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1. YHTEENVETO 

Kuvaus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta 
Australianterreri on melko vanha, alun perin pienriistaa metsästävä ja pienikokoisiin terriereihin 
kuuluva, aktiivinen ja itsevarma rotu. Se kehitettiin käyttökoiraksi 1800-luvun Tasmaniassa ja 
Australiassa pienten tuhoeläinten metsästykseen, mutta myös suojelemaan perhettään ja 
lammaslaumoja käärmeiltä. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on muuttunut ja tänä päivänä 
australianterrieri on käyttötarkoitukseltaan seurakoira.  
 
Luonteen vaaliminen vähintään nykyisellä tasolla on tärkeää. Australianterrieri haluaa miellyttää 
omistajaa ja työskennellä omistajansa kanssa yhdessä - tämä ominaisuus on tehnyt rodusta suositun 
seurakoiran. Australianterrieri on valpas, toimintaan valmis harrastuskoira ja energinen lenkkikaveri. 
Sen luonteessa on edelleen tiettyä julkeaa itsevarmuutta. Kasvattajien haasteena on karsia rodusta 
ääripään luonneominaisuudet, arkuus ja aggressiivisuus. Jonkin verran lisääntynyt luonteen liioiteltu 
pehmeys on huolestuttavaa – se ei kuulu itsevarman terrierin luonteenpiirteisiin.  
 
Rodun tilanne ja jalostustavoitteet 
Suomessa kasvatetaan korkeatasoisia australianterriereitä ja kasvattajia on useita. Rotua esiintyy 
monessa eri maassa. Suurimmat rekisteröintimaat Suomen lisäksi ovat rodun kotimaa Australia, 
Yhdysvallat ja Ruotsi. Yli sadan vuoden aikana on eri maissa jalostettu erilinjaisia australianterrierejä. 
Tekemällä yhteistyötä kansainvälisesti saadaan geenipooli säilymään mahdollisimman laajana.  
   
Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
Rotu kehitettiin ja se kehittyi käyttökoiraksi varsinkin pienten tuhoeläinten metsästykseen. Australian 
alkuperäiseläimistössä ei esiinny maan alla asuvia jyrsijöitä tai luolissa asuvia metsästettäviä petoja, 
joten perinteisten luolaterrierien tarvetta ei siellä ollut. Alkuperämaan erityinen vaatimus liittyi 
käärmeiltä suojaamiseen - koirien tuli reagoida käärmeisiin ja tarpeen vaatiessa tappaa ne. Tätä 
tehtävää ne suorittivat sekä asuinympäristössä että lammaslaumojen ympärillä. 
Karussa maassa elannon hankkiminen oli kovan työn takana. Koirat olivat luonteeltaan erittäin sitkeitä, 
hyvin rohkeita ja toimintakykyisiä. Niiden myös edellytettiin olevan ihmisystävällisiä, erityisesti 
lapsirakkaita, ja tekevän yhteistyötä ihmisten kanssa. Tältä osin vaatimukset olivat erilaisia kuin 
itsenäisemmin toimivilla ja selkeämmin metsästyskäyttöön käytetyillä Brittein saarten terriereillä.  
 
Terveys ja lisääntyminen 
Rodun terveystilanne on pysynyt Australianterrierikerholle annettujen tietojen perusteella suhteellisen 
vakiona. Avoimuuteen ja tiedonkulkuun kasvattajien välillä on panostettu ja näin edesautetaan ja 
ylläpidetään rodun terveyttä. Terveystietojen päivittämiseksi lähetetään vuosittain kasvattajille ns. 
kolmivuotiskyselyt. Riskien hallinta pentueita suunniteltaessa paranee, kun kasvattajat saavat tietoa 
siitä, millaisia taustoja koirilla on. Jalostustoimikunnan hallussa olevat terveystiedot löytyvät 
Australianterrierikerhon kotisivuilta. Polvet ja silmät tulee tutkia jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä. 
Rotu ei kuulu PEVISA:an, mutta kasvattajat noudattavat yhdistyksen jalostuskriteereitä kiitettävästi.  
Australianterrieriuroksilla ei ole esiintynyt astumisongelmia ja nartut ovat olleet hyviä synnyttäjiä. 
Syntyneiden pentueiden pentulukumäärät ovat olleet hyvät näin pienelle rodulle. 
 
Ulkomuoto 
Ensimmäinen rotumääritelmä kirjoitettiin vuonna 1887 australialaiselle karkeakarvaiselle terrierille. 
Tavoitteena oli kehittää pienikokoinen, mutta vahva ja sitkeä työkoira, joka selviytyisi tehtävästä kuin 
tehtävästä kaikissa olosuhteissa. Australianterrieristä tuli ketterä ja vahva työkoira.  
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Ulkomuotojalostuksessa pääpainon tulisi edelleen olla oikean rotutyypin säilyttämisessä. Tärkeintä on 
säilyttää rodulle tyypilliset mittasuhteet ja linjat sekä ne ominaisuudet, jotka tekevät 
australianterrieristä australianterrierin. Koiran rakenteen on oltava sellainen, että sen liikkeet ovat 
vaivattomat. Australianterrierin tulee pystyä vaivattomasti hyppäämään lampaan selkään, vaikka rotua 
käytetään enää hyvin harvoin lampaiden kanssa työskentelyyn. Pienestä koostaan huolimatta 
australianterrierissä ei saa olla kääpiökoiramaisia ominaisuuksia.  
 
Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille 
Jalostuskoirien tulee olla terveitä. Jalostukseen käytetään mahdollisimman korkealuokkaisia koiria. 
Huomioon tulee aina ottaa jalostuskoirien terveys sekä luonteen ja ulkomuodon rotutyypillisyys. 
Jalostuskoirien tulee täyttää tavoiteohjelmassa asetetut minimivaatimukset terveys- ja näyttelytulosten 
osalta (JTO:n kohta 6.2.). Aggressiivisesti käyttäytyvää koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

2. RODUN TAUSTA 

Alkuperä ja käyttötarkoitus 
Australianterrieri on yksi niistä harvoista terrieriroduista, joka on kehitetty Brittein saarten ulkopuolella. 
Tosin rodun perustana ovat olleet vanhat brittiläiset terrierirodut, joita siirtolaiset toivat 1700- ja 1800-
luvuilla mukanaan Australiaan ja Tasmaniaan. Tietoja on sekä Tasmaniassa että Australiassa 
kehitetyistä, karkeakarvaisista matalista terriereistä, joiden kuvaus sopii australianterrieriin.  
 
Australianterrierin alkuperäinen käyttötarkoitus oli pitää käärmeet sekä siirtolaisten mukana maahan 
tulleet rotat ja muut pikkujyrsijät poissa maatiloilta ja kaupunkien tiheään asutuilta asuma-alueilta. 
Lisäksi ne auttoivat lampaiden ja karjan paimentamisessa sikäli, että tehtävänä oli suojella hyötyeläimiä 
käärmeiltä. Australianterrieri vahti lauman reaktioita ja siirtyi laitumella paikasta toiseen kätevästi 
lampaiden selkiä myöten hyppien ja niillä ”ratsastaen”. Kyetäkseen tähän australianterrierin tuli olla 
kissamaisen ketterä eikä liian raskasrakenteinen, silti luustoltaan vahva ja luonteeltaan sitkeä työkoira. 
Lisäksi australianterrierillä tuli olla paimenkoiramainen halu työskennellä yhteistyössä ihmisten ja 
muiden koirien kanssa. Erityistä pelottomuutta, ketteryyttä ja nopeaa reagointikykyä tarvittiin 
käärmeiden tappamisessa. Australianterrierille on yhä edelleen tyypillistä "tanssahteleva" 
hyppeleminen ja kauluskarvojen pörhisteleminen. Hyppelyn tarkoitus oli saada käärme iskemään. 
Rodun ulkonäöllinen ominaisuus, runsas kauluskarvoitus, suojeli koiraa käärmeiden puremalta. 
Käärmeen iskiessä harhaan koiran kaulukseen, australianterrieri hyppäsi ilmaan ja kiertyen akselinsa 
ympäri nappasi tappavan otteen käärmeen niskasta. 
 
