1kpl D/D ja 3kpl 
C/C (yhtä pennuista ei ole kuvattu). Tästä syystä on kiinnitettävä tulevaisuudessa erityistä huomiota myös 
esivanhempien lonkkatuloksiin. Tämä on myös yksi syistä, miksi jakutianlaikoilla on haluttu sisällyttää PEVISA-
ohjelmaan lonkkarajat. Toinen syy on ollut, että jalostuksessa on käytetty D-lonkkaisia koiria, ja tämä ei 
luonnollisestikaan edistä jakutianlaikojen terveyttä. 

 
Silmäsairaudet 
Taulukko 7. Silmätutkimustilasto syntymävuosittain (2013-2021) 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 

2013 1 0 0 % 0  

2014 4 2 50 % 2 100 % 

2015 5 1 20 % 1 100 % 

2016 11 6 55 % 3 50 % 

2017 13 6 46 % 5 83 % 

2018 23 9 39 % 7 78 % 

2019 43 23 53 % 16 70 % 

2020 54 19 35 % 12 63 % 

2021 74 11 15 % 7 73 % 

Yhteensä 228 77 35 % 52 69 % 
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Taulukko 8. Silmätutkimuslausunnot 

Diagnoosi Esiintymä 

Distichiasis, todettu 3 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 53 

ICAA Kammiokulman poikkeavuus, ei todettu 17 

ICAA Kammiokulman poikkeavuus, kohtalainen 9 

ICAA Kammiokulman poikkeavuus, lievä 8 

ICAA Kammiokulman poikkeavuus, vakava 4 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 1 

Silmämuutosten vakavuus, lievä 2 

Silmätarkastus ja gonioskopiatutkimus, terve 1 

 
Silmien tarkastelu ajanjaksoksi on valittu 2013-2021 syntyneet jakutianlaikat, koska tämä tarkastelujakso 
käsittää käytännössä koko Suomen yli 1-vuotiaat jakutianlaikat. Silmätarkkiin mennään harvoin alle 1-vuotiaan 
koiran kanssa. Noin 70% tutkituista ovat terveitä. Suurin ongelmakohta silmissä on ICAA kammiokulman 
poikkeavuus ja distichiasis eli ylimääräiset ripset. PEVISA ohjelmaan on sisällytetty gonioskopia, joten 
kammiokulman poikkeavuudesta saamme tulevaisuudessa enemmän tietoa. Kammiokulman poikkeavuus 
tutkimuksessa arvioidaan riskiä sairastua glaukoomaan. 

 
Glaukooma 
Glaukooma eli silmänpainetauti on monella rodulla perinnölliseksi oletettu silmäsairaus. Perinnöllistä 
(primaaria) glaukoomaa sairastavalla koiralla silmän sarveiskalvon ja värikalvon kulmaus (nk. 
kammiokulma) on rakenteeltaan usein poikkeava. Kammiokulmassa sijaitseva kampamainen rakenne 
eli niin kutsuttu pektinaattiligamentti on poikkeava ja/tai kammiokulma on madaltunut. Rakenteen 
poikkeama voi kehittyä iän myötä. 

 
Silmän sisällä tuotettu neste ei poistu poikkeavan kammiokulman kautta normaalisti ja silmänpaine 
nousee. Tila on kivulias, lääkitykseen usein heikosti vastaava ja johtaa usein sokeuteen. 
(Sari Jalomäki, www.kennelliitto.fi) 
 
”Tärkein diagnostinen toimenpide epäiltäessä glaukoomaa on potilaan molempien silmänpaineiden 
mittaaminen eli tonometria. Normaali koiran silmänpaine on 15–25 elohopeamillimetriä (mmHg). 
Silmänpainemittauksen jälkeen mahdollisuuksien mukaan molemmat silmät tulisi gonioskopoida. Gonioskopia 
eli etukammiokulman tähystys on arvokas diagnostinen toimenpide tutkittaessa etukammiokulman rakennetta 
ja syitä kammionesteen estyneeseen ulosvirtaukseen. Gonioskopia-tutkimuksessa potilaan etukammiokulmat 
tarkastetaan paikallispuudutussilmätipan annon jälkeen sarveiskalvon päälle asetetun erikoislinssin 
(goniolinssin) avulla. Gonioskopiaa varten potilasta ei yleensä tarvitse rauhoittaa.” (Sari Jalomäki, 
www.evidensia.fi) 
 
Pektinaattiligamenttidysplasia, ICAA eli ’kammiokulman epänormaali rakenne’ 
Kammiokulman tähystyksessä eli gonioskopiassa arvioidaan kammiokulman rakennetta. Gonioskopia 
voidaan tehdä osana virallista silmätarkastusta tai erillisenä lisätutkimuksena. ECVO:n ohjeistuksen 
mukaisesti vain virallisen silmätarkastuksen yhteydessä tehdyn gonioskopiatutkimuksen tulos 
tallennetaan virallisena. 

 
Silmätarkastuseläinlääkäri ottaa virallisessa gonioskopiatutkimuksessa kantaa siihen, onko 
kammiokulman rakenne normaali (tulos: 'terve') vai onko kammiokulma rakenteeltaan ja/tai 

http://www.kennelliitto.fi/
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leveydeltään epänormaali (tulos: 'todettu'). Jos silmätarkastuseläinlääkäri toteaa 
silmätarkastuskaavakkeessa tulososiossa kammiokulman epänormaalin rakenteen, hän ottaa vielä kantaa 
siihen, onko tulos sairauden suhteen lievä, kohtalainen vai vakava. 
 
Kammiokulman tila kehittyy iän myötä. ECVO suosittelee gonioskopia-tutkimuksen tekoa 1,4 ja 7 
vuotiaana (3 vuoden välein). 

 
Jos glaukoomatutkimuksessa todetaan lievä tai kohtalainen kammiokulman epänormaali rakenne, 
suositellaan, että mikäli koiraa kuitenkin käytetään jalostukseen, tulisi parituskumppanin olla 
gonioskopiatutkittu ja terve. Jos muutokset on merkitty vakavaksi, ei koiraa pidä käyttää jalostukseen 
glaukoomariskin takia. 

 
Pektinaattiligamentin poikkeama (PLA):  
FL (fibrae latae) 0-50 %: TERVE  
FL > 50 % ja / tai LA (laminae) < 25% : TODETTU aste LIEVÄ  
LA 25-50%: TODETTU, aste KOHTALAINEN  
LA > 50 %: TODETTU, aste VAKAVA  

 
Kammiokulma (ICA):  
- ahdas: TODETTU, aste KOHTALAINEN  
- sulkeutunut: TODETTU, aste VAKAVA  

 
Mikäli kammiokulma on avoin (normaali,) siihen ei oteta erikseen kantaa.  
Vakavin löydöksistä määrää kirjattavan gonioskopiatuloksen.  

 
Esimerkiksi, jos koiralla on alle 50% fibrae latae -muutoksia, mutta kammiokulma on ahdas, tulos ICAA on 
TODETTU, aste KOHTALAINEN. Jos koiralla on yli 50% fibrae latae–muutoksia mutta kammiokulma on avoin, 
tulos ICAA on TODETTU, aste LIEVÄ.  
(Sari jalomäki, www.kennelliitto.fi) 
 
Kammiokulman poikkeavuus rodussa 
Taulukko 9. ICAA kammiokulman poikkeavuus syntymävuosittain (2014-2021) 

ICAA Kammiokulman 
poikkeavuus 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yht. 

Ei todettu 1 0 1 1 2 3 5 4 17 

Lievä 0 0 1 0 0 2 4 1 8 

Kohtalainen 0 0 0 1 0 4 2 2 9 

Vakava 0 0 1 0 1 1 1 0 4 

Yhteensä 1 0 3 2 3 10 12 7 38 

 
Tarkastelujaksolla 38 yksilöä on käynyt gonioskopiassa ja saaneet viralliset tulokset. Näistä noin 45%:lla ei ole 
todettu muutoksia. Kuitenkin lopuilla 55%:lla taas on todettu muutoksia. Muutokset painottuvat lievään ja 
kohtalaiseen. Suomessa on 2 koiraa lopetettu glaukooman takia. Toisella lopetetulla virallinen tulos oli 
kohtalainen ja toisella ei ole tulosta ollenkaan. ICAA tulokset eivät suoraan kerro onko koiralla glaukoomaa, 
mutta kertoo riskistä sairastua siihen. Glaukooman diagnosointiin suositellaan gonioskopiaa ja silmän paineen 
mittausta. Painemittausta ei saa virallisena jalostustietokantaan, joten tästä syystä on vaikea arvioida, kuinka 
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moni jakutianlaika sairastaa glaukoomaa. Jos tulos on kohtalainen tai vakava suositellaan aina mittaamaan 
silmänpaineet.  
 
Molemmat lopetetut koirat olivat puolisisaruksia toisilleen isän puolelta. Toinen oli uros (Siberian Soul Beowolf) 
ja toinen oli narttu (Siberian Soul Alenushka). Nartulla oli ehditty tehdä 1 pentue. Kahdella pennulla tästä 
pentueesta on tehty gonioskopia tutkimus, joka molemmilla oli kohtalainen. Pentueen isällä (Big Flauer Utrish) 
on vakava tulos. 
 
Ylimääräiset ripset 
Ylimääräisten ripsien (distichiasis ja ektooppinen cilia) karvatuppi sijaitsee luomirauhasessa tai sen vieressä. 
Distichiasiksessa, joka on näistä lievempi, karva kasvaa ulos luomen vapaasta reunasta. Oireet riippuvat karvan 
paksuudesta ja kasvusuunnasta. Ohuet, ulospäin suuntautuvat karvat aiheuttavat tuskin lainkaan oireita, 
paksummat ja silmän pintaan osuvat karvat sitä vastoin voivat aiheuttaa eriasteisia ärsytysoireita: lievää 
vuotamista ja räpyttelyä tai voimakkaampia kipuoireita ja jopa sarveiskalvovaurioita. Ripsiä voi irrota ja kasvaa 
takaisin karvan vaihtumisen yhteydessä.  
 
Ektooppinen cilia kasvaa luomen sisäpinnan sidekalvon läpi ja aiheuttaa lähes aina voimakkaat kipuoireet 
(siristys, hankaaminen ja vetistys) ja sarveiskalvovaurioita. 
 
Hoitona on tarvittaessa ripsien nyppiminen (ripset kasvavat takaisin) tai karvatuppien tuhoaminen joko 
polttamalla tai jäädyttämällä (distichiasis) tai ripsen ja karvatupen poistaminen kirurgisesti (ektooppinen cilia). 
Ylimääräisten ripsien merkitys koiralle on usein melko vähäinen, jolloin koiria voi perustellusta syystä käyttää 
jalostukseen, mutta mieluiten terveen kumppanin kanssa. Vakavia tapauksia (ektooppinen cilia ja selkeitä 
oireita aiheuttavat distichiat) ei kuitenkaan pidä käyttää jalostukseen. 
(Sari Jalomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto, 2016, www.kennelliitto.fi) 
 
Ylimääräiset ripset rodussa 
Distichiasis on todettu lievänä neljällä jakutianlaikalla, joten tämän suhteen tilanne ei ole vakava tai hälyttävä.  

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat 

 
Kyynärnivelen kasvuhäiriöt 
Kyynärnivelen kasvuhäiriö (eng. elbow dysplasia, ED) on yleisin koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen 
aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän osan 
sairaus, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön 
kyynärpään uloke (pro-cessus anconaeus). Kyynärnivelen inkongruessia (nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) 
pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja se lasketaan kyynärnivelen 
kasvuhäiriöksi. 

 
Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. 
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. 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 
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kasvuhäiriö on molemmissa kyynärnivelissä, vaikka koira ontuu vain toista jalkaa. Usein oireet huomataan vasta 
aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat kasvuhäiriön seurauksena kehittyneestä 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 yleensä nivelrikko. Leikattuunkin 
jalkaan kehittyy usein 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 (http://www.kennelliitto.fi, ELT 
Anu Lappalainen, 15.1.2016).  
 
