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1. YHTEENVETO

Kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelman tarkoitus on kartoittaa ja päivittää tietoa rodun jalostuksellisesta

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

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

kääpiösnautserijalostuksen pitkän tähtäimen kehittämiseen. Jalostuksen tavoiteohjelma on tarkoitettu kasvattajille,

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

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

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

joita tähän jalostuksen tavoiteohjelmaan on kerätty.

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

vaadittavat ominaisuudet poikkeavat jonkin verran alkuperäisen käyttötarkoituksen vaatimuksista. Jalostuksessa on

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

ulkomuoto-ominaisuudet terveyttä unohtamatta. Suomen Kääpiösnautserikerho ry työstää parhaillaan

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

Terveyden heikkeneminen, geneettisen monimuotoisuuden hupeneminen ja perinnöllisten sairauksien leviäminen

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

jalostukseen käytettävien eri urosten määrää ja nostaa niiden keskimääräistä jalostukseen käyttöikää.

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

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

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

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

mukainen kääpiösnautseri.

2. RODUN TAUSTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vuonna 1956. Kyseessä oli musta koira. Samana vuonna maahan tulivat myös ensimmäiset pippuri-suolan väriset

kääpiösnautserit. Ensimmäiset musta-hopean väriset kääpiösnautserit tulivat maahan vuonna 1979 ja ensimmäinen

valkoinen kääpiösnautseri rekisteröitiin Suomessa vuonna 1991.
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Kuva 1. Snautserin sukupuu

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

Rotujärjestö Suomen Kääpiösnautserikerho ry – Finska Dvärgschnauzerklubben rf

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

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

rotujärjestöoikeudet 2010. Ennen rotujärjestöoikeuksien saamista Suomen Kääpiösnautserikerho ry kuului muiden

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

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

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

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

Suomen Kennelliiton laatiman rotujärjestön ohjesäännön (1.7.1997) mukaan SKSK
➢ Harjoittaa kääpiösnautsereita koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä pyrkii aktiivisesti keräämään rodun

harrastajat yhdistyksensä ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin syventääkseen heidän rotu- ja
kenneltietouttaan.

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

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

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

toimivien kasvattajien kanssa.
➢ Tarjoaa jalostukseen tarvittavaa perustietoa julkaisemalla vuosittain kääpiösnautsereiden jalostusta koskevaa

aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä rekisteröinti- ja terveystietoja.
➢ Kartoittaa kääpiösnautsereiden terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden rodussa esiintyvien

sairauksien vastustamiseksi ja seuraa PEVISA-ohjelman* tavoitteiden toteutumista.
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*PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma tuli kääpiösnautsereiden osalta voimaan
1.1.2011 alkaen koskien silmäsairauksia.

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

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

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

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

kääpiösnautsereiden rekisteröintimäärä ylittää vuosittain 500 kappaletta, on rotujärjestö Suomen

Kääpiösnautserikerholla oikeus järjestää kaksi erikoisnäyttelyä vuosittain. Näihin erikoisnäyttelyihin osallistui vuonna

2017 yhteensä 253 kääpiösnautseria.

SKSK:n jäsenmäärä on vakiintunut noin 1500-1600 jäseneen. Kasvattajalla on mahdollisuus liittää uudet

pennunostajat yhdistyksen jäseniksi alennettuun hintaan.

Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista toimintaa. Jäsenille pyritään järjestämään vuosittain myös esim. luentoja,

trimmauskursseja, koulutuksia, harrastustoimintaesittelyjä sekä silmätarkastuksia.

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

Jalostustoimikunta

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

henkisesti ja fyysisesti terveiden, mahdollisimman tarkasti rotumääritelmän vaatimukset täyttävien koirien

kasvatuksen tukeminen.

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

vahvistaa yhdistyksen hallitus, jolle jäseniä voi esittää.

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

astutusilmoituslomaketta (liite 2) ja terveyskyselyä (uusi sähköinen terveyskyselylomake on työn alla) sekä

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä Koiranetiä.

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

yhdistysten kanssa.

➢ Terveystutkimustuloksista, jalostusmenetelmistä ja perinnöllisistä sairauksista sekä muusta asiaankuuluvasta
tiedottaminen.

➢ Toiminnasta tiedottaminen.

➢ Rodun koti- ja ulkomaisesta tilasta tiedottaminen.

➢ Tiedon kerääminen ja tallentaminen rodusta sekä tiedon hyödyntäminen ja jakaminen jalostustarkoituksiin.

➢ Rodun tason seuraaminen ja kehittäminen sekä siitosmateriaalin kartoittaminen.

➢ Perinnöllisten sairauksien kartoittaminen ja tarvittaessa vastustusohjelmien laatiminen ja toteuttaminen
käytännössä mm. järjestämällä terveystarkastuksia perinnöllisten sairauksien toteamiseksi.

➢ Jalostusneuvonnan antaminen pyydettäessä

➢ Jalostustarkastusten ja joukkoterveystarkastusten järjestäminen.

➢ Pentuvälityksen ylläpito. Pentuvälityksen säännöt ovat liitteessä 4.
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➢ Neuvottelutilaisuuksien ja kääpiösnautseripäivien järjestäminen tarvittaessa. Näissä tilaisuuksissa käsitellään
esim. rotujen koti- ja ulkomaista tasoa ja asioita, joihin jalostuksessa on kiinnitettävä huomiota.

Jalostustoimikunnan säännöt ovat liitteessä 3.

4. RODUN NYKYTILANNE

Seuraavassa analysoidaan kääpiösnautsereiden nykytilannetta Koiranet- jalostustietojärjestelmän tilastojen avulla.

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

avulla.

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ole.

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

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

tulisi käyttää 40 % rodun koirista.

Väriristeytyspentueet vääristävät rodun keskimääräisiä pentuekokoja,sillä samaan pentueeseen syntyneet eri väriset

pennut rekisteröidään omiksi pentueiksi.

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

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

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

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

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

(MMT Katariina Mäki)
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4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos

Vuositilasto - rekisteröinnit, musta

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Pennut (kotimaiset) 194 174 205 181 231 178 195 284 248 273 308 219 276 251 224

Tuonnit 6 13 11 12 9 14 8 10 18 20 13 16 18 8 7

Rekisteröinnit yht. 200 187 216 193 240 192 203 294 266 293 321 235 294 259 231

Pentueet 49 41 48 42 50 45 49 59 57 57 66 46 56 53 47

Pentuekoko 4 4,2 4,3 4,3 4,6 4 4 4,8 4,4 4,8 4,7 4,8 4,9 4,7 4,8

Kasvattajat 29 31 30 33 38 32 33 41 41 36 38 33 39 36 25

jalostukseen käytetyt eri urokset

- kaikki 26 22 18 30 24 32 34 37 34 33 36 29 33 29 32

- kotimaiset 17 11 9 16 10 14 14 19 18 16 16 13 21 11 16

- tuonnit 6 9 7 12 12 12 14 12 11 11 14 11 8 12 11

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

- keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

3 v 6
kk

3 v 9
kk

3 v 7
kk

4 v 2
kk

3 v 5
kk

3 v 11
kk

3 v 8
kk

3 v 4
kk

3 v 9
kk

2 v 9
kk

3 v
3 v 6
kk

3 v 6
kk

2 v 7
kk

3 v 2
kk

jalostukseen käytetyt eri nartut

- kaikki 40 34 41 42 50 45 49 59 57 57 65 46 53 52 47

- kotimaiset 37 31 34 34 43 37 36 49 46 50 51 42 43 41 39

- tuonnit 3 3 7 8 7 8 13 10 11 7 14 4 10 11 8

- keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

3 v 3
kk

3 v 5
kk

3 v 10
kk

3 v 8
kk

3 v 4
kk

3 v 4
kk

3 v 3
kk

3 v 4
kk

3 v 2
kk

3 v
3 v 5
kk

3 v
3 v 3
kk

3 v 3
kk

3 v 1
kk

Isoisät 64 53 64 58 54 63 68 67 66 62 72 55 60 62 52

Isoäidit 71 64 71 66 67 69 77 79 80 76 79 67 76 67 61

Sukusiitosprosentti
1,06

%
1,86

%
0,59 %

1,44
%

1,39
%

1,07 %
1,60

%
1,33

%
1,52

%
2,17

%
1,91

%
2,24

%
2,21

%
2,22

%
2,37

%

Taulukko 1a. Vuositilasto – rekisteröinnit, musta
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Vuositilasto - rekisteröinnit, musta-hopea

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Pennut (kotimaiset) 305 250 269 260 290 315 333 335 363 337 365 344 296 306 276

Tuonnit 14 12 13 17 14 9 24 17 15 23 20 14 8 8 8

Rekisteröinnit yht. 319 262 282 277 304 324 357 352 378 360 385 358 304 314 284

Pentueet 74 66 66 66 69 85 82 86 82 81 94 79 74 75 70

Pentuekoko 4,1 3,8 4,1 3,9 4,2 3,7 4,1 3,9 4,4 4,2 3,9 4,4 4 4,1 3,9

Kasvattajat 46 44 41 54 47 56 56 61 64 61 60 54 50 48 48

jalostukseen käytetyt eri urokset

- kaikki 52 38 48 41 45 53 54 49 57 51 53 42 42 34 37

- kotimaiset 29 19 29 23 23 33 33 29 29 26 29 26 27 21 25

- tuonnit 17 16 16 15 17 12 19 16 21 17 20 13 13 9 8

- ulkomaiset 6 3 3 3 5 8 2 4 7 8 4 3 2 4 4

- keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

4 v 2
kk

3 v 9
kk

4 v 5
kk

4 v
3 v 4
kk

3 v 5
kk

3 v 6
kk

3 v 9
kk

3 v 9
kk

3 v 9
kk

3 v 5
kk

3 v 8
kk

3 v 1
kk

2 v 11
kk

3 v 5
kk

jalostukseen käytetyt eri nartut

- kaikki 65 59 62 58 67 77 78 81 79 81 85 77 68 69 66

- kotimaiset 57 52 53 45 56 62 67 65 66 66 70 66 60 60 56

- tuonnit 8 7 9 13 11 15 11 16 13 15 15 11 8 9 10

- keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

3 v 9
kk

3 v 6
kk

3 v 8
kk

4 v
3 v 2
kk

3 v 5
kk

3 v 3
kk

3 v 4
kk

3 v
3 v 3
kk

3 v
3 v 5
kk

3 v 4
kk

3 v 3
kk

3 v 5
kk

Isoisät 94 86 88 90 82 104 92 99 88 80 91 65 72 64 65

Isoäidit 104 97 95 100 95 119 109 113 110 108 121 92 92 83 84

Sukusiitosprosentti
1,14

%
1,15

%
1,00

%
1,69

%
1,31

%
1,45

%
1,80

%
1,11

%
1,80

%
1,50

%
1,87

%
2,59

%
2,19

%
3,02 %

4,16
%

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

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Pennut (kotimaiset) 242 228 219 255 184 254 188 236 201 270 254 182 270 230 172

Tuonnit 8 6 14 9 11 10 7 11 9 25 11 13 12 6 8

Rekisteröinnit yht. 250 234 233 264 195 264 195 247 210 295 265 195 282 236 180

Pentueet 57 56 56 58 48 61 50 62 49 62 60 44 63 53 50

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

Kasvattajat 39 31 37 38 31 42 33 38 30 41 41 30 34 32 30

jalostukseen käytetyt eri urokset

- kaikki 32 34 31 26 27 32 30 40 34 38 40 33 36 27 28

- kotimaiset 21 23 19 14 19 15 15 19 17 20 21 20 24 17 20

- tuonnit 9 9 8 12 7 13 14 15 14 13 14 10 9 9 7

- ulkomaiset 2 2 4 0 1 4 1 6 3 5 5 3 3 1 1

- keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

4 v 2
kk

4 v 4
kk

4 v
3 v 1
kk

2 v 11
kk

2 v 8
kk

3 v 6
kk

3 v
2 v 11
kk

3 v 3
kk

3 v 5
kk

3 v 10
kk

3 v 5
kk

3 v 2
kk

2 v 10
kk

jalostukseen käytetyt eri nartut

- kaikki 50 48 45 49 43 53 44 56 45 58 56 43 60 53 46

- kotimaiset 45 41 39 43 41 42 36 44 36 47 51 35 51 48 42

- tuonnit 5 7 6 6 2 11 8 12 9 11 5 8 9 5 4

- keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

3 v
3 v 2
kk

3 v 4
kk

3 v 6
kk

3 v 2
kk

3 v 7
kk

3 v 7
kk

3 v 5
kk

3 v 5
kk

3 v 4
kk

3 v 2
kk

3 v 7
kk

3 v 5
kk

3 v 6
kk

3 v 3
kk

Isoisät 71 69 71 75 55 76 66 80 63 75 71 55 65 47 60

Isoäidit 86 80 85 84 61 84 75 97 73 91 86 71 84 63 68

Sukusiitosprosentti
1,20

%
1,37

%
1,25

%
1,03

%
1,36 %

1,09
%

1,73
%

1,33
%

1,65 %
2,15

%
2,24

%
2,13 %

2,97
%

2,55
%

3,18 %

Taulukko 1c. Vuositilasto – rekisteröinnit, pippuri-suola
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Vuositilasto - rekisteröinnit, valkoinen

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Pennut (kotimaiset) 128 68 99 144 115 198 116 198 181 159 158 127 96 77 56

Tuonnit 11 11 6 5 4 11 7 6 15 5 10 10 3 4 4

Rekisteröinnit yht. 139 79 105 149 119 209 123 204 196 164 168 137 99 81 60

Pentueet 31 14 22 28 26 40 26 43 38 31 32 25 22 16 11

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

Kasvattajat 22 13 18 23 23 35 21 33 29 26 25 17 18 13 8

jalostukseen käytetyt eri urokset

- kaikki 22 19 24 19 19 26 18 25 27 20 24 18 15 11 8

- kotimaiset 15 12 15 11 8 13 7 12 17 11 8 6 5 4 4

- tuonnit 7 7 8 8 10 9 8 11 9 9 13 9 8 5 4

- ulkomaiset 0 0 1 0 1 4 3 2 1 0 3 3 2 2 0

- keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

4 v 3
kk

3 v 4
kk

3 v 4
kk

2 v 7
kk

3 v 2
kk

3 v 4
kk

1 v 11
kk

2 v 7
kk

3 v 2
kk

3 v 9
kk

3 v
3 v 3
kk

2 v 7
kk

1 v 8
kk

2 v 3
kk

jalostukseen käytetyt eri nartut

- kaikki 33 20 29 30 25 38 26 42 37 30 32 25 23 15 11

- kotimaiset 25 14 23 24 21 30 16 32 31 21 26 20 18 10 6

- tuonnit 8 6 6 6 4 8 10 10 6 9 6 5 5 5 5

- keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

3 v 3
kk

3 v 11
kk

3 v 3
kk

4 v 1
kk

3 v 3
kk

3 v 3
kk

4 v 3 v
3 v 2
kk

3 v 4
kk

3 v 2
kk

3 v 3
kk

3 v
3 v 2
kk

2 v 7
kk

Isoisät 44 25 29 38 35 47 32 42 45 33 39 30 24 22 14

Isoäidit 48 24 37 42 43 58 40 58 55 45 44 35 28 22 16

Sukusiitosprosentti
1,75

%
2,95 %

2,34
%

2,41
%

1,70
%

1,74
%

2,52 %
2,17

%
1,92

%
3,35

%
2,37

%
1,28

%
2,29

%
2,46

%
0,24

%

Taulukko 1d. Vuositilasto – rekisteröinnit, valkoinen

Rekisteröinnit

Kääpiösnautsereiden rekisteröintimäärät ovat kaikki värit huomioiden pysyneet viimeisten viiden vuoden ajan

korkealla tasolla (+/-900 koiraa vuodessa), mikä on tarkoittanut Suomen Kennelliiton suosituimpien rotujen listalla

sijoja 8-9.

Tuontikoirat

Suomeen tuodaan kääpiösnautsereita n. 10 kpl /väri/vuosi, uroksia jonkin verran narttuja enemmän koska Suomessa

ei ilman poikkeuslupaa saa risteyttää värejä keskenään, moni tuontikoira on muualla sallitun vapaan väriristeytyksen

tulos, jonka sukutaulusta saattaa löytyä useita värejä. Kun samoja värejä kantavia koiria paritetaan keskenään (esim.

kaksi mustaa, jotka kantavat valkoista värigeeniä), voidaan saada samaan pentueeseen useamman värisiä pentuja,

joiden väritys voi siis poiketa vanhemmista.

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

rotutyypin vakiinnuttamiseksi. Suljettujen kantakirjojen sekä sukusiitoksella toteutetun ulkonäön jalostamisen

sivutuotteena rotuun on kertynyt erilaisia perinnöllisiä sairauksia homotsygotian eli samaperintäisyyden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vanhalla ensisynnyttäjällä on suurempi komplikaatioriski. Alhaiseen jalostukseen käyttöikään ohjaa myös Kennelliiton

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

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

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

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

kantajien ja myöhemmin sairastuvien lukumäärää monella yksilöllä.

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

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

lisääntyä, mutta urosten maltillinen jalostuskäyttö mahdollistaa laajemman geneettisen monimuotoisuuden

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

mahdotonta luotettavasti kontrolloida.

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

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

narttuja elinaikanaan. Rotujärjestön tehtävä on tarvittaessa rajoittaa urosten liikakäyttöä.

Väriristeytykset

Kääpiösnautsereiden Pevisa on sallinut vapaat väriristeytykset valkoisten ja muiden väristen kesken 1.6.2014 alkaen.

Tämän jälkeen on tehty 65 väriristeytyspentuetta, jossa toisena osapuolena on valkoinen koira. Toisen polven

pentueita on tänä ajanjaksona tehty 16.

Yleiskokouksessa 2018 väriristeytysprojektia on päätetty jatkaa seuraavan jalostuksen tavoiteohjelman

voimassaolokaudella 2019-2023 saman sisältöisenä kuin vuosina 2014-2018.

Ajalla 1.1.2019-31.12.2023 seuraaville väriristeytyksille ei tarvita poikkeuslupaa:
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri&suola

Muiden värien risteyttämiseen keskenään vaaditaan edelleen poikkeuslupa. Jos rotujärjestö puoltaa poikkeuslupaa,
ei Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätöstä enää tarvita, vaan poikkeuslupa myönnetään
Kennelliitossa toimistotyönä. Jos rotujärjestö ei puolla hakemusta, päätöksen tekee Kennelliiton Jalostustieteellinen
toimikunta.

Projekti aloitettiin, jotta valkoisten kääpiösnautsereiden kantaan saataisiin lisää monimuotoisuutta. Tarkoitus oli, että

kuten roturisteytyksissäkin, luovuttajaväriin risteytetään kerran, minkä jälkeen jälkeläisiä eli F1-sukupolvea

ruvettaisiin risteyttämään takaisin saajaväriin.

Kysely väriristeytyspentueista kasvattajille julkaistiin 11.9.2017 ja kerhon kasvattajalistalla oleville kasvattajille

lähetettiin linkit vastauslomakkeisiin sähköpostitse. Vastauslomakkeiden linkit olivat esillä myös kerhon

Internet-sivuilla. Vastausaikaa oli reilu kuukausi ja vastausaikaa jatkettiin vielä hieman, jotta vastauksia olisi saatu

mahdollisimman paljon. Valitettavasti vastauslomakkeen täytön kanssa on ollut teknisiä haasteita ja myös tämä on
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saattanut vaikuttaa lopulliseen vastauksien määrään. Väriristeytyspentueen tehneistä kasvattajista hieman alle puolet

vastasi kyselyyn.

Pentueittain vastauksia saatiin 28 pentueesta. Mainittakoon tässä kohtaa, että vuosina 2014-2017 rekisteröityjä

väriristeytyspentueita on ollut 62 joista on syntynyt 267 pentua.

Enemmistö vastaajista oli tehnyt ainoastaan yhden väriristeytyspentueen kauden aikana. Kolme vastaajaa oli tehnyt

enemmän kuin yhden väriristeytyspentueen. Kaikki kasvattajat kertoivat tutustuneensa Kennelliiton sekä

Kääpiösnautserikerhon väriristeytysohjeisiin. Suurin osa kasvattajista näki mahdollisuutena tehdä yhteistyötä muiden

väriristeytyspentueita tehneiden kasvattajien kanssa. Ehdoton enemmistö kasvattajista koki, että ensimmäisen polven

risteytysjälkeläisiä ei ole vielä riittävästi käytössä, vaan koiria tarvitaan lisää.

Kaikkiaan yli kolme pentuetta tehneitä kasvattajia 6 kappaletta 2017 loppuun mennessä.

Suurin osa vastaajista kertoi tehneensä väriristeytyksen geenipoolin laajentamisen takia. Lisäksi yhdistelmien

tekemisellä haluttiin tuoda valkoisiin parempia anatomisia ominaisuuksia, joista useimmin vastauksissa mainittiin

turkki, pigmentti, pää ja luusto. Enemmistöllä jatkojalostussuunnitelmat koskivat valkoisen kääpiösnautserin

kasvattamista ja jatkojalostussuunnitelmat tässä kohtaa jakaantuvat melko tasaisesti ajatukseen astuttaa

yhdistelmästä syntynyt koira joko saman värisellä, myöskin valkoista geeniä kantavalla koiralla tai astuttaa

yhdistelmästä syntynyt koira valkoisen värin edustajalla. Valkoisen kääpiösnautserin lisäksi jatkojalostussuunnitelmia

muutamalla kasvattajalla oli myös sen väriseen kääpiösnautseriin, jonka kanssa valkoinen kääpiösnautseri oli tehnyt

pennut. Vastanneiden kasvattajien useammissa vastauksissa jatkojalostusta koskien toistuivat ajatukset harkitusta,

tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta jalostuksesta.

Pentuetiedustelujen yhteenvedoista 2014-2016 selviää, että vuosina 2015 ja 2016 väriristeytyksiä tehtiin enemmän

kuin valkoisia pentueita. Vuonna 2015 väriristeytyspentueissa tehtiin suhteellisesti enemmän sektioita kuin muun

värisissä pentueissa.

Jotta jatkossa saadaan peremmin kerättyä tietoa väriristeytyspentueista on kehitettävä parempi lomake jolla

kasvattajat voivat reaaliaikaisesti raportoida pentueista.

Pentueet Pentuja Toisen polven
käyttö väriristeytys
jälkeläisellä

Näyttelytulos väriristeytys
jälkeläisellä

Terveystarkastus tulos
väriristeytys
jäkeläisellä

LTE tulos
väriristeytys
jälkeläisellä

Väriristeytys
pentueet

62 267 10 40 44 6

Osuus
pentueista

4 % 15 % 16 % 2 %

Väriristeytykset valkoisten kanssa 2014-2017

Rotujärjestö suhtautuu väriristeytyksiin periaatteessa myönteisesti, kunhan kasvattajalla on selvät suuntaviivat

risteytysjälkeläisten jatkojalostuskäytöstä. 1.1.2012 alkaen kääpiösnautsereiden väriristeytyspoikkeuslupien

byrokratiaa kevennettiin siten, että jos rotujärjestö SKSK ry:n jalostustoimikunta ja hallitus lausunnossaan puoltaa

poikkeuslupaa, ei Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätöstä enää tarvita, vaan lupa myönnetään

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

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

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

toimikunnalle. Kasvattajan tulee ennen astutusta varmistaa, että Kennelliitosta tulee päätös poikkeusluvasta.
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EHDOT SUOMEN KENNELLIITTO RY: N POIKKEUSLUPAA EDELLYTTÄVÄN JALOSTUSYHDISTELMÄN (RISTEYTYS)

PUOLTAMISELLE

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

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

koiria, joilla ei ole sukutaulussaan vähintään kolme sukupolvea samanvärisiä esivanhempia.

Sukusiitos

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

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

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

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

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

peittäminä.

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

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

heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi

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

ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %.

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

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

hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset

homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia

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

sukusiitosyhdistelmiä ei ole.