Australianterrieri toimi myös vahtikoirana. Englanti karkotti aikanaan rikollisia Australiaan, joten elämä 
Australiassa ei aina ollut turvallista. Luvatonta tunkeilijaa vastaan pieni koira oli tietenkin alakynnessä, 
mutta tarkkaavaisuutensa ansiosta se ehti varoittaa kotiväkeään haukkumalla lähestyvästä vaarasta. 
Koska australianterrieri pyöri pihamaalla ja talojen sisälläkin tuhoeläimiä torjumassa, vaadittiin siltä 
myös ihmisystävällisyyttä ja lapsirakkautta. Kiintymys lapsiin onkin yhä edelleen voimakas 
luonteenominaisuus rodussa. 
 
Alkuaikoina australianterrierin oli todella ansaittava paikkansa käyttökoirana. Työhön kykenemättömiä 
yksilöitä tuskin pidettiin hengissä Australian karuissa oloissa. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on 
tältä osin muuttunut. Tänä päivänä australianterrieri on käyttötarkoitukseltaan pääasiassa seurakoira, 
joka asuu yhä useammin kaupunkilaisperheessä. Käyttötarkoituksen muuttuminen on asettanut uusia 
haasteita varsinkin rodun luonteelle. Australianterrierin on oltava yhteiskuntakelpoinen ja ystävällinen, 
mutta silti edelleen peloton ja itsevarma. Korkea aktiivisuustaso ja liikunnantarve saattaa nyky-
yhteiskunnassa olla rasite, joka jäätyään tyydyttymättä kääntyy hermostuneisuudeksi ja pahanteoksi. 



6 
 

 

Kasvattajien haasteena on tasapaino rodulle tyypillisen toiminnallisuuden ja toisaalta seurakoiraelämän 
vaatiman rauhallisuuden välillä. 
 
Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa 
Tiedot rodun tarkasta alkuperästä ovat olleet enimmäkseen muistitietoa ja hävinneet vuosien saatossa. 
Rodun alkuaikojen kasvattajat eivät olleet kiinnostuneita kirjaamaan ylös koiriensa tietoja tai 
syntymäaikoja. 
 

 
Kuva 1. Vanha skotlantilainen terrieri   

 
Kuva 2. Karkeakarvainen terrieri Viktorian 
koiranäyttelyssä vuonna 1889. 

                                                       
Melbournessa vuonna 1868 pidetyssä koiranäyttelyssä esitettiin ensimmäisen kerran karkeakarvainen 
(rough coated) terrieri. Tämän kategorian alle mahtuivat kaikki karkeakarvaiset terrierit, joten ei voida 
tietää, oliko vielä kyseessä ensimmäinen varsinainen australianterrieri. Vuonna 1872 Melbourne Royal -
näyttelyssä esitettiin viisi karkeakarvaista terrieriä, joilla kuvailtiin olleen ”mustansininen kiiltävä turkki 
rungossa”. (”blackish–blue sheen body coat”). Tätä on pidetty australianterrierin ensimmäisenä 
esiintymisenä näyttelyissä. Vuoden 1899 Sydneyn näyttelyssä oli oma luokkansa ”karkeakarvaiselle 
australianterrierille”, mikä osoittaa rodun vakiintuneen vuosisadan lopussa myös nimeltään. 
 
Ensimmäiset näyttelyluettelot mainitsevat karkeakarvaisen terrierin väreiksi harmaan tan-värisin 
merkein, sinisen tan-värisin merkein ja mustan tan-värisin merkein. Vuonna 1873 mainitaan myös väri 
sandy (hiekka). Ensimmäinen maininta punaisesta väristä on vuodelta 1896, joten hiekka on 
alkuperäinen väri ja punainen vasta myöhemmin kehittynyt. 
Kuuluisan australialaisen kasvattajan Pam McDougall Douglasin kirjassa ”The australian terrier - history 
and origins” mainitaan, että Ch. Top Jelly Roker oli niin täydellinen näyttelykoira kuin mitä yleensä oli 
mahdollista kasvattaa. Tässä koirassa oli jo nykypäivän australianterrierin rotutyypin piirteet selvästi 
nähtävissä. 
 

 
Kuva 3. Grand Ch. Torres Blue Jacket v.1930. 

 
Kuva 4. Ch. Top Jelly Roker 1960-luvun alussa. 
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Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria  
Australianterrierin kehityksessä on käytetty muun muassa skyen-, dandiedinmont- ja vanhaa 
skotlantilaista karkeakarvaista black & tan -terrieriä. Tiedetään, että rotuun on myös yhdistetty 
matalajalkaisia irlannin- ja yorkshirenterrieriä. Rotua on kehitetty monista vanhoista brittiläisistä 
terrieriroduista. Australianterrierikasvattajat saattoivat yhdistää omiin linjoihinsa muita rotuja, 
parantaakseen omaa kantaansa aina vuoteen 1940 saakka.  
 
Rodulla ei siis ollut alussa suljettua rekisteriä. Varhaiset asiakirjat osoittavat, että kasvattajat käyttivät 
myös norwich- ja manchesterinterriereitä jalostuksessaan, on myös maininta griffonin käytöstä. 
Erityisesti yorkshiren- ja australiansilkkiterrierejä yhdistettiin australianterrierin kanssa. Näihin 
pentueisiin syntyi kaikkia kolmea rotua muistuttavia pentuja, jotka sitten rekisteröitiin siksi roduksi, jota 
ne eniten muistuttivat. Sama koira saattoi siis kilpailla näyttelyissä sekä australianterrierien että 
silkkiterrierien luokissa. Vuonna 1947 kiellettiin rotujen sekoittaminen New South Walesin osavaltiossa, 
ja vuonna 1952 kielto astui viimeisenä voimaan Etelä-Australian alueella. 
 
Eri linjat  
Australianterrierirotu ei ole jakautunut erikseen näyttely- ja käyttölinjoihin. 
 
Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys 
Ensimmäiset australianterrierit tuotiin Tanskasta Suomeen vuonna 1963. Rodun kasvatus oli 1960-
luvun lopulla maassamme vilkasta ja rotua esiintyi koiranäyttelyissäkin runsaslukuisena. Silloinen kanta 
perustui puhtaasti tanskalaisiin koiriin, joista monilla oli englantilainen tausta. 1960-luvulla Suomessa 
oli paljon australianterriereitä, joilla oli äreä luonne ja niukka karva. 
 
Suurimman alkuinnostuksen jälkeen australianterrierien kasvatus ja näyttelyissäkäynti väheni 1970- 
luvulla, vaikka rodun tasoa saatiin yhtenäistettyä ja luonnetta pehmennettyä Australiasta tuotujen 
koirien avulla. 1980-luvulla rekisteröinti- ja näyttelyissäkäyntimäärät nousivat runsaasti, mutta yhä 
esiintyi luonteeltaan äreitä ausseja ja ulkonäössä oli paljon epäyhtenäisyyttä. 
 
