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1. YHTEENVETO 

Tsekinpaimenkoira on vanha, keskikokoinen paimenkoirarotu, jonka historia ulottuu kauas 1300 

luvulle. Nykyinen jalostusohjelma rodun kotimaassa on aloitettu 1984. Geneettisesti populaatio on 

pieni, sillä koko kanta on elvytetty vain muutamasta yksilöstä.  

Ensimmäiset koirat tuotiin Tšekeistä Suomeen vuonna 2009. Nyt noin 10 vuoden päästä koiria on 

Suomessa lähes 300 (31.12.2018; 271). PKU (Pohjoismainen Kennelunioni) hyväksyi rodun 2013, 

mutta sitä ei ole vielä hyväksytty FCI:ssä (Federation Cynologique Internationale/kansainvälinen 

koiranjalostusliitto).  

Tsekinpaimenkoirat ovat luonteeltaan erittäin aktiivisia, energisiä ja liikkuvaisia, vailla merkkejä 

hermostuneisuudesta. Erinomainen harrastus- ja perhekoira, joka suoriutuu vaativastakin koulutuk-

sesta. Tsekinpaimenkoiralla on erinomainen hajuaisti ja se käyttää hajuaistiaan vaivattomasti ja in-

nokkaasti. Käytännöllisen kokonsa, suuren työskentelyhalun ja helpon hallittavuutensa vuoksi se 

soveltuu erinomaisesti pelastus-, hyöty- ja harrastekoiraksi monenlaisiin lajeihin. 

Kiinnostus rotuun on voimakkaasti kasvussa rodun monipuolisuuden vuoksi.  Suomessa harraste-

taan tsekinpaimenkoirien kanssa monipuolisesti eri lajeja, joista eniten koekäyntejä tulee rally-

tokossa, tokossa, agilityssä sekä näiden lisäksi on näyttöjä sen soveltumisesta myös pelastus- ja 

palveluskoirapuolella. 

Jalostuskoiran luonneominaisuuksia on seurattu Suomessa luonnetestien, MH-luonnekuvausten ja 

käyttökoetulosten avulla. Jalostuskoiran on oltava rodunomainen, ei arka eikä aggressiivinen. Luon-

teeltaan tsekinpaimenkoiran tulisi olla toimintakykyinen, palvelualtis ja sinnikäs. Kotona tsekin-

paimenkoiran tulee olla tasapainoinen, sosiaalinen ja helppo perheenjäsen.  

Vaikka tsekinpaimenkoira on suhteellisen nuori tulokas, on rodun terveystilanteesta saatu paljon 

tilastotietoa. Monia sairauksia on jo tullut esille, mutta edelleen kaivataan paljon lisätietoa. Vain 

tutkimalla koiria lisää voimme saada laajempaa tietoa asian oikeasta tilasta. Kasvattajien ja koiran-

omistajien ilmoitukset kasvattiensa ja/tai koiriensa sairauksista ovat erittäin tärkeitä Merkittävimpiä 

terveysongelmia tsekinpaimenkoirilla ovat lonkkanivelen dysplasiat, piilokiveksisyys, idiopaattinen 

epilepsia sekä rodulla on myös joitakin silmäsairauksia. Lisääntymisongelmista tsekinpaimenkoiril-

la esiintyy jossain määrin pentukuolleisuutta. Keskeisimpinä vaaratekijöinä rodun kannalta voidaan 

pitää geenipohjan kapenemista entisestään tai uusien sairauksien ilmestymistä rotuun. Tilanteeseen 

voi johtaa esim. yksittäisten koirien liikakäyttö tai yhdistelmien sukusiitosasteen nousu. Kansainvä-

linen yhteistyö eri maiden kasvattajien ja rotujärjestöjen kesken on tärkeää.  

Tavoiteohjelmassa selvitetään rodun nykytilaa, asetetaan jalostukselle selkeät tavoitteet ja määritel-

lään keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Luonteen tai ulkomuodon suhteen ääripäitä tulisi välttää ja 

jalostukseen tulisi käyttää mahdollisimman tasalaatuisia tsekinpaimenkoiria. Pevisan lisäksi on tär-

keää, että kasvattajat tutkituttaisivat jalostuskoirat myös muilta rodulle mahdollisilta esiin tulleilta 

sairauksilta ja ottavat myös ne huomioon jalostuksessa. 

Tiedoksi: Taulukoiden tiedot on kerätty KoiraNetistä joulukuun 2018 aikana, jollei toisin mainita, 

joten ajan tasalla olevat luvut on syytä tarvittaessa tarkistaa KoiraNetistä. JTO (ja Pevisa) päivite-

tään viiden vuoden välein ja uusitaan kokonaisuudessaan 10 vuoden välein.  
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2. RODUN TAUSTA 

Rodun synty ja kehittyminen  

Tsekinpaimenkoiran alkuperäinen nimi on chodsky pes. Nimen se on saanut Chodsko alueen mu-

kaan. Rodun alkujuuret ulottuvat kauas historiaan. Chodskon alueesta on olemassa lukuisia kuvia ja 

kirjallisia kuvauksia, joissa esiintyy koiria. Kirjoituksissaan Chodskosta 1864 J.A. Gabriel kutsui 

paikallisia asukkaita nimellä "koirapäät", koska heidän kaulariipuksensa esittivät heidän kotiensa 

uskollista vartijaa. Riipuksissa oli sivukuvassa alueen tyypillisen paimenkoiran pää, jolla oli kaulan 

ympärillä pitempi karvoitus. Sama pitkäkarvainen, uskollinen paimenkoira ja kodin vartija on ku-

vattu A. Jirásekin kirjoittamassa ja Mikoláš Alšin kuvittamassa romaanissa "Koirapäät". Myös kir-

jailija Jindř. Šimon Baar kuvaili teoksissaan (1923-1924) Chodskon Šumavan seudun koiria, joita 

hän kutsui nimellä "Chodský". Nämä tyypiltään tasapainoiset, hyvin sitkeät koirat vartioivat piha-

piiriä, suojelivat isäntiensä omaisuutta ja auttoivat karjan ajamisessa kokoon. Ei tietenkään voida 

väittää, että nämä lähteet kertovat juuri nykyisen tsekinpaimenkoiran alkuperästä, mutta ne ovat 

historiallisia lähteitä, jotka todistavat vakiintuneen paimenkoiratyypin olemassaolosta Tšekinmaan 

alueella. Rotukirjat suljettiin 2000. 

Koska tsekinpaimenkoira on vanha rotu, se on mahdollisesti yksi saksanpaimenkoiran edeltäjistä. 

Tsekinpaimenkoiran tiedetään asuttaneen Tšekin maita jo 1300-luvulla ja olleen ammattimaisesti 

jalostettu 1500-luvulla. Nykyinen jalostusohjelma aloitettiin vuonna 1984 ja 1985 syntyi ensimmäi-

nen pentue (Dixi x Bessy) 6 pentua. 1986 syntyi toiset 6 pentua. Vuosina 1987 – 1992 oli kasvatettu 

jo 35 pentuetta. Nykyisin lähes 7000 rekisteröityä pentua on syntynyt ohjelman aloittamisen jälkeen 

(vuosien 1984-2018 aikana).  

Taulukossa näemme ensimmäiset rekisteröidyt jalostusyksilöt rodun kotimaassa (1985-1986). 

Vuosi Nimi Sukupuoli Synt. Aika isä emä 

Kantaemä Bessy narttu - Fox Nera 

Kantaisä Dixi uros - Fox Nera 

1.pentue Alfa na Barance narttu 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Andy na Barance uros 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Aranka na Barance narttu 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Asta na Barance narttu 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Atos na Barance uros 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Axa na Barance narttu 20.10.1985 Dixi Bessy 

2.pentue Back na Barance uros 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Baika na Barance narttu 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Ben na Barance uros 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Bessy na Barance narttu 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Brita na Barance narttu 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Brytt na Barance uros 28.6.1986 Blesk Bessy 
Taulukko 1: Ensimmäiset jalostusyksilöt rodun kotimaassa (1985-1986). 
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Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys 

Ensimmäiset yksilöt Suomeen tuotiin vuonna 2009. Ensimmäinen Suomessa syntynyt pentue näki 

päivänvalon tammikuussa 2012. Pentue rekisteröitiin CMKU rekisteriin rodun kotimaahan. PKU 

hyväksyi rodun 2013 ja heti vuoden alussa (tammikuu 2013) Suomen kennelliittoon rekisteröitiin 

ensimmäinen pentue. Vuosina 2012-2018 suomessa syntyi yhteensä 39 pentuetta. 

PKU:n hyväksymisen myötä (2013) on rodun rekisteröinnit lisääntynyt tasaisesti. Vuoden 2018 

loppupuolella (15.12.2018) meillä oli jo vajaa kolmesataa rotunsa edustajaa. Rodun hyväksymisen 

myötä rotu on tullut tutuksi monipuolisena harrastuskoirana, eniten tuloksia on tullut rally-tokossa, 

tokossa ja agilityssä. Käytännöllisen kokonsa, erinomaisen hajuaistin, suuren työskentelyhalun ja 

helpon hallittavuutensa vuoksi se soveltuu erinomaisesti monenlaisiin palvelus- ja pelastuskoirateh-

täviin sekä moniin erilaisiin harrastuslajeihin. Palveluskoira kilpailuoikeudet rotu sai 1.1.2014.  

Myös näyttelytoiminta on aktiivista rodun yksilömäärään suhteutettuna. 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

Suomessa rotuyhdistyksenä toimii Suomen Tsekinpaimenkoirat (ennen Chodsky pes) ry, joka pe-

rustettiin 16.11.2009 Punkaharjulla. Yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin rodun jalostuksen ja kas-

vattamisen edistäminen ja sen ylläpitäminen. Tsekinpaimenkoiran rotujärjestönä toimii Suomen 

Palveluskoiraliitto ry. 1.1.2013. Suomen kennelliitto suomensi alkuperäisen Chodsky pes- nimen 

Tsekinpaimenkoiraksi. 

Taulukossa 2. Yhdistyksen jäsenmäärä ja sen kehittyminen vuosilta 2011 - 2018.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12  15  42  60 82 86 117 154 
 Taulukko 2: Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n jäsenmäärä  

Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät 

Hallitus  

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 16.11.2009 ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuo-

sikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta varsinaista jäsentä.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Hallitus määrittelee 

toimikuntien tehtävät ja toimikunnat ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, pentue-, perhe- ja kannatusjäsenet. Jäsenet hyväksyy yhdis-

tyksen hallitus. 

Jalostustoimikunta  

Jalostustoimikunta perustettiin 2013 jonka valitsi yhdistyksen hallitus. Asiantuntijajäseniä kutsutaan 

tai konsultoidaan tarvittaessa. Jalostustoimikunta ohjaa jalostusta keräämällä ja tilastoimalla tietoa 

tsekinpaimenkoirista ja antamalla käytännön neuvontaa sitä pyydettäessä.  

Jalostustoimikunta pyrkii myös järjestämään kasvattajille koulutustilaisuuksia ja välittämään tietoa 

rodusta ja sen jalostuksesta.  Jalostustoimikunnan keräämiä jalostustietoja julkaistaan yhdistyksen 

www-sivuilla (http://chodskypesfi.wixsite.com/chpsuomi) ja facebookissa. Jalostustoimikunta pyr-

kii olemaan tiiviissä yhteistyössä kasvattajien, SPKL:n jalostustoimikunnan, SKL:n jalostustieteel-

lisen toimikunnan, ulkomaisten rotujärjestöjen ja muiden tarvittavien toimielimien kanssa.  

Jalostustoimikunta käsittelee kasvattajien kirjalliset urostiedustelupyynnöt. Jalostustoimikunta ei 

suosittele yhdistelmiä, vaan antaa nartunomistajalle uroslistan. Urostiedustelussa tulee olla kasvatta-

jan oma/omia ehdotuksia. Kirjallisessa vastauksessaan jalostustoimikunta kertoo suunnitellun yh-
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distelmän toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siihen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä. 

Kasvattajalla itsellään on valinnan vapaus sekä täysi vastuu tekemistään ratkaisuista. 

Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu tavoiteohjelman laadinta, ylläpito ja seuranta tavoiteohjelman 

toteutumisesta. 

Näyttelytoimikunta  

Näyttelytoimikunta suunnittelee ja järjestää yhdistyksen näyttelytapahtumia ja näyttelyyn liittyvää 

koulutusta yhdessä muiden toimikuntien ja työryhmien kanssa. 

Muut toimikunnat ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitus muodostaa tarvittaessa toimikuntia, työryhmiä ja nimittää vastuuhenkilöitä. 

Toimikunnat ja työryhmät ovat toiminnastaan vastuussa hallitukselle. Yhdistyksellä on kattavat 

omat kotisivut, facebook-ryhmiä yleistä keskustelua ja mielipiteen vaihtoa varten sekä jäsenlehti - 

Tsekkiposti. 

4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 

Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja 
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhutaan myös jalostuspoh-

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

Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa mo-

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

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

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

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

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

Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta 

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

tiota ole. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. 

Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa enin-

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

röidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 

koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % 

laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä (MMT Katariina Mäki 5.8.2013) 
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4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

Suomessa on (2013–2018 mennessä) rekisteröity 244 rotunsa edustajaa. Tämän hetken elossa olevat 

vanhimmat koirat ovat 8-10 -vuotiaita.  

 

 Vuositilasto – rekisteröinnit Suomessa 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Pennut (kotimaiset) 30 47 41 21 14 17 

Tuonnit 11 9 8 11 16 19 

Rekisteröinnit yht. 41 56 49 32 30 36 

Pentueet 7 9 10 5 5 3 

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

Kasvattajat 7 8 8 5 4 3 

Jalostukseen käytetyt eri urokset             

- kaikki 7 8 8 5 5 3 

- kotimaiset 2 2 5 1     

- tuonnit 3 4 2 3 4 3 

- ulkomaiset 2 2 1 1 1 0 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 5 v 7 kk 3 v 4 kk 2 v 10 kk 4 v 4 kk 3 v 9 kk 2 v 6 kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut             

- kaikki 7 9 10 5 5 3 

- kotimaiset   1 2       

- tuonnit 7 8 8 5 5 3 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 5 kk 4 v 3 v 9 kk 3 v 6 kk 3 v 8 kk 3 v 5 kk 

Isoisät 12 15 13 9 9 6 

Isoäidit 12 15 15 10 10 6 

Sukusiitosprosentti 4,36 % 4,00 % 4,02 % 2,60 % 2,06 % 3,48 % 
Taulukko 4: Vuositilasto – rekisteröinnit Suomessa (Koiranet) 

 

Vuonna 2018 rekisteröidystä 41 tsekinpaimenkoirasta oli tuonteja 11 eli noin 27 prosenttia. Tuonti-

koirien suhteellinen osuus rekisteröidyistä tsekinpaimenkoirista on laskenut kotimaisten pentujen 

lisääntymisen myötä (2013 tuontien osuus oli 53 prosenttia rekisteröinneistä).  

Vuonna 2018 syntyi yhteensä 7 pentuetta, joissa oli yhteensä 30 pentua, keskimääräinen pentueko-

ko oli 4,3 yksilöä (taulukko 4). Pentuja tuottaneita kasvattajia oli 7. Pentuekoot ovat viiden vuoden 

tarkastelujaksolla laskeneet 1,4 yksikköä, yhtenä syynä pentuekoon pienenemiseen on varmaan pen-

tukuolleisuuden kasvu. 2013 keskimääräinen pentuekoko oli 5,7 pentua, kun vastaava luku vuonna 

2018 oli 4,3. Kasvattajien määrä on kyseisenä aikana noussut yli puolella. 

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä on uroksilla vaihdellut viimeisen viiden vuoden aikana noin 

kahden ja puolen vuoden iästä aina viiteen ja puoleen vuoteen asti. Nartuilla vastaava ikä on kolmen 

ja puolen vuoden iästä aina neljän ja puoleen vuoteen asti. Uroksilla ikähaitari on ollut kolmisen 

vuotta, kun taasen nartuilla vain vuosi. 

Sukusiitos 

Sukusiitos tarkoittaa, että parittelevat koirat ovat keskenään läheisempää sukua, kuin populaation 

yksilöt keskimäärin. Yksilö saa puolet geeneistään isältään ja puolet emältään. Yksilön sukusii-

tosaste riippuu siitä, paljonko vanhemmat ovat sukua keskenään. Sukusiitosaste kuvaa jälkeläisten 

todennäköisyyttä periä (esi) vanhemmiltaan sama geeniversio. Tällöin yksilöllä on vähintään yksi 

esivanhempi, joka löytyy molempien vanhempien sukutaulusta. Mitä useampia näitä esivanhempia 

sukutauluista löytyy ja mitä lähempänä sukua nämä ovat yksilölle, sitä korkeampi sukusiitosaste on. 