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

Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi

lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä

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

aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.
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Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia

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

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

Mäki 14.12.2011)

4.1.2 Jalostuspohja

Vuositilasto - jalostuspohja, musta

Per sukupolvi (4
vuotta)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

- pentueet 180 181 185 186 203 210 222 239 226 225 221 202 201 183 165

- jalostukseen
käytetyt eri urokset

97 84 88 85 88 100 95 96 88 91 86 84 80 76 71

- jalostukseen
käytetyt eri nartut

145 140 142 140 155 157 170 177 168 168 159 144 135 130 119

- isät/emät 0,67 0,6 0,62 0,61 0,57 0,64 0,56 0,54 0,52 0,54 0,54 0,58 0,59 0,58 0,6

- tehollinen
populaatio

166
(46%)

153
(42%)

157
(42%)

154
(41%)

165
(41%)

176
(42%)

179
(40%)

184
(38%)

172
(38%)

175
(39%)

165
(37%)

155
(38%)

146
(36%)

140
(38%)

129
(39%)

- uroksista käytetty
jalostukseen

4 % 6 % 9 % 9 % 8 % 9 % 8 % 9 % 9 % 9 % 10 % 9 % 10 % 11 % 12 %

- nartuista käytetty
jalostukseen

9 % 13 % 18 % 22 % 22 % 24 % 22 % 23 % 23 % 25 % 28 % 28 % 29 % 28 % 30 %

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

Vuositilasto - jalostuspohja, musta-hopea

Per sukupolvi (4
vuotta)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

- pentueet 272 267 286 302 322 335 331 343 336 328 322 298 274 243 215

- jalostukseen
käytetyt eri urokset

140 129 141 146 148 158 145 132 134 125 116 104 108 98 90

- jalostukseen
käytetyt eri nartut

213 214 222 229 239 243 242 246 244 229 218 190 182 169 146

- isät/emät 0,66 0,6 0,64 0,64 0,62 0,65 0,6 0,54 0,55 0,55 0,53 0,55 0,59 0,58 0,62

- tehollinen
populaatio

242
(44%)

234
(44%)

248
(43%)

257
(43%)

264
(41%)

275
(41%)

264
(40%)

255
(37%)

255
(38%)

239
(36%)

225
(35%)

199
(33%)

198
(36%)

182
(37%)

161
(37%)

- uroksista käytetty
jalostukseen

7 % 9 % 9 % 9 % 10 % 10 % 11 % 11 % 11 % 10 % 10 % 11 % 12 % 12 % 14 %

- nartuista käytetty
jalostukseen

8 % 17 % 21 % 24 % 26 % 22 % 26 % 26 % 25 % 29 % 28 % 26 % 29 % 29 % 27 %

Taulukko 2b. Jalostuspohja per sukupolvi (4 vuotta), musta-hopea
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Vuositilasto - jalostuspohja, pippuri & suola

Per sukupolvi (4
vuotta)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

- pentueet 227 218 223 217 221 222 223 233 215 229 220 210 224 214 198

- jalostukseen
käytetyt eri urokset

113 106 107 104 115 120 114 114 110 107 95 82 85 80 82

- jalostukseen
käytetyt eri nartut

179 168 177 176 173 166 161 167 156 165 161 146 156 147 136

- isät/emät 0,63 0,63 0,6 0,59 0,66 0,72 0,71 0,68 0,71 0,65 0,59 0,56 0,54 0,54 0,6

- tehollinen
populaatio

200
(44%)

187
(43%)

194
(43%)

191
(44%)

197
(45%)

196
(44%)

189
(42%)

193
(41%)

183
(43%)

186
(41%)

174
(40%)

154
(37%)

163
(36%)

153
(36%)

149
(38%)

- uroksista käytetty
jalostukseen

5 % 8 % 10 % 11 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 12 % 10 % 11 % 10 % 10 % 12 %

- nartuista käytetty
jalostukseen

12 % 16 % 21 % 23 % 24 % 26 % 27 % 27 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 26 %

Taulukko 2c. Jalostuspohja per sukupolvi (4 vuotta), pippuri-suola

Vuositilasto - jalostuspohja, valkoinen22222222222222222222222

Per sukupolvi (4
vuotta)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

- pentueet 95 90 116 120 135 147 138 144 126 110 95 74 66 54 40

- jalostukseen
käytetyt eri urokset

54 56 62 59 60 67 60 62 59 52 48 33 29 25 20

- jalostukseen
käytetyt eri nartut

80 74 95 98 109 111 100 108 92 75 64 51 44 33 26

- isät/emät 0,68 0,76 0,65 0,6 0,55 0,6 0,6 0,57 0,64 0,69 0,75 0,65 0,66 0,76 0,77

- tehollinen
populaatio

92
(48%)

89
(49%)

108
(47%)

107
(45%)

114
(42%)

121
(41%)

109
(39%)

115
(40%)

103
(41%)

87
(40%)

77
(41%)

58
(39%)

50
(38%)

40
(37%)

32
(40%)

- uroksista käytetty
jalostukseen

9 % 11 % 12 % 14 % 13 % 15 % 13 % 11 % 13 % 10 % 12 % 15 % 16 % 24 % 25 %

- nartuista käytetty
jalostukseen

12 % 17 % 17 % 18 % 21 % 21 % 26 % 29 % 27 % 29 % 31 % 31 % 38 % 48 % 52 %

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

Isät/emät –suhde

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

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

sukupolven aikana hallitsemattomasti koko populaatioon.

Tehollinen populaatiokoko

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Rodun

monimuotoisuutta voidaan arvioida myös molekyyligeneettisesti, esimerkiksi immuunijärjestelmää säätelevien

DLA-haplotyyppien lukumäärän ja heterotsygotian perusteella.

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

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

nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu.

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
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Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja käyttökoirilla viisi

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

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

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

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

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

niillä on tasaiset jälkeläismäärät.

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

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

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

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

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

Käytetyimmät urokset 2003-2017

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

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

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

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

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

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

50 % tarkasteluaikana syntyneistä pennuista.

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

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

Punaisella pohjalla on merkitty yli suositusten menevät jälkeläisosuudet.
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Taulukko 3a. Viimeisten 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta, musta

Taulukko 3b. Viimeisten 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta, musta-hopea
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Taulukko 3c. Viimeisten 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta, pippuri&suola

Taulukko 3d. Viimeisten 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta, valkoinen

Mustilla 49 urosta, musta-hopeilla 57 urosta, pippuri-suoloilla 47 urosta ja valkoisilla 29 urosta tuotti 50 % pennuista.

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

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

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

sukulaisuutta ole, alkaa valkoisten sukutauluissa tulla nopeasti vastaan samoja koiria. Silmäsairauksia tutkitaan
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paljon, ja tulokset ovat julkista tietoa, mutta muista sairauksista tietoja ei käytännössä ole juuri lainkaan, tai ainakaan

niitä ei ole lupa julkaista.

Käytetyimmät nartut 2003-2017

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

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

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

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

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

sen parempi tilanne on populaation kannalta.

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

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

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

joiden isät ovat käytetyimpien urosten taulukoissa.

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

Taulukko 4c. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua, pippuri-suola
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Taulukko 4d. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua, valkoinen

Mustien narttujen 15 käytetyimmän joukossa on kahdeksan puolisisarusta kolmesta eri linjasta. Musta-hopeiden

narttujen 15 käytetyimmän joukossa on yksi puolisisaruspari. Valkoisten narttujen joukossa on kolme saman uroksen

tytärtä ja kaksi saman nartun puolisisarusjälkeläistä. Tiettyjä linjoja on siis suosittu jalostuksessa voimakkaastikin.

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

toistamista pitäisi välttää. Kaikissa väreissä on useita eri silmäsairauksiin liitettäviä koiria, joiden on siis turvallisinta

olettaa olevan kantajia.
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4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa

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

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

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

Rekisteröinnit Ruotsissa 2013-2017   

 M MH PS V YHT

2017 428 294 373 98 1193

2016 334 278 411 126 1149

2015 415 279 336 89 1119

2014 330 276 351 124 1081

2013 278 271 339 118 1006
Taulukko 5a. Rekisteröinnit Ruotsissa 2013-2017

Rekisteröinnit Virossa 2013-2017   

 M MH PS V YHT

2017 24 26 22 8 80

2016 19 58 12 1 90

2015 8 37 23 8 76

2014 17 44 21 1 83

2013 15 55 14 0 84
Taulukko 5b. Rekisteröinnit Virossa 2008-2012

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta

Kääpiösnautsereiden rekisteröintimäärät ovat pysyneet viime vuosina korkealla. Myös rekisteröimättömiä pentuja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

urosten keskimääräinen jalostukseen käyttöikä 5-6 vuoteen JTO-kauden aikana.

Kääpiösnautsereilla populaation sukusiitosprosentti on Koiranetin käyttämällä kaavalla pysynyt tarkasteluaikana

2008–2017 muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikilla väreillä alle kolmessa ja näyttää olevan hienoisessa

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

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

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

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

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

1-4 ovat hyvin lähellä, sukupolvet 5-7 melko lähellä, sukupolvet 8-9 kaukana ja vasta 10. sukupolvi alkaa jo olla lähes

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

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

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

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

kohoaminen alle 0,25 prosenttiyksikössä.

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

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

edustajat. Vuosien 2008 – 2017 välisenä aikana valkoisten tehollinen populaatio on vaihdellut välillä 89-121,

tehollinen populaatio on viimeisten parin vuoden aikana pudonnut jälleen alle 100 eli kriittiselle rajalle. Vuonna 2017

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

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

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

Sukupolvittainen potentiaalinen tehollinen populaatiokoko on kaikilla väreillä vain noin 40 %. Käytetyimpien urosten

läheiset sukulaisuussuhteet ja matadorikäyttö laskevat todellista tehollista populaatiokokoa. Jalostuksessa tulisi siis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sukupolven aikana (2013–2016) keskimäärin 10% ja nartuista on käytetty 2013–2016 noin 20%:a jalostukseen. Jos

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

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

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

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

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

uusimiselle tulisi olla vahvat perusteet. Sairaita tai muuten huonolaatuisia jälkeläisiä tuottaneita yhdistelmiä ei saa

uusia.

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

polven 6-10 %. Sukupolven pituus on noin neljä vuotta.

Mustien urosten 15 käytetyimmän joukossa on kahdeksan (8) koiraa, joiden osuudet 1. sukupolven jälkeläisistä ovat

5-11 %, eli yli suosituksen. 2. sukupolven jälkeläisistä kahden (2) uroksen osuus on yli suosituksen 17-19 % Urokset

ovat syntyneet vuosina 1998–2011.
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Musta-hopeiden urosten 15 käytetyimmän joukossa on kolme (3) koiraa, joiden osuudet 1. sukupolven jälkeläisistä

ovat 5% eli juuri suosituksen ylärajalla. Urokset ovat syntyneet vuosina 2003-2011.

Pippuri-suolojen urosten 15 käytetyimmän joukossa on kolme (3) koiraa, joiden osuudet 1. sukupolven jälkeläisistä

ovat 5-7 %, eli yli suosituksen tai juuri ylärajalla. Urokset ovat syntyneet vuosina 2005–2014.

Valkoisten urosten 15 käytetyimmän joukossa on 14 koiraa, joiden osuudet 1. sukupolven jälkeläisistä ovat 5-14 %, eli

yli suosituksen. 2. sukupolven jälkeläisistä 6 uroksen osuus on yli suosituksen 11-21 %. Urokset ovat syntyneet

vuosina 2004–2013.

Kääpiösnautsereiden PEVISA ei toistaiseksi sisällä jälkeläisrajoituksia uroksille, mutta jos yksittäisten urosten
liikakäyttöä ei muuten saada kuriin, voidaan sitäkin kokeilla. Yhdistyksen pentuvälityksen kriteereissä sen sijaan on
rajana kullekin värille 5 % neljän edellisen vuoden syntyneistä jälkeläisistä, poikkeuksena valkoiset joiden
uroskohtainen määrä on laskettu viimeisen viiden vuoden syntyneistä. Määrät päivitetään 1.1.2019 seuraavasti
(suluissa 1.1.2014 voimaan astuneet jälkeläismäärät):

Musta 38 pentua (46)
Musta-hopea 55 pentua (66)
Pippuri-suola 47 pentua (44)
Valkoinen 28 pentua (34)



25

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet

Kääpiösnautseri on valtavan suosittu rotu, mikä asettaa haasteita myös luonteiden jalostamiselle. Kohtuullisen

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

Luonneominaisuuksien tulee vastata seura- ja harrastuskoiralle asetettavia vaatimuksia.

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun

käyttötarkoituksesta

Rotumääritelmän mukaan kääpiösnautserin käyttötarkoitus on olla koti- ja seurakoira:

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:

Luonteenominaisuudet vastaavat snautserin luonnetta ja korostuvat pienessä koirassa temperamentikkaana

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

seurakoiran, joka soveltuu ongelmitta pieneenkin asuntoon.

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

Kääpiösnautsereilla ei ole erillisiä näyttely- ja käyttölinjoja, joskin kasvattajien painotukset poikkeavat toisistaan.

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai

käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus

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

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa

390 kääpiösnautseria on luonnetestattu vuosina 2008–2017. Tämä on 4,2 % ko. ajanjaksona syntyneistä.

Vuodesta 2008 alkaen SKSK ry on järjestänyt ensisijaisesti kääpiösnautsereille suunnattuja kaksipäiväisiä
luonnetestiviikonloppuja kahdesti vuodessa. Osallistuminen on ollut aktiivista, eikä paikkoja ole juuri jäänyt muiden
rotujen edustajille; näinä vuosina on testattu 30-50 kääpiösnautseria vuosittain.

MH-luonnekuvauksessa (MH = Mentalbeskrivning Hund) on käynyt 30 kääpiösnautseria vuosina 2008–2017 (0,3 %

syntyneistä), siis muutaman koiran vuosivauhtia.

Seuraavassa kääpiösnautsereiden luonteita on käsitelty lähinnä luonnetesteistä saadun informaation perusteella.

Informaation luotettavuutta suhteessa koko kääpiösnautserikantaan vähentää luonnollisesti se, että luonnetestin

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

haluta testiin viedä.

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

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

riittämättömästä hyvään). Koska toimintakykyä (ja myös koiran kykyä selviytyä erilaisista tilanteista joko kohtaamalla
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ne tai pakenemalla niitä) voidaan myös seurakoirilla pitää tärkeänä jokapäiväiseen elämään vaikuttavana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ongelmana seurakoirarodulle, eikä jalostuksessa ole tarvetta pitää puolustushalua erityisen tärkeänä ominaisuutena.

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

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

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

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

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

taistelutahtoa. Jalostuksella on syytä pyrkiä parantamaan koirien taistelutahtoa.

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

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

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

uusista kokemuksista – näin ollen hermorakenne on merkityksellinen kaikille koirille rotuun katsomatta.

Kääpiösnautsereiden hermorakenteet vaihtelevat luonnetestitulosten perusteella hieman rauhattomasta

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

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

harjoituksella vaikuttaa.

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

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

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

vaan reagoi liiallisesti muihin ulkopuolisiin ärsykkeisiin. Kääpiösnautsereiden temperamentti vaihtelee

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

vilkasta temperamenttia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

korkeintaan hieman pidättyväisiä. 
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Yleisimmät kääpiösnautsereiden saamat luonnetestin osa-aluepisteet vuosina 1992–> ovat olleet seuraavat:

Toimintakyky: +1 kohtuullinen (49 %) tai -1 pieni (34 %)
Terävyys: +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (63 %) tai +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
(27 %)
Puolustushalu: +3 kohtuullinen, hillitty (39%) tai +1 pieni (37 %)
Taisteluhalu: +2 kohtuullinen (40 %) tai -1 pieni (41 %)
Hermorakenne: +1 hieman rauhaton (88 %) tai +2 tasapainoinen (10 %)
Temperamentti: +3 vilkas (41 %) tai +2 Kohtuullisen vilkas (43 %)
Kovuus: +1 hieman pehmeä (71 %) tai +3 kohtuullisen kova (16 %)
Luoksepäästävyys: +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin (70 %) tai +2a/+2b luoksepäästävä, aavistuksen/hieman
pidättyväinen (28 %)
Laukauspelottomuus: +++ laukausvarma (57 %) tai ++ laukauskokematon (24 %) (ei määritelty 39 tapauksessa 531:sta
= 7 %)

Rodulle on tekeillä luonneprofiilit sekä luonnetestin että MH-kuvauksen suhteen. Luonnetestissä ja MH-kuvauksessa
saadaan tietoa vain koiran käyttäytymisestä testitilanteissa, jotka eivät välttämättä vastaa koiran päivittäin kohtaamia
tilanteita. Koiralle ja sen ympäristölle on kuitenkin tärkeintä se, miten koira reagoi jokapäiväisiin tilanteisiin, joten
rotujärjestö ottaa käyttöön myös kotikäyttäytymiskyselyn.

Vuosina 1995 – 2018(maaliskuu) on jalostustarkastettu 707 kääpiösnautseria. Jalostustarkastukseen tuodaan usein

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

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

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

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

jalostustarkastettavat koirat eivät esiinny snautserimaisen itsevarmasti, ja tähän tulisi jalostuksessa kiinnittää

huomiota. Rotumääritelmässä on mainittu arkuus hylkäävänä virheenä. Arkuus on voimakkaasti periytyvä

ominaisuus, eikä sitä pidä sekoittaa rotuun liitettyyn itsevarmuuteen.

Jalostustarkastuksen luonneosion arvosanat:
0 pistettä, erinomainen – Itsevarma, tarkkaavainen, avoin (90 %)
1 piste hyvä – Rauhallinen, hivenen mielistelevä (8 %)
5 pistettä tyydyttävä – Flegmaattinen, turhan pidättyväinen, hyvin mielistelevä (2 %)
10 pistettä heikko – Arka, erittäin varautunut, vihainen (0 %)

Näyttelykäyttäytymisestä raportoidaan 1-3 aggressiivista tapausta vuosittain, näyttelykäyntejä rodulla on keskimäärin
2500 / vuosi. Pääsääntöisesti koirien kehäkäyttäytymisessä ei ole tuomareiden mielestä ollut moitittavaa. Koirien
käyttäytymisessä ei ole havaittavissa eroja eri maiden tai värien välillä. Erot ovat ennemmin yksilöiden kuin
populaatioiden välisiä.

Luonteiden erot sukupuolten välillä eivät ole merkittäviä.
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4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet

 Kilpailukäynnit

Koemuoto 201
7

201
6

201
5

201
4

201
3

201
2

201
1

201
0

200
9

200
8

200
7

200
6

200
5

200
4

200
3

Agility 192
8

201
9

213
4

212
7

248
0

255
8

255
2

229
0

199
8

152
9

113
6

119
3

934 908 809

Käyttäytymiskoe 1 2 1 2            

Luonnetesti 34 34 31 39 49 45 39 50 20 49 14 19 4 18 13

Metsästyskoirien jäljestämiskoe 1 2 2 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0

MH-luonnekuvaus  1  5            

Rallytoko 148 107 106 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tottelevaisuuskoe 80 58 63 60 68 75 56 76 93 74 40 47 23 12 13

Näyttely 251
2

262
3

269
8

262
3

271
5

252
9

263
0

282
3

302
6

289
8

247
4

232
5

207
0

185
5

152
9

Syntyneitä
869 720 792 840 820 945 832

105
3

993
104

6
108

5
872 938 864 728

Taulukko 6. Koe- ja kilpailukäynnit 2003–2017

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

harrastuskaveriksi. Tuhoeläinten metsästämiseen kääpiösnautseria ei juurikaan enää käytetä. Parhaimmillaan

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

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

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

haukkuherkkiä.

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

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

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

toivottava ominaisuus.

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

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

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

menestyminen viittaa koiran yhteiskuntakelpoisuuteen ja koulutettavuuteen. Agility- ja tokokentillä kääpiösnautseri

on nykyään jo tavallinen näky. Muutamia koiria on nähty myös rodulle harvinaisemmissa koemuodoissa, kuten

metsästyskoirien jäljestämiskokeissa.
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4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen

Kääpiösnautsereiden käyttäytymisestä kotiolosuhteissa on kotikäyttäytymiskyselyn puuttuessa hyvin vähän

objektiivista tai vertailukelpoista tietoa. Tiedot kotikäyttäytymisestä perustuvat kasvattajien ja omistajien kokemuksiin

sekä keskustelupalstoilta kerättyihin kommentteihin. Lisääntymiskäyttäytymistä arvioidaan pentuvälityksen astutus-

ja pentueilmoituslomakkeilla.

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

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

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

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

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

hoitotoimet saattavat muuttua omistajalle mahdottomiksi.

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

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

kanssa saattaa olla hankaluuksia.

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

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

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

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

esim. kerrostalon rappukäytävässä kulkevista vieraista.

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

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

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

toistensa karvaisia naamoja, mikä saattaa toisen rotuiselle tuottaa hankaluuksia. Monella on useamman

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keisarinleikkausten määrä on viime vuosina noussut yli 20 % kaikista pentueista. Pennun virheasento/isokokoinen

pentu ollut syynä sektioon noin 25% tapauksista.
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4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä

niiden korjaamisesta

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

pehmeyteen ja hermorakenteeseen. Harrastuskoiraominaisuuksia ajatellen painopistealueissa voisi painottaa myös

taisteluhalua, jonka voidaan tulkita olevan laajalti puutteellista.

 

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

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

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

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

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

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

panostaa. Kotikäyttäytymiskyselyn toteuttamisella saataisiin lisää tietoa rodun edustajien jokapäiväistä elämää

hankaloittavista ja helpottavista asioista.
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4.3. Terveys ja lisääntyminen

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet

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

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

silmätutkimuslausunto. Virallista tutkimustulosta varten koiran tulee olla tunnistusmerkitty mikrosirulla tai

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

PEVISA-ohjelman sisältö:

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 

Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi

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

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

Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan vapaasti 1.1.2019–31.12.2023:

valkoinen x musta

valkoinen x musta-hopea

valkoinen x pippuri-suola

Risteytykset muiden värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2011)

Nartun ikä tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ja uroksen vähintään 12 kk.

Kuvaukset PEVISAssa mainituista silmäsairauksista

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan, kun

myös verkkokalvon tappisolut surkastuvat. Silmäterä on laaja, ja silmänpohjan lisääntynyt heijaste näkyy erityisen

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

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

näköhermosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa tutkimuksessa nähtäviä selviä verkkokalvon

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

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

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

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

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

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

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

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

toissijainen kaihi, joka ei ole perinnöllinen.

Kennelliiton jalostustietokannan mukaan vuosina 1999–2017 syntyneistä kääpiösnautsereista on vuosittain

silmätutkittu noin 30 %. Virallisia PRA-tapauksia on 40 siltä ajanjaksolta, kun syntyneitä on jalostustietokannassa (26

mustaa ja 14 musta-hopeaa) ja lisäksi yksi epäilyttävä (=vähäisiä tai epätyypillisiä muutoksia). Tiedossa on

epävirallisia tapauksia myös muista väreistä.

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

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

mainitsee kääpiösnautserin kohdalla PRA:n periytymismalliksi osittaisen dominantin.

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

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

rekisteröidä.

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

Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muotojen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

silmäsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimuksessa. Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen

silmätutkimukseen kuuluva biomikroskooppitutkimus. Kaihi voidaan poistaa leikkauksella

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

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

kanssa, yleensä PRA:han liittyy kuitenkin ns. toissijainen kaihi.

Kennelliiton jalostustietokannan mukaan vuosina 1999–2017 syntyneistä kääpiösnautsereista on raportoituja

eriasteisia kaihitapauksia näistä on 57 (20 mustaa, 25 musta-hopeaa, 3 pippuri-suolaa ja 9 valkoista).

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

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

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

vahvistettu tai epäilty autosomaali resessiivinen (ECVO manual 4.3.2013)

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

ennen astutusta kaihisairaaksi todetun koiran ko. astutuksesta syntyneitä pentuja ei rekisteröidä.
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RD (retinal dysplasia) eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö jaetaan kolmeen muotoon, multifokaaliin (mRD),

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

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

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

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

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

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

RD-muotojen välistä geneettistä yhteyttä ei tunneta.

Vuosina 1999–2017 syntyneistä kääpiösnautsereista on todettuja mRD tapauksia yksi, avoimia tarkemmin

määrittelemättömiä RD-tapauksia kaksi ja avoimia mRD-tapauksia yksi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lisääntyvää samentumista. Periytymiskuvio kääpiösnautsereilla ei ole tiedossa.

Vuosina 1999–2017 syntyneistä kääpiösnautsereista on PHTVL/PHPV aste 1 kuusi kappaletta ja PHTVL/PHPV aste

2-6 seitsemän kappaletta. Lisäksi avoimia tapauksia on yhdeksän (kolme mustaa, kaksi musta-hopeaa, kolme

pippuri-suolaa ja yksi valkoinen).

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

Committee 2007)

PHTVL/PHPV aste 1 ei ole este jalostuskäytölle, mutta koira tulee parittaa ko. sairauden suhteen terveen partnerin

kanssa. PHTVL/PHPV asteita 2-6 sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. PHTVL/PHPV asteita 2-6 sairastavan

koiran ko. astutuksesta syntyneitä pentuja ei rekisteröidä.
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4.3.2 MUITA RODUSSA ESIINTYVIÄ SAIRAUKSIA

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

lueteltu vakavimmasta lievimpään.

SILMÄSAIRAUDET

DISTICHIASIS/EKTOOPPINEN CILIA/CARUNCULAR TRICHIASIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vakaviin muotoihin.

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.

Vuosina 1999–2017 syntyneistä kääpiösnautsereista distichiasis- tai ektooppinen cilia -muutoksia on 539 koiralla.

Caruncular trichiasis/trichiasis –muutoksia on yhteensä 23 koiralla. Kasvattajan tulee huomioida ripsimuutosten

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

suvussakaan ei ole ko. vikaa esiintynyt.

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

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

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

Vuosina 1999–2017 syntyneistä kääpiösnautsereista PPM-muutoksia on 10 koiralla (yksi musta, viisi musta-hopeaa ja

neljä pippuri-suolaa). Lisäksi avoimia tapauksia on 49 (13 mustaa, 13 musta-hopeaa, 18 pippuri-suolaa ja viisi

valkoista).

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

SARVEISKALVON DYSTROFIA (korneadystrofia) tarkoittaa esimerkiksi rasvakristallien kerääntymistä sarveiskalvon

keskiosiin - sen pinta- ja keskikerrokseen - ovaalin muotoiseksi samentumaksi. Tämän tyyppinen sarveiskalvon
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dystrofia on perinnöllinen sairaus esimerkiksi siperianhuskylla. Sairauden epäillään periytyvän autosomaalisti

resessiivisesti.

Vuosina 1999-2017 syntyneistä kääpiösnautsereista sarveiskalvon dystrofia on tavattu yhdeksällä koiralla.

Lisäksi kääpiösnautsereilla on todettu seuraavia silmäsairauksia:

➢ Kuivasilmäisyys

➢ Lasiaisen rappeuma

➢ Näköhermon coloboma

➢ Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla

➢ Pienisilmäisyys

➢ Puutteellinen kyynelkanavan aukko

➢ Entropiom

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyvät kaikki eläinlääkärin tutkimuksen yhteydessä perinnölliseksi

olettamat silmäsairausdiagnoosit. Lausunnot tallennetaan Kennelliiton tietokantaan seuraavasti:

Ei todettu perinnöllisiä

silmäsairauksia

Koiralla ei ole todettu minkään silmäsairauden oireita.

Sairaus: todettu Koiralla on todettu lausunnossa mainittu sairaus.

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

muutokset ovat epätyypillisiä.

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

sairauden oireita. Suositellaan uusintatutkimusta esimerkiksi vuoden kuluttua.

Tutkimuksen yhteydessä havaitut lisähuomiot ei-perinnöllisistä muutoksista sekä periytymiseltään epäselvät

sairaudet eivät näy julkisessa tietokannassa.

SILMÄTUTKIMUSTILASTOT 2003-2017 SYNTYNEISTÄ KÄÄPIÖSNAUTSEREISTA

Alla oleviin taulukoihin on koottu silmätutkimustilastot 2003-2017 syntyneistä eli potentiaalisesti jalostuskäytössä

olevista koirista.

