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1 YHTEENVETO 
 
Irlanninsusikoirajalostuksen tavoitteena on säilyttää rodun alkuperäiset hyvät 
ominaisuudet. Kehitystyö tulee kohdistaa hyvän luonteen ja terveyden vaalimiseen. 
Rodun lyhytikäisyys on valitettava, yleisesti tunnettu asia. Suomessa on kuitenkin myös 
pitkäikäisiä irlanninsusikoiria, ja niiden sukulinjoja tulisi suosia jalostuksessa nykyistä 
enemmän. Ulkomuotoa jalostettaessa tärkeintä on koiran tasapainoisuus ja oikea 
rakenne, joka mahdollistaa rodulle tyypilliset vaivattomat, joustavat ja tehokkaat liikkeet. 
Koiran mahdollisimman suuri koko ei saa olla itsetarkoitus. 
 
Geenipoolin säilyttämiseen on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota. Aiemmin 
sukusiitoksen ja matadorijalostuksen haittoja ei tunnettu tai tunnustettu ja populaation 
tehollisen koon kasvattaminen edellyttää nyt työtä ja myös jonkin verran 
ulkomuotovaatimuksista tinkimistä. 
 
Rodulla esiintyy lisääntymisongelmia, mikä haittaa erityisesti urosten monipuolista 
käyttöä.  Vaikka urosten toivotun jälkeläismäärän rajoitus on perusteltua, liika tiukkuus 
tässä suhteessa johtaisi ei-toivottuun kehitykseen ainakin ulkomuodon ja ehkä myös 
terveyden suhteen. Toisaalta kansainvälistyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia käyttää 
erilinjaisia koiria jalostukseen. 
 
Luonteet eivät ole rodulla ongelma, mutta niitä on seurattava. Yhteiskunnan muutokset 
asettavat koiran sopeutumiskyvylle suuria vaatimuksia. Nykyisin irlanninsusikoiria asuu 
usein taajamassa tai kaupunkioloissa ja sillä täytyy olla synnynnäiset valmiudet oppia 
hyvä käytös. 
 
Terveyden osalta on sekä vanhoja että uusia ongelmia. Kasvuhäiriöitä on saatu 
paremmin hallintaan. Maksashuntti, dilatoiva kardiomyopatia (DCM) ja syöpätaudit ovat 
edelleen rodun vakiosairauksia, eikä niiden esiintyminen ole merkittävästi vähentynyt. 
Sairauksien periytymistapaa ei tiedetä varmuudella, mikä vaikeuttaa niiden 
vastustamista.  
Rodulle ominaisia silmäsairauksia ovat mm. perinnöllinen harmaakaihi, RD-ryhmä, 
distichiachis, näköhermon kehityshäiriö (mikropapilla). PRA-kantajien tutkitusti terveitä 
jälkeläisiä käytetään paljon jalostukseen eikä yhtään sairasta koiraa ole Suomesta vielä 
löydetty. 
Uusia ilmiöitä ovat lisääntyneet yliherkkyydet ja huono vastustuskyky infektioille, mikä 
saattaa liittyä kapeaan geenipooliin (sisäsiitosdegeraatio) 
 
Ulkomuodollisesti suomalaiset irlanninsusikoirat ovat samalla tasolla ulkomaisten koirien 
kanssa. Muoti-ilmiöitä ja liioiteltuja ominaisuuksia pyritään välttämään, kunhan 
muistetaan rodunomainen irlanninsusikoira. Jalostuksen tavoiteohjelmassa tulee esiin 
kaikki olennainen tieto irlanninsusikoirista Suomessa. Jalostuksen tavoiteohjelmassa 
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käsitellään mm. rodun tausta, luonne, terveys, ulkomuoto ja jalostuksen tavoitteet sekä 
kuvataan niitä toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään. 
 
 

2 RODUN TAUSTA 
 
Manner-Euroopan keltit kasvattivat vinttikoiria, joiden esi-isiä on kuvattu jo egyptiläisissä 
maalauksissa, joista vanhimmat ovat n. 2500 eKr. Kreikasta, ja Kyprokselta on löydetty 
kuvia valtavankokoisista vinttikoirista ajalta 1400–1000 eKr. Keltit Irlannissa olivat 
erityisen kiinnostuneita suurikokoisten vinttikoirien kasvattamisesta, ja heidän koiransa 
olivat isompia kuin muualla Euroopassa. Näillä koirilla oli joko sileä tai karkea turkki. 
Myöhemmin karkeasta tuli vallitseva, mahdollisesti Irlannin ilmaston vuoksi. 
 
Ensimmäiset kirjoitetut tiedot näistä koirista ovat roomalaisen konsulin kirjeessä 
vuodelta 391 jKr., vaikka rotu vakiintui Irlantiin jo ajanlaskun ensimmäisellä vuosisadalla. 
Tältä ajalta kerrotaan tarinaa Setanta-nimisestä nuorukaisesta, joka tappoi seppä Culanin 
vahtikoiran. Hän ryhtyi itse vuodeksi tämän vahtikoiraksi ja sinä aikana koulutti sepälle 
uuden vahtikoiran. Tässä yhteydessä Setanta muutti nimensä Cu-Chulainniksi (Culanin 
koira). Cu-Chulainnilla mainitaan olleen myös lempikoira Luath. 
 
Ensimmäiseltä vuosisadalta on myös Uinseachin kertomus pakomatkasta Skotlantiin 150 
irlantilaisen koiran kanssa. Näitä koiria pidetään skotlanninhirvikoirien kantakoirina. 
 
Kuninkaalliselle sopivana lahjana pidettiin irlantilaisen koiraparin lahjoittamista. Siten 
kuninkaalliset jakoivat toinen toisilleen näitä arvolahjoja keskiajalta aina 1600-luvulle 
saakka erityisesti Manner-Euroopassa ja Skandinaviassa. Niitä lähetettiin Englantiin, 
Espanjaan, Ranskaan, Ruotsiin, Tanskaan, Persiaan, Intiaan ja Puolaan. 
 
Rodun nimi Irish Hound vaihtui Wolfdogiksi todennäköisesti 1400-luvulla. Sen ajan 
asiakirjoista ilmenee, että jokaista kreivikuntaa vaadittiin pitämään 24 wolfdogia 
suojelemassa maanviljelijöiden karjaa susilta. 
 
Cromwellin aikainen asetus vuodelta 1652, jossa nimenomaisesti kielletään irlannin-
susikoirien maastavienti niiden hyödyllisyyden vuoksi, auttoi rodun säilymisessä. 
Susikannan vähitellen hiipuessa 1700-luvulla Brittein saarilta ja irlanninsusikoirien 
jatkuvan maastaviennin johdosta rodun lukumäärä väheni melkoisesti. Väheneminen 
jatkui aina edelleen 1800-luvun puoliväliin saakka, jolloin ennen niin mahtavasta rodusta 
oli rippeet jäljellä. 
 
Rodun pelastajana pidetään kapteeni George Augustus Grahamia, joka kiinnostui 
rodusta 1860-luvulla. Koska silloinen kanta oli erittäin pieni, hän laajensi geenipohjaa 
risteyttämällä rodun viimeisiä yksilöitä pääasiallisesti skotlanninhirvikoirien kanssa. 
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Kertaalleen Graham käytti myös sekä tiibetinmastiffia että venäjänvinttikoiraa. 
Tanskandoggia ja jossain määrin myös englanninvinttikoiraa käytettiin 1800-luvun 
loppupuolella. Grahamin työn jatkajista merkityksellisin oli I.W. Everett, joka käytti 1900-
luvun alkupuolella menestyksekkäästi sekä tanskandoggia että tanskandoggi-
skotlanninhirvikoira risteytystä saadakseen kokoa ja vahvuutta lisää. Takaisinristeytysten 
ja tiukan valinnan avulla silloiset kasvattajat onnistuivat säilyttämään oikean tyypin. 
 
Irlanninsusikoiralla on pääasiallisesti ollut kaksi käyttötarkoitusta. Rotu on liittynyt 
saumattomasti Irlannin sotaisaan historiaan, sillä sotapäälliköiden varustukseen kuului 
aina myös irlanninsusikoira, ja niiden urhoollisuudesta on kirjoitettu useita balladeja. Sen 
lisäksi irlanninsusikoiraa on käytetty lähinnä suden, villisian ja hirven metsästykseen 
samoin kuin karjan ja muun omaisuuden vartiointiin.  
 
Irlannin Kennelklubilla oli näyttely Dublinissa vuonna 1879, ja siellä irlanninsusikoiralla 
oli oma luokkansa. Englantiin perustettiin ensimmäinen Irlanninsusikoirayhdistys vuonna 
1885, ja samana vuonna myös rotumääritelmä hyväksyttiin. Irlannin yhdistys perustettiin 
vuonna 1925. Irlanninsusikoiraan liittyy tänäkin päivänä sama mystinen maine, joka sillä 
oli jo keskiajalla. Se herättää ihmisissä suurta kiinnostusta ja sitä pidetään usein 
irlantilaisen kulttuurin vertauskuvana, kelttiläisen menneisyyden muistona. Nykyisin 
irlanninsusikoiria kasvatetaan kaikkialla maailmassa, mutta Englanti ja Irlanti ovat rodun 
harrastajien ja kasvattajien kannalta edelleen merkityksellisimmät maat.  
Lähdeteokset 1,2,3 
 
Kennelliiton tietojen mukaan ensimmäiset irlanninsusikoirat tulivat Suomeen 1930-
luvulla. Vuosikymmenen kuluessa syntyi maassa jopa muutamia pentueita, mutta sodan 
aikana kanta tuhoutui. 
 
Irlanninsusikoiria ryhdyttiin kasvattamaan uudelleen 1960-luvun loppupuolella. Tällöin 
tuotiin maahan mm. nykyisen kannan ”kantakoirat”, uros Ballykelly Mulrooney 
Englannista ja narttu Biddy av Kroodden Norjasta, jonka sukutaustat olivat täysin 
englantilaiset. Nämä kaksi koiraa esiintyvät vieläkin monen nykypäivän kasvattajan 
koirien taustoissa. Muiden 60-luvun tuontikoirien merkitys jäi vähäiseksi. 
 
Kantaa vahvistettiin jatkuvasti tuonneilla. 1970-luvun alkupuolella tuotujen 
irlanninsusikoirien joukossa oli ensimmäinen ”suuri vaikuttaja”, uros Ballykelly Rogan. 
Ensimmäisen polven jälkeläisiä sillä oli 18 kappaletta. Tälle vuosikymmenelle mahtuu 
myös toinen suuri vaikuttaja, 1977 Irlannista tuotu uros Athcarne Bran. 1978 tuotiin 
Irlannista Suomeen narttu Marion of Nendrum, jonka merkitys suomalaiselle 
irlanninsusikoirakannalle on myös ollut huomattava. 
 
Rodun suosio kasvoi 1980-luvulla. Ruotsista tuotu Wolf Tone Sean O’Casey 
(jalostuskäytössä 1982–87) oli 80- ja 90-luvulla eniten suomalaiseen 
irlanninsusikoirakantaan vaikuttanut uros. Kun yhteistyö Ruotsin kanssa vaikeutui 
raivotaudin suljettua rajat länteen, avautuivat ovet Keski-Eurooppaan, mahdollisuus jota 
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rodun kasvattajat hyödynsivät hyvin. Jalostusmateriaalia hankittiin pääasiallisesti 
Saksasta ja Hollannista.  
 
Rodun suosio pysyi vakaana 1990-luvun alussa, mutta kääntyi hienoiseen laskuun 
puolivälin jälkeen. Vuosikymmentä voi kutsua kansainvälistymisen ajaksi, koska aiemmin 
vain harvoilla kasvattajilla oli suhteita ulkomaisiin kasvattajiin. Tämän vuosikymmenen 
aikana kasvattajat ja harrastajat ennakkoluulottomasti hakivat kontakteja ulkomailta ja 
myös hyödynsivät niitä. 2000-luvulla tuontikoirien määrä on lisääntynyt ja 
monipuolistunut. Myös yhteistyö Ruotsin kanssa on jälleen virinnyt helpottuneiden 
rabiessääntöjen myötä. 
 
Nykyään irlanninsusikoira on liikuntaa vaativa ihmisen seuralainen. Vinttikoirana sen 
kanssa voidaan harrastaa sekä maasto- että ratajuoksukilpailuja, mutta toistaiseksi 
harrastajamäärät ovat pysyneet pieninä niin meillä kuin muuallakin.  Pohjois-Amerikassa 
irlanninsusikoiria käytetään yhä lähinnä kojoottien metsästykseen. Irlanninsusikoira voi 
osallistua kansallisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan kulloinkin voimassa 
olevien näyttelysääntöjen mukaan. 
 
 

3 JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 
Suomen Irlanninsusikoirat ry perustettiin Tampereella 27. huhtikuuta 1969. Samana 
vuonna se hyväksyttiin Suomen Vinttikoiraliiton jäsenyhdistykseksi. Suomen 
Irlanninsusikoirat ry erosi Suomen Vinttikoiraliitosta 1.1.2008. Rotujärjestöksi yhdistys 
tuli 28. marraskuuta 1988. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi ensimmäisen kymmenen 
vuoden aikana rauhallisesti, ja yli kahdensadan jäsenen päästiin 1980. Jäsenmäärän 
kehitys on seurannut rekisteröintien kehitystä. 80-luvun loppupuolella jäsenmäärä oli 
nykyistä korkeampi. Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli 242. 
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 
kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. 
Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.  
 
Yhdistyksen hallitus nimeää yhdistyksen jäsenistä jalostustoimikuntaan vähintään neljä 
(4) jäsentä. Lisäksi voidaan valita yksi varajäsen ja ulkomuototuomarijäsen sekä kaksi 
harjoittelijajäsentä. Jalostustoimikunnan toimikausi on (3) vuotta kerrallaan jatkuen 
kuitenkin siihen asti kunnes uusi jalostustoimikunta on nimetty. Vähintään kaksi (2) 
jalostustoimikunnan jäsentä on suorittanut SKL:n jalostusneuvojan peruskurssin 
hyväksytysti tai omaa muutoin vastaavan pätevyyden. 
Rotujärjestön jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu neuvonta sekä rodusta tarpeellisen 
tiedon kerääminen ja jakaminen. Kanavina toimivat kasvattajapäivät, yhdistyksen 
nettisivut sekä yhdistyksen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tarvittaessa 
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jalostustoimikunnalta saa myös yksilöllistä neuvontaa. Jalostustarkastuksia on tehty 
1970-luvulta lähtien. Niitä järjestetään tarvittaessa kasvattajien tarpeiden mukaan. 
Kasvattajilla on kuitenkin viime kädessä sekä valinnan vapaus että vastuu. 
Jalostustoimikunnan toimintaohje on vahvistettu hallituksessa 6.3.2018 (liite 6). 
 
 

4 RODUN NYKYTILANNE 
 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 

 
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) 
runsautta. Puhutaan myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, 
sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa 
rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja 
suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on 
tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa 
esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja 
perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä 
vaihtelua. 
 
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa 
rodun koirista ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on 
rodun yksilömäärään nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät 
geeniversionsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta 
saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää 
jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota ole. 
 
Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko 
huomioiden se rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä 
pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % 
rodun koirista.  
 
Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on 
suurilukuisissa roduissa 2–3 % suhteessa rodun neljän vuoden rekisteröinteihin. Jos 
rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei yksittäinen 
koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20–50 koiralle. Yhdessäkään rodussa ei 
yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla 
saisi olla 4–6 % suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin. (Lähde 22, 23) 
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Irlanninsusikoiria rekisteröidään Suomessa noin 100–190 kpl vuodessa (ka.120/vuosi). 
Vuodesta 2009 on Suomessa rekisteröity vuosittain noin 20 pentuetta ja keskimääräinen 
pentuekoko on 6,2.  
Koiria tuodaan vuosittain ulkomailta hieman alle 10. Suomalaiset kasvattajat ovat 
pitkään tehneet yhteistyötä aluksi Brittein saarten kasvattajien kanssa ja rajojen auettua 
kunnolla myös eurooppalaisten kasvattajien kanssa. Tämä on johtanut tilanteeseen, 
jossa suomalaisten koirien suvut ovat melko yhteneväisiä eurooppalaisten koirien  
sukujen kanssa. Brittein saarten kasvattajat ovat nykyään myös rajojen aukeamisen 
myötä hankkineet itselleen paljon eurooppalaisten koirien linjoja, joten myös tältä osin 
on sukutauluissa paljon samoja koiria. 
 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

 
Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. 
Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari 
sisältää geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta 
esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että 
emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta 
suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, resessiiviset 
alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä. 
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-
tytärparituksessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja 
serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta 
jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa 
jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten 
resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %.  
 