Jos sukusiitosta ei ole, on sukusiitosaste nolla. Sukusiitoksen kasvaessa sukusiitosprosentti kasvaa. 

Vanhempien ja jälkeläisten välillä on sukulaisuusaste aina 50 %, samoin täyssisarten. Seuraavaan 

sukupolveen mentäessä sukulaisuussuhde puoliutuu. Yksilön sukusiitosaste on suoraan vanhempien 
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sukulaisuussuhde puolitettuna. Sisäsiitokseksi lasketaan se, että paritettavat ovat serkukset tai, sitä 

läheisempää sukua toisilleen (sukusiitosaste 6,25 % tai suurempi). Populaation sukusiitosasteen 

keskiarvo saisi nousta korkeintaan yhden prosentin sukupolvessa. Sukusiitoksen vähentämiseksi 

olisi tärkeää saada mahdollisimman erisukuisia koiria jalostuskäyttöön. On kuitenkin huomattava, 

että pienen alkupopulaation vuoksi lähes kaikki tsekinpaimenkoirat ovat sukua toisilleen, kun tar-

kastellaan vaikkapa kolme-neljätoista sukupolvea taaksepäin.  

Rodun populaatio ja jalostuspohja Suomessa on niin pieni, että kasvatuspohja pelkästään suomalai-

silla koirilla ei ole mahdollista. Kasvattajien on välttämätöntä etsiä mahdollisimman erisukuisia 

koiria koko maailman populaatiosta jalostusvalintoja tehdessä.  

Sukusiitosaste on matemaattinen arvio, joka kuvaa yksilön mahdollisuutta periä esivanhemmiltaan 

identtisiä geenejä. Sukusiitosasteen avulla voidaan arvioida todennäköisyys sille, että sattumanva-

raisesti valitun geenilokuksen alleelit, jotka yksilö on perinyt molemmilta vanhemmiltaan, ovat 

identtiset ja peräisin samalta yksilöltä. Siitosmatadorien käyttö vääristää rodun geenipoolia siten, 

että siitosmatadorien kantamat alleelit esiintyvät runsaina kannassa. Sukusiitos lisää todennäköi-

syyttä resessiivisten geenien aikaansaamien epätoivottujen ominaisuuksien esiintymiselle populaa-

tiossa. Tällaisia ovat mm. lisääntymis-, elin- ja vastustuskykyyn heikentävästi liittyvät ominaisuu-

det. Sukusiitosaste voidaan laskea 4–6 sukupolven perusteella. Sukusiitosaste olisi kuitenkin hyvä 

laskea useamman esim. yhdeksän sukupolven perusteella. Kennelliiton jalostustietokannassa ei ole 

(koiranet) mahdollisuutta laskea kattavasti tsekinpaimenkoiran useamman sukupolven sukusiitosas-

tetta puuttuvien sukupolvitietojen vuoksi, jonka vuoksi jalostustoimikunnalla on oma koirarekisteri, 

josta saadaan laskettua sukusiitosprosentit aina 9-sukupolveen asti. 

Uusintayhdistelmät 
Uusintayhdistelmä tarkoittaa saman nartun ja uroksen parittamista useammassa kuin yhdessä pentu-

eessa. Uusintayhdistelmät ovat pienelle populaatiolle haitallisia, koska ne kaventavat geenipoolia 

entisestään. Yhdistelmien uusimisessa ei ole rodulle mitään annettavaa. 

4.1.2 Jalostuspohja 

Tehollinen populaatiokoko  

Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy rodussa. Pieni teholli-

nen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä. Tehollinen populaatiokoko on aina pienempi kuin rodun yksi-

löiden lukumäärä.  

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Yksinkertaistaen voi-

daan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa 

on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitosaste kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti 

jalostukseen käytettyä, keskenään eri sukuista koiraa. Mitä pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen 

sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen vaihtelu vähenee. Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 

Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, laskelmat tehdään 

aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja käyttökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisään-

tönä on, että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten luku-

määrä.  

Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa, etteivät jalostus-

koirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioida tehollista populaatiokokoa 

perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle 

ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista otettujen dna-

näytteiden avulla.  
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Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä käytettävää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa laskentakaa-

vaa on hieman muokattu, jotta se huomioisi paremmin jalostuskoirien epätasaiset jälkeläismäärät ja keskinäisen suku-

laisuuden. Jalostustietojärjestelmässä käytetään kaavaa  

𝑁𝑒 =  4 ∗ 𝑁𝑢 ∗ 𝑁𝑛  
  (2 ∗ 𝑁𝑢 + 𝑁𝑛)  

Jossa:  Nu = neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten lkm  

 Nn = neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lkm.  

Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on välttää yksittäisen 

yksilön runsasta jalostuskäyttöä. Eräs suositus jalostuseläinten minimimäärästä on 25 lisääntyvää urosta ja 50 narttua, 

jotka eivät ole keskenään läheistä sukua, eli joilla ei ole yhteisiä sukulaisia kolmen tai neljän sukupolven etäisyydellä. 

Tämä vastaa tehollista kokoa 67. Nykytiedon mukaan tehollisen koon tulisi lyhyellä aikavälillä olla vähintään 100 ja 

pitkällä aikavälillä paljon tätä isompi, jopa tuhat yksilöä, jotta sukulaistumisesta johtuva sukusiitos ei rappeuttaisi sitä.  

Useimmilla koiraroduilla tähän pitkän aikavälin tavoitteeseen ei päästä, joten tulevaisuudessa tarvitaan ennen pitkää 

risteytyksiä. Jos rodun tehollinen koko on alle 50, rotu on kriittisessä tilassa, jossa geenimuotoja häviää niin nopeasti, 

ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta.  

Paras tapa pitää tehollinen koko mahdollisimman suurena on käyttää rodun koiria ja sukulinjoja jalostukseen mahdol-

lisimman laajasti ja huolehtia, että koirien jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta suurimmalla osalla roduistam-

me on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ulkomail-

ta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan.  

MMT Katariina Mäki 31.10.2013, päivitetty 14.1.2016 

 

Ensimmäiset Suomeen rekisteröidyt pentueet syntyivät Suomessa 2013. Tarkasteluajanjakson aika-

na (2013-2018) on pentueita syntynyt Suomeen 39 joissa yhteensä 170 pentua, tuontikoiria tuotu 

74. Suomessa olevien tsekinpaimenkoirien sukusiitosasteet ovat yhdeksänteen polveen saakka las-

kettuna erittäin korkeita, lukemat vastaavat rodun kotimaan tuloksia. Sukusiitosprosenttia ollaan 

saatu jalostuksen myötä jonkin verran alemmaksi, sillä vuonna 2013 yhdeksännessä polvessa oli 

sukusiitosprosentti 22,5 %, kuudessa 12,0 % ja neljännessä polvessa 2,8 %, vastaavat lukemat viisi 

vuotta myöhemmin 18,5 %, 7,8 % ja 1,5 %. 

Monet Suomeen tuoduista koirista edustavat samoja linjoja, joita täällä on ollut jo aiemmin. Su-

kusiitokseen ja geenipohjan laajuuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta ne pysyvät hyväksyttävällä 

tasolla. 

Rodun kanta Suomessa pohjautuu Tšekin sukulinjoihin eikä kanta ole ehtinyt poiketa ominaisuuk-

siltaan alkuperäisestä muuallakaan Tšekin ulkopuolella. Nykyisin rodun kotimaahan on rekisteröity 

lähes 7000 koiraa. Suomeen ensimmäisenä tulleet jalostuskoirat (v. 2009 Anthea Amans Kynos, 

Aggy ja Asan Spirneo) polveutuvat kuudessa ja kahdeksannessa sukupolvessa Tsekin kantakoirista 

(Nera ja Fox). 

Jalostukseen käytettyjen urosten määrä on kasvanut viiden vuoden takaisesta kolmesta uroksesta 

25:n urokseen ja jalostukseen käytettyjen narttujen määrä noussut kolmesta 24:n eri narttuun. Jalos-

tussuosituksia tehdessä on määriteltävä, ettei yksittäisen koiran jälkeläismäärä nouse liian suureksi 

verrattuna koko rodun yksilöiden lukumäärään. 

Suomessa jalostukseen käytetyt nartut ja urokset ovat liitteenä terveystietotaulukkona (Liite 2. 

Chodskyt Suomessa 2018). Taulukoista ilmenee todellinen sukusiitosaste. Koiranetin ilmoittama 

sukusiitosaste on muilla kuin kotimaisilla roduilla laskettu puutteellisen sukupolvitiedon mukaan, 

joten se on aliarvio todellisesta tilanteesta (Koiranet-jalostustietojärjestelmä). 
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 Vuositilasto – jalostuspohja Suomessa 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Per vuosi             

- pentueet 7 9 10 5 5 3 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 7 8 8 5 5 3 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 7 9 10 5 5 3 

- isät/emät 1 0,89 0,8 1 1 1 

- tehollinen populaatio 9 (64%) 12 (67%) 12 (60%) 7 (70%) 7 (70%) 4 (67%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 0 % 3 % 3 % 20 % 18 % 57 % 

- nartuista käytetty jalostukseen 9 % 4 % 5 % 35 % 26 % 67 % 

Per sukupolvi (4 vuotta)             

- pentueet 31 29 23 13 8 3 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 23 21 14 8 6 3 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 21 20 17 10 7 3 

- isät/emät 1,1 1,05 0,82 0,8 0,86 1 

- tehollinen populaatio 29 (47%) 27 (47%) 21 (46%) 12 (46%) 9 (56%) 4 (67%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 5 % 8 % 24 % 36 % 44 % 57 % 

- nartuista käytetty jalostukseen 11 % 17 % 32 % 41 % 43 % 59 % 
Taulukko 5: Vuositilasto – jalostuspohja Suomessa (Koiranet) 

 

Pentueiden määrä on vaihdellut vuosittain alun 3-pentueesta aina 10-pentueeseen asti. Suomessa 

ensimmäisen pentueen (7.1.2012) synnytti tsekinpaimenkoira narttu Anthea Amans Kynos (s.8.12.2008), 

jonka kaikki kuusi urospentua rekisteröitiin Tšekin rekisteriin, koska Suomi ei ollut vielä hyväksy-

nyt rotua. Tästä vuoden kuluttua (7.1.2013) ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn pentueen synnytti 

narttu Aggy Spirneo (16.4.2009) 2 narttua ja 5 urosta.  

  

Jalostusuroksista 36% on Suomessa kasvatettuja, loput urokset ovat joko tuontipentuja tai ulkomail-

la astutettuja. Suurin osa uroksista on siis joko tuontipentuja tai nartut astutettu ulkomaisella urok-

sella. 
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Jalostukseen käytettyjen urosten määrä on kasvanut viiden vuoden takaisesta kolmesta uroksesta 

25:n urokseen. 

Jalostusurokset 2013-2018 Pentuja yhteensä Toisessa polvessa 

  Nimi / synt. vuosi Pentueita Pentuja %-osuus  kumulat.% Pentueita Pentuja 

1 O'boy Krosandra /2011 4 21 12,35 % 12 % 7 32 

2 Francis Ford Vita Canina /2010 4 20 11,76 % 24 % 4 19 

3 Henk Valaimdar /2013 3 11 6,47 % 31 % 1 7 

4 Alain Od Malého Kosíře /2008 3 11 6,47 % 37 % 2 5 

5 Taabernakkelin Neposeda /2013 3 9 5,29 % 42 % 0 0 

6 Black Hawk Věčná Legenda /2015 2 9 5,29 % 48 % 0 0 

7 Barin Brinniris /2014 2 8 4,71 % 52 % 0 0 

8 Harjusalaman Aliupseeri /2013 1 8 4,71 % 57 % 0 0 

9 Emir Z Dašického Zátiši /2013 1 7 4,12 % 61 % 0 0 

10 Bady Od Leskounského Kopce /2015 1 7 4,12 % 65 % 0 0 

11 Taabernakkelin Qullankaivaja /2015 1 7 4,12 % 69 % 0 0 

12 Itsu Bryvilsár /2014 1 7 4,12 % 74 % 0 0 

13 Brand Draugluin /2009 1 6 3,53 % 77 % 2 2 

14 Taabernakkelin Negative /2013 1 6 3,53 % 81 % 0 0 

15 Alwin Z Mukova /2014 1 5 2,94 % 84 % 0 0 

16 Darwin Lužanské Hvozdy /2011 1 4 2,35 % 86 % 0 0 

17 Harjusalaman Astronautti /2013 1 4 2,35 % 88 % 0 0 

18 Black Body Casanova /2015 1 4 2,35 % 91 % 0 0 

19 Harjusalaman Arotuuli /2013 1 4 2,35 % 93 % 0 0 

20 Harjusalaman Caesarus /2014 1 3 1,76 % 95 % 0 0 

21 Cooper Preberry /2010 1 2 1,18 % 96 % 1 7 

22 Dangerous Black Monster /2015 1 2 1,18 % 97 % 0 0 

23 Argo Z Majklovy Zahrady /2007 1 2 1,18 % 98 % 2 2 

24 Archi Z Jihočeské Přírody /2009 1 2 1,18 % 99 % 0 0 

25 Black Body Armani Boss /2013 1 1 0,59 % 100 % 0 0 
Taulukko 6: Jalostusurokset 2013-2018 (Koiranet) 
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Jalostusnartuista vain kaksi on Suomen kasvattia ja loput tuontinarttuja, jalostukseen käytettyjen 

narttujen määrä noussut kolmesta 24:n eri narttuun 

Jalostusnartut 2013-2018 Yhteensä Toisessa polvessa 

  Nimi / synt. vuosi Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja 

1 Anthea Amans Kynos /2008 4 16 9,04 % 1 7 

2 Agnes Od Minurky /2011 4 15 8,47 % 0 0 

3 Divoška Z Malého Údolí /2012 2 12 6,78 % 0 0 

4 Baaja Ro-G Pair /2014 2 11 6,21 % 0 0 

5 Taabernakkelin Nehalennia /2013 2 10 5,65 % 0 0 

6 Extreme Bryvilsár /2012 2 10 5,65 % 0 0 

7 Aggy Spirneo /2009 2 10 5,65 % 3 16 

8 Britta Z Jamenských Valíků /2013 2 10 5,65 % 0 0 

9 Renesme Z Gipova /2010 1 8 4,52 % 7 32 

10 Sju Z Dašického Zátiši /2009 4 9 5,08 % 1 1 

11 Caaria Zejeriss /2013 1 7 3,95 % 0 0 

12 Billie Jean Věčná Legenda /2015 1 7 3,95 % 0 0 

13 Taabernakkelin Naruziva /2013 1 7 3,95 % 0 0 

14 Irissa Vita Canina /2012 1 7 3,95 % 1 4 

15 Ballerina /2013 2 6 3,39 % 0 0 

16 Cathlea Od Minurky /2014 1 6 3,39 % 0 0 

17 Rocket-Babe Vom Böhmerwald /2013 2 5 2,82 % 0 0 

18 Bessy Kaslbor /2009 1 4 2,26 % 0 0 

19 Birna Mezi Rolemi /2011 1 4 2,26 % 1 3 

20 Ocean Breeze Taabernakkelin Unoravo/2015 1 3 1,69 % 0 0 

21 Andělka Pramen Naděje /2012 1 3 1,69 % 0 0 

22 Kassiopeia Vita Canina /2013 1 3 1,69 % 0 0 

23 Apocalyptica Ajšodlak /2011 1 2 1,13 % 0 0 

24 Madison Z Letinské Kovárny /2015 1 2 1,13 % 0 0 
Taulukko 7: Jalostusnartut 2013-2018 (Koiranet + lisätty kahdelle nartulle Suomessa syntyneet Tsekkiin rekisteröidyt pennut joista kaikkia ei näy 
koiranetissä ) 

 

Isät/emät -lukumäärä kertoo, kuinka tasaista sukupuolten jalostuskäyttö on. Mitä tasaisempaa mo-

lempien sukupuolten käyttö on, sitä paremmin saadaan säilytettyä perimän monimuotoisuutta ro-

dussa. Tsekinpaimenkoirilla suhdanne on ollut aika tasainen, vuosina 2013-2018 jalostukseen käy-

tettiin 24 narttua ja 25 urosta. 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

Rotu hyväksyttiin 2013 Pohjoismaiden Kennel Unionissa ja on siitä saakka kasvattanut suosiotaan 

tasaisesti myös muissa pohjoismaissa. Rotu on herättänyt näissäkin maissa kiinnostusta monipuoli-

sena harrastuskoirana. Muiden pohjoismaiden populaatio koostuu hyvin pitkälti samoista koirista, 

kuin mitä suomen kanta, sillä samoista rodun kotimaan pentueista on viety useita pentuja eri mai-

hin. Muihin pohjoismaihin tuodaan koiria pääsääntöisesti rodun kotimaasta, yksittäisiä koiria on 

tuotu muista pohjoismaista. 