Samalla koiralla voi olla useita eri kataraktadiagnooseja (esim. kortikaalinen, posteriorinen, nukleaarinen katarakta).

Huolestuttavan pienelle osalle vuosittain syntyneistä kääpiösnautsereista tehdään silmätutkimus edes kerran

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

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

olla erikoistunut silmäsairauksiin. Huomiota tulisi kiinnittää etenkin jalostuskoirien tutkimiseen myös vanhemmalla

iällä, sekä paljon jälkeläisiä jättäneiden koirien jälkeläisten tutkimiseen.
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MUSTA
Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä %

2003 241 78 32 % 69 88 %

2004 278 104 37 % 88 85 %

2005 292 86 29 % 71 83 %

2006 228 83 36 % 71 86 %

2007 327 124 38 % 97 78 %

2008 273 93 34 % 65 70 %

2009 290 94 32 % 73 78 %

2010 283 104 37 % 91 88 %

2011 188 56 30 % 40 71 %

2012 205 77 38 % 58 75 %

2013 238 76 32 % 62 82 %

2014 181 60 33 % 49 82 %

2015 233 52 22 % 45 87 %

2016 166 11 7 % 11 100 %

2017 201 1 0 % 1 100 %

Diagnoosi Esiintymiä

Caruncular trichiasis, todettu 3

Distichiasis, todettu 130

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 888

Ektooppinen cilia, todettu 1

Kaihin laajuus, kohtalainen 7

Kaihin laajuus, laaja 5

Kaihin laajuus, lievä 4

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 5

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 2

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 3

Kortikaalinen katarakta, todettu 16

Kuivasilmäisyys, todettu 1

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 1

Muu iris sairaus, todettu 1

Muu perinnöllinen silmäsairaus, todettu 1

Muu verkkokalvon sairaus, epäilyttävä 2

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 15

Nukleaarinen katarakta, epäilyttävä 1

Nukleaarinen katarakta, todettu 5

Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla, todettu 2

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 2

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 1

Posterior polaarinen katarakta, todettu 12

PPM, diagnoosi avoin 7

PPM, iris-linssi, todettu 1

PRA, todettu 20

Punktaatti katarakta, todettu 3

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 12

RD, diagnoosi avoin 2

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu 3

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 2

Silmämuutosten vakavuus, lievä 85

Silmämuutosten vakavuus, vakava 4

Totaali katarakta, todettu 1

Trichiasis, todettu 4

Taulukko 7a. Silmätutkimustilastot 2003-2017 syntyneistä, musta.
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MUSTA-HOPEA
Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä %

2003 303 67 22 % 58 87 %

2004 310 94 30 % 81 86 %

2005 332 111 33 % 87 78 %

2006 361 101 28 % 76 75 %

2007 368 133 36 % 108 81 %

2008 358 108 30 % 85 79 %

2009 382 142 37 % 113 80 %

2010 348 115 33 % 93 81 %

2011 332 114 34 % 90 79 %

2012 330 116 35 % 94 81 %

2013 309 122 39 % 101 83 %

2014 268 76 28 % 57 75 %

2015 285 85 30 % 71 84 %

2016 267 32 12 % 28 88 %

2017 311 1 0 % 1 100 %

Diagnoosi Esiintymiä

Caruncular trichiasis, todettu 2

Dermoidi, todettu 1

Distichiasis, todettu 170

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 1145

Ektooppinen cilia, todettu 3

Kaihin laajuus, kohtalainen 6

Kaihin laajuus, laaja 5

Kaihin laajuus, lievä 11

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 6

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 4

Kortikaalinen katarakta, todettu 26

Kuivasilmäisyys, todettu 5

Lasiaisen rappeuma, todettu 3

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 7

Muu vähämerkityksellinen kaihi, todettu 3

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 15

Nukleaarinen katarakta, todettu 9

Näköhermon coloboma, todettu 2

Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla, todettu 1

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 1

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 1

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 2

Pienisilmäisyys, todettu 2

Posterior polaarinen katarakta, todettu 10

PPM, diagnoosi avoin 5

PPM, iris-iris, todettu 2

PPM, iris-linssi, todettu 3

PRA, todettu 13

Punktaatti katarakta, todettu 5

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 19

RD, multifokaali, todettu 1

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, epiteliaalinen 1

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu 2

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 3

Silmämuutosten vakavuus, lievä 109

Synnynnäinen katarakta, todettu 1

Totaali katarakta, todettu 5

Trichiasis, todettu 4

Vilkkuluomen rauhasen esiinluiskahdus, operoitu 1
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Taulukko 7b. Silmätutkimustilastot 2003-2017 syntyneistä, musta-hopea.

PIPPURI&SUOLA
Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä %

2003 173 54 31 % 50 93 %

2004 239 68 28 % 62 91 %

2005 269 81 30 % 65 80 %

2006 217 73 34 % 58 79 %

2007 266 96 36 % 85 89 %

2008 260 86 33 % 63 73 %

2009 229 74 32 % 63 85 %

2010 232 74 32 % 65 88 %

2011 223 71 32 % 55 77 %

2012 244 75 31 % 57 76 %

2013 209 49 23 % 41 84 %

2014 248 83 33 % 66 80 %

2015 238 63 26 % 48 76 %

2016 249 27 11 % 24 89 %

2017 219 2 1 % 1 50 %

Diagnoosi Esiintymiä

Caruncular trichiasis, todettu 3

Distichiasis, todettu 139

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 804

Ektooppinen cilia, todettu 7

Kaihin laajuus, kohtalainen 1

Kaihin laajuus, laaja 1

Kaihin laajuus, lievä 1

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 2

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 2

Kortikaalinen katarakta, todettu 5

Lasiaisen rappeuma, todettu 2

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, epäilyttävä 1

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 1

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 12

Nukleaarinen katarakta, todettu 1

Näköhermon vajaakehitys / mikropapilla, todettu 1

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 3

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 3

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 1

Posterior polaarinen katarakta, todettu 2

PPM, diagnoosi avoin 13

PPM, iris-iris, todettu 3

PPM, iris-kornea, todettu 1

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 4

RD, multifokaali, diagnoosi avoin 1

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu 1

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 5

Silmämuutosten vakavuus, lievä 71

Totaali katarakta, todettu 1

Trichiasis, todettu 4

Taulukko 7c. Silmätutkimustilastot 2003-2017 syntyneistä, pippuri&suola.
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VALKOINEN
Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä %

2003 63 23 37 % 22 96 %

2004 75 32 43 % 29 91 %

2005 110 27 25 % 23 85 %

2006 161 47 29 % 39 83 %

2007 143 43 30 % 32 74 %

2008 179 52 29 % 43 83 %

2009 202 65 32 % 59 91 %

2010 219 74 34 % 57 77 %

2011 110 34 31 % 25 74 %

2012 188 58 31 % 46 79 %

2013 136 36 26 % 29 81 %

2014 139 29 21 % 23 79 %

2015 107 36 34 % 30 83 %

2016 77 15 19 % 12 80 %

2017 125 1 1 % 1 100 %

Diagnoosi Esiintymiä

Caruncular trichiasis, todettu 2

Distichiasis, todettu 76

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 469

Ektooppinen cilia, todettu 3

Kaihin laajuus, kohtalainen 3

Kaihin laajuus, laaja 2

Kaihin laajuus, lievä 1

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 1

Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 1

Kortikaalinen katarakta, todettu 8

Kuivasilmäisyys, todettu 1

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, epäilyttävä 1

Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 1

Muu perinnöllinen silmäsairaus, todettu 1

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 7

Nukleaarinen katarakta, todettu 1

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 1

Posterior polaarinen katarakta, todettu 6

PPM, diagnoosi avoin 4

Punktaatti katarakta, todettu 1

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 7

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, epäilyttävä 1

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 2

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 3

Silmämuutosten vakavuus, lievä 41

Silmämuutosten vakavuus, vakava 1

Totaali katarakta, todettu 1

Trichiasis, todettu 1

Taulukko 7d. Silmätutkimustilastot 2003-2017 syntyneistä, valkoinen.
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AUTOSOMAALI RESESSIIVINEN PERIYTYMINEN

Seuraavissa taulukoissa on selvitetty autosomaali eli sukupuolesta riippumaton resessiivinen eli väistyvä

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

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

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

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

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

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

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

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

TERVE X TERVE (SS x SS)
S S

S SS SS 100 %
terveitä

S SS SS
Geneettisesti terveistä vanhemmista (SS x SS) syntyy vain ja ainoastaan geneettisesti terveitä jälkeläisiä, ei siis voi

syntyä sairaita tai kantajia.

TERVE X KANTAJA (SS x Ss)
S s

S SS Ss 50 % terveitä
S SS Ss 50 % kantajia

Kun yhdistetään terve (SS) ja kantaja (Ss), voi syntyä sekä terveitä että kantajia. Sairaita ei kuitenkaan synny. Jos

sairaus periytyy tällä tavalla, eikä esimerkiksi dominantisti tai sukupuoleen sidotusti, ja sairauteen on kehitetty

geenitesti, joka seuloo geneettisesti terveet, kantajat ja sairaat, voidaan kantaja parittaa terveen kanssa, jolloin

sairaita ei synny, vaikka kantajia syntyykin.

TERVE X SAIRAS (SS x ss)
s s

S Ss Ss 100 %
kantajia

S Ss Ss

Kun yhdistetään terve ja sairas, voi syntyä ainoastaan kantajia.

KANTAJA X KANTAJA (Ss x Ss)
S s

S SS Ss 25 % terve
s Ss ss 25 % sairas

50 % kantaja

Kahden kantajan yhdistelmästä voi syntyä 25 % todennäköisyydellä terveitä, 25 % todennäköisyydellä sairaita, puolet

on kantajia. Tämä ei tarkoita sitä, että neljän pennun pentueesta yksi on terve, yksi sairas ja kaksi kantajaa, vaan ns.

mendelistinen periytyminen tulee ilmi vasta suurissa, satojen jälkeläisten joukoissa. Puhutaan siis todennäköisyydestä

olla terve, kantaja tai sairas. Autosomaalisti resessiivisesti periytyvän sairauden kohdalla kliinisesti (ja geneettisesti)

sairaan koiran vanhemmat ovat todennäköisimmin molemmat kantajia.



41

Kahden kantajan yhdistelmät ovat tällä hetkellä jalostuksellisesti ongelmallisimpia. Jos autosomaalisti resessiivisesti

periytyvään sairauteen on olemassa geenitesti, voidaan kantajia parittaa turvallisesti terveiden kanssa lisäämättä

sairaiden koirien määrää populaatiossa. Suurimpaan osaan sairauksista ei ole geenitestiä. Tässä tilanteessa voidaan

vahingossa parittaa keskenään kaksi ulkoisesti terveeltä näyttävää, mutta geneettisesti kantajaa, jolloin riski tuottaa

sairaita jälkeläisiä kasvaa.

KANTAJA X SAIRAS (Ss x ss)
s s

S Ss ss 50 % sairas
s Ss ss 50 % kantaja

Sairaan ja kantajan yhdistelmästä syntyy ainoastaan sairaita tai kantajia. Geneettisesti terveitä jälkeläisiä ei voi syntyä.

SAIRAS X SAIRAS (ss x ss)
s

s ss ss 100 %
sairaita

s ss ss

Kahden sairaan yhdistelmästä voi syntyä ainoastaan sairaita jälkeläisiä.



42

MUUT RODULLA TODETUT MERKITTÄVÄ SAIRAUDET

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

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

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

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

tulee yhdistyksen luottamushenkilöiltä joko omista tai heidän tuntemistaan koirista.

SAIRAUDET JOIHIN ON KEHITETTY GEENITESTI KÄÄPIÖSNAUTSEREILLE

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

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

mutaation täytyy tapahtua sukusolussa.

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

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

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

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

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

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

päinvastaisia ominaisuuksia. Pelkästään jonkin yksittäisen alleelin olemassaolon perusteella emme vielä voi päätellä,

että koira tulee sairastumaan. Säätelijägeenien olemassaolon ja sijainnin lisäksi ominaisuuden ilmentymiseen

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

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

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

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

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

Seuraavassa on lyhyesti esitelty testattava sairaus ja kerrottu jalostustoimikunnan näkemys sairaustilanteesta

Suomessa.

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

kasvattajien omaehtoisuuden varassa, joten raportteja tulee harvakseltaan. Kaikki esitellyt geenitestit eivät ole

luotettavia, eivätkä Suomen Kennelliiton hyväksymiä. Geenitestit tulee pitää jalostuksen aputyökaluna eikä

jalostuspäätöksiä tule tehdä ensi sijassa niiden perusteella.

http://research.vet.upenn.edu/penngen/AvailableTests/TestsAvailableatLabsWorldwide/tabid/7620/Default.aspx
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MPS VI (mukopolysakkaridoosi, tyyppi VI)

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

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

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

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

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

ja sairauteen liittyy mm. isopäisyys ja vesipää.

Testattava geeni: ARSB

Testaava laboratorio: PennGen

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

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

ruumiinavaukseen ja mahdollisesti testata vanhemmat, jos pennulta löytyy MPS.

MYOTONIA CONGENITA (synnynnäinen lihasjäykkyys)

Myotoniassa tahdonalaisten lihasten rentoutuminen häiriintyy hieman samalla tavalla kuin ihmisten Parkinsonin

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

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

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

Myotonia on autosomaalisesti ja resessiivisesti periytyvä.

Testattava geeni: CLCN1 (CIC1)

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

Genoscoperin MyDogDNA-passiin.

Kääpiösnautsereiden myotonian aiheuttava geenimutaatio on paikallistettu amerikkalaiseen pippurin ja suolan

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

kaikilla väreillä. Vuonna 2010 jalostustoimikunnalle raportoitiin Suomessa yksi myotoniaan sairastunut

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

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

kerhon kotisivuilla. Kerho tuki rahallisesti ko. koirien testausta.

15.5.2018 mennessä koiria on testattu seuraavasti:
Sairaita 1
Kantajia12
Terveitä90

Jos jalostuskoiran sukutaulussa on samoja koiria kuin sairailla ja kantajilla, on suositeltavaa testata koira ennen

jalostuskäyttöä. Myotoniaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Myotonian kantaja voidaan parittaa

terveen yksilön kanssa, ja jälkeläiset tulee testata jalostuskäyttöä varten.
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PERINNÖLLINEN PANKREATIITTI (haimatulehdus)

Tulehduksen aiheuttavat haiman valmistamat ruoansulatusentsyymit, jotka alkavat toimia ennenaikaisesti jo

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

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

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

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

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

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

joten sairauteen liittyy muitakin vaikuttavia tekijöitä.

Kääpiösnautsereilla haimatulehdusta aiheuttaa myös rodulle tyypillinen perinnöllinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö

idiopaattinen hyperlipidemia, jossa veren triglyseridipitoisuus tuntemattomasta syystä kasvaa. Idiopaattiseen

hyperlipidemiaan ei ole geenitestiä, mutta sen kehittämistä tutkitaan. Pankreatiitti ja hyperlipidemia esiintyvät

kääpiösnautsereilla usein yhdessä.

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

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

Testattava geeni: SPINK1

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

Jalostustoimikunnalle on raportoitu kolme pankreatiitti- ja hyperlipidemiatapausta. Jos geenitestistä saadaan

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

jalostuskoiran suvussa esiintyy sairautta

PERSISTENT MULLERIAN DUCT SYNDROME

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

laskeutumaton kives/kivekset, ja niissä voi olla kasvaimia.

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

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

Testattava geeni: AMHR2

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

suomalaisen Genoscoperin MyDogDNA-passiin.
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PRA, A- sekä B-tyyppi (etenevä verkkokalvon surkastuma)

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

Geenitestin patentoija Optigen ilmoittaa verkkosivuillaan testanneensa vuosien kuluessa joitakin satoja

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

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

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

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

Syksyllä 2017 Optigen lanseerasi uuden geenitestin: Type B PRA Risk Variant. A-tyyppiä ei jalostustoimikunnan

mielestä kannata testata kuin kuriositeettimielessä. B-tyypillä on enemmän merkitystä Suomessa. Mutta kuten uuden

testin nimikin antaa ymmärtää (risk variant), niin se ei täysin selitä kaikkia tutkittuja PRA-tapauksia.

Lisää PRA-sairauden geenitestejä on ehkä tulossa lähitulevaisuudessa.

Raportoituja PRA-tapauksia on 40.

Testattava geeni: c.244C>G

Testaavat laboratoriot: mm. Optigen

MUNUAISTEN VAJAAKEHITYS (renal dysplasia)

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

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

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

lopulta kuolemaan. Tukihoidolla ja erikoisruokavaliolla sairas yksilö voi ainakin jonkin aikaa tulla toimeen.

Perinnöllistä munuaisdysplasiaa tavataan monella rodulla, mm. kääpiösnautsereilla. Periytymistapa on

rotukohtainen, eikä sitä tunneta kääpiösnautsereilla. Joillakin roduilla munuaisdysplasia periytyy dominantisti, mutta

epätäydellisellä penetranssilla. Tämä tarkoittaa, että kaikki yksilöt, joilla on sairausgeeni (joko yksinkertaisena tai

kaksinkertaisena) voivat sairastua, mutta koska penetranssi (läpäisevyys) ei ole täydellinen, on myös sellaisia

sairausgeeniä kantavia yksilöitä, jotka eivät koskaan sairastu. Jalostusnäkökulmasta tämä on hyvin haastava tilanne.

Munuaisdysplasioita on raportoitu 18 kpl. Munuaisdysplasiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Myös

vanhempien jalostuskäyttöä tulee harkita, eikä sairaita yksilöitä tuottanutta yhdistelmää saa uusia.

Testattava geeni: PTGS2 (aka COX-2)

Testaavat laboratoriot: DOGenes (CAN)

HUOM! Testiä on sen julkaisun jälkeen arvioitu uudelleen ja todettu, ettei se ole täysin luotettava. Testiä ei siis voida

käyttää täysin jalostuksen apuvälineenä.
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SPONDYLOCOSTAL DYSOSTOSIS, SCD (Comma defect)

SCD on periytyvä luuston, nimenomaan rangan ja kylkiluitten, kehityshäiriö. SCD-pentu on syntyessään rungoltaan

normaalia lyhyempi ja takaraajat ovat eturaajoja huomattavasti lyhyemmät. Rangassa on yleensä viallisia nikamia,

(hemivertebrae). Napatyriä ja kitalakihalkioita esiintyy myös. Pennut eivät ole elinkelpoisia. Tapauksia on ollut

ainakin Australiassa.

Periytymistapa on autosomaali resessiivinen.

Testattava geeni: HES7

Testaavat laboratiotis: mm LaboKlin.

SCD tapauksia ei ole raportoitu jalostustoimikunnalle.

MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX - MAC

Kääpiösnautsereilla esiintyy perinnöllistä alttiutta saada lintutuberkuloosi-infektio. Sairaus on zoonoosi, joka voi

tarttua eläimestä ihmiseen ja päinvastoin. Taudin aiheuttavia mykobakteereja esiintyy yleisesti ympäristössä (esim.

maaperässä, luonnonvesissä, kotieläimissä jne.), mutta normaalisti bakteerit ovat vaarattomia niin ihmisille kuin

koirillekin. Jos yksilöllä kuitenkin on vakavasti heikentynyt vastustuskyky (kuten ihmisellä esim. HIV-infektion, reuman,

diabeteksen tms. takia) tai jos geneettisen puutoksen takia immuunijärjestelmästä puuttuu jokin tietty

puolustusmekanismi, voi bakteeri käyttää tilaisuutta hyväkseen ja aiheuttaa vakavan taudin. Koirilla erityistä

perinnölliseksi oletettua alttiutta sairastua tautiin on kääpiösnautserin lisäksi raportoitu vain parissa muussa rodussa,

kuten basset houndilla.

Suomessa on raportoitu kaksi sairasta koiraa vuonna 2012. Kyseessä ovat 8.6.2011 syntyneet valkoiset

pentuesisarukset Eisern M-pentueessa. Maailmalta raportoiduissa tapauksissa sairastuneet koirat ovat olleet iältään

10 kuukauden ja 2 vuoden väliltä. Koiralla MAC aiheuttaa mm. maksan, pernan ja imusolmukkeiden normaalin

kudoksen asteittaisen korvautumisen sidekudoksella, jolloin elimet eivät enää toimi normaalisti. Muutokset ovat

palautumattomia. Oireina ovat mm. voimakas anemia ja suurentuneet imusolmukkeet, kuume, väsymys ja

ruokahaluttomuus sekä laihtuminen. Sairaus muistuttaa lymfoomaa. Kaikki eläinlääkärit eivät ole perillä MACista,

joten on todennäköistä, että koiria on sairastunut ja kuollut MACiin, joka on virheellisesti diagnosoitu lymfoomaksi.

Usein MAC havaitaan liian myöhään, ja koira joudutaan lopettamaan. Hoitona käytetään mm. useiden antibioottien

yhdistelmiä sekä tuberkuloosi- ja AIDS-lääkkeitä. Lääkitys on elinikäinen.

Pohjois-Amerikassa on tähän mennessä ollut jo paljon sairastuneita kääpiösnautsereita. Saksassa on virallisesti

todettu 2 tapausta ja Suomessa siis viimeisen vuoden aikana em. 2 tapausta. Suomen tapaukset ovat valkoisia,

samasta pentueesta ja ensimmäiset sairaiksi raportoidut valkoiset kääpiösnautserit.

Alttiuden epäillään olevan resessiivisesti (väistyvästi) periytyvä, mutta periytymiskuviota ei ole lopullisesti selvitetty.

Sairaiden koirien taustalta löytyvät pääosin tietyt suvut ja avainkoirat, jotka esiintyvät erityisesti musta-hopeiden,

mutta myös muunväristen, kääpiösnautsereiden sukutauluissa maailmanlaajuisesti.

Kääpiösnautsereilla esiintyvän tautimuodon parissa on USA:ssa jo pitkään tehty aktiivista tutkimusta, mutta edelleen

periytymistapa on selvittämättä. Tutkimusta vaikeuttavat kasvattajien pelko leimautumisesta ja sairaiden koirien
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salaaminen. Tällä hetkellä tärkeintä on, että kasvattajat tiedostaisivat tämän taudin olemassaolon ja arvioisivat

mahdollista omakohtaista riskiään jalostuskoiriensa sukutaulujen pohjalta. Jälleen kerran korostuu myös se, että

haitalliset mutaatiot pääsevät leviämään liian laajalle rodun geenipoolissa, kun tiettyjä yksilöitä tai sukuja käytetään

liiallisesti, eli sorrutaan ns. matador-jalostukseen. Tämän seurauksena kasvattajat joutuvat kamppailemaan yhä

uusien perinnöllisten ongelmien kanssa, ja rodun jalostus seuraavissa sukupolvissa vaikeutuu entisestään.

Suomessa kasvattajia on informoitu asiasta Kääpiösnautseri-lehdessä ja kerhon kotisivuilla julkaistussa artikkelissa,

jonka liitteenä on lista sairastuneista koirista sekä oletetuista kantajista. Sairaita ja kantajia ei saa käyttää

jalostukseen.

MUITA RODULLA ESIINTYVIÄ SAIRAUKSIA

Sairaudet on esitetty vakavammasta lievempään käyttäen apuna kuolinsyytilastoa.

MAKSASHUNTTI (Portokavaalinen maksashuntti)

Maksashuntti eli portosysteeminen shuntti on epänormaali verisuoniyhteys, jonka kautta osa laskimoverenkierrosta

ohittaa maksan. Maksan verenkierto heikkenee, ja seurauksena on maksan vajaakehitys ja lopulta rappeutuminen ja

kirroosi. Shunttisuoni voi olla joko maksan sisäpuolella (intrahepaattinen) tai sen ulkopuolella (ekstrahepaattinen).

Yleensä shuntti on synnynnäinen, ja se saattaa jopa olla sikiökuolemien taustalla. Toisaalta shuntti voi myös olla

hankittu, tällöin taustalla on maksan muusta syystä johtuva krooninen rappeutuma.

Shunttiyhteyden takia maksa ei käsittele imeytyneitä̈ ravintoaineita normaalisti, vaan koira ”myrkyttyy”. Oireita voi

olla jo muutaman viikon ikäisellä pennulla – toisaalta jotkut koirat eivät oireile ehkä koskaan. Oireiden kirjo on

moninainen, tyypillisiä ovat neurologiset oireet, kuten tasapaino- ja käytöshäiriöt, kouristukset ja sokeutuminen sekä

lisääntynyt juominen ja virtsaaminen, oksentelu ja ripuli. Yleisiä oireita ovat myös uusiutuvat tulehdukset, hidastunut

kasvu, laihtuminen ja kyvyttömyys metaboloida lääkeaineita. Lisäksi lähes varma shuntin merkki ovat uraattikiteet

tai- kivet virtsassa.

Mikrovaskulaarinen DYSPLASIA, MVD

MVD on sairaus jossa muutokset ovat maksan mikroverenkierron tasolla, maksan oma verisuonitus on alikehittynyt.

Mitään yksittäisiä shunttisuonia ei ole. Verinäytteissä muutokset ovat usein samat kuten maksashuntissa. MVD on

useimmiten oireeton tai epämääräiset oireet ilmenevät vasta 3-4 vuoden iässä.

Maksashuntin ja MVD:n geneettinen yhteys

Sekä maksahuntti että MVD ovat perinnöllisiä sairauksia. Periytymiskuvio ei ole vielä selvillä, mutta epäillään

dominanttia periytymistä epätäydellisellä penetranssilla, eli dominantin (yhdeltä vanhemmalta perityn)

geenivariantin lisäksi sairauden ilmenemiseen vaikuttaa myös joku/joitakin säätelygeenejä. Maksashuntilla ja MVD:

llä on todettu olevan geneettinen linkitys, eli MVD-koirien jälkeläisissä esiintyy keskimääräistä enemmän myös

maksashunttia. Koska MVD jää myöhäisen toteamisen ja epämääräisten oireiden takia helposti diagnosoimatta,

nämä sairaudet voivat lisääntyä rodussa salakavalasti. Kääpiösnautseri esitetään jo kirjallisuudessa tyyppirotuna

kummankin sairauden kohdalla. Kun oireet alkavat tai tunnistetaan, koiraa on usein jo ehditty käyttää jalostukseen.