Kyynärnivelen kasvuhäiriöt rodussa 
Taulukko 10. Kyynärniveltilasto syntymävuosittain (2013-2021) (kpl) 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä 

2013 1 0 0 0 0 0 

2014 4 2 0 0 0 2 

2015 5 1 0 0 0 1 

2016 11 5 0 0 0 5 

2017 13 4 0 0 0 4 

2018 23 10 0 0 0 10 

2019 43 23 0 0 0 23 

2020 54 29 0 0 0 29 

2021 74 22 1 0 0 23 

Yhteensä 228 96 1 0 0 97 

 
 
Taulukko 11. Kyynärniveltilasto syntymävuosittain (2013-2021) (kpl) 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 

2013 0 %     

2014 50 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

2015 20 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

2016 45 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

2017 31 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

2018 43 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

2019 53 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

2020 54 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

2021 31 % 96 % 4 % 0 % 0 % 

Yhteensä 43 % 99 % 1 % 0 % 0 % 

 
Kyynärnivelen tarkastelu ajanjaksoksi on valittu 2013-2021 syntyneet jakutianlaikat, koska tämä tarkastelujakso 
käsittää käytännössä koko Suomen yli 1-vuotiaat jakutianlaikat. Vuonna 2022 syntyneet ovat vielä liian nuoria 
kuvattavaksi tämän jto:n kirjoitushetkellä (1/2023). Kyynärnivelen kasvuhäiriötä ei juuri tavata rodussa. Vain 
yhdellä Suomessa kuvatulla jakutianlaikalla on lievä tulos. 
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Spondyloosi 
Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille 
muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta 
boksereilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu perinnölliseksi sairaudeksi 
boksereilla (perinnöllisyys 0,42–0,62), joten sitä voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla. Silloittumat ovat 
yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän alueella, joten rinta- ja lannerangasta otetut 
sivukuvat ovat riittäviä kartoituskuvaamisessa. Spondyloosin suositeltava kuvausikä boksereilla on 2 vuotta, 
jolloin ikääntymismuutoksia ei vielä ole, mutta perinnölliset muutokset ovat ehtineet muodostua. Vanhalle 
koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle, mutta eri-
ikäisten koirien lausuntoja on vaikea verrata suoraan, koska ikääntymismuutosten osuutta on hankalaa 
arvioida. Kuitenkin kannattaa muistaa, että spondyloosi on etenevä sairaus, joten puhdas selkä tai vain lievät 
muutokset vanhemmalla koiralla on jalostuksellisesti erittäin merkittävä löydös. Spondyloosia pidettiin pitkään 
koiralle merkityksettömänä oireettomana ikääntymismuutoksena. On kuitenkin havaittu, että selkärankaan 
muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiralle vaihtelevanasteisia oireita kuten jäykkyyttä, 
ontumista, epämääräisiä selkäkipuja ja hyppäämishaluttomuutta. Kehittymässä olevat luupiikit voivat murtua 
tai hangata toisiaan aiheuttaen tulehduskipua alueella – toisinaan paikalliset oireet helpottavat kun luutuminen 
etenee täydeksi sillaksi. Ventraalinen eli nikamien alapuolelle muodostuva siltamuodostus jäykistää selkää 
rasittaen viereisiä nikamavälejä. Harvinaisempi lateraalinen eli nikamien sivuille muodostuva spondyloosi voi 
painaa hermojuuria ja aiheuttaa koiralle rajujakin oireita, kuten virtsan ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä tai 
halvausoireita. Tällaisen tilanteen diagnosointi vaatii useimmiten röntgenkuvauksen lisäksi 
tietokonetomografia (CT) tai magneetti (MRI) tutkimuksen. Spondyloosia sairastavien koirien oireilu vaihtelee 
voimakkaasti yksilöittäin ja jopa vaikeaa spondyloosia sairastava bokseri voi olla täysin oireeton, joten 
kartoituskuvaaminen on jalostuksellisesti tärkeää. On tärkeää muistaa, että selkänikamissa voi olla paljon 
muitakin sairauksia kuin spondyloosi, joten spondyloosipuhdas(SP0)selkä ei aina ole sama kuin terve selkä. 
Välimuotoiset nikamat erityisesti lannerangan lopun ja ristiselän välissä (L7–S) ovat melko yleisiä ja altistavat 
ristiselän kivuille tai toimintahäiriöille usein jopa enemmän kuin spondyloosi.  
(Spondyloosi ELT Anu Saikku-Bäckström) 
 
Välimuotoinen lanne-ristinikama 
Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja 
perinnöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, 
jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lannenikama (L7), 
jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan lumbalisaatiosta. 
Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai epäsymmetrinen, jolloin 
selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. LTV:tä esiintyy useilla koiraroduilla, ja ainakin 
saksanpaimenkoirilla sen yhteydestä selkävaivoihin on tutkimustietoa. LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen 
varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla takaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa 
takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään lepoa ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa 
leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat pärjäävät usein melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus 
tai työkoiraksi on epävarma.  
(Välimuotoinen lanne-ristinikama LTV , ELT Anu Lappalainen, Helsingin yliopisto) 
 
Nikamaepämuodostumat 
Selkärangan nikamien epämuodostumia (vertebral anomaly, VA) esiintyy useilla koiraroduilla. Niin sanotuilla 
”korkkiruuvihäntäisillä” roduilla (bostoninterrieri, englanninbulldoggi ja ranskanbulldoggi) saattaa koko 
selkäranka olla korkkiruuvihäntään liittyen epämuotoinen. Myös mopsi kuuluu perinteisesti tähän 
brakykefaalisten (lyhytkalloisten) rotujen joukkoon, vaikka sen häntä on eri tavalla kierteinen. Näillä koirilla 



31 
 

yleisimpiä nikaman kehityshäiriöitä ovat erimuotoiset puolinikamat (hemivertebra) ja perhosnikamat (nikama, 
joka selällään otetussa kuvassa muistuttaa muodoltaan perhosta). Spina bifida (selkärankahalkio) on tila, jossa 
nikaman katto ei ole sikiönkehityksen aikana sulkeutunut ja selkäydin tai sen kalvot ovat ilman nikaman luista 
suojaa. Myös häntä ja ristiluu ovat em. roduilla muodostuneet epämuodostuneista nikamista, minkä takia 
häntä on epämuodostunut, hyvin lyhyt ja jäykkä. Kipuja tai neurologisia ongelmia esiintyy, jos 
epämuodostuneet nikamat painavat selkäydintä. Tällainen selkä on myös normaalia alttiimpi tapaturmille. 
Hännän epämuodostumat voivat aiheuttaa virheasennon, joka voi johtaa ulostamisvaikeuksiin tai 
ihovaurioihin. On todennäköistä, että kaikilla em. tyyppisillä koirilla esiintyy epämuodostuneita nikamia, mutta 
niiden määrä ja muoto vaihtelevat eri yksilöillä.  

 
Joillakin koirilla voi olla nikamissa hyvin lieviä poikkeamia normaalista. Tällöin koira saa tuloksen VA0 
(normaali), mutta lausunnon lisätietoihin merkitään VA-rajatapaus. Myös tällaisten muutosten lukumäärä 
näkyy koiran tiedoissa jalostustietojärjestelmässä. Yleisin tällainen muutos on viimeisen rintanikaman 
vaillinaisesti kehittynyt kylkiluupari. 
(Nikamaepämuodostumat VA, ELT Anu Lappalainen, Helsingi yliopisto) 
 
Selkäongelmat rodussa 
Taulukko 12. Spondyloositilasto syntymävuosittain (2013-2020) (kpl) 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 4 Yht. 

2013 1 0 0 0 0 0 0 

2014 4 1 0 0 0 0 1 

2015 5 0 0 0 0 0 0 

2016 11 3 0 0 0 0 3 

2017 13 2 0 0 0 0 2 

2018 23 2 0 0 0 0 2 

2019 43 7 2 0 0 0 9 

2020 54 5 0 0 0 0 5 

Yhteensä 154 20 2 0 0 0 22 

 
 
Taulukko 13. Spondyloositilasto syntymävuosittain (2013-2020) (%) 

Vuosi Tutkittu 0 1 2 3 4 

2013 0 %      

2014 25 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2015 0 %      

2016 27 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2017 15 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2018 9 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2019 21 % 78 % 22 % 0 % 0 % 0 % 

2020 9 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Yhteensä 14 % 91 % 9 % 0 % 0 % 0 % 

 
Spondyloosin tarkastelu ajanjaksoksi on valittu 2013-2020 syntyneet jakutianlaikat, koska tämä tarkastelujakso 
käsittää käytännössä koko Suomen yli 2-vuotiaat jakutianlaikat. Vuonna 2021-2022 syntyneet ovat vielä liian 
nuoria kuvattavaksi tämän jto:n kirjoitushetkellä (1/2023). Spondyloosia ei ole havaittu jakutianlaikoissa kovin 
paljoa. Vain 2 tutkituista ovat saaneet lievän tuloksen.  
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Taulukko 14. Välimuotoinen lanneristinikama kuvausvuosittain (2019-2022) (kpl) 

Kuvausvuosi LTV0 LTV1 LTV2 LTV3 LTV4 

2019 4 0 0 0 0 

2020 3 0 0 0 0 

2021 13 0 0 1 0 

2022 13 2 1 0 1 

Yhteensä 33 2 1 1 1 

 
Välimuotoista lanneristinikamaa tavataan jakutianlaikoissa vähän. Kuitenkin yksi koira Suomessa on lopetettu 
huonojen lonkkien ja LTV3 tuloksen takia. Kyseinen koira ei pystynyt juoksemaan ja kärsi kivuista. Jakutianlaikat 
ovat työkoiria, joten LTV-muutokset on otettava huomioon jalostuksessa.  
 
Taulukko 15. Nikamaepämuodostumat kuvausvuosittain (2019-2022) (kpl) 

Kuvausvuosi VA0 VA1 VA2 VA3 VA4 

2019 3 0 0 0 0 

2020 2 0 0 0 0 

2021 12 0 0 0 0 

2022 12 2 0 0 0 

Yhteensä 29 2 0 0 0 

 
Nikamaepämuodostumia ei juuri tavata jakutianlaikoissa. Vain 2 koiraa on saanut lievät tuloksen. 
 
Jakutianlaikoissa kuvataan selkiä suhteellisen vähän. Työkoiralla olisi suotavaa olla hyvä ja terve rakenne, joten 
selän kuvaamista jalostuskoirilla suositellaan. 
 
Atopiat ja allergiat 
Allergiat voidaan jakaa kahteen ryhmään: ruoka-aineyliherkkyydet ja atopiat. Sairastuneella yksilöllä on 
taipumus tuottaa liiallisesti vasta-aineita (immunoglobuliineja) tavallisissa olosuhteissa harmittomia proteiineja 
(allergeeneja) vastaan. Tyypillistä molemmille on, että koiran oireet alkavat kutinana, usein ilman muita 
nähtäviä ihomuutoksia. Raapimisen ja ihon nuolemisen myötä ihoon kehittyy sekundaarinen tulehdus. Ruoka-
aineyliherkkyyssaattaa alkaa oireilla jo hyvin nuorena eli jo pentuiässä. Kutinaan ei liity vuodenaikaisvaihtelua. 
Ns. eliminaatiodieetti on paras tapa testata ruoka-aineyliherkkyydestä epäiltyä potilasta. Laboratoriotestit ovat 
epäluotettavia ja antavat runsaasti virhepositiivisia tuloksia. Atoopikot sairastavat joko ympärivuotisesti, mikäli 
allergeeni on sisätiloissa, tai esimerkiksi vain kesäaikaan, jolloin voidaan epäillä, että allergeeni on esimerkiksi 
ulkona esiintyvää siitepölyä. Testaus voidaan suorittaa iho- tai veritestein. Pääasiallisena oireita helpottavana 
lääkityksenä käytetään kutinaa helpottavia kortikosteroideja. Ruoka-aineallergikoille etsitään sopiva ruokavalio, 
joka yksinään eliminoi kortikosteroidien käyttötarpeen. Siedätyshoito (hyposensibilisaatio) on hyvä vaihtoehto 
kortisonien käytölle atopian hoidossa. Lisäksi yliherkkyysoireiden lievittämiseksi käytetään kutinaa hillitseviä 
shampoopesuja, ravintolisiä, rasvahappovalmisteita sekä antihistamiineja. Koirien ihosairauksien 
diagnosoiminen on aikaa ja rahaa vievää ja vaatii usein monia tutkimuksia diagnoosiin pääsemiseksi. Krooniset 
ihosairaudet vaativat usein koko elämän kestävää lääkitystä tai erikoisruokavaliota.  
(www.kennelliitto.fi, Ell Nina Mahlanen, Eläinklinikka Peninkulma)  
 
Allergia ja atopia rodussa 
Jakutianlaikoilla vuoden 2022 aikana toteutetussa kyselyssä kävi ilmi, että kolmella jakutianlaikalla on allergiaa 
ja kahdella on iho-ongelmia. Arvion mukaan siis noin 1-1,5%:lla jakutianlaikoista esiintyy jonkin asteista 



33 
 

allergiaa tai iho-ongelmaa. Kyselyssä tuli ilmi, että allergiaa aiheuttavat ruoka-aineet olivat kala, palkokasvit, 
kana ja vehnä. 
 
Kivesviat 
”Varhaisen sikiökauden aikana koiraseläinten kivekset kehittyvät vatsaontelossa, munuaisten läheisyydessä. 
Useimmilla nisäkkäillä kivekset laskeutuvat erityistä nivuskanavaa pitkin kivespussiin (skrotum). Nivuskanava on 
kiinnittynyt vatsanseinämään. Kivesten laskeutuminen tapahtuu siten, että kives on kiinnittynyt eräänlaiseen 
jänteeseen (gubemaculum testis), joka kulkee nivuskanavan sisällä ja tämä on taas vastaavasti kiinnittynyt 
kivespussiin. Eläimen kasvaessa jänne supistuu ja normaaleissa olosuhteissa kives vetäytyy alas kivespussiin. 
Monilla eläinlajeilla laskeutuminen tapahtuu sikiökaudella, kun taas koiralla ja hevosella laskeutuminen 
tapahtuu vasta syntymän jälkeen. Koska kielenkäytössä esiintyy tiettyä sekaannusta terminologian suhteen 
yritän tässä hieman selvittää asiaa  
 
ANORKIDISMILLÄ tarkoitetaan kivesten täydellistä puuttumista. Tila on hyvin harvinainen, vaikkakin koiralla 
tällaista on havaittu.  
 