Koirilla on eri rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella 
pyritään tuottamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit 
esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta 
sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset 
homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa 
perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä 
kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia yhdistelmiä ei ole.  
 
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen 
sukusiitosasteen ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman 
heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, 
pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä 
sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste 
kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa 
sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.  
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Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, 
joten vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen 
saman taustainfon perusteella. Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven 
perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %. (Lähde 23.) 
 
Taulukko 1. vuositilasto – rekisteröinnit 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Pennut (kotimaiset) 113 170 97 111 147 128 190 137 138 129 
Tuonnit 6 7 9 9 5 10 11 8 15 6 
Rekisteröinnit yht. 119 177 106 120 152 138 201 145 153 135 
Pentueet 17 29 13 18 23 25 30 21 25 20 
Pentuekoko 6,6 5,9 7,5 6,2 6,4 5,1 6,3 6,5 5,5 6,4 
Kasvattajat 12 19 12 16 16 19 19 18 15 16 
jalostukseen käytetyt 
eri urokset 

          

- kaikki 15 18 10 16 20 23 21 17 19 16 
- kotimaiset 8 10 6 11 10 13 15 10 12 12 
- tuonnit 3 7 3 3 8 7 6 6 6 4 
- ulkomaiset 4 1 1 2 2 3 0 1 1 0 
- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 

3v 1kk 3v 5kk 2v 8kk 2v 8kk 2v 
10kk 

3v 5kk 2v 
11kk 

2v 
10kk 

2v 9kk 2v 9kk 

jalostukseen käytetyt 
eri nartut 

          

- kaikki 17 29 12 18 23 25 29 21 25 20 
- kotimaiset 15 25 11 17 19 22 26 18 22 18 
- tuonnit 2 4 1 1 4 3 3 3 3 2 
- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 

4v 5kk 3 v 10 
kk 

3 v 6 
kk 

3 v 6 
kk 

3 v 9 
kk 

3 v 5 
kk 

3 v 10 
kk 

3 v 1 
kk 

3 v 4 
kk 

3 v 8 kk 

Isoisät 27 35 20 28 34 38 34 32 34 28 
Isoäidit 29 36 21 30 37 41 36 35 32 29 
Sukusiitosprosentti 2,10% 2,42% 1,08% 3,72% 4,14% 2,52% 2,24% 2,32% 2,32% 1,96% 

 
Ylläolevasta taulukosta näemme, että rekisteröinnit ovat viimeisen 10 vuoden aikana 
hieman laskeneet. Jalostukseen käytettävien koirien ikä on hieman noussut sekä 
uroksilla että nartuilla. Tämä suunta saattaa vaikuttaa positiivisesti elinajan 
ennusteeseen, koska monet sairaudet ilmenevät koiran aikuisiässä. Sukusiitosprosentti 
on pysynyt alhaisena, mikä omalta osaltaan auttaa rodun monimuotoisuutta. 
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4.1.2 Jalostuspohja    

 
Taulukko 2 Jalostuspohja rekisteröintivuoden mukaan  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Per vuosi           

- pentueet 17 29 13 18 23 25 30 21 25 20 
- jalostukseen 
käytetyt eri urokset 

15 18 10 16 20 23 21 17 19 16 

- jalostukseen  
käytetyt eri nartut 

17 29 12 18 23 25 29 21 25 20 

- isät/emät 0,88 0,62 0,83 0,89 0,87 0,92 0,72 0,81 0,76 0,80 
- tehollinen populaatio 22 

(65%) 
32 
(55%) 

15 
(58%) 

23 
(64%) 

29 
(63%) 

32 
(64%) 

34 
(57%) 

26 
(62%) 

30 
(60%) 

25 (62%) 

- uroksista   
käytetty jalostukseen 

2% 4% 5% 9% 7% 14% 9% 10% 15% 16% 

- nartuista  
käytetty jalostukseen 

0% 2% 2% 6% 11% 32% 20% 25% 21% 24% 

Per sukupolvi (4 
vuotta) 

          

- pentueet 77 83 79 96 99 101 96 92 92 84 
- jalostukseen  
käytetyt eri urokset 

44 49 53 59 62 58 52 54 58 56 

- jalostukseen  
käytetyt eri nartut 

62 73 69 82 83 80 79 82 78 67 

- isät/emät 0,71 0,67 0,77 0,72 0,75 0,72 0,66 0,66 0,74 0,84 
- tehollinen populaatio 73 

(47%) 
84 
(51%) 

84 
(53%) 

97 
(51%) 

99 
(50%) 

95 
(47%) 

90 
(47%) 

93 
(51%) 

93 
(51%) 

84 
(50%) 

- uroksista  
käytetty jalostukseen 

5% 6% 9% 10% 10% 12% 12% 13% 16% 16% 

- nartuista  
käytetty jalostukseen 

3% 6% 14% 18% 22% 24% 22% 24% 25% 26% 

 
Tehollinen populaatio kuvaa koko geenipohjan laajuutta. Mitä pienempi tehollinen  
populaatio, sitä nopeammin keskimääräinen sukusiitosaste kasvaa ja samalla 
geneettinen monimuotoisuus pienenee. Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea 
kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja käyttökoirilla viisi vuotta. 
Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään neljä kertaa jalostukseen  
käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista 
populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen. Jos 
aineisto ei ole sukupuiltaan tarpeeksi täydellinen, voidaan käyttää jalostuskoirien 
lukumääriin perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös Suomen Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä. Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta suuren 
yliarvion, koska siinä oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on 
tasaiset jälkeläismäärät. 
 
Populaation tehollista kokoa voidaan arvioida vuosittain tai sukupolvittain kaavalla: 
Ne=4*Nm*Nf / (Nm + Nf), jossa Nm on siitokseen käytettyjen urosten ja Nf siitokseen 
käytettyjen narttujen lukumäärä ja Ne on tehollinen populaatiokoko. Kaava olettaa 
koirille tasaiset jälkeläismäärät ja kuvaa siis ideaalipopulaatiota ja antaa yliarvioita, 
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mutta sen perusteella voidaan todeta kehityssuunta. Kaavassa ei oteta huomioon 
jalostukseen käytettyjen koirien keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Koiranetissä julkaistut 
luvut on laskettu tällä kaavalla, mikä antaa liian suuren arvion todelliseen tilanteeseen 
nähden. Tehollinen populaatioprosentti syntyy vertaamalla tehollisen populaation 
määrää ideaalitilanteeseen, jossa vuoden aikana syntyneillä pennuilla on eri isä ja eri 
emä. (Lähde 21,22, 23) 
 
Taulukko 3 Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta 

 
 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Uros  pentueita pentuja %-
osuus 

kum
ulat.

% 

pentueita pentuja pentueita pentuja 

1 STERN VOM WELZERBERG 2014 5 49 3,60% 4% 3 25 5 49 
2 GREIRISH XCALIBUR 2008 6 47 3,46% 7% 10 88 6 47 
3 MERIAN NELSON 2007 6 44 3,24% 10% 14 80 6 44 
4 GOGAMAGOG´S DERMOT  2007 4 37 2,72% 13% 4 25 4 37 
5 DE MAJODIAN THE ONE 2007 4 36 2,65% 16% 20 84 4 36 
6 SUSILAAKSON HULK 2015 4 32 2,35% 18% 0 0 4 32 
7 GLOR NA GAEL CEDRIC 2013 4 31 2,28% 20% 1 5 4 31 
8 NIGHTWING COUNTRY BOY 2010 5 31 2,28% 23% 3 20 5 31 
9 KNALLÅSENS QENT 2014 3 28 2,06% 25% 0 0 3 28 
10 RYSHERON´S FRANKIE D AT 

SAPWOODS 
2008 4 26 1,91% 27% 9 57 4 26 

11 QUEST IRMIDU 2010 4 26 1,91% 28% 3 25 4 26 
12 TSARSKAJA PRIHOT OLIVER 

RIVERWOLF  
2014 3 36 1,91% 30% 0 0 3 26 

13 RIVERWOLF NEPTUNUS 2009 2 23 1,69% 32% 1 10 2 23 
14 DEBITUSLAETUS LEGENDA 2013 3 23 1,69% 34% 1 5 3 23 
15 CAREL WOLF ROMEO 2006 3 22 1,62% 35% 11 94 6 37 

 
Kumulatiivisesti irlanninsusikoirissa on käytetty 26:tta urosta tuottamaan 50 % tämän 
jakson pennuista. 
 
15 käytetyimmästä  uroksesta  vuosina  2009–2018  kahdeksan  on  tuontikoiria  
ulkomailta. Koiria on tuotu Ruotsista, Saksasta, Unkarista, Iso-Britanniasta, Venäjältä, 
Tsekeistä ja Yhdysvalloista. 
 
RUNSAIMMIN JALOSTUKSEEN KÄYTETYT UROKSET: 
Stern vom Welzerberg (1) ja Nightwing Country Boy (8) ovat varsin Nutstown-taustaisia. 
Kummankin moninkertainen esi-isä on Capitan of Shantamon. 
Suvultaan samaan ryhmään kuuluvat Greirish Xcalibur (2), Carel Wolf Romeo (15) ja sen 
poika Riverwolf Neptunus (13). Kaikissa on yhteisenä esi-isänä Ruotsissa käytetty Olov vd 
Oelmühle (poikansa Wolf Tone Don Juan kautta). 
Merian Nelsonilla (3) on Gogamagog's Dermotin (4) kanssa yhteisenä esi-isänä Erinwood 
Ottomar vd Oelmühle. Debitus Laetus Legendan (14) äidin äiti on Nelsonin sisar. 
De Majodian The Onen (5) isä Kellyhide's Ambrosius on myös Susilaakso Hulkin (6) emän 
isä. Debitus Laetus Legendan taustalla oleva Queen Of Hearts Fionnmae on myös näiden 
urosten takana. 
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Wolfhouse M-pentuja (Mythical, Melody Maker) on Glor Na Gael Cedricin (7), 
Gogamagog's Dermotin(4), De Majodian The Onen (5), Knållasen’s Qentin (9) ja 
Susilaakso Hulkin(6) esi-isissä. 
Tsarskaja Prihot Oliver Riverwolfin (12) takana on Pitlochry's King Kevin, joka on 
edustettuna vahvasti narttujen puolella. 
Rysheron Frankie at Sapwoods (10) on puhtaasti amerikkalaista linjaa. Sen taustan 
Stonebrook-koirien jälkeläisiä on runsaasti Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. 
Quest Irmidun (11) isän puolella kertautuu Nasch from the Good Heath, emän puolella 
taas Zeno vd Oelmühle. 
 

Taulukko 4 Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua 

 
 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Narttu  pentueita pentuja %-osuus pentue
ita 

pentuja pentueita pentuja 

1 RIVERWOLF DONATELLA 
VERSACE 

2011 2 25 1,84% 2 15 2 25 

2 DOSCARTHA AFRODITE 2008 3 25 1,84% 7 45 3 25 
3 DOSCARTHA EMILY PRENTISS 2013 2 24 1,76% 2 16 2 24 
4 RIVERWOLF TERESA LISBON 2012 2 22 1,62% 0 0 2 22 
5 DE MAJODIAN PRIMA DONNA 2008 3 21 1,54% 15 51 3 21 
6 MAMI´S BEARDIE QUEEN OF 

FAIRYCASTLE 
2012 2 20 1,47% 0 0 2 20 

7 OSCAILTE AON NOLA 2009 2 19 1,40% 4 32 2 19 
8 STRANGER´S EMILY PEARSON 2006 2 18 1,32% 3 19 3 27 
9 DOROHTY DI CASTELLO BERGE 2011 2 18 1,32% 5 30 2 18 
10 DOSCHARTHA CRIMINAL MIND 2011 2 18 1,32% 3 33 2 18 
11 RIVERWOLF CHARLOTTE YORK 2008 2 18 1,32% 7 43 2 18 
12 FILOMEIDES KLEOPATRA 2011 2 17 1,25% 0 0 2 17 
13 BROKENWHEEL LINNAEA 2007 2 16 1,18% 5 27 2 16 
14 BROKENWHEEL NEOTTIA 2009 2 16 1,18% 1 10 2 16 
15 HARMAASUDEN BRUNHILDA 2014 2 16 1,18% 0 0 2 16 
 

ENITEN PENTUJA TUOTTANEET NARTUT: 
Eniten käytetyt nartut ovat paljon useammin läheistä sukua toisilleen kuin urokset. 
Riverwolf Charlotte York (11) on Carel Wolf Romeon tytär, Riverwolf Donatella Versace 
(1), ja Riverwolf Teresa Lisbon (4) sen lapsenlapsia. 
Stranger's Emily Pearsonin (8) äidinäiti on Queen Of Hearts Fionnmae, joka on uroksen 
De Majodian The One äiti. De Majodian Prima Donna (5) on em. uroksen sisar ja 
Harmaasuden Brunhildan (15) isänemän äiti. Harmaasuden Brunhildan äiti on Oscailte 
Aon Nola (7), jonka takana on (ruotsalaisten ohella) erisukuisia amerikkalaisia koiria. 
Rathkeale's Jewel on yhteinen Dorothy di Castello Bergen (9) kanssa. Suvussa ovat myos 
sisarukset Quincy ja Shadow of Kilmara. Harmaasuden Brunhildan (15) takaa löytyy 
Pitlochry's Catwaezle, joka on myös Filomeides Kleopatran(12) sukutaulussa 3. polvessa 
Doscartha Afrodite (2) ja Doscartha Criminal Mind (10) ovat Fernmark Kleion tyttäriä. 
Doscartha Afrodite on Filomeides Kleopatran (12) äiti. Doscartha Criminal Mindin tytär 
on Doscartha Emily Prentiss (4).  
Brokenwheel Linnaea (13) ja Neottia (14) ovat sisarpuolia, emä Brokenwheel Gagea, 
jonka isä on muista linjoista hävinnyt USAn tuonti Keireen's Echo of Kaelyn. 
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4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

 
Taulukko 5 Eri maiden Irlanninsusikoirien rekisteröintimäärät 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Ruotsi 126 83 159 85 123 169 88 199 133 131 
Saksa  498 468 486 545 430 522 561 465 598 
Iso-Britannia  372 256 293 282 322 302 321 352 343 
Irlanti  90 111 104 114 144 160 135 141 163 
Ranska   206 220 187 178 147 238 262 163 

 
Vuoden 2018 rekisteröintitilastoja ei ole ollut saatavilla taulukkoa laatiessa. Esimerkiksi 
Irlannin rekisteröintivuosi on heinäkuu-kesäkuu. 
 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta  

 
Irlanninsusikoirien rekisteröintimäärä on pysynyt suunnilleen saman suuruisena koko 
ajan, noin 100–190 kpl vuodessa (ka.120/vuosi). Populaation koko on melko vakio 
Suomessa.  Keskimääräinen pentuemäärä on 22 ja pentuekoko vuosina 2009–2018 on 
5,1–7,5 ja ka. on 6,2 pentua per pentue. Parikin toteutumatonta pentuetta näkyy heti 
rekisteröintimäärissä. Nykyisillä rekisteröintimäärillä ei 1–2 vuoden tasolla voida 
määrittää tilastollisesti merkittäviä trendejä. Jalostuskoirien käyttöönottoikä on pysynyt 
suunnilleen samana, koska alle 2 vuotiaita narttuja ei tule käyttää jalostukseen. Urosten 
kohdalla alle 15kk ikäistä koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Tuontikoirien määrän 
keskiarvo vuosina 2009–2018 on 7,9 koiraa. Rotu ei myöskään ole jakautunut käyttö- tai 
näyttelylinjoihin. Sukusiitosaste on Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana ollut 
keskimäärin 2,48, ja jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteena onkin pitää se alhaisena, 
jotta rotu säilyisi mahdollisimman monimuotoisena ja terveenä. 
 