2019 vuoden alussa ruotsiin on rekisteröity 252 yksilö, tanskaan 84 yksilöä ja norjaan 144 yksilöä. 

Joitain kymmeniä rodun edustajia löytyy myös muissa Euroopan maissa, sekä yksittäisiä koiria on 

viety Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Rodun suosioon maittain vaikuttaa selkeästi se onko rotu kunkin 

maan kennelliiton tai kattojärjestön hyväksymä. Rotu kasvattaa suosiotaan tasaisesti myös sellaisis-

sa maissa, joissa satunnaisia pentueita on syntynyt, mutta rotua ei ole vielä hyväksytty. Näissä tapa-

uksissa pentue on poikkeusluvalla rekisteröity rodun kotimaahan. 
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4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Jalostusmatadoreiden käyttö (Suomessa ja rodun kotimaassa) 

Taulukoiden perusteella voidaan todeta, että jalostusmatadoreina on uroksissa noussut alkuaikoina 

rodun kotimaassa eniten esille Birri Chodský pes 222 pennulla. Birrillä syntyi parhaimpana vuonna 

(1994) 87 pentua, joka oli 62 % sen vuoden pennuista.  Viime vuosina (2013-2018) kärkipaikan on 

vienyt Brand Draugluin, jonka osuus kuuden vuoden ajanjaksolta kokonaispentumäärästä on kui-

tenkin laskenut jo 29 pentuun (2015), joka on 7,7 prosenttia sen vuoden pentumäärästä.  

 
1994 Pentuja Prosentti osuus Pentueita Prosentti osuus Pentuja/pentueita 

Birri Chodský pes 87 61,7 % 15 57,7% 222/40 

Baldur Santana 15 10,6 % 2 7,7% 82/11 
Taulukko 8: Käytetyimmät jalostusurokset 1994 (Birri Chodský pes 87 pentua eli lähes 62 prosenttia vuoden 1994 pennuista). 

 

 

Alla olevassa listassa rodun kotimaan käytetyimmät jalostusurokset 

 
Nimi Syntynyt Jälkeläiset Viimeisin 

1 Birri Chodský pes 20.5.1991  222 26.7.1999  

2 Reno Bryvilsár 29.8.1998  152 5.8.2007  

3 Blesk z Dašického zátiší 20.9.1997  128 8.5.2006  

4 Daemon Vita canina 15.5.2008  110 22.4.2017  

5 Daren Valaimdar 4.5.2007  106 4.7.2014  

6 Birri Prima Daja 17.11.1999  101 20.10.2009  

7 Xavi Bryvilsár 19.5.2009  97 1.10.2017  

8 Assgar Draugluin 24.2.2007  96 14.11.2014  

9 Art Stamo-Bud 13.8.1999  88 12.5.2005  

10 Lexus Speed z Gipova 6.2.2007  88 16.8.2015  

11 Baldur Santana 14.7.1989  82 19.10.1996  

12 Orin Bryvilsár 12.7.2004  82 16.7.2013  

13 Brand Draugluin 20.5.2009  80 4.5.2018  

14 Scuby Swen Bryvilsár 30.10.2007  76 13.10.2016  

15 Cid Stamo-Bud 31.1.2001  74 28.11.2009  

16 Clark Bryvilsár 8.7.1993  74 10.9.2003  

17 Irvi Bryvilsár 12.5.1996  74 23.11.2004  

18 Woren Bryvilsár 17.12.2008  73 15.5.2014  

19 Cooper Preberry 15.6.2010  71 5.4.2018  

20 Pady Bryvilsár 20.12.2004  70 1.10.2014  
Taulukko 9: Käytetyimmät jalostusurokset alkuajoista lähtien 
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Koska Suomessa ja Tsekissä on samat sukutaulut käytössä pienen populaation takia, on samaan alla 

olevaan taulukkoon listattu suosituimmat jalostusurokset sekä Suomessa käytetyt urokset. Siniset 

nimet ovat Suomessa käytettyjä jalostusuroksia. Taulukosta näkee, että kuuden vuoden ajanjaksolta 

suosituin ja neljänneksi suosituinta urosta on käytetty myös Suomen nartuille, muutoin seuraava sija 

Suomessa käytetyistä uroksista on vasta sijalla 45 eli 0,8% meidän yhteisestä jalostusuroskannasta. 

Jalostusurokset vuosilta 2013-2018 
Pentueita yhteensä; 

511  
Pentuja yhteensä; 

2 641 

Sija Nimi Pentueita % Pentuja % 

1. Brand Draugluin 15 2,9 % 80 3,0 % 

2. Xavi Bryvilsár 14 2,7 % 61 2,3 % 

3. Scuby Swen Bryvilsár 14 2,7 % 59 2,2 % 

4. Cooper Preberry 12 2,3 % 67 2,5 % 

5. Ellegantus Regenia Bohemia 11 2,2 % 61 2,3 % 

6. Daemon Vita canina 10 2,0 % 70 2,7 % 

7. Áron z Jamenských Valíků 10 2,0 % 57 2,2 % 

8. Woody z Dašického zátiší 10 2,0 % 50 1,9 % 

9. Emet Lužanské hvozdy 10 2,0 % 49 1,9 % 

10. Bady Acacia Hill 10 2,0 % 43 1,6 % 

11. Lexus Speed z Gipova 9 1,8 % 61 2,3 % 

12. Zeek Bryvilsár 9 1,8 % 46 1,7 % 

13. Or Briliant Daraskár 9 1,8 % 44 1,7 % 

14. Cagar z Městeckého mlýna 8 1,6 % 47 1,8 % 

15. Caezare Chucky od Malého Kosíře 8 1,6 % 46 1,7 % 

45. O'boy Krosandra 4 0,8 % 21 0,8 % 

46. Francis Ford Vita Canina 4 0,8 % 20 0,8 % 

54. Alwin z Mukova 3 0,6 % 17 0,6 % 

65. Henk Valaimdar 3 0,6 % 11 0,4 % 

66. Alain Od Malého Kosíře 3 0,6 % 11 0,4 % 

68. Taabernakkelin Neposeda 3 0,6 % 9 0,3 % 

84. Black Hawk Věčná Legenda 2 0,4 % 9 0,3 % 

85. Barin Brinniris  2 0,4 % 8 0,3 % 

102. Harjusalaman Aliupseeri  1 0,2 % 8 0,3 % 

112. Emir Z Dašického Zátiši  1 0,2 % 7 0,3 % 

113. Bady Od Leskounského Kopce 1 0,2 % 7 0,3 % 

114. Taabernakkelin Qullankaivaja  1 0,2 % 7 0,3 % 

115. Itsu Bryvilsár  1 0,2 % 7 0,3 % 

129. Brand Draugluin  1 0,2 % 6 0,2 % 

130. Taabernakkelin Negative  1 0,2 % 6 0,2 % 

138. Darwin Lužanské Hvozdy 1 0,2 % 4 0,2 % 

139. Harjusalaman Astronautti 1 0,2 % 4 0,2 % 

140. Black Body Casanova 1 0,2 % 4 0,2 % 

141. Harjusalaman Arotuuli  1 0,2 % 4 0,2 % 

148. Harjusalaman Caesarus  1 0,2 % 3 0,1 % 

156. Dangerous Black Monster 1 0,2 % 2 0,1 % 

157. Argo Z Majklovy Zahrady  1 0,2 % 2 0,1 % 

158. Archi Z Jihočeské Přírody  1 0,2 % 2 0,1 % 

159. Black Body Armani Boss 1 0,2 % 1 0,0 % 
Taulukko 10: Jalostusurosten käyttö rodun kotimaassa (Tsekissä) ja Suomessa 



13 

 

4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet  

4.2.1. Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 

käyttötarkoituksesta  

Rotumääritelmä (liite 1.) kuvaa tsekinpaimenkoiran luonteesta: ”Eloisa, reaktioltaan nopea mutta ei 

äkkipikainen. Melko rauhallinen, tarkkaavainen, helposti käsiteltävä ja mukautuvainen. Vaatimaton 

ja sitkeä. Lapsirakas ja siksi miellyttävä perhekoira. Peloton, hyvähermoinen ja erityisen valpas 

vartioimaan. Erinomainen hajuaisti”. 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttölinjoihin 

Rotu ei ole jakautunut erillisiin näyttely- tai käyttölinjoihin. 

4.2.3 PEVISA-ohjelma 

Tsekinpaimenkoirille ei ole ollut 2013-2019 hyväksytyssä PEVISA-ohjelmassa luonteen ja/tai käyt-

töominaisuuksien testausta ja/tai kuvausta. Muotovalion arvon muuttuessa lisätään 2020-2024 Pe-

visaan myös luonnevaatimus; LUONNE; suoritettu MH ampumisella, hyväksytty LTE, hyväksytty 

SKL jalostustarkastuksen käyttäytymisosio, hyväksytty rodun kotimaan jalostustarkastus, hyväksyt-

ty paimennuskoe (ei taippari), koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta tai hyväk-

sytty pelastuskoirakoe (ei sove). 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

Tsekinpaimenkoirien luonnetta on mitattu luonnekyselyllä, virallisten luonnetestien ja MH-

luonnekuvauksien sekä näyttely- ja koearvosteluiden tulosten pohjalta. Tsekinpaimenkoirien luon-

ne- ja terveydentilanteesta on tehty erilliset yhteenvedot kotisivuilla olevan kyselylomakkeen, Koi-

ranetin tietojen sekä yhdistyksen keräämien terveystietojen avulla;  

Liite 2. ”Chodskyt Suomessa 2018” (Terveystietokanta)  

Liite 3. ”Yhteenveto Luonne ja terveys 15.12.2018”  

Vaikka rotumääritelmän mukaan suositellaan koirien luonneominaisuuksia hyödynnettävän aktiivi-

sesti, harrastustoiminta kattaa kuitenkin vain pienen osan koiran kanssa vietetystä ajasta. Näin ollen 

lähtökohtana on pidettävä sitä, että tsekinpaimenkoira on kaikissa arkielämän tilanteissa luotettava 

ja nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin luonteensa puolesta soveltuva koira. 

Alla olevasta taulukosta näkee miten yhdistyksen järjestämät luonnetestit ovat lisänneet testissä 

kävijöiden määrää. MH-luonnekuvauksen käyneitä koiria on 6.  

 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 

LTE 16 tulosta 13 tulosta 10 tulosta 5 tulosta 2 tulosta 1 tulosta 

LTE0 2 tulosta 3 tulosta - - - - 

LTE- - - - - - - 
 Taulukko 11: Luonnetestin läpikäyneiden lukumäärä 

 

Vuosien 2013 - 2018 aikana luonnetestissä on käynyt 52 koiraa, näistä on 47 hyväksyttyä ja 5 hylät-

tyä. Koira saavuttaa hyväksytyn tuloksen, kun loppupisteet ovat vähintään +75 ja koira on saanut 

arvosanan +1 kohdasta II, V, VIII sekä laukauspelottomuudesta (koskee rotuja, joilta vaaditaan FI 

MVA-arvoon hyväksytysti suoritettu luonnetesti). Yhteenvetona voidaan todeta, että osa-alueet ovat 

pysyneet kohtalaisen hyvin ihanneprofiilin sisällä. 
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TSEKINPAIMENKOIRIEN LUONNETESTITULOKSET OSA-ALUEITTAIN 2013 – 2018  

 

I TOIMINTAKYKY 
On luonteen ominaisuus, joka saa koiran ilman ulkopuolista pakotetta pitämään puolensa todellista tai kuviteltua vaaraa 

vastaan. Se on monen ominaisuuden yhdessä muodostama reaktio, lähin vastaava inhimillinen vastine on rohkeus. Tes-

tausmenetelmät: uhan alaisena kelkka ja ilman uhkaa pimeä huone. 

Arvo Arvostelu Pisteet Tuloksia yhteensä 

+ 3 Suuri 45 0 kpl 

+ 2 Hyvä 30 9 kpl 

+ 1a Kohtuullinen 15 25 kpl 

+ 1b Kohtuullisen pieni 15 12 kpl 

- 1 Pieni -15 5 kpl 

- 2 Riittämätön -30 1 kpl 

- 3 Toimintakyvytön -45 0 kpl 

 

II TERÄVYYS 
On ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä uhatuksi. Testausmenetelmä: koira 

jätetään yksin kytkettynä lyhyeen taluttimeen ja tuomari lähestyy koiraa uhkaavasti. Hyökkäyksen päätyttyä koiraa 

ystävällisesti lähestyvä tuomari seuraa koiran reaktioita. Vastaavuus: toimintakyky, puolustushalu, kovuus ja terävyys. 

Arvo Arvostelu Pisteet Tuloksia yhteensä 

+ 3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää 

hyökkäyshalua 

3 14 kpl 

+ 2 Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäysha-

lua 

2 1 kpl 

+ 1a Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäysha-

lua 

1 22 kpl 

+ 1b Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä 1 15 kpl 

- 1 Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -1 0 kpl 

- 2 Kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäys-

haluin 

-2 0 kpl 

- 3 Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -3 0 kpl 

 

III PUOLUSTUSHALU 
Arvo Arvostelu Pisteet Tuloksia yhteensä 

+ 3 Kohtuullinen, hillitty 3 23 kpl 

+ 2 Suuri, hillitty 2 1 kpl 

+ 1 Pieni 1 24 kpl 

- 1 Haluton -1 4 kpl 

- 2 Erittäin suuri -2 0 kpl 

- 3 Hillitsemätön -3 0 kpl 

 

IV TAISTELUHALU 
On koiran synnynnäinen taipumus nauttia taistelusta ilman, että se perustuisi aggressioon. Käytöstä voidaan kutsua 

tietynlaiseksi leikkihaluksi ja leikiksi, jonka olennainen osa on taistelu. 

Arvo Arvostelu Pisteet Tuloksia yhteensä 

+ 3 Suuri 30 1 kpl 

+ 2a Kohtuullinen 20 29 kpl 

+ 2b Kohtuullisen pieni 20 15 kpl 

+ 1 Erittäin suuri 10 0 kpl 

- 1 Pieni -10 5 kpl 

- 2 Riittämätön -20 2 kpl 

- 3 Haluton -30 0 kpl 
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V HERMORAKENNE 
Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta sen joutuessa voimakkaisiin ja vaih-

televiin sisäisiin jännitystiloihin. Hermorakennetta arvioidaan koko testin ajan.  

Arvo Arvostelu Pisteet Tuloksia yhteensä 

+ 3 Tasapainoinen ja varma 105 0 kpl 

+ 2 Tasapainoinen 70 8 kpl 

+ 1a Hieman rauhaton 35 29 kpl 

+ 1b Hermostunein pyrkimyksin 35 13 kpl 

- 1 Vähän hermostunut -35 2 kpl 

- 2 Hermostunut -70 0 kpl 

- 3 Erittäin hermostunut -105 0 kpl 

 

VI TEMPERAMENTTI 
Temperamentilla tarkoitetaan käyttäytymisessä ilmenevää vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta (tarkkaavaisuutta) sekä 

kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöön. Testausmenetelmä: aiheutetaan yllättävä takaapäin tuleva ääniärsyke, 

yleensä tynnyrillä. Vastaavuus: rohkeus ja pelko. Lisäksi arvioidaan koiran ensireaktiota ääneen. 

Arvo Arvostelu Pisteet Tuloksia yhteensä 

+ 3 Vilkas 45 14 kpl 

+ 2 Kohtuullisen vilkas 30 21 kpl 

+ 1 Erittäin vilkas 15 15 kpl 

- 1a Häiritsevän vilkas -15 1 kpl 

- 1b Hieman välinpitämätön -15 1 kpl 

- 1c Impulsiivinen -15 0 kpl 

- 2 Välinpitämätön -30 0 kpl 

- 3 Apaattinen - 45 0 kpl 

 

VII KOVUUS 
Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia. Testausmenetel-

mänä joko haalari tai sateenvarjo. Vastaavuus: toimintakyky, temperamentti, terävyys ja kovuus. 