MONORKISMILLÄ tarkoitetaan yksikiveksisyyttä eli toinen kives puuttuu, toinen on normaali. Tällaistakin on 
koiralla tavattu ja tällöin yleensä vasen kives puuttuu.  
 
RETENTIO TESTIS on ihmis- lääketieteessä käytettävä termi, jolla tarkoitetaan häiriötä kivesten normaalissa 
laskeutumisessa. Tavallisesti kives on jäänyt nivuskanavaan ja tällöin tilaa kutsutaan varsinaiseksi RETENTIO 
TESTIKSEKSI. Jos kives on jäänyt vatsaonteloon käytetään nimitystä KRYPTORKISMI eli salakiveksi- syys, 
piilokiveksisyys.  
 
Eläinlääketieteessä KRYPTORKISMILLÄ tarkoitetaan tilaa, jolloin toinen tai molemmat kivekset ovat jääneet 
vatsaonteloon tai nivuskanavaan laskeutumatta kivespussiin kuten normaalisti tulisi tapahtua. Vaikkakaan 
kiveksiä ei havaita, kyseessä ei kuitenkaan ole anorkidismi, vaan kivekset eivät ole laskeutuneet normaaleille 
paikoilleen. 
 
Niin kauan kun sairaiden ominaisuuksien määrä ei kasva yli 50 %:n uroksissa, tätä ominaisuutta ei esiinny 
nartuilla sen enempää. Äärimmäisessä tapauksessa on mahdollista astuttaa keskenään uros ja narttu, jotka 
molemmat kantavat virheellistä ominaisuutta perintötekijöissään, toisin sanoen 25 %:lla jälkeläisistä vika 
ilmenee. Kaikki pentueen urokset eivät kuitenkaan tule olemaan vian kantajia. Itse asiassa vian esiintyminen 
tulee jatkuvasti laskemaan, koska viallisia uroksia ei koskaan käytetä siitokseen. Näin ollen, kun kivesvikaiset 
urokset poistetaan jalostuksesta, kivesvikaisuus pysyy normaalin alhaisella tasolla eikä se tällöin aiheuta 
jalostuksessa suurempia ongelmia. Väliaikaisesti vika saattaa esiintyä runsaammin ja syynä voi olla, että jokin 
runsaasti käytetty uros, joka on vian kantaja, saa liian suuren merkityksen jalostustyössä. 25 %:n rajaa on 
kuitenkin mahdotonta ylittää.” 
(Teksti lainattu suoraan eläinlääkäri Kerstin Plym Forsheil artikkelista “Kivesten laskeutumisesta”. Artikkelin voi 
kokonaisuudessaan lukea https://www.tiibetinspanielit.fi/yhdistys/artikkelit) 
 
Jos uroksen molemmat kivekset eivät ole laskeutuneet normaalisti kivespusseihin vuoden ikään mennessä, 
koiraa pidetään kivesvikaisena. Kives tai molemmat kivekset ovat voineet jäädä joko vatsaonteloon tai 
nivuskanavaan. Etenkin vatsaontelossa olevia piilokiveksiä suositellaan poistettaviksi, koska ne altistavat koiran 
kasvaimille. Kivesvika on perinnöllinen, mutta sen periytymistavasta ei ole varmuutta. Todennäköisesti sen 
periytymiseen vaikuttaa useat eri geenit. Myös narttu voi periyttää kivesvikaa. Kivesvika eli piilokiveksisyys 
todetaan viimeistään yksivuotiaana. Kivesvikaista urosta ei saa käyttää jalostukseen. 
(Suomenlapinkoiran jalostuksen tavoiteohjelma) 
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Kivesviat jakutianlaikoissa 
Jakutianlaikoille toteutettiin terveyskysely vuoden 2022 aikana. Tästä kyselystä kävi ilmi, että kolmelta 
jakutianlaikalta on leikattu piilokives ja yhdellä diagnosoitu, mutta ei vielä leikattu. Kasvattajien ja harrastajien 
keskuskuudessa on ollut paljon keskustelua kivesvioista, kuten hissi- ja piilokiveksistä. Omistajat ovat kokeneet, 
että kivekset laskeutuvat hitaasti (esimerkiksi vasta yli 6 kuukauden iässä) tai nousevat ja laskeutuvat monta 
kertaa. 
 
 
Polven ristisidevaurio 
Ristisiteet ovat vahva, lyhyt siderakenne polvinivelen keskellä, reisiluun ja sääriluun välillä. Eturistiside on 
toiminnallisesti takaristisidettä tärkeämpi, koska se tukee reisiluun pään sääriluun nivelpinnalle takajalan 
työntövaiheen aikana. Eturistiside rajoittaa myös polvinivelen kiertoliikettä. Kun eturistiside pettää, polvinivel 
löystyy ja reisiluu pääsee liukumaan taaksepäin sääriluun nivelpinnalla. Liike vaurioittaa nivelkierukoita ja 
rustopintoja. Ristisidevaurion seurauksena polviniveleen kehittyy nopeasti tulehdusreaktion seurauksena 
rappeuttava nivelrikko. Polven toimintakyvyn palauttamiseksi eturistisidevaurio täytyy viipymättä hoitaa 
kirurgisesti. Leikkausmenetelmiä on useita, ja oikea leikkausmenetelmä valitaan potilaskohtaisesti. Hoitotulos 
on yleensä hyvä, mutta ei täysin estä nivelrikon kehittymistä polviniveleen. 
 
Ristisidevaurioita pidettiin aiemmin äkillisenä trauman aiheuttamana sairautena. Nykyään tiedetään, että noin 
80 % ristisidevaurioista on aluksi osittaisia. Polvinivel voi aluksi olla tukeva tai löysyys on lievää. Vähitellen 
vaurio etenee, kun ristiside ei parane vaan pettää asteittain rappeutuessaan. Polveen kehittyy usein 
nivelrikkomuutoksia jo ristisidevaurion ja nivelen löysyyden edetessä. 
 
Takajalan puutteellinen kulmautuminen, jossa reisiluun ja sääriluun välinen kulma on sivusta katsottuna liian 
pieni, aiheuttaa lisärasitusta eturistisiteelle, ja sitä pidetään tärkeänä eturistisidevauriolle altistavana tekijänä. 
Samankaltainen liiallinen kuormitus eturistisiteelle voi syntyä myös silloin, jos sääriluun nivelpinta on 
taaksepäin kalteva. Lonkkien kipeytyminen lisää polvinivelten kuormitusta ja altistaa ristisidevauriolle. Muut 
polvinivelen sairaudet, kuten osteokondroosi ja polvilumpion luksaatio johtavat usein ristisidevaurioon: 
osteokondroosi voi häiritä kasvuaikana eturistisiteen normaalia kehittymistä ja myöhemmin osteokondroosiin 
liittyvä rustovaurio, nivelen tulehdusreaktio ja nivelrikkomuutokset johtavat eturistisiteen pettämiseen. 
 
Polvilumpion luksaatioon liittyy tulehdusreaktion ja nivelrikkomuutosten lisäksi polvinivelen toiminnallinen 
asennonmuutos. Etenkin hoitamaton mediaalinen luksaatiotaipumus, johon liittyy sääriluun kiertyminen 
sisäänpäin, vaurioittaa ristisidettä. Iäkkäillä koirilla yleiskuntoon vaikuttavat sairaudet, erityisesti kilpirauhasen 
vajaatoiminta ja kortisolin liikaeritys (Cushingin tauti) altistavat eturistisidevaurioille. Myös ylipaino on 
merkittävä ristisidevauriolle altistava tekijä. 
 
Suurin osa eturistisidevauriolle altistavista tekijöistä liittyy koiran rakenteeseen tai muihin sairauksiin ja niiden 
aiheuttamaan toimintahäiriöön polvinivelessä. Tämän vuoksi myös eturistisidevaurio on voimakkaasti 
perinnöllinen sairaus. Sairauden esiintyvyys vaihtelee voimakkaasti roduittain ja jopa pentueittain. Sairauden 
syy voi olla rotukohtaisesti liitettävissä tiettyyn altistavaan tekijään, kuten polvilumpion luksaatioon pienillä 
roduilla tai osteokondroosiin isommilla roduilla. Koiralla, jolla todetaan ja hoidetaan ristisidevaurio, on noin 50 
% todennäköisyys kehittää eturistisidevaurio myös toiseen polviniveleen seuraavan vuoden kuluessa. Tämäkin 
havainto korostaa rakenteen, yksilöllisen alttiuden ja perinnöllisen taipumuksen merkitystä vaurion synnylle 
yksittäisen trauman sijaan. 
 
Ristisidevaurioita tavataan kaikenikäisillä koirilla, mutta tyypillinen esiintymisikä voi antaa viitteitä sairauden 
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taustasyystä rodussa. Osteokondroosin yhteydessä ristisidevaurio voi oireilla jo ennen kasvun päättymistä. 
Joillakin pienillä roduilla valtaosa ristisidevaurioista ilmenee vanhuusvuosina, jolloin rappeuttavat 
yleissairaudet voivat olla merkittävä taustasyy. 
 
Sairauden perinnöllisen luonteen takia ristisidevaurion takia operoitua koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
Operoidut koirat tulisi ilmoittaa Kennelliittoon ja asettaa ne jalostuskieltoon. Jos koiraa on jo käytetty 
jalostukseen, sairausriski täytyy ottaa huomioon jälkeläisten jalostuskäyttöä suunniteltaessa. 
 
Huomioitavaa on, että polvilumpion luksaation varalta annettava polvilausunto ei kuvaa sairastumisriskiä 
eturistisidevaurion suhteen. 
(ELL Juha Kallio, www.kennelliitto.fi) 
 
Polven ristisidevauriot rodussa 
Jalostustoimikuntaan ei ole tullut yhtäkään ilmoitusta ristisidevauriosta, mutta näyttelyarvosteluissa on 
ilmennyt niukkoja takakulmauksia. Pääsääntöisesti jakutianlaikoilla on oikeanlaiset takakulmaukset. 
Näyttelyarvosteluista käy ilmi, että noin yhdellä kuudesta on suorat takajalan polvikulmaukset. Polvilumpion 
patellaluksaatiota ei kuitenkaan juuri tavata jakutianlaikoissa. Vain yhdellä 23:sta jakutianlaikasta on todettu 1 
asteen patellaluksaatio, lopuilla 0. Jalostuksessa on erityisesti otettava huomioon niukkojen takakulmauksien 
vaikutus tulevaisuuden työkoiraan. Rekikoiralla on erityisen suuri paine takajaloille rekeä vetäessä, joten niukan 
takakulman omaavaa yksilöä tulee käyttää harkitusti jalostuksessa. 
 
Kuurous tai puolikuurous 
Koirilla synnynnäisestä kuuroudesta ei vielä ole olemassa tarkkaa tutkimustietoa. Kuurouden perimmäinen syy 
jää usein hämärän peittoon. Synnynnäistä kuuroutta tai etenevää kuulon rappeutumista voivat aiheuttaa myös 
ns. ototoksiset aineet, joita ovat mm. eräät antibiootit ja eräiden infektioiden tuottamat toksiinit. Myös 
äkillinen kova ääni tai jatkuva korkeatasoinen melu aiheuttaa kuuloaistinsolujen tuhoutumista ja etenevää 
kuulon alenemista. 
 
Merkittävin kuurouden aiheuttaja useilla roduilla liittyy kuitenkin perimään. Kuurouden geneettinen tausta on 
usein epäselvä ja sekä autosomaalista resessiivistä, autosomaalista dominoivaa että X-kromosomivälitteisesti 
periytyviä kuurouden muotoja on kuvattu eri roduilla. Jalostustieteellinen toimikunta on linjannut, että kuuroja 
tai toispuoleisesti kuulevia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Myös toispuoleinen kuurous voi aiheuttaa 
koiralle hyvinvointiongelmia, jos koira ei esimerkiksi pysty paikantamaan kuulemaansa ääntä. 
 
Koirilla esiintyy myös värigeenejä, jotka aiheuttavat ns. toissijaista eli sekundääristä synnynnäistä kuuroutta. 
Merkittävimpiä näistä geeneistä ovat valkoläiskäisyyttä ja valkoisuutta aiheuttavat piepaldismi (sp)- ja white 
spotting –geeni (sw) sekä marmorointiväriä aiheuttava merle –värigeeni. Näiden geenien vaikutus väreihin 
heijastaa niiden merkitystä melanosyyttien eli ihon pigmenttiä tuottavien solujen ylläpitoon. 
 
Melanosyytit ovat peräisin ns. hermostopienasta ja ne vaeltavat sikiökehityksen aikana eri puolille elimistöä, 
myös kehittyvän korvan alueelle. Täysin valkoisilla koirilla (sw/sw) tai merle-geenin suhteen homotsygooteilla 
yksilöillä melanosyytit puuttuvat kokonaan tai niitä on vain murto-osa normaalista määrästä. Melanosyytit 
puuttuvat tällöin myös kehittyvän sisäkorvan alueelta. 
 