Laboratoriokokeissa maksaentsyymit voivat olla koholla, jos sairaus on jo edennyt niin pitkälle. Urea- ja albumiinitaso

sekä kolesterolit voivat olla alentuneet. Hyvä tutkimus olisi ammoniakkirasituskoe, mutta näytteen säilymiseen

liittyvien virheiden takia sitä ei juurikaan käytetä. Yleensä luotettava tutkimus on maksan toimintaa mittaava

sappihappokoe.
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Jos sappihappokoe antaa aiheen epäillä MVD:aa tai shunttia, kannattaa jatkaa ultraäänitutkimuksella, jossa kokenut

ultraaja yleensä pystyy paikantamaan ulkoisen shuntin. Varmuus on saatavissa tietokonetomografialla (CT

tutkimus).Maksan koepalan avulla voidaan arvioida maksan kuntoa, mutta sen perusteella ei pystytä määrittelemään

maksavaivan aiheuttajaa.

Sairauksien periytymismekanismia tutkitaan. Todennäköinen periytymistapa olisi autosomaali dominantti osittaisella

penetraatiolla, jossa geenivastetta on todennäköisesti muokkaamassa polygeenisiä lisätekijöitä. Yksinkertaistaen

tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että virhegeenin saaminen vain toiselta vanhemmalta riittää sairastumiseen, mutta

sairaudelta suojaa joukko muita geenejä. Tällöin tervekin tautigeenin kantaja voi periyttää sen jälkeläisiinsä. (lähde:

artikkeli: Anu Valve: ”Maksa vaivaa, shuntti ja MVD”)

Mikrovaskulaarinen shuntti voidaan vain tukihoitaa (ruokavalio, lääkitys) mutta maksashuntin hoito riippuu shuntin

vakavuudesta. Hoitoon voi kuulua mm. ruokavalio, lääkitys ja leikkaus. Vakavissa tapauksissa leikkaus on ennemmin

tai myöhemmin pakollinen, jos koira aiotaan pelastaa. Leikkauksen onnistuminen riippuu suuresti shuntin sijainnista.

Maksan sisäistä shunttia on hyvin vaikea korjata, ja leikkaus yleensä epäonnistuu. Ulkopuolinen shuntti taas voidaan

useimmissa tapauksissa korjata ainakin osittain, ja ennuste on hyvä.

Koiraa jolla on todettu maksashuntti, ei saa käyttää jalostukseen. Maksashunttijälkeläisiä tuottanutta yhdistelmää ei

saa uusia. Maksashunttitapauksia on yhteensä raportoitu 36 kpl.

Viime vuosina on ollut muutama joukkotarkastustapahtuma, missä koirille on tehty sappihappokoe. Tulokset on

lähetetty jalostustoimikunnalle.

SARDS (SUDDEN AQUIRED RETINAL DEGENERATION SYNDROME, SARDS - Silmäeläinlääkärin näkökulma)

Sudden aquired retinal degeneration syndrome (SARDS) eli verkkokalvon äkillistä rappeumaa aiheuttava sairaus on

toistaiseksi tuntemattomasta syystä esiintyvä sairaus usein kääpiörotuisilla keski-ikäisillä tai sitä hieman vanhemmilla

koirilla. Verkkokalvon toiminta hiipuu usein äkisti, omistajan huomatessa koiran näkökyvyn heikkenemisen ja

sokeutumisen yleensä päivien tai 1-2 viikon kuluessa.

Suurin osa potilaista on perusterveitä koiria, mutta osalla potilaista on ollut ennen näön menetystä oireita, jotka

sopivat lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoimintaan, nk. Cushingin syndroomaan: lisääntynyttä juomista,

ruokahalua, painon nousua, vatsan pömppöyttä.

Kliinisessä tutkimuksessa koirissa ei ole yleensä normaalista poikkeavaa. Osalla potilaiden verinäytteistä voi löytyä

Cushingin taudille sopivia muutoksia veriarvoissa, jatkotutkimuksissa Cushingin tautia ei kuitenkaan yleensä voida

vahvistaa. Osalla potilaista voidaan todeta kohonneita sukupuolihormoniarvoja. Myös autoimmuuniperäistä syytä on

epäilty SARDSin aiheuttajaksi. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä varmuudella, mikä sairauden aiheuttaa.

Alkuun pupillit voivat olla laajat ja valoon reagoimattomat tai laiskasti valoon reagoivat. Jatkossa, kun verkkokalvon

rappeuma on jo oftalmoskooppisesti edennyt, pupillit eivät enää reagoi valoon lainkaan, tällöin myös silmänpohja

kimaltelee ohentuneen verkkokalvon alla olevan tapetumin loistaessa normaalista poikkeavasti.

Oftalmoskooppisesti (silmätutkimuksessa) verkkokalvoilla ei alussa ole mitään poikkeavaa, viikkojen kuluessa osalla

potilaista voidaan havaita verkkokalvojen hentoa reikämäistä ohentumista, myöhemmin verkkokalvot rappeutuvat

(kuukausien tai vasta jopa vuosien kuluttua) kokonaan, ja myöhemmin (usein vasta vuoden kuluttua tai myöhemmin)

voidaan todeta linssien sekundaarista kaihiintumista.

Äkillisesti sokeutuneen potilaan sokeus voi olla verkkokalvoperäistä tai aivoperäistä. Kliininen kuva ja potilaan historia

voivat antaa viitteitä SARDSista. Alustavasti diagnoosin varmentamiseksi voidaan arvioida hereillä nk. kromaattinen

pupillirefleksivaste, diagnoosi voidaan varmentaa tekemällä rauhoituksessa ERG– tutkimus (verkkokalvon sähköisen
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toiminnan arviointi). Jos verkkokalvon vaste on olematon, diagnoosi on SARDS, mutta jos verkkokalvon vaste on

normaali, sokeuden syynä on aivoperäinen ongelma (näköhermon / aivojen alueella).

Tila on kivuton, ja toistaiseksi siihen ei ole löydetty tieteellisesti todistettua ja turvallista hoitoa.

Tilaan ei toistaiseksi liitetä kuuluvan mitään muuta elinikää lyhentävää sairautta.

Elämä sokean lemmikin kanssa vaatii tiettyjä varotoimia ja opettelua, mutta pääsääntöisesti omistajat ovat sitä

mieltä, että sokean lemmikin kanssa eläminen onnistuu hyvin.

Vuosittainen silmäkontrolli on tarpeen sekundaaristi kehittyvien linssimuutosten seurannan takia. (Sari Jalomäki, ELL

pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri silmätarkastuseläinlääkäri fttp://silmaelainlaakari.blogspot.fi/)

Nykyään epäillään vahvasti, että SARDS on autoimmuunisairaus. Mäyräkoira ja kääpiösnautseri mainitaan taudille
alttiina rotuina ja sairastunut yksilö on usein keski-ikäinen tai vanhempi narttukoira.

Yhteenveto jalostustoimikunnalle toimitetuista epäillyistä SARDS-tapauksista per 17.8.2017
SARDS-tapauksia tai epäilyjä on raportoitu yhteensä 10 kpl. Yksi on vuodelta 2012, loput vuosilta 2016-2017.
Mikään koirista ei ole toisille läheistä sukua (kaikilla eri vanhemmat, ei vanhempi- jälkeläinen -pareja jne.)
Väreittäin:
M 1
MH 6
PS 3
V 0

Syntymäajat ja sairastumisiät
s. 2005 s. 2006 s. 2007 s. 2008 s. 2009 s. 2011
Lopetettu:
Tiedossa on kolme lopetettua koiraa, joista kahdelle lopetussyyksi on yksilöity sydämen vajaatoiminta, toiselle lisäksi
hengitysvaikeudet, yhdelle vain, että lopetettu SARDSin takia.

RUOKATORVEN LAAJENTUMA

Ruokatorven laajentuma eli megaesofagus aiheuttaa koiralle nielemisongelmia. Ruokatorvi on laajentunut, sen

lihakset eivät toimi eikä ruoka kulkeudu normaalisti vatsalaukkuun. Kääpiösnautsereilla esiintyy perinnöllistä

ruokatorven laajentumaa, mutta vaiva voi olla myös hankittu.

Sairas koira ei pysty syömään kunnolla, vaan pulauttaa ruuan ulos hyvin nopeasti syömisen jälkeen. Näin, ruoka ei

koskaan pääse vatsalaukkuun asti. Pulauttelu on eri asia kuin oksentaminen, siinä puuttuvat vatsakrampit. Pulautettu

ruoka on yleensä myös hyvin limaista, eikä siinä ole vatsahappoja mukana.

Jalostustoimikunnalle raportoidaan vuosittain muutamia pennuilla esiintyneitä ruokatorven laajentumia. Osa on

esiintynyt samassa pentueessa. Yleensä vika on ollut niin suuri, että pennut on pitänyt lopettaa. Osa henkiin jääneistä

pennuista on rekisteröity EJ-rekisteriin.

RUOKATORVEN LAAJENTUMAN YHTEYS POLYNEUROPATIAAN

Mustilla kääpiösnautsereilla on 2000-luvun alkupuolella todettu joissain linjoissa aikuisiällä kehittyneitä ruokatorven

laajentumia, joiden perussyynä on ollut polyneuropatia (tarkemmin määrittelemätön monihermosairaus). Tähän

sairauteen menehtyi kuusi 2-4-vuotiasta koiraa kolmesta eri pentueesta. Viime aikoina ei uusista tapauksista ole

Suomessa raportoitu.

Ranskassa on myös tullut esiin muutamia samanlaisia tapauksia. Syyksi epäillään perinnöllistä geenimutaatiota.

Sairauden diagnosointi on haastavaa, sillä oireet ovat epämääräisiä: oksentelua, äänihuulten halvauksesta johtuvaa
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äänen käheytymistä, muita neurologisia, motorisia ja koordinaatio-ongelmia (esim. kompastelua,

tasapainovaikeuksia, epänormaaleja liikeratoja) sekä merkittävää painon laskua, vaikka koira syö ja ulostaa

normaalisti.

Koiraa, jolla on ruokatorven laajentuma, ei saa käyttää jalostukseen.

SYDÄNVIAT

Rodussa on tiettävästi kautta aikojen esiintynyt jonkin verran sydänvikoja. Osa niistä on synnynnäisiä, esim.

umpeutumaton kammioväliseinäreikä, osa on tullut ilmi vasta 4-5 vuoden iässä sydänlihaksen laajentumina tai

läppävikoina, osa vasta vanhuusiällä. Jalostustoimikunnalle on viime vuosina raportoitu 1 mitraalistenoositapaus.

Muita sydänvikoja on kyselyissä raportoitu kaikkiaan kahdeksan kappaletta kaikissa väreissä yhteensä. Kirjallisuudessa

kääpiösnautseri mainitaan läppävikojen suhteen tyyppirotuna, joten jalostustoimikunnalle toimitetut tiedot eivät

varmasti kerro täyttä totuutta.

Sydänsairautta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. On syytä harkita myös sairaan koiran lähisukulaisten

käyttöä, mikäli ei ole varmaa tietoa ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta vian syntyyn.

VIRTSAKITEET- JA KIVET

Kääpiösnautsereilla on todettu perinnölliseksi katsottava alttius kehittää virtsakiteitä ja -kiviä. Syy on vielä toistaiseksi

tuntematon, mutta asiaa tutkitaan mm. USA:ssa. Virtsakiteitä ja -kiviä on monta eri tyyppiä, ja myös niiden

muodostumismekanismit ja -olosuhteet ovat erilaisia.

Kaksi tavallisinta kidetyyppiä ovat kalsiumoksalaatti ja struviitti. Ne vaativat keskenään hyvin erilaiset virtsarakon

olosuhteet muodostuakseen. Onkin merkillepantavaa, että kääpiösnautsereilla esiintyy molempia lähes yhtä paljon.

Normaali virtsa on pH-arvoltaan lähes neutraalia (6-7), mutta aineenvaihdunnan muutokset ja virtsatietulehdukset

vaikuttavat pH-tasapainoon. Kalsiumoksalaatin muodostumiseksi täytyy rakossa olla paljon sekä kalsiumia että

oksalaattia, ja lisäksi pH:n tulee olla hapan eli alle 7 (käytännössä noin 6). Normaalisti virtsaan erittyy jonkun verran

kalsiumia. Kalsiumoksalaattikiteiden muodostuksen vaatima liikaeritys on riippuvainen monesta eri tekijästä.

Struviittikiteet muodostuvat magnesium-, ammonium- ja fosfaatti-ioneista emäksisessä virtsassa (pH >7). Monet

virtsatietulehdusten aiheuttajabakteerit erittävät virtsan ureaa pilkkovaa ureaasientsyymiä. Tämä nostaa virtsan pH:n

emäksiseksi ja pilkkoutuneet urean osat toimivat struviittikiteiden rakennusaineina. Siksi virtsatietulehdukset ja

struviittikiteet kulkevat usein käsi kädessä. Nartun virtsaputki on lyhyempi, laajempi ja suorempi kuin uroksen, jolloin

bakteerien on huomattavasti helpompi kiivetä ulkoa nartun kuin uroksen rakkoon. Tästä syystä nartut ovat alttiimpia

virtsatietulehduksille, ja näin ollen myös struviittikiteille. Narttujen virtsakiteistä ja -kivistä jopa 90 % muodostuu

struviitista.

Hoitamattomat virtsakiteet voivat ajan mittaan tiivistyä varsinaisiksi virtsakiviksi. Kivet voivat kiilautua virtsaputkeen

aiheuttaen koiralle virtsatietukoksen, jolloin virtsan mukana poistuvat kuona-aineet eivät pääse poistumaan

normaalisti. Kuona-aineiden pitoisuudet veressä nousevat aiheuttaen virtsa-ainemyrkytyksen, jonka oireita ovat mm.

väsymys, ruokahaluttomuus ja oksentelu. Virtsa-ainemyrkytys aiheuttaa nopeasti munuaisten toiminnanvajauksen ja

jopa kuoleman. Sekä tukos itsessään, että laajentunut rakko aiheuttavat suurta kipua. Tukos on harvoin niin

täydellinen, ettei virtsaa tule ollenkaan. Sen sijaan virtsaaminen on kivuliasta ja voi aiheuttaa rakkoon niin suuren

paineen, että se repeytyy. Tukoksen oireena on laajentunut rakko. Koira seisoo ja kulkee usein selkä köyryssä sekä

virtsaa usein ja pieniä määriä. Tiheä pienten määrien virtsaaminen on tyypillinen oire myös virtsatietulehdukselle.

Tämä taas johtuu siitä, että tulehdus aiheuttaa pieniä haavaumia rakon ja virtsaputken sisäpinnalle, jolloin pienikin
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määrä virtsaa laajentaa virtsateitä niin, että virtsaa menee haavoihin aiheuttaen kirvelyä ja virtsaamistarpeen

tunteen. Eläinlääkäri pystyy rakon koon perusteella arvioimaan, kumpi tilanne on kyseessä.

Uroskoirat ovat pidemmän, kapeamman ja mutkaisemman virtsaputken takia paljon narttuja alttiimpia tukoksille.

Lisäksi uroksilla on penisluu, jonka juureen ulos pyrkivät kivet helposti jumittuvat. Nartuilla suuretkin virtsakivet

voivat joskus poistua virtsan mukana, joskin tämä on hyvin harvinaista.

Kääpiösnautseria pidetään ns. kuivana rotuna, joka ei välttämättä juo yhtä paljon kuin muiden rotujen edustajat.

Virtsakiteiden ja -kivien ehkäisyn kannalta on tärkeää, että koira juo runsaasti tai edes normaalisti, sillä pieni

nestetilavuus väkevöittää virtsaa, jolloin kiteiden muodostuminen kiihtyy. Lisäämällä ruoan suolapitoisuutta voidaan

koira saada juomaan enemmän, tosin liika suola puolestaan aiheuttaa muita ongelmia. Jos koira juo runsaasti, sen on

myös päästävä virtsaamaan riittävän usein, jotta virtsa, tiivis tai laimea, ei seisoisi rakossa. On myös varottava, että

virtsatietulehdusten ja struviittikiteiden pelossa ei hapateta virtsaa liikaa esimerkiksi C-vitamiinin avulla, sillä silloin

saattaa kalsiumoksalaatin muodostus päästä alkuun. Kalsiumoksalaateille ei ole liuotusruokavaliota, minkä vuoksi

tämäntyyppisten kiteiden ja kivien ennaltaehkäisy on käytännössä lähes mahdotonta. Struviittikiteiden hoito liuotus-

ja ylläpitoruokavaliolla puolestaan onnistuu usein hyvin.

Virtsakivien diagnosointiin käytetään myös ultraääni- ja röntgentutkimuksia. Mikäli virtsakiviä on muodostunut,

joudutaan ne useimmiten poistamaan leikkauksella rakon seinämään tehdyn aukon kautta. Kivet olisi hyvä lähettää

analysoitaviksi jatkohoidon suunnittelun helpottamiseksi, sillä ne voivat muodostua useasta eri kidetyypistä, jotka

eivät välttämättä selviä alkututkimuksissa.

Virtsakiteiden ja -kivien ennaltaehkäisyssä on tärkeää huolehtia siitä, että virtsatietulehdukset huomataan ja

hoidetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ennen kuin huomattavia virtsakidemääriä ehtii muodostua.

Varmin ja tehokkain hoito perustuu aina virtsanäytetutkimuksiin, joissa ratkaisevan tärkeää on puhdas virtsanäyte.

(lähde: Kääpiösnautserimme 3/2003 ”Virtsakivet – Vaaniva vaara?” eläinlääket. kand. Lotta Axelsson,

eläinlääkäriasema Mevet)

Jalostustoimikunnalle on raportoitu 37 koiraa, jolla oli virtsakiviä (18 kpl kalsiumoksalaatti, 8 kpl struviitti, 1 kpl uraatti

ja 10 kpl määrittelemätön) ja 4 koiraa joilla oli struviitti- tai uraattikiteitä. Sekä kirjallisuus että eläinlääkärit

mainitsevat kääpiösnautserin tälle taudille erityisen alttiina rotuna, joten on syytä olettaa, että ongelma on

raportoitua yleisempi.

Koiraa jolla on virtsakiviä tai jolta on leikattu virtsakivet ei saa käyttää jalostukseen. Virtsakiteiden suhteen tulee

selvittää johtuvatko ne tulehduksesta vai aiheuttavatko kiteet tulehduksen. Jatkuvasti virtsakiteitä kehittävää koiraa ei

saa käyttää jalostukseen.

EPILEPSIA

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen

sairaus.

Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen

hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira

kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi lihasryhmä,

esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi.

Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa

käyttää jalostukseen.

Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin

kauan, kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta.
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Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen epilepsia voi alkaa

missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia.

Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja

tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida

parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa

kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa,

kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan.

(lähde: www.kennelliitto.fi, Koiran epilepsia, ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema)

Idiopaattinen epilepsia on perinnöllinen sairaus, mutta sen periytymiskuvio kääpiösnautsereilla ei ole selvillä.

Epileptikkoja on raportoitu 73 kpl, joista osa on sukua keskenään. Jos epilepsialle ei löydy selkeää muuta syytä, kuten

päähän osunutta iskua, on turvallisinta suhtautua sairauteen jalostuksellisesti idiopaattisena eli itsesyntyisenä, ei

muun sairauden aiheuttamana. Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä epilepsiaa tuottanutta

yhdistelmää saa uusia. Sairaan koiran lähisukulaisten (sisarusten, vanhempien, jälkeläisten) jalostuskäytössä on syytä

huomioida, onko lähisuvussa useampia (idiopaattiseksi oletettuja) epilepsiatapauksia, ja olettaa sairastumisen riskin

suurenevan sitä mukaan mitä enemmän tapauksia on.

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA (hypotyreoidismi)

Kilpirauhasen vajaatoiminta on yleisin koiralla todetuista sisäerityssairauksista. Sitä sairastaa keskimäärin 0,2-0,6 %

koirista. Kilpirauhasen vajaatoiminta johtaa kilpirauhashormonien vajaaeritykseen. Kilpirauhashormonia (tyroksiini)

tarvitaan aineenvaihdunnan ylläpitämiseen lähes kaikkialla elimistössä, joten vajaaerityksen oireet ovat moninaiset.

Aineenvaihdunnan hidastumiseen ja ihoon liittyvät ongelmat ovat yleisimpiä. Oireet kehittyvät vähitellen, joten ne

huomataan usein vasta, kun koiran sairaus on kestänyt jo jonkin aikaa. Tyypillisin kilpirauhaspotilas on keski-ikäinen

(2–8 -vuotias) tai iäkäs koira.

Yleisimmät oireet ovat huonokuntoinen turkki, kaljuuntuminen, karvanlähtö, ihon hilseily, toistuvat iho- ja

korvatulehdukset, väsymys, liikkumishaluttomuus, ylipaino ja kylmänsiedon heikkeneminen (koira hakeutuu

mielellään nukkumaan lämpimään paikkaan).

Kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyy eniten keski- ja suurikokoisilla koirilla. Kilpirauhasen vajaatoiminta selviää

verikokeilla, ja sen hoitona käytetään suun kautta annettavaa synteettistä kilpirauhashormonia.

Jos koiran sairaus johtuu puhtaasti kilpirauhasen vajaatoiminnasta, eikä siihen liity muita samanaikaisia sairauksia, on

vaste hoitoon yleensä hyvä, ja säännöllisesti lääkittynä koira elää sairaudestaan huolimatta normaalia koiranelämää.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa on raportoitu neljällä koiralla. Yhdellä koiralla oli lisäksi epilepsia, kaihi ja kasvain.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavia koiria on raportoitu jalostustoimikunnalle 10 kpl

Koiraa, jolla on kilpirauhasen vajaatoiminta, ei saa käyttää jalostukseen.

IMMUUNIJÄRJESTELMÄN ONGELMAT

Immuunijärjestelmä on elimistön puolustusjärjestelmä vieraita taudinaiheuttajia eli patogeeneja, esimerkiksi viruksia

ja bakteereja, vastaan. Siihen kuuluvat imusuonisto, imusolmukkeet, kateenkorva, perna, eräät ohutsuolen alueet,

risat, umpisuoli ja punainen luuydin. Immuunijärjestelmän toimintahäiriöt saavat elimistön reagoimaan vasta-ainein

http://www.kennelliitto.fi
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myös harmittomia tekijöitä, kuten ruoka-aineita tai siitepölyjä vastaan. Joskus immuunijärjestelmä ei tunnista kehon

omia soluja vaan hyökkää niitä vastaan ikään kuin ne olisivat haitallisia. Tällöin puhutaan autoimmuunisairaudesta.

Autoimmuunisairauksia ovat esim. diabetes ja SLO.

Autoimmuunisairauksien syitä ei tunneta, ei tiedetä mikä tai mitkä tekijät aiheuttavat immuunijärjestelmän

virheellisen toiminnan. Tekijöiksi epäillään joissakin tapauksissa mm. hormonitoimintaa, tulehduksia ja rokotuksia.

Osa autoimmuunisairauksista on soluvälitteisiä, eli ne kohdistuvat tekijöihin jotka loisivat elimistön omissa soluissa.

Tällaisia sairauksia ovat tyypillisesti kaikki virukset, mutta myös esim. mycobacterium avium –bakteeri. Soluvälitteiset

sairaudet tuhoavat yleensä tietyn yksittäisen kudoksen soluja kuten diabeteksessa.

Terve immuunijärjestelmä on elimistölle ratkaisevan tärkeä. Jos vakavat häiriöt sen toiminnassa yleistyvät rodussa,

kertoo se yleisen elinvoimaisuuden ja rodun koko olemassaolon olevan vaarassa. Immuunijärjestelmän ongelmat ovat

siis tärkeää tunnistaa jalostuksessa ja olla käyttämättä sairaita koiria ja yhdistämättä sairauksia jättäneistä linjoja.

DIABETES (sokeritauti)

Sokeritauti eli diabetes mellitus johtuu koirilla yleensä siitä, että insuliinin eritys haimasta vähenee tai elimistön

insuliinivaste laskee. Taudin puhkeamiseen vaikuttavia syitä ei kaikkia tunneta. Syitä voivat olla mm.

autoimmuunisairaus, liikalihavuus, krooninen haimatulehdus, tietyt lääkkeet. Narttukoirilla tautia esiintyy n. kolme

kertaa enemmän kuin uroksilla. Oireet puhkeavat usein kiimojen yhteydessä. Vanhoilla eläimillä sairaus on yleisempi

kuin nuorilla. Oireita ovat runsas juominen, virtsaaminen ja ruokahalun lisääntyminen ovat tyypillisiä oireita. Yleensä

eläin on ylipainoinen, mutta alkaa laihtua taudin edetessä. Hoitamattomana sairaudessa kehittyy happomyrkytys,

joka vie ruokahalun, aiheuttaa väsymystä ja oksentelua sekä asetonin hajun hengitykseen.

Diabetesta hoidetaan insuliinilääkityksellä, ruokavaliolla ja liikunnalla. Hoito vaatii omistajalta pitkäjänteisyyttä ja

säännöllisyyttä. Hoito on elinikäinen. (www.ouluek.fi)

Sokeritautia on raportoitu seitsemällä koiralla. Alle vuoden vanhana puhkeavaa sokeritautia pidetään perinnöllisenä.

Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä sairaita jälkeläisiä jättänyttä yhdistelmää saa uusia.

SYÖVÄT

Kääpiösnautsereilla voi olla lähes mitä syöpiä tahansa. Syöpiä on raportoitu yhteensä 16 kpl. Eniten on raportoitu

lymfoomia (7kpl) ja sisäelinten kasvaimia (5kpl) ja määrittelemättömiä neljä Lymfooman kohdalla on tärkeää, että

hoitava eläinlääkäri on tietoinen kääpiösnautsereiden perinnöllisestä alttiudesta sairastua lintutuberkuloosiin

(Mycobacterium Avium Complex, MAC) ja ottaa koepalan tehdäkseen erotusdiagnoosin. Maailmalla ollaan huolissaan

ihosyövän eli melanooman leviämisestä kääpiösnautsereiden keskuudessa.