Arvo Arvostelu Pisteet Tuloksia yhteensä 

+ 3 Kohtuullisen kova 24 13 kpl 

+ 2 Kova 16 0 kpl 

+ 1 Hieman pehmeä 8 38 kpl 

- 1 Erittäin kova -8 0 kpl 

- 2 Pehmeä -16 1 kpl 

- 3 Erittäin pehmeä -24 0 kpl 

 

VIII LUOKSEPÄÄSTÄVYYS 
Ohjaajan tervehtiminen ja alkupuhuttelu, jossa tuomari ja ohjaaja kättelevät, tuomari kyselee koirasta taustatietoja. 

Samalla tulee tarkastetuksi luoksepäästävyys eli koiran suhtautuminen vieraisiin ihmisiin. 

Arvo Arvostelu Pisteet Tuloksia yhteensä 

+ 3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45 37 kpl 

+ 2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 30 11 kpl 

+ 2b Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen 30 4 kpl 

+ 1 Mielistelevä 15 0 kpl 

- 1a Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra -15 0 kpl 

- 1b Selvästi pidättyväinen, yrittää purra -15 0 kpl 

- 2 Hyökkäävä -30 0 kpl 

- 3 Salakavala -45 0 kpl 

 

LAUKAUSPELOTTOMUUS 
Suoritetaan testin viimeisenä osakokeena. Ammutaan 9mm starttipistoolilla jokaiselle koiralle vähintään kaksi ja enin-

tään viisi laukausta, joista ensimmäinen ammutaan koiran ollessa liikkeessä. Ampumaetäisyys 20-50 metriä. 

Arvo Arvostelu Tuloksia yhteensä 

+++ Laukausvarma 31 kpl 

++ Laukauskokematon 16 kpl 

+  Paukkuärtyisä 0 kpl 

-  Laukausaltis 3 kpl 

- - Laukausarka 2 kpl 
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TSEKINPAIMENKOIRIEN LUONNETESTIN IHANNEPROFIILI 

 

Toimintakyky Terävyys Puolustushalu Taisteluhalu Hermorakenne 

(kerroin 15) (kerroin 1) (kerroin 1) (kerroin 10) (kerroin 35) 

+3 suuri 

+3 Kohtuullinen 

ilman jäljelle jäävää 

hyökkäyshalua 

+3 kohtuullinen 

hillitty 
 +3 suuri  

+3 tasapainoinen ja 

varma 

+2 hyvä 

 +2 suuri ilman 

jäljelle jäävää hyök-

käyshalua 

+2 suuri hillitty  +2a kohtuullinen  +2 tasapainoinen 

+1a kohtuullinen 

+1a pieni ilman 

jäljelle jäävää hyök-

käyshalua 

+1 pieni 
+2b kohtuullisen 

pieni 
+1 hieman rauhaton 

+1b kohtuullisen 

pieni 

-1b koira joka ei 

osoita lainkaan 

terävyyttä 

-1 haluton +1 erittäin suuri 
-1b hermostunein 

pyrkimyksin 

-1 pieni 

-1 pieni jäljelle 

jäävin hyökkäysha-

luin  

-2 erittäin suuri -1 pieni 
-1 vähän hermostu-

nut 

-2 riittämätön  

-2 kohtuullinen 

jäljelle jäävin hyök-

käyshaluin 

-3 hillitsemätön -2 riittämätön -2 hermostunut  

-3 toimintakyvytön 

-3 suuri jäljelle 

jäävin hyökkäysha-

luin  
 

-3 haluton 
-3 erittäin hermos-

tunut 

     

Temperamentti Kovuus Luoksepäästävyys 
 Laukauspelotto-

muus  

(kerroin 15) (kerroin 8) (kerroin 15)   
 

+3 vilkas 
+3 kohtuullisen 

kova 

 +3 hyväntahtoinen, 

luoksepäästävä, 

avoin 

+++ laukausvarma 
 

+2 kohtuullisen 

vilkas 
+2 kova 

+2a luoksepäästävä, 

aavistuksen pidätty-

väinen 

++ laukauskokematon 
 

+1 erittäin vilkas +1 hieman pehmeä 

+2b luoksepäästävä, 

hieman pidättyväi-

nen 

 + paukkuärtyisä 
 

-1a häiritsevän vil-

kas 
-1 erittäin kova  +1 mielistelevä - laukausaltis 

 
-1b hieman välinpi-

tämätön  
 -2 pehmeä  

-1 selvästi pidätty-

väinen 
-- laukausarka  

 
-1c impulsiivinen  -3 erittäin pehmeä -2 hyökkäävä   

 
-2 välinpitämätön   -3 salakavala   

 
-3 apaattinen        

 
Taulukko 12: Luonnetestin Ihanneprofiili 
 

Taulukko 12; Taulukossa rodun ihanneprofiili on merkitty tummimmalla värillä. Hyvät tulokset on 

merkitty hieman vaaleammalla sävyllä. 

 

Listaus luonnetestatuista koirista löytyy tiedostosta ”Luonnetestatut tsekit 2013-2018” (Liite 4) 
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4.2.5 Käyttö- ja harrastusominaisuudet  

Tsekinpaimenkoira alkuperäinen käyttötarkoitus oli lammaslaumojen kuljetus ja vartiointi, rodun 

edustajia nähdään enää harvoin alkuperäisessä työssään edes kotimaassaan.  

Paimenkoira on aikoinaan saanut työhönsä selvät ohjeet paimenelta ja edelleen tsekinpaimenkoira 

on koira, joka tarvitsee luotettavan, oikeudenmukaisen ja riittävän vahvan ohjaajan. Kun ohjaajan ja 

koiran välillä on luottamuksellinen suhde, tsekinpaimenkoira on rauhallinen ja helposti motivoita-

vissa eri tehtäviin. Rodun luonnetta tarkastellessa täytyy huomioida rodun vuosisatoja vanha histo-

ria ja käyttötarkoitus, jota ei ole tarpeen muuttaa, koska niissä on paljon tarpeellisia aineksia nyky-

päivänkin käyttöön. Tsekinpaimenkoira on luonteeltaan eloisa ja toiminnanhaluinen, se on kohtuul-

lisen helposti koulutettavissa moniin eri harrastelajeihin. Koulutusmenetelmissä ja oppimisen moti-

voinnissa pitää ottaa koiran ohjaajaherkkyys huomioon. Rodussa esiintyy myös luonteeltaan hyvin 

pehmeitä yksilöitä, mikä on myös huomioitava koulutuksessa. Harrastekäyttöön tsekinpaimenkoirat 

soveltuvat luonteensa puolesta hyvin. Arkielämä tsekinpaimenkoirien kanssa sujuu yleensä ongel-

mitta myös lapsiperheissä.  

Tsekinpaimenkoira sai kilpailuoikeudet kansallisiin palveluskoirakokeisiin 1.1.2014. Pelastuskoira-

kokeisiin koirat ovat voineet osallistua jo vuoden 2013 aikana. Vuoden 2018 lopussa käyttäytymis-

kokeen on suorittanut kaikkiaan 25 koiraa. Pelastuskoirakokeista on saanut tuloksen jo neljä koiraa. 

Palveluskoirakokeissa on käynyt 7 koiraa. Hyväksyttyjä koetuloksia on tullut 36/50. Palveluskoira-

kokeista on tullut yksi käyttövalio jäljeltä; Aggy Spirneo. Pelastuskoirakokeissa käyneitä on 5-

koirakkoa, joista hyväksyttyjä tuloksia on tullut 12/18. Näistä 3-koirakkoa on ollut hälytyskelpoisia 

viranomaisten avuksi; Aggy Spirneo, Harjusalaman Alfa ja Andělka Pramen Naděje. 

 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Eri koiria 4 3 3 3 1 - 

Tuloksia 5 3 5 9 7 - 

Ei tuloksia 3 1 4 4 1 - 
Taulukko 13: Palveluskoirakokeen käyneiden lukumäärä (koiranet 31.12.2018) 

 

Alla olevasta taulukosta näkee, montako eri koiraa on osallistunut mihinkin lajiin vuoden 2018 lop-

puun mennessä. Rally-tokoon on osallistunut eniten koiria, siihen oli osallistunut 26 koiraa 136 

koesuorituksella. Eniten koekertoja oli agilityssä, jossa oli kisailtu 276 kertaa seitsemällä eri koiral-

la. Palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin (ei vepe) on osallistunut 10 koiraa 68 koesuorituksella.  

Laji Eri koiria Koe kertoja 

Rally-toko 26 90 

Toko 22 136 

Käyttäytymiskoe 27 28 

Palveluskoirakoetulos  7 50 

Agility 7 276 

Pelastuskoirakokeet (myös IPOR)  5 18 

Metsästyskoirien jäljestämiskoe  3 7 

Vesipelastus  4 4 

Koiratanssit 1 10 

Paimennustaipumus  1 1 
Taulukko 14: koekäynnit lajeittain (kerätty Koiranetin tietokannasta 31.12.2018) 
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Tsekinpaimenkoirien hyväksyttyjen koetulosten lukumäärät vuosilta 2013-2018. 

Listaan listattu vain 1-tulos/ koira / laji 

Koemuoto 1tulos/ koira/laji 

Kansainvälinen pelastuskoirakoe 1 

Kansallinen pelastuskoirakoe 5 

Virta-tarkastuksen läpi käyneitä 2 

Käyttäytymiskoe 28 

Tottelevaisuuskoe 40 

Rally-toko 26 

Agility 6 

Koiratanssi 1 

Luonnetesti 47 

MH-luonnekuvaus 6 

Paimennustaipumuskoe 1 

Palveluskoirakoe erikoisjälki 4 

Palveluskoirakoe jälki 5 

Palveluskoirakoe haku 1 

Palveluskoirakoe etsintäkoe 2 

Taulukko 15: Tsekipaimenkoirien hyväksyttyjen koetulosten lukumäärät 2013-2018 

4.2.6 Kotikäyttäytyminen ja lisääntymiskäyttäytyminen  

Tsekinpaimenkoira tulee sosiaalisen luonteensa puolesta pääsääntöisesti hyvin toimeen muiden koi-

rien kanssa, toiset saattavat olla välinpitämättömiä vieraita kohtaan, mutta arkuus ja aggressiivisuus 

eivät kuulu tsekinpaimenkoirille.  

Kyselyjen tuloksena saatiin selville, että uusia asioita kohtaan ovat pääsääntöisesti normaalin uteli-

aita ja rauhallisia, toisinaan esiintyi myös hiukan varautuneisuutta.  Koirat viihtyvät kotona lauman 

keskellä ja osaavat rauhoittua, joillakin esiintyy myös eroahdistusta. Tsekinpaimenkoirat ovat herk-

kähaukkuisia ja toisinaan esiintyi vartioimista.  

Lisääntymisongelmia ja pentuekuolleisuutta esiintyy rodussa jossain määrin. Terveyskyselyistä 

saatujen tietojen pohjalta voidaan todeta, että rodussa astumiset ja pentujen hoitaminen sujuvat 

yleensä ongelmitta. Synnytyksissä esiintyy joissain määrin komplikaatioita, joiden vuoksi joudutaan 

toisinaan turvautumaan eläinlääkärin apuun ja suorittamaan keisarinleikkauksia. Rodussa on tavattu 

huolestuttava määrä pentuekuolleisuutta. Useisiin pentueisiin on syntynyt kuolleita tai elinkelvot-

tomia pentuja, pahimmassa tapauksessa koko pentue on menetetty. Yhdistys pyrkii selvittämään 

mahdollisia syitä pentuekuolleisuuteen ja tukee kasvattajia pentujen ruumiinavauskuluissa.  

Muissakin maissa rodun lisääntymisvaikeudet ovat nousseet esille harrastajien ja kasvattajien kes-

kuudessa. Rodun kotimaassa on rotuyhdistyksen ylläpitämä julkinen pentulista, jonne merkitään 

ennen astutusta kaikki suunnitellut yhdistelmät, astutuspäivämäärä, sekä elävänä syntynyt pen-

tuemäärä, mikäli narttu tulee tiineeksi. Julkista listaa seuraamalla voidaan todeta, että rodun koti-

maassa tavataan samoja ongelmia, kuin meillä Suomessa. Useita narttuja jää tyhjiksi onnistuneista 

astumisista ja runsain määrin syntyy rodulle pienikokoisia pentueita, joka voisi selittyä mahdollisil-

la pentuekuolemilla.  
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Muutamia suomessa kuolleena syntyneitä pentueita/pentuja on lähetetty patologille ruumiinavauk-

seen, mahdollista kuolinsyyn selvittämistä varten, mutta syitä pentueiden/pentujen kuolemiin ei 

löydetty. Pienen kannan ja sukusiitosdepression (sukusiitostaantuman) yksi lieveilmiö on lisäänty-

misvaikeudet, kuten pienentynyt pentuekoko, pentuekuolleisuus, elinvoiman hiipuminen, sekä eri-

näiset sairaudet. Sukusiitosdepressio saattaa olla yksi syy rodussa esiintyviin pentuekuolemiin. Yh-

distys seuraa tilannetta ja yrittää saada tutkimusprojektia pentuekuolleisuudesta. 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelma-

kohdista sekä niiden korjaamisesta  

Tämän hetkisten tulosten perusteella voidaan todeta, että tsekinpaimenkoirien käyttäytymiseen ei 

liity erityisiä ongelmia tai korjaamisen aiheita. Koirat osaavat rauhoittua kotona ja viihtyvät hyvin 

lauman keskellä, jonkin verran on ilmennyt eroahdistusta, joten on hyvä opettaa olemaan ne erossa 

laumasta jo pentuna. Haukkuherkkyys tulee huomioida, sillä se ilmenee helposti arjessa kadulla, 

pihalla tai näyttelytilanteessa räksyttämisenä.  

Jalostusvalinnoissa tulee jatkossakin kiinnittää huomiota koirien luonteeseen ja sosiaaliseen käyt-

täytymiseen. Arkoja tai aggressiivisia koiria ei saa käyttää jalostukseen. (Yhteenveto luonteesta ja 

terveydestä Liite 3) 

4.3 Terveys ja lisääntyminen  

Tilastoitua tietoa rodun sairauksista muissa maissa on hyvin vähän saatavissa. Pääosin tutkitaan 

vain jalostukseen käytettäviä koiria. Koska Suomen kanta on suoraan Tšekin kannasta, sairaustilan-

nekaan ei oletettavasti poikkea maiden välillä. 

Yleisesti voidaan olettaa, että vialla on perinnöllinen tausta jos 

- Vikaa esiintyy suhteellisesti enemmän toisilleen sukua olevilla eläimillä kuin koko popu-

laatiossa. 

- Vika on lokalisoitunut samaan kehonosaan kaikilla toisilleen sukua olevilla eläimillä 

- Vika ilmenee samassa iässä kaikille yksilöille ja taudinkulku on kaikilla samanlainen 

- Vika yleistyy sisäsiitoksen myötä 

- Vika esiintyy aina samanaikaisesti tietyn kromosomihäiriön kanssa ja 

- Vika voidaan jäljittää jonkun tietyn proteiinin virherakenteeseen. 

Kaikista sairauksista ja ongelmista kannattaa pitää kirjaa ja huomioida ne jalostusvalinnoissa, vaik-

ka sairauden perinnöllisyydestä ei olisikaan täyttä varmuutta. Jalostuskoiran tulisi olla terve eli sillä 

ei ole toistuvia sairauksia tai alttiutta sairauksiin. 

Mikäli jalostukseen käytetään koiraa, jolla on vähäisiä terveydellisiä puutteita, tulisi tällainen koira 

parittaa sellaisen koiran kanssa, jolla ei ole vastaavia puutteita. 
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4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset 

Tsekinpaimenkoirat on ollut mukana SKL:n PEVISA-ohjelmassa 1.6.2015 alkaen.  

Tsekinpaimenkoirille on 1.6.2015 alkaen hyväksytty seuraava PEVISA-ohjelma (Perinnöllisten 

Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelma): Rekisteröinnin ehtona on pentueen vanhemmilla olta-

va virallinen lonkkien ja kyynärpäiden kuvaustulos. Molemmat vanhemmat tulee olla lonkka-, kyy-

när ja selkäkuvattu; minimikuvausikä on 12 kk ja lonkkien osalta kuvaustuloksen tulee olla A, B tai 

C. C-lonkkaista saa käyttää vain terveen kanssa (A tai B). Kyynärkuvattu tuloksella tulee olla 0 tai 

1, selkäkuvattu siten että saadaan tulokset mahdollisista nikamien epämuotoisuudesta (VA) ja väli-

muotoinen lanneristinikama (LTV) muutoksista. 

Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita kyynärnivelkuvaus- eikä selkälausuntoa, mikäli astutus ta-

pahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla (JTT 11/15). 

Rodun PEVISA-ohjelma 2020-2024; 

 

Lonkka-, kyynär- ja selkätutkimuksia suorittavat eri puolilla maata olevat koulutetut ja Suomen 

Kennelliiton valtuuttamat eläinlääkärit. Koira on tutkimushetkellä oltava tunnistusmerkitty ja tun-

nistusmerkinnän kokonaan luettavissa. Koiran omistajan tulee huolehtia myös siitä, että koiran 

lonkka-, kyynär- ja selkäkuvauslausunnot ovat voimassa astutushetkellä. Tutkittaessa koiran on 

oltava iältään vähintään 12 kk. 

LONKAT; Molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattu; minimikuvausikä on 12 kk ja kuvaustu-

loksen tulee olla A, B tai C. C-lonkkaista saa käyttää vain terveen kanssa (A tai B). 

KYYNÄRÄT; Molemmat vanhemmat tulee olla kyynärkuvattu tuloksella 0 tai 1, minimikuvausikä 

on 12 kk. Koiralle, jonka kyynärniveltulos on 1 huonoimman mukaan, saa käyttää vain 0-tuloksen 

saanutta partneria. 

SELKÄ; Molemmat vanhemmat tulee olla selkäkuvattu siten, että saadaan tulokset mahdollisista 

nikamien epämuotoisuudesta (VA) ja välimuotoinen lanneristinikama (LTV) muutoksista, minimiku-

vausikä on 12 kk. 

ERITYISEHDOT; Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita luonnemittaria, kyynärnivel- eikä sel-

kälausuntoa, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla. 

LUONNE; Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin seuraavasti suoritettuna ennen astutusta: 

- Suoritettu MH ampumisella 

- Hyväksytty LTE 

- Hyväksytty SKL jalostustarkastuksen käyttäytymisosio 

- Hyväksytty rodun kotimaan jalostustarkastus 

- Hyväksytty paimennuskoe (ei taipumuskoe) 

- Koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta tai hyväksytty pelastuskoirakoe (ei 

sovelluskoe). 
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PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt viat ja sairaudet 

Lonkkaniveldysplasia  

Lonkkanivelen kasvuhäiriö (hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. 

Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä sil-

mämääräisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. 

Lonkkaniveldysplasia on tunnetuin ja monella eri roduilla tavattu nivelten kehitykseen liittyvä sai-

raus. Sairauden suuri merkitys perustuu siihen, että lonkkanivel on takaraajan toiminnan kannalta 

keskeisen tärkeä nivel. Kaikkien muiden sekä etu- että takaraajan nivelten suhteen koira pystyy osit-

tain kompensoimaan nivelessä olevaa toimintahäiriötä joustamalla enemmän muista nivelistä ja 

jäykistämällä viallinen nivel lihasten avulla. Eturaaja kiinnittyy koiran vartaloon pelkästään lihak-

silla ja rakenne tuo sen takia joustoa raajan käyttöön. Jokainen askel, jonka koira ottaa, vaatii kui-

tenkin lonkkanivelen liikkumista. Tämän vuoksi lonkkanivelen dysplasia, siitä aiheutuva nivelrus-

ton vaurioituminen ja nivelrikko lonkkanivelessä, on paljon pahemmin koiraa rampauttava nivelsai-

raus, kuin vastaava nivelmuutos missä tahansa muussa nivelessä. Lonkkaniveldysplasia on rodussa 

kohtuullisen yleinen sairaus. Lonkkaniveldysplasian periytyvyysasteeksi on eri tutkimuksissa mää-

ritelty lähteestä riippuen 25–50 %. Perimällä on joka tapauksessa tärkeä osuus lonkkavian syntymi-

sessä ja sen suhteellisen korkean periytyvyysasteen vuoksi sitä voidaan jalostusvalinnoilla myös 

vastustaa. Tsekinpaimenkoira ei rotuna ole ollut mukana tutkimuksissa, mutta periytyminen tuskin 

poikkeaa muilla roduilla todetusta.  

Lonkkaniveldysplasia on polygeeninen ominaisuus, eli useat eri geeniparit yhdessä vaikuttavat sen 

ilmenemiseen yksilössä. Ympäristötekijöistä, jotka vaikuttavat yksilön ilmiasuun, voidaan mainita 

ainakin kasvuajan ruokinta ja liikunta. Useamman eri geeniparin vaikutus yhdessä ympäristöteki-

jöiden kanssa aiheuttavat sairauden vastustukseen ongelmia, koska etukäteen ei voida kovin suurel-

la varmuudella ennustaa yksilön periyttämää lonkkaterveyttä pelkästään yhden yksilön oman il-

miasun perusteella. Koska saman pentueen eri yksilöt saavat geeninsä sattumanvaraisesti vanhem-

miltaan, saattaa samassa pentueessakin olla lonkkaniveldysplasian suhteen sairaita ja terveitä yksi-

löitä. Lonkkaniveldysplasian suhteen on selvää, ettei vastustuksessa päästä toivottuun tulokseen, jos 

lonkkaterveydeltään keskimäärin heikosta pentueesta käytetään yksittäistä tervettä yksilöä jalostuk-

seen. Tilanne on sama tietenkin myös muiden polygeenisesti periytyvien sairauksien suhteen. 

Mahdollisimman suuri osa koirista tulisi kuvauttaa, jolloin yksittäisen koiran geneettisen tason ar-

viointia auttavat myös sen sukulaisten tulokset. Jalostukseen käytettävien yksilöiden sukulaisten, 

erityisesti pentuesisarusten, tulokset tulisi myös ottaa huomioon jalostusyksilöitä ja – yhdistelmiä 

suunnitellessa.  

Kyynärniveldysplasia  

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

nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärniveldysplasian periytyvyyttä on muilla roduilla jonkin 

verran selvitelty, ja joillakin roduilla sen periytyvyysaste on ollut kohtuullisen korkea. Periyty-

misastetta koskevat arviot ovat keskimäärin hieman alhaisempia kuin lonkkaniveldysplasialla. Kyy-

närniveldysplasia on myös polygeenisesti periytyvä. Kasvuajan ruokinta ja liikunta ovat myös kes-

keisimmät dysplasian ilmenemiseen vaikuttavat ympäristötekijät. Kyynärvarren luiden pituuskas-

vuun vaikuttavat vammat kasvuiässä aiheuttavat myös samankaltaisia muutoksia kyynärniveliin. 

Vammojen yhteydessä muutokset ovat yleensä vain toispuoleisia, geenit vaikuttavat samoin mo-

lempiin jalkoihin.  

Kyynärniveltutkimus on helppo suorittaa lonkkakuvauksen yhteydessä, joten sen aiheuttamat lisä-

kustannukset koiran omistajalle ovat hyvin pienet. Kyynärniveldysplasian tutkiminen rodun koti-

maassa on myös yleistynyt. 

Lonkka- ja kyynärkuvattuja koiria on 55% (v.2014; 52%) tilaston tekohetkellä, Kuvausikäisistä eli 

yli vuoden ikäisistä koirista kuvausprosentti on 65%. Terveitä lonkkia (A-B) on vain 57% (v.2014; 
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58%) kuvatuista koirista. C-lonkan saaneista on pari koiraa uudelleen kuvattu 4-5 vuotiaina, jolloin 

lonkissa on huomattu nivelrikon alkua. Tästä voisi päätellä, että ainakin jalostuskäyttöön suunnitel-

luilta (etenkin C-lonkkaisilta) koirilta olisi hyvä kuvauttaa lonkat uudelleen 4-5 vuoden iässä.  D- ja 

E-lonkkaisien osuus on 15,4% (v.2014; 11,3%). Tilastollisesti terveiden osuus on pysynyt aika sa-

moissa lukemisissa kuin edellisinä vuosina. C-lonkkaisten osuuden hiukan pienentyessä, on D-

lonkkaisten luku kasvanut (3-4%). Terveiden kyynärnivelien osuus kuvatuista on pysynyt ennallaan 

(92%).  

HD 2018 

 
ED 2018 

 
HD 2014 

 
ED 2014 

A 37 24,7 % 

 

0 137 91,9 % 

 

A 19 31,7 % 

 

0 56 91,8 % 

B 48 32,0 % 
 

1 10 6,7 % 
 

B 17 28,3 % 
 

1 3 4,9 % 

C 42 28,0 % 
 

2 1 0,7 % 
 

C 19 31,7 % 
 

2 1 1,6 % 

D 19 12,7 % 

 

3 1 0,7 % 

 

D 4 6,7 % 

 

3 1 1,6 % 

E 4 2,7 % 

     

E 1 1,7 % 

    Taulukko 16: Tsekinpaimenkoirien lonkka- ja kyynärkuvaustilasto 2018 ja 2014.  

Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV) 

LTV (lumbosacral transitional vertebra) on yleinen synnynnäinen ja perinnöllinen nikamaepämuo-

dostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lan-

ne- että ristinikaman piirteitä.  LTV-kuvattuja koiria oli kaikkiaan 50%. Minimi kuvausikä on 1 

vuotta, yli 1-vuotiaista oli kuvattu 58% 

LTV 2018 

 
LTV 2014 

LTV0 32 23,7 % 

 

LTV0 16 34,8 % 

LTV1 80 59,3 % 

 

LTV1 26 56,5 % 

LTV2 8 5,9 % 

 

LTV2 1 2,2 % 

LTV3 9 6,7 % 
 

LTV3 2 4,3 % 

LTV4 9 4,4 % 

 

LTV4 1 2,2 % 

Taulukko 17: Tsekinpaimenkoirien ltv-kuvaustilasto 2018 ja 2014 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat 

Spondyloosi  

Suomessa on todettu yksi lievä selkärangan rappeumasairaus (SP1, lievä) ja niiden esiintyminen on 

yleistä monilla roduilla, jonka takia tilannetta tulee seurata.  

Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoil-

le muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen 

myötä, mutta useilla roduilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla. Spondyloosin oireita ovat se-

län jäykkyys, epämääräiset selkäkivut, eriasteiset ontumat, erilaiset liikeratahäiriöt, haluttomuus 

hyppyihin ja yleinen kivuliaisuus. 

Kivespuutos  

Kivespuutokset ovat hyvin yleisiä, esiintyy kaikissa koiraroduissa. Perimällä oletetaan olevan vai-

kutusta kivesvian syntyyn, joskin periytymismekanismiin ei ole saatu varmuutta. Uskotaan kuiten-

kin, että perinnöllinen taipumus vikaan tulee molemmilta vanhemmilta. Todennäköisesti mukana 

on myös useita resessiivisiä geenejä.  

Kivesvika ilmenee luonnollisesti vain uroksella, mutta myös narttu voi kantaa sitä perimässään ja 

jättää vikaa jälkeläisilleen. Kivesvikaisuus tarkoittaa sitä, että uroksen toinen tai molemmat kivekset 

jäävät laskeutumatta normaalisti vatsaontelosta kivespussiin. Kives voi jäädä vatsaontelon sisään tai 

nivusalueelle ihon alle. Piilokiveksellä on normaalia suurempi taipumus kehittyä kivessyöväksi, 

joten piilokiveksen poistaminen kirurgisesti on suotavaa.  

Kivesvian periytymistapaa tai sen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ei ole voitu perinpohjaisesti 

selvittää. Kivesvikaisuus todetaan viimeistään 1-vuotiaana. Kivesvikaista koiraa ei palkita näytte-
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lyissä, eikä sitä voi käyttää jalostukseen. Muuhun harrastuskäyttöön kivesvikaisuudella ei ole mer-

kitystä.  

Tsekinpaimenkoirilla on Suomessa todettu kivespuutoksia melko paljon (n 17%). Kivespuutokset 

pentueissa ja vanhempien sisaruksilla, on otettava myös huomioon suunniteltaessa yhdistelmiä tai 

harkittaessa uusinta yhdistelmää. Rodun kotimaassa on myös todettu kivesvikaisia uroksia. 

PRA, RD tai HC ja muut silmäsairaudet 

Rodulla ei ole Suomessa todettu yllä olevia silmäsairauksia, mutta niiden esiintyminen on yleistä 

monilla roduilla, jonka takia tilannetta tulee seurata.  

Suomessa tsekinpaimenkoirilla on virallisia ECVO-silmälausuntoja 35 kpl. Niistä 33 kpl on terveitä 

ja 2 koiralla todettu jokin muutos. Muita silmäsairauksia, joita Suomessa olevilla tsekinpaimen-

koirilla on todettu: 1 koiralla - PHTVL/PHPV: aste 2 – 6, 1 koiralla – Distichiasis, 1 koiralla – 

MOA (epävirallinen lausunto). 

Epilepsia  

Epilepsialla tarkoitetaan kohtauksellista häiriötä aivojen sähköisessä toiminnassa. Kohtaukset voi-

vat ilmetä erilaisina tajunnan ja liikunnan häiriöinä. Klassinen epilepsiakohtaus on sellainen, jossa 

potilas menettää tajuntansa, kaatuu maahan kyljelleen, kouristelee rytmisesti ja mahdollisesti virtsaa 

tai ulostaa alleen. Kohtaukset menevät ohi yleensä muutamassa minuutissa itsekseen. 

Tsekinpaimenkoirissa on ilmennyt muutamia epilepsiaan sairastuneita ja sairaaksi epäiltyjä, joista ei 

ole kliinisiä tutkimuksia diagnoosia varten, mutta oireiden perusteella ne on luokiteltu epilepsia 

epäilyiksi. Epilepsian yleistymisen vastustamiseksi suositellaan, ettei kohtauksia saaneita tai sai-

raaksi epäiltyjä koiria käytetä jalostukseen, eikä uusita yhdistelmää, joka on tuottanut epilepsiaa.  

DM (Degeneratiivinen myelopatia) 

Degeneratiivinen myelopatia eli etenevä selkäydinrappeuma on selkäytimen rappeumasairaus. Sai-

rastuneet koirat ovat tyypillisesti keski-ikäisiä tai vanhoja. Sairauden oireita ovat takajalkojen heik-

kous ja koordinoimattomat takaliikkeet, jotka pahenevat taudin edetessä. Sairaus ei ilmeisesti ole 

kivulias. Sairauteen ei ole olemassa hoitoa, mutta fysioterapialla taudin oireiden etenemistä voidaan 

hidastaa. Degeneratiiviseen myelopatiaan on olemassa geenitesti, jonka mukaan sairauden periyty-

mismalli on autosomaali resessiivinen. Se testaa yhtä yhden emäsparin muutosta, mutta sairauden 

periytymisellä on mahdollisesti myös polygeenistä luonnetta, sillä kaikki geneettisesti sairaat eivät 

sairastu, ja muistakin kohdista koiran genomia on tutkimuksissa löydetty heikompi yhteys sairau-

teen (Awano et al. 2008, Tsai et al. 2011). 

Tsekinpaimenkoirista oli 2018 vuoden loppuun mennessä DM-testattuja 41%. Testatuista koirista 

58% oli DM-vapaita, 41% kantajia ja 6% sairastumisriskisiä. 

Kahta DM kantajaa ei suositella yhdistettäväksi ja DM sairasta tulisi käyttää vain DM terveen kanssa. 

- A/N x A/N = pennuista terveitä (25%), kantajia (50%) ja sairastumisriskin omaavia (25%) 

- A/N x A/A = pennuista kantajia (50%) ja riskin omaavia (50%) 

- A/A x A/A = kaikki pennut sairastumisriskin omaavia 

Suositellut yhdistelmät: 

- N/N x N/N = kaikki pennut pääsääntöisesti DM terveitä 

- N/N x A/N = pennuissa vapaita (50%) ja kantajia (50%) 

- N/N x A/A = kaikki pennut kantajia (yhdistelmää vältettävä, jos mahdollista) 

 

Iho-ongelmat 

Tsekinpaimenkoirilla esiintyy kaikkia koirilla yleisesti tavattuja iho-ongelmia, jotka voivat johtua 

mm. atopiasta, allergiasta, loisista, ympäristöolosuhteista (kuiva huonoilma, ihon pinnan kosteus, 

lämpö, likaisuus jne.) tai kilpirauhasen vajaatoiminnasta tms. 
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Autoimmuunisairaudet  
Terveyskyselyllä kartoitetaan autoimmuunisairauksien yleisyyttä. Autoimmuunisairauksiin sairas-

tunutta koiraa ei käytetä jalostukseen. Jatkossakin tullaan kiinnittämään huomiota sukusiitosastee-

seen ja sitä kautta minimoimaan mahdollisia sukusiitosasteeseen liittyviä autoimmuuniongelmia. 