Suomeen on kautta aikojen tuotu jalostuskoiria Euroopasta ja Brittein saarilta. 
Lähes kaikilla jalostuskoirilla löytyy viimeistään kolmannesta polvesta 
keskieurooppalainen vanhempi, useimmilla jo aikaisemminkin. Kaikilla koirilla yhteiset 
esivanhemmat löytyvät tällä hetkellä 10–15 sukupolvesta. 
Rodun tehollinen koko on viime vuodet pysynyt melko samana. Vuositasolla 55%-65% ja 
per sukupolvi (4 vuotta) 47%-53%. 
Suomessakin jalostukseen käytettyjen koirien osuus on pieni. Rodussamme samojen 
yhdistelmien toistaminen on erittäin harvinaista, viimeisen 10 vuoden aikana on 
syntynyt 230 pentuetta, joista 5 yhdistelmää on tehty kaksi kertaa. 
 
Vaikka muutamaa urosta on aikanaan käytetty paljon, eivät niiden toisen polven 
jälkeläismäärät ole liian suuria (kts. taulukko 3). Suurin osa irlanninsusikoirien pennuista 
myydään harrastuskoiriksi, ja jalostukseen käytetään melkein aina vain sitä yksilöä, jonka 
kasvattaja mahdollisesti pitää itse tai sijoittaa.  
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4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä 
rodun käyttötarkoituksesta  

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: ”Lampaita kotona, leijonia saalistaessaan.” 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus 
KÄYTTÖTARKOITUS: Irlanninsusikoiria käytettiin susien ja hirvieläinten metsästyksessä. 
Myös Manner-Euroopassa niillä metsästettiin susia, jotka siihen aikaan olivat kiusana 
laajoilla alueilla. 
 

4.2.2 Jakautuminen näyttely-, käyttö-, tms. linjoihin  

Suomessa irlanninsusikoirat eivät ole jakautuneet näyttely- tai käyttölinjoihin. Linjojen 
eriytymisen sijasta kasvattajat/omistajat ovat kiinnostuneet eri harrastemuodoista, 
kuten näyttely- ja käyttöpuolen harrastamisesta. Näyttelyt ovat suosituin 
harrastusmuoto, maastojuoksua harrastaa n 10 koiraa aktiivisesti, ratajuoksioita on 
satunnaisesti 1-2 koiraa samoin agilityä ja tokoa harrastavia. Kaverikoira toimintaankin 
on saatu innostuneita koiria omistajineen. Samat yksilöt pärjäävät eri lajeissa. 
 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai 
käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus  

 
Rotu ei kuulu PEVISAAN (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma). 
Irlanninsusikoiria on Suomessa luonnetestattu vain satunnaisesti. Vuonna 2018 on 
aloitettu Suomen Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen käyttöönoton 
valmistelu. Jalostustoimikunnan alaisuuteen on perustettu luonnetoimikunta, joka tekee 
tarkastuksia kennelliiton kanssa yhteistyössä. Vuonna 2019 tammikuussa on otettu 
käyttöön Suomen Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili. 
Ensimmäinen käyttäytymisen jalostustarkastus on tehty 19.1.2019. 
 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

 
Irlanninsusikoirien luonne on pääpiirteissään säilynyt erinomaisena, eikä päivittäinen 
elämä aiheuta ongelmia. Koiran suuren koon vuoksi se täytyy kasvattaa 
yhteiskuntakelpoiseksi jo pienestä pitäen. Näinkin suuren koiran huonot käytöstavat ovat 
erittäin näkyviä ja myös laajalle kantautuvia. Yhteiskunnan muuttuessa yhä 
vaativammaksi ja rajoittavammaksi koirien käytöksen osalta täytyy koirien sopeutua 
muutokseen. Ihmisiin aggressiivisesti suhtautuvia koiria ei juuri ole, mutta toisille koirille 
murisevia tavataan aina välillä tapahtumissa. Arviot perustuvat kasvattajapäivillä käytyyn 
keskusteluun luonteista, sekä rotujärjestön kotisivuilla olleeseen luonnekyselyyn vuonna 
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2013, johon saatiin 78 vastausta. Epätyypillisiä käyttäytymismalleja ja 
luonneominaisuuksia ei tule hyväksyä 
 
2009-2018 näyttelykäynneistä (5069 näyttelykäyntiä) on käytöksen vuoksi 5 koiraa 
saanut laatuarvostelun HYL (hylätty) ja 10 koiraa EVA (ei voida kaikilta osin arvioida). 
 
Näyttelyissä suurin osa luonteesta annetuista maininnoista on rodunomainen 
lähestyttäessä. Yleisessä osiossa on ollut joitain rasteja kohdassa väistää. Huomioiden 
kaikki näyttelyssä käynnit ovat ulkomuototuomareiden mielestä rotumme luonteet 
pääosin kunnossa. 
 
Sukupuolten välisiä eroja ei irlanninsusikoirissa käytännössä ole, molemmat sukupuolet 
ovat melko helposti koulutettavia ja avoimia, ystävällisiä koiria. Joillain yksilöillä esiintyy 
aggressioita toisia koiria kohtaan. Rodussa ei ole osoitettavissa aggressiivisia linjoja. 
 
Irlanninsusikoirien luonne ei muutu koiran alkuperämaan mukaan. Ulkomaisilla koirilla 
on hyvinkin samanlainen luonne kuin suomalaisilla koirilla, eikä ulkomaille vietyjen 
suomalaisten koirien luonne eroa uuden kotimaan koirista. Yksi suurimmista rodun 
ihailun kohteista – niiden luonne – on maasta tai maanosasta huolimatta pysynyt 
samanlaisena. 
 
Jalostustarkastusten määrä on hyvinkin pieni, koska jalostuksen tavoiteohjelman 
mukaisesti jalostukseen käytettävillä koirilla on ollut vaadittavat näyttelytulokset. 
Jalostustoimikunta on tehnyt kasvattajavierailuja, joiden yhteydessä on suoritettu 
jalostustarkastuksia ja jälkeläistarkastuksia kasvattajan niin halutessa.   
 
Kasvattajat vastasivat vuonna 2017 tehtyyn kyselyyn (33 lähetettyä, 15 vastausta) 
luonteen osalta seuraavaa: 10 vastasi luonteiden pysyneen ennallaan, 5 vastasi 
luonteiden hieman huonontuneen.  
 
 
Taulukko 6a 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyvät luonnetestit:  

           

           

 
 
 
 
 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

LTE 1 2 3 1 2 1 0 1 2 1 
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Taulukko 6b 
Luonnetestissä käyneiden irlanninsusikoirien saamat pisteet vuosina 2009-2018 

 Arvo Osasuoritus Pis-
tee
t 

             

1 1 Toimintakyky 15 15 -15 -15 -15 -15 15 -15 15 15 -15 -15 -15 0 

2 1 Terävyys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 1 Puolustushalu -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 3 -1 -1 0 

4 -1 Taisteluhalu -10 -20 -10 -30 -20 -20 -10 -10 -10 -10 -10 -20 -10 0 

5 1 Hermorakenne 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 -35 0 

6 2 Temperamentti 30 30 30 30 30 -15 30 30 30 30 30 30 30 0 

7 1 Kovuus -16 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -16 0 

8 3 Luoksepäästävyys 30 45 45 30 45 30 45 45 45 45 30 30 30 0 

9 +++ Laukauspelotto-
muus 

++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ +++  

 Yhte
ensä 

 84 121 93 58 83 23 123 93 125 123 82 68 -16 0 

 
MH-kuvauksessa oli 11 vuoden aikana käynyt 1 koira. 
 
Vuoden 2019 alussa rotujärjestölle perustettiin luonnetoimikunta ja laadittiin luonteen 
ihanneprofiili kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastukseen (liite 11). 
Käyttäytymisen jalostustarkastus tilaisuuksia on järjestetty 2 kpl vuoden 2019 aikana ja 
niihin osallistui 18 koiraa. 
 

 I = ihanne N = neutraali E = ei toivottava H = hylätty 

1. Ihmisen kohtaaminen 

1.1. a 5 1   

1.1. b  6   

1.1. c 2 3 1  

1.2. a  5 1  

1.2. b  6   

1.3.  6   

2. Käsiteltävyys 

2.1. 1 5   

2.2. 6    

3. Jahtaaminen 
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3.1.  6   

3.2.  6   

4. Aktiivisuus/passiivisuus 

4. 1 3 2  

5. Vieras koira 

5. 6    

6. Epätavalliset alustat 

6.1. a 3 3   

6.1. b 6    

6.1. c 3 3   

6.2. a 1 5   

6.2. b 3 2 1  

6.2. c 3 2 1  

7. Ihmisjoukko 

7.1. 1 4 1  

7.2.  5 1  

7.3.  4 2  

7.4. 1 4 1  

7.5. 2 2 2  

7.6.  5  1 

8. Äänet 

8.1. 5  1  

8.2. 3 3   

8.3. 3 2 1  

8.4. 3 2 1  

9. Muut huomiot 

9. a  6   

9. b 1 5   

9. c 6    
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4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

 
Irlanninsusikoira on vinttikoira ja kaikille vinttikoirille on tyypillistä eriasteinen 
metsästyskäyttäytyminen. Irlanninsusikoiran alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut 
metsästää susia ja suurriistaa. On hyvin vaikea arvioida luonteen soveltumista 
alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, koska Suomen metsästyslaki kieltää sen. Suomessa 
on kuitenkin mahdollista harrastaa rata- ja maastojuoksua sekä ajuekokeessa (virallinen 
käyttökoe), jotka ovat jonkinlainen korvike metsästykselle. 
 
Ratakokeet ovat nopeuskilpailuja, jossa samassa lähdössä juoksee 2-6 koiraa seuraten 
viehettä ovaalinmuotoisella radalla. Kilpailuja järjestetään viidellä vinttikoiraradalla, 
jotka sijaitsevat Helsingissä, Hyvinkäällä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Vinttikoirien 
maastokokeissa koirat juoksevat pareittain maastoon tehdyllä mutkittelevalla radalla 
viehettä ajaen. Tuomarit pisteyttävät jokaisen koiran suorituksen ja eniten pisteitä 
kerännyt koira voittaa. Maastokokeita järjestetään ympäri Suomea, kisapaikkoina ovat 
laajat peltoalueet ja hiekkakuopat. Ajuekokeet muistuttavat maastokokeita, mutta ovat 
oma koemuotonsa. Ajue koostuu kolmesta koirasta, jotka pystyvät toimimaan 
yhteistyössä viehettä metsästäessä. 
 
Näihin kokeisiin osallistuminen voi antaa jonkinlaisia viitteitä metsästystaipumuksesta. 
Toisaalta on innokkaasti riistan perään lähteviä koiria, jotka eivät aja keinoviehettä. 
Vuosittain näihin kokeisiin osallistuu vaihteleva määrä koiria, lähinnä kyseessä ovat 
asialle omistautuneet harrastajat sekä muutamat uudet pennunostajat.  
 
Rotujärjestö järjestää teemapäiviä, joissa järjestetään mm. epävirallinen 
maastojuoksukilpailu. Lisäksi järjestetään maastomestaruuskilpailut. Keväisin on 
”harmaiden juoksupäivä”, jolloin kaikki halukkaat saavat kokeilla sekä maasto- että 
ratajuoksua.  
 
Taulukko 7 Irlanninsusikoirien määrä juoksukilpailuissa vuosina 2009–2018  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Maasto 19 19 17 37 25 20 19 26 18 30 
Rata 7 5 3 3 2 5 0 0 0 0 
Ajue 0 0 3 5 0 2     

Vinttikoirien ajuekokeita on järjestetty vuodesta 2013 alkaen. 
 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen  

 
Irlanninsusikoirien lisääntymiskäyttäytymisessä ei tiedetä olevan suurempia ongelmia. 
Kasvattajien antamien vastausten perusteella voidaan todeta, että juoksuväli on 
yleisimmin noin 5–8 kk. Nartuilla tulee yleisesti hyvin maitoa, joskus keisarileikatuilla 
nartuilla maitoa ei ole tullut. Kuitenkin katsottiin, että maidon tuotannossa ei ole mitään 
ongelmia isojenkaan pentueiden kanssa. Nartut hoitavat imettämisen mielellään kuten 
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myös pentujen hoivaamisen. Hoivaaminen vaihtelee hieman, mutta kasvattajat eivät koe 
siinä ongelmia. Irlanninsusikoirilla keinosiemennysten määrä on nousussa. Syynä on 
usein välimatka ja ulkomaisten urosten käyttö. (Liite 9) 
 
Irlanninsusikoirilla ei ole erityisesti havaittavissa ikään liittyviä käytöshäiriöitä. Edes 
pitkäikäisemmillä yksilöillä ei ole raportoitu käyttäytymisen ongelmia. Irlanninsusikoira 
on hyvin sosiaalinen koira, joka tulee toimeen ja viihtyy laumassa. Useimmat koirat 
tulevat toimeen kaikenkokoisten koirien kanssa ja varovat huolellisesti pienempiä. 
Toisilla yksilöillä on ajovietti kehittyneempi, ja ne voivat ryhtyä ajamaan pienempiä koiria 
takaa vain viettinsä takia. Huomattuaan virheen koirat useimmiten keskeyttävät ajon.  
Pääasiallisesti irlanninsusikoirat suhtautuvat hyvin ystävällisesti sekä vieraisiin että 
tuttuihin koiriin, mutta toki laumana elävillä koirilla voi olla kehittyneempi 
reviiritietoisuus. Irlanninsusikoirat suhtautuvat hyvinkin ystävällisesti ihmisiin, tuttuihin 
tai vieraisiin. Irlanninsusikoirat eivät ole aggressiivisia koiria.   
 
Irlanninsusikoira ei ole pelokas rotu vaan hyvinkin tiedonhaluinen ja utelias. Pentuiän 
kokemukset, kasvatus ja sosiaalistaminen ovat erittäin tärkeitä näin ison koiran kanssa, 
koska paniikkiin joutuvaa irlanninsusikoiraa on käytännössä mahdotonta pidellä. 
Huolellisella sosiaalistamisella ja kasvatuksella irlanninsusikoira on valmis kohtaamaan 
koko maailman iloisin mielin ja hyvin käyttäytyen. 
 
Irlanninsusikoiran käyttäytymistä ja eroahdistusta yksinollessa ei ole tutkittu. Näiden 
kartoittamista voisi tulevaisuudessa harkita. 
 
 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä 
ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta  

 
Perusedellytys irlanninsusikoiran olemassaololle on rodunomaisen luonteen säilyminen. 
Sen on oltava varma itsestään, rauhallinen eikä se saa hermoilla turhista. Vinttikoirana se 
voi suhtautua välinpitämättömästi vieraita kohtaan, mutta se ei missään olosuhteissa saa 
olla aggressiivinen eikä arka.  
 
Luonteet ovat suurimmalta osin toivottuja: avoimia, joskus hieman pidättyväisiä. On 
toivottavaa, että tuomarit kiinnittävät kehässä erityistä huomiota luonteisiin ja 
huomauttavat poikkeamista. 
 
Ihmisiä kohtaan aggressiivisesti käyttäytyvät irlanninsusikoirat ovat erittäin harvinaisia, 
eikä voimakkaasti aggressiivisia ole syytä pitää edes hengissä. Sitä vastoin arasti 
käyttäytyviä tai arkoja irlanninsusikoiria on myös Suomessa. Arkaa tai aggressiivista 
koiraa ei saa käyttää jalostukseen, koska luonne periytyy jälkeläisille. 
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Toinen ääripää ovat ylenpalttisen innokkaat ja ”tykötekevät” yksilöt, joiden hallinta tässä 
koossa on hankalaa. Tämä on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin arkuus. 
 
Mikäli koira saa kaksi (2) kertaa laatupalkinnon hylätty luonteensa vuoksi 24 kuukautta 
täytettyään, se ei täytä jalostuksen tavoiteohjelman asettamia vaatimuksia, eikä koiraa 
saa käyttää jalostukseen. Tällaisia koiria ei ole rodussa esiintynyt viime vuosina. 
 
Kasvattajien vastuu sekä pennun sosiaalistamisessa että pennunostajan opastamisessa 
vastuuntuntoiseksi koiranomistajaksi on suuri. Hyväluontoiset rodunomaiset 
vanhemmat, hyvä sosiaalistaminen ja peruskasvatus sekä vastuuntuntoiset 
pennunostajat ovat perusedellytys hyvien luonteiden säilyttämiseksi. 
 