ATOPIAT JA ALLERGIAT

Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka synnylle on

perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on elinikäinen

vaiva, joka on kontrolloitavissa, muttei parannettavissa. Ruoka-aineallergia on koiralla atopiaa huomattavasti

http://www.ouluek.fi
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harvinaisempaa. Vain 10 % iho-oireisista koirista kärsii todellisesta ruoka-aineallergiasta, jolloin koiralla on yleensä

myös ruuansulatuskanavan oireita (ilmavaivat, ripuli).

Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus, ja oireet alkavat suurimmalla osalla atoopikoista 6 kk – 3

vuoden iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus ovat koiralla harvinaisia. Koira reagoi ihollaan, ja

atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja hiivatulehdusten esiintymisestä

on päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuunivaste. Atopialle tyypillistä on,

että ainakin sairauden alkuvaiheessa oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti. Jos oireet ovat heti alkuun

jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä epäillä aiheuttajaksi ruoka-aineallergiaa.

Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä ja huonokuntoinen sekä ohut

tai jopa paikoin kalju. Alueilla, joissa kutina on voimakkainta, iho paksunee ja tummuu jatkuvan raapimisen ja

kalvamisen seurauksena. Muutokset paikallistuvat naamaan (huulet ja silmien ympärys), korviin, tassuihin, jalkoihin,

leukaan ja vatsan alle (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla jatkuva kutina aiheuttaa myös käyttäytymisen muutoksia,

esim. ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat eräs tavallisimmista atoopikon iho-oireista.

Koiran kutinan syy on selvitettävä huolellisesti. Jos muuta selittävää syytä ei löydy ja koiralla on atopiadiagnoosin

tekemiseen oikeuttavat oireet, koiralle tehdään joko ihotesti tai allergiavasta-aineita etsitään verestä. Koiran atopian

hoitoon käytetään monia eri hoitomuotoja. Kaikkein tärkeintä on allergeenialtistuksen vähentäminen esim. toistuvien

pesujen ja ympäristön saneerauksen avulla. Jollei näiden toimenpiteiden ja sekundaaristen bakteeri- ja

hiivatulehdusten hallinnalla päästä riittävään lopputulokseen, voidaan allergiatestin tulosten perusteella aloittaa

siedätyshoito ja/tai lääkehoito.

Jalostustoimikunnalle raportoidaan satunnaisesti allergia- tai atopiadiagnoosin saaneita koiria. Atooppista tai

allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

SYMMETRICAL LUPOID ONCHODYSTROPHY (SLO)

SLO on kynnen tulehdussairaus, joka johtaa kynnen kehitys- ja kasvuhäiriöön. Kynnet ovat epämuodostuneita,

lohkeilevat ja irtoavat helposti. Ne voivat myös vaikuttaa ontoilta ja kuivilta. Usein sairaalla koiralla ilmenee kynsien

runsasta nuolemista, kynsivallien vetäytymistä, ontumista, kipua ja voimakasta hajua, jonka aiheuttaa sekundäärinen

eli toissijainen tulehdus. Omistaja havahtuu viimeistään siinä vaiheessa, kun koira nuolee tassujaan eikä kivun takia

halua liikkua kivun takia. Noin kahden kuukauden kuluessa saattaa suurin osa kynsistä olla vaurioituneita, ja

mahdollisesti kaikki kynnet lopulta irronneet irtoavat tai ne joudutaan poistattamaan eläinlääkärillä.

SLO voi esiintyä missä rodussa tahansa, mutta kääpiösnautseri mainitaan, kun riskirotuja luetellaan. Sairaus alkaa

yleensä äkillisesti.

Varma diagnoosi vaatii koepalan, johon ei riitä pelkkä kynsi, vaan mukaan pitäisi saada alue, josta kynsi kasvaa –

käytännössä on siis kysymys varpaan kärjen amputaatiosta. Toimenpiteen hankaluuden takia hoito aloitetaan yleensä

oireiden perusteella.

Hoitona on eniten käytetty antibiootteja ja välttämättömiä rasvahappoja, erityisesti omega-3 ja omega-6. Tassuja voi

myös pestä desinfioivilla hoitoshampoilla. Tukihoitoa joudutaan usein jatkamaan koiran koko loppuelämän, myös

sairauden lepovaiheissa. Kynnet voivat kasvaa takaisin 6-8 kuukaudessa (joskin usein kitukasvuisempina,

epämuodostuneina, pehmeinä) ja kivut hellittävät. SLO ei ole parannettavissa, mutta usein hallittavissa, ja suurin osa

potilaista tulee sairauden kanssa hyvin toimeen.

Taudin syntymekanismia ei täysin tunneta, mutta SLO kuuluu hyvin todennäköisesti autoimmuunisairauksiin.
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Jalostustoimikunnalle on tullut ilmoituksia SLO-tyyppisistä tapauksista, mutta niiden perusteella tauti ei ole yleinen.

SLO:ta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

ROKOTUSHERKKYYS/ROKOTUSKOMPLIKAATIOT

Kääpiösnautsereilla raportoitiin erityisesti 80-luvulla yliherkkyysoireita rokotteista. Nykyään epäillään, että oireet

johtuivat johtuneen pilaantuneesta rokote-erästä. Ainakin yksi koira menehtyi rokotuksen aiheuttamaan

anafylaktiseen shokkiin ja useita kymmeniä jouduttiin hoitamaan lievempien akuuttien shokki- tai turvotusoireiden

takia. Nykyiset rokotteet ovat aiheuttaneet myös monilla muilla roduilla vastaavia ongelmia, mutta

kääpiösnautsereilla niitä on jalostustoimikunnalle raportoitu runsaasti.

Kääpiösnautserin kanssa kannattaa edelleen odotella eläinlääkärin lähettyvillä parikymmentä minuuttia ja tarkkailla

koiran vointia. Nelosrokote ja rabies voidaan myös antaa eri aikaan, siis ei useita rokotuksia samalla kertaa. Tällöin

oireiden ilmetessä saadaan tieto siitä, mikä rokote ne aiheuttivat. Mikäli oireita ilmenee, tulisi aina täyttää EVIRAan

(Elintarviketurvallisuusvirasto) menevä lääkevalmisteen haittavaikutusilmoitus, jolloin rokotevalmistajat ja -valvonta

saavat tiedot haitoista.

PATELLALUKSAATIO, polvilumpion sijoiltaan meno

Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. Jalka-asento

on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat.

Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora

takajalka. Vika on periytyvä. Polvilumpion rakennetta säätelevät useat eri geenit, joiden esilletuloa myös ympäristö

muokkaa.

Pienikokoisilla roduilla polvilumpio luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti). Patellaluksaatio on synnynnäinen ja

jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. I - asteen

luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. II- ja III - asteen luksaatioissa koiralla havaitaan selviä

liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan

(polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut

paikoilleen). IV - asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Usein oireet huomataan tapaturman

jälkeen, vaikka kyseessä on synnynnäinen vika. Patellaluksaatio voi myös pahentua eikä nuorena saatu tulos

välttämättä ole lopullinen.

Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Jos tämä ei auta, patellaluksaatiota

voidaan hoitaa kirurgisesti. Leikkausmenetelmiä on useita. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita

leikkauksia ja ennuste voi olla huono.

Muutamat rodut kuuluvat patellaluksaation osalta PEVISA: aan.

Arvostelussa käytetään Putnamin asteikkoa. Luksaatio voi olla mediaalinen tai lateraalinen (tai molempia):

0 
Polvilumpio ei luksoidu.
 

Aste 1     
Polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin
kuin normaalisti ja patella saadaan luksoitumaan, mikäli polvea samalla
ojennetaan. Patella saattaa luksoitua ajoittain, mutta se palautuu
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itsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa
olla lievästi kiertynyt.
 

Aste 2

Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio
luksoituu polvea koukistettaessa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyy
poissa telaurasta, kunnes se asetetaan takaisin paikoilleen. Sääriluun
(tibia) yläosa on kiertynyt jopa 30 astetta sisäänpäin (pienet koirat).
 

Aste 3
Polvilumpio on yleensä luksoituneena. Lumpio saadaan asetettua
tilapäisesti paikoilleen. Sääriluun yläosa on kiertynyt jopa 30–60 astetta.
 

Aste 4
Polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä se pysy telaurassa ilman
leikkausta. Sääriluun yläosa kiertynyt jopa 90 astetta.

(lähde: www. kennelliitto.fi, ELT Anu Lappalainen)
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POLVITUTKIMUSTILASTOT 2003-2017 SYNTYNEISTÄ KÄÄPIÖSNAUTSEREISTA

Polvet, musta

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

2003 241 3 % 7 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

7

2004 278 6 % 17 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

17

2005 292 6 % 17 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

17

2006 228 3 % 6 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

6

2007 327 6 % 21 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

21

2008 273 5 % 12 92 % 0
0
%

1
8
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

13

2009 290 6 % 17 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

17

2010 283 8 % 24 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

24

2011 188 9 % 17 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

17

2012 205 12 % 23 96 % 1
4
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

24

2013 238 9 % 21 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

21

2014 181 6 % 10 91 % 1
9
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

11

2015 233 6 % 15 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

15

2016 166 1 % 2 100 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

2

2017 201 0 % 0 0 % 0
0
%

0
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

0

Yhteensä 3624 6 % 209 99 % 2
1
%

1
0
%

0
0
%

0 0 % 0
0
%

212

Taulukko 7 a2. Polvitutkimustilasto 2003-2017 syntyneistä, musta
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Polvet, musta-hopea

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

2003 303 3 % 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 8

2004 310 6 % 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20

2005 332 8 % 25 96 % 1 4 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 26

2006 361 5 % 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17

2007 368 9 % 30 94 % 2 6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 32

2008 358 7 % 25 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 25

2009 382 7 % 28 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 28

2010 348 5 % 16 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 16

2011 332 6 % 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20

2012 330 8 % 25 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 25

2013 309 7 % 23 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 23

2014 268 6 % 15 94 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 16

2015 285 5 % 14 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 14

2016 267 1 % 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 4

2017 311 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Yhteensä 4864 6 % 270 99 % 3 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 274

Taulukko 7 b2. Polvitutkimustilasto 2003-2017 syntyneistä, musta-hopea
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Polvet, pippuri & suola

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

2003 173 2 % 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 4

2004 239 2 % 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 5

2005 269 4 % 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 12

2006 217 5 % 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 10

2007 266 8 % 22 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 22

2008 260 7 % 19 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 19

2009 229 13 % 30 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 30

2010 232 7 % 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17

2011 223 9 % 21 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 21

2012 244 11 % 26 96 % 1 4 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 27

2013 209 7 % 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 15

2014 248 10 % 26 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 26

2015 238 5 % 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 12

2016 249 4 % 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 9

2017 219 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Yhteensä 3515 7 % 228 100 % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 229

Taulukko 7 c2. Polvitutkimustilasto 2003-2017 syntyneistä, pippuri&suola
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Polvet, valkoinen

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

2003 63 3 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2

2004 75 5 % 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 4

2005 110 2 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2

2006 161 4 % 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7

2007 143 9 % 13 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 13

2008 179 7 % 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 12

2009 202 11 % 23 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 23

2010 219 10 % 22 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 22

2011 110 11 % 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 12

2012 188 9 % 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17

2013 136 5 % 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7

2014 139 9 % 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 12

2015 107 8 % 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 9

2016 77 5 % 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 4

2017 125 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Yhteensä 2034 7 % 146 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 146

Taulukko 7 d2. Polvitutkimustilasto 2003-2017 syntyneistä, valkoinen

2012 syntyneistä kääpiösnautsereista on 10 % tutkittu polvien osalta (ennätysvuosi). 98% sai tuloksen 0, 2 % tulos oli

aste I. Muita vuosikertoja on tutkittu vähemmän (0-10%) mutta tulosten prosenttiosuudet ovat samansuuntaisia, 0

tuloksen on saanut 98-100 % tutkituista.

Tilastojen valossa kääpiösnautsereilla ei näytä olevan suurta ongelmaa perinnöllisten patellaluksaatioiden suhteen.

Tutkittuja koiria on kuitenkin vuosittain syntyneistä prosentuaalisesti niin vähän, että asiasta ei voida olla varmoja.

Jalostuskoirien polvien tutkiminen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti (koiran ikä vaikuttaa tuloksen lopullisuuteen) on

suositeltavaa.

Koiraa, jolla on patellaluksaatio, ei saa käyttää jalostukseen.

KIVESVIKA

Kivesvikaisen uroksen toinen tai molemmat kivekset ovat jääneet laskeutumatta kivespusseihin. Piilokives voi sijaita

vatsaontelossa tai nivuskanavassa. Myöhemmällä iällä piilokivekseen voi kehittyä kivessyöpä, minkä johdosta monet

lääkärit suosittelevat laskeutumatta jääneen kiveksen poistoa leikkauksella. Piilokiveksisyyttä pidetään periytyvänä

vikana.

Kivesvikaa esiintyy rodussa jonkin verran, mutta se ei vaikuta olevan rodussa sen runsaampaa kuin koirilla

keskimäärin. Tilannetta on kartoitettu pentuetiedusteluilla sekä kasvattaja- ja omistajakyselyillä. Kivesvikaista koiraa

ei Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti saa käyttää siitokseen.
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NAPATYRÄ

Napatyräisen koiran vatsanpeitteissä on reikä, jonka kautta vatsapaita ja/tai suolia pääsee työntymään vastaontelosta

nahan alle. Reiän koko voi vaihdella suuresti. Pienet, muutaman mm. kokoiset tyräaukot eivät haittaa koiran elämää.

Sen sijaan isot napatyräaukot voivat olla vaarallisia, mikäli suolenmutka juuttuu tyräaukkoon. Silloin muodostuu

suolitukos, joka on henkeä uhkaava. Napatyrää pidetään perinnöllisenä vikana.

Napatyriä on raportoitu pentuetiedustelulomakkeissa 2013–2017 3-5 % luovutusikäisistä pennuista. Useimmat

tapaukset ovat lieviä eivätkä vaadi leikkausta, mutta muutamia vatsa-aukilepentujakin on syntynyt. Tilannetta on

kartoitettu pentuetiedusteluilla sekä kasvattaja- ja omistajakyselyillä. Suomen Kennelliiton suositusten mukaisesti

kasvattaja on velvollinen korvaamaan mahdollisesta napatyräleikkauksesta ja hoidosta aiheutuneet tarpeelliset

kustannukset.

Kasvattajan tulee jalostusyhdistelmiä suunnitellessaan ottaa huomioon napatyrän periytyminen.

HAMMASPUUTOKSET JA PURENTAVIAT

Hammaspuutoksia ja purentavikoja esiintyy kääpiösnautsereilla jonkin verran. Hammaspuutosten ja purentavikojen

on todettu olevan perinnöllisiä, ja niihin tulee kiinnittää huomiota jalostuksessa. Hammaspuutoksista yleisimpiä ovat

premolaaripuutokset, mutta myös etuhammaspuutoksia esiintyy.

Purentavioista yleisimpiä ovat tasa- tai alapurennat. Pennuilla kulmahampaat saattavat osua ikeneen, koska alaleuka

on vielä kapea, mutta useimmiten tämä vaiva korjaantuu aikuisiällä. Tilannetta on kartoitettu pentuetiedusteluilla

sekä kasvattaja- ja omistajakyselyillä.

Kääpiösnautsereilla tavataan runsaasti hammaskiveä ja parodontiittia, eli hampaan kiinnityskudoksen tulehdusta,

jonka takia hampaita joudutaan usein poistamaan.

Kääpiösnautserilla tulee olla rotumääritelmän mukainen täysi, leikkaava purenta. Koiraa, jolta puuttuu muutamia

premolaareja, voidaan käyttää jalostukseen, mutta se on syytä parittaa koiran kanssa, jolla on täysi hampaisto ja

mielellään myös sukulaisilla on kaikki hampaat. Muiden purentavikojen kohdalla koiran jalostuskäyttöä tulee harkita

ottaen huomioon koiran muut ominaisuudet ja sen perimän merkitys rodun geenipoolille.

VARVASANOMALIA

Varvasanomalisen koiran etutassun reunimmainen varvas tai reunimmaiset varpaat poikkeavat muusta rivistöstä

sijaiten korkeammalla, ja ne ovat myös lyhyempiä kuin muut varpaat. Tassun alapuolelta katsottuna näkyy vain neljä

anturaa normaalin viiden asemasta. Koira syntyy varpailtaan normaalina. Vika huomataan vasta 4-6 kk:n iässä, ja se

voi esiintyä vain toisessa tai molemmissa etutassuissa, pahimmassa tapauksessa myös takatassuissa. Anomalia

altistaa koiran kivuliaalle nivelrikolle.

Varvasanomaliaa esiintyi runsaasti 1990-luvulla lähinnä mustilla ja mustista vanhemmista syntyneillä

kääpiösnautsereilla. Esiintymistiheys saatiin vähenemään vaatimalla pentuvälitykseen hyväksyttäviltä

jalostusyhdistelmiltä todistus normaaleista varpaista sekä valistamalla kasvattajia ja ostajia. 2000-luvulla anomaliaa

raportoitiin epävirallisesti myös muissa väreissä, joten 1.4.–31.12.2007 tehtiin kokeilu, jossa pentuvälityksen

sääntöjen mukaiset varvastarkastukset laajennettiin koskemaan kaikkia värejä. Ko. aikana virallisista raporteista tuli

ilmi yksi valkoinen anomaalikko. Lisäksi epävirallisesti tuli tietoon yksi valkoinen ja yksi musta-hopea.
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Syyskokouksen päätöksellä 27.10.2007 erillisistä varvastarkastuksista luovuttiin 1.1.2008 alkaen.

Varvastarkastustodistus korvattiin astutusilmoituksen kohdalla ”Vakuutan, että molemmilla vanhemmilla on

normaalit varpaat, joissa ei ole anomaliaan viittaavia muutoksia”.

Varvasanomalia on perinnöllinen. Periytymistapa ei ole tiedossa. Ongelmaa esiintyy myös muilla roduilla, ja

muutamia vuosia sitten varvasanomaliasta yritettiin käynnistää tutkimusta, mutta eläinlääkärikunnasta ei tuolloin

löytynyt apua.

Koiraa, jolla on varvasanomalia, ei saa käyttää jalostukseen.

HÄNTÄMUTKA, JÄNIKSENHÄNTÄ JA TÖPÖHÄNTÄ

Häntämutkia rodussa esiintyy jonkin verran. Häntämutka voi olla loiva tai pahimmassa tapauksessa selvä koukku,

jolloin häntä myös usein on normaalia lyhyempi. Häntämutkat näkyvät usein jo pentuna, mutta joskus mutka tulee

esiin vasta kasvun aikana. Jäniksenhännällä tarkoitetaan hännän kiinnityskohdan nikamissa olevaa häntämutkaa:

häntä kääntyy tyvestä voimakkaasti selän päälle, eikä koira pysty laskemaan sitä taakse alas.

Tavoitteena on rotumääritelmän mukainen sapeli- tai sirppihäntä, ja koska joidenkin asiantuntijoiden mukaan

kyseessä on perinnöllinen nikamien luutumishäiriö, joka voi esiintyä myös muussa luuston osissa, ei häntämutkaista

tai sairaalloisen jäniksenhännän omaavaa koiraa tule käyttää jalostukseen.

Pentuetiedustelujen yhteenvetojen mukaan häntämutkia on raportoitu 2013–2017 alle 2% luovutusikäisistä

pennuista.

Kääpiösnautsereilla esiintyy toisinaan (pentuetiedustelujen mukaan ei edes vuosittain) myös synnynnäisesti lyhyitä

häntiä. Niihin on parissa tapauksessa liittynyt peräaukon puuttuminen. Nämä pennut kuolivat tai lopetettiin pian

syntymän jälkeen.

GINGVIITTI JA PARADONTIITTI, IENTULEHDUS JA HAMPAAN KIINNITYSKUDOSSAIRAUS

Gingiviitti eli ientulehdus ja parodontiitti eli hammasta ympäröivän kiinnityskudoksen tulehdus ovat varsinkin pienten

koirien, kuten kääpiösnautserin, yleisimpiä tulehdussairauksia. Molempien alkusyynä on hampaiden pinnalle kertyvä

bakteeriplakki.

Ellei plakkia poisteta, se kovettuu ja mineralisoituu syljen vaikutuksesta muuttuen hammaskiveksi.

Hammaskiven muodostuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa muun muassa syljen koostumus ja pureskelun

aikaansaama mekaaninen puhdistus.

Gingiviitin eli ientulehduksen oireena on ikenien punoitus, turvotus ja verenvuoto, joskus myös tulehduksen

aiheuttaman ärsytyksen aikaansaama ikenen liikakasvu. Ientulehdus paranee täysin, kun plakki ja hammaskivi

poistetaan hampaiden pinnalta ja ientaskuista.

Hoitamaton ientulehdus etenee usein parodontiitiksi, mutta aina tätä ei tapahdu. Eteneminen ja sen nopeus

riippuvat useista tekijöistä, kuten yksilön puolustusjärjestelmän toiminnasta, rodusta, iästä, stressistä ja mahdollisista

muista yleistilaa heikentävistä sairauksista.
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Parodontiitti on vakava ja parantumaton bakteerien aiheuttama tulehdus, joka tuhoaa hampaan kiinnityskudoksia.

Oireina ovat ientulehdusmuutosten lisäksi hengityksen merkittävän paha haju, silmin nähtävät ienvetäymät ja taudin

edetessä hampaiden liikkuvuuden lisääntyminen sekä kipu.

Parodontiitti ei ole vain suun ongelma, vaan tulehtuneista suun kudoksista pääsee verenkierron mukana bakteereita

kaikkialle elimistöön ja seurauksena voi olla tulehduksia muun muassa maksassa ja munuaisissa tai sydänlihaksessa ja

sydänläpissä.

Parodontiitti ei pidetä suoraan perinnöllisenä sairauksena. Altistavia tekijöitä ovat mm. ruokavalio, tietyt lääkitykset

(immunosuppressio), immuunivälitteiset sairaudet ja geneettinen herkkyys mainitaan myös.

LTV (Välimuotoinen lanne-ristinikama)

Koiralla on normaalisti 7 lannenikamaa (L1-L7) ja ristiluu, joka muodostuu kolmesta yhteen luutuneesta nikamasta

(S1-S3). Ristiluun 1. nikaman poikkihaarakkeet ovat muotoutuneet nivelpinnoiksi, jotka niveltyvät lantionluiden

(suoliluut) kanssa

Kääpiösnautsereita kuvataan nykyään selän osalta jonkin verran, alla on tilasto kääpiösnautsereista joilla on virallinen

lausunto ajalta 1.1.2014-14.05.2018. Lausuntoja on kirjattu yhteensä 75. Määrät vaikuttavat suurilta, mutta koska

kuvattuja on vasta näin vähän, on vaikea sanoa, onko LTV oikeasti rodussa näin yleinen. Tärkeintä tässä vaiheessa olisi

kuvata lisää koiria kattavasti eri suvuista ja mieluusti niin, että kuvataan sekä molemmat vanhemmat että koko

pentue. Tällä tavalla saadaan tehokkaasti tietoa tulevaisuutta varten.

Kennelliiton virallinen ohje tällä hetkellä on, että oireetonta LTV-koiraa (kaikki asteet) voi käyttää jalostukseen ja

parituskumppaniksi suositellaan virallisesti LTV0 lausuttua koiraa. Jos LTV on näinkin yleinen rodussa, on tärkeää ettei

lähdetä liian rankalla kädellä karsimaan jalostukseen käytettäviä koiria jolloin populaatio pienenee voimakkaasti ja

törmätään muunlaisiin jalostuksellisiin ongelmiin. Jalostuspäätöksissä on aihetta luottaa vain virallisiin

kuvauslausuntoihin. LTV4 ei välttämättä ole havaittavissa pelkästä lonkkakuvasta, jos koiraa ei samalla kuvata sivusta

kattaen koko lanne- ja rintaranka (lateraalinen kuva), jolloin siltä voidaan laskea lannerangan nikamien määrä.

Tulos Lukumäärä

LTV0 33

LTV1 2

LTV2 11

LTV3 8

LTV4 21

YHTEENSÄ 75
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MUITA RODULLA RAPORTOITUJA YKSITTÄISIÄ SAIRAUKSIA

➢ Addisonin tauti
➢ Agranulosytoosi
➢ Diabetes insipidus
➢ Granulomatoottinen koliitti
➢ Granulomatoottinen meningoenkefaliitti GME
➢ IMHA
➢ Krooniset tulehdukset
➢ Munuaiskivet
➢ Sappikivet
➢ Selkäydininfarkti
➢ Suspekti pemphigus foliaceous
➢ Tracheobronkomalasia
➢ Vaskuliitti

Käytännössä kääpiösnautsereilla voidaan tavata melkein mitä tahansa sairautta siinä kuin muillakin roduilla.

4.3.4 Yleisimmät kuolinsyyt

Kennelliiton jalostustietokantaan raportoidut kääpiösnautsereiden yleisimmät kuolinsyyt on esitetty seuraavassa

taulukossa. Mahdollisuus toimittaa koirien kuolinsyitä tietokantaan on ollut käytössä vasta muutamia vuosia, joten

tietoja ei ole kertynyt vielä niin paljon, että tilastointi olisi luotettavaa. Lisäksi tietoja toimittavat lähinnä sellaiset

omistajat, jotka ovat Kennelliiton jäseniä, koska tietojen lisääminen sähköisesti Omakoira-järjestelmässä on

mahdollista vain jäsenille. Tiedot ovat myös koirien omistajien eivätkä esim. eläinlääkäreiden järjestelmään

syöttämiä. Tiedot ovat kuitenkin suuntaa-antavia.