1990-luvulla rodun terveydentilaan ja luonteisiin alettiin kiinnittää enemmän huomiota ja uusia 
vieraslinjaisia koiria tuotiin maahamme laajentamaan geenipoolia. Australianterrierejä on tuotu 
Suomeen rodun alkuperämaan Australian lisäksi Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Yhdysvalloista, 
Kanadasta, Englannista, Saksasta, Uudesta Seelannista, Ranskasta, Virosta ja Hollannista. Vuosina 2008 
— 2018 rekisteröinnit ovat olleet 312–137 välillä. Suurimmat rekisteröintimäärät olivat vuosina 2008, 
2009 (310 ja 312). Tuontikoiria on vuosittain ollut noin 3–19 kpl. 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt 
Australianterrierikerho ry. on rodun rotujärjestö ja se toimii Suomen Kennelliiton alaisuudessa. Kerhon 

perustava kokous pidettiin 13.6.1987 ja sen nimeksi tuli Australianterrierikerho ry. Rotua harrastavaksi 

yhdistykseksi kerho tuli 7.12.1994. Kerhon rotujärjestönä toimi vuosina 1987 — 2007 Suomen 

Terrierijärjestö ry–Finlands Terrierorganisation fr. (STJ ry. on perustettu 1947). Kennelliiton valtuusto 

myönsi Australianterrierikerholle rotujärjestön aseman 19.5.2007.  

 

Yhdistyksen toiminnasta vastaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 

kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Vuosittain on erovuorossa puolet varsinaisista 

jäsenistä ja varajäsenet. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
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Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys 
 Australianterrierikerhon jäsenmäärä on ollut vuosien aikana voimakkaasti kasvava. Vuonna 2009 
ylitettiin 600 jäsenen raja. Vuodesta 2014 jäsenmäärä on ollut laskussa. Vuoden 2018 lopussa kerhon 
jäsenmäärä oli 498. 
 
Taulukko 1. Kerhon jäsenmäärä vuosilta 1989 – 2018. Lähde: Australianterrierikerho ry. 

1989 1994 1999 2004 2009 2014 2018 

166 351 352 458 606 622 498 

 
Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät 
Jalostustoimikunta on hallituksen alainen neuvoa-antava ja ohjaava elin, jonka tehtävä on paneutua 

australianterrierin rodun jalostuksellisiin kysymyksiin edistämällä näin rodun tervettä kehitystä.  

 

Jalostustoimikunta seuraa rodun kehitystä niin terveyden, ulkonäön kuin luonteen osalta, järjestämällä 

jalostustarkastuksia, jälkeläisarviointeja ja järjestämällä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia 

australianterrierien jalostuksesta ja kehityksestä. Jalostustoimikunta toimii kasvattajien ja rodun 

harrastajien tukena muun muassa tekemällä esityksiä ja suunnitelmia, vastaanottamalla 

jalostuksellisesti kiinnostavia tietoja australianterrierien kasvattajilta ja omistajilta sekä jakamalla 

tietoa. Jalostustoimikunta voi nimetä itselleen tarvittavan määrän avustajia. Jalostustoimikunta tekee 

toiminnastaan vuosikertomuksen, joka esitetään yhdistyksen vuosikokoukselle.  

 

4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 

 

MMT Katariina Mäki, www. kennelliitto.fi  

 

Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa rodun geenimuotojen (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. 

 

Suurilukuinen koirarotu voi myös olla monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun 

koirista ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään 

nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen 

koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -

sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. Ihannetilanteessa 

jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. 
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Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on suurilukuisissa 

roduissa enintään 2–3 %, laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimäärästä. Jos rodussa 

rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1 000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana 

useammalle kuin 20–50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä suurilukuisissa roduissa koiralla olla 

korkeintaan 4–6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. 

 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

Australianterrierien rekisteröintimäärät (kotimaiset pennut ja tuontikoirat), keskimääräiset jalostusiät 

ja sukusiitosprosentit vuosilta 2009 — 2018 on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Vuositilasto – rekisteröinnit vuosina 2009 — 2018. Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pennut 
(kotimaiset) 

297 268 262 192 226 147 153 172 141 131 

Tuonnit 15 7 5 9 13 9 9 3 8 6 

Rekisteröinnit 
yhteensä 

312 275 267 201 239 156 162 175 149 137 

Urosten 
keskimääräinen 

jalostuskäytön ikä 
3v 10kk 3v 7kk 3v 8kk 3v 8kk 3v 8kk 3v 6kk 4v 5kk 3v 10kk 5v 5v7kk 

Narttujen 
keskimääräinen 

jalostuskäytön ikä 
4v 1kk 3v 5kk 4v 3v 4kk 3v 9kk 3v 8kk 3v7kk 3v 4kk 4v 5kk 4v 6kk 

Sukusiitos % 2,82 2,41 2,52 2,72 2,53 2,24 1,77 2,61 2,98 1,4 

 
Rekisteröintimäärät Suomessa 
Pentuemäärät nousivat melko tasaisesti aina vuoteen 2009 asti. Sen jälkeen rekisteröintimäärät 
kääntyivät laskuun ja ovat vähentyneet vuoteen 2018 asti, jolloin rekisteröitiin 131 pentua. 
Tarkasteluajankohdan neljän viimeisen vuoden aikana (viimeisin sukupolvi) australianterriereitä 
rekisteröitiin yhteensä 623 yksilöä, joista tuontien osuus 4,5% (28 yksilöä).  
Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on suurilukuisissa 
roduissa enintään 2 -3% laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. Tarkasteluajanjaksona 
2009 – 2018 rekisteröitiin 1986 koiraa, keskimääräinen sukupolvi on 794 pentua. Tästä määrästä 
laskettuna 3%  on noin 24 jälkeläistä yksittäistä koiraa kohden. 

 
Jakautuminen linjoihin  
Suomessa australianterrieri ei ole jakautunut erillisiin näyttely- ja käyttölinjoihin. Rodussa ei ole 
myöskään nähtävissä selkeitä sukulinjoja. 
Tuontikoirissa on eri jalostuslinjoja, mutta niidenkin takana on rodun alkuperäismaan, Australian, 
koirakanta. Pohjoismaissa rodun sukulinjat ovat melko yhteneväiset. 
 
Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä 
Tuontikoiria rekisteröitiin tarkastelujaksolla eniten vuonna 2009, jolloin Suomeen tuotiin 15 koiraa. 
Vähiten tuonteja oli 2016, kolme koiraa.  
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Taulukko 2. Tuontikoirien lukumäärä vuosina 2009 – 2018. Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

15 7 5 9 13 9 9 3 8 6 

 
 
Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä 
Uroksen jalostuskäytön keski-ikä on alhaisimmillaan ollut kolme vuotta ja kuusi kuukautta. 
Keskimääräinen uroksen jalostuskäyttöikä 10 vuoden aikana on ollut noin 4 vuotta 1 kuukautta.  
Urosten käyttöikä on ollut viimevuosina nousujohteinen. Nartun jalostuskäytön keski-ikä on ollut noin 
3 vuotta 10 kuukautta.  
 
Tietoa sukusiitoksesta 
 
MMT Katariina Mäki, www. kennelliitto.fi  

 

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, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin 

peittäminä. 

Sukusiitos vähentää heterotsygoottisia geenipareja 
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa 

jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. 
Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa 
sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia 
vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on 
puolisisarparituksessa 12,5 %. 

Sukusiitos ei periydy. Jos koiran vanhemmat eivät ole keskenään sukua, pentujen sukusiitosaste on 
nolla. 

Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan 
tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen 
ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään 
jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö 
kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa 
sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 

Haitat alkavat näkyä kun sukusiitosaste ylittää 10 % 
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. 



11 
 

 

Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain 
sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla 
sukupolvimäärällä. Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun 
sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %. 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä sukusiitosprosentti lasketaan sillä sukupolvimäärällä, jonka 

kohdalla tunnettujen (tallennettujen) esivanhempien määrä ylittää vielä 50 %. Esimerkiksi 

kuudennessa sukupolvessa on sukutaulupaikkoja 64 esivanhemmalle. Jos esivanhemmista vähintään 33 

kpl on tiedossa, sukusiitosaste lasketaan kuuden sukupolven mukaan. Jos taas vaikkapa emän puolella 

ei sukutaulutiedoissa ole esivanhempia tuossa kohtaa enää ollenkaan, on kuudennessa sukupolvessa 

tiedossa enintään 32 koiraa, jolloin sukusiitosaste lasketaan viiden sukupolven mukaan. (lähde: MMT 

Katariina Mäki 5.8.2013, päivitetty 13.1 2016). 