 
 

4.3 Terveys ja lisääntyminen 
 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

Rotu ei kuulu PEVISA-ohjelmaan. 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

 
Koska rotu ei kuulu PEVISAan, on Suomessa irlanninsusikoirien tutkiminen ollut 
vapaaehtoista ja oman mielenkiinnon, sekä jalostuksen tavoiteohjelman suositusten 
varassa. Nykyisin kasvattajat sekä yksittäisten koirien omistajat tutkivat koiriaan 
aktiivisemmin. Kyynärnivel- ja lonkkaröntgenkuvia on otettu satunnaisesti ja silloinkin 
yleensä oirehtimisen vuoksi. Viime vuosina näitä tutkimuksia on tehty hieman enemmän 
omistajan mielenkiinnosta koiran terveystilannetta kohtaan. Myös selkärankaa kuvataan. 
Silmäpeilauksia tehdään säännöllisesti. Sydämen ultraääni- ja EKG-tutkimuksia ei 
aikaisemmin tehty juurikaan ilman sairausepäilyä, mutta niitäkin tehdään jo enemmän. 
SKL on kehottanut kiinnittämään huomiota irlanninsusikoirien sydämien tutkimiseen ja 
PEVISAan liittymistä sydämien osalta. Yhdistys suosittelee maksashuntin testaamista 
pennuilta. 
 
KASVAINSAIRAUDET: 
Rodulla esiintyy erityyppisiä syöpäsairauksia, niistä yleisin on osteosarkooma eli 
luusyöpä. Parantavaa hoitoa tähän syöpämuotoon ei ole saatavilla. Osteosarkooman 
oireiden toteamisen jälkeen kuluu yleensä vain muutamia viikkoja, kun koira joudutaan 
lopettamaan. Yleisimmät koirien syöpätyypit ovat nisäkasvaimet, sarkoomat, lymfoomat 
ja ihosyövät. Ulkomailla tehdään paljon tutkimustyötä luusyövän periytymisen sekä 
mahdollisen diagnosoivan testin selvittämiseksi.  
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Vielä ei kuitenkaan ole saatu todellisia tuloksia. Ei ole löydetty dna-markkereita vain 
luusyöpään sairastuneiden irlanninsusikoirien dnasta. 
Isot ja jättirodut ovat alttiita osteosarkoomille. Syöpä on yleisempää vanhoilla koirilla, 
koska niiden elimistössä on tapahtunut suuri määrä solunjakautumisia ja 
kopiointitapahtumia. Iän myötä koirat ovat myös altistuneet ympäristön vaikutuksille 
enemmän. Luusyöpään sairastutaan useimmiten 4-6 vuotiaana. 
 
DILATOIVA KARDIOMYOPATIA: 
Dilatoiva kardiomyopatia (DCM) on sydänlihaksen rappeutumissairaus, joka johtaa 
sydämen laajenemiseen ja supistumiskyvyn laskuun. Rappeutumisen seurauksena 
sydämen seinämät ohenevat ja veltostuvat, eikä sydän enää pysty pumppaamaan 
riittävästi hapekasta verta elimistön käyttöön. Koska sairaustapaukset esiintyvät 
pääsääntöisesti suvuittain ja taudinkuva on rodulle tyypillinen, on dilatoivalla 
kardiomyopatialla geneettinen tausta. Jalostukseen käytettävien koirien säännöllisillä 
tutkimuksilla DCM-tapaukset voitaisiin löytää aikaisemmassa vaiheessa ja jättää pois 
jalostuksesta. DCM:ää potevaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  
Dilatoivasta kardiomyopatiasta kärsivää koiraa ei voida parantaa eikä sairauden 
kehittymistä pysäyttää, mutta laadukasta elinaikaa voidaan pidentää lääkityksen avulla.  
 
Dilatoiva cardiomyopatia (DCM) on vaikea vastustaa, koska sen periytymistapa ei ole 
vielä kunnolla tiedossa. Nykyisen käsityksen mukaan sairaus on useimmissa tapauksissa 
geenivirheen aiheuttama, joka on solumuutoksena läsnä jo koiran syntyessä. Vaihteluväli 
on alle vuoden iästä 11 vuoden ikään. DCMn periytymisessä ei ole vaikutusta siinä missä 
iässä koira sairastuu. Tutkimukset aloitetaan tavallisesti 2-3 vuoden iässä. Suurin osa 
yksilöistä sairastuu 4-7 vuotiaana ja tämä on jalostuskäytön kannalta  harmillisen 
myöhään. Käynnissä on laajoja tutkimuksia geenimutaatioiden löytämiseksi, ja näistä 
toivotaan tulevaisuudessa menetelmiä tämän ikävän sairauden vähentämiseen.  
 
MAHALAUKUN LAAJENTUMA JA KIERTYMÄ: 
Rodulla esiintyy mahalaukun laajentumaa ja kiertymää. Mahalaukun kiertymä on 
suurikokoisilla, syvärintaisilla koirilla esiintyvä hengenvaarallinen tila. Sairaus vaatii 
välitöntä hoitoa. Mahalaukun kiertymän kehittyminen johtuu monista eri syistä. 
Sairaudelle on selvä rotualttius, mutta periytymistapa ei ole tiedossa. Sairautta tavataan 
tietyissä linjoissa useammin. Nykyään mahalaukun kiertymä on irlanninsusikoirilla 
vähenemään päin. Todennäköisesti riskien tiedostaminen on edesauttanut sairauden 
vähenemisessä. Sairaudesta myös selvitään nykyään useammin.  
 
PORTOKAVAALINEN MAKSASHUNTTI: 
Shuntilla tarkoitetaan sikiöaikaista, maksan ohittavaa verisuonta, joka ei ole syntymän 
jälkeen surkastunut kuten sen olisi pitänyt. Irlanninsusikoiralla maksashuntti on usein 
maksan sisäinen, josta johtuen leikkaushoidolla on huono ennuste. Shunttipentu on 
usein heiveröisempi kuin terveet sisarukset. Lähes aina shuntti voidaan todeta 
sappihappotestillä (verikoe) yli seitsemän viikon ikäiseltä pennulta.  Sairastunut pentu ei 
ole elinkelpoinen.  
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Sairaiden pentujen myynniltä voidaan välttyä melko varmasti testaamalla pennut ennen 
luovutusikää. Toistaiseksi taudin estäminen on vaikeaa, koska täyttä varmuutta 
periytymismekanismista ei ole. Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan tauti saattaisi 
periytyä polygeenisesti (monen geenin kautta). Tautia esiintyy Suomessa joissakin 
linjoissa enemmän. Sairaita pentuja syntyy satunnaisesti. Sellaista yhdistelmää ei saa 
uusia, missä on syntynyt shunttipentu/pentuja. Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jolla 
on kahdessa eri pentueessa shunttipentu/ shunttipentuja.(Liite 8) 
 
 
KASVUHÄIRIÖT: 
Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten 
koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja.  
Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytymisen mekanismit ovat moninaiset. Nykykäsityksen 
mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, 
mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. Optimaalisella ruokinnalla 
voidaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ulkoisista tekijöistä ruokinta ei ainakaan 
edesauttaisi ED:n kehittymiseen. Jättiläiskokoisilla roduilla esiintyy myös muita 
kasvuhäiriötä. Kasvuhäiriöt ilmaantuvat neljän-kahdeksan kuukauden ikäisille pennuille. 
Tavallisin muoto on vääntyvät ranteet. Kasvuhäiriöt estävät pennun normaalin 
kehityksen haittaamalla liikuntaa. Kasvavalle pennulle liikunta on tärkeää, jotta lihakset 
voivat kehittyä luuston tueksi.  
 
KYYNÄRPÄÄN NESTEPATIT: 
Joskus irlanninsusikoiralla esiintyy kasvuiässä kyynärpään nestepatteja. Jos toisella 
vanhemmista on ollut kyynärpään nestepatti/patit, niin todennäköisesti ainakin osalla 
jälkeläisistäkin on. Todella suuret nestepatit vaikuttavat koiran liikkeisiin ja tulehtuessaan 
voivat aiheuttaa kivuliaan niveltulehduksen. Useimmiten nestepatit ”sulavat” pois kun 
koira on 1–1,5-vuotias. Niiden tyhjentämistä eläinlääkärillä ei suositella tulehdusvaaran 
vuoksi. 
 
SPONDYLOOSI: 
Spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu 
luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen 
myötä. 
Silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän 
alueella, joten rinta- ja lannerangasta otetut sivukuvat ovat riittäviä 
kartoituskuvaamisessa. Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin 
saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle, mutta eri-ikäisten koirien lausuntoja on 
vaikea verrata suoraan, koska ikääntymismuutosten osuutta on hankalaa arvioida. 
Kuitenkin kannattaa muistaa, että spondyloosi on etenevä sairaus. 
Selkärankaan muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiralle 
vaihtelevanasteisia oireita kuten jäykkyyttä, ontumista, epämääräisiä selkäkipuja ja 
hyppäämishaluttomuutta.  
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Kehittymässä olevat luupiikit voivat murtua tai hangata toisiaan aiheuttaen 
tulehduskipua alueella – toisinaan paikalliset oireet helpottavat kun luutuminen etenee 
täydeksi sillaksi.  
 
 
Arvostelussa käytettävä asteikko: 
SP0, puhdas – ei muutoksia 
SP1, lievä – Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai > 3 mm piikkejä 
korkeintaan 3 nikamavälissä tai saareke korkeintaan 2 nikamävälissä. 
SP2, selkeä – Silloittumia (täysiä tai vajaita) korkeintaan 2 nikamavälissä ja/tai suuria 
saarekkeita korkeintaan 2 nikamavälissä. 
SP3, keskivaikea – Silloittumia (täysiä tai vajaita) ja/tai suuria saarekkeita 3-7 
nikamavälissä. 
SP4, vaikea – Edellisiä vakavammat muutokset. SP4 koiria ei saa käyttää jalostukseen. 
Lausunnossa otetaan huomioon kaikki rinta- (1-13) sekä lannenikamat (1-7) ja ristiluu. 
 
Ajalla 2009-2018 on tutkittu yhteensä 13 koiraa, joista 6:lla ei todeta muutoksia (SP0), 
5:llä koiralla todettiin lieviä (SP1) muutoksia ja selkeää (SP2) ja keskivaikeaa (SP3) 
todetaan kahdella eri koiralla. Vaikeaa (SP4) spondyloosia ei ole todettu yhdelläkään 
koiralla. Vuosina 2009-2015 ei ole tutkittu yhtään irlanninsusikoiraa, 2016-2018 on 
tutkittu yhteensä 13 koiraa spondyloosin osalta. Tämäkin tukee sitä näkemystä, että 
koirien tutkiminen lisääntyy.  
 
Spondyloosin periytymismekanismia ei tarkkaan tiedetä, joten voidaan noudattaa yleistä 
vastaavanlaisten sairauksien jalostuksesta annettua suositusta: käytettäessä 
spondyloosia sairastavaa koiraa pyritään etsimään sille partneri, joka on 
spondyloosivapaa (SP0) tai jolla on vain lieviä muutoksia (SP1). Nuoren, keskivaikeaa 
(SP3) spondyloosia sairastavan koiran jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan ja vaikeaa 
(SP4) spondyloosia sairastavat yksilöt tulisi sulkea pois jalostuksesta. 
 
ALLERGIAT: 
Allergiat ovat lisääntyneet tälläkin rodulla, syytä/syitä tähän ei tiedetä. Allergiset reaktiot 
näkyvät ihoärsytyksinä, gastroenterologisina vaivoina, koiran silmien vuotamisena, 
niiskutuksena tai muina hengitysvaikeuksina. Allergia voi haitata koiran elämää 
paljonkin. Allergiataipumus on perinnöllinen, joten allergista koiraa ei saa käyttää 
jalostukseen. 
 
ATOPIA: 
Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen 
ihosairaus, jonka synnylle on perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten 
koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on elinikäinen vaiva, joka on kontrolloitavissa, 
muttei parannettavissa. Atooppista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  
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SILMÄSAIRAUDET:  
Vuosina 2008-2018 Suomessa rekisteröitiin 1614 irlanninsusikoiraa. Samana ajanjaksona 
tehtiin 571 virallista silmätutkimusta. Suuri osa tutkituista koirista oli terveitä. Eriasteisia 
vikoja/sairauksia luomissa ja vilkkuluomessa, silmän pintaosissa (sarveiskalvossa), 
 etuosissa (iiriksessä ja linssissä) ja takaosissa (lasiaisessa, verkkokalvolla ja näköhermon 
päässä). 571 tutkimuksesta löydöksiä kirjattu 214 kpl, 37,5%.
2000– luvun alkupuolelle saakka painopiste tutkimuksessa ja löydösten kirjaamisessa oli 
vakavilla, sokeuttavilla sairauksilla, kuten etenevällä verkkokalvon rappeumalla (PRA) ja 
perinnöllisellä harmaakaihilla (ns. HC). 2000–luvun puolivälin tienoilla alettiin kiinnittää 
huomiota ja kirjata ylös muutoksia myös silmää ympäröivissä rakenteissa ja silmän  
muissa osissa kuin linssissä ja verkkokalvolla. 
Irlanninsusikoirilta on Suomessa löytynyt muutamia silmäsairauksia. RD (retinan 
dysplasia eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen muotoon, 
multifokaaliin (mRD), geografiseen (gRD) ja totaaliseen (tRD). mRD:ssä verkkokalvolla 
näkyy yksittäisiä poimuja, jotka syntyvät verkkokalvon paikallisen virhekehityksen 
seurauksena. Poimujen määrä voi vaihdella. mRD ei vaikuta näkökykyyn. gRD:ssä 
verkkokalvo on väärin kehittynyt laajemmalla alueella, mikä voi vaikuttaa koiran 
näkökykyyn, ja tRD:ssä verkkokalvo on kokonaan irtautunut, mikä aiheuttaa silmän 
täydellisen sokeuden. mRD-muutokset eivät pahene iän myötä, vaan saattavat 
pikemminkin osittain hävitä näkyvistä vanhemmiten. gRD:hen saattaa iän myötä liittyä 
paikallista verkkokalvon rappeumaa muutoksen alueella. Useilla roduilla RD:n on todettu 
periytyvän väistyvästi. Eri RD-muotojen välistä geneettistä yhteyttä ei tunneta. Kahta 
RD:n muotoa on todettu irlanninsusikoiralla. mRD ei vaikuta näkökykyyn, ja yksilöitä 
joilla on mRD, voidaan yhä käyttää jalostukseen mutta vain täysin terveen yksilön kanssa. 
gRD eli geograafinen retinaali dysplasia todennäköisesti vaikuttaa näkökykyyn. Koiraa ei 
tule käyttää jalostukseen. Suomessa on löytynyt joitain mRD- ja gRD-tapauksia. tRD eli 
totaali retinaali dysplasia, jossa verkkokalvo on kokonaan irronnut, on sokeuttava. 
Tällaista koiraa EI SAA käyttää jalostukseen.  
 
PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä 
on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri 
rotujen PRA:t ovat erilaisia, ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja. PRA on 
löydetty yli 100 rodulla ja näistä ainakin 22:lla mutaatio on voitu paikallistaa. Se voi 
esiintyä millä tahansa rodulla. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen 
resessiivinen. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat PRA-muodon 
syntymekanismista riippuen. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy 
vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen 
sijaan näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Useimmissa 
PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä 
johtuu hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. 
Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan verkkokalvon tappisolujen surkastuessa. 
Silmäterä on laaja ja silmänpohjan lisääntynyt heijaste näkyy erityisen selvästi valon 
kohdistuessa laajentuneeseen mustuaiseen. PRA:han ei ole hoitoa, mutta tutussa 
ympäristössä sokeakin koira voi pärjätä erittäin hyvin. Kokeellisesti koirille on käytetty 
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geeniterapiaa näköhermosolujen perinnöllisessä sairaudessa, jossa periyttävä geeni on 
tunnettu. Diagnoosi tehdään yleensä silmänpohjan oftalmoskooppisessa tutkimuksessa. 
Verkkokalvon sähköisessä tutkimuksessa (ERG) voidaan havaita muutoksia 
näköhermosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa tutkimuksessa nähtäviä selviä 
verkkokalvon rappeutumamuutoksia. Ulkomailla on tällä rodulla todettu PRA:ta eli 
verkkokalvon asteittaista surkastumaa. Sairailla yksilöillä näkö heikkenee asteittain 
verkkokalvorappeuman edetessä, ensimmäisenä oireena on hämäräsokeus. Sairaus voi 
kehittyä vasta aikuisiällä. Sairasta koiraa EI SAA käyttää jalostukseen. Toistaiseksi 
Suomessa ei ole todettu yhtään sairasta koiraa. Englannissa ja Ruotsissa PRA:n vuoksi 
sokeutuneiden koirien avulla on löydetty varmoja PRA-kantajia. Tauti periytyy 
resessiivisesti yhden geenin kautta, mutta toistaiseksi irlanninsusikoiralta ei ole tätä 31 
geeniä määritetty. Englannissa on meneillään tutkimus tämän geenin määrittämiseksi. 
Suomeen on kuitenkin tuotu kantajayksilöiden jälkeläisiä, joiden jalostuskäyttöä 
rotujärjestö ei hyväksy ilman terveeksi toteavaa silmälausuntoa.  
 
PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI eli hereditaarinen katarakta samentaa silmän linssin 
osittain tai kokonaan. Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä 
autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muotojen periytymismallia ei tiedetä. 
Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä 
molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos 
kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Sairasta 
koiraa EI SAA käyttää jalostukseen. Suomessa on löytynyt joitakin sairaita yksilöitä. 
Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei-perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. 
Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä 
hankitusta katraktasta voidaan mainita sokeritautiin liittyvä, hyvin nopeasti täydelliseksi 
kaihiksi kehittyvä katarakta. Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi 
vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi.  
 
PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic 
primary vitreous) on kirjainlyhenne sairauksista, joissa linssin ja silmänpohjan välinen 
sikiöaikainen verisuoniverkosto ei surkastu normaalisti syntymän jälkeen. Löydös jaetaan 
vakavuudeltaan kuuteen asteeseen, joista aste 6 tarkoittaa sitä, että silmä on sokea. 
Lievimmässä asteessa (1) näkyy linssin takapinnalla ainoastaan pieniä pigmenttipisteitä, 
jotka eivät vaikuta näkökykyyn eivätkä muutokset pahene iän myötä. Vakavammissa 

asteissa muutokset voivat aiheuttaa linssin lisääntyvää samentumista. PHTVL/PHPV 3-

6 ei saa käyttää jalostukseen.  
 
PPM (persistent pupillary membranes) tarkoittaa synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten 
ja kalvojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet 
kiinnittyvät linssin etupinnalle ja/tai sarveiskalvon sisäpinnalle, voivat vaikuttaa 
näkökykyyn. PPM:ää epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi muutokseksi.  
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LINSSILUKSAATIO (primaari) on perinnöllinen silmäsairaus, joka tarkoittaa linssin 
siirtymistä normaalilta paikaltaan joko etukammioon sarveiskalvon taakse tai 
takakammioon lasiaiseen. Linssiluksaatio aiheuttaa silmään voimakasta kipua, värikalvon 
tulehdusta ja usein myös silmän sisäisen paineen nousua (glaukooma). Linssiluksaation 
hoito on leikkaushoito. Linssiluksaation epäillään periytyvän autosomaalisesti 
resessiivisesti.  
 
DISTICHIASIS / EKTOOPPINEN CILIA (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä 
cilia aberranta) eli ylimääräiset ripset, jossa karvatuppi sijaitsee luomirauhasessa tai sen 
vieressä. Distichiasiksessa, joka on näistä lievempi, karva kasvaa ulos luomen vapaasta 
reunasta. Oireet riippuvat karvan paksuudesta ja kasvusuunnasta. Ohuet, ulospäin 
suuntautuvat karvat aiheuttavat tuskin lainkaan oireita, paksummat ja silmän pintaan 
osuvat karvat sitä vastoin voivat aiheuttaa eriasteisia ärsytysoireita: lievää vuotamista ja 
räpyttelyä tai voimakkaampia kipuoireita ja jopa sarveiskalvovaurioita. Ripsiä voi irrota ja 
kasvaa takaisin karvan vaihtumisen yhteydessä.  
 
Ektooppinen cilia kasvaa luomen sisäpinnan sidekalvon läpi ja aiheuttaa lähes aina 
voimakkaat kipuoireet (siristys, hankaaminen ja vetistys) ja sarveiskalvovaurioita. 
Hoitona on tarvittaessa ripsien nyppiminen (ripset kasvavat takaisin) tai karvatuppien 
tuhoaminen joko polttamalla tai jäädyttämällä (distichiasis) tai ripsen ja karvatupen 
poistaminen kirurgisesti (ektooppinen cilia). Ylimääräisten ripsien merkitys koiralle on 
usein melko vähäinen, jolloin koiria voi perustellusta syystä käyttää jalostukseen, mutta 
mieluiten terveen kumppanin kanssa.  
 
TRICHIASIS eli luomen / naaman karvojen osuminen silmään. Yleensä lyhytkuonoisten 
rotujen ongelma, jossa nenänpuoleisen silmäkulman ihon karvoitus ulottuu hyvin lähelle 
silmäkulmaa ja ihokarvat suuntautuvat silmään. 
 
ENTROPION on tavallisimmin alaluomessa esiintyvä virheasento, jolloin luomi kiertyy 
sisäänpäin aiheuttaen silmän pinnan ärtymistä luomen karvojen / ihon osuessa silmän 
pintaan. Tyypillinen oire on silmän kyynelehtiminen roskan tunteen takia. Isoilla 
koiraroduilla entropion voi liittyä liian suureen luomirakoon (makroblepharon), jolloin 
alaluomi rullaa sisäänpäin tyypillisesti korvanpuoleisesta osasta. Lisäksi pään ihon runsas 
poimuisuus aiheuttaa luomien sisäänkiertymää. Oireina entropionissa on 
kyynelehtimisen lisäksi silmän punoitus ja siristely. 
 
EKTROPION on silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä, jossa liian suuri luomirako 
(makroblepharon) on melko tavallinen löydös erityisesti suurilla koiraroduilla. 
Pahimmillaan luomiraot ovat niin suuret, että ala- ja yläluomi ovat keskeltä uloskiertyvät 
ja reunoilta sisäänkiertyvät. Tällöin luomien rakenne muistuttaa timanttia ja siitä 
käytetäänkin diamond eye -nimitystä. 
Pään suuri koko, ”numeroa liian suuri iho”, isohko silmäkuoppa ja siihen suhteessa liian 
pieni silmämuna aiheuttavat epäsuhdan, jolloin silmäluomen reunat eivät enää asetu 
sievästi silmää vasten, eivätkä siten toimi normaalisti.  
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Nenänpuoleinen kulma voi olla poikkeuksellisen avoin pitkäkuonoisilla koiraroduilla, 
jolloin siihen kertyy runsaasti eritteitä. Esiin pilkottavien luomien sisäpintojen ja 
silmämunan sidekalvot ovat alttiita vedolle, pölylle ja UV säteilylle ja toistuvat sidekalvon 
tulehdukset ovat tyypillisiä. Kyynelen levittyminen voi olla puutteellista ja siten 
sarveiskalvojen pinnat voivat ahavoitua ja tulehtua. Vanhemmiten ihon elastisuuden 
muuttuessa luomet alkavat roikkua usein entistä pahemmin. Tavallisimmin alaluomi on 
osin irti silmän pinnasta ja uloskiertävä (ektropion), mutta myös yläluomi voi alkaa 
roikkua silmän päällä, aiheuttaen ongelmia näkökyvylle. 
 
NÄKÖHERMON VAJAAKEHITYS tarkoittaa samaa kuin mikropapilla. Suomessa tunnetaan 
muutama tapaus. Irlanninsusikoiralla taudin perinnöllisyysmekanismista ei ole tietoa.  
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyvät kaikki eläinlääkärin tutkimuksen 
yhteydessä perinnölliseksi olettamat silmäsairausdiagnoosit. Lausunnot tallennetaan 
Kennelliiton tietokantaan seuraavasti:  
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia: Koiralla ei ole todettu minkään silmäsairauden 
oireita.  
Sairaus, todettu: Koiralla on todettu lausunnossa mainittu sairaus.  
Sairaus, avoin: Koiralla on todettu lausunnossa mainittuun synnynnäiseen sairauteen 
viittaavia oireita, mutta muutokset ovat epätyypillisiä.  
Sairaus, epäilyttävä: Koiralla on todettu vähäisiä tai epätyypillisiä lausunnossa mainitun, 
ei-synnynnäisen sairauden oireita. Suositellaan uusintatutkimusta esimerkiksi vuoden 
kuluttua. 
 
Taulukko 8. silmäsairaudet 2009-2018 

Diagnoosi Tutkitut koirat 515 – lkm (%) 
Ylimääräiset ripset 
- distichiasis 
- ektooppinen cilia 

 
56 (10,87%) 
2 

Liian iso luomirako (makroblepharon) 2 
Vilkkuluomen ruston kiertymä 
-todettu 
-operoitu 

 
5 (0,97%) 
1 

PPM 
- iris-iris 
- iris-kornea 

 
1 
1 

Muu iris sairaus 6 (1,17%) 
 katarakta yht 
-kortikaalinen katarakta 
-posterior polaarinen katarakta 
-muut 

26 (5,05%) 
11 (2,14%) 
13 (2,52%) 
2 

PHTVL/PHPV aste 1 2 
Retinan dysplasia (RD) yht 
- multifokaali (mRD) 
- geograafinen (gRD) 

23 (4,47%) 
14 (2,72%) 
9 (1,75%) 
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Näköhermon vajaakehitys/mikropapilla 8 (1,55%) 
Näköhermon coloboma 1 
 
Sairaudet on taulukossa mainittu silmän rakenteen mukaisessa järjestyksessä. Tiedot 
otettu lausuntovuosien mukaan. Mikäli koira on tutkittu useampaan kertaa, on tulokset 
otettu vain kertaalleen mukaan. 
 
EPILEPSIA: 
Rodulla esiintyy epilepsiaa satunnaisesti. Oireet ovat hyvin yksilöllisiä ja saattavat 
voimistua ja tihetä iän myötä. Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen 
sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen sairaus. Epilepsiaa 
sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen 
yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä. Epilepsiaa on jonkin 
verran, ja sitä tiedetään olevan muualla maailmassa jopa niin paljon, että mahdollisen 
pentueen epilepsiatodennäköisyyksiä pystytään laskemaan.  
 
PENTUHALVAUS FCE- Fibrocartilaginous Emboli: 
Rodulla esiintyy pentuhalvausta. Pentuhalvauksessa pentu halvaantuu 9–16 viikon 
ikäisenä. Kyseessä on selkäydinkanavaa ruokkivan verisuonen infarktitila. Oireisto riippuu 
siitä missä kohtaa selän aluetta tukos on. Akuuttina oireena on useimmiten toisen tai 
molempien takaraajojen pettäminen. Kyseessä voi olla myös neliraajahalvaus. Aktiivisella 
kuntoutuksella pentu voi toipua lähes normaaliksi. Vaikeammissa tapauksissa pentu 
joudutaan lopettamaan. Taudin periytymistapaa ei tunneta. (Liite 7) 
 
NAPATYRÄ: 
Normaalisti napaverisuonet painuvat kasaan ja navan aukko sulkeutuu heti syntymän 
jälkeen. Jos aukon sulkeutuminen ei tapahdu normaalisti, niin syntyy napatyrä, jolloin 
vatsaontelon seinämään jää reikä; joskus suurempi joskus pienempi. Emo voi myös purra 
napanuoran poikki liian läheltä ja edesauttaa tyrän syntymisen. Napatyrä hoidetaan 
leikkauksella, jossa vatsanpeitteen reikä ommellaan kiinni. Hyvin pieniä napatyriä ei 
yleensä tarvitse hoitaa, eivätkä ne haittaa koiraa.  
Napatyrää esiintyy rodulla satunnaisesti.  
 
PIILOKIVES: 
Rodulla esiintyy piilokives/kiveksiä. Tällöin uroksen kives/kivekset eivät ole laskeutuneet 
kivespussiin. Piilokiveksistä yksilöä ei saa käyttää jalostukseen. Ei ole suositeltavaa, että 
molempien paritettavien koirien lähisukulaisissa olisi tällaisia yksilöitä. Voi periytyä myös 
nartun kautta. 
 
INFEKTIOHERKKYYS: 
Rodulla on myös yleistä infektioherkkyyttä. Esim. kennelyskän jälkitautina tulee hyvin 
usein keuhkokuume, joka on hyvin raju ja vaarallinen irlanninsusikoiralle. 
Keuhkokuumetta esiintyy hyvin nuorillakin koirilla.  
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Virtsatietulehdukset nuorilla pennuilla ovat melko yleisiä. Sairaus hoidetaan 
antibiootein. Perinnöllisyys tai muutenkaan infektioherkkyyden syitä ei ole tiedossa.  
 
KEUHKOKUUME: 
Keuhkokuumetta esiintyy primääri- ja sekundäärisenä muotona esimerkiksi 
aspiraatiopneumoniana. Aspiraatiopneumonia voi johtua esimerkiksi äänihuulten 
osittaisesta halvauksesta, jolla voi olla yhteys myös kilpirauhasen vajaatoiminnan kanssa.  
Äkillisesti alkanut niin kutsuttu ”laukkaava keuhkokuume” voi tappaa koiran jopa parissa 
tunnissa. Oireita ovat muun muassa: koira on vaisu, seisoo kaula ojennettuna tai makaa 
rintansa päällä kaula ojennettua, hengitys rohisee ja koira saattaa yskiä limaa. Tämä tila 
on vakava ja vaatii välitöntä eläinlääkärinhoitoa. 
Toisilla yksilöillä keuhkokuume uusii usein aiheuttaen keuhkoihin arpeutumista, joka 
vaikeuttaa koiran hapen saantia. Aina tulisi pyrkiä selvittämään syy sille, miksi sairaus 
uusii, esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta, ruokatorvenlaajentuma (ruokaa/vettä 
joutuu syödessä keuhkoihin) tai jokin muu altistava tekijä/sairaus. 
Keuhkokuume irlanninsusikoirilla on hengenvaarallinen, joten siihen kannattaa 
suhtautua aina vakavasti. 
 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

 
Taulukko 9 Yleisimmät kuolinsyyt irlanninsusikoirilla 2000-2018 

Kuolinsyy  Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus 5 vuotta 9 kuukautta 39 

Hermostollinen sairaus 3 vuotta 11 kuukautta 7 

Immunologinen sairaus 5 vuotta 0 kuukautta 5 

Kadonnut 4 vuotta 3 kuukautta 2 

Kasvainsairaudet, syöpä 6 vuotta 6 kuukautta 147 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 6 vuotta 7 kuukautta 11 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 6 vuotta 5 kuukautta 17 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 3 vuotta 11 kuukautta 6 

Luusto- ja nivelsairaus 5 vuotta 5 kuukautta 51 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 4 vuotta 5 kuukautta 35 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  4 vuotta 10 kuukautta 42 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 4 kuukautta 10 

Selkäsairaus 6 vuotta 5 kuukautta 15 

Silmäsairaus 5 vuotta 4 kuukautta 1 

Sisäeriterauhasten sairaus 1 vuotta 2 kuukautta 1 

Sydänsairaus 6 vuotta 2 kuukautta 97 

Synnytysvaikeus 3 vuotta 9 kuukautta 4 

Tapaturma tai liikennevahinko 3 vuotta 2 kuukautta 27 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 9 vuotta 2 kuukautta 34 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 6 vuotta 3 kuukautta 16 
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Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 6 vuotta 2 kuukautta 106 

Kaikki yhteensä 5 vuotta  9 kuukautta 673 

 
Taulukosta näkee, että yleisin kuolinsyy irlanninsusikoirilla on kasvainsairaudet tai syöpä. 
Seuraavaksi yleisin on sydänsairaus ja kolmantena luusto- ja nivelsairaus. Taulukon tiedot 
ovat peräisin SKL:n kuolinsyytilastosta ja jalostustoimikunnan tekemästä kyselystä v. 
2017. (Liite 4) 
Kun keski-ikää laskettaessa poistetaan alle 1 vuotiaana ja tapaturmaisesti kuolleet, 
saadaan keski-iäksi 6v. 
 
 

4.3.4 Lisääntyminen 

 
Pentujen keskimääräinen syntymäpaino on noin 500–700 g. Tästä ei ole olemassa 
vuositilastoa, mutta kasvattajapäivillä ja kasvattajien kanssa käydyissä keskusteluissa 
ollaan yksimielisiä tästä. 
 