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä

Hengitystiesairaus 9 vuotta 10 kuukautta 4

Hengitystiesairaus 9 vuotta 5 kuukautta 1

Keuhkotulehdus 10 vuotta 0 kuukautta 3

Hermostollinen sairaus 7 vuotta 1 kuukautta 23

Epilepsia 6 vuotta 9 kuukautta 10

Hermostollinen sairaus 5 vuotta 3 kuukautta 7

Muu hermostollinen sairaus 9 vuotta 10 kuukautta 6

Iho- ja korvasairaudet 7 vuotta 6 kuukautta 4

Atopia, allerginen atooppinen ihotulehdus 5 vuotta 2 kuukautta 1

Krooninen tai uusiutuva korvatulehdus 10 vuotta 5 kuukautta 1

Muu iho- tai korvasairaus 5 vuotta 8 kuukautta 1

Pyoderma, vakava tai toistuva märkivä ihotulehdus 8 vuotta 11 kuukautta 1

Immunologinen sairaus 6 vuotta 9 kuukautta 10

Immunologinen sairaus 2 vuotta 8 kuukautta 1

Immuunihemolyyttinen anemia, IMHA, AIHA 8 vuotta 9 kuukautta 6

Muu immunologinen sairaus 1 vuotta 7 kuukautta 2

Verihiutalekato, trombosytopenia 9 vuotta 7 kuukautta 1

Kadonnut 4 vuotta 6 kuukautta 5

Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 2 kuukautta 160

Hermoston kasvain 11 vuotta 8 kuukautta 3

Ihon tai ihonalaiskudoksen kasvain 10 vuotta 2 kuukautta 6

Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 5 kuukautta 63
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Luun tai nivelten kasvain 8 vuotta 0 kuukautta 3

Lymfoma, imusolmukesyöpä 6 vuotta 10 kuukautta 12

Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain 9 vuotta 11 kuukautta 27

Muu kasvainsairaus 10 vuotta 7 kuukautta 25

Pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain 10 vuotta 4 kuukautta 9

Utarekasvain, nisäkasvain 13 vuotta 0 kuukautta 9

Virtsarakon kasvain 11 vuotta 0 kuukautta 3

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 9 vuotta 8 kuukautta 22

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10 vuotta 9 kuukautta 54

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 5 vuotta 5 kuukautta 8

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 3 vuotta 11 kuukautta 2

Muu käytösongelma 7 vuotta 1 kuukautta 2

Pelokkuus 4 vuotta 3 kuukautta 1

Salakavaluus tai arvaamattomuus 5 vuotta 8 kuukautta 3

Luusto- ja nivelsairaus 9 vuotta 10 kuukautta 14

Kyynärniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko 10 vuotta 4 kuukautta 1

Luusto- ja nivelsairaus 8 vuotta 10 kuukautta 8

Muu luuston tai nivelten sairaus 11 vuotta 11 kuukautta 4

Nivelrikko, artroosi, muualla kuin lonkissa tai kyynärnivelissä 9 vuotta 3 kuukautta 1

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 7 vuotta 5 kuukautta 51

Haiman vajaatoiminta, EPI 10 vuotta 5 kuukautta 4

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 8 vuotta 6 kuukautta 13

Maksan vajaatoiminta 8 vuotta 3 kuukautta 12

Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus 6 vuotta 0 kuukautta 18

Ruokatorven laajentuma, megaesofagus 4 vuotta 4 kuukautta 3

Suoliston tukkiva vierasesine 7 vuotta 6 kuukautta 1

Muu sairaus, jota ei ole listalla 7 vuotta 5 kuukautta 92

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 7 kuukautta 9

Muu kehityshäiriö 0 vuotta 6 kuukautta 5

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 10 kuukautta 3

Sydämen tai sydänverisuonten kehityshäiriö 0 vuotta 2 kuukautta 1

Petovahinko 6 vuotta 8 kuukautta 1

Selkäsairaus 9 vuotta 2 kuukautta 17

Muu selkäsairaus 10 vuotta 7 kuukautta 1

Selkäsairaus 10 vuotta 3 kuukautta 2

Spondyloosi, nikamien luusilloittuma, nikamien yhteenluutuminen 11 vuotta 5 kuukautta 3

Takaselän kipu-halvaus-oireyhtymä, cauda equina -oireyhtymä 10 vuotta 8 kuukautta 2

Välilevytyrä, ”mäyräkoirahalvaus” 7 vuotta 9 kuukautta 9

Silmäsairaus 7 vuotta 10 kuukautta 5

Muu silmäsairaus 6 vuotta 10 kuukautta 1

Silmänpainetauti, glaukoma 12 vuotta 2 kuukautta 1

Silmäsairaus 7 vuotta 5 kuukautta 2

Sokeutuminen 5 vuotta 3 kuukautta 1

Sisäeritysrauhasten sairaus 9 vuotta 1 kuukautta 24

Diabetes, sokeritauti 8 vuotta 9 kuukautta 6

Kortisolin liikaeritys, Cushingin tauti 9 vuotta 6 kuukautta 7

Muu sisäeriterauhasten sairaus 10 vuotta 1 kuukautta 4
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Sisäeritysrauhasten sairaus 8 vuotta 5 kuukautta 7

Sydänsairaus 10 vuotta 5 kuukautta 75

Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta 10 vuotta 6 kuukautta 38

Sydämen läppävuoto, endokardoosi 10 vuotta 7 kuukautta 14

Sydänlihassairaus, kardiomyopatia 11 vuotta 0 kuukautta 1

Sydänsairaus 10 vuotta 5 kuukautta 21

Synnynnäinen sydämen tai sydänverisuonten kehityshäiriö 2 vuotta 6 kuukautta 1

Synnytysvaikeus 5 vuotta 0 kuukautta 3

Kuollut keisarinleikkaukseen tai sen komplikaatioihin 5 vuotta 11 kuukautta 2

Synnytysvaikeus 3 vuotta 2 kuukautta 1

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 6 kuukautta 102

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 13 vuotta 6 kuukautta 375

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 9 vuotta 11 kuukautta 59

Kohtutulehdus, pyometra 10 vuotta 11 kuukautta 18

Munuaisten vajaatoiminta 7 vuotta 5 kuukautta 11

Muu virtsatie- tai lisääntymiselinten sairaus 11 vuotta 0 kuukautta 6

Virtsakivet tai virtsakiteet 10 vuotta 1 kuukautta 18

Virtsan pidätyskyvyttömyys, inkontinenssi 8 vuotta 1 kuukautta 1

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 10 vuotta 6 kuukautta 5

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 9 vuotta 8 kuukautta 291

Kaikki yhteensä 10 vuotta 0 kuukautta 1408

Taulukko 8. 1998-2017 syntyneiden kääpiösnautsereiden kuolinsyyt, kaikki värit (lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä)

Sairaudet lyhentävät keskimääräistä elinikää usealla vuodella. Keskiarvo on alhainen näin pienikokoiselle rodulle.

Sairauksien vastustamiseen jalostuksella on siis kiinnitettävä huomiota.

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 13 vuotta 6 kuukautta 375

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 9 vuotta 8 kuukautta 291

Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 2 kuukautta 160

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 6 kuukautta 102

Muu sairaus, jota ei ole listalla 7 vuotta 5 kuukautta 92

Sydänsairaus 10 vuotta 5 kuukautta 75

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 9 vuotta 11 kuukautta 59

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10 vuotta 9 kuukautta 54

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 7 vuotta 5 kuukautta 51

Sisäeritysrauhasten sairaus 9 vuotta 1 kuukautta 24

Hermostollinen sairaus 7 vuotta 1 kuukautta 23

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 9 vuotta 8 kuukautta 22

Selkäsairaus 9 vuotta 2 kuukautta 17

Luusto- ja nivelsairaus 9 vuotta 10 kuukautta 14

Immunologinen sairaus 6 vuotta 9 kuukautta 10

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 7 kuukautta 9

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 5 vuotta 5 kuukautta 8

Kadonnut 4 vuotta 6 kuukautta 5

Silmäsairaus 7 vuotta 10 kuukautta 5

Hengitystiesairaus 9 vuotta 10 kuukautta 4

Iho- ja korvasairaudet 7 vuotta 6 kuukautta 4

Synnytysvaikeus 5 vuotta 0 kuukautta 3

Petovahinko 6 vuotta 8 kuukautta 1

Kaikki yhteensä 10 vuotta 0 kuukautta 1408
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•Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 375 26,63%
•Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 291 20,66 %
•Kasvainsairaudet, syöpä 160 11,36%
•Tapaturma tai liikennevahinko 102 7,24 %
•Muu sairaus, jota ei ole listalla 92 6,53 %
•Sydänsairaus 75 5,32 %
•Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 59 4,19 %
•Lopetus ilman sairauden diagnosointia 54 3,83 %
•Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 51 3,62 %
•Sisäeriterauhasten sairaus 24 1,70 %
•Hermostollinen sairaus 23 1,63 %
•Kuollut ilman sairauden diagnosointia 22 1,56 %
•Selkäsairaus 17 1,21 %
•Luusto- ja nivelsairaus 14 0,99 %
•Immunologinen sairaus 10 0,71 %
•Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 9 0,63 %
•Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 8 0,57 %
•Kadonnut 5 0,35 %
•Silmäsairaus 5 0,35 %
•Hengitystiesairaus 4 0,28%
•Iho- ja korvasairaudet 4 0,28%
•Synnytysvaikeus 3 0,21%
•Petovahinko 1 0,07%

Lemmikin menettäminen on omistajalle raskasta, eikä lisätutkimusten tekeminen kuolemaan johtavan sairauden

kohdalla ole usein mielekästä. Jalostuspäätösten perusteena olevien sairaustietojen saamisen kannalta olisi kuitenkin

tärkeää, että tietoa kerättäisiin ja julkaistaisiin. Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ei toistaiseksi ole mahdollista

syöttää elävän koiran sairaustietoja, joten kuolinsyytilasto on tällä hetkellä ainoa tapa kerätä virallista ja paljon yleisöä

tavoittavaa tietoa.

Kuolemaan johtaneista sairauksista tulee jalostuksessa huomioida erityisesti kasvainsairaudet, sydänsairaudet

(vajaatoiminta), virtsatiesairaudet (virtsakivet- ja kiteet) maksan ja ruoansulatuskanavan sairaudet (käytännössä

maksashuntti). Hermostollisista sairauksista epilepsia on merkittävä koiran elämänlaatua huonontava ja toisinaan

kuolemaan johtava sairaus. Pennuilla ilmenevillä vakavilla kehityshäiriöillä on myös huono ennuste. Jalostuksessa on

syytä lisäksi huomioida koiran luonne. Vaikka tilastollisena aikana lopetuksia käytös- ja käyttäytymishäiriö vuoksi

olikin prosentuaalisesti vain 0,57% tähän on hyvä kiinnittää huomioita jalostusmateriaalin valinnassa ja sen

mahdollisessa karsimisessa.

4.3.5 Lisääntyminen

Kääpiösnautsereiden luonnolliseen lisääntymishalukkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Heikon libidon

omaavaa, huonosti (tai ei lainkaan) astuvaa urosta ei tule käyttää jalostukseen. Jalostukseen käytettävillä nartuilla

tulee olla selkeät kiimat ja narttujen tulee olla helposti astuttavissa sekä synnyttää luonnollisesti.

Jalostustoimikunnalle palautettujen pentuetiedustelukaavakkeiden mukaan keisarinleikkauksia tehdään

kääpiösnautsereille huomattavan paljon. Vuosina 2013–2017 kaikista synnytyksistä keisarinleikkauksia on ollut noin

20 prosenttia eli lähes viidesosa synnytyksistä. Tyypillisimpiä keisarinleikkaussyitä ovat pennun suuri koko, pennun

virheasento ja polttoheikkous tai polttoheikkoudeksi tulkittava syy. Varsinkin polttoheikkouteen liittyviin sektioihin on

syytä kiinnittää huomiota jalostusvalintoja tehtäessä, koska perinnölliset tekijät voivat osaltaan olla polttoheikkouden

taustalla. Pentujen vuosittaisesta keskimääräisestä syntymäpainosta ei ole tilastoa, mutta kasvattajien tietämyksen



68

mukaan syntymäpainot vaihtelevat n. 100–300 g välillä. Pennun suuri syntymäkoko altistaa luonnollisesti

keisarinleikkaukselle.

Kääpiösnautserinartut ovat pääsääntöisesti hyviä emoja ja hoitavat pentunsa omatoimisesti. Pentukuolleisuutta ei

esiinny kääpiösnautsereilla huomattavissa määrin. Jalostustoimikunnalle palautettujen

pentuetiedustelukaavakkeiden mukaan pentukuolleisuus on ollut vuosittain noin viiden prosentin luokkaa. Tähän on

laskettu kuolleena syntyneet pennut, kasvattajan myöhemmin lopettamat pennut sekä itsestään kuolleet pennut.

Synnynnäisiä vikoja ja epämuodostumia on raportoitu ainoastaan satunnaisesti.

4.3.6 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet

Kääpiösnautseri on rakenteeltaan terve, ilman liioiteltuja piirteitä. Luonnollista lisääntymistä vaikeuttavia

ongelmakohtia ei kääpiösnautserin normaalissa anatomiassa ole. Mahdollisesti kuitenkin jalostukseen käytetään

narttuja, joilla on muutoksia lisääntymiselimissä ja jotka eivät ole normaalisti astuttavissa eivätkä välttämättä

myöskään synnytä normaalisti. Polttoheikkouden takia tehdään pentuetiedustelujen mukaan useita sektioita

vuosittain.

4.3.7 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä

Kääpiösnautserin keskeisimpiä terveysongelmia, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, ovat silmäsairauksista kaihi

ja PRA, myotonia congenita, munuaisten vajaakehitys, epilepsia, maksashuntti sekä alttius sairastua mycobacterium

avium-bakteerin aiheuttamaan infektioon. Kaikki edellä mainitut sairaudet ovat koiran elämänlaatuun merkittävästi

vaikuttavia ja voivat aiheuttaa joko vakavaa haittaa tai jopa koiran kuoleman.

Lisääntymisessä keskeisimpiä ongelmia ovat puutteellisen sukupuolivietin omaavat urokset sekä määrällisesti

lisääntyneet keisarinleikkaukset.

Perinnölliset sairaudet lisääntyvät, kun niitä kantavia koiria käytetään keskenään jalostukseen. Perinnölliset sairaudet

ovat jalostuksellisesti ongelmallisia siksi, että hyvin harvalle perinnölliselle sairaudelle on kehitetty geenitesti. Edellä

mainituista sairauksista kääpiösnautserilla pystytään luotettavasti testaamaan ainoastaan myotonia congenita.

Lisääntymisen keskeisten ongelmakohtien vähenemisestä ja lisääntymisestä yleensä ovat ensi sijassa vastuussa

kasvattajat. Kasvattajan vastuulla on päättää, käyttääkö jalostukseen huonosti astuvaa urosta keinosiemennyksen

avulla. Kasvattajan vastuulla on myös päätös jatkaako jalostusta linjoilla, joissa on synnytysvaikeuksia.
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4.4. Ulkomuoto

4.4.1 Rotumääritelmä

Seuraavassa on esitetty kääpiösnautserin rotumääritelmä ja sen jälkeen kasvattajatuomareiden huomioita

nykytilasta.

ROTUMÄÄRITELMÄ (FCI hyväksynyt 18.4.2007):

YLEISVAIKUTELMA:
Pieni, voimakas, mieluummin tanakka kuin solakka, karkeakarvainen ja tyylikäs, snautserin pienoiskuva ilman
kääpiömäisiä piirteitä.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• neliömäinen rakenne; säkäkorkeus on suunnilleen sama kuin rungon pituus
• pään koko pituus (kirsun kärjestä niskakyhmyyn) on puolet selän pituudesta (säästä hännäntyveen).

PÄÄ
KALLO-OSA
Kallo: Voimakas ja pitkä; niskakyhmy ei ole korostunut. Pään tulee olla suhteessa koiran vahvuuteen. Kallo on
tasainen, poimuton ja yhdensuuntainen kuonon ylälinjan kanssa.
Otsapenger: Kulmakarvojen ansiosta otsapenger on selvästi erottuva.

KUONO-OSA
Kirsu: Täyteläinen ja aina musta.
Kuono-osa: Tylppäkärkisen kiilan muotoinen; kuononselkä on suora.
Huulet: Mustat, tiiviit ja kiinteästi leukojen myötäiset. Suupielet ovat tiiviit.
Leuat / hampaat / purenta: Ylä- ja alaleuka ovat vahvat. Täydellinen, voimakkaasti kehittynyt ja tiiviisti sulkeutuva
leikkaava purenta (hammaskaavion mukaisesti 42 hammasta); hampaat ovat puhtaanvalkoiset. Poskilihakset ovat
voimakkaat, mutta liian kehittyneet poskipäät eivät saa vaikuttaa pään muotoon, joka parran kanssa muodostaa
suorakaiteen.

Silmät: Keskikokoiset, soikeat, eteenpäin suuntautuneet, tummat ja ilmeeltään eloisat. Silmäluomet ovat tiiviit.
Korvat: Taittokorvat; V:n muotoiset, ylös kiinnittyneet; korvan sisäreuna on poskenmyötäinen. Korvat ovat taittuneet
eteenpäin ohimonmyötäisesti, yhdenmukaisesti ja yhdensuuntaisesti, taitekohta ei ole kallolinjaa korkeammalla.

KAULA:

Lihaksikas, kaunislinjainen, sulavasti säkään liittyvä ja tyvestään voimakas. Hoikka, jalosti kaareutunut, tyylikäs ja

koiran vahvuuteen sopiva. Kaulanahka on tiivis ja poimuton.

RUNKO
Ylälinja: Säästä lähtien loivasti taaksepäin laskeva.
Säkä: Ylälinjan korkein kohta.
Selkä: Vahva, lyhyt ja tiivis.
Lanne: Lyhyt, vahva ja syvä. Etäisyys viimeisestä kylkiluusta lantioon on lyhyt, minkä ansiosta koira vaikuttaa tiiviiltä.
Lantio: Hieman pyöristynyt ja liittyy sulavasti hännän kiinnityskohtaan.
Rintakehä: Kohtuullisen leveä ja poikkileikkaukseltaan soikea, kyynärpäihin ulottuva. Eturinta on hyvin kehittynyt ja
rintalastan kärjen ansiosta selvästi erottuva.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva ei ole liioitellun ylös vetäytynyt, vaan muodostaa rintakehän alaosasta lähtien kauniisti
kaartuvan linjan.

HÄNTÄ:
Luonnollinen: tavoitteena on sapelin- tai sirpinmuotoinen häntä.
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RAAJAT
ETURAAJAT:
Eturaajat ovat edestä katsottuna vahvat ja suorat, eivät liian lähellä toisiaan. Sivusta katsottuna kyynärvarsi on suora.
Lavat: Tiiviisti rintakehän myötäiset, lihaksikkaat ja okahaarakkeiden yläpuolelle ulottuvat. Mahdollisimman viistot,
hyvin kulmautuneet ja taakse sijoittuneet, kulmaus vaakatasoon nähden on noin 50°.
Olkavarret: Tiiviisti rungonmyötäiset, vahvat ja lihaksikkaat; lavan ja olkavarren välinen kulmaus on noin 95 - 105°.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet.
Kyynärvarret: Joka suunnasta katsottuna täysin suorat, vahvat ja lihaksikkaat.
Ranteet: Vahvat ja vakaat, eivät juurikaan kyynärvarsien rakenteesta erottuvat.
Välikämmenet: Edestä katsottuna pystysuorat, sivulta katsottuna maahan nähden hieman viistot, vahvat ja hieman
joustavat.
Etukäpälät: Lyhyet ja pyöreät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet (ns. kissankäpälät); kynnet ovat lyhyet ja
tummat, päkiät kestävät.

TAKARAAJAT:
Takaraajat ovat sivulta katsottuna asennoltaan maatapeittävät ja rungon takana, takaa katsottuna yhdensuuntaiset,
eivät liian lähellä toisiaan.
Reidet: Kohtuullisen pitkät, leveät ja voimakaslihaksiset.
Polvet: Eivät sisään - eivätkä ulospäin kääntyneet.
Sääret: Pitkät, vahvat ja jänteikkäät, liittyvät vahvoihin kintereisiin.
Kintereet: Hyvin kulmautuneet, vahvat ja kiinteät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Välijalat: Lyhyet ja maahan nähden pystysuorat.
Takakäpälät: Varpaat ovat lyhyet, kaareutuvat ja tiiviisti yhdessä. Kynnet ovat lyhyet ja mustat.

LIIKKEET:
Joustavat, tyylikkäät, ketterät, vapaat ja maatavoittavat. Etuaskel ulottuu mahdollisimman pitkälle eteen, takaraajan
pitkä ja joustava askel mahdollistaa tarvittavan työntövoiman. Vastakkaisten
puolien etu- ja takaraaja liikkuvat samanaikaisesti eteenpäin. Selkä, jänteet ja nivelet ovat kiinteät.

NAHKA:
Kauttaaltaan tiivis.

KARVAPEITE
KARVA:
Karvan tulee olla jäykän karkeaa ja tiheää. Karvapeite koostuu tiiviistä aluskarvasta ja kovasta, rungonmyötäisestä
peitinkarvasta, joka ei saa olla liian lyhyttä. Peitinkarva on karkeaa, riittävän pitkää, jotta oikea karvanlaatu voidaan
todeta; ei pörröistä eikä laineikasta. Raajoissa karvat eivät aina ole aivan yhtä karkeita kuin rungossa. Otsassa ja
korvissa karva on lyhyttä. Tyypillisinä tunnusmerkkeinä ovat hieman silmiä varjostavat tuuheat kulmakarvat ja parta,
joka ei saa olla liian pehmeä.

VÄRI:
puhdas musta, jossa musta aluskarva
pippuri & suola
musta-hopea
puhdas valkoinen, jossa valkoinen aluskarva.

Ihanteellinen pippuri & suola-väri on keskiharmaa, jossa on tasaisesti jakautunut, hyvin pigmentoitunut pippurointi ja
harmaa aluskarva. Värisävyt tummasta raudanharmaasta aina hopeanharmaaseen ovat sallittuja. Kaikilla värisävyillä
tulee olla ilmettä korostava tumma maski, joka tasapainoisesti sopii väritykseen. Selvät vaaleat merkit päässä,
rinnassa ja raajoissa eivät ole toivottuja.

Ihanteellisessa musta-hopea-värissä peitin- ja aluskarvat ovat mustat; valkoiset merkit ovat silmien yläpuolella,
poskissa, parrassa, kaulassa, rinnan etuosassa kaksi erillistä kolmiota, välikämmenissä, käpälissä, takaraajojen
sisäpuolella ja peräpeilissä. Otsan, niskan ja korvien ulkopuolen tulee olla peitinkarvan tavoin mustat.
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KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset ja nartut 30 - 35 cm.
Paino: Urokset ja nartut noin 4,5 - 7 kg

VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
Erityisesti:
raskas tai pyöreä kallo
otsarypyt
lyhyt, suippo tai kapea kuono-osa
tasapurenta
voimakkaasti esiin työntyvät posket tai poskiluut
vaaleat, liian suuret tai pyöreät silmät
alas kiinnittyneet tai erittäin pitkät, asennoltaan epäsymmetriset korvat
löysä kaulanahka
leuanaluspussit; kapea niska
liian pitkä, pehmeä tai köyry selkä
karpinselkä
luisu lantio
niskaa kohti kääntyvä hännäntyvi
pitkät käpälät
peitsaaminen
liian lyhyt, pitkä, pehmeä, laineikas, takkuinen tai silkkinen karva
ruskea aluskarva
pippuri & suola-värisillä tumma selkäjuova tai musta satula
musta-hopea-värisillä riittämättömästi erottuvat värimerkit rinnassa
säkäkorkeuden ylitys tai alitus 1 cm: iin asti.

VAKAVAT VIRHEET:
raskas tai kevyt rakenne, matala- tai korkearaajaisuus
virheellinen sukupuolileima (esim. urosmainen narttu)
ulospäin kiertyvät kyynärpäät
niukasti kulmautuneet tai länkisääriset takaraajat
liian pitkä sääri
pihtikinttuisuus
liian matala kinner
valkoinen tai laikukas karva mustilla ja pippuri & suola-värisillä yksilöillä
kirjava väri musta-hopea-värisillä ja valkoisilla yksilöillä
yli 1 cm:n ja alle 2 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
arkuus, aggressiivisuus, vihaisuus, liika epäluuloisuus tai hermostuneisuus
kaikenlaiset epämuodostumat
puutteellinen rotutyyppi
purentavirheet kuten ala-, ylä- ja ristipurenta
karkeat virheet yksittäisissä kohdissa, kuten rakennevirheet, karva- ja värivirheet
yli 2 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
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Jalostuksen kannalta tärkeitä kasvattajatuomareiden huomioita tämänhetkisestä kääpiösnautsereiden
ulkomuodosta

Rotutyyppi
Kääpiösnautserin tulisi olla kaikilta osin keskikokoisen snautserin pienoiskuva, vailla kääpiömäisiä piirteitä. Sillä tulee
olla varsin luonnollinen terveen neliömäinen rakenne ilman liioiteltuja yksityiskohtia. Karvapeite määrittelee
lopullisen ulkonäön partoineen ja kulmakarvoineen. Kääpiösnautseri on kokoonsa nähden vahva, mutta jalo koira,
jolla on myös oltava kauniit ääriviivat. Se ei saa olla liian raskas eikä hento.

Tyypit värien sisällä eivät ole yhdenmukaisia. Suurin osa kannastamme on tyypiltään oikeita, mutta kaikissa väreissä
esiintyy jonkin verran raskaita, pyöreärunkoisia, matalaraajaisia, ryhdittömiä sekä terrierityyppisiä koiria. Luustot ovat
kuitenkin pikemminkin liian kevyitä kuin liian raskaita, silloin kun luustossa on huomauttamista.
Monet kääpiösnautsereista ovat liian vahvoja ja leveitä; jos ne suurentaisi keskikokoisiksi, ne saisivat ilman muuta
moitteita raskaudesta ja jalouden puutteesta. Sukupuolileiman tulee kuvastua koiran koko olemuksesta, ja koiralla
tulee olla oikea jalouden ja vahvuuden suhde. Tämän tulee säilyä myös koiran täytettyä 3-5 vuotta. Rodusta löytyy
myös ulkomuodollisia puutteita, jotka vaihtelevat hieman eri väreillä.