 
Rodun vuosittainen sukusiitosaste 
Sukusiitosasteen keskiarvo on ollut australianterriereillä välillä 1,4–2,98 viimeisten 10 vuoden aikana. 
Pääsääntöisesti se on ollut kuitenkin 2–3 prosentin välillä (taulukko 1).  

4.1.2 Jalostuspohja 

Jalostuspohjan laajuutta kuvataan tarkastelemalla sukupolvittain jalostukseen käytettyjen urosten ja 
narttujen määrää, isien ja emien lukumäärien suhdetta ja tehollisen populaation kokoa. Taulukossa 2 on 
esitetty nämä luvut kymmenen vuoden ajalta. 
 
Jalostustietojärjestelmän jalostuspohja per sukupolvi -luvut on laskettu nelivuotisjaksoilta. Viimeinen 
kussakin jaksossa mukana oleva vuosi on se, jonka kohdalla tieto näkyy. Esimerkiksi vuoden 2018 luvut 
on laskettu 2015-2018. 
 
Taulukkko 3. Rodun vuositilasto jalostuspohja per sukupolvi vuosina 2009 — 2018 (4 vuotta). Lähde: Kennelliiton 

jalostustietojärjestelmä. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pentueet 213 211 229 206 191 171 154 158 143 140 

Jalostukseen käytetyt 
eri urokset 110 107 116 115 111 104 90 89 79 77 

Jalostukseen käytetyt 
eri nartut 162 163 175 167 156 144 130 133 115 109 

Isä/emät 0,68 0,66 0,66 0,69 0,71 0,72 0,69 0,67 0,69 0,71 

Tehollinen populaatio 187 
44% 

185 
44% 

200 
44% 

194 
47% 

183 
48% 

170 
50%  

151 
49% 

152 
48% 

133 
47% 

128 
46% 

Uroksista käytetty 
jalostukseen 15 % 15 % 16 % 13 % 13 % 13 % 12 % 10 % 7 % 4 % 

Nartuista käytetty  
jalostukseen 25 % 24 % 22 % 22 % 23 % 22 % 20 % 15 % 9 % 5 % 

 
Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus syntyneistä 
Eri urosten käyttö on ollut runsainta tarkastelujaksoilla 2011, jolloin 16 % uroksista käytettiin 

jalostukseen. Vastaavana aikana eniten eri narttuja on käytetty 2009, jolloin nartuista 25 % on käytetty 

jalostukseen. Tämä tarkoittaa, että noin 85 % uroksista ja 75 % nartuista on jäänyt jalostuskäytön 
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ulkopuolelle. On hyvä huomioida että prosentit muuttuvat ajan kuluessa ja vanhempiakin uroksia 

käytetään jalostukseen. Positiivisena voidaan pitää havaintoa, että käytettyjen eri uroslukumäärä on 

kaikkina vuosina ollut reilusti yli puolet syntyneiden pentueiden lukumäärästä. 

Viime vuosina rodun rekisteröintimäärät ovat laskeneet kuin myös sekä jalostukseen käytettyjen eri 
urosten kuin myös eri narttujen määrät. Tosin on huomioitava, että nuorimmat koirat eivät ole vielä 
ehtineet jalostuskäyttöön ja niiden osuudet tulevat kasvamaan seuraavien vuosien aikana. 
 
Isät/emät -luku  
Isät/emät-luku kuvaa käytettyjen urosten lukumäärää sukupolvittain suhteessa käytettyjen narttujen 

lukumäärään. Kun suhde on yksi, rodun perinnöllinen vaihtelu säilyy tehokkaimmin ja uroksia 

käytetään yhtä paljon kuin narttuja. Seurantajaksolla (2009 — 2018) isät/emät-luku asettui välille 0,66 

– 0,72. Monet jalostukseen käytetyt urokset ja nartut ovat sukua keskenään - näin ollen tilanne ei ehkä 

rodun kannalta ole niin positiivinen kuin, mitä luvuista voisi päätellä.  

 
Tietoa tehollisesta populaatiokoosta 
 
MMT Katariina Mäki 
 

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. 

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön 

geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun 

sukusiitosaste kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalostukseen käytettyä, 

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

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

Laskelmat tehdään sukupolvea kohden 
Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, 
laskelmat tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja 
käyttökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana 
jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. 
 
Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa, 
etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa 
arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, 
mutta tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. 
Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista otettujen dna-näytteiden avulla. 
 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä käytettävää jalostuskoirien lukumääriin 
perustuvaa laskentakaavaa on hieman muokattu, jotta se huomioisi paremmin jalostuskoirien 
epätasaiset jälkeläismäärät ja keskinäisen sukulaisuuden. Jalostustietojärjestelmässä käytetään kaavaa 
Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), jossa 
 
•    Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja 
•    Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä. 

 

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-jalostuksen-tueksi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja


13 
 

 

Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on 
välttää yksittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä 
Eräs suositus jalostuseläinten minimimäärästä on 25 lisääntyvää urosta ja 50 narttua, jotka eivät ole 
keskenään läheistä sukua, eli joilla ei ole yhteisiä sukulaisia kolmen tai neljän sukupolven etäisyydellä. 
Tämä vastaa tehollista kokoa 67. Nykytiedon mukaan tehollisen koon tulisi lyhyellä aikavälillä olla 
vähintään 100 ja pitkällä aikavälillä paljon tätä isompi, jopa tuhat yksilöä, jotta sukulaistumisesta 
johtuva sukusiitos ei rappeuttaisi sitä. Useimmilla koiraroduilla tähän pitkän aikavälin tavoitteeseen ei 
päästä, joten tulevaisuudessa tarvitaan ennen pitkää risteytyksiä. Jos rodun tehollinen koko on alle 50, 
rotu on kriittisessä tilassa, jossa geenimuotoja häviää niin nopeasti, ettei luonto pysty 
tasapainottamaan tilannetta. 
 
Paras tapa pitää tehollinen koko mahdollisimman suurena on käyttää rodun koiria ja sukulinjoja 
jalostukseen mahdollisimman laajasti ja huolehtia, että koirien jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. 
Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista 
tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen 
erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan. 
MMT Katariina Mäki 31.10.2013, päivitetty 14.1.2016  
 
Rodun tehollinen populaatiokoko 
Australianterrierin tehollinen populaatiokoko per sukupolvenväli oli kasvusuunnassa vuoteen 2011 asti 

(taulukko 2.). Sen jälkeen se on ollut laskusuuntainen. Koko populaation pienenemisen vuoksi 

suhteellinen tehollinen populaatio (osuus, joka on käytetty tämän populaation mahdollisesta 

tehollisesta koosta) on pysytellyt keskimäärin 47%. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, 

että laskentakaava ei huomioi jalostuskoirien erisuuruisia jälkeläismääriä eikä myöskään jalostuskoirien 

keskinäisiä sukulaisuussuhteita. 

 
Taulukko 4. Viimeisen 10 vuoden aikana eniten pentuja saaneet 20 urosta (vv. 2009 — 2018).  Lähde: Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmä. 