Taulukko 10. Pentuekoko vuosina 2018- 2009  

    Vuosi 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
  Pentuekoko 6,6 5,9 7,5 6,2 6,4 5,1 6,3 3,5 5,5 6,4 
 
Irlanninsusikoirissa on jonkun verran astumishaluttomia uroksia, joiden 
ulkomuodollisista meriiteistä huolimatta niitä ei tulisi käyttää jalostukseen. 
Lisääntymishalukkuus on vahvasti perinnöllistä, ja sitä ei tulisi heikentää missään 
tapauksessa.  Koosta tai rakenteesta johtuvia astumisvaikeuksia ei rodussa tiettävästi ole. 
Nartuilla on jonkin verran tiinehtyvyysongelmia, mutta on hyvin vaikea sanoa, johtuuko 
tämä uroksesta vai nartusta. Tutkiminen on myös asiantuntijoiden mukaan hankalaa, 
koska niin moni asia vaikuttaa tiinehtyvyyteen ja seuraavassa juoksussa ongelma on jo 
voinut korjaantua. Useimmat nartut hoitavat pentunsa erinomaisesti eikä hoidossa tai 
sen aloittamisessa ole koettu minkäänlaisia ongelmia. Useimmat kasvattajat valvovat 
pentueiden pari ensimmäistä elinviikkoa pentulaatikon vieressä erityisesti 
imetysvaiheen, jotta emä ei vahingossa makaisi pentuja hengiltä. Osa nartuista on 
hyvinkin varovaisia pentujen kanssa, osa niin innoissaan pennuistaan ja imetyksestä, että 
eivät aina ehdi katsoa jääkö joku alle.  Pentukuolleisuutta on satunnaisesti, harvemmin 
menetetään koko pentue. Kuten pentukuolleisuutta, myös synnynnäisiä vikoja ja 
epämuodostumia on satunnaisesti. Maksashuntit tulevat ilmi myöhemmällä iällä 
tehtyjen testien avulla. (Liite 9) 
 
Pääsääntöisesti irlanninsusikoirat synnyttävä itse, ja jos narttu vain on hyvässä kunnossa, 
ei ongelmia yleensä tule. Pentuja syntyy keskimääräisesti 5–7 per pentue ja emä hoitaa 
ne itse.  (Liite 9) 
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4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset 
piirteet 

 
Huolimatta erittäin suuresta koostaan ei irlanninsusikoiralla ole sellaisia anatomisia 
piirteitä, että rodussa voisi katsoa olevan alttiutta sairauksille tai hyvinvointiongelmille. 
Kapea alaleuka ja ikeneen painuvat alakulmahampaat saattavat aiheuttaa ongelmia suun 
terveyteen. Tähän tulee kiinnittää huomiota jalostusvalinnoilla. Koska 
irlanninsusikoirassa ei tulisi olla mitään liioiteltuja piirteitä eikä iso kokokaan ole 
itseisarvo, ei rodun rakenteessa ole lisääntymistä vaikeuttavia piirteitä. 
 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja 
lisääntymisessä 

 
Rodussa tunnettuja sairauksia on vaikea vastustaa, koska niiden periytymistapaa ei 
tunneta ja monet tulevat ilmi vasta jalostusiän jälkeen. Yleisimmät kuolinsyyt, syövät ja 
sydänongelmat puhkeavat monessa tapauksessa vasta 4–6 ikävuoden aikoihin. Tällöin 
koiria on jo ehditty käyttää jalostukseen. Vanhempien urosten käyttäminen voisi hieman 
auttaa, mutta useasti sperman laatu on jo heikentynyt.  
 
Rodulla esiintyy erityyppisiä syöpäsairauksia, niistä yleisin on osteosarkooma eli 
luusyöpä. Luusyöpä puhkeaa useimmiten 4-6 vuotiaana, jolloin koiria on jo ehditty 
käyttämään jalostukseen. 
 
Dilatoiva kardiomyopatia (DCM) on sydänlihaksen rappeutumissairaus. Koska 
sairaustapaukset esiintyvät pääsääntöisesti suvuittain ja taudinkuva on rodulle 
tyypillinen, on dilatoivalla kardiomyopatialla geneettinen tausta. Jalostukseen 
käytettävien koirien säännöllisillä tutkimuksilla DCM-tapaukset voitaisiin löytää 
aikaisemmassa vaiheessa ja jättää pois jalostuksesta. Dilatoivasta kardiomyopatiasta 
kärsivää koiraa ei voida parantaa eikä sairauden kehittymistä pysäyttää.  
 
 
Keuhkokuumetta esiintyy primääri- ja sekundäärisenä muotona esimerkiksi 
aspiraatiopneumoniana. Äkillisesti alkanut niin kutsuttu ”laukkaava keuhkokuume” voi 
tappaa koiran jopa parissa tunnissa. Toisilla yksilöillä keuhkokuume uusii usein 
aiheuttaen keuhkoihin arpeutumista, joka vaikeuttaa koiran hapen saantia. 
Keuhkokuume irlanninsusikoirilla on hengenvaarallinen, joten siihen kannattaa 
suhtautua aina vakavasti. 
 
Tarkentuneet tutkimustekniikat ja tarkempi kirjaaminen ovat vaikuttaneet löydösten 
määrään.  Jalostusvalintoja tehdessä on silmätutkimustuloksista paljon apua.  
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4.4 Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä  

 
IRLANNINSUSIKOIRA  
(IRISH WOLFHOUND) 
Alkuperämaa: Irlanti 
KÄYTTÖTARKOITUS: Irlanninsusikoiria käytettiin Irlannissa 1600-luvun loppupuolelle 
saakka susien ja hirvieläinten metsästyksessä. Myös Manner-Euroopassa niillä 
metsästettiin susia, jotka siihen aikaan olivat kiusana laajoilla alueilla. 
LYHYT HISTORIAOSUUS: Tiedetään, että Manner-Euroopan kelteillä oli vinttikoirarotu, 
joka luultavasti polveutui egyptiläisissä maalauksissa kuvatuista vinttikoirista. 
Mannereurooppalaisten serkkujensa tavoin Irlannin keltit olivat kiinnostuneita 
suurikokoisten ajavien koirien kasvatuksesta. Näillä suurilla irlantilaisilla koirilla oli joko 
sileä tai karkea karvapeite. Myöhemmin, mahdollisesti Irlannin ilmaston vuoksi, 
karkeasta karvasta tuli vallitseva. Eräs roomalainen konsuli kirjoitti näistä koirista 
ensimmäisen kerran vuonna 391 jKr, mutta ne olivat vakiintuneet Irlantiin jo ajanlaskun 
ensimmäisellä vuosisadalla, jolloin Setanta (eräs irlantilainen soturi, joka mm. joutui 
työskentelemään isäntänsä Culanin koirana) muutti nimensä Cu-Chulainniksi (Culanin 
koira). Ensimmäiseltä vuosisadalta on myös maininta Uisneachista (eräs Irlannin 
kansallissankareista), joka perheineen otti 150 koiraa mukaansa pakomatkalleen 
Skotlantiin. Irlantilaiset koirat olivat epäilemättä skotlanninhirvikoirien esivanhempia. 
Irlantilainen koirapari oli arvostettu lahja Euroopan, Skandinavian ja muidenkin maiden 
kuninkaallisten keskuudessa keskiajalta aina 1600-luvulle asti. Koiria lähetettiin 
Englantiin, Espanjaan, Ranskaan, Ruotsiin, Tanskaan, Persiaan, Intiaan ja Puolaan. 1400-
luvulla jokainen Irlannin kreivikunta velvoitettiin ylläpitämään 24 susikoiraa 
suojelemassa viljelijöiden karjaa susien aiheuttamilta tuhoilta. Cromwellin laki vuodelta 
1652 kielsi susikoirien maastaviennin, ja se auttoi kannan säilymisessä jonkin aikaa. 
Susien vähittäinen häviäminen ja koirien jatkuva ulkomainen kysyntä pienensi 
susikoirakannan lähes sukupuuttoon 1600-luvun lopulla. 
 
Kiinnostus rotuun elpyi Irlannin nationalismin kasvamisen myötä 1800-luvun lopulla. 
Irlanninsusikoirasta tuli Irlannin kulttuurin ja kelttiläisen menneisyyden elävä symboli. 
Noihin aikoihin eräs määrätietoinen harrastaja, kapteeni G.A. Graham onnistui 
hankkimaan itselleen joitakin yksilöitä harvoista jäljelle jääneistä irlantilaisista 
susikoiratyyppisistä koirista. Risteyttämällä niihin skotlanninhirvikoiria ja satunnaisesti 
venäjänvinttikoiria ja tanskandoggeja hän lopulta sai aikaan tyypin, joka periytyi 
puhtaana sukupolvesta toiseen. Tämä hyväksyttiin lopulta rodun oikeutetuksi 
elvytykseksi. Irlannin Kennelklubi myönsi irlanninsusikoirille oman luokan näyttelyssään 
huhtikuussa 1879, ja rotuyhdistys perustettiin vuonna 1885. Irlanninsusikoira nauttii 
jälleen samantapaista arvostusta kuin keskiajalla. Nykyään niitä omistetaan ja 
kasvatetaan melko runsaasti Irlannin ulkopuolellakin. 
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YLEISVAIKUTELMA: Irlanninsusikoira ei ole aivan niin raskas ja massiivinen kuin 
tanskandoggi, kuitenkin voimakkaampi kuin skotlanninhirvikoira, jota se yleistyypiltään 
muutoin muistuttaa. Se on suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä, hyvin lihaksikas ja 
vahvarakenteinen, silti tyylikäs. Liikkeet ovat vaivattomat ja tehokkaat, pää ja kaula 
ryhdikkäät, häntä on kärjestään hieman ylöspäin kaartunut. Tavoitteena on suuri koko, 
jolla tarkoitetaan säkäkorkeutta ja oikeassa suhteessa olevaa rungon pituutta. On 
toivottavaa saada keskimääräinen säkäkorkeus vakiintumaan uroksilla 81–86 cm:iin. 
Rodun tulee ilmentää voimaa, toiminnallisuutta, rohkeutta ja sopusuhtaisuutta. 
 
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: ”Lampaita kotona, leijonia saalistaessaan.” 
PÄÄ: Pitkä, tasainen ja korkea-asentoinen. Otsaluut ovat vain hieman koholla, silmien 
välissä on hyvin vähäinen uurre. 
KALLO-OSA: Ei liian leveä. 
KUONO-OSA: Pitkä ja kohtalaisesti kapeneva. 
PURENTA: Ihannepurenta on leikkaava, tasapurenta hyväksytään. 
SILMÄT: Tummat. 
KORVAT: Pienet, ruusukorvat kuten englanninvinttikoiralla. 
KAULA: Melko pitkä, hyvin vahva ja lihaksikas, kauniisti kaartunut, ei löysää 
leuanalus- eikä kaulanahkaa. 
RUNKO: Pitkä; kylkiluut ovat taakse ulottuvat. 
SELKÄ: Mieluummin pitkä kuin lyhyt. 
LANNE: Hieman kaareva. 
LANTIO: Lonkkien kohdalla hyvin leveä. 
RINTAKEHÄ: Erittäin syvä ja kohtalaisen leveä; eturinta on leveä. 
ALALINJA: Selvästi ylösvetäytynyt. 
HÄNTÄ: Pitkä ja hieman kaartuva, kohtalaisen paksu ja runsaskarvainen. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT 
LAVAT: Lihaksikkaat ja viistot, korostavat rinnan leveyttä. 
KYYNÄRPÄÄT: Selvästi rungon alla, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
KYYNÄRVARRET: Lihaksikkaat, voimakasluustoiset ja täysin suorat. 
KÄPÄLÄT: Kohtalaisen suuret ja pyöreät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat 
hyvin kaarevat ja tiiviisti yhdessä; kynnet hyvin vahvat ja kaarevat. 
TAKARAAJAT 
REIDET: Pitkät ja lihaksikkaat. 
POLVET: Kauniisti kulmautuneet. 
SÄÄRET: Pitkät, vahvat ja hyvin lihaksikkaat. 
KINTEREET: Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET: Vaivattomat ja tehokkaat. 
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KARVAPEITE 
KARVA: Karheaa ja kovaa rungossa, raajoissa ja päässä; erityisen karkeaa silmien 
yläpuolella ja parrassa. 
VÄRI: Hyväksytyt värit ovat harmaa, juovikas (brindle), punainen, musta, 
puhtaanvalkoinen, kellertävä (fawn) tai mikä tahansa skotlanninhirvikoirilla esiintyvä väri. 
 
KOKO JA PAINO 
SÄKÄKORKEUS: Toivottu keskikorkeus on uroksilla 81–86 cm, minimikorkeus uroksilla 79 
cm ja nartuilla 71 cm. 
PAINO: Minimipaino on uroksilla 54,5 kg ja nartuilla 40,5 kg. 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna 
virheen vakavuuteen. Liian kevyt tai liian raskas pää; liian korostuneet otsaluut; 
vaaleanpunaiset tai maksanruskeat silmäluomet; muun väriset kuin mustat huulet ja 
kirsu; hyvin vaaleat silmät; suuret, litteinä riippuvat korvat; lyhyt kaula; runsas 
leuanalusnahka; liian lyhyt runko; liian kapea tai liian leveä rintakehä; painunut, notko- 
tai aivan suora selkä; liikaa kiertynyt häntä; vääntyneet eturaajat, periksiantavat ranteet; 
kierteiset käpälät, hajavarpaisuus; heikko takaosa ja yleinen lihaksettomuus. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet. 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 
kivespussiin. 
 
Rotumääritelmä kuvaa tasapainoista hyvin liikkuvaa peruskoiraa. Irlanninsusikoirassa ei 
tule olla liioiteltuja yksityiskohtia. Se on itsessään eräänlainen äärimmäisyystuote suuren 
kokonsa vuoksi, mutta sitä se on ollut koko historiansa ajan. Rotu on säilynyt melko 
muuttumattomana. Irlanninsusikoira on laukkaavista roduista suurin ja kookkain. Siinä 
yhdistyvät voima ja nopeus. Sen on oltava suurikokoinen, kunnioitusta herättävä, hyvin 
lihaksikas ja vahva, silti tyylikkäästi rakentunut. Sen liikkeiden tulee olla vaivattomat ja 
tehokkaat. Kokonaisuus ja yleisvaikutelma ovat aina yksityiskohtia tärkeämmät. 
Rotu on säilynyt lähes ennallaan. Yksi syy saattaa olla suuri koko. Sitä ei voi jalostaa 
kookkaammaksi ja/tai vankemmaksi ilman, että tyyppi muuttuisi. Se ei olisi enää 
vinttikoira, eikä se liikkuisi kuin vinttikoira.  
 
Irlanninsusikoiran koko on tärkeä, mutta siitä ei saa tulla itsetarkoitus. Kokoa ei koskaan 
saa ihannoida terveen rakenteen kustannuksella. Koon alarajat: urokset 79 cm/54,5 kg, 
nartut 71 cm/40,9 kg. Suositeltava keskikorkeus uroksilla on 81–86 cm. Tasapainoisuus, 
sopusuhtaisuus ja rotutyypilliset liikkeet ovat ulkomuotojalostuksessa tärkeämmät kuin 
pelkkä koko. Meidän ei tule jalostaa vain näyttelytähtiä vaan terveitä, hyväluonteisia 
koiria.  
(liite 1, 2, 3) 
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4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset  

 
Taulukko 11. Näyttelymäärät suhteessa syntyneisiin irlanninsusikoiriin vuosina 2009-2018, 
osallistuneita koiria virallisissa luokissa 

Vuosi 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Koirien lkm 197 275 219 238 347 264 316 264 280 273 

Arvosana%           

SA 52,24 46,04 45,15 44,3
0 

39,63 43,6
7 

42,5
3 

44,17   

ERI 27,56 24,71 28,46 25,9
2 

34,05 30,9
4 

32,4
1 

31,72 61,31 60,84 

EH 16,08 21,91 19,52 24,2
2 

19,10 21,0
9 

19,8
5 

19,74 23,63 29,07 

H 2,49 5,24 4,91 3,96 4,01 3,13 4,44 3,40 6,28 7,94 

T 0,25 0,23 0,44 0,57 0,86 0,00 0,23 0,32 0,14 0,65 

HYL 1,12 0,58 0,76 0,57 1,57 0,40 0,47 0,40 0,50 0,84 

EVA 0,25 1,28 0,39 0,65 0,5 0,24 0,38 0,7 0,79 0,47 

HYL lkm 5 2 9 7 5 2 6 22 6 7 

EVA lkm 11 4 7 7 3 5 9 11 5 7 

 
 
Taulukko 12 Laatuarvostelut irlanninsusikoirilla vuosina 2009–2018 

Vuosi ERI EH H T EVA HYL 

2009 749 328 103 7 7 9 

2010 849 331 88 2 7 7 

2011 913 266 42 4 3 5 

2012 987 263 63 3 6 2 

2013 933 266 40 0 9 6 

2014 1013 265 56 12 11 22 

2015 745 257 43 5 6 5 

2016 669 184 45 3 8 7 

2017 608 189 45 2 11 5 

2018 645 133 24 2 9 2 

 
Vuoden 2014 kohonneet luvut selittyvät EIWC – näyttelyllä johon osallistui tavallista 
suurempi koiramäärä ja tämän näyttelyn tuomareiden arvostelulinjalla. 
  