Oikea temperamentti on pohja, mille koira rakentuu. Kääpiösnautseri seisoo omilla raajoillaan ympäristöään tyynesti
mutta kiinnostuneena tarkkaillen

Koko
Kääpiösnautseri on kooltaan pieni koira, säkäkorkeus 30-35 cm.

Usein erinomaisen ulkomuodon omaavat koirat ovat koon ylärajoilla, ja keskimääräisesti rotujemme koot ovat
kasvaneet. Harvemmin ovat ongelmana alimittaiset koirat, joilla ns. kääpiömäisiä piirteitä. Liian kookkaita yksilöitä
esiintyy kaikissa väreissä. Koko tulee pyrkiä huomioimaan jalostuksessa, mutta ei kuitenkaan tyypin kustannuksella.
Tulisi pitää mielessä, että säkäkorkeus ei ole ainoa koiran kokoa määrittävä asia, vaan koirien tulisi muutenkin olla
mittasuhteiltaan tasapainoisia: ei liian raskaita eikä liian kevyitä.

Pää
Pään tulee olla riittävän suuri, mutta ei raskas, ja ilmentää snautserimaista ulkomuotoa. Koko pään pituuden tulee
olla puolet selän pituudesta (säästä häntään), kallon pituuden tulee olla sama kuin kallon leveys ja sama kuin kuonon
pituus. Toisaalta pään pituus on myös 2 x kallon leveys.

Päät ovat pituudeltaan enimmäkseen riittävän pitkiä ja vahvoja, mutta edelleen esiintyy jonkin verran kevyitä
kuono-osia. Osalta uroksia puuttuu päästä rodulle keskeinen sukupuolileima. Osittain esiintyy myös liian kapeita ja
kalloon suhteutettuna liian pitkiä päitä. Ne ovat myös kevyitä/tyhjiä kuonon tyvestä, usein myös purennat ovat
kaarevia, jolloin leuoista puuttuu snautseri-ilmeelle tyypillinen alaleuan ja kuonon voima.

Kallo
Kallo-osa on usein liian syvä, jolloin pää liittyy kaulaan sivusta katsoen kovin ahtaasti. Kääpiösnautsereilla esiintyy
myös karkeita, pyöreitä kalloja, joihin usein liittyvät pyöreät silmät ja/tai kevyt kuono-osa.

Valkoisissa esiintyy eniten pyöreitä kalloja ja voimakkaita poskia. Poskiluut eivät saa tuntua, vaan poskien tulee olla
tasaiset ja lihaksikkaat, ei kuitenkaan kuivat ja luisevat. Kallot voisivat olla tasaisempia myös muilla väreillä. Lisäksi
kallot ovat usein taaksepäin kallistuvia, jolloin kallon ja kuonon linjat eivät ole yhdensuuntaiset. On myös varottava
otsapenkereen liikaa madaltumista, jolloin linjat muuttuvat selvästi antaen hyvin vieraan ilmeen ja kuono saattaa
jopa vaikuttaa ylöspäin kääntyneeltä.

Leuat ja purenta
Kääpiösnautserilla tulee olla normaali leikkaava purenta ja täysi hampaisto. Leukojen tulee olla vahvat ja purennan
leveä ja tiivis. Liian usein näkee kapeiden kuonojen seurauksena voimattomia alaleukoja. Hammaspuutoksia esiintyy
melko vähän ja nekin ovat yleensä P1-puutoksia, joihin ei ole kiinnitetty kovin paljon huomiota.

Silmät
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Silmien tulee olla kaikilla väreillä mahdollisimman tummat. Ne ovat muodoltaan soikeat ilman terävää pistävää
ilmettä. Ne eivät saa olla liian lähellä tai kaukana toisistaan.

Suurimmalla osalla on riittävän tummat ja oikean kokoiset silmät, jotka kuitenkin ovat hieman pyöreitä.
Vaaleasilmäisiä esiintyy enää harvoin.

Kaula
Kaulan tulee olla kohtuullisen pitkä ja jalo. Se kaartuu heti niskan tyvestä, jolloin pää ja kaula muodostavat jalon
yhtymäkohdan, jossa on tilaa. Kaulan tulee liittyä runkoon kauniisti ja tasaisesti leventyen. Kaulan asentoon ja
kiinnitykseen vaikuttaa oleellisesti lavan kulmaus.

Etuosa
Etuosissa esiintyy paljon virheitä. Pystyjä, lyhyitä ja paksuja kauloja sekä lyhyitä olkavarsia ja pystyjä lapoja esiintyy
kaikissa väreissä. Ongelmana on, että pystyyn lapaan liittyy lyhyt, mutta lapaan nähden oikeassa kulmassa oleva
olkavarsi, jolloin koiran ylälinja ei kestä, vaan ne ovat kovin etupainoisia ja leveitä. Tällöin myös eturinta häviää
rungon alle.

Rintakehä
Rintakehät ovat yleensä riittävän syviä, mutta useasti ne saisivat olla pidempiä. Rintakehän tarkoitus on suojata
sisäelimiä, eikä lyhyttä runkoa tule tavoitella rintakehää lyhentämällä. Rintakehät ovat usein myös liian pyöreitä. On
selvästi havaittavissa, että lyhyet rintakehät ovat lisääntyneet roduissamme, ja tähän tulisi kiinnittää huomiota
jalostusvalintoja tehtäessä.

Häntä ja ylälinja
Kääpiösnautserin ylälinja on loivasti taaksepäin laskeva, myös liikkuessa tiivis ja vahva. Säkä on korkea ja lanne
aavistuksen kaareutuva. Lantio pyöristyy kevyesti antaen vahvan tuen koiran takaliikkeelle. Ylälinjan tulee säilyä
tällaisena myös liikkeessä. Hännän asennolla ja ennen kaikkea kiinnityksellä on suuri merkitys ylälinjaan. Häntä
nousee selkärangan jatkeena noin 45 asteen kulmassa vaakatasoon nähden ja taipuu joko sapelin tai sirpin
muotoisena. Erikseen on myös huomioitava hännän pituus ja muoto. Hännän tulee olla joko sapelimainen tai
sirppimäinen eikä se saisi kiertyä jäykäksi elottomaksi saparoksi. Hännän asento tulee selvästi esille etenkin
liikkuessa, jolloin koiran luonne harvemmin enää aiheuttaa hännän laskemista.

Takaosa
Takakulmaukset ovat useimmiten riittävät. Jäykkiä ja/tai ylikulmautuneita kintereitä esiintyy kaikissa väreissä. Tämä
näkyy koiran liikkuessa, jolloin kinner ei anna joustoa ja voimaa eteen suuntautuvaan liikkeeseen, vaan työntövoima
nostaa takaosaa ylös. Polvikulman puutteellisuus ja reiden kapeus ovat yleistä. Oikeanlaiseen pitkään ja kevyesti
pyöristyneeseen lantioon myös häntä liittyy yleensä kauniisti. Liian lyhyt lantio on usein myös liian suora, jolloin
häntä kaartuu liian voimakkaasti selän päälle.

Karvapeite
Kääpiösnautseri on karkeakarvainen rotu. Rotumääritelmä määrittelee karvan sanoin ”mahdollisimman karkea
raajoja myöten”. Vain tämä takaa rodulle kuuluvan turkin helppohoitoisuuden. Runsas karvapeite kätkee usein alleen
ihan toisen näköisen koiran ja voi johtaa kasvatustyössä harhaan. Karkea karva tarkoittaa sitä, että karva on vahvaa ja
karkeaa kauttaaltaan. Hyväturkkisen karkeakarvaisen koiran karva on kuin rautalankaa eikä pohjavilla ole päällepäin
nähtävissä. Tällöin pohjavilla on noin sentin pituista ja tiheää. Rotumääritelmän mukaisen karvapeitteen
säilyttäminen on haasteellista, ja sen tulisi olla yksi tärkeimpiä piirteitä jalostuksessa, koska se vaikuttaa koiran
säänkestävyyteen ja hoitoon. Kääpiösnautserin turkin tulee olla helppohoitoinen.

Runkoturkki on yleensä riittävän tiivis ja karkea, mutta sen sijaan pohjavilla on usein runsasta ja liian pitkää. Kaikilla
väreillä raajakarvojen tulisi olla karkeampia ja paremman värisiä. Karvan väri ja laatu kulkevat yhdessä.

FCI:n hyväksymät värit kääpiösnautsereilla ovat musta, musta-hopea, pippuri-suola ja valkoinen.
Mustan koiran tulee olla yksiselitteisesti musta, myös pohjavilla ja raajat ovat mustia. Etenkin mustissa ja
musta-hopeissa kääpiösnautsereissa esiintyy runsaasti värien haalistumista (fading) jo varsin nuorina (1-2 -vuotiaina).
Kyse on geneettisestä ongelmasta. Mustan värin haalistuminen alkaa yleensä päästä (päälaki, korvat) jatkuen kaulan
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sivuihin, eturintaan ja peräpeiliin ja nousee raajoista alhaalta ylöspäin. Haalistumista voi joskus olla vaikea erottaa
normaalisti ajettavien kohtien (kaula ja korvantaustat) lievästä luonnollisesta haalistumisesta.

Musta-hopea sen sijaan on musta koira valkoisin merkein. Valkoista väriä on kuvattu hopeaksi, ei sen takia että se olisi
harmaata, vaan koska siinä on metallin hohde, joka samalla tekee sen laadullisesti vahvaksi. Värimerkit eivät saa olla
pumpulisen mattavalkoisia. Värimerkit ovat rinnassa selvästi erillään ja raajoissa ulottuvat ainoastaan ensimmäiseen
niveleen raajan ulkopuolella. Värimerkit ovat nykyisin aivan liian suuria, jolloin koirat vaikuttavat enemmän
kaksivärisiltä.

Pippuri-suolan tulee olla mahdollisimman tasainen väriltään aina varpaita myöten. Värin syvyyden vaihtelut ovat
normaaleja. Merkittävää on erottaa jalostuksessa pippuri-suolalle tyypillinen yhden karvan monivärisyys ja toisaalta
tasainen teräksenharmaa. Värin nimeäminen pippuriksi mustan sijaan merkitsee sitä, että tässä värissä esiintyy myös
jonkin verran keltaista ja/tai ruskeaa, mitä ei pidä pitää kovin ongelmallisena asiana. Oikealle ilmeelle on oleellinen
myös selvä tumma maski. Valkoiset värimerkit eivät kuulu oikeaan pippuri-suola –väritykseen, ja tähän pitää
kiinnittää huomiota, sillä suurien valkeiden värimerkkien mukana tulevat myös pehmeät, epätyypilliset jalkakarvat.

Valkoisen tulee olla mahdollisimman puhtaan valkoinen sekä peitinkarvaltaan että pohjavillaltaan. Koirilla tulee olla
musta pigmentti kirsussa ja silmäluomissa. Harvoin näkee täysin valkoista koiraa, vaan useimmiten niissä esiintyy
lievä kellertävä sävy etenkin keskellä selkää. Tämä kellertävä sävy on usein sitä voimakkaampi, mitä karkeampi
karvanlaatu on. Kirsun pigmentti saattaa hieman haalistua talvella tai hormonaalisista vaihteluista johtuen, mutta
silmäluomien pigmentin tulee säilyä mustana.

Huomioitavaa värityksessä:

MUSTA MUSTA-HOPEA PIPPURI-SUOLA VALKOINEN

▪ virheellisen värinen
(harmaa tai ruskea)
pohjavilla

▪ ruskeat raajat
▪ värin haalistuminen

(fading)

▪ virheellisen värinen
(harmaa tai ruskea)
pohjavilla

▪ värin haalistuminen
(fading)

▪ liian laajat ja
pumpuliset värimerkit

▪ tumma selkäjuova on
epätoivottu

▪ liian vaalea väri
▪ puuttuva maski
▪ yksittäisessä karvassa

puuttuva kolmivärisyys
▪ valkoiset merkit

ei-toivottuja

▪ korrekti, karkea
karvanlaatu

▪ oljenvärinen
peitinkarva rungossa

▪ liian vaalea
ihopigmentti

Liikkeet
Kääpiösnautserin tulee liikkua yhdensuuntaisesti ja maatavoittavin askelin. Hyviä, joustavia ja maatavoittavia liikkeitä
näkee harvoin. Nykyään kääpiösnautserit liikkuvat huonosti. Askellus on aivan liian lyhyttä ja takaraajat liikkuvat
rungon alla tai tehottomina rungon takana. Takaliikkeet eivät ole yhdensuuntaiset, vaan sääret kaartuvat ulospäin ja
kintereet ja/tai varpaat ovat ahtaat, mikä ei tule juurikaan esille sivuliikkeitä arvosteltaessa. Etuliikkeet ovat myös
varsin puutteellisia, mikä johtuu yleensä väärästä etuosan kulmautumisesta. Pysty lapa ja suora, lyhyt olkavarsi
aiheuttavat korkeat, jäykät ja vispaavat etuliikkeet. Pystyn lavan yhdistymisestä voimakkaalla kulmalla olkavarteen
seuraa tyypillisesti leveät ja melovat liikkeet, jossa koira painuu etumatalaksi.
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Kasvattajatuomareiden huomiot väreittäin
MUSTA MUSTA-HOPEA PIPPURI-SUOLA VALKOINEN

▪ etuliikkeet
▪ huomio korrekteihin

etukulmauksiin ja
rintakehän pituuteen
ja muotoon

▪ takaliikkeistä puuttuu
työntö eikä kinner
aukene, jolloin
ylälinjasta tulee
liikkeessä takakorkea

▪ ryhdittömyys/matala
säkä

▪ raskaat päät
▪ väärinkiinnittyneet,

kiertyvät hännät

▪ melovat etuliikkeet
▪ huomio korrekteihin

etukulmauksiin ja
rintakehän pituuteen
ja muotoon

▪ reiden leveys
▪ raskas ja leveä

rakenne
▪ luonne
▪ väärinkiinnittyneet,

kiertyvät hännät

▪ huomio korrekteihin
etukulmauksiin ja
rintakehän pituuteen

▪ ahtaat takaosat
▪ pään suhteellinen,

riittävä pituus
▪ lyhyet olkavarret
▪ lyhyet liikkeet
▪ pyöreät rungot
▪ väärinkiinnittyneet,

kiertyvät hännät

▪ huomio korrekteihin
etukulmauksiin ja
rintakehän pituuteen

▪ ylälinja
▪ reiden leveys
▪ pigmentti
▪ rungon kapeus
▪ korkearaajaisuus
▪ ylälinjan suoruus
▪ väärinkiinnittyneet,

kiertyvät hännät

Yleisesti ottaen tärkeimmät ulkomuodolliset ongelmat ovat koko ja karvan laatu. Kääpiösnautseri on pieni koira, ja
myös oikeankokoisten koirien tulisi olla tyypiltään oikeita, ei kääpiömäisiä. Liian pehmeään, ei-rodunomaiseen
turkkiin liittyy useita koiran elämänlaatua huonontavia seikkoja: karva menee helposti takkuun ja voi aiheuttaa
hoitamattomana turkin täydellisen huopaantumisen ja ihotulehduksia.

Jos karva ei ole rodunomaisesti nypittävissä mutta nypitään silti, se aiheuttaa koiralle kipua ja voi lisäksi aiheuttaa
ihon rikkoutumista ja ihotulehduksia. Pehmeään turkkiin voi liittyä myös liiallinen korvakarvojen kasvu, mikä voi
aiheuttaa korvatulehduksia. Liian pehmeään turkkiin tarttuvat myös kura ja risut. Jos koira menee nyppiessä täysin
kaljuksi, on trimmauksen ajoittaminen vaikeaa esim. talvella. Päällikarvan pehmeyden lisäksi myös liian pitkä
pohjavilla vaikeuttaa nyppimistä. Jos turkki ajellaan, se menettää säänkestävyytensä eikä lämmitä koiraa yhtä hyvin
kuin rodunomainen, nypittävä turkki, jossa on nyppiessä jo uusi kerros karvaa kasvamassa.

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset

Näyttelykäyntien tulokset ikäluokittain

Syntymävuosi
C.I.B

.
FI

MVA
CACI

B
VACACIB

SER
T

VASERT SA ERI EH H T
HY
L

EV
A

EH tai
parempi

Kaikki
yhteensä

YHT %
syntyneistä

2009 16 58 8 4 52 28 13 50 70 24 3 0 0 299 326 33 %

2010 22 53 6 4 46 26 26 61 60 11 3 3 0 304 321 30 %

2011 19 52 7 3 45 30 21 43 36 11 0 4 1 256 272 33 %

2012 19 57 5 1 44 14 22 50 44 20 4 1 0 256 281 30 %

2013 13 65 10 5 31 17 32 46 29 11 2 3 0 248 264 32 %

2014 7 59 7 3 52 19 29 39 33 12 0 2 0 248 262 31 %

2015 1 44 8 3 50 31 31 34 39 8 3 0 0 241 252 32 %

2016 0 2 9 1 51 24 14 32 21 10 1 0 0 154 165 23 %

2017 0 0 0 0 6 2 0 6 5 0 0 0 0 19 19 2 %

KAIKKI
YHTEENSÄ

97 390 60 24 377 191 18
8

36
1

33
7

10
7

1
6

13 1 2025 2162  

Taulukko 9. Näyttelykäyntien tulokset ikäluokittain 2009–2017
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2017 2512 näyttelykäyntiä

2016 2623 näyttelykäyntiä

2015 2698 näyttelykäyntiä

2014 2623 näyttelykäyntiä

2013 2715 näyttelykäyntiä

2012 2529 näyttelykäyntiä

2011 2630 näyttelykäyntiä

2010 2823 näyttelykäyntiä

2009 3026 näyttelykäyntiä
Taulukko 10. Vuosittaiset näyttelykäynnit 2013–2017

Kääpiösnautseriharrastajat ovat ahkeria näyttelyissä kävijöitä: noin kolmasosa ikäluokasta on käynyt näyttelyissä.

Näyttelyissä käyneistä koirista 93,7% on saanut arvosanan EH (erittäin hyvä) tai parempi, joten koirien taso on

näyttelyarvosanojen valossa hyvä.

Vuosina 1995 – 2018(maaliskuu) on jalostustarkastettu 707 kääpiösnautseria. Alla on esitetty

jalostustarkastuspisteiden jakautuminen ja yleisimmät virheet joista pisteitä tulee. Jalostustarkastuslomake on

liitteessä 5.

Taulukko 11. Jalostustarkastuspisteiden jakaantuminen (n=707)

Koko: Alle puolet tarkastetuista koirista on ihannekorkuisia.

Luusto: Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta luustot ovat turhan hentoja enemmin kuin liian raskaita.

Pää: Pieniä virheitä esiintyy yhdessä ja erikseen: kevyitä kuonoja, väärin kiinnittyneitä korvia, pyöreitä silmiä.

Purenta: Pienet virheet ovat lähinnä premolaaripuutoksia. Suuret virheet ovat sekapurentoja, torahampaita tai usean

hampaan puutoksia jne.

Etuosa: Pysty ja /tai lyhyt lapa sekä suora ja/tai lyhyt olkavarsi ovat yleisimmät virheet. Viime vuosina on löytynyt

enenevässä määrin myös lyhyitä rintakehiä.

Takaosa: Yleisimpiä virheitä ovat pitkä lanneosa, köyry lantio ja niukat polvikulmat.

Karvan laatu: Liian pehmeät runkoturkit, pumpuliset tai lasimaiset koristekarvat.

Väritys: Väärän värinen pohjavilla, väärän värinen runkoturkki, väärät värimerkit.

Liikkeet: Leveät tai melovat etuliikkeet, ahtaat takaliikkeet, puutteellinen takapotku, sirppikinner

Tyyppi: Eniten virhepisteitä aiheuttavat raskaat ja tyylittömät tyypit sekä väärä sukupuolileima.
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Luonne: Pääsääntöisesti käytöksessä ei ole huomautettavaa, vaikka jalostustarkastukseen tuodaan koiria, jotka eivät

käy näyttelyissä. Suurimmaksi osaksi virhepisteitä saaneet koirat ovat käytökseltään tottumattomia, mutta eivät

aggressiivisia.

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus

Ihanteellinen kääpiösnautseri on rakenteeltaan liioittelematon ja terve neliömäinen koira, jonka liikkuminen on

vaivatonta. Alun perin kääpiösnautseri oli rottakoira. Nykyään se on seurakoira, jonka kanssa harrastetaan myös mm.

tottelevaisuutta ja agilityä. Korrekti rakenne ja terveet nivelet mahdollistavat harrastamisen ja tekevät lemmikin

elämästä vaivatonta.

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista

Kääpiösnautserin tulee liikkua vaivattomasti ja maatavoittavasti. Rotumääritelmässä ei ole vaatimuksia, jotka

altistaisivat kääpiösnautserin hyvinvointiongelmille. Periaatteessa kääpiösnautserin neliömäinen rakenne suojaa sitä

suurimmilta ylilyönneiltä. Rodunomaisen liikkumisen kannalta uusimmat rakenteelliset ongelmat ovat etuosan

epätasainen rakenne (pysty ja/tai lyhyt lapa sekä suora ja/tai lyhyt olkavarsi) Takaosan yleisimmät virheet ovat pitkä

lanneosa, köyry lantio ja niukat polvikulmat. Myös keskenään epätasapainoisesti kulmautuneet etu- ja takaosat voivat

tuottaa ongelmia. Köyry lantio aiheuttaa takaliikkeen jäämisen rungon alle ja tehottoman takapotkun. Lyhyen

neliömäisen rungon hakeminen lyhentämällä lanneosan sijasta rintakehää on ongelma sisäelinten suojauksen

kannalta. Lisäksi liian tiivis runko estää tehokkaan liikkumisen, kun raajat eivät mahdu liikkumaan täydessä

laajuudessaan.

Koiran hoidon kannalta suurin ongelma on liian pehmeä karvanlaatu sekä rungossa että raajoissa. Suurin syy

pehmeisiin työläisiin turkkeihin on runsaiden ja näyttävien tehostekarvojen hakeminen. Uusia

kääpiösnautserikasvattajia rekisteröidään kuukausittain, ja joukossa on myös niitä, jotka eivät osaa tulkita

rotumääritelmää tai eivät ehkä koskaan ole kokeilleet oikealaatuista karkeaa snautserin turkkia.

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN

TOTEUTUMISESTA

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso

Seuraavassa on käsitelty vuosina 2008-2017 20 eniten jalostukseen käytetyn uroksen ja nartun jälkeläisten tasoa

silmäpeilausten ja polvitutkimusten osalta. Silmäpeilaus on PEVISAn mukainen tutkimus ja polvitutkimus suositellaan

tehtäväksi jalostuskoirille. Kunkin taulukon jälkeen on listattu ne koirat, joiden jälkeläisillä on merkintä jostakin

silmäsairaudesta sekä ko. sairaudet. Jos koiralla itsellään on jokin silmäsairaus, se on merkitty erikseen. PEVISAan

kuuluvat sairaudet on merkitty punaisella. Sairaiden sarakkeeseen on laskettu ainoastaan PEVISAan kuuluvaa

sairautta sairastavat jälkeläiset. Siinä eivät näy ne jälkeläiset, joilla on distichiasis, PPM-rihmoja tms. Lisäksi koirilla voi

olla sairaita jälkeläisiä ulkomailla, mutta ei Suomessa, jolloin ne eivät näy näissä tiedoissa. Sairaat % -sarakkeeseen on

laskettu montako prosenttia tutkituista on sairaita. On syytä muistaa, että suurin osa silmäsairauksista periytyy

resessiivisesti, jolloin viallinen geeni täytyy saada sekä isältä että emältä, eikä sairaus tällöin välttämättä periydy vain

toiselta vanhemmalta. Jos kumpikaan vanhemmista ei ole itse sairas, kuten harvoin on, on luultavinta, että

molemmat vanhemmat ovat jälkeläiselleen periyttämänsä sairauden kantajia.

Polvitutkimuksen suhteen on huomioitava, että se on otettu mukaan jalostussuosituksiin vasta 2014 JTO:ssa Polvien

tilannetta seurataan, kun tutkimustietoa karttuu lisää.
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Taulukko 12a 2008–2017 käytetyimpien urosten jälkeläisten taso, musta

Jälkeläisillä todettuja jalostustietokantaan merkittyjä merkittäviä silmäsairauksia:
GRAND PRIX GRASANT Puutteellinen kyynelkanavan aukko, Synnynnäinen katarakta
DOG-OTHO'S POSEIDON Puutteellinen kyynelkanavan aukko
APOLLO SHUTTLE FROM DOLINA RIVENDELL Nukleaarinen katarakta
YULEDAYS COUNT OF DOLINA RIVENDELL Puutteellinen kyynelkanavan aukko
PIXBO OPTION PRA
IMPALA FLASHLIGHT Muu iris sairaus

Taulukko 12.b. 2008–2017 käytetyimpien urosten jälkeläisten taso, musta-hopea

Jälkeläisillä todettuja jalostustietokantaan merkittyjä merkittäviä silmäsairauksia:
MAXI KING OF TAITA'S USHABTI Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, kuivasilmäisyys
PEACEMAKER'S BEST LUCK Puutteellinen kyynelkanavan aukko
PONGO SILVER GRAND CALVERA Puutteellinen kyynelkanavan aukko, Muu vähämerkityksellinen kaihi 
SANTA KNYRYS OLIVER MISTER NICE PRA
JULIUKSEN VLADIMIR RD multifokaali
SCEDIR NEMBO KID Puutteellinen kyynelkanavan aukko, Kortikaalinen katarakta, Nukleaarinen

katarakta
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Taulukko 12c. 2008–2017 käytetyimpien urosten jälkeläisten taso, pippuri&suola

Jälkeläisillä todettuja jalostustietokantaan merkittyjä merkittäviä silmäsairauksia:
SUPER PLAY'S NICOLAS PHTVL/PHPV : sairauden aste 2 - 6

Taulukko 12d. 2008–2017 käytetyimpien urosten jälkeläisten taso, valkoinen

Jälkeläisillä todettuja jalostustietokantaan merkittyjä merkittäviä silmäsairauksia:
ULMUS MENGO CELEBRATION Kuivasilmäisyys, Puutteellinen kyynelkanavan aukko
DOG-OTHO'S SUGAR BOY Puutteellinen kyynelkanavan aukko
SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio: epäilyttävä
QUICKSTEP BSH VON PORTENSCHLAG Kortikaalinen katarakta, Posterior polaarinen katarakta
WILLY LEE WHITE YETRO Puutteellinen kyynelkanavan aukko
EISERN CAFE CON BRANDY Totaali katarakta
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Taulukko 13.a. 2008–2017 käytetyimpien narttujen jälkeläisten taso, musta

Jälkeläisillä todettuja jalostustietokantaan merkittyjä merkittäviä silmäsairauksia:
STABLEMASTER'S NIGHT WISH Kortikaalinen katarakta

Taulukko 13.b. 2008–2017 käytetyimpien narttujen jälkeläisten taso, musta-hopea

Jälkeläisillä todettuja jalostustietokantaan merkittyjä merkittäviä silmäsairauksia:
GWENDAL'S COKA COLA koiralla itsellä todettu:PHTVL/PHPV : sairauden aste 1
KIPENEN BERTTA Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio
SIDE-LINE'S LISA Puutteellinen kyynelkanavan aukko
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Taulukko 13.c. 2008-2017 käytetyimpien narttujen jälkeläisten taso, pippuri-suola

Jälkeläisillä todettuja jalostustietokantaan merkittyjä merkittäviä silmäsairauksia:
XMAS SNOWFLAKE IN RIVENDELL WISHER Koiralla itsellään todettu:Kortikaalinen katarakta

Taulukko 13.d. 2008-2017 käytetyimpien narttujen jälkeläisten taso, valkoinen

Jälkeläisillä todettuja jalostustietokantaan merkittyjä merkittäviä silmäsairauksia:
STAR'S OF WHITE NIGHT ON VISION Posterior polaarinen katarakta, todettu myös koiralla itsellään
HOW DO YOU DO LES AMIS DU CHANNEL Puutteellinen kyynelkanavan aukko

Valitettavasti paljon käytetyillä koirilla on myös sairaita jälkeläisiä, monella useammasta kuin yhdestä yhdistelmästä.