Hammas- ja purentaongelmat  

Hammasongelmat sisältävät ns. purentavirheet (vino-, ylä- ja alapurenta), puuttuvat ja ylimääräiset 

hampaat. Niiden vaikutus yksittäisen koiran terveyteen on yleensä pieni, mutta ne voivat aiheuttaa 

isoja ulkomuodollisia ja rakenteellisia virheitä. Viallinen hammasasento voi aiheuttaa esim. reiän 

kitalakeen ja näin tulehduksia nenäonteloon. Vino purenta estää suun sulkeutumisen ja koiralta täy-

dellisen purennan. Yhden hampaan puuttuminen ei välttämättä vaikuta koiran elämään mitenkään, 

mutta monen hampaan puuttuminen voi vaikuttaa. Pennulla on 28 maitohammasta ja aikuisella 

kaikkiaan 42 hammasta. Hammasongelmien periytymismekanismi on todennäköisesti polygeeni-

nen, mutta niiden on epäilty periytyvän osittain dominantisti. Mikäli hammaspuutoksiin ja purenta-

virheisiin ei kiinnitetä jalostuksessa huomiota, niiden esiintyminen rodussa todennäköisesti lisään-

tyy. Hammas- ja purentaongelmaisen koiran jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan. 

Muut Sairaudet 

Suomessa olevilla koirilla on ilmennyt yksittäisistä sairauksista seuraavaa; kasvain, krooninen kor-

vatulehdus, muutamalla koiralla yläpurenta tai puuttuva hammas, paradontiitti, sydänsairaus, kilpi-

rauhasen vajaatoiminta sekä haimaan liittyviä ongelmia. Suomessa syntyneillä pennuilla on ollut 

töpöhäntä ja toisella ruokatorvenlaajentuma. 

Tsekinpaimenkoirilla todetaan todennäköisesti satunnaisesti synnynnäisiä nikamamuutoksia joko 

lonkkakuvauksen tai muun röntgentutkimuksen yhteydessä sivulöydöksenä. Muutokset ovat tavalli-

simmin ns. välimuotoisia nikamia (transitionaalinikamia), joihin voi joskus liittyä myös toiminnal-

linen ongelma. Selkävaivoja aiheuttavina tavataan yleensä viimeisen lannenikaman tai ristiluun 

kehityshäiriöitä, jolloin rakenne voi olla vino (ns. vinolantio) tai muuten epätasapainoinen (instabii-

li). Rakenteelliset poikkeavuudet altistavat spondyloosille, jossa poikkeavien tai asentovirheen takia 

rasittuvien nikamien välille syntyy luusiltoja. Spondyloosi voi olla myös kokonaan erillinen löydös 

ja suurin osa spondyloosi löydöksistä on oireettomia sivulöydöksiä. Erilaiset selkäoireet ovat viime 

aikoina yleistyneet hyvin monessa rodussa, todennäköisesti myös tsekinpaimenkoirilla.  

Rodulla tulee ilmenemään tutkimusten myötä varmaan paljon samoja sairauksia kuin monessa 

muussakin rodussa, joihin pitää myös jalostusvalinnoissa kiinnittää huomiota. 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt  

Tilastoitua tietoa rodun kuolinsyistä rodun kotimaasta on vaikea saada. Suomessa on vuoden 2013 

loppuun mennessä kuollut 15 rotunsa edustajaa. Kanta Suomessa on vielä niin nuori, että vähäisen 

kuolinmäärän takia ei vielä saada selkeätä kuvaa rodun tyypillisimmistä kuolinsyistä.  
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Tsekinpaimenkoirien kuolinsyyt; 
Kuolinsyy Keskim. elinikä Kuollut yht. 

Hermostollinen sairaus (epilepsia)   

Iho- ja korvasairaudet 4 vuotta 4 kuukautta 1 

Kasvainsairaudet, syöpä 8 vuotta 1 kuukautta 2 

Lopetus ilman sairauden diag-

nosointia 0 vuotta 4 kuukautta 1 

Luusto- ja nivelsairaus 1 vuotta 4 kuukautta 2 

Maksan ja ruoansulatuskanavan 

sairaus 2 vuotta 11 kuukautta 2 

Pennun synnynnäinen vika tai epä-

muodostuma 0 vuotta 3 kuukautta 1 

Sydänsairaus 4 vuotta 9 kuukautta 1 

Tapaturma tai liikennevahinko 1 vuotta 6 kuukautta 2 

Kaikki yhteensä 4 vuotta 4 kuukautta 15 
Taulukko 18: Tsekinpaimenkoirien kuolinsyyt 31.12.2018 

4.3.4. Lisääntyminen  

Rodun yksilöt on pääasiassa astutettu hyvällä lisääntymisvietillä luonnollisesti ilman ongelmia. 

Terveyskyselyn mukaan pentueiden keskimääräinen koko on ollut 4,3 pentua, pentuekoot olisivat 

olleet keskimääräisesti suurempia, jos pentukuolleisuus ei olisi niin suuri. Synnynnäisiä vikoja tai 

virheitä pennuissa on ollut hyvin vähän, kivesvikoja esiintyy runsaasti. Pentukuolleisuudesta huo-

limatta nartut synnyttävät yleensä normaalisti ilman synnytysongelmia.  

Keskeisimpinä vaaratekijöinä rodun kannalta voidaan pitää geenipohjan kapenemista entisestään tai 

uusien sairauksien ilmestymistä rotuun. Tilanteeseen voi johtaa esim. yksittäisten koirien liikakäyttö 

tai yhdistelmien sukusiitosasteen nousu. Kansainvälisen yhteistyön tekeminen eri maiden kasvatta-

jien ja rotujärjestöjen kesken on tärkeää. 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  

Tällä hetkellä rodussa ei ilmene terveydellistä haittaa aiheuttavia tai koiran käyttöä haittaavia ulko-

muodollisia ominaisuuksia. Muiden muassa edellä esitettyihin asioihin tulee kuitenkin kiinnittää 

huomiota koirien arvostelussa ja jalostusvalinnassa, että hyvä tilanne säilyisi. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja  

lisääntymisessä 

Tilastoitua tietoa rodun sairauksista on saatu kyselyjen ja kerättyjen tietojen perusteella jo jonkin 

verran kasaan. Tšekissä ja muissakin Euroopan maissa lonkkaniveldysplasiaa tutkitaan röntgenku-

vaamalla. Pääosin tutkitaan vain jalostukseen käytettäviä koiria. Koska Suomen kuten muidenkin 

Euroopan maiden kanta pohjautuu suoraan tai muutaman sukupolven takaa lähes kokonaan Tšekin 

kantaan, sairaustilannekaan ei oletettavasti paljoa poikkea eri maiden välillä. Suomen Tsekin-

paimenkoirat ry kartoittaa suomalaisten kasvattajien pentueiden tilannetta.  

Rodun keskeisimmät terveyden, hyvinvoinnin ja lisääntymisen ongelmakohdat ovat:  

- Lonkkavika  

- Kivespuutos 

- Epilepsia 

Lonkkasairaudet johtuvat, osin aikansa matador uroksista ja virallisten kuvaustulosten suhteellisen 

lyhyestä historiasta. Lisääntymisongelmia on lähinnä pentukuolleisuudessa. 
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4.4 Ulkomuoto  

4.4.1 Rotumääritelmä 

Suomen Kennelliitto on hyväksynyt rotumääritelmän 2013, mutta rotu ei ole vielä FCI:n hyväksy-

mä. (liite 1.) Rotumääritelmässä ei ole vaatimuksia jotka altistaisivat koiria hyvinvointiongelmille. 

Rotumääritelmän mukainen tsekinpaimenkoira on terverakenteinen, tasapainoinen ja liioittelematon 

paimenkoira, painottaen hyvää ryhtiä ja sulavaa olemusta. 

Ulkomuodon jalostamisen suhteen voidaan todeta, että rodun ulkomuoto Suomessa vastaa keski-

määrin hyvin rotumääritelmää. Yksilöiden välinen vaihtelu rodun sisällä on melko pieni ulkoisten 

ominaisuuksien suhteen. Rakenteellisesti koirista ei yleensä löydy kovin merkittäviä virheitä.  

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

Jalostustarkastukset ovat rodun jalostusta palveleva väline. Vanhimmat Suomessa olevista jalostus-

koirista on käynyt rodun kotimaan jalostustarkastuksissa. Suomessa ei vielä ole järjestetty jalostus-

tarkastuksia, jalostustarkastuksesta on tehty ihanneprofiili. Tärkeätä on kerätä ja saada tietoa Suo-

men kannasta luonteen, rakenteen ja ulkomuodon osalta.  

Taso on näyttelyissä annettujen laatumainintojenkin mukaan hyvä, tulee kuitenkin huomioida että 

taulukko hiukan vääristää tilannetta, siellä on koiria jotka ovat saaneet useita EH tai huonompia 

maininnan, mutta kuitenkin lisäksi parhaana laatumainintana yhden ERI maininnan. 

Muutama yksittäinen HYL tai EH/H tulos on saatu johtuen rotumääritelmän hylkäävästä virheestä, 

kyseessä ollut näissä pääosin hammaspuutos ja rotumääritelmään nähden liian iso koko 

Näyttelykäynnit ja koiran saama paras laatumaininta: 
Vuosi Syntyneitä Näyttelyihin osallistuminen ERI EH H T EVA HYL

2013 38 29 (76,3%) 28 (93%) 1 (7%)

2014 28 18 (64,3%) 13 (73%) 4 (22%) 1 (5%)

2015 36 21 (58,3%) 19 (90%) 2 (10%)

2016 55 26 (47,3%) 22 (85%) 3 (12%) 1 (3%)

2017 53 25 (47,2%) 21 (84%) 3 (12%) 1 (4%)

2018 * 30 1 1  
 
Näyttelykäynnit kpl / vuosi sekä kaikki laatumaininnat 

      Vuosi Syntyneitä Näyttelykäynnit ERI EH H T EVA HYL

2013 38 50 40 (80%) 9 (18%) 1 (2%)

2014 28 98 81 (83%) 16 (16%) 1  (1%)

2015 36 115 91 (79%) 20 (17%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)

2016 55 115 87 (76%) 23 (20%) 5 (4%)

2017 53 166 117 (70%) 39 (23%) 8 (5%) 2 (1%)

2018* 30 190 135 (71%) 48 (25%) 4 (2%) 2 (1%) 1 (1%)  
 

Myönnetyt Suomen Muotovalioarvot vuosittain: 

Myöntämisvuosi FI MVA

2015 9

2016 8

2017 3

2018* 12  
* Tilasto on tehty tammikuussa 2019 joten v 2018 luvut eivät välttämättä ole vielä lopullisia. Lähde KoiraNet 
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4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Tärkeimpänä jalostuksellisena tavoitteena ulkomuodon suhteen on ehdottomasti oltava rakenteen 

säilyttäminen liikuntakyvyn ja terveyden kannalta mahdollisimman hyvänä. Tämä on edellytys koi-

ranjalostuksen eettisten perusteiden näkökulmasta, mutta myös koko rodun säilymisen kannalta. 

Ulkomuodolliset ominaisuudet, jotka eivät ole terveyden kannalta keskeisiä, ovat toissijaisia. Silti 

ne voivat olla hyvin leimaa antavia rodulle tyypillisen ulkonäön osalta.  

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

Ulkonäköön liittyvät seikat tulee ottaa huomioon, että tsekinpaimenkoira myös jatkossa olisi tse-

kinpaimenkoira. Terveyteen liittyviä rakenteellisia ominaisuuksia ulkonäkö ei saa kuitenkaan jalos-

tusvalinnoissa ohittaa.  

Vaikka ulkomuodon (ja rakenteen) osalta tilanne on suomen populaatiossa hyvä, eikä rodussa ole 

tällä hetkellä ulkomuodon ja rakenteen osalta keskeisiä ongelmakohtia, niin on kuitenkin muutama 

asia joihin tulee ennakoivasti kiinnittää huomioita ja seurattava että tilanne ei muutu; 

- Huono pohjavilla ei ole suotavaa käyttöominaisuuksien takia. Suomen yksilöillä on pääsääntöi-

sesti erinomainen turkin laatu. Rodun turkinvaihto on rajuhko, ja tämä tulee huomioida jos kui-

tenkin turkin laatu on oikea ja turkki vaihtovaiheessa. 

- Väritys ja värimerkit ovat valtavärinä esiintyvällä mustalla koiralla keltaisin merkein yleensä 

hyvät, vaikka puutteita ja ylimerkittyjä ilmenee.  

- On jonkun verran ahtautta takaosassa, kuitenkin usein kyseessä nuorehkot koirat joilla kehitys 

vielä kesken 

- Rodussa on jonkun verran vaaleita silmiä, tämä ei kuitenkaan saa olla ratkaiseva asia niin kauan 

kun silmien vaaleus ei häiritse olennaisesti rotutyypillistä ilmettä. Keltaiset eli pedonlinnunväri-

set silmät tai muu kun ruskeansävyiset silmät ei ole sallittuja – näitä ei kuitenkaan ole tavattu 

Suomen kannassa 

- Rotu on rungoltaan korkeuttaan pidempi, selänpituuden pitää muodostua rintakehän oikeasta 

pituudesta, ei lanneosan pituudesta. Tämä on tärkeä koiran terveyden kannalta. 

- Raajojen osalta rodussa esiintyy jonkun verran heikkoja välikämmeniä, Suomessa ei kuitenkaan 

huolestuttavissa määrin 

- Kaikkia liioiteltuja piirteitä tulee välttää. Liikkeiden osalta esimerkiksi näyttävät ylössuuntautu-

vat etuliikkeet tai näyttävä takapotku on merkki rotumääritelmän vastaisesta rakenteesta kuten 

liian lyhyt olkavarsi tai liioitellut kulmaukset. Näiden kanssa tulee olla tarkkana, tsekinpaimen-

koiran liikkeen tulee olla maatavoittava, helppo ja matala – energiaa säästävä liike. 