Tarkastelujaksolla 2009 - 2018 annettujen HYL- ja EVA-arvosanojen syyt: 
HYL   yhteensä                                                    70 kpl 
- väärä kulmahampaiden asento                    43  kpl        61.43 % 
- muu purentavirhe/määrittelemätön           17  kpl        24.29 % 
- käytös                                                                  5  kpl          7.14 % 
- muut syyt (kivekset, häntämutka, tyyppi)     5  kpl         7.14 % 
EVA  yhteensä                                                      77 kpl 
- ontuu/liikkeitä ei voi arvostella                      67 kpl        87.01 % 
- käytös                                                                  10 kpl        12.99 % 
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Kulmahampaiden asentoon ja kapeaan alaleukaan on viime vuosina kiinnitetty yhä 
enemmän huomiota, mutta tuomarien linja purennan tulkinnassa on vielä kovin 
epäyhtenäinen. 
 
Jalostustarkastusten määrä on hyvinkin pieni, koska jalostuksen tavoiteohjelman 
mukaisesti jalostukseen käytettävillä koirilla on ollut vaadittavat näyttelytulokset. 
Jalostustoimikunta on tehnyt kasvattajavierailuja, joiden yhteydessä on suoritettu 
jalostustarkastuksia ja jälkeläistarkastuksia kasvattajan niin halutessa. 
(Liite 5) 
 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus  

 
Irlanninsusikoiran tulee olla tasapainoinen, hyvin liikkuva vinttikoira. Saalistettavan 
eläimen takia on iso koko ollut tärkeä, mutta kokoa ei saa ihannoida terveen rakenteen 
kustannuksella. Ihannekokoihin tulisi jalostuksessa pyrkiä. Tasapainoisuus, 
sopusuhtaisuus ja rotutyypilliset liikkeet ovat ulkomuotojalostuksessa tärkeämmät kuin 
pelkkä koko. 
Rotu on pysynyt pitkään melko samanlaisena, ja nykykoiran rakenne sallisi 
käyttötarkoituksen, johon se on aikoinaan jalostettu. 
 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja 
rakenneongelmista 

 
Irlanninsusikoiran ongelmia ovat väärät mittasuhteet, mm. matalaraajaisuus ja muut 
rodulle ei-tyypilliset, kulmikkaan vaikutelman antavat linjat. Edelleen esiintyy jyrkkiä 
lantioita, mikä vaikuttaa koiran liikkeisiin. Liian suorat etuosat usein yhdistyneenä 
ylikulmautuneiseen takaosaan ovat yleistymässä. Liian korkealle nousevia häntiä esiintyy 
edelleen. 
 
Yhtenä ongelmana tällä hetkellä ovat liikkeet, joista puuttuu rytmitys. Seistessä erittäin 
hyvän kokonaiskuvan omaavat koirat saattavat liikkua kuin etu- ja takaliikkeet kuuluisivat 
eri koirille. Myös pettäviä takaliikkeitä esiintyy. Joskus koira saattaa näyttää liikkuessaan 
vetävän itseään eteenpäin eturaajoillaan, takaosa on voimaton ja voima liikkeestä 
puuttuu. Koirat eivät kanna itseään ja niiden olemuksesta puuttuu ryhdikkyys. 
Valitettavasti tällaisia koiria palkitaan myös näyttelyissä. 
 
Yksityiskohdista mainittakoon pää, silmät, korvat, pigmentti sekä turkki. Parhaimmistolla 
on erittäin hyvä pää: oikein muodostunut luusto, tummat silmät, hyvät korvat ja oikea 
”irlantilainen” ilme hyvällä pigmentillä. Liian kapean alaleuan tulisi vaikuttaa 
palkintosijaa alentavasti näyttelyssä. Ongelmina  ovat vieraat, hieman kovat ilmeet, liian 
karkeat kallo-osat, silmien pyöreä muoto ja vaalea väri.  
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Epätyypillisiä lappukorvia (korvasta puuttuu taitteet ja se roikkuu pään sivulla lappuna) 
on, ja tällä hetkellä kauniit pienet ruusukorvat ovat vähemmistönä. Pigmentit ovat 
pääsääntöisesti hyvät, joillakin yksilöillä vaihtelu kesän ja talven välillä on melko 
voimakas. Osittain rikkonainen huulipigmentti on suhteellisen yleistä. Turkin laatuun ja 
määrään tulee kiinnittää huomiota. 
 
 

5 YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN 
TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 

 
Irlanninsusikoirien ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin yhdistyksen 
kevätkokouksessa 18.3.1995 ja se vahvistettiin Suomen Kennelliitossa 2.5.1995. Toinen 
tavoiteohjelma on hyväksytty Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 
toukokuussa 2003. Tämän jälkeen tavoiteohjelmaa on päivitetty viiden vuoden välein. 
Luonteen suhteen ei ole tapahtunut muutoksia, ei parempaan eikä huonompaan 
suuntaan. Ulkomuotojalostuksen painopistealueista todettakoon, että tyypin ja 
päätyypin säilyttäminen ovat olleet ja tulevat aina olemaan tärkeitä. Etuosien suhteen 
on tapahtunut pientä parannusta. Lantion rakennevirheitä esiintyy edelleen. 
 
Kasvattaminen Suomessa on vapaata varsinkin, koska rotu ei tällä hetkellä kuulu PEVISAn 
piiriin. Rotujärjestöjen jalostustoimikunnat ovat hieman hankalassa tilanteessa, toisaalta 
pitäisi saada kerättyä luotettavaa tietoa mahdollisimman paljon, toisaalta ollaan täysin 
kasvattajien ja rotua harrastavien henkilöiden ilmoitushalukkuuden varassa. Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmä sekä The Irish Wolfhound Database ovat apuna helpottamassa 
jalostustoimikunnan työtä. 
 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
 
Käytetyimmät jalostusurokset ovat näyttelyissä palkittuja ja useimmat vielä 
ulkomuotovalioita. Vastaava tila on myös jalostusnartuissa. Rodussa on vain muutamia 
yksilöitä, joilla löytyy luonnetuloksia. Terveystuloksia on vasta muutamalta vuodelta 
enemmän, joten niiden avulla ei voida tehdä johtopäätöksiä.  
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
 
Seuraavassa taulukossa esitellään viime tavoiteohjelman tavoitteiden toteutuminen: 
 
Taulukko 13 Edellisen tavoiteohjelman tavoitteiden toteutuminen 

Vuosi Tavoite Toimenpide Tulos 

2014 DCM sydäntutkimuksen 
jatko 
DNA tutkimuksen 
kartoituksen aloittaminen  
DCM sydäntutkimuksen 
yhteenveto 

Kerätään 
tutkimustulokset  
DNA tutkimus 
lopetettiin 

tehty 
 
ei tehty, lopetettu 
 
tutkimus jatkuu 

2015 DCM sydäntutkimuksen 
jatko 
 
YES:llä 
keuhkokuumetutkimuksen 
seuranta  

Yhteenveto julkaistiin 
kevätpäivillä 2014 

 
LIITE 12 
 
 
kesken 

2016 Silmäsairauksien 
tutkimustulosten 
päivittäminen 
 
Keuhkokuume tutkimuksen 
seuranta 

Ei tehty 
 
 
 
kesken 

kesken 
 
 
 
2018 kasvattajapäivillä 
yhteenveto 

 2017 JTO teon aloittaminen 
 
Silmäsairauksien 
tutkimustulosten 
aiheuttamat mahdolliset 
toimenpiteet 
 
Keski-iän kartoitus ja 
luonnekysely 

aloitettu 
 
 
 
Ei tehty 
 
 
Keski-iän kartoitus 
aloitettu 
Luonnekysely muuttui  
terveyskyselyksi 

jatkuu 
 
 
 
ei tehty 
 
 
tehty 
 
terveyskysely toteutettu 

2018 Loppuyhteenveto 
kuluneesta JTO:sta 

Tehty tehty 
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6 JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 
 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 
 
Rodun jalostuksen tavoitteena on terve, liioittelematon rakenne, rodunomainen 
ulkomuoto ja oikea rotutyyppi, sekä  päivittäisessä  elämässä  toimiva luonne. 
Rodun geneettinen monimuotoisuus tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasolla.  On 
tärkeää kiinnittää huomiota rodun monimuotoisuuteen ja jalostuspohjan 
mahdollisimman laajaan käyttöön. Paljon käytettyjen koirien jälkeläisten käyttäminen 
jalostukseen kaventaa geeniperimää. Siksi jalostukseen tulisi valita  mahdollisimman 
erisukuisia yksilöitä.  
Suomen Irlanninsusikoirat ry:n tavoitteena on toimia rodun harrastajien edustajana sekä 
ylläpitää rodun tunnettavuutta yhteiskunnassa. Rodun taso on Suomessa hyvä ja 
voimme olla ylpeitä koiristamme. Käyttötarkoituksena irlanninsusikoiraa jalostetaan 
lähinnä seurakoiraksi, ja tärkeimpänä kriteerinä tulee olla hyväluonteinen, terve koira. 
Jalostukseen  käytetyn  koiran  tulee olla yhteiskuntakelpoinen,  eikä  missään  
tapauksessa  pelokas  tai  aggressiivinen . 
Jalostusneuvontaa helpottavat Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä, The Irish 
Wolfhound Database ja yhdistyksen keräämät tiedot rodun tilasta kasvattajille ja 
omistajille lähetettyjen kyselyiden avulla. 
Irlanninsusikoiran nykyiseen käyttötarkoitukseen tulevaisuus tuskin tuo muutoksia, rotu 
on vinttikoira, jonka kanssa voi harrastaa monipuolisesti. 
 
Rotujärjestön tavoite on populaation kokonaistilanteen parantaminen. Rekisteröintien 
määrä olisi hyvä olla 100-200 vuodessa. Jos samanaikaisesti huolehditaan siitokseen 
käytettävien koirien määrästä, niin että suhdeluku saataisiin pidettyä ennallaan tasolla 
65–70 % (urosten määrä nartuista), geneettisen monimuotoisuuden pienenemisen riski 
pysyy kohtuudessa. 
 
Tärkeä tavoite on myös luonteen säilyttäminen nykyisellä tasolla. Maineesta ”lempeänä 
jättiläisenä” on pidettävä kiinni, ja siksi luonteen tulisi olla tärkeä jalostuskriteeri kaikille 
kasvattajille. Nykyään meillä on vuositasolla joitakin yksittäistapauksia, jotka saavat 
näyttelyissä laatuarvostelun hylätty tai EVA luonteesta johtuen. Näiden määrä ei saa 
lisääntyä. 
Rodussa esiintyvä arkuus on ongelma myös koirien oman elämänlaadun kannalta. 
Arkuus/rohkeus on ominaisuus, joka on voimakkaasti perinnöllinen eli siihen on 
mahdollista vaikuttaa. Rotujärjestö on ottanut käyttöön kennelliiton käyttäytymisen 
jalostustarkastuksen vuoden 2019 alusta ja toivoo, että tästä on apua jalostuspäätöksiä 
tehdessä. 
 
Ulkomuotojalostuksen painopistealueista todettakoon, että tyypin ja päätyypin 
säilyttäminen ovat olleet ja tulevat aina olemaan tärkeitä.  
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Kapeisiin alaleukoihin ja vääräasentoisiin kulmahampaisiin tulee kiinnittää huomiota eikä 
tällaisia koiria pidä käyttää jalostukseen. Silmäongelmat on tiedostettu, ja kasvattajat 
tutkituttavatkin kasvattejaan ennen mahdollista jalostuskäyttöä.  
Dilatoiva cardiomyopatia (DCM) on vaikea vastustaa, koska sen periytymistapaa ei vielä 
kunnolla tiedetä. Nykyisen käsityksen mukaan sairaus on useimmissa tapauksissa 
geenivirheen aiheuttama, joka on solumuutoksena läsnä jo koiran syntyessä. 
Keskimääräinen sairauden toteamisikä on 4,5 vuotta, useimmiten sairaus kehittyy 3-7 
vuotiaana. Vaihteluväli on alle vuoden iästä 11 vuoden ikään. DCM:n periytymisessä ei 
ole vaikutusta siinä missä iässä koira sairastuu. Tutkimukset aloitetaan tavallisesti 2-3 
vuoden iässä. Suurin osa yksilöistä sairastuu 4-7 vuotiaana ja tämä on jalostuskäytön 
kannalta harmillisen myöhään, mm. siksi jalostustoimikunta suosittelee käyttämään 
vanhempia uroksia jalostukseen. Käynnissä on laajoja tutkimuksia geenimutaatioiden 
löytämiseksi, ja näistä toivotaan tulevaisuudessa menetelmiä tämän ikävän sairauden 
vähentämiseen. Kennellitto on 1.1.2019 alkaen päättänyt, ettei se julkaise rotumme 
osalta pelkkiä kuuntelutuloksia ja tämä saattaa lisätä virallisten sydäntutkimusten tekoa. 
Rotuyhdistys kannustaa jäseniään tutkituttamaan koiransa DCM:n varalta korvaamalla 
osan tutkimuskuluista. 
Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä ja The Irish Wolfhound Databasen 
elinikätiedot mahdollistavat sen, että kasvattajilla on mahdollisuus etsiä pitkäikäisiä 
linjoja jalostukseen.  
 
Vaikka rotu onkin säilynyt hyvin, muotivirtaukset voivat olla kohtalokkaita. Tässä 
suhteessa ulkomuototuomareiden merkitys on suuri, koska kasvattajat kasvattavat sitä 
mitä tuomarit palkitsevat. Epätyypillisiä irlanninsusikoiria näkyy silloin tällöin. 
 
 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
 
Nämä vaatimukset toimivat rotujärjestön omina jalostuskriteereinä. Sanaa suosittelu 
käytetään toivomuksen, ei vaatimuksen tai edellytyksen yhteydessä. 
Kasvattajalla on aina viimekädessä vastuu tekemistään päätöksistä ja siten myös 
kasvatustyönsä tuloksista. 
 
Ikävaatimukset: Nartun on oltava vähintään 24 kuukauden ikäinen ennen ensimmäistä 
astutusta. Narttu ei saa olla yli 5-vuotias ensimmäisen pentueen syntyessä. Yli 7-
vuotiasta narttua ei saa käyttää jalostukseen. Uroksen tulee olla vähintään 15 kuukauden 
ikäinen ensimmäisen astutuksen tapahtuessa. Urokselle suositellaan alle kaksivuotiaana 
korkeintaan kahta pentuetta. On kuitenkin suositeltavaa käyttää vanhempia uroksia 
jalostukseen. 
 
Läheinen sukusiitos: Jalostuksen tavoiteohjelman vaatimusten täyttävien yhdistelmien 
sukusiitosasteen on oltava alle 6,25 %. Suurin osa kasvattajista alittaa tämän 
vaatimuksen. Lasketaan viiden (5) sukupolven mukaan. 
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Matadorijalostuksen vastustaminen: Yhden uroksen pentumäärä ei saa ylittää 5 % 
syntyneistä pennuista yhden koirasukupolven aikana (4 vuotta). Tämän 4 vuoden jälkeen 
on mahdollista taas käyttää urosta, näin mahdollistetaan myös vanhojen urosten käyttö. 
Uroksen omistajan on omalta osaltaan huolehdittava, ettei pentujen määrä ylity. 
 