Uros Syntymävuosi Pentueita Pentuja %-osuus  
Pentuja 

2.  
polvessa 

HORRIEGLEN BLUE LEGEND 2006 8 40 2,01 % 49 

SELEDO SCOTT ONYX 2005 5 36 1,81 % 57 

ARALUEN'S RED MOON RISING AT TATONG 2008 6 33 1,66 % 78 

ARMIRELLI FUNNY FOR MONEY 2013 8 30 1,51 % 0 

BENAYR MR GOODWILL 2008 5 30 1,51 % 51 

AVOCATION WALKING IN THE AIR 2009 7 28 1,41 % 22 

REIMIN MASTER OF PUPPETS 2010 4 28 1,41 % 84 

AVOCATION WAGGA WAGGA 2005 5 34 1,31 % 21 

BLUEPEPPER'S MAYOR 2005 6 33 1,31 % 20 

BENAYR'S CAROLINA CONNECTION 2007 5 25 1,26 % 20 

BLACK BACK PLEASEPLEASE ME 2000 7 38 1,21 % 59 

BRISTREGAL ONE LUCKY DOG 2008 4 24 1,21 % 3 

REIMIN AIR FORCE ONE 2005 7 37 1,16 % 37 

OPHELIA'S MICHAEL CORLEONE 2010 5 22 1,11 % 9 

TOP-KNOT LITTLE DIGGER 2006 4 22 1,11 % 52 

REDWING RHINESTONE COWBOY 2007 4 22 1,11 % 54 
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REDHAWK WILD N' GETTIN' WESTERN 2011 5 22 1,11 % 29 

ENOMIS IV GOT THE X FACTOR 2010 5 22 1,11 % 53 

ENOMIS ROCKIN AROUND THE WORLD 2013 4 22 1,11 % 10 

MELUKYLÄN ZINGARETTI 2013 3 21 1,06 % 0 

 
Viimeisen 10 vuoden aikana on 20 urosta tuottanut 26,5 % kaikista Suomessa rekisteröidyistä 
australianterrieripennuista. Urokset olivat syntyneet vv. 2005 — 2013. Urosten järjestys määritettiin 
syntyneiden pentujen lukumäärällä, ei pentueiden lukumäärällä (taulukko 4). 
46 urosta on käytetty tuottamaan 50% ajanjakson 2009 — 2018 pennuista. 
 
Taulukko 5. Viimeisen 10 vuoden aikana eniten pentuja saaneet 20 narttua (vv. 2009 — 2018). Lähde: Kennelliiton 

jalostustietojärjestelmä. 

Narttu Syntymävuosi Pentueita Pentuja 
Pentuja 2. 
polvessa 

SOMEHOW TAKE-AWAY 2006 3 24 14 

MELUKYLÄN OLAN KOHAUTUS 2007 3 21 39 

JASKARIN DO IT YOURSELF 2008 2 20 37 

TERHIERIN UNDER MY SPELL 2010 5 20 12 

SURELY SERVE CHILLED 2008 3 19 88 

SPITEWINTER BEDEVILED 2007 3 18 12 

MELUKYLÄN VALO-ISA 2011 3 17 12 

TERHIERIN TWISTED SISTER 2010 4 17 0 

SURELY SEXY AND I KNOW IT 2011 2 17 0 

SASSATOWN GOING FOR GOLD BANG 2009 4 16 3 

MILLHOUSE'S DESTINATION UNKNOWN 2011 2 16 7 

KISAMBA'S DREAM SURFER 2012 3 16 1 

REDWING MONA LISA SMILE 2006 3 16 34 

SOMEHOW SHE'S HOWGIRL 2005 3 16 11 

BLUESWING NEAT NELLY 2014 2 15 0 

SOMEHOW TRUE TOUCH 2006 2 15 2 

OPHELIA'S ROSEPEPPER 2007 4 15 20 

OPHELIA'S SIMPLY THE BEST 2009 3 15 20 

HUOVISPÄIVÄN HIP HURRAA 2012 3 14 4 

DREAMPOWER'S IN MY DREAMS 2008 2 14 9 

 
Viimeisen 10 vuoden aikana on 20 narttua tuottanut 17 % kaikista Suomessa rekisteröidyistä 
australianterrieripennuista. Jalostusnartut olivat syntyneet vv. 2005–2014. Narttujen järjestys 
määritettiin syntyneiden pentujen lukumäärällä, ei pentueiden lukumäärällä (taulukko 5.). 
 
Jalostuskoirien käyttömäärät 
Monimuotoisuutta turvaavien rajoitusten mukaan suositus jälkeläisten maksimimäärälle on 2-3 % 
neljän vuoden ajanjaksolla. Pentumäärään suhteutettuna tämä tarkoittaa australianterriereillä noin 24 
pentua.  Toisen polven jälkeläisiä koiralla saa olla korkeintaan 4 – 6% laskettuna  neljän vuoden 
rekisteröinneitä. Australianterrierillä tämä tarkoittaa noin 60 jälkeläistä. 
 
Jalostusnartuilla määrät eivät ole tällä tarkastelujaksolla ylittyneet. 
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Jos tarkastellaan 10 vuoden aikaväliä sukupolvittain, ylittää yhdeksän urosta Kennelliiton suosituksen 
24 jälkeläistä. Neljällä uroksella ylittyy toisen polven suositeltu jälkeläismäärä. 
 
Australianterrierikerhon suositus on vuodesta 2006 lähtien ollut, että yksittäisellä uroksella saa olla 
Suomessa enintään 10 rekisteröityä pentuetta eikä jälkeläismäärä saa ylittää 5 %:a yhtenäkään neljän 
vuoden (sukupolvenväli) tarkastelujakson aikana. Suhteutettuna edelliseen tarkasteluvälin 
pentumääriin tämä tarkoittaa lähes 40 pentua sukupolvessa.  Näin suuri jälkeläismäärä ajanjaksolla ei 
turvaa jalostuspohjan monimuotoisuutta. 
 
Jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus 
Australinterrierien jalostuspohja Suomessa on suhteellisen kapea.  Kasvattajat eivät aina koe voivansa 

tai pidä tarpeellisena välttää linjaamista vanhoihin, tuttuihin ja suhteellisen paljon käytettyihin koiriin. 

Näin samojen koirien lukumäärä sukutauluissa vain lisääntyy. Eniten käytetyt jalostuskoirat siirtyvät 

kauemmaksi sukutauluissa, mutta samalla esiintyvät yhä useammassa sukutaulun haarassa. 

 

Aikaisemmin käytetyimmät jalostuskoirat olivat lähinnä tuontikoiria, ja myös niiden lähisukulaisia 

tuotiin maahan melko paljon. Tuontikoirien sukutaulusta näkyy Koiranetissä mahdollisesti vain kolme 

sukupolvea, jolloin sukulaisuus jo Suomessa olevaan kantaan saattaa jäädä huomioimatta riittävästi. 

Koiranet ei aina tunnista tuontikoirien sukulaisuussuhteita edes rekisteröityjen sukupolvien osalta. On 

mahdollista, että KoiraNetin antamat sukusiitoskertoimet ovat huomattavasti alhaisemmat kuin mitä 

niiden tosiasiassa tulisi olla. Kasvattajilta saattaa siis jäädä huomaamatta kaukaisempien sukupolvien 

läheinen sukulaisuus.  

 

Tässä kohdassa selitetään taulukoissa 3 ja 4 esiintyvien jalostukseen eniten käytettyjen urosten ja 
narttujen keskinäisiä sukulaisuuksia.  Lähisukulaisuus on rajattu seuraavasti: 
- yhteiset vanhemmat tai toinen vanhempi  
- listalla esiintyy koira ja sen vanhemmat tai toinen vanhempi 
 
ISÄ   -   POIKA 

ARALUEN’S RED MOON RISING AT TATONG             AVOCATION WALKING IN THE AIR 

BLACK BACK PLEASEPLEASE ME                                   TOP-KNOT LITTLE DIGGER 

REDWING RHINESTONE COWBOY                               REIMIN MASTER OF PUPPETS 

ENOMIS IV GOT THE X FAKTOR                                    MELUKYLÄN ZINGARETTI 
 
 
ISÄ   -   TYTÄR 

BENAYR’S CAROLINA CONNECTION                             TERHIERIN TWISTED SISTER 

SELEDO SCOTT ONYX                                                      HUOVISPÄIVÄN HIP HURRAA 

REIMIN MASTER OF PUPPETS                                       SURELY SEXY AND I KNOW IT 

 
EMÄ   -  POIKA 

SURELY SERVE CHILLED                                                  OPHELIA’S MICHAEL CORLEONE 

 
EMÄ   -   TYTÄR 

SURELY SERVE CHILLED                                                  SURELY SEXY AND I KNOW IT 

 
PUOLISISARRUKSET 

BENAYR’S CAROLINA CONNECTION  &  BENAYR’S MR GOODWILL   (isä Benayr’s Mr Wonderland) 
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BRISTREGAL ONE LUCKY DOG  &  OPHELIA’S SIMPLY THE BEST  (isä Nellysin’d He Dog) 
MELUKYLÄN ZINGARETTI  &  MELUKYLÄN VALO-ISA  (emä Melukylän Papupata) 
 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