Melanosyyttien merkitystä sisäkorvan kehityksessä ei vielä kokonaan ymmärretä, mutta melanosyyttien on 
havaittu ylläpitävän sisäkorvan käytävään endolymfanestettä tuottavaa stria vascularis- verkostoa. Jos ko. 
verisuonisto ei kehity normaalisti melanosyyttien puuttuessa, ei korvassa ole endolymfaa eikä synny 
kuuloaistimukselle välttämätöntä värähtelyä. Sisäkorvan rakenteet usein myös surkastuvat ja kuulo on 
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pysyvästi vaurioitunut ja usein seurauksena on molemmissa tai kummassakin korvassa täydellinen ns. 
sekundäärinen kuurous. On myös mahdollista, että melanosyytteihin vaikuttavat molekyylit vaikuttavat myös 
muuhun hermostopienaan, jolloin kuurous voi johtua myös kuuloelimeen liittyvien hermostopienasta lähtöisin 
olevien ns. stato-akustisten hermopäätteiden puutteellisesta erilaistumisesta. 
 
BAER tutkimus 
Koirien perinnöllistä kuuroutta tutkitaan testaamalla aivorungon kuuloherätevastetta (Brainstem Auditory 
Evoked Response, BAER). Testauksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat 
kuuroja. 
 
Arvosteluasteikko 

Koiran kuulo luokitellaan testauksen perusteella erikseen kummallekin korvalle seuraavasti: Kuuleva / Kuuro / 
Avoin. Jos tulos on avoin, suositellaan, että koira tutkitaan uudestaan noin neljän viikon kuluttua, jolloin koira 
saa virallisen tuloksen. Avoin tulos on epävirallinen. Koiran virallinen tutkimustulos on huonomman korvan 
mukainen. 
 
Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo 

Tutkimus suositellaan tehtävän nuorelle koiralle. Koiran on kuitenkin oltava iältään vähintään 35 vuorokautta. 
Huomioithan, että tutkimus voidaan tehdä vasta kun koira on tunnistusmerkitty. Alle kolmen kuukauden iässä 
saatu tulos voidaan muuttaa uusintatutkimuksella siihen asti, kunnes koira täyttää kuusi kuukautta. Jos koira 
tutkitaan ensimmäistä kertaa kolmen kuukauden iässä tai vanhempana, voi saadun virallisen testituloksen 
muuttaa vain paneeli. Jos kuuro pentu päädytään lopettamaan tutkimuksen yhteydessä, kasvattaja tallentaa 
tiedon lopetettujen pentujen lukumäärästä ja lopetuksen syystä pentueilmoitukseen. 
 
Kuurous tai puolikuurous rodussa 
Suomessa testataan vielä hyvin vähän pennuilla kuuloa. Muutama kasvattaja on kuitenkin testannut 
pentueensa. 32 pentua on testattu ja näistä on löytynyt 1 puolikuuro. Ulkomailla tehdään paljon 
kuulotutkimusta, mutta jakutianlaikayhdistys ei ole saanut näistä tilastoja käsiinsä. Jakutianlaikoilla kuurous 
todennäköisesti liittyy värin valkoisuuteen. Kasvattajia suositellaan tekemään BAER tutkimukset pennuilleen. 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

 
Jakutianlaikoista on ilmoitettu tähän mennessä (1/2023) kuuden yksilön kuolinsyy. 3 yksilöä on lopetettu 
lonkkaniveldysplasian takia. Yhdellä näistä koirista oli myös LTV3. 2 yksilöä on lopetettu glaukooman takia ja 1 
sydänsairauden takia kahden kuukauden iässä. Lonkkaniveldysplasia ja glaukooma on otettu huomioon 
uudessa PEVISA-ohjelmassa (tullut voimaan 1/2023).  

4.3.4 Lisääntyminen 

 
Keskimääräinen pentuekoko 
Taulukko 16. Keskimääräiset pentuekoot vuosittain (2019-2022) 

 2022 2021 2020 2019 

Keskimääräinen 
pentuekoko 

7,7 6,2 7,8 6,4 

 
Viimeisen 3 vuoden (2019-2021) aikana on syntynyt 23 pentuetta, 154 pentua ja keskimääräinen pentuekoko 
on 7 pentua. Suurin jakutianlaikalla Suomessa syntynyt pentue on 11 pentua ja pienin 1 pentu. 
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Tiinehtyminen ja astuminen 
Jakutianlaika tiinehtyy pääsääntöisesti erittäin hyvin, jos astutusajankohta on oikea. Jakutianlaikan astutus 
onnistuu suurella todennäköisyydellä aina luonnollisesti ja uroksilla on hyvä libido. Koska jalostukseen 
käytetään paljon ulkomaisia tuontikoiria, nartut suositellaan rokotettavaksi herpes virusta vastaan. 

 
Synnytys ja pentujen hoito 
Jakutianlaikat ovat hyviä synnyttäjiä. Jakutianlaika on alkukantainen rotu ja sillä on vahva hoivavietti. 
Pääsääntöisesti jakutianlaika hoitaa pennut hyvin itsenäisesti. Tiedossa ei ole, että Suomessa olisi jouduttu 
turvautumaan kertaakaan keisarileikkaukseen synnytysongelmien vuoksi. Tiedossa ei myöskään ole onko 
jakutianlaikoissa tavattu polttoheikkoutta tai kalkkikramppia. 

 
Pentukuolleisuus 
Pienten pentujen (alle luovutusikäinen) kuolleisuudesta ei ole saatavilla tilastoa. Kuitenkin 
jalostustietokannassa on yksi pentu (2kk) tilastoitu kuolleeksi sydänsairauteen (tiedossa ei ole mihin 
sydänsairauteen pentu on kuollut). Yksi kasvattaja on myös ilmoittanut yhden hänen pennun kuolleen 
äkilliseen keuhkotulehdukseen 7vk iässä. Kasvattajien kokemuksen mukaan jakutianlaikan pennut ovat heti 
syntyessään hyvin elinvoimaisia. 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  

 
Jakutianlaikoilla ei pääsääntöisesti ole sellaisia anatomisia piirteitä, jotka altistaisivat sen sairauksille, 
hyvinvointi- tai lisääntymisongelmille. Yksi mahdollinen uhka on suorat takajalkojen polvikulmaukset. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

 
Keskeisimmät ongelmakohdat 
Terveydessä keskeisimmät ongelmat ovat lonkkaniveldysplasia ja kammiokulman poikkeavuus. Nämä on otettu 
huomioon PEVISA-ohjelmassa. Glaukooma ja lonkkavika ovat kivuliaita koiralle, ja työkoiralle tällaiset sairaudet 
eivät ole suotavia. 

 
Ongelmien mahdollisia syitä 
Lonkkavika on monitekijäinen sairaus (ympäristö ja geneettiset tekijät), ja pelkkiin vanhempien lonkkatuloksiin 
nojautuminen ei tuota haluttua tulosta. Tästä syystä jakutianlaikojen kasvatusta täytyy viedä enemmän BLUP-
indeksillä kasvatukseen. Tähän vaaditaan paljon lonkkatuloksia koiran sukulaisista. Ulkomaiset lonkkalausunnot 
ovat ongelmallisia jalostuksessa, koska ulkomainen lausunto ei aina vastaa suomalaista lausuntoa. 
 
Glaukooma on perinnöllinen sairaus, mutta sen periytymismekanismia ei tunneta. Glaukoomaa on hyvin 
hankala vastustaa jalostuksessa, mutta gonioskopialla voidaan arvioida koiran riskiä sairastua glaukoomaan. 
Itse diagnoosiin vaaditaan myös silmänpaineiden mittaus. Tähän mennessä glaukoomaan kuolleet koirat ovat 
olleet 4-5 vuotiaita, ja toinen näistä oli ehtinyt lisääntyä. Koirat olivat puolisisaruksia isän puolelta. Jalostuksen 
kannalta on suotavaa välttää glaukoomakoiran jälkeläisien käyttöä. 
 
Suurena uhkana rodun terveydelle voidaan nähdä myös rodun miellyttävä ulkomuoto ja suuri suosio. Vaarana 
on, että rotua kasvatetaan ulkonäkö edellä eikä mietitä rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta. Rodun kauneus 
saattaa houkuttaa kasvattajia ja pennunostajia, jotka ostavat väärin perustein jakutianlaikoja. Vaarana saattaa 
olla myös erkaantuminen näyttely- ja käyttölinjaan. Suuri suosio saattaa altistaa liialliselle pennuttamiselle 
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ilman järkiperäistä ja rodun tulevaisuutta edistävää suunnitelmallisuutta. Tähän on törmätty varsinkin 
ulkomailla, missä sama yhdistelmä on voitu toistaa kuusikin kertaa. Sen lisäksi Suomessa on törmätty matadori-
jalostamiseen ja terveydeltään kyseenalaisiin parituksiin.  
 

4.4 Ulkomuoto 
 
Rotumääritelmä 
Rotumääritelmän yleisvaikutelmassa todetaan jakutianlaikan olevan keskikokoinen, voimakas, 
tiivisrakenteinen, hyvin lihaksikas ja hieman korkearaajainen koira, jolla on paksu mutta aina täysin tiivis nahka. 
Karvapeite on hyvin kehittynyt ja sitä tulee olla riittävästi, jotta koira pystyy elämään ja työskentelemään 
arktisen alueen ankarissa oloissa. Sukupuolileima on selvä, urokset ovat vankempia ja vahvempia kuin nartut. 
 
Tärkeitä mittasuhteita ovat:  

• Rungon pituus on 10–15 % säkäkorkeutta suurempi  
• Pään pituus on hieman alle 40 % säkäkorkeudesta  
• Kuonon pituus on 38–40 % pään koko pituudesta 
• Eturaajojen korkeus on 52–54 % säkäkorkeudesta 

 
Säkäkorkeus:  

• Urokset 55–59 cm  
• Nartut 53–57 cm 

 
Rodun sisällä ulkonäkö vaihtelee hyvin paljon. Jakutianlaikoja ei voi eritellä eri linjoihin, mutta eri sukuiset 
koirat voivat näyttää hyvinkin erilaisilta. Ääripäitä on monia, ja vielä ei jalostuksesta pystytä poistamaan 
ulkonäöllisistä syistä kovinkaan monia koiria. Paremman kuvan ulkomuodosta ja keskeisimmistä 
ongelmakohdista saadaan muutaman sukupolven päästä. Pääsääntöisesti kuitenkin Suomesta löytyy paljon 
rotumääritelmällisesti oikeanlaisia koiria.  
 
Kokonaisuudessaan rotumääritelmän voi lukea liitteestä 1. 

 
Rodun koirien näyttelykäynnit 
Taulukko 17. Näyttelyarvostelut luokittain vuosilta 2019-2022 

 ERI EH H T EVA HYL Yhteensä 

Pentuluokka 7-
9kk 

0 0 0 0 0 0 0 

Junioriluokka 57 26 3 0 0 1 87 

Nuorten luokka 27 12 6 0 0 0 45 

Avoin luokka 79 27 8 2 0 0 116 

Käyttöluokka 0 0 0 0 0 0 0 

Valioluokka 24 5 0 0 0 1 30 

Veteraaniluokka 4 0 0 0 0 0 4 

Yhteensä 191 70 17 2 0 2 282 

 
Jakutianlaikoja käy Suomessa melko aktiivisesti näyttelyissä, vaikka näyttelykohtaisesti määrät ei ole suuria. 
Kuitenkin joka näyttelyihin, joihin rodulla on mahdollista osallistua, osallistuu yleensä vähintään yksi koira. 
Erikoisnäyttelyissä ja Suomen voittaja näyttelyissä on osallistumismäärät suurempia. Laatuarvostelut ovat 
keskimäärin olleet ”erinomainen” tai ”erittäin hyvä”. Huonompia laatuarvosteluja on myös tullut, lähinnä 
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koirille jotka tarvitsevat vielä aikaa kasvaa tai ovat rotumääritelmällisesti liian poikkeavia. Yksi nuori uros on 
saanut mainintaa huonosta käytöksestä, ja muutamat koirat pidättyväisestä tai ei niin itsevarmasta luonteesta. 
 
Vuoden 2022 aikana 17 Suomessa asuvaa koiraa on saanut Suomen muotovalioarvon. Ulkomaan valioarvoja 
jaettiin viidelle Suomalaiselle koiralle. 6 Suomessa jaettua voittaja titteliä on jaettu Suomalaisille koirille. 
Ulkomailla jaettuja voittaja titteleitä tuli tänä vuonna 5 Suomalaiselle koiralle. Myös yksi ulkomaan juniori 
muotovalio on myönnetty Suomalaiselle koiralle. 
 
Suomessa rodulle ei löydy kasvattajatuomareita, eikä valitettavasti Pohjoismaista. Toistaiseksi kasvattaja 
tuomareita ei ole saatavilla lähimaista. Ainoastaan erikoistuomari löytyy rodun alkuperämaasta, Stanislav 
Gorodilov. 
 

 
Kuva 11. Näyttelykäynnit vuosittain 
 
Näyttelykäynnit vuosittain ovat suuressa nousussa, koska pentuja syntyy koko ajan enemmän Suomeen ja 
rodun suosio on suuri. 

 
Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
Jakutianlaika on rotumääritelmän ja historiansa mukaan monipuolinen seura ja käyttökoira. Rodun 

käyttötarkoitus kuitenkin painottuu rekikoirana toimimiseen, myös yksittäiset yksilöt toimivat metsästys- ja 

paimennuskäytössä. Rotu kuuluu FCI ryhmään 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat, alaryhmä 1 pohjoiset 

rekikoirat.  

 

Jakutianlaika on keskikokoinen koira jonka tulee olla voimakas, rakenteeltaan sopusuhtainen, lihaksikas ja 

hieman korkea raajainen. Oikea koko ja mittasuhteet takaavat rodun toimimisen sen työtehtävissä, niin reki- 

kuin metsästyskoirina. Koira ei saa olla liian raskas tai kevyt, ei myöskään liian iso tai pieni. Etu- ja 

takakulmauksien tulee olla tasapainossa. Myös oikeanlainen luonne vaikuttaa koiran toimintaan työssään. 

Yleisvaikutelmasta tulee näkyä, että koira soveltuu rekikoiraksi. 
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Jakutianlaikan turkki on hieman karhea, hyvin kehittynyt ja sitä on oltava riittävän paljon jotta koira pystyy 
elämään ja työstelemään sen alkuperäisissä tehtävässä ankarissa arktisissa olosuhteissa. Kuitenkin koiran turkin 
on vaihduttava myös vuodenaikojen mukaan ettei kesän kuumuudella ole täydessä talviturkissa. Toisin sanoen 
normaali turkin vaihdon on tapahduttava ja täten koirat ovat kevät, kesä ja alkusyksyn kaudet kevyemmässä 
karvassa. Päällyskarva ei saa olla liian ohutta ja pehmeää eikä alusvilla liian pitkä, niin ettei päällyskarva pysty 
sitä kunnolla suojaamaan. 
 
Sukupuolileiman on oltava selvä, urokset on vankempia ja vahvempia kuin nartut. Myös narttujen liiallinen 
vahvuus on huomioon otettava asia, niin kuin urosten liiallinen keveys. Yleisesti rotu on Suomessa hyvin 
monimuotoinen. Pää, ilme ja häntä on rodun ulkonäön kannalta ne jalokivet joista rotu myös parhaiten 
erotetaan muista. Nämä ovat niitä keskeisiä yksityiskohtia joiden tulee olla kohdillaan, näistä on hyvin usein 
myös puutteita. 

 
Keskeisimmät ongelmakohdat 
Jonkin verran on liian alhaalle kiinnittyneitä häntiä tai ns. sapelihäntiä. Liian kapeita päitä on jonkin verran, 
erityisesti nartuilla nämä piirteet korostuvat. Kapeutta on myös rungoissa. Pyöreitä silmiä ja isoja korvia on 
joillakin koirilla. Tyypillisen ilmeen kuitenkin tekee moni asia: oikean muotoiset silmät ja korvat, riittävä pään 
alueen karvoitus, pigmentin laajuus, koiran itsevarma luonne ja koiran rodunomainen pään muoto. 
 
Jakutianlaikan tulee olla keskikokoinen, voimakas, tiivisrakenteinen, hyvin lihaksikas ja hieman korkearaajainen 
koira. Nämä kriteerit täyttäviä koiria löytyy Suomesta reilusti. Kuitenkin myös löytyy monia liian matalaraajaisia 
ja jopa liian korkearaajaisia koiria. Uroksissa tavataan säkäkorkeudeltaan liian korkeita koiria. Jonkin verran on 
myös hyvin kapeita etu ja takaosia, ja täten koirat liikkuvat liian kapeasti ja ahtaasti edestä ja takaa. Liian 
kapeita ja voimattomia takaliikkeitä on koirilla paljon enemmän kuin liian löysiä etuliikkeitä. Yleisesti heikkoja 
takapäitä on rodussa jonkin verran. Nartuissa korostuu enemmän pitkärunkoisuus, uroksissa ei niinkään. 
Uroksista muutama yksilö on huomattavan lyhyt runkoinen. Korkeita ja kapeita koiria on lähinnä uroksissa, 
näitä on Suomessa muihin epätoivottuihin ominaisuuksiin nähden vähiten. 
 
Puutteellisia etu- ja takakulmauksia on enemmän kuin muita rakenteellisia puutteita. Kuitenkin joidenkin 
koirien kohdalla voi ikä vaikuttaa merkittävästi. Jakutianlaika on rakenteensa puolesta valmis vasta noin 4-
vuotiaana. Lyhyitä reisiä ja suoria polvikulmia on myös joillain koirilla. Useammalta erinomaiseltakin koiralta 
kuitenkin näyttää puuttuvan ryhdikäs olemus. 
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5 YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 

TOTEUTUMISESTA 

 
Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi 
Rodulla ei ole aiempaa jalostuksen tavoiteohjelmaa. 

 
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi 
Ensimmäisen JTOn voimassaolokausi oli 2024-2028. Rodulla kuitenkin on ollut voimassa olevat 
rekisteröintiehdot (PEVISA-ohje) ja määritellyt jalostuksen tavoitteet vuosilta 2017-2022. 
 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
 

Taulukko 18. Urosten jälkeläistilasto syntymävuosittain (2013-2022) 

(Tummennetut urokset ovat kotimaisia koiria, kursiivilla tuontikoirat ja alleviivatut ulkomaisia koiria.) 

# Uros 
Synt. 

vuosi 

Pennut Lonkat Silmät 

Pen- 

tueet 
Yht. 

Vuoden 

aikana 

Toisessa 

polvessa 
Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 
Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 

1 ANDKOLL AMULET 2020 6 46 46 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

2 ARTYK 2018 5 25 14 0 5 1 20% 20% 1 0 4% * 

3 ZHIVAYA LEGENDA 2019 3 22 0 14 10 10 45% 100% 3 0 14% 0% 

4 SIBERIAN SOUL AIDAR 2017 3 22 4 7 4 3 18% 75% 3 0 14% 0% 

5 
PALOKIN FIRST TO 

FIND 
2018 3 21 0 0 5 4 24% 80% 3 2 14% 67% 

6 BIG FLAUER UTRISH 2016 2 15 0 0 11 4 73% 36% 6 3 40% 50% 
7 GLEIZZ ALMAZ 2016 2 13 0 0 7 4 54% 57% 6 2 46% 33% 

8 
RAVE REVIEW 
HYPERACTIVE 

2016 1 11 0 21 1 0 9% * 1 0 9% * 

9 GLEIZZ DAGOR 2016 1 10 10 0 0 0 0% * 0 0 0% * 
10 SIBERIAN SOUL BOREY 2017 1 10 0 0 1 1 10% 100% 0 0 0% * 
11 BUZBURI IDEL VELS 2019 1 10 10 0 0 0 0% * 0 0 0% * 
12 EL FLAUM PROSPERO 2014 1 9 0 10 3 3 33% 100% 1 0 11% 0% 

13 
DISADONNA KUNG FU 

PANDA 
2019 1 8 8 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

14 BELLETRISTIX LYUTIK 2019 1 8 0 0 1 1 12% 100% 1 0 12% 0% 
15 AMYN ETTYK 2015 1 7 0 0 1 0 14% 0% 0 0 0% * 

16 
ALTYN TUMAR 

NASLEDNIK 
2017 1 7 7 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

17 
SVOBODNAYA STAYA 

BORIS 
2019 1 7 7 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

18 
DISADONNA KING 

SNOWY STAR 
2019 2 6 0 0 1 1 17% 100% 1 0 17% 0% 

19 
RUSSKAYA SKAZKA 

ARMAGEDDON 
2016 1 6 0 0 3 3 50% 100% 1 0 17% 0% 

20 
RUSSAKAYA SKAZKA 

DYM 
2014 1 6 0 24 3 3 50% 100% 3 1 50% 33% 

21 IRNES 2020 1 5 5 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

22 
YIN YANG BIYHAM 

HARLEY 
2015 2 4 0 13 2 0 50% 0% 2 1 50% 50% 

 
Taulukko 19. Narttujen jälkeläistilasto syntymävuosittain (2013-2022) 
(Tummennetut nartut ovat kotimaisia koiria ja kursiivilla tuontikoiria) 

# Narttu Synt. 

vuosi 
Pennut Lonkat Silmät 

Pen- 

tueet 

Yht.  Vuoden 

aikana 

Toisessa 

polvessa 

Tutkittu Sairas Tutkittu 

% 

Sairas 

% 

Tutkittu Sairas Tutkittu 

% 

Sairas 

% 

1 RUSSKAYA SKAZKA 
DIVNAYA 
VOLSHEBNITSA 

2014 3 23 0 7 7 5 30% 71% 3 0 13% 0% 
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2 SANDAARA 2016 3 18 6 0 5 3 28% 60% 2 0 11% 0% 

3 SNOW GALAXY 
TSUNAMI 

2018 2 17 0 14 3 3 18% 100% 3 0 18% 0% 

4 BELLETRISTIX LUKERIA 2019 2 15 8 0 6 6 40% 100% 1 0 7% * 

5 GLEIZZ DANA 2016 2 14 0 0 3 2 21% 67% 3 2 21% 67% 

6 TARTARIYA ELSTER 2020 2 14 8 0 2 2 14% 100% 0 0 0% * 

7 CHANDI Z KLANU 
WYDRY 

2018 1 11 0 0 5 3 45% 60% 4 2 36% 50% 

8 KEREMES KUO 
HOMUS 

2015 1 11 0 21 1 0 9% * 1 0 9% * 

9 SIBERIAN SOUL 
ALENUSHKA 

2017 1 10 0 0 9 4 90% 44% 4 2 40% 50% 

10 BYWATER WHITE 
SMILE YANA 

2019 1 10 0 0 1 1 10% 100% 0 0 0% * 

11 AMORE SANDYS 
FAHRENHEIT 

2019 1 10 10 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

12 ZIHNA 2019 2 10 5 0 2 0 20% 0% 2 1 20% 50% 

13 BELLETRISTIX BELUCCI 2020 1 10 10 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

14 DISADONNA KRYSTAL 
NOUGAT 

2019 1 10 10 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

15 ALTYN TUMAR 
TOJUKSUT 

2018 1 9 0 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

16 AVIYA GABI FREYA 2014 1 9 0 11 3 3 33% 100% 1 0 11% 0% 

17 LINNUSKORVEN 
KALINKA 

2020 1 8 8 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

18 ALMAZY ANABARA 
ZOLOTAYA ANTILOPA 

2018 1 8 8 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

19 ALMAZY ANABARA 
BLUE BLOOD BEAUTY 
QUEEN 

2015 1 8 0 24 6 4 75% 67% 6 0 75% 0% 

20 SALOMON'S ANGELS 
CARELESS WISPER 

2020 1 8 8 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

21 BELLETRISTIX 
KASSIOPEYA 

2019 1 7 7 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

22 HUURREHELMEN 
ARMOTTOMAN 
SULOINEN 

2020 1 7 7 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

23 ANDKOLL BATERFLYAJ 
FLAJING TO DREAM 

2019 2 7 6 46 1 0 14% 0% 1 1 14% 100% 

24 BERINGIA 2013 1 6 0 24 3 3 50% 100% 3 1 50% 33% 

25 LINNUSKORVEN 
RUPLA 

2020 1 6 6 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

26 ABSOLUTE LUCKY 
POLAR FOXES 

2019 2 6 0 0 1 1 17% 100% 1 0 17% 0% 

27 RUSSKAYA SKAZKA 
GROZA 

2014 2 4 0 13 2 0 50% 0% 2 1 50% 50% 

28 TALENTED WINNER 
BARBARY CANDY 

2019 1 4 4 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

29 EL FLAUM BUGATTI 
SHIRON 

2017 1 1 0 0 1 1 100% 100% 0 0 0% * 

 
Urosten ja narttujen jälkeläistilastosta voidaan havaita, että kovin hyvää jalostustulosta lonkkien osalta ei ole 
saatu näkyviin jälkeläisissä. Suurin syy tähän on se, että Venäjältä tuotujen tuontikoirien terveydestä ei juuri 
tiedetä mitään. Rodun piirissä on havaittu, että vanhempien lonkkatulosten perusteella jalostaminen ei aina 
johda haluttuun tulokseen. Toinen syy jälkeläisten huonoissa lonkissa lienee siinä, että jalostuksessa on 
käytetty alun perinkin sairaita yksilöitä (kuten D-lonkkaisia koiria). Jalostuksessa ei ole vielä juuri otettu 
huomioon kammiokulman poikkeavuutta, koska gonioskopia tuli PEVISA-ohjelmaan vasta vuoden 2023 alusta. 
Kammiokulman poikkeavuuden osalta siis nähdään tuloksia jälkeläisissä vasta muutaman vuoden päästä. 
Rodun suosio on osittain johtanut myös siihen, että on tuotettu jälkeläisiä paljon, mutta ei ole jääty 
odottamaan jälkeläisten lonkkatuloksia. Sen lisäksi ei välttämättä ole pyritty jalostamaan eettisin perustein tai 
rotua turvaavin keinoin vaan on pyritty vain vastaamaan suureen kysyntään. Tällaisetkin seikat näkyvät heti 
jälkeläistilastoissa. 
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5.2 Edelliset jalostustavoitteet ja niiden toteutuminen 
 

Edellisessä jalostuksen tavoiteohjelmassa suurimmat tavoitteet olivat: 
• Jalostuksessa pyritään mahdollisimman alhaiseen sukusiitosasteeseen, jotta taattaisiin rodun 

mahdollisimman laaja geneettinen monimuotoisuus. 
• Rakenteessa tulee näkyä rodun käyttötarkoitus kestävänä vaivattomasti liikkuvana rekikoirana.  
• Rodulla tulee myös säilyttää sen rotutyypilliset arktiset piirteet. 

 
Edellisen jalostuksen tavoiteohjelman keskeisimmät suositukset: 

• Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla kaikin puolin terve. Sillä ei saa olla arkielämää tai käyttö- 
tarkoitusta hankaloittavia luonneominaisuuksia. 

• Jalostuskoirien tulee olla vähintään 24 kk astutusajankohtana. 
• Kaikille jalostuskoirille suositellaan DNA-testin ottoa (MyDogDNA), rodun monimuotoisuuden ja 

perinnöllisten sairauksien kartoittamiseksi. 
 
Keskeisimmät rotujärjestön toimenpiteet näiden tavoitteiden toteutumiselle on ollut neuvonta ja seuranta 
jalostuksessa.  
 
Alle on eritelty edellisen jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteita otsikoittain. Näihin toimenpiteeksi on 
määritelty vain neuvonta ja seuranta jalostuksessa, mutta otsikoiden alle on arvioitu onko tavoite toteutunut. 
 
Jalostuspohja 
Tavoitteet: 

● Välttää yhdistelmiä, joissa vanhemmat ovat samoista sukulinjoista. 
● Välttää yhden sukulinjan liiallista käyttöä. 
● Ulkomaisten ja harvinaisempien sukujen käyttö jalostukseen 
● Koko populaation käsittävä, väistämättä tapahtuva sukusiitoksen kasvu pyritään pitämään 

mahdollisimman pienenä 
Tulos: 

• Yhdistelmissä on pyritty pitämään sukusiitos mahdollisimman alhaalla, mutta muutamia pentueita on, 
joissa sukusiitos on yli 6,25% 4:n sukupolven mukaan laskettuna 

• Matadori-jalostusta on ilmennyt jonkin verran, joten yhden sukulinjan liiallista käyttöä on ilmennyt 

• Jalostuksessa on käytetty suurimmaksi osaksi ulkomaisia tuontikoiria eri suvuista 
 
Käyttäytyminen ja luonne 
Tavoitteet: 

● Ylläpitää jakutianlaikan käyttötarkoitukseen soveltuvaa luonnetta. 
● Saada mitattua tietoa käyttökokeiden kautta luonteesta ja käyttäytymisestä. 

Tulos: 

• Harva kasvattaja kasvattaa suoranaisesti käyttökoiria ja tästä syystä ei myöskään ole saatu mitattua 
tietoa käyttökokeista 

 
Käyttöominaisuudet 
Tavoitteet: 

● Säilyttää jakutianlaikan alkuperäiset käyttöominaisuudet hyvänä reki-, retkeily-, seura-, työkoira 
käytössä. 

● Kannustaa rodun testaamista myös alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisilla kokeilla. 
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● Rotumääritelmän mukaisesti rodussa tulisi säilyttää nopeuden, voiman ja kestävyyden tasapaino. 
Tulos: 

• Moni kasvattaja myy pentuja vain aktiivisiin koteihin harrastekoiriksi, mutta harva kasvattaja tähtää 
työominaisuuksien testaamiseen 

 
Terveys ja lisääntyminen 
Tavoitteet: 

● Ylläpitää jakutianlaikojen hyvää yleistä terveystilannetta. 
● Suositellaan jalostuskoirien laajaa tutkimista esimerkiksi gonioskopia-, selkä-, lonkka- ja 

polvitutkimuksilla. Tällöin saadaan kartoitettua ja edistettyä rodun tilannetta terveyden osalta. 
● Ylläpitää rodun tilannetta pitkäikäisenä käyttökoirana. 
● Pyritään estämään rodussa esiintyvien sairauksien yleistyminen koirakannassa. 
● Säilyttää hyvät lisääntymisominaisuudet. Tavoitteena on koira, jolla on normaali lisääntymisvietti ja 

joka synnyttää ja hoitaa pennut normaalisti. 
Tulos: 

● Vielä ei ole täydellistä kuvaa rodun sairauksista, mutta niitä on seurattu ja PEVISA-ohjelmaa on 
muutettu seurannan perusteella 

● Terveydestä on aktiivisesti keskusteltu yhdistyksen tapaamisissa ja vuosikokouksissa. Näissä 
tapahtumissa on käynyt ilmi, että moni jakutianlaikan omistaja on valmis tekemään laajat 
terveystutkimukset koirilleen 

● Tätä tukee myös suhteellisen korkea lonkkakuvausaste (47% kuvausikäisistä on viety virallisiin 
lonkkakuviin) 

 
Ulkomuoto 
Tavoitteet: 

● Rodun käyttötarkoitukseen soveltuvan ulkomuodon säilyttäminen. 
● Säilyttää rodun arktisuus, kuten esimerkiksi säänkestävä kaksinkertainen karvapeite. 

Tulos: 
● Rodun sisällä on paljon vaihtelua ulkomuodossa, ja jalostuspohja ei ole vielä kantavalla pohjalla. Siihen 

nähden ulkomuoto on säilynyt rodun käyttötarkoitukseen soveltuvana 
 
Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus 
Tällä hetkellä (1/2023) Suomessa rekisteröidyistä 335:stä koirasta 66 koiraa on tuontikoiria. Kaikkia tuontikoiria 
ei ole tuotu kuitenkaan jalostukseen vaan lemmikiksi. Vain muutamia suomalaisia kasvatteja on käytetty 
jalostukseen. Jalostuksen ulkopuolelle jäävät koirat siis lähinnä polveutuvat näistä tuontikoirista. Tästä syystä 
on edelleen suositeltavaa tuoda lisää tuontikoiria Suomeen jalostuskäyttöön mahdollisimman erilaisista 
sukulinjoista, sekä myös mahdollisimman laajasti käyttää suomalaisia kasvatteja. 

 
Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi 
Aiemmat jalostussuositukset ja tavoitteet ovat edelleen ajantasaisia (muutamia muutoksia lukuun ottamatta). 
PEVISA-ohjelmaa on muutettu edellisessä vuosikokouksen äänestyksessä. Kuitenkin nyt on noussut huoli 
matadori-jalostuksen vaikutuksista pienessä rodussa. Tähän on esitetty PEVISA-ohjelmaan muutosta: uroksille 
penturajoitusta. 
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6 JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 

 
Jalostuspohja 
Koiria tulisi käyttää mahdollisimman monipuolisesti jalostukseen. Samojen yhdistelmien tarpeetonta 
uusintaa tulisi välttää. Kuitenkin erittäin painavasta syystä, kuten jälkeläisten erinomaiset terveystulokset, voi 
uusintayhdistelmää harkita. Urosten käyttö tulee pitää jatkossa tasaisena. Myös ulkomaisia uroksia on 
suositeltavaa käyttää. Matadori jalostuksen takia uroksille on kuitenkin harkittava tulevaisuudessa 
penturajoitusta, jossa suositeltu maksimipentumäärä olisi 30 pentua per uros. Sukusiitosta tulee seurata, mihin 
suuntaan sukusiitosaste kehittyy, kun nähdään käytetäänkö nyt runsaasti käytettyjen urosten jälkeläisiä 
jalostukseen. On myös syytä välttää tuomasta ulkomailta jalostukseen koiria, joilla on suuri sukusiitosaste, sillä 
sellaisen yksilön geenikirjo on huomattavasti kaventunut. Jalostuskoirien käyttöiäksi suositellaan sekä nartulle 
että urokselle yli kahden vuoden ikää, jotta koira saa esimerkiksi spondyloosilausunnon virallisena. Ulkomailla 
terveystutkittujen koirien kohdalla suositellaan tekemään samat tutkimukset myös Suomessa ennen koiran 
jalostuskäyttöä, koska aina ulkomaiset lausunnot eivät ole linjassa Suomen vastaavien lausuntojen kanssa. 
Parituksessa on suositeltavaa käyttää toisiaan täydentäviä yksilöitä. Jalostuskannan suppeuden takia ei ole 
järkevää jättää koiria käyttämättä jonkin yhden ominaisuuden takia (esim. koko, väritys tai heikompi rakenne) 
vaan tällaisen koiran käytössä sille tulee etsiä sitä täydentävä kumppani. Näin saadaan jalostuspohjaa 
laajemmaksi. 
 
Terveys ja lisääntyminen 
Kasvattajia ja omistajia kannustetaan teettämään vähintään PEVISA-ohjelmaan kuuluvat terveystutkimukset, 
myös niille koirille, joita ei jalostukseen tulla käyttämään. On suositeltavaa, että koiran edellisistä jälkeläisistä 
olisi edes osa terveystutkittuja, ennen kuin koiraa käytetään uudelleen jalostukseen. Rodun terveystilannetta 
on pyrittävä kohentamaan kokonaisvaltaisesti. PEVISA-ohjelmassa on otettu huomioon rodun suurimmat 
terveydelliset ongelmat. Suositeltavaa on kiinnittää erityistä huomiota jalostuksessa myös jalostuskoirien 
sukulaisten ja jälkeläisten lonkkatuloksiin. Yhdistys seuraa, miten PEVISA-ohjelma vaikuttaa seuraaviin 
sukupolviin taulukoimalla esimerkiksi lonkkien kehitystä. PEVISA tutkimusten lisäksi jalostuskoirille suositellaan 
virallista selkäkuvausta. Pentueille suositellaan tehtäväksi BAER tutkimukset. Kuuroja/puolikuuroja yksilöitä ei 
saa käyttää jalostukseen. Edellisessä terveyskyselyssä kävi ilmi, että jakutianlaikoissa tavataan jonkin verran 
allergioita. Yhdistys jää seuraamaan erillisillä kyselyillä allergioiden kehitystä seuraavissa sukupolvissa. 
 
Glaukoomaa on hyvin vaikea jalostuksessa vastustaa, koska se puhkeaa koiralla yleensä myöhemmällä iällä. 
Gonioskopia ei yksinään kerro onko koira glaukooma sairas vai terve, joten silmänpaineiden mittausta 
suositellaan gonioskopian tueksi. Silmäpaineiden mittausta suositellaan erityisesti koirilla, jotka ovat saaneet 
ICAA tuloksen kohtalainen tai vakava. Jos silmänpaineet ovat vain hieman yli normaalipaineen (normaalipaine: 
15-25 mmHg), suositellaan mittaamaan paineet uudelleen ainakin 3-4 kertaa pitkällä aikavälillä, jotta voidaan 
sulkea pois ulkoisista tekijöistä johtuva paineen nousu silmässä. Jos paineet ovat tasaisesti nousussa pitkällä 
aikavälillä, koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos paineet heittelevät mittauskerroilla selvästi suuriin 
painelukemiin (40-60 mmHg) ja välillä normaaliin paineeseen, koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos 
kohtalaisen tuloksen saaneella koiralla on normaalit paineet pitkällä aikavälillä, suositellaan jalostuskäytön iäksi 
yli 2 vuotta. Vakavan tuloksen saanutta koiraa saa käyttää jalostuksessa vain erittäin harkitusti, jos paineet ovat 
normaalit. Kohtalaisen ja vakavan pariksi suositellaan ICAA puhdasta yksilöä tai maksimissaan lievää. Yhdistys 
pyrkii seuraamaan ja keräämään tietoa glaukoomariskistä rodussa harrastajille ja kasvattajille suunnatun 
kyselyn avulla sekä saatujen silmätutkimuslomakkeiden avulla. 
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Käyttäytyminen ja luonne. 
Jakutianlaikan luonnetta on pidettävä reki-, metsästys, harrastus ja seurakoiralle sopivana. Koirilla tulee olla 
stressinsietokykyä ja koirien tulee olla ns. yhteiskuntakelpoisia. Suositellaan, että jalostukseen käytettävällä 
koiralla on vähintään yksi näyttelytulos. Luonnetestausta, MH-kuvausta tai virallista käyttäytymisen 
jalostustarkastusta suositellaan. Yhdistys myös pyrkii järjestämään tulevaisuudessa testauksia, jotta rodusta 
saataisiin tarkempaa tietoa luonteiden osalta. Liiallisen arkoja, aggressiivisesti käyttäytyviä tai muuten 
ongelmakäytöksisiä koiria ei suositella käytettävän jalostuksessa. Kahden hyvin pehmeäluonteisen tai kahden 
hyvin kovaluonteisen yhdistämistä ei myöskään suositella. 
 
Käyttöominaisuudet ja ulkomuoto 
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen on yksi jalostuksen tavoitteista jotta rotu säilyy alkuperäiseen 
käyttötarkoitukseensa sopivana, luonteen ja ulkomuodon, koon sekä turkin määrän- ja laadun osalta 
rotumääritelmän mukaisena. Kasvattajia ja omistajia suositellaan testaamaan koiriensa käyttöominaisuudet 
virallisissa kokeissa ja kilpailuissa, mutta myös ihan kotona matalalla kynnyksellä. Koirien ja niiden jälkeläisten 
tulisi mielellään olla myös työominaisuksiltaan testattuja. Erityisen tärkeää on säilyttää hyvät 
työkoiraominaisuudet. Hyvien työominaisuuksien edellytys on terve rakenne, ja esimerkiksi jalostukseen 
käytettävien koirien kokoon, polvikulmauksiin ja ahtaisiin liikkeisiin tulee kiinnittää huomiota.  
 