Esimerkiksi:  
vuosi   2014 2015 2016 2017 Yhteensä 
pennut   120    96  132   52 = 400 pentua 
 
5% 400:sta pennusta on 20 pentua. Tämä tarkoittaa sitä, että  yhden uroksen 
jälkeläismäärä ei saa ylittää 20 jälkeläistä. Pentujen määrä lasketaan ottaen huomioon 
kuluva vuosi ja kolme edellistä kokonaista vuotta. 
 
Näyttelyvaatimukset: Jalostuksen tavoiteohjelman vaatimuksia ei täytä koira, josta ei ole 
riittäviä tietoja sen arvioimiseksi. Tarvittavat tiedot saadaan joko näyttelymenestyksen 
avulla tai jalostustarkastuksella tai jälkeläisnäytön perusteella. 
 
Jalostukseen käytettävällä nartulla on oltava vähintään kaksi (2) laatuarvostelun erittäin 
hyvä (EH) palkintoa virallisesta näyttelystä kahdelta eri tuomarilta. Toinen palkinnoista 
on saavutettava, kun narttu on vähintään 15 kuukauden ikäinen. Narttu voidaan 
hyväksyä jalostukseen käytettäväksi myös ainoastaan jalostustarkastuksen perusteella. 
 
Jalostukseen käytettävällä uroksella on oltava vähintään yksi laatuarvostelun erittäin 
hyvä (EH) palkinto. Käytettäessä urosta useammin on sillä oltava kaksi (2) 
laatuarvostelun erittäin hyvä (EH) palkintoa. Uros voidaan hyväksyä siitokseen 
käytettäväksi myös ainoastaan jalostustarkastuksen perusteella. 
 
Kaikilta jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan voimassa oleva silmälausunto. Yli 1-
vuotiaalle koiralle tehty silmälausunto on voimassa kaksi vuotta. Jos uros, jonka 
pakastespermaa aiotaan käyttää on hengissä, tulee sillä olla voimassa oleva 
silmätutkimus.  Ainoat poikkeukset silmäpeilauksen suhteen ovat: jos koira on kuollut ja 
siitä käytetään pakastetta (joka pakastettu ennen vuotta 2014), tai siemen on ulkomaista 
tai narttu astutetaan ulkomailla, ei silmälausuntoa vaadita.  
 
Yleisenä periaatteena pidetään sitä, että koiraa, jolla on lievä silmäsairaus, voidaan 
yhdistää terveen kumppanin kanssa. Koiraa, jolla on vakava silmäsairaus, ei saa käyttää 
jalostukseen.  ECVO-lomakkeessa kohdassa: Kuvailevat kommentit ruksi kohdassa lievä, 
kohtalainen tai vakava.  
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Kumppanin täytyy olla täysin terve:  
mRD, gRD  

PHTVL/PHPV 1 ja 2  
distichiasis  
nukleus, punktaatti ja sutura katarakta  
korneadystrofia  

PPM: 1-2  
muut lievät silmäsairaudet 
 
Ei jalostuskäyttöön:  
tRD  

PHTVL / PHPV: 3-6  
posterior polaarinen ja kortikaalinen katarakta  
papillan hypoplasia / mikropapilla  
Silmätarkastuksessa havaittu kiertynyt vilkkuluomi, vilkkuluomen ruston kiertymä / 
operoitu vilkkuluomi: ei saa käyttää jalostukseen. 
PRA  
 
Jos koiralla on tunnettu PRA-kantaja aikaisintaan kuudennessa sukupolvessa 
kummallakin puolella, ei ole merkitystä sillä, kuinka monesta suunnasta tunnettu PRA-
kantaja tulee. Ensimmäiseksi sukupolveksi lasketaan suunnitellun pentueen isä tai emä. 
Mikäli tunnettu PRA-kantaja tulee vain toisen vanhemman puolelta, ei 
sukupolvirajoitusta ole. Tämä linjaus on voimassa toistaiseksi. Tilanne muuttuu, mikäli 
PRA-tapauksia ilmenee Euroopassa. 
 
Jalostukseen käytettävien koirien säännöllisillä tutkimuksilla DCM-tapaukset voitaisiin 
löytää aikaisemmassa vaiheessa ja jättää pois jalostuksesta. DCM:aa sairastavaa koiraa ei 
saa käyttää jalostukseen.  On myös hyvä selvittää, ettei jalostukseen käytettävien koirien 
sukutaulusta löydy useita DCM:aan sairastuneita koiria.  
 
Luonne: 
Koira, joka on saanut kaksi kertaa laatupalkinnon hylätty luonteensa vuoksi näyttelystä 
24 kuukautta täytettyään, tai on jalostustarkastuksessa tai muussa yhteydessä todettu 
araksi tai aggressiiviseksi ei saa käyttää jalostukseen. 
 
Lisääntyminen: 
Jalostuksen tavoiteohjelman mukaan narttua saa käyttää jalostukseen korkeintaan kolme 
kertaa.  
Koira, joka ei astu tai anna normaalisti astua ei myöskään täytä jalostuksen 
tavoiteohjelman asettamia vaatimuksia. 
Tuontisperman kohdalla noudatetaan SKL:n kulloinkin voimassa olevia määräyksiä. 
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Muita kriteereitä: 
Mikäli nartulle on tehty keisarileikkaus kaksi kertaa, sitä ei suositella enää käytettäväksi 
jalostukseen. 
 
Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jolla on kahdessa eri pentueessa shunttipentu/ 
shunttipentuja.  
 
Jalostuksen tavoiteohjelman vaatimuksia ei täytä yhdistelmä, joissa kummallakin 
jalostukseen käytettävällä koiralla on purentavika (ylä- tai alapurenta), tai yhdistelmä, 
jossa molemmilla jalostukseen käytettävällä koiralla on niin kapea alaleuka, että 
molemmat tai toinen alakulmahammas osuu kitalakeen. 
 
Jalostuksen tavoiteohjelman vaatimuksia ei myöskään täytä yhdistelmä, jossa 
kummallakin jalostukseen käytettävällä koiralla on piilokiveksinen täysveli.  
 
Kasvattaja on velvollinen noudattamaan Suomen Kennelliiton koiran kauppaa koskevia 
määräyksiä. Kasvattajan kannattaa tutustua Kennelliiton julkaisemaan ”Kasvattajan 
käsikirjaan”, jossa on myös lueteltu Kennelliiton vaatimukset pennun/pentueen 
rekisteröinnille. Rotujärjestö suosittelee, että kaikki kasvattajat allekirjoittavat 
Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. 
Jalostustoimikunta suosittelee, että irlanninsusikoiran pennut luovutetaan mieluummin 
9–10 viikon iässä, kuitenkin aikaisintaan 8 viikon iässä. Pennun kaupasta on tehtävä 
kirjallinen sopimus Suomen Kennelliiton kaavakkeella. Kasvattajan on annettava 
kirjalliset ruokinta- ja hoito-ohjeet sekä luovutettava rekisteritodistus viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua kauppasumman maksamisesta. Mikäli pennussa ilmenee 
perinnöllisiä sairauksia tai vikoja, tulee kasvattajan ilmoittaa niistä sekä 
jalostustoimikunnalle että uroksen omistajalle. 
 
Koko pentue on testattava portokavaalisen maksashuntin varalta. Maksashunttitestien 
tulokset toimitetaan jalostustoimikunnalle koko pentueesta yksilöityinä 
kokonaisuudessaan ja sappihappoarvoineen. Tulokset julkaistaan yhdistyksen toimesta. 
Tutkimustulokseksi riittävät yhden verinäytteen tulokset (sappihapot) otettuna 2 tuntia 
ruokailun jälkeen. Pennut testataan aikaisintaan 7 viikon iässä ja poikkeavat 
sappihappoarvot varmistetaan uudella verikokeella noin 2 viikkoa ensimmäisestä 
testistä. Tulokset toimitetaan yhdistykselle viimeistään kun pennut ovat 12 viikon ikäisiä.  
Yhdistelmää, josta on syntynyt shunttipentu/pentuja, ei saa uusia.  
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6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
 
Tärkein keino tavoitteiden saavuttamisessa on yhdistyksen hallituksen kokouksessaan 
6.3.2018 päivittämät jalostustoimikunnan toimintaohjeet, joissa mm. selvitetään 
jalostustoimikunnan tehtävät:  
 
1 Jalostuksen tavoiteohjelman noudattaminen ja sen toteutumisen seuranta. 
2 Jalostusneuvonta. Neuvontatyön on perustuttava rotumääritelmään ja jalostuksen 

tavoiteohjelmaan. Toteutuksessa on otettava huomioon Suomessa vallitseva tilanne 
ja odotettavissa oleva kehitys.  

3 Jalostustoimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa. 
4  Rodussa esiintyvien sairauksien seuranta ja niistä tiedottaminen. 
5 Jalostustilastojen tekeminen ja ylläpito sekä tiedon jakaminen 
6  Koirien jalostustarkastukset ja jälkeläistarkastukset. 
7 Tarvittaessa urossuositusten antaminen ja yhdistelmien hyväksyminen. 
8  Kasvattajapäivien järjestäminen 
9  Yhteistoiminta pentuvälityksen kanssa. 
10  Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus ja tuomarikollegioiden 
 järjestäminen hallituksen toimeksiannosta. 
(Liite 6) 
 
Yhdistys pyrkii edesauttamaan pitkäjänteistä jalostusta rodussa jalostustoimikunnan ja 
kasvattajien välisellä yhteistyöllä. Yhdistys järjestää vuosittain kasvattajapäivät, tarpeen 
mukaan jalostustarkastuksia ja arvostelukokeen ulkomuototuomareille. (Liite5) 
 
Vuosittain rotujärjestö järjestää: 
virallisen erikoisnäyttelyn 
epävirallisen club show’n 
epävirallisen maastojuoksukilpailun 
 
Rotujärjestön lehdessä ja nettisivuilla julkaistaan terveyteen, hoitoon ja koulutukseen 
liittyviä artikkeleita. 
 
Yhdistyksen pentuvälityksen kautta välitetään pentuja maininnalla täyttää/ei täytä 
jalostuksen tavoiteohjelman asettamia vaatimuksia. Kasvattajan tulee olla Suomen 
Irlanninsusikoirat ry:n jäsen sekä mahdollisen kennelnimen tulee olla Suomen 
Kennelliiton kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti hyväksymä. Kasvattajalla 
ei saa olla Suomen Kennelliiton määräämiä kurinpidollisia rangaistuksia. Pentuvälitystä 
hoitaa hallituksen nimeämä(t) henkilö(t). (Liite 10) 
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 
 
 
Uhat ja mahdollisuudet on esitetty taulukossa. 
 
Taulukko 14, uhat  
Uhat Syyt Ratkaisut 

Lisääntymisongelmien 
paheneminen 

Ei tiedetä lisääntymisongelmien 
todellisia syitä 

Sperman talteenotto 
hedelmällisiltä uroksilta 
myöhemmin käytettäväksi 
Hedelmällisyyden 
seuraaminen 

Lyhyt elinikä Kuolinsyiden kartoitus Pitkäikäisten linjojen 
suosiminen  

Kannan koko liian pieni Geenipohja supistuu 
entisestään 

Geenipoolin pitäminen 
riittävän laajana 

Hyvin samoja linjoja 
esiintyy ympäri maailmaa 

Geenipooli pienenee Geenipoolin pitäminen 
riittävän laajana 

Arasti käyttäytyviä/arkoja 
koiria on, ja niitä jopa 
käytetään jalostukseen 

Mikäli geenipooli supistuu liikaa, 
se kostautuu luonteisiin 

Geenipoolin pitäminen 
riittävän laajana, huonot 
luonteet pois jalostuksesta 
käyttäytymisen 
jalostustarkastuksen avulla. 

Vakavimmat 
terveysongelmat (sydän ja 
syöpä) ovat vaikeita 
vastustettavia 

Kuolinsyiden kartoitus Esimerkiksi iäkkäiden urosten 
käyttäminen jalostuksessa 
PEVISAan liittyminen 
Eliniän/kuolinsyiden kartoitus 

Kasvuhäiriöitä vaikea 
poistaa kokonaan 

kaikkia syitä kasvuhäiriöihin ei 
tunneta 

Pyritään vaikuttamaan 
jalostusvalinnoilla 

Näyttävyyttä pidetään 
merkittävämpänä kuin 
toimivuutta 

”Muotivirtaukset” ovat aina 
vaarallisia 

Ulkomuototuomarien 
koulutus 
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Taulukko 15, mahdollisuudet 
Mahdollisuudet Toimenpiteet 

Luonteen säilyminen hyvänä todennäköistä, 
koska luonteisiin kiinnitetään huomiota 

Virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus, MH-
kuvaus ja/tai luonnetestit lisäävät tietoa 
irlanninsusikoiran luonteesta 

Shuntti ja silmäsairaudet ovat 
testaamalla/tutkimalla havaittavissa 

Julkisen tiedon lisäämisellä pyritään 
vähentämään sairauksien esiintyvyyttä 

Kasvattajien opastamisella, avoimuudella ja 
yhteistyöllä saadaan aikaan paljon hyvää 

Vuosittaiset kasvattajapäivät ja avoin 
tiedottaminen auttaa kasvattajia 
jalostusvalintojen tekemisessä 

Tason säilyttäminen mahdollista Ulkomuodon säilyttämisellä taataan, että 
huippukoirat ovat vertailukelpoisia myös 
ulkomailla 

Kotimaisen tuomarikunnan ajan tasalla 
pitäminen auttaa tason säilyttämisessä 

Tuomarien koulutus rodunomaisen rakenteen 
huomioimiseen 

 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
 
Kasvattajat ovat ensisijaisesti vastuussa jalostuksen tavoiteohjelman noudattamisesta. 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

JTOn teko Silmäsairauk- 
sien 
tutkimustulost
en 
päivittäminen 

Silmäsairauk-
sien 
tutkimustulost
en 
aiheuttamat 
mahdolliset 
toimenpiteet 

JTO 
päivityksen 
aloittaminen 

Luonnekysely 
käyttäytymi-
sen 
jalostustar-
kastusten 
tulosten 
pohjalta. 

Loppuyhteen 
veto kuluneesta 
JTOsta 

PEVISA 
tietouden 
lisääminen 

PEVISA 
tarpeen 
kartoitus 

Johtopäätök- 
set PEVISA 
tarpeen 
kartoituksesta 

DCMn 
esiintyvyyden 
kartoittaminen 

Eliniän 
kartoitus 

JTO 2025-2030 
päivittäminen 

Käyttäytymi-
sen jalostus 
tarkastusten 
aloittaminen 

Käyttäytymi- 
sen jalostus 
tarkastusten 
jatkaminen 

Käyttäytymi- 
sen jalostus 
tarkastusten 
jatkaminen 

Käyttäytymi- 
sen jalostus 
tarkastusten 
jatkaminen 

Käyttäytymi- 
sen jalostus 
tarkastusten 
jatkaminen 

Käyttäytymisen 
jalostus 
tarkastusten  
yhteenveto 
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Jalostustoimikunnan toimintaohjeen mukaan toimikunta on vastuussa tavoiteohjelman 
toteutumisen seurannasta. Koska jalostustoimikunta on hallituksen alaisuudessa, hallitus 
kuitenkin viime kädessä valvoo tavoiteohjelman noudattamista. Rotujärjestö on 
velvollinen huomioimaan jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteet vuotuista 
toimintasuunnitelmaa laatiessaan. 
Jalostustoimikunta on velvollinen raportoimaan vuosittain tekemässään 
toimintakertomuksessa omana osionaan sekä tavoiteohjelman toimenpiteiden 
toteutumisesta että asetettujen päämäärien saavuttamisessa. Näihin kuuluu yhteenveto 
edellisen vuoden rekisteröinneistä, sukusiitosprosentti, urosten jälkeläismäärät, 
suhdeluku käytetyt urokset/nartut. Jalostustoimikunnan toimintakertomus on julkaistava 
yhdistyksen lehdessä. 
 
Jalostuksen tavoiteohjelman on kokonaisuudessaan oltava luettavissa yhdistyksen 
hallituksen päättämässä informaatiovälineessä. Se päivitetään tarvittaessa, kuitenkin 
viiden vuoden välein. Kun siihen suunnitellaan muutoksia, nämä muutokset julkaistaan 
hallituksen päättämässä informaatiovälineessä. Muutokset tulee julkaista kaksi (2) 
viikkoa ennen yleiskokousta, jossa muutokset käsitellään 
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