- Näyttelyissä ulkomuodon arvostelun yhteydessä tulee puuttua myös rotumääritelmän vastaiseen 

luonteeseen ja käytökseen. Tsekinpaimenkoira ei missään nimessä saa olla aggressiivinen tai ar-

ka.  Käsiteltävyydessä tulee huomioida, että rotumääritelmän mukainen tsekinpaimenkoira saa 

olla hieman pidättyväinen tai välinpitämätön vieraita kohti, tätä ei tule kuitenkaan sekoittaa ar-

kuuteen 
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 

Tsekinpaimenkoirien ensimmäinen jalostustavoiteohjelma on laadittu vuosille 2013-2019. 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

Urosten jälkeläistilasto 2018 (Taul 21)  

# Uros  

Synt. 

vuosi 

Pennut Lonkat (sairas = lonkat  C tai huonoimmat) Kyynärnivelet (sairas =1tai huonoimmat) 

Pentueet  Yhteensä  
Vuoden 

aikana 

Toisessa 

polvessa  

Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 

Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 

1 FI MVA O'BOY KROSANDRA 2011 4 21 6 32 12 4 57% 33% 12 0 57% 0% 

2 FI MVA FRANCIS FORD VITA CANINA  2010 4 20 0 19 20 8 100% 40% 20 0 100% 0% 

3 
FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT 

MVA TLNW-16HENK VALAIMDAR 

2013 4 13 2 7 9 8 69% 89% 9 0 69% 0% 

4 ALAIN OD MALÉHO KOSÍŘE  2008 3 11 0 5 7 2 64% 29% 7 1 64% 14% 

5 BLACK HAWK VĚČNÁ LEGENDA 2015 2 9 3 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

6 FI MVA TAABERNAKKELIN NEPOSEDA 2013 3 9 2 0 6 1 67% 17% 6 0 67% 0% 

7 BARIN BRINNIRIS  2014 2 8 0 0 3 0 38% 0% 3 0 38% 0% 

8 HARJUSALAMAN ALIUPSEERI 2013 1 8 0 0 5 2 62% 40% 5 0 62% 0% 

9 BADY OD LESKOUNSKÉHO KOPCE 2015 1 7 7 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

10 

FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA RU 

MVA BALT MVA V-17 PMV-17 EEV-
18TAABERNAKKELIN QULLANKAIVAJA 

2015 1 7 0 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

11 FI MVA EMIR Z DAŠICKÉHO ZÁTIŠI  2013 1 7 0 0 1 0 14% 0% 1 0 14% 0% 

12 V-16 TAABERNAKKELIN NEGATIVE  2013 1 6 0 0 2 1 33% 50% 2 0 33% 0% 

13 FI AVA HARJUSALAMAN ASTRONAUTTI 2013 1 4 4 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

14 DARWIN LUŽANSKÉ HVOZDY  2011 1 4 0 0 3 1 75% 33% 3 0 75% 0% 

15 HARJUSALAMAN AROTUULI 2013 1 4 0 0 4 4 100% 100% 4 1 100% 25% 

16 BLACK BODY CASANOVA 2015 1 4 0 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

17 HARJUSALAMAN CAESARUS 2014 1 3 0 0 3 1 100% 33% 3 1 100% 33% 

18 ARGO Z MAJKLOVY ZAHRADY  2007 1 2 0 2 0 0 0% * 0 0 0% * 

19 FI MVA BLACK BODY ARMANI BOSS 2013 1 1 0 0 1 1 100% 100% 1 0 100% 0% 
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Narttujen jälkeläistilasto 2018 (Taul 22) 

# Narttu 

Synt. 

vuosi 

Pennut Lonkat ((sairas = lonkat  C tai huonoimmat) Kyynärnivelet (sairas =1tai huonoimmat) 

Pentueet  Yhteensä  
Vuoden 

aikana 

Toisessa 

polvessa  

Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 

Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 

1 
FI MVA SE MVA CZ MVA LT MVA SEV-12 SEJV-

12 PRAGUEW13 AGNES OD MINURKY  

2011 4 15 6 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

2 
FI MVA LT MVA V-16 VV-16ANTHEA AMANS 

KYNOS  

2008 4 12 0 7 10 7 83% 70% 10 0 83% 0% 

3 
FI MVA DK MVA LT MVA BALTJV-13 HeJW-13 
HeW-13DIVOŠKA Z MALÉHO ÚDOLÍ  

2012 2 12 6 0 2 1 17% 50% 2 0 17% 0% 

4 
FI MVA EE MVA JV-14 SEJV-15 LVJV-15 BALTV-
15 HeW-15 EEV-18 BAAJA RO-G PAIR  

2014 2 11 0 0 4 1 36% 25% 4 0 36% 0% 

5 
FI MVA PMJV-13 PMV-13 JV-13 V-13 V-

14 BRITTA Z JAMENSKÝCH VALÍKŮ  

2013 2 10 0 0 6 0 60% 0% 6 0 60% 0% 

6 
FI & EE & LV MVA LT & LV & EE & BALT 

JMVA TAABERNAKKELIN NEHALENNIA  

2013 2 10 0 0 5 2 50% 40% 5 0 50% 0% 

7 FI KVA AGGY SPIRNEO  2009 2 10 0 16 10 4 100% 40% 10 1 100% 10% 

8 FI MVA SE MVA EXTREME BRYVILSÁR  2012 2 10 0 0 10 7 100% 70% 10 1 100% 10% 

9 RENESME Z GIPOVA 2010 1 8 0 32 7 3 88% 43% 7 0 88% 0% 

10 SJU Z DAŠICKÉHO ZÁTIŠI 2009 3 8 0 1 2 1 25% 50% 2 0 25% 0% 

11 TAABERNAKKELIN NARUZIVA 2013 1 7 0 0 4 1 57% 25% 4 0 57% 0% 

12 
FI MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA 

BALT MVA PMV-18 CAARIA ZEJERISS  

2013 1 7 0 0 1 0 14% 0% 1 0 14% 0% 

13 BILLIE JEAN VĚČNÁ LEGENDA 2015 1 7 7 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

14 IRISSA VITA CANINA  2012 1 7 0 4 5 1 71% 20% 5 1 71% 20% 

15 FI MVA HeJW-14 HeW-14 V-15 BALLERINA 2013 2 6 2 0 3 3 50% 100% 3 0 50% 0% 

16 CATHLEA OD MINURKY  2014 1 6 0 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

17 FI MVA ROCKET-BABE VOM BÖHMERWALD  2013 2 5 4 0 1 1 20% 100% 1 0 20% 0% 

18 FI MVA BIRNA MEZI ROLEMI 2011 1 4 0 3 4 0 100% 0% 4 0 100% 0% 

19 BESSY KASLBOR  2009 1 4 0 0 3 1 75% 33% 3 0 75% 0% 

20 OCEAN BREEZE TAABERNAKKELIN UNORAVO  2015 1 3 3 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

21 FI MVA KASSIOPEIA VITA CANINA  2013 1 3 0 0 0 0 0% * 0 0 0% * 

22 FI MVA ANDĚLKA PRAMEN NADĚJE 2012 1 3 0 0 3 2 100% 67% 3 0 100% 0% 

23 FI MVA APOCALYPTICA AJŠODLAK 2011 1 2 0 0 2 1 100% 50% 2 0 100% 0% 

24 FI MVA MADISON Z LETINSKÉ KOVÁRNY  2015 1 2 0 0 1 0 50% 0% 1 0 50% 0% 
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https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER11334%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER48746%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER48746%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER37592%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER37592%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER48975%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER48975%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14396%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER48586%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER48150%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER10084%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER48973%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER41236%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER41236%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER10911%2F16
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER35083%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER17041%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER45989%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER23868%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14381%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EJ14385%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER25015%2F18
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER11264%2F14
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14391%2F13
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER56638%2F15
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER11344%2F18
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Eri uroksia on vuosina 2013-2018 käytetty siitokseen 19 yksilöä, joista 7 yksilöä on käytetty useammin kuin kerran. Näillä 19 uroksella on 

jälkeläisiä yhteensä 91, mikä on 61 prosenttia vuosien 2013-2018 aikana rekisteröidyistä kotimaisista pennuista. Kaikkiaan vuosina 2013- 

2018 on syntynyt 148 pentua. Kolmella uroksella on neljä pentuetta, kahdella uroksella on kolme pentuetta, kahdella uroksella on kaksi pentuetta ja 

lopuilla (12) uroksilla yksi pentue. 

Eri narttuja on vuosina 2013-2018 käytetty siitokseen 24 yksilöä, joista 11 on käytetty useammin kuin kerran. Näillä nartuilla on jälkeläisiä yhteensä 

109, joka on 63 prosenttia kaikista aikavälillä syntyneistä pennuista. Kaikkiaan vuosina 2013-2018 on syntynyt 172 pentua. Kahdella nartulla on neljä 

pentuetta, yhdellä nartulla kolme pentuetta, kahdeksalla kaksi pentuetta ja lopuilla (13) nartuilla yksi pentue. 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

Tavoite Rodun jalostuspohja laajenee: Yksittäi-

sen koiran jälkeläisten osuus pysyy alle 

15, mikä tällä hetkellä vastaa 6% viiden 

vuoden rekisteröinneistä. 

Saadaan koiria luonnetestauksiin ja 

MH-luonnekuvauksiin tai käyttökokei-

siin sekä jalostustarkastuksiin rodun 

kotimaassa.  

 

Saadaan terveystuloksia etenkin 

luuston osalta ja DM-testattua 

jalostuksen käytettävät koirat. 

Lisää tietoa pentukuolleisuuden 

syistä ja esiintyvyydestä rodun 

sisällä. 

Toimenpide Tiedotetaan perinnöllisen monimuotoi-

suuden merkityksestä sekä keinoista sen 

ylläpitoon. Kotisivuilla uroslista, jossa 

PEVISAn ja JTO:n suositukset täyttäviä 

uroksia 

Tiedotettu luonteen tärkeydestä jalos-

tuksessa, kannustettu testauttamiseen ja 

kuvauttamiseen sekä käyttökokeisiin.  

 

Laitettu PEVISA:n raja-arvo C. 

C-lonkkaiselle vain terve (A,B). 

Kyynärien raja-arvo 1. Järjestetty 

joukko DM-näytteenottoja. 

Yhdistys tukee maksamalla 50% 

avauskuluista jäsenkasvattajille, 

kun pentueesta on menehtynyt > 

33% pennuista syntyessään. 

Tulos Vain kahdella koiralla on yli 15 jälkeläis-

tä, ja tämä perustellusti: 

Pevisan ja JTO:n täyttävien urosten pieni 

määrä (uroksia ei riittävästi, myös rodun 

kotimaassa pentujen lukumäärä jalostus-

kelpoisilla uroksilla ylittää suositukset 

reippaasti). 

 

Vuosina 2013-2018 yli vuoden ikäisistä 

koirista on luonnetestattu 23%. 

 

Rodun kotimaan jalostustarkastukses-

sa/erikoisnäyttelyssä on käynyt n. 20 

tsekinpaimenkoiraa 

 

Laadittu rodulle LTE- ihanneprofiili ja 

SKL-jalostustarkastus arvostelulomake. 

Vuosina 2013-2018 rekiste-

röidyistä tutkittu 55%. Yli vuo-

denikäisistä on kuvattu 64%. 

Tervelonkkaisten (A ja B) osuus 

57%. DM-testattujen koirien 

osuus 41% rekisteröidyistä koiris-

ta. 

 

Tutkimuksiin lähetetyistä ei löy-

tynyt syytä pentukuolleisuuteen 
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet  

Rodun määrä kasvaa pysyvästi Suomessa ja rekisteröinnit nousevat tasaista tahtia. Rotua ei Suo-

messa eikä muuallakaan maailmassa enää juuri käytetä alkuperäisiin paimennustehtäviin, mutta 

palveluskoirarotuna sekä työtehtävissä että harrastuskäytössä rotu todennäköisesti yleistyy. Myös 

koirien rekisteröintimäärien kasvu kaupungistumisen edetessä lisää pentujen kysyntää, sillä kom-

paktin kokoisena käyttökoirana kiinnostus rotua kohtaan laajenee. Keskikokoisilla paimen- ja pal-

veluskoiraroduilla on selvästi oma kannattajajoukkonsa, joiden keskuudessa monet erilaiset harras-

tuslajit ovat suosittuja. Monien eri harrastuslajien suhteen koirien terveys, koulutettavuus, luonne- 

ja muut käyttöominaisuudet ratkaisevat rotuvalinnan. Tsekinpaimenkoiran terveystietojen myötä 

toiveena ja tavoitteena jalostusvalintojen kautta saada kohtuullisen terve rotu. Kun eri lajeista saa-

daan tuloksia ja näkyvyyttä rodulle, kiinnostus rotua kohtaan kasvanee entisestään.  

Rodun rekisteröintimäärien maltillinen kasvu olisi hyväksi, jotta kannan koko saataisiin jalostuksel-

lisesti turvalliselle tasolle. Kovin äkillinen ja voimakas pentukysyntä ei silti ole toivottavaa, koska 

tuotettujen pentujen lukumäärän lisääminen samalla jalostusaineksella ei lisää kannan geneettistä 

laajuutta. Voimakas kysyntä voi kuitenkin houkutella pentujen tuottamiseen hieman huonommista-

kin vanhemmista. Pentujen kysynnän kasvuun on sen vuoksi varauduttava myös rotuyhdistyksessä.  

Keskeisimpänä jalostuksen tavoitteena on ylläpitää rotua jalostusvalinnoilla niin, että koirien luon-

ne, käyttöominaisuudet, terveys ja ulkomuoto vastaavat rotumääritelmää, varmistaa rodun yksilöi-

den riittävä yhteiskuntakelpoisuus sekä turvattava rodun perinnöllinen monimuotoisuus.   

. Tavoite Mittari 

Rodun jalostuspohja laajenee: yksittäisen koiran jälkeläisten 

osuus pysyy alle 20, mikä arviolta vastaa sen hetkisessä 

tilanteessa n.6% viiden vuoden rekisteröinneistä. 

Tiedotetaan perinnöllisen monimuotoisuuden merki-

tyksestä sekä keinoista sen ylläpitoon. Kotisivuilla 

uroslista, jossa PEVISAn ja JTO:n suositukset täyttäviä 

uroksia. 

Saadaan koiria luonnetestauksiin ja MH-luonnekuvauksiin 

tai käyttökokeisiin sekä jalostustarkastuksiin Suomessa tai 

rodun kotimaassa. 

Järjestetään joka vuosi luonnetesti tai jalostustarkastus. 

Luonnetesti-, MH-luonnekuvaus-, koetulokset ja jalos-

tustarkastukset. 

Saadaan terveystuloksia etenkin luuston osalta ja DM-

testattua kaikki jalostukseen käytettävät koirat. 

 

Järjestetty joukko DM-näytteenottoja. 

Laitettu PEVISA:n raja-arvo C. 

C-lonkkaiselle vain terve partneri (A,B). Kyynärien 

raja-arvo 1, 1-kyynär vain terveen partnerin kanssa. 

DM-testitulokset. 

 

 

Lisätietoa pentukuolleisuuden esiintyvyydestä rodussa. Jalostustoimikunta on laatinut kyselylomakkeen ja 

lähettää sen kasvattajille sähköpostitse. 

 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille  

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 

Yhdistyksen jalostustoimikunta suosittelee, että jalostukseen käytettäisiin mahdollisimman 

rodunomaisia ja terveitä koiria. Kun yhdistelmää suunnitellaan, kasvattajan tulisi ottaa huomioon 

yksilöiden tiedossa olevat perinnölliset sekä muut viat ja sairaudet, luonteenominaisuudet, 

ulkomuodolliset seikat, kantamme laajuus sekä sukulaisuusaste. Jalostusparien pitää täydentää 

toisiaan, eikä niillä tule olla samoja rodussa esiintyviä virheitä. Jalostusta ohjaa myös Kennelliiton 

koirarekisteriohje.  
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Terveys  

Jalostuksessa käytettävillä yksilöillä tulee olla lonkka-, kyynär- ja selkäkuvaustulos (VA, LTV), 

tulosten täytyy olla voimassa astutushetkellä. Koiran tulisi olla myös silmäpeilattu ennen 

jalostukseen käyttöä. Koiralla, jolla on jokin selvästi osoitettu perinnöllinen sairaus kuten PRA, RD 

tai HC, ei tulisi käyttää jalostukseen. Minimi kuvausikä 12kk. Jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä 

olisi hyvä kuvata myös selkä spondyloosin varalta (SP). Minimi kuvausikä 24kk. 

Lonkkaniveldysplasian osalta jalostustoimikunta suosittelee käytettäväksi mahdollisimman terveitä 

yksilöitä (A-A, A-B sekä B-B). C-lonkkaista tulisi käyttää ainoastaan terveen yksilön kanssa. C-

asteisen koiran uusinta käyttöä suositellaan vasta kun, ensimmäisestä pentueesta on vähintään 2/3 

tutkittu lonkkien osalta ja mahdollisesti myös uusinta kuvaus 4-5-vuotiaana nivelrikon varalta. 

Kyynärnivelten osalta virallinen tutkimustulos on vähintään 0 tai 1 ja koiralle, jonka 

kyynärniveltulos on 1, tulisi käyttää vain 0-tuloksen saanutta partneria. 

LTV-muutosten yleisyydestä eri roduissa ei juurikaan ole vielä tietoa. Jalostustoimikunta suosittelee 

jättämään oireilevat koirat pois jalostuksesta. Oireettomia koiria voi käyttää, mutta LTV1–LTV4 -

tuloksen saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien 

jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta LTV-muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan 

lisää tietoa. Jalostustoimikunta suosittelee ulkomaiselta urokselta ei vaadita selkä- tai 

kyynärkuvaustulosta eikä silmäpeilausta. 

DM (Degeneratiivinen myelopatia), kahta DM kantajaa ei suositella yhdistettäväksi ja DM sairasta 

tulisi käyttää vain DM terveen kanssa. 

Lisäksi tulisi huomioida, että molempien vanhempien yleisen terveyden tulee olla hyvä eikä niillä 

saa olla todettuja kroonisia sairauksia tai muita muutoksia (allergiat, distichiasis, selkämuutokset 

ym.). 