Ulkomuoto 
Rodun käyttötarkoitukseen soveltuva ulkomuoto on säilytettävä. Rodun yhtenäiseen ulkomuotoon on 
pyrittävä, jottei se jakaudu käyttö- ja näyttölinjaan. Koon liika kasvu on estettävä jotta rotu säilyy 
pitkäkestoisena työkoirana. Rodun erityispiirteet on säilytettävä. Rakenne pyritään säilyttämään terveenä ja 
rotumääritelmän mukaisena. 

 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

 
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 
Kasvattajien tulisi miettiä rodun tulevaisuutta eikä poistaa jalostuksesta koiria liian heppoisin perustein. Tässä 
kohtaa korostuu täydentävä jalostus eli pyritään löytämään jokaiselle hyvä luonteiselle ja muutoin terveelle 
koiralle sopiva pari, joka täydentää molemmin puolin toisen ”huonoja” puolia. Käyttöominaisuuksia tulisi 
parituksissa miettiä myös, jotta vältyttäisiin näyttely- ja käyttölinjaan jakautuminen. 
 
Jakutianlaikoilla on äärimmäisen tärkeää turvata jalostuspohjan laajuutta. Suositellaan käyttämään 
monipuolisesti myös ”huonompia” yksilöitä jalostuksessa ja yhdistämään niitä ”parempien” yksilöiden kanssa. 
Jalostuskoirille suositellaan maksimijälkeläismääräksi 5% tämän hetken rekisteröintimääristä (335), mikä 
tarkoittaa maksimissaan noin 17 pentua (2-3 pentuetta). Jalostuskoirille suositellaan yli 2 vuoden ikää 
jalostuskäytölle. Suositellaan tuontikoirien ja ulkomaisten urosten käyttöä jalostuksessa. Vältetään 
uusintayhdistelmiä ja matadori-jalostusta. Suositellaan pidättäytymistä liiallisista sukusiitosyhdistelmistä (yli 
6,25% 5 polven mukaan laskettuna). Suositellaan tuomaan tuontikoiria mahdollisimman laajasti eri suvuista. 
 
Jakutianlaikoilla terveys ei myöskään ole parhain mahdollinen, joten suositellaan esimerkiksi mittamaan 
silmänpaineet koirilta, joilla on ICAA kohtalainen tai vakava tulos. Suositellaan ottamaan viralliset 
selkäröntgenkuvat. Suositellaan omistajia ja kasvattajia merkitsemään jalostustietojärjestelmään oman 
koiransa kuoliniän ja -syyn. Suositellaan sairaiden koirien ehdotonta poissulkemista jalostuskäytöstä (esim. 
glaukooma diagnoosin saaneet). Suositellaan pentujen BAER testausta. Suositellaan odottamaan koiran 
edellisten jälkeläisten terveystutkimuksia ennen koiran uudelleen käyttöä jalostuksessa. 
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Luonne on rodussa pidettävä reki- ja metsästyskoiralle sopivana. Suositellaan arkojen ja vihaisten koirien 
ehdotonta poissulkemista jalostuksesta. Suositellaan myös luonteiden testaamista luonnetestillä, MH-
kuvauksella tai käyttäytymisen jalostustarkastuksella. 
 
Rakennetta turvaavat suositukset: suositellaan pyrkimään rotumääritelmän mukaisen ulkonäön ja rakenteen 
ylläpitämiseen ja tyypin yhtenäistämiseen sekä suositellaan kasvatuksessa kiinnittämään huomiota suoriin 
polvikulmauksiin ja ahtaisiin takaliikkeisiin. 

Suositellaan säilyttämään rodun monipuoliset käyttöominaisuudet ja testaamaan koiran reki- ja 
metsästysominaisuuksia sekä kotona että erilaisin virallisin testein. 

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle 
Suositus on maksimissaan 5% rekisteröintimääristä tämän hetken rekisteröintimäärästä (335), mikä tarkoittaa 
maksimissaan noin 17 pentua (2-3 pentuetta). 

 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 

Rotujärjestön toimenpiteistä on kerrottu 6.4 ja 6.5 kohdissa. Sen lisäksi yhdistys seuraa ja taulukoi 
terveystietoja jalostustietojärjestelmästä. Erityisen seurannan alla on ICAA kammiokulmanpoikkeavuus ja 
PEVISA-ohjelman vaikutus lonkkiin seuraavissa sukupolvissa. Omistajia ja kasvattajia kannustetaan tekemään 
PEVISA tutkimukset, vaikka koiraa ei jalostuksessa käytettäisikään. Omistajia ja kasvattajia kannustetaan 
kokeilemaan vähintään kotioloissa koiran työominaisuuksia esimerkiksi valjakkourheilussa tai metsästyksessä. 
Yhdistys auttaa ja neuvoo harrastuksien aloituksessa. Yhdistys kerää tietoa koosta, suorien polvikulmausten ja 
ahtaiden liikkeiden esiintyvyydestä taulukoimalla mainintoja näistä seikoista näyttelyarvosteluista. Sen lisäksi 
järjestetään erilaisia tapahtumia rodun harrastajille (tapahtumissa neuvotaan esim. harrastusten 
aloittamisessa). Järjestetään myös luentoja liittyen jalostamiseen. Tehdään kyselyitä luonteista, terveydestä ja 
lisääntymisestä. Yhdistys julkaisee vuosikirjaa rodun näyttelytuloksista ja kokoaa siihen myös tietoa rodun 
kulloisesta terveystilanteesta. Vuosikirjaan laitetaan myös informaatiota eri sairauksista ja niiden tilanteesta 
rodussa. Vuosikirja lähetetään vuosittain maksutta jokaiselle jäsenelle ja sitä voi myös tilata paino- ja 
postikuluja vastaan esimerkiksi liitettäväksi ns pentupaketteihin. 
 

Populaation rakenne ja jalostuspohja 

• Populaation rakenteen ja laajuuden 
seuraaminen vuosittain, rekisteröintien ja 
tuontien seuranta ja tilastointi, julkaiseminen 
yhdistyksen nettisivuilla 

• Informaatiota jaetaan myös vuosikirjoissa 
erilaisten artikkeleiden avulla 

Terveys ja lisääntyminen 

• Jakutianlaikojen terveystilanteen kartoittaminen 
säännöllisillä terveyskyselyillä sekä 
jalostustietokannasta saatavien tulosten 
taulukoimisella sekä analysoimalla tuloksia  

• Jalostustoimikunta tekee kasvattajille 
lisääntymiskyselyn 

• Tiedot julkaistaan myös vuosikirjoissa 

Luonne ja käyttäytyminen sekä 
käyttöominaisuudet 

• Luonteiden kehityksen seuranta luonnekyselyllä 

• Kerätään näyttelyarvostelukaavakkeista EVA- ja 
hylätty-tuloksia sekä kartoittaa minkä verran ko. 
tuloksista johtuu käyttäytymisestä/luonteesta 
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• Kannustetaan omistajia ja kasvattajia 
testaamaan käyttöominaisuuksia testeillä ja 
kokeilla, mutta myös ihan kotioloissa matalalla 
kynnyksellä 

• Järjestetään tapahtumia, missä rodun 
harrastajat pääsevät kokeilemaan harrastuksia 

 

 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
 
Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet 
 
Jalostuspohja: 
Uhka: Jalostuspohjan kapeneminen, sukusiitosasteen kasvaminen, näyttely- ja käyttölinjan erottuminen, 
matadori-jalostaminen 
Ongelmat: pieni populaatio, tuontikoirat ovat pitkälti samoja linjoja, mitä Suomessa jo on, nykyisen (vuonna 
2023) maailmantilanteen takia rodun kotimaasta ei voi tuoda koiria jalostukseen, jalostuskoirien läheiset 
sukulaisuussuhteet, ei juuri eroavaisuuksia ulkomaisissa populaatioissa Suomen populaation kanssa 
Mahdollisuudet: jälkeläisrajoitus matadori-jalostuksen estämiseksi, tuontikoirien lisääminen, tulevaisuudessa 
lonkkaindekseillä jalostaminen 
Varautuminen ongelmiin: PEVISA-ohjelman päivittäminen jälkeläisrajoituksella, tuontikoirien tärkeydestä 
valistaminen jalostuksessa (järjestetään luentoja jalostamisesta), tuontikoirien tuomista kannustetaan, 
kannustetaan testaamaan käyttöominaisuuksia virallisissa testeissä tai vähintään kotioloissa, opastetaan 
harrastusten aloittamisessa, kannustetaan kasvattajia käyttämään ”huonompiakin” yksilöitä jalostuksessa. 
Tiedotetaan ja valistetaan jäsenistöä ja harrastajia vuosikirjassa julkaistavien artikkeleiden avulla. 
 
Terveys ja lisääntyminen: 
Uhka: Suomeen ei saada terve lonkkaisia tuontikoiria, glaukooma yleistyy kannassa, selkäongelmat yleistyvät 
kannassa, allergiat yleistyvät kannassa, ristisidevaurioiden yleistyminen, kuurouden yleistyminen, suuren 
kysynnän takia sairaiden koirien käyttö jalostuksessa 
Ongelmat: huonot lonkkatilastot, glaukoomariski on ilmeinen, selkiä kuvataan vähän, BAER-testiä tehdään 
vähän (ulkomailla BAER on jo omaksuttu testiksi, joka tehdään aina pentueille), jalostuspohja ei ole kovin laaja 
Mahdollisuudet: Luentojen järjestäminen, sairauksista tiedottaminen, jalostuksen seuranta 
Varautuminen ongelmiin: kannustetaan teettämään PEVISA-tutkimukset myös jalostuksen ulkopuolelle jääville 
koirille, terveyskyselyjen tekeminen, lisääntymiskyselyn tekeminen, terveystulosten taulukointi, kannustetaan 
ilmoittamaan jalostustietojärjestelmään kuolinsyy ja -ikä, kannustetaan mittaamaan silmänpaineita, jos koira 
on saanut gonioskopia tuloksen kohtalainen tai vakava. Tiedottaminen vuosikirjan artikkeleiden avulla. 
 
Käyttäytyminen, luonne ja käyttöominaisuudet: 
Uhka: liiallisen arkuuden tai aggressiivisuuden yleistyminen kannassa, näyttely- ja käyttölinjaan jakautuminen, 
rodun suuren kysynnän takia käyttöominaisuuksien katoaminen tai luonneongelmien yleistyminen 
Ongelmat: yhtäkään koiraa ei ole luonnetestattu virallisesti, yksikään koira ei ole saanut REK, REKÄ tai 
metsästyskoe tulosta, REK ja REKÄ kokeet vaativat pitkää harjoittelua ja enemmän kuin yhden koiran 
Mahdollisuudet: monipuolinen harrastuskoira, innostus harrastusten aloittamisessa rodun omistajilla 
Varautuminen ongelmiin: yhteisten harrastustapahtumien järjestäminen, luonnekyselyn tekeminen, 
kasvattajien ja omistajien valistaminen, virallisen käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäminen, 
näyttelyarvostelujen seuranta (kuinka suuri osa hylkäyksistä johtuu luonteesta). Tiedottaminen asiasta 
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vuosikirjan artikkeleiden avulla. Järjestetään ammattilaisen johdolla luonnetestaus-tapahtuma, jotta saadaan 
mitattua tietoa rodun sisällä luonteista. Näistä luonnetestien tuloksista kootaan ammattilaisen kanssa rodulle 
ihanneprofiili. 
 
Ulkomuoto: 
Uhat: koirien ulkomuoto rodussa vaihtelee paljon, kapea jalostuspohja 
Ongelmat: suorat polvikulmaukset, ahtaat takaliikkeet, vaikea yhtenäistää tyyppiä, koska jalostuspohja on 
kapea 
Mahdollisuudet: kasvattajat ja omistajat käyvät paljon näyttelyissä, rodun ulkomuodon vaihtelu voidaan nähdä 
myös mahdollisuutena tiettyjen ongelmien poistamisessa (esim. kaikilla ei ole suoria polvikulmauksia), 
miellyttävä ulkomuoto 
Varautuminen ongelmiin: tiedottaminen ongelmista omistajille ja kasvattajille, ongelmakohtiin puuttuminen 
jalostuksessa harjoittamalla täydentävää jalostusta, näyttelyarvostelujen seuranta. Vuosikirjan julkaiseminen ja 
sen avulla tiedottaminen ja valistaminen. 
 
Suurimmat uhat rodussa on lonkat ja glaukooma. Molempiin on varauduttu PEVISA-ohjelmassa. Muut suuret 
uhat ovat jalostuspohjan kapeneminen entisestään ja matadori-jalostaminen. Tällä hetkellä nämä ongelmat 
ovet kasvattajien omantunnon varassa. Kasvattajilla on suuri vaikutus siihen millaisia koiria jalostuksessa 
käytetään ja kuinka paljon. Tulevaisuudessa voidaan kumminkin miettiä jälkeläisrajoituksen laittamista PEVISA-
ohjelmaan. Yhtenä uhkana voidaan myös nähdä näyttely- ja käyttölinjaan jakautuminen. 
 
Suurimmat mahdollisuudet rodussa on selvästi rodun miellyttävä ulkomuoto. Jos rodussa onnistutaan 
säilyttämään hyvät käyttöominaisuudet, voidaan rodun monipuolista harrastusmahdollisuutta pitää suurena 
plussana. 