Suomea voidaan pitää merkittävänä australianterrierien jalostusmaana. 1990- ja 2000-luvulla 

rekisteröintimäärät pysyttelivät keskimäärin 200–300 vuositasolla. Vuosina 2008 ja 2009 rekisteröitiin 

yli 300 australianterrieriä, mikä on tähänastinen ennätys. Alimmillaan rekisteröintimäärä oli vuonna 

2018 (136 kpl). Australianterrierin asema yhtenä suosituimmista terrieriroduista voidaan sanoa 

vakiintuneen.  Merkittäviä rodun jalostusmaita ovat myös USA ja Ruotsi. Tanskan ja Norjan 

rekisteröintimäärät ovat myös olleet laskusuunnassa. Yleisesti ottaen australianterrierikasvatus 

Euroopassa on melko vähäistä, mutta kasvattajia kuitenkin on useassa eri Euroopan maassa. Suomesta 

on lisäksi viety australianterrierejä lähes kaikkiin maihin, joissa niitä kasvatetaan. 

 

Taulukko 6. Rodun populaatiot muissa maissa 2009 — 2018. Lähde: Australianterrierikerho  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Australia 329 272 247 308 277 396 290 302 301 136  

USA 285 243 250 - - - - - - - 

Ruotsi 167 162 136 97 103 82 115 88 106 74 

Tanska 18 28 20 24 31 27 14 28 31 - 

Norja 42 16 23 16 33 21 24 4 31 24 

 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Rodun jalostuspohjan laajuus 

Viime vuosina australianterrierien rekisteröinnit ovat vakiintuneet alle 200 yksilöön vuosittain. 

Rekisteröintimäärät ovat olleet laskussa vuodesta 2009 lähtien. Rekisteröinnit ovat myös laskeneet 

sekä rodun kotimaassa Australiassa että Ruotsissa. 

 

Urosten ja narttujen keskimääräinen jalostuskäytön ikä on noussut vuosina 2009 — 2018, eli 

kehityssuunta on oikea. Vanhempien koirien käyttö jalostuksessa on toivottavaa, koska koiran oma 

terveys on tiedossa ja koiralla on mahdollisesti jo jälkeläisiä. 

 

Australianterrierien sukusiitosprosentti on ollut 2009 — 2018 2 – 3 %:n välillä eli hyvin alle suositellun 

maksimin 6,25%. 

 

Rodun tehollinen populaatio on vuosina 2009–2018 ollut 128 - 200 yksilöä per sukupolvi. Samoina 

vuosina on jalostukseen käytetty sukupolvittain eri uroksia 77 - 116 ja eri narttuja 109–175 yksilöä. 

  

Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät 
Rodun jalostuspohjaa kaventava tekijä on jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen alhainen osuus 
koko kannasta, minkä johdosta perimää menetetään joka sukupolvi.  
 
Rodussa on aikaisemmin esiintynyt yksittäisten jalostuskoirien liian runsasta käyttöä, mikä on 

kaventanut nykypäivän koirien sukujen monimuotoisuutta. Rodun tehollinen populaatio per 
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sukupolvenväli on 10:nä viime vuoden aikana ensin noussut mutta sitten laskenut.  

 
Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma 
Australianterrierillä ei ole PEVISA-ohjelmaa. 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta  

Rotumääritelmässä kohdassa yleisvaikutelma todetaan ensin, että vahva terrieriluonne, valpas, 
aktiivinen ja tasapainoinen ja vielä lopuksi, että australianterrieri on ensi sijassa työkoira, mutta 
uskollisuutensa ja tasaisen luonteensa ansioista se sopii yhtä hyvin myös seurakoiraksi. 

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

Rodussa ei esiinny jakoa käyttö- ja näyttelylinjoihin, vaan omistajien kiinnostus erilaisiin 

harrastusmuotoihin vaikuttaa pääasiassa siihen, minkälaista toimintaa koiran kanssa harrastetaan. 

Nykyään australianterrieri on pääasiassa seurakoira. 

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

ja/tai kuvaus  

Australianterrierillä ei ole PEVISA-ohjelmaa. 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  

Australianterrieri on aina valpas, toimintaan valmis ja energinen koira. Se on avoin, iloinen ja 
ympäristöstään kiinnostunut, haluaa osallistua perheensä puuhiin ja olla mukana kaikessa toiminnassa. 
Australianterrieri vaatii omistajaltaan johdonmukaista käsittelyä ja pysyviä sääntöjä. Australianterrierin 
luonteessa on havaittavissa edelleen myös "paimenkoiramaisia" ominaisuuksia.  
Australianterrierin vauhti, rakenne, reagointikyky, ketteryys ja miellyttämisenhalu sopivat hyvin tänä 
päivänä esimerkiksi agilityradoille ja pelastuskoiraharrastukseen raunioille. Australianterrierin kanssa 
harrastetaan myös tottelevaisuuskokeita, rallytokoa ja jäljestystä. Australianterrieri vahtii tarmokkaasti 
omaa reviiriään ja ilmoittaa vieraista helposti haukkumalla. Haukkuminen ei jää päälle. 
Australianterrieri ei suhtaudu tulijoihin epäluuloisesti tai varautuneesti vaan asenne vieraisiinkin on 
avoimen ystävällinen ja utelias. Australianterrieri on luonteeltaan itsevarma. Koira ei näytä olevan 
lainkaan tietoinen pienestä koostaan, ei puolustautuessaan uhkaa vastaan tai metsästäessään tai 
leikkiessään isojenkin koirien kanssa.  
 
Luonnekysely 
Tarkastusjakson (2009 - 2018) aikana luonnetestikäyntejä oli 85 kpl. 72 koiralla pisteet olivat välillä 75 – 
219. 13 koiran pisteet olivat välillä 38 – 75. Kaikista koirista 48 olivat laukaisuvarmoja, 28 
laukaisukokemattomia, 4 paukkuärtyisiä ja 4 laukausalttiita. Yhdellä koiralla oli maininta 
luonnetestiarvosteluissa selvästi pidättyväinen, yritti purra. 
 Luonnetestien kappalemääräiset arvosanajakaumat vuosilta 2009 – 2018 LIITE 2. 

 
Taulukko 7. Australianterrierien luonnetestikäynnit vuosina 2009 — 2018. Lähde: Kennelliiton 
jalostutietojärjestelmä. 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

LTE 2 2 5 13 20 3 15 7 16 2 

LTE-1     1      

Yhteensä 2 2 5 13 21 3 15 7 16 2 
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Taulukko 8. Luonnetestien arvosanatiivistelmä 2009 — 2018. Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä. 
Arvosanajakaumat +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Toimintakyky - 2,4 % 47,1 % 45,9 % 4,7 % - 

Terävyys 27,1 % 4,7 % 68,2 % - - - 

Puolustushalu 27,1 % 4,7 % 45,9 % 22,4 % - - 

Taisteluhalu 5,9 % 38,8 % - 38,8 % 16,5 % - 

Hermorakenne - 3,5 % 95,3 % 1,2 % % - - 

Temperamentti 40.0 % 31,8 % 22,4 % 5,9 % - - 

Kovuus 11,8 % - 70,6 % 1 % 16,5 % - 

Luoksepäästävyys 76,5 % 22,4 % - 1 % - - 

 
Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus 
Australianterrierikerho ei ole laatinut rodulle ihanneprofiilia. 
 
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustyöryhmä on laatinut luonnetestituloksia hyväksikäyttäen 
rotuprofiilin. Profiilin perusteella australianterrierin luonteessa esiintyy/tulisi esiintyä seuraavanlaisia 
ominaisuuksia: 
 
 Kontakti tervehtiminen: ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen 
 Kontakti yhteistyö: lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta  
 Kontakti käsittely: hyväksyy ja ottaa kontaktia 
 Leikki 1 leikkihalu: leikkii–aloittaa nopeasti ja on aktiivinen 
 Leikki 1 tarttuminen: tarttuu heti koko suulla 
 Leikki 1 puruote ja taisteluhalu: tempoo, ravistaa–kunnes TO irrottaa 
 Takaa-ajo: aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille 
 Tarttuminen: tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia 
 Aktiviteettitaso: tarkkaavainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja 
 Etäleikki kiinnostus: kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja 
 Etäleikki uhka/aggressio: ei osoita uhkauselkeitä 
 Etäleikki uteliaisuus: saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä 
 Etäleikki leikkihalu: tarttuu, vetää vastaan, ei irrota 
 Etäleikki yhteistyö: on kiinnostunut leikkivästä avustajasta 
 Yllätys pelko: väistää kääntämättä katsettaan pois haalarista 
 Yllätys puolustus/aggressio: osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä 
 Yllätys uteliaisuus: menee haalarin luo kun ohjaaja seisoo sen edessä 
 Yllätys jäljellejäävä pelko: ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä 
 Yllätys jäljellejäävä kiinnostus: pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä 
 ohituskerralla 
 Ääniherkkyys pelko: väistää kääntämättä pois katsettaan 
 Ääniherkkyys uteliaisuus: menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin 
 Ääniherkkyys jäljellejäävä pelko: ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai     
 väistämistä 
 Ääniherkkyys jäljellejäävä kiinnostus: pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä 
 ohituskerralla  
 Aaveet puolustus/aggressio: osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä 
 Aaveet tarkkaavaisuus: tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja 
 Aaveet pelko: on ohjaajan edessä tai sivulla 
 Aaveet uteliaisuus: menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin 
 Aaveet kontaktinotto aaveeseen: ottaa itse kontaktia avustajaan 
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 Leikki 2 leikkihalu: leikkii–aloittaa nopeasti ja on aktiivinen 
 Leikki 2 tarttuminen: tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista 
 Ampuminen: kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen 
 
Kennelliiton rotuprofiili vastaa hyvin sekä rodulta toivottavaa luonnetta että yhdistyksen käsitystä tällä 
hetkellä vallalla olevista luonteista. Vuonna 2015 luonnetestikäyntejä oli 13 kpl, joista urosten oli 8 ja 
narttujen 5 käyntiä. Luonnetestin läpäisi 9 koiraa, joiden pisteet olivat välillä 83–174 ja 4 koiran 
pistemäärät olivat 44–71. Kaikista 13 koirasta oli 8 laukausvarmoja ja 5 oli laukauskokemattomia, 
hylkäykset eivät johtuneet ammunnasta. Vuosina 2001–2017 luonnetestissä on käynyt 128 koiraa joista 
uroksia 68 ja narttuja 60. 
 
Jalostustarkastus 
Yhdistyksen jalostustarkastuksissa on käynyt toistasataa koiraa. Jalostustarkastuskaavakkeessa on 
kohta Luonne, ja tästä kohdasta selvästi yleisimmin löytyvät maininnat ovat avoin, iloinen, 
luokseenpäästävä, reipas; lisäksi löytyy kokonaismäärään nähden satunnaisia mainintoja muun muassa 
4 x ujo, 1 rauhallinen, 1 kuriton, 1 tottelematon, 2 x kiltti, 3 x miellyttävä, 2 x aristelee käsittelyä, 1 x 
turhan terävä, lisäksi joitakin kommentteja, jotka liittyvät terrieritemperamentin puuttumiseen (vaisu, 
puuttuu temperamenttia, saisi olla ryhdikkäämpi, hieman hermostunut jne). 
 
Näyttelyt 
Silloin tällöin näyttelyarvosteluissa esiintyy mainintoja koiran arasta tai epävarmasta käytöksestä ja 
löytyy myös pari yksittäistä mainintaa aggressiivisesta käytöksestä, mutta pääsääntöisesti 
australianterrierit esiintyvät näyttelyissä iloisesti ja itsevarmasti. 
 
Erot eri maiden populaatioiden välillä 
Yhdistyksen tiedossa ei ole laajempia selvityksiä rodun luonteesta muissa maissa. 
 
Sukupuolten väliset erot 
Osa uroksista tulee mainiosti toimeen isoissakin uroslaumoissa, osa on hyvin dominoivia eikä siedä 
ollenkaan toisia uroksia läheisyydessään. Nartuissa on havaittavissa huomattavasti vähemmän 
dominoivia yksilöitä kuin uroksissa.  

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

Rodun alkuperäinen käyttö 
Australianterrierin alkuperäisenä käyttötarkoituksena oli paitsi pitää rotat ja muut pikkujyrsijät sekä 
käärmeet poissa maatiloilta ja kaupunkien tiheään asutuilta asuma-alueilta myös auttaa lampaiden ja 
karjan paimentamisessa, nimenomaan suojelemisessa käärmeiltä. Australianterrieri vahti lauman 
reaktioita ja siirtyi laitumella paikasta toiseen kätevästi lampaiden selkiä myöten hyppien ja niillä 
”ratsastaen”. Voidakseen toimia näin australianterrierin tuli olla kissamaisen ketterä eikä liian 
raskasrakenteinen, mutta luustoltaan vahva ja luonteeltaan sitkeä työkoira. Lisäksi australianterrierillä 
tuli olla paimenkoiramainen halu työskennellä ihmisten ja muiden koirien kanssa yhteistyössä.  
 
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen 
Osa nykypäivän australianterriereistä omaa yhä hyvän pikkujyrsijöiden saalistustaidon ja tämä 
ominaisuus olisi arvokas säilyttää rodussa. Metsästysominaisuuksien osalta vaihtelevuus on suurta, 
täysin minkäänlaisesta riistasta piittaamattomista yksilöistä kaiken liikkuvan tappaviin yksilöihin.  
Suomessa on tiedossa myös yhteenottoja käärmeiden kanssa. Ne eivät aina ole päättyneet hyvin, 
”elintasoaussi” ei välttämättä enää ole kuivan tiukassa kunnossa eikä näin ollen riittävän nopea 
taistellakseen menestyksekkäästi käärmeen kanssa.  
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Australianterrieri oli alkujaan monitoimityökalu, jonka työ vaati tarkkaavaisuutta ja valppautta, ja lisäksi 
huomattavaa fyysistä energisyyttä ja nopeutta. Monipuolinen työnkuva myös vaati nopeaa 
oppimiskykyä ja opitun soveltamista. Kaikki nämä alkuperäisesti vaadittavat ominaisuudet ovat 
edelleen toivottavia monipuoliselle harrastus- ja seurakoiralle, ja ne pyritään säilyttämään rodussa.  
 
Kiintymys ihmisiin ja erityisesti lapsirakkaus mainitaan useimmissa australianterrieriä koskevissa 
kuvauksissa. Tätä voidaan pitää yhtenä käyttöominaisuutena, ja luonnollisesti tämä on nykyisessä 
yhteiskunnassa arvokas luonneominaisuus, joka tulee rodussa säilyttää. Kasvattajien tuleekin pyrkiä 
käyttämään jalostukseen ainoastaan yksilöitä, joita voidaan pitää ihmisille ystävällisinä ja lapsirakkaina, 
muutenkin kuin oman perheen osalta. Epäluuloisuus ihmisiä kohtaan, puhumattakaan 
arvaamattomuudesta tai aggressiivisuudesta aikuisia tai lapsia kohtaan, ovat jalostuksessa 
ehdottomasti vältettäviä luonneominaisuuksia.  
 