Yksikin sairas jälkeläinen tarkoittaa sitä, että myös muut samojen vanhempien jälkeläiset voivat olla sairaita tai

kantajia. Tällöin olisi syytä omistajan tiedottaa sairaudesta kasvattajalle ja tämän puolestaan muille koirien

sukulaisten omistajille, jotta nämä peilauttaisivat koiransa. SKSK ry korvaa tietyin ehdoin sairaiden koirien ja niiden

lähisukulaisten silmäpeilaukset, jos koirasta toimitetaan myös kudosnäyte Koirien geenitutkimukseen ja annetaan

tutkimusryhmälle lupa jakaa tieto rotujärjestölle.
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen

TOTEUTUNEET TAVOITTEET

➢ Potentiaalisen tehollisen populaatiokoon kasvattaminen nykyisestä noin 40 % -> 45-50 %.

➢ Populaation sukusiitosprosentin pitäminen alle kolmessa ja sen kohoamisen pitäminen alle 0,25

prosenttiyksikössä.

TOTEUTUMATTOMAT TAVOITTEET

➢ Vastustaa rodun keskimääräistä elinikää lyhentäviä sairauksia kiinnittämällä tarkasti huomiota jalostukseen

käytettävien koirien omaan ja sukulaisten terveystilanteeseen. Huomiota on kiinnitettävä myös

vastustettavan sairauden puhkeamisikään ja pyrittävä käyttämään jalostukseen vanhempia koiria.

➢ Nostaa ainakin urosten keskimääräistä jalostukseen käyttöikää nykyisestä hieman alle neljästä vuodesta 5-6

vuoteen.

➢ Nostaa isät/emät –suhde nykyisestä 0,5-0,6 -> 0,7.

➢ Nostaa jalostukseen käytettyjen urosten lukumäärä nykyisestä 9-16 % -> 20 % ja nostaa jalostukseen

käytettyjen narttujen lukumäärä nykyisestä 24–38 % -> 40 %.

➢ Laskea käytetyimpien urosten ensimmäisen polven jälkeläismäärä suositeltuun 3-5 % ja toisen polven

jälkeläismäärä suositeltuun 6-10 %.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
6.1 Jalostuksen tavoitteet

Kääpiösnautseri on nykyisin seura- ja harrastuskoira. Seurakoiran tehtävän lisäksi yleisimmät koe- ja käyttömuodot

ovat koiranäyttelyt ja agility. Jalostuksen tavoitteena tulee pitää tervettä ja liioittelematonta rakennetta,

toimintakykyistä luonnetta ja hyvää hermorakennetta, helppohoitoista turkkia sekä rodunomaista ulkomuotoa ja

oikeaa rotutyyppiä.

Ensisijaisen tärkeää on parantaa rodun terveystilannetta, mikä näkyy ajan mittaan myös koirien pidentyneenä ikänä,

sekä saada säilytettyä rodun geneettinen monimuotoisuus mahdollisimman laajana.

Tavoitteet:

➢ Vastustaa rodun keskimääräistä elinikää lyhentäviä sairauksia kiinnittämällä tarkasti huomiota jalostukseen

käytettävien koirien omaan ja sukulaisten terveystilanteeseen. Huomiota on kiinnitettävä myös

vastustettavan sairauden puhkeamisikään ja pyrittävä käyttämään jalostukseen vanhempia koiria.

➢ Nostaa ainakin urosten keskimääräistä jalostukseen käyttöikää nykyisestä hieman alle neljästä vuodesta 5-6

vuoteen.

➢ Nostaa isät/emät –suhde nykyisestä 0,5-0,6 -> 0,7.
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➢ Nostaa jalostukseen käytettyjen urosten lukumäärä nykyisestä 9-16 % -> 20 % ja nostaa jalostukseen

käytettyjen narttujen lukumäärä nykyisestä 24–38 % -> 40 %.

➢ Laskea käytetyimpien urosten ensimmäisen polven jälkeläismäärä suositeltuun 3-5 % ja toisen polven

jälkeläismäärä suositeltuun 6-10 %.

Yksittäisten urosten liikakäyttö on suurin uhka geneettiselle monimuotoisuudelle ja rodun elinvoimaisuudelle.

Urosten jälkeläismäärärajoitukset lisättiin yhdistyksen pentuvälityksen kriteereihin 1.1.2012 (5 % edellisten neljän

vuoden rekisteröinneistä väreittäin), mutta ainakaan toistaiseksi rajoitusten vaikutukset eivät ole näkyvissä.

Vuoden 2019 alusta alkaen jälkeläismäärät päivitetään vastaamaan vuosien 2014–2017jälkeläismääriä, kaikkien

värien sallittujen jälkeläisten määrä pienenee. Jos tämä ei auta lisäämään jalostukseen käytettävien urosten määrää,

harkitaan jälkeläisrajoitusten lisäämistä PEVISAan porrastetusti esittämällä asia 2020 vuosikokouksen päätettäväksi.

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

Jalostuksella tarkoitetaan pyrkimystä tuottaa rodun keskiarvoa (ja vanhempiaan) parempia yksilöitä. Yhdistelmän

molempien osapuolten tulee olla mahdollisimman korkealaatuisia ja lähellä rotumääritelmää. Kaikkia virheitä ei voi

korjata kerralla, joten kasvattajan tulee laadukkaan yhdistelmän lisäksi valita riittävän pieni määrä parannettavia

asioita eli jalostuskriteerejä, jotta tavoitteisiin pääseminen olisi mahdollista. Toiset ominaisuudet periytyvät

laadullisesti eli kvalitatiivisesti ja toiset määrällisesti eli kvantitatiivisesti, toiset voimakkaammin kuin toiset ja eräät

eivät ollenkaan. Kasvattajan tulee tehdä itselleen selväksi, miten hänen haluamansa tai välttämänsä ominaisuus

periytyy – vai periytyykö se – voidakseen jalostaa sitä tai siitä pois.

Jalostuskriteerejä voivat olla esim. tiedossa olevassa sukutaulu, jossa on mahdollisimman vähän vakavia sairauksia;

luonne, joka mahdollistaa sekä koiralle että omistajalle mukavan ja vaivattoman elämän; rakenneominaisuudet, jotka

mahdollistavat koiran vaivattoman liikunnan; helppohoitoinen turkinlaatu jne. Sen sijaan jalostuskriteereitä eivät ole

parituskumppanin löytyminen mahdollisimman läheltä, nartun kohtutulehduksen välttäminen teettämällä sille

pennut tai se, että oma koira on niin söpö ja ihana, että siitä halutaan pennut huolimatta siitä, että koira ei ole

rotumääritelmän mukainen tai sen riski sairastua johonkin perinnölliseen sairauteen on poikkeuksellisen suuri.

Jälkimmäisissä tapauksissa kyseessä ei ole koirien jalostaminen, vaan määrän lisääminen. Kaikkien koirien ei ole

tarpeen lisääntyä, ja kasvattajan tulee suhtautua jalostusmateriaaliinsa kriittisesti ja pystyä tekemään ero mukavan

lemmikin ja hyvän jalostuskoiran välillä. Myöskään hienosti näyttelyssä menestynyt koira ei välttämättä ole hyvä

jalostuskoira. Tittelit eivät periydy, ja jos esim. uros ei pysty tuottamaan sen laatuisia jälkeläisiä, että kukaan haluaisi

käyttää niitä jalostukseen, kyseisen koiran jalostusarvo on sen omasta kauniista ulkonäöstä huolimatta olematon.

Koiran jalostusarvo mitataan sen laadukkailla jälkeläisillä. Vaikka koira olisi miten kaunis tahansa, mutta luonteeltaan

arka tai muulla tavoin arveluttava, se ei ole jalostuskoira. Koska jokainen koira kantaa perimässään useita sairauksia ja

vikoja, on jalostus ja kasvatus tasapainoilemista riskien kanssa: upearakenteinen, reippaalla ja itsevarmalla luonteella

varustettu koira periyttää hyvän rakenteensa ja luonteensa lisäksi myös mahdollista perinnöllistä sairauttaan.

Kasvattaja viime kädessä hyväksyy riskit, jotka hän on yhdistelmänsä kanssa valmis ottamaan ja myös vastaamaan

niistä pennunostajille.

Kasvattajan tulee olla selvillä rodussa ja käyttämiensä koirien suvuissa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja

sairauksista, niiden periytymiskuviosta sekä siitä, milloin ko. sairaudet yleensä puhkeavat, koska läheskään kaikki

perinnölliset viat eivät ole synnynnäisiä. Koirien jalostukseen käyttöikää kannattaa tämän takia mahdollisuuksien

mukaan nostaa. Nuorelle ja terveystaustaltaan tuntemattomammalle koiralle on hyvä etsiä vanhempi partneri

tutkitusta suvusta. Kahta koiraa, joilla on samoja virheitä, ei tule yhdistää.



84

SKSK RY: N JALOSTUSSUOSITUKSET

YLEISET:

➢ Jalostuksessa on noudatettava Suomen eläinsuojelulakia ja -asetusta, FCI:n jalostussääntöjä, Suomen

Kennelliiton koirarekisteriohjetta ja jalostusstrategiaa sekä kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmaa

➢ Koiran on oltava fyysisesti terve ja hyväluonteinen.

➢ Koiralla ei saa olla perinnöllisiä tai perinnölliseksi epäiltyjä sairauksia tai vikoja.

➢ Koiraa, jota on kirurgisesti operoitu jonkin perinnöllisen vian tai sairauden vuoksi ei saa käyttää jalostukseen.

➢ Koiraa, jolla on rotumääritelmän mukainen hylkäävä virhe, ei saa käyttää jalostukseen.

➢ Koiralla tulee olla alle vuoden vanha Suomen Kennelliiton hyväksymän silmäeläinlääkärin antama virallinen

silmätarkastuslausunto, jossa todetaan, että koira ei osoita minkään rodussa perinnöllisenä pidetyn vakavan

silmäsairauden (perinnöllinen katarakta, PRA, PHTVL/PHPV 2-6 ja gRD/tRD) merkkejä.

➢ Koiralla tulee olla virallisesta näyttelystä 1.1.2011 (SKL:n näyttelysääntöuudistuksen voimaanastumispäivä)

jälkeen saatu vähintään 1 x ERI ja 1 x EH TAI 1 x ERI + SA

TAI

ennen 1.1.2011 saatu vähintään 2 x EH tai 1 x ERI

TAI

jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella jalostustoimikunta on hyväksynyt koiran jalostuskäyttöön (20

pistettä tai alle).

➢ SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse yhdistelmä, jonka kasvattaja(t) tai jalostusoikeuden haltija(t) eivät ole

yhdistyksen jäseniä tai jo(t)ka on/ovat eläintenpitokiellossa.

UROS:

➢ Uroksen jalostuskäytön alaikäraja on 12 kk

➢ Nuorta urosta on suositeltavaa käyttää jalostukseen vain muutamia kertoja ja sen jälkeen, ennen uroksen

jatkokäyttöä, jäädä seuraamaan ovatko jälkeläiset terveitä, hyväluonteisia ja oikean rotutyypin omaavia.

Myös sairauksien puhkeamisiän vuoksi on hyvä odottaa, että uros itse on ylittänyt riski-iän ja on ainakin

kliinisesti terve.

➢ Uroksen tulee kyetä astumaan luonnollisesti.

NARTTU: 

➢ Nartun jalostuskäytön alaikäraja on 18 kk. On suositeltavaa odottaa, kunnes narttu on noin kaksivuotias, jotta

se olisi sekä henkisesti että fyysisesti kypsä.

➢ SKSK ry:n pentuvälitykseen pääsee nartun neljäs pentue (=synnytys), mutta ei enää viides.

Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan nartulla voi teettää viisi pentuetta. Mikäli nartulle syntyy

kuudes pentue, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin, minkä jälkeen nartun jälkeläisiä ei enää

rekisteröidä. Tällainen pentue ei kuitenkaan pääse yhdistyksen pentulistalle.

➢ SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse narttu, joka on astutushetkellä täyttänyt 8 vuotta.

➢ SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse sellainen pentue, jonka emän edellisestä penikoimisesta on kulunut alle

10 kk.

➢ Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan nartun jalostuskäytön yläikäraja on 8 vuotta. Alle 6 kk

vanhan eläinlääkärintodistuksen perusteella astutukselle voidaan myöntää poikkeuslupa.

Eläinlääkärintodistus on hankittava ennen astutusta. Tällainen pentue ei kuitenkaan pääse yhdistyksen

pentulistalle.

➢ Nartun tulee olla astuttavissa luonnollisesti.

➢ Nartun tulee kyetä synnyttämään luonnollisesti. Narttua, jolle on kaksi kertaa suoritettu sektio, ei tule käyttää

jalostukseen. Narttua, jolle on kerran suoritettu sektio polttoheikkouden tai siihen rinnastettavan syyn takia,

ei tule käyttää jalostukseen.
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YHDISTELMÄ:

➢ Sukusiitosprosentin tulee viiden sukupolven mukaan laskettuna olla alle 6,25 % niillä kotimaisilla koirilla,

joiden sukutaulussa on Kennelliiton jalostustietojärjestelmään merkitty riittävä määrä sukupolvia.

Tuontikoirien sukusiitosprosentti voidaan laskea kolmen sukupolven mukaan, jos jalostustietokantaan ei ole

merkitty enempää sukupolvia.

➢ Yhdistelmää ei tulisi uusia ilman erittäin painavaa syytä. Jos jonkin yhdistelmän jälkeläisillä todetaan

perinnöllinen sairaus, yhdistelmää ei missään tapauksessa tule uusia.

➢ Keinosiemennystä ei tulisi käyttää, elleivät molemmat vanhemmat pysty lisääntymään myös luonnollisesti.

➢ Molemmilla vanhemmilla tulee olla alle 1 vuotta vanha silmäpeilauslausunto, jossa koirat on todettu vakavien

perinnöllisten sairauksien osalta terveiksi.

➢ On suositeltavaa käyttää nuorelle ja/tai terveystaustaltaan tuntemattomammalle koiralle vanhempaa

tutkittua ja suvultaan (tutkittujen) tietojen mukaan tervettä partneria.

PERINNÖLLISET TAI PERINNÖLLISEKSI KATSOTTAVAT, JALOSTUSKÄYTTÖÄ RAJOITTAVAT SAIRAUDET JA VIAT:

Kokonaan jalostuksesta pois sulkevat:

Koiran elämää huomattavasti vaikeuttavat tai henkeä uhkaavat sairaudet kuten

➢ Allergia ja atopia

➢ Arkuus ja aggressiivisuus

➢ Diabetes

➢ Idiopaattinen tai muu epilepsia, jota ei voida osoittaa ei-perinnölliseksi

➢ Kilpirauhasen vajaatoiminta

➢ Kivesvika

➢ Maksashuntti

➢ Munuaisdysplasia

➢ Myotonia congenita

➢ Mycobacterium Avium Complex

➢ Patellaluksaation aste 2 tai vakavampi

➢ Perinnöllinen pankreatiitti

➢ Ruokatorvenlaajentuma

➢ Perinnöllisistä silmäsairauksista posteriorinen/ polaarinen/ kortikaalinen katarakta, PRA, PHTVL/PHPV asteet

2-6, gRD, tRD sekä PPM-juosteista muut kuin iiris-iiris-juosteet

➢ SLO

➢ Syöpä

➢ Kaikki synnynnäiset sydänviat sekä hankituista sydänvioista eteiskammioläppien rappeuma

➢ Vakava kyynärniveldysplasia (3/3)

➢ Vakava lonkkaniveldysplasia (E/E)

➢ Vakavat perinnölliseksi epäillyt koiran elämää häiritsevät leukojen virheasennot ja hammasongelmat

➢ Virtsakivet

➢ Varvasanomalia

Paritettava terveen kanssa/koiran kanssa jonka sukulaisilla ei ole tiedossa samaa vikaa:

➢ Silmäsairauksista mRD, PHTVL/PHPV aste 1, PPM, distichiasis

➢ Edellisessä kohdassa mainittuja tai vastaavia sairauksia periyttänyt koira

➢ Napatyrä

➢ Häntämutka
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6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

Suomen kääpiösnautserikerho ry pyrkii edelleenkin vahvistamaan avointa ja aktiivista ilmapiiriä. Koulutuksilla ja

kasvattajapäivillä pyritään käsittelemään tuoreita rotuun liittyviä asioita sekä jakamaan uusille kasvattajille tietoa

rodun perusasioista.

Rodun potentiaalisista jalostuskoirista tulisi saada käyttöön useampia erisukuisia koiria, etenkin vanhempia uroksia,

jotka itse ovat (tutkitusti) terveet ja joiden jälkeläiset ovat (tutkitusti) terveitä. Kasvattajia tiedotetaan asian

tärkeydestä.

Pidetään PEVISA-määräykset ennallaan silmäsairauksien osalta. Jos näyttää siltä, että urosten liikakäyttö jatkuu,

harkitaan jälkeläisrajoitusten kiristämistä ja/tai niiden liittämistä PEVISAan.

Tiedon keräämiseksi järjestetään vuosittain jalostus- ja terveystarkastuksia sekä luonnetestejä. Kehitetään ja otetaan

käyttöön käyttäytymis- ja terveyskysely. Kannustetaan mahdollisimman monia koiranomistajia tutkituttamaan

koiriensa silmät, selät ja polvet sekä ilmoittamaan jalostustoimikunnalle koiriensa kaikki sairaudet, vaikka ko. koiria ei

käytettäisi jalostukseen. Tällä tavoin saadaan ensiarvoisen tärkeää tietoa rodun terveystilanteesta jalostuksen tueksi

Tiedonkulkua toteutetaan muun muassa julkaisemalla rotulehteä, ylläpitämällä kattavia kotisivuja ja tiedottamalla

ajankohtaisista asioista myös Facebookissa.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin

UHAT

➢ Geenipoolin supistuminen

➢ Yksittäisten urosten liikakäyttö

➢ Terveyden ja luonteen heikkeneminen

➢ Turkkien laadun heikkeneminen

➢ Rodun yksilöiden koon kasvu

➢ Pelkkään ulkomuotoon kohdistuva jalostus

➢ Kasvattajat eivät sitoudu tavoiteohjelmaan

➢ Kasvattajien yhteistyön ja avoimuuden puute

➢ Vähäinen kiinnostus yhdistystoimintaa kohtaan

➢ Vähäinen kiinnostus koulutustilaisuuksia kohtaan

➢ Ammattimainen koirantuonti terveystutkimattomista linjoista

➢ Hysteerinen pelko yksittäisiä sairaustapauksia kohtaan

➢ Liiallinen usko geenitestauksen mahdollisuuksiin

➢ Rekisteröimättömät pennut

MAHDOLLISUUDET

➢ Kasvattajien ja omistajien tiedottaminen rodun ajankohtaisista asioista

➢ Jalostusmateriaalin laajempi käyttö

➢ Jalostukseen käyttöiän nostaminen ja varsinkin urosten jalostuskäyttö myös iäkkäämpinä

➢ Jalostusmateriaalin laajemmat terveystutkimukset, mahdollisesti geenitestaus

➢ Geneettisen materiaalin kartoittaminen esim. haplotyyppitutkimuksella tms.
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➢ Väriristeytykset

➢ Uuden jalostusmateriaalin hankkiminen tutkituista linjoista

➢ Työn jatkaminen rodun hyväksi (tutkimukset, jalostustarkastukset, kollegiot, kasvattajien välinen yhteistyö)

➢ Tuomarikoulutus

➢ Kansainvälinen yhteistyö

VARAUTUMINEN ONGELMIIN

➢ Tiedon kerääminen ja välittäminen kasvattajille, omistajille ja harrastajille

➢ Tavoiteohjelmien ja toimintasuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen

➢ Pyritään saamaan kaikki kasvattajat yhteistyöhön rotujärjestön kanssa

➢ Populaation tilan ja jalostusmateriaalin käytön seuranta ja puuttuminen ongelmiin

➢ Väriristeytysten osittainen vapauttaminen kokeiluna

➢ Terveyskyselyn laatiminen

➢ Jalostustarkastukset

➢ Kasvattajapäivien järjestäminen

➢ Karkean turkin, koon ja luonteen korostaminen tuomarikoulutuksessa

➢ Tuomarikokelaiden näyttöjen vastaanottajien lisääminen

➢ Kannustetaan pitämään pentujen hinnat kohtuullisina, jolloin pentutehtailijat eivät koe rotua niin

houkuttelevana ja halpatuonti ulkomailta vähenee

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta

Jalostustoimikunta on ensisijaisesti vastuussa tavoiteohjelman noudattamisesta ja sen toteuttamisen seurannasta.

Jalostustoimikunta on hallituksen alaisuudessa, joten hallitus viime kädessä valvoo tavoiteohjelman toteuttamista.

Toimikunta raportoi kerhon hallitukselle vuosittain toimintakertomuksessaan vuosittaiset rekisteröinnit,

terveystutkimustulosjakaumat, jalostussuositukset, kirjatut yhdistelmät ja rotukohtaiset sukusiitosprosentit.

Rotujärjestön kotisivuilla julkaistaan rotua ja jalostusta koskevia ajankohtaisia asioita. Jalostuksen tavoiteohjelma on

luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Jalostukseen liittyvät suunnitelmat ja muutokset julkaistaan etukäteen kerhon

nettisivuilla ja kerholehdessä.

Rodun terveystilannetta kartoitetaan terveyskyselyllä. Populaation rakenteen kehittymistä arvioidaan Kennelliiton

jalostustietokannasta saatavien tilastojen avulla.

Valkoisten kanssa tehtäviin väriristeytyksiin on tehty kyselykaavake, jonka täyttämiseen risteytyksiä tekeviä kasvattajia

kannustetaan. Kaavaketta kehitetään saatujen kokemusten ja tietojen perusteella. Kyselykaavakkeella saatavat

tulokset toimivat seurantatyökaluna projektin seuraamisessa.

Jalostustarkastuskaavaketta uudistetaan seuraavien vuosien aikana siten, että sen käyttö soveltuu paremmin myös

väriristeytystaustaisille koirille.

Vuosittain järjestetään jäsenistölle ja kasvattajille jalostuspäivä, jossa kuullaan luennoitsijoita ajankohtaisista ja

kiinnostavista jalostukseen liittyvistä asioista sekä käydään keskustelua rodun tilasta ja tulevaisuudesta.

Tuomarikoulutustoimikunta raportoi vuosittain kerhon hallitukselle tuomarikoulutuksen tilasta ja tavoitteista sekä

toimintasuunnitelmasta. Tuomarikoulutustoimikunta pyrkii pitkäjänteisesti vahvistamaan tuomarikoulutuksen

suunnitelmallisuutta rodussa.



88

7. LÄHTEET
www.sksk.fi
http://jalostus.kennelliitto.fi
Alex Gough, Alison Thomas: Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. John Wiley & Sons, 26.9.2011.
ECVO manual 4.3.2013
Grahn BH, Storey ES, McMillan C (2004) Inherited retinal dysplasia and persistent hyperplastic primary vitreus in
Miniature Schnauzer dogs. Vet. Opthalmol 7:151-158.
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/sukusiitos.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/tehollinen_populaatiokoko.htm
Dvärgschnauzerringen
http://www.register.kennelliit.ee/reg/

8. LIITTEET

LIITE 1 Pentuetiedustelukaavake (sähköinen lomake sksk.fi sivuilla)
LIITE 2 Astutusilmoituslomake  (sähköinen lomake sksk.fi sivuilla)
LIITE 3 Jalostustoimikunnan säännöt ja tehtävät
LIITE 4 Jalostustarkastuslomake
LIITE 5 JTO:n laatimishetkellä voimassa olevat pentulistan kriteerit (ajantasaisimmat säännöt löytyvät yhdistyksen
kotisivuilta www.sksk.fi)
LIITE 6 Pentuetiedustelujen yhteenvedot 2013-2017

http://www.sksk.fi
http://jalostus.kennelliitto.fi
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/sukusiitos.htm
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/tehollinen_populaatiokoko.htm
http://www.sksk.fi