 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

 
Vuosi Tehtävä tai projekti 

Jatkuva Jäsenistön tiedottaminen ajankohtaisista terveys- ja luonneasioista. 
Vuosikirjan toimittaminen ja jakaminen jäsenistölle vuosittain. 

Vuosittain Rodun harrastajien kokoaminen esim yhteisille talvipäiville. 

2023 Uusi JTO. Terveystutkimustulosten seuranta ja taulukointi. Tiedotus rodun 
tulevaisuuden riskitekijöistä. 

2023-2027 Järjestetään ammattilaisen johdolla luonnetestaus-tapahtuma 

2023-2027 Terveyskyselyn luonti ja tuottaminen, luonnekyselyn päivitys ja tuottaminen. 

2024 Terveys-, näyttely- ja käyttötulosten seuranta ja taulukointi. Lisääntymiskysely 
rodun kasvattajille. Tulosten julkaisu nettisivuilla sekä vuosikirjassa. 

2023-2027 Hakea Suomen kennelliitolta rotuyhdistyksen statusta. 

2025 Tulosten seuranta ja taulukointi. Kysely rodun harrastajille. Tulosten julkaisu 
nettisivuilla sekä vuosikirjassa. 

2026 JTO päivityksen valmistelu, PEVISA-päivityksen valmistelu. 

2027 Uuden JTOn ja PEVISA-päivityksen toimittaminen SSKY ry:lle ja Kennelliittoon 
(31.5.2027 mennessä). 

 
JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen 
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Jalostustoimikunta seuraa ja taulukoi PEVISA-ohjelman vaikutusta seuraavissa sukupolvissa ja kerää tietoa 
suomalaisista rodun edustajista sekä esittää tarvittaessa muutoksia esim. PEVISA-ohjelmaan havaintojen 
perusteella. Seurataan matadori-jalostuksen vaikutuksia ja kehitystä. 
JTOn tarkoitus on koota tietoa harrastajille rodun tämänhetkisestä tilasta ja nostaa esille jalostuksellisesti 
huomioitavia asioita. JTOssa esitettyjä huolenaiheita seurataan ja niistä tiedottamista jäsenistölle jatketaan. 
JTOn päivittämisessä pyritään jatkossakin tekemään yhteistyötä rodun kasvattajien ja harrastajien kanssa 
kyselyiden ja kartoitusten avulla. 
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7 LÄHTEET 

www.kennelliitto.fi 

www.evidensia.fi 

www.tiibetinspanielit.fi, Kerstin Plym Forsheil artikkeli “Kivesten laskeutumisesta” 

Suomenlapinkoiran jalostuksen tavoiteohjelma 

Huittisten Ammatti- ja yrittäjäopiston Pieneläinhoitajalinjan oppimateriaali 

http://www.ashgi.org/articles/immune_rising_ storm_finnish.htm 

8 LIITTEET 

 

Liite 1. Jakutianlaikojen rotumääritelmä 

Liite 2. Luonne- ja terveyskysely 
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Liite 1. Jakutianlaikojen rotumääritelmä 
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Liite 2. Luonne- ja terveyskysely 

Luonne- ja terveyskysely  
Tämän lyhyen kyselyn avulla yritetään selvittää jakutianlaikojen luonteita Suomessa.  
Lisäksi kysely sisältää myös pienen yleisen terveyskyselyosion. Vastauksia tullaan hyödyntämään rodun 
JTO:n kirjoittamisessa.  
  
-Koiran ikä  
-Onko koira puhdas rekisteröity Jakutianlaika?  

Kyllä    Ei    
-Koiran rekisterikirjaan merkitty nimi (vapaaehtoinen tieto)  
- Sukupuoli  

Narttu    Uros    
Koiran viat ja sairaudet  
- Koiran purenta  
Normaali saksipurenta/ Tasapurenta/ Yläpurenta/ Alapurenta/ Epätasainen/ En osaa sanoa  
- Onko koiralla hammaspuutoksia?  

Kyllä    Ei    En osaa sanoa    
-Merkitse tässä jos koiralla on jokin seuraavista vioista.  

Napatyrä     

Häntämutka    

Tajuttomuuskohtauksia ja /tai tasapainohäiriöitä (epilepsia)    

Luusto-ongelmia    

Ontumista    

Munuaisongelmia    

Maksaongelmia    

Ruuansulatusongelmia    

Kasvain/ Syöpä    

Allergioita    

Iho-ongelmia    

Anaalirauhasongelmia    

Korvien kanssa ongelmia    

Silmien kanssa ongelmia    

Sydänvika    

Käytöshäiriöitä    

Kuuroutta    

Sokeutta    

Muu..    
-Jos valitsit muu, kerro niistä tässä  
-Kerro tarkemmin jos olet valinnut jonkin tai joitakin yllä olevista vioista tai sairauksista  
-Onko koiran luusto kuvattu ja/tai silmät peilattu? Jos on niin kerro tässä siitä tarkemmin.  
-Onko koiralle tehty leikkauksia? Jos on, niin kerro niistä tarkemmin tässä.   
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Tiineys ja synnytykset. Vain narttujen omistajat vastaavat.   
-Onko koirasi ollut tiine? (jos vastaus on ei, siirry suoraan seuraavaan osioon)  

Kyllä    

Ei    
-Montako pentuetta koirallasi on ollut?  
-Montako pentua koira on synnyttänyt per pentue?  
-Onko koirallasi ilmennyt haasteita tai komplikaatioita tiineysaikana? Jos on, niin kerro niistä tässä.  
-Onko synnytyksessä ilmennyt haasteita tai komplikaatioita? Jos on, niin kerro niistä tässä.  
-Onko koiralla ilmennyt haasteita tai komplikaatioita synnytyksen jälkeen? Jos on, niin kerro niistä tässä.   
Luonne ja käyttäytyminen. Valitse alta vastaukset asteikolla 1-5  
-Koiran rohkeus   
Ei lainkaan rohkea    1 2 3 4 5    Todella rohkea  
-Omistajan tai omistajien on helppo tehdä hoitotoimenpiteitä.  
Todella haastavaa    1 2 3 4 5    Todella helppoa  
-Mikäli koiran hoitotoimenpiteissä esiintyy haasteita, kerro niistä tässä  
-Koira antaa vieraan ihmisen (esim. Eläinlääkärin) tehdä hoitotoimenpiteitä.  
Todella haastavaa    1 2 3 4 5    Todella helppoa  
-Mikäli vieraan ihmisen tekemissä hoitotoimenpiteissä esiintyy haasteita, kerro niistä tässä.   
-Koiran uteliaisuus  
Ei lainkaan utelias    1 2 3 4 5    Hyvin utelias  
-Vahtii leluja  
Ei vahdi    1 2 3 4 5    Vahtii erittäin paljon  
-Vahtii ruokaa  
Ei vahdi     1 2 3 4 5    Vahtii erittäin paljon  
-Vahtii jotain muuta  
Ei vahdi    1 2 3 4 5    Vahtii erittäin paljon  
-Mikäli koirasi vahtii jotain muuta, kerro siitä tarkemmin tässä.   
-Koira on rauhallinen kotona sisätiloissa (jos kyseessä on tarhakoira, ei tarvitse vastata).   
Ei lainkaan rauhallinen    1 2 3 4 5    Hyvin rauhallinen  
-Koira on rauhallinen tarhassaan (jos kyseessä on sisäkoira, ei tarvitse vastata)  
Ei lainkaan rauhallinen    1 2 3 4 5    Hyvin rauhallinen  
-Osoittaa pelokkuutta uusia ihmisiä kohtaan  
Ei osoita    1 2 3 4 5    Osoittaa erittäin paljon  
-On varautunut uusia ihmisiä kohtaan.  
Ei lainkaan varautunut    1 2 3 4 5    Erittäin varautunut  
-Vahtii omaa kotiaan/aluettaan (vahtimisella ei tarkoiteta esimerkiksi ovikellolle haukkumista)   

Vahtii  Ei vahdi    
-Osoittaa aggressiivisuutta ihmisiä kohtaan silloin, kun kyseessä EI OLE oman kodin/alueen vahtiminen.  

Osoittaa    Ei osoita    Osoittaa joskus    
-Osoittaa aggressiivisuutta ihmisiä kohtaan silloin kun kyseessä ON oman kodin/alueen vahtiminen.  

Osoittaa    Ei osoita    Osoittaa joskus    
-Osoittaa aggressiivisuutta koiria kohti, kun kyseessä EI OLE oman kodin/alueen vahtiminen.  

Osoittaa    Ei osoita    Osoittaa joskus    
-Osoittaa aggressiivisuutta koiria kohti, kun kyseessä ON oman kodin/alueen vahtiminen.  

Osoittaa    Ei osoita    Osoittaa joskus    
-Ihmissosiaalisuus  
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Ei lainkaan sosiaalinen     1 2 3 4 5    Hyvin sosiaalinen  
-Koirasosiaalisuus  
Ei lainkaan sosiaalinen     1 2 3 4 5    Hyvin sosiaalinen  
-Välinpitämättömyys ihmisiä kohtaan  
Ei tee tuttavuutta kenenkään kanssa     1 2 3 4 5    Tekee tuttavuutta kaikkien kanssa  
-Välinpitämättömyys koiria kohtaan  
Ei tee tuttavuutta kenenkään kanssa     1 2 3 4 5    Tekee tuttavuutta kaikkien koirien kanssa  
-Varautuneisuus ulkona vastaan tulevia ihmisiä kohtaan  
Ei lainkaan varautunut     1 2 3 4 5    Varautunut kaikkia vastaantulijoita kohtaan  
-Varautuneisuus ulkona vastaan tulevia koiria kohtaan  
Ei lainkaan varautunut     1 2 3 4 5    Varautunut kaikkia vastaan tulevia koiria kohtaan  
-Varautuneisuus kotiin sisälle tulevia ihmisiä kohtaan  
Ei lainkaan varautunut     1 2 3 4 5    Varautunut kaikkia kohtaan  
-Varautuneisuus kotiin sisälle tulevia koiria kohtaan  
Ei lainkaan varautunut     1 2 3 4 5    Varautunut kaikkia kohtaan  
-Innokkuus ulkona vastaan tulevia ihmisiä kohtaan  
Ei lainkaan innokas     1 2 3 4 5    Todella innokas  
-Innokkuus ulkona vastaan tulevia koiria kohtaan  
Ei lainkaan innokas    1 2 3 4 5    Todella innokas  
-Innokkuus kotiin sisälle tulevia ihmisiä kohtaan  
Ei lainkaan innokas     1 2 3 4 5    Todella innokas  
-Innokkuus kotiin sisälle tulevia koiria kohtaan  
Ei lainkaan innokas     1 2 3 4 5    Todella innokas  
-Onko koira utelias uusia asioita kohtaan kodin ulkopuolella?  
Ei juurikaan kiinnostunut     1 2 3 4 5    Todella utelias  
-Onko koira epäröivä uusia asioita kohtaan kodin ulkopuolella?  
Ei epäröi lainkaan     1 2 3 4 5    Epäröi kovasti  
-Arasteleeko koira uudessa ympäristössä?  
Ei arastele lainkaan     1 2 3 4 5    Arastelee kovasti  
-Onko koira pelokas uusia asioita kohtaan pyrkien pakoon?  
Ei pyri pakoon     1 2 3 4 5    Pyrkii aina pakoon  
-Säikähtääkö koira yllättäviä kovia ääniä?  
Ei säikähdä     1 2 3 4 5    Säikähtäää ja pelko jää joksikin aikaa päälle  
-Onko koira laukausherkkä  
Ei lainkaan     1 2 3 4 5    Pelkää laukausääntä  
-Pelkääkö koira ilotulitteita  
Ei lainkaan     1 2 3 4 5    Pelkää kovasti  
-Pelkääkö koira muita pamahtavia ääniä?  
Ei lainkaan     1 2 3 4 5    Pelkää kovasti  
-Pelkääko koira matkustamista autossa  
Ei lainkaan     1 2 3 4 5    Pelkää kovasti  
-Jännittääkö koira matkustamista autossa?  
Ei lainkaan     1 2 3 4 5    Jännittää kovasti  
-Liittyykö autolla matkustamiseen matkapahoinvointia, kuolaamista ja/tai oksentelua?  
Ei lainkaan     1 2 3 4 5    Kuolaa ja saattaa oksentaa  
-Säikähtääkö koira ohimenevää liikennettä?   
Ei säiky lainkaan     1 2 3 4 5    Säikähtää joka kerta  
-Haukkuuko koira ohi menevien autojen perään?  
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Ei hauku koskaan     1 2 3 4 5    Haukkuu joka kerta  
Yleisiä kysymyksiä  
-Onko koiralla eroahdistusta, jos on, niin miten se ilmenee?  
-Vetääkö koira hihnassa?  

Kyllä    Ei    Välillä   
-Vetääkö koira vetovaljaissa?  

Kyllä    Ei    Välillä   
-Kerro lyhyesti koirasi aktivoinnista, päivittäisestä liikunnasta ja harrastuksista.  
-Koiran energiataso.  
Ei juurikaan energinan     1 2 3 4 5    Erittäin energinen  
-Onko koirallasi riistaviettiä?  
Ei lainkaan     1 2 3 4 5    Erittäin vahva riistavietti  
-Omia havaintoja, lisätietoja ja kommentteja, sana on vapaa.  
-Sairaudet joista on eläinlääkärin diagnoosi  
  
  
 