Vertailu rodun kotimaahan ja muihin tärkeisiin maihin 
Australianterrieri on kaikkialla pääsääntöisesti seurakoira. 
 
Kokeet 
Taulukko 9. Tulostilastot 2009 — 2018, jokainen koira vain kertaalleen. Lähde: Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmä. 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Rallytoko 8 9 12 14 10 0 0 0 0 0 

Toko 4 5 4 6 8 10 12 7 8 9 

Agility 10   9  11  11  11 5   14  16  16  22 

Pera       1     1     1 

Mejä       1             

 
Hyötykoira-, virka- tai muu työkäyttö 
Pohjoismaissa on muutama australianterrieri saavuttanut jäljestysvalion arvon, ja tiedossa on muutama 
kaverikoiratoiminnassa mukana oleva australianterrieri. Viime vuosina on ainakin yksi australianterrieri 
koulutettu viralliseksi hypokoiraksi, ja hypokoirakoulutuksen on vuonna 2016 aloittanut muutama lisää.  
 
Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen 
Nykypäivän australianterrierillä on harvoin mahdollisuutta rodunomaiseen pienriistan metsästykseen. 
Rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen mukainen tarmokas ja valpas metsästysterrierimäinen 
toiminnanhaluisuus ja energisyys saattaa vaatia koiranomistajalta aktiivisuutta ja päämäärätietoista 
koulutusta, ettei häiriökäyttäytymistä esiinny. 
 
Australianterrieri on rodun alkukehityksen alusta saakka elänyt ihmisten kanssa samassa taloudessa ja 
pihapiirissä. Elinympäristö on ollut lähempänä ihmistä kuin perinteisillä brittiläisillä terriereillä, jotka 
usein elivät tallissa ja ulkorakennuksissa. Samaten australianterrieri teki töitä ihmisten kanssa ja 
perheensä turvaksi. Rodulla esiintyykin voimakasta omistautumista perheelleen ja ihmisille yleensäkin1, 

                                                           

1  Mm. kirjassa ”The Complete Book of Australian Dogs” (New South Wales 1981) kuvaillaan 

australianterrierin luonnetta seuraavasti: ” As for affection, it will bestow all the loyalty and love that its’ little body holds on 

its’ immediate human ’family’. But let the intruder beware: the little Aussie can transform itself into a dynamic ball of fury in a 

moment! They do not, however, bark without good reason and they have a homeloving instinct that rarely allows them to 

wander. ” 
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ja australianterrieri saattaa olla onneton tai ahdistunut joutuessaan elämään vähäisessä 
ihmiskontaktissa. Rotu vaatii täten ihmisseuraa, eikä ole parhaimmillaan eläessään ainoastaan 
koiralaumassa.  

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

Yksinoloon liittyvät ongelmat 
Pääsääntöisesti australianterrit oppivat olemaan yksin tai koirakaverin kanssa kotona ilman ihmisen 
seuraa ongelmitta. Kerholle on tullut joitakin ilmoituksia merkkailusta niin urosten kuin narttujenkin 
osalta. Samoin muutama ilmoitus haukkumisesta kotona yksinollessa. Näiden lisäksi KoiraNettiin on 
yhdessä tapauksessa ilmoitettu kuolinsyyksi yksinolo-ongelmat. 
 
Lisääntymiskäyttäytyminen 
Lisääntymiskäyttäytymisessä ei ole havaittu normaalista poikkeavaa käytöstä. Kasvattajille tehtyjen 
kolmivuotiskyselyjen mukaan uroksilla ei ole ollut astumisvaikeuksia.  Astutukset sujuvat normaalisti ja 
samoin nartut ovat pääsääntöisesti hyviä synnyttäjiä. Muutamia synnytysvaikeuksia, joissa on jouduttu 
turvautumaan sektioon, on ilmoitettu. Näissä tapauksissa on ollut selkeä syy sektioon, pentu väärässä 
asennossa, kuollut pentu tai liian suuri pentu.  
 
Sosiaalinen käyttäytyminen  
Australianterrierit ovat pääosin hyvin ystävällisiä ihmisille ja usein tulevat toimeen myös muiden 
koirien kanssa, kun saavat tutustua rauhassa. Muutamia ilmoituksia on koirista, jotka vierastavat joitain 
ihmisiä, mutta tämä on harvinaista.   
 
Moni australianterrieri elää useamman koiran laumoissa. Yleinen käsitys on, että seurallisena ja 
aktiivisena rotuna australianterrieri nauttii koiraseurasta. Ensikohtaamiset toisilleen vieraiden urosten 
ja joskus myös narttujen kesken voivat tosin olla ärhäköitä, toisaalta moni kaupungissa asuva 
australianterrieri käy koirien ulkoilualueilla ja viihtyy isoissakin koiralaumoissa.  
Rodussa esiintyy vaihtelua sosiaalisen käyttäytymisen suhteen. Jonkinasteinen dominanssitaipumus tai 
samaan sukupuoleen kohdistuva aggressiivisuus voidaan hyväksyä, jos se pysyy kohtuullisena ja 
hallittavissa olevana. Hallitsematon, kaikkiin koiriin kohdistuva tai salakavala (arvaamaton) 
aggressiivisuus ei ole hyväksyttävää. Aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  
 
KoiraNetissä kuolinsyyksi on ilmoitettu 13 koiran osalta lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden 
vuoksi. Näistä seitsemää tapausta ei ole tarkemmin määritelty, ja muiden osalta syyt ovat kahdella 
salakavaluus tai arvaamattomuus, kahdella vihaisuus ja yhdellä yksinolo-ongelmat. 
Australianterrierikerho seuraa kuolinsyitä KoiraNetistä. Tällä hetkellä ei ole vireillä tarkempia 
selvityksiä käyttö- tai käyttäytymishäiriöiden osalta. 
 
Pelot ja ääniherkkyys  
Kaikkiaan kymmenen selkeästi ääniherkkää koiraa ilmoitettiin syksyn 2015 kyselyssä. Lisäksi ilmoitettiin 
joitakin ääniin ja laitteisiin, kuten ruohonleikkuri ja imuri, aggressiivisesti suhtautuvia koiria. Kuitenkin 
yli 90 % koirista eivät reagoineet mihinkään ääniin. Selvästi arkoja koiria ei saa käyttää jalostukseen. 
 
Ikään liittyvät käytöshäiriöt 
Australianterrierit ovat pääosin hyvin ystävällisiä ihmisille ja usein tulevat toimeen myös muiden 
koirien kanssa, kun saavat tutustua rauhassa. Muutamia ilmoituksia on koirista, jotka vierastavat joitain 
ihmisiä, mutta tämä on harvinaista.   
 
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 
Australianterrieri on normaalisti rakentunut koira, jonka rakenne ei aiheuta terveysongelmia ja sitä 
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kautta muutoksia käyttäytymisessä. Muutamia yliseksuaalisia uroksia rodussa tavataan, mutta nämäkin 
ovat lähinnä yksittäisiä tapauksia. Rodussa on joitakin yksilöitä, joilla kilpirauhasen vajaatoiminta on 
oireillut nimenomaan ääniherkkyytenä.  

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden 

korjaamisesta 

Keskeisimmät ongelmakohdat 
Yksittäisen australianterrierin luonteen analysointi jää pitkälle omistajan varaan. Kasvattajien tulee 
suhtautua kriittisesti jalostuskoiriensa luonteisiin ja perehtyä mm. Kennelliiton luonnetyöryhmän 
laatimaan rotuprofiiliin, joka vastaa hyvin rodulle haluttua käytöstä. Myös kasvattien ohjaaminen 
jalostustarkastuksiin ja luonnetta