Luonne ja käyttöominaisuudet  

Yksilön tulee olla luonteeltaan rodunomainen, ei arka eikä aggressiivinen. Luonne- ja 

käyttöominaisuuksien suhteen tärkeänä jalostuksellisena kriteerinä ovat kokeiden ja luonnetestien 

tulokset. Palveluskoirakokeen/-kokeita suorittanut koira on osoittanut luonne- ja 

laukaisupelottomuuden lisäksi myös koiran koulutettavuutta ja käyttäytymiskokeessa 

yhteiskuntakelpoisuuden perusasiat. Koetulokset syntyvät pitkän koulutustyön tuloksena, mutta 

juuri sen vuoksi koetulos on varmempi näyttö koiran ominaisuuksista kuin esim. yksittäinen 

luonnetestitulos. Paras tilanne tietenkin on, jos koira on käyttötulosten lisäksi suorittanut myös 

luonnetestin hyväksytysti.  

Jalostukseen käytettävällä yksilöllä tulee olla joku seuraavista; hyväksytty luonnetestaus, MH-

luonnekuvaus ampumisella, koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta, hyväksytty 

pelastuskoirakoe, hyväksytty paimennuskoe, hyväksytty jalostustarkastettu rodun kotimaassa tai 

SKL jalostustarkastuksen käyttäytymisosio. Koetulosten perusteella saadaan lisätietoa rodun 

ominaisuuksista ja myös rodulle lisää positiivista julkisuutta. Yhteiskuntakelpoisuus on luonteen 

suhteen perusvaatimus, mutta myös alkuperäisiä rodulle tyypillisiä luonne- ja käyttöominaisuuksia 

tulisi kunnioittaa ja säilyttää ne. 

Ulkomuoto  

Ulkomuoto säilytetään mahdollisimman hyvin rotumääritelmän mukaisena. Ulkomuodon suhteen 

korostetaan rakenteen säilyttämistä terveyden ja liikuntakyvyn kannalta optimaalisena Jalostukseen 

käytettävän yksilön tulee olla rodunomainen eikä sillä saa olla rotumääritelmän mukaista nollaavaa 

virhettä. Sillä tulee olla vähintään kaksi laatuarvostelua eri tuomareilta yli 15 kk ikäisenä. 

Vaihtoehtoisesti riittää arvostelu rodun erikoistuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus.  
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Kannan koko ja rakenne 

Jalostuspohjan (geenipoolin) riittävästä laajuudesta tulee huolehtia. Tavoitteenamme on saada 

yhden yksilön pentuemäärä pysymään 1-2 normaalikokoista (6 pentua) pentuetta. Lisäksi 

käytetyimpien yksilöiden keskinäiset sukulaisuussuhteet huomioidaan jalostusparien valinnassa eri 

sukulinjojen edustuksen ja säilyttämisen turvaamiseksi kannassamme. Kantamme 

monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan ulkomaalaisia urosvaihtoehtoja käytettäväksi. Kannan 

jakautuminen erilaisiin tyyppeihin esim. käyttötarkoituksen mukaan pyritään estämään. 

Ikä 

Uroksien suositeltava alaikäraja on 15kk, narttujen 24kk. Ensimmäisiä pentuja ei suositella 

teettäväksi nartulla yli 5 -vuotiaana eikä yli 8 -vuotiasta narttua suositella astutettavaksi. Pentueiden 

väli tulee olla vähintään 10kk. Koiraa suositellaan käytettäväksi ensimmäisen pentueen jälkeen 

vasta, kun sen jälkeläisistä on terveyden osalta tutkimustuloksia. Useampaa pentuetta 

suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tämän yksilön jälkeläismäärä (riippuen aikaisemman tai 

aikaisempien pentueiden koosta). 

6.3 Rotuyhdistyksen toimenpiteet 

Perinnöllinen monimuotoisuus pyritään turvaamaan ennen kaikkea laajentamalla rodun 

jalostuspohjaa. Kannan koon kasvattaminen ei sinänsä takaa kannan geenipohjan laajuuden kasvua, 

mutta se lisää valinnanvaraa jalostusyksilöiden suhteen ja vähentää siten yksittäisten koirien 

liikakäytön riskiä.  

Yksittäisten yksilöiden liikakäyttöä jalostukseen vältetään ja etenkin urosten käyttöä jalostukseen 

pyritään tasaamaan. Geenipohjan laajentamista ei voida kuitenkaan hyväksyä perusteluna 

heikkolaatuisten jalostuskoirien käytölle. Suomen kannan geenipohjan täydentämistä ulkomailta 

jatketaan, koska jalostus ei voi perustua pelkästään pienen kotimaan kannan varaan. Kannan 

jakautuminen erilaisiin tyyppeihin esim. käyttötarkoituksen mukaan pyritään estämään.  

Jatketaan rodun terveystilanteen, käyttötulosten, luonnetesti- ja näyttelytulosten seurantaa, 

tilastointia ja julkaisemista jalostuksen tarpeisiin.  

Terveys 
Seurataan ja osallistutaan terveystutkimuksiin ja tiedotetaan näistä. Tavoitteena järjestää vuosittain 

jalostuspäivä tai jalostustarkastustapahtuma. Suositellaan käymään rodun kotimaassa 

jalostustapahtumissa ja erikoisnäyttelyissä.  

Rodulle on perustettu julkinen terveystietokanta vuonna 2013, mitä ylläpidetään ja päivitetään ja 

tarvittaessa reagoidaan sen tuloksiin. Yhdistyksellä on käytössä sukuohjelma, josta saadaan 

tarvittaessa sukusiitosprosentit mahdollisesti 9:n polveen asti.   

Käytössämme on rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), sekä perinnöllisten vikojen ja 

sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA). 

Luonne ja käyttöominaisuudet  

Kannustetaan koirien omistajia käymään luonne- ja käyttökokeissa, koska niiden tulokset ovat 

suhteellisen tärkeitä jalostuksellisia kriteereitä. Näissä kokeissa koirat ovat osoittaneet 

rodunomaisen luonteen ja käyttöominaisuuden. Koska koetulokset syntyvät pitkän koulutustyön 

tuloksena, sen vuoksi koetulos on varmempi näyttö koiran ominaisuuksista kuin esim. yksittäinen 

luonnetestitulos. Testin avulla voidaan havaita voimakkaat poikkeamat normaalikäytöksestä. 

Joitakin haitallisia luonneominaisuuksia, kuten arkuus, aggressiivisuus tai paukkuarkuus, saadaan 

luotettavasti testattua. Yleisenä jalostuksellisena kriteerinä luonnetestiä ei voida kuitenkaan käyttää. 

Yksittäisen koiran luonnetestitulokseen vaikuttavat perimän lisäksi niin monet sattumanvaraiset 

tekijät, että testin ennustearvo periytymisen suhteen on huono. Luonnetesteillä voidaan kuitenkin 

jonkin verran seurata, mihin suuntaan luonne rodussa on kehittymässä. Järjestetään koirille SKL:n 



34 

 

jalostustarkastuksia, jonka käyttäytymisosiossa pystytään arvioimaan koiran luonnetta. 

Rodunomaiseksi kokeeksi tsekinpaimenkoiralle käy jokin palvelus- tai pelastuskoirakoe (PK-koe tai 

IPOR). (Rodunomainen koe = koe, jonka hyväksytysti suorittaneella koiralla on oikeus osallistua 

näyttelyssä käyttöluokkaan). Koetulosten perusteella saadaan lisätietoa rodun ominaisuuksista ja 

tutkittua tilastollista tietoa. Alkuperäisiä rodulle tyypillisiä luonne- ja käyttöominaisuuksia tulisi 

kunnioittaa ja säilyttää ne. Saadaksemme ajanmukaista tietoa rodun luonteesta ja terveydestä, meillä 

on kotisivuilla synnytys-, terveys- ja luonnekysely, joiden perusteella voimme pitää tilaston ajan 

tasalla. 

Käytössämme on rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), sekä perinnöllisten vikojen ja 

sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA). 

Ulkomuoto  
Ulkomuototuomareiden tuntemusta rodusta pyritään kehittämään. Suositellaan käymään rodun 

kotimaassa jalostustarkastustapahtumissa ja erikoisnäyttelyissä. Yhdistyksen resurssien kasvaessa 

järjestetään itse vuosittainen erikoisnäyttely, jalostuspäivä tai jalostustarkastustapahtuma. 

Jalostustarkastuksia tulisi järjestää 1-3 vuoden välein niin, että jokainen ikäluokka voitaisiin 

tarvittaessa jalostustarkastaa ennen niiden jalostuskäyttöä. Koiramäärältään ja jäsenmäärältään 

pienen yhdistyksen taloudelliset voimavarat ja henkilöresurssit ovat tällöin joka tapauksessa 

koetuksella. Jos jalostustarkastustoiminta ei käynnistyttyään ole jatkuvaa, kertaluonteisesta 

tapahtumasta voi olla jopa haittaa rodun jalostukselle, koska se lisää jalostusmatadorien esille 

nousun vaaraa pienessä rodussa. 

Populaation kokonaistilanne ja rakenne  

Jalostuspohjan (geenipoolin) riittävästä laajuudesta huolehditaan tilastoimalla ja päivittämällä 

koirarekisteriä, jossa näkyy mm. yhdistelmien sukusiitosasteita, sukusiitosasteen kasvunopeutta, 

vuosittaista tehollista populaatiokokoa, yksilöiden kokonaisjälkeläismäärää, jälkeläisseurantaa, 

sukulaisuussuhteita, terveystilastoja jne.  

Toteutetaan käytännön jalostusneuvontaa ja vastataan jalostuskyselyihin. Julkaistaan 

jalostusaiheisia artikkeleita (rodun tilanteesta, tapahtumista, tilastoista ja genetiikan asiantuntijoiden 

kirjoituksia).  
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

Vahvuudet  

- rotu on hyvin monipuolinen ja potentiaalinen harrastuskoirarotu, joka käyttöominaisuuksi-

ensa, rakenteensa puolesta soveltuu hyvin moniin eri lajeihin  

- kasvattajilla on hyvin yhteyksiä ulkomaisiin kasvattajiin  

- kannan geneettinen laajuus on saatu säilytettyä kohtuullisen hyvänä geeniaineksen tuonnin 

ja kohtuullisen monipuolisen jalostuskäytön avulla  

- luonne mahdollistaa monipuolisen harrastuskäytön, luonteeltaan soveltuu myös hyvin per-

hekoiraksi täyttäen nyky-yhteiskunnan vaatimukset 

- kompakti koko, kiinnostusta herättävä ulkonäkö 

 

Heikkoudet  

- kanta on maailmanlaajuisesti populaatiogeneettisesti pieni 

- kanta on täysin riippuvainen geeniaineksen tuonnista ulkomailta  

- rotuyhdistyksen jäsenmäärä, taloudelliset voimavarat ja henkilöstöresurssit eivät tahdo riit-

tää kokeiden, koulutusten, näyttelyiden, julkaisutoiminnan jne. järjestämiseen ja yksittäiset 

aktiiviset jäsenet kuormittuvat liikaa 

- Tutkittujen terveystietojen vähyys 

 

Mahdollisuudet  

- rodun markkinapotentiaali on hyvä erityisesti uudesta rodusta kiinnostuneiden aktiivisten 

harrastajien keskuudessa, rodulla on hyvä maine terveenä ”vaihtoehtorotuna”  

- luonteen ja rakenteen puolesta sopiva käyttö/harrastekoira, joka soveltuu myös hyvin per-

hekoiraksi 

- yhteistyö muiden järjestöjen kanssa esim. tapahtumien järjestämisen suhteen  

- rodun tuominen paremmin esille näyttelyissä ja kokeissa lisäisi tunnettavuutta ja kiinnostus-

ta rotuun 

 

Uhat 

- tavoiteohjelmaan sitoutuminen jää puutteelliseksi ja jalostustavoitteita ei saavuteta  

- pentujen kysynnän kasvu houkuttelee kasvattajia tinkimään jalostuskoirien laadusta ja tuot-

tamaan pentuja kaupallisista syistä  

- yksittäisten jalostuskoirien liikakäyttö tuo koirakantaan yllättäen laajalle levinneen vakavan 

ongelman, esim. uuden sairauden  

- geenipohjan laajuus heikkenee yksittäisten koirien liikakäytön, kannan pienen koon takia  

- kasvattajien keskinäinen yhteistyökyky puutteellista  

- rotua ja sen ominaisuuksia ei tunneta riittävän hyvin, jolloin tsekinpaimenkoira voi päätyä 

omistajalle, jolla ei ole riittäviä valmiuksia koiran ominaisuuksien suhteen  
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunta seuraa tsekinpaimenkoirien luonne- ja terveys-

tilannetta sekä koe- ja näyttelytuloksia ja tekevät siitä tarvittaessa korjaus- ja kehittämisesityksiä 

hallitukselle. Jalostustoimikunta seuraa jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista jokavuotisessa 

toimintasuunnitelmassaan. Vuosittain laaditaan tilastoja, joiden avulla voidaan seurata rodun kehi-

tyksen suuntaa. Jalostustoimikunta ja hallitus seuraavat jalostuksen ja kasvattajien toimintaa. Mikäli 

asiat niin vaativat, yhdistys voi milloin tahansa kokoontua sääntöjensä puitteissa ylimääräiseen 

yleiskokoukseen käsittelemään jalostuksen tavoiteohjelmaa tai muita rodun jalostukseen liittyviä 

asioita.  

Vuosittaisessa vuosikokouksessa ja muissa yhdistyksen tilaisuuksissa sekä jäsentiedotteilla jäsenis-

tölle tiedotetaan rodun tilasta ja kehityksen suunnasta. Vuosittain tarkastetaan olemmeko saavutta-

massa päämäärää ja näiden tietojen pohjalta korjataan seuraavan viisivuotiskauden tavoiteohjelma, 

jotta haluttu tavoite saavutettaisiin. Jalostuksen tavoiteohjelma julkaistaan rotuyhdistyksen internet-

sivulla ja se päivitetään kerran viidessä vuodessa. 

Toimintasuunnitelma vuosina 2020-2024: 

- tiedotus jäsenlehden, kotisivujen, faceryhmän ja tietokannan kautta. 

- yhdistyksen järjestämiä luonnetestejä ja jalostustarkastuksia 

- erikoisnäyttelyn/leirien yhteydessä joukkonäytteenottoja 

- ulkomuototuomarien koulutusmateriaalin tuottaminen 

- sairauksien tilastointi ja kartoitus 

- leirejä, kasvattaja- ja jalostuspäivät  

- terveyskyselyn yhteenveto; tulosten kartoitus ja analysointi 

- verkostoitumista / aktiivisuutta kansainvälisessä yhteistyössä 

- seuraavan jalostuksen tavoiteohjelmaan materiaalin kerääminen ja valmistuminen 

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

7. Lähteet  

Suomen Kennelliitto ry: Jalostuksen tavoiteohjelman malli 

Australianpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2009–2013 

Suomen Beauceron ry. Jalostuksen tavoiteohjelma beauceroneille 1996 

Klub přátel chodského psa. Tšekin rotujärjestön kotisivut ” http://www.kpchp.org/” 

Klub přátel chodského psa. Tšekin rotujärjestön julkaisema lehti ”Chodsky pes” 

KoiraNet (Kennelliiton jalostustietojärjestelmä) 

Suomen Tsekinpaimenkoirat ry kotisivut; ” http://chodskypesfi.wixsite.com/chpsuomi/jalostustoimikunta” 

 

Suomen Kennelliitto ry, Artikkelit:  

ELT Anu Lappalainen; Lonkkanivelen kasvuhäiriö 

ELT Anu Lappalainen; Kyynärnivelen kasvuhäiriöt 

ELT Anu Saikku-Bäckström; Spondyloosi 

ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen; Yleisimmät perinnölliset silmäsairaudet 

MMT Katariina Mäki 14.12.2011; Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja 

 

Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki - HETI ry, Artikkelit: 

Katariina Mäki 2010; Jalostuskoiran valinta  

Katariina Mäki, ja Tarja Ekman: Terveempien koirarotujen puolesta - sukusiitosdepressiota ja ma-

tadorijalostusta vastaan  

Mäki, Katariina: Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen 

Katariina Mäki; Käytännön toimintaa rodun elinvoimaisuuden eteen - Pilottiprojekti tuo rotaatioja-

lostuksen koiranjalostukseen  
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8. Liitteet 

Liite 1. Tsekinpaimenkoiran (Chodsky pes) rotumääritelmä  

Liite 2. Chodskyt Suomessa 2018 (Terveystietokanta) 

Liite 3. Yhteenveto Luonne ja terveys 15.12.2018 

Liite 4. Luonnetestatut tsekit 2013-2018 

 

Liite 5. Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n säännöt 

Liite 6, SKL jalostustarkastus käyttäytyminen 

Liite 7, SKL jalostustarkastus ulkomuoto 

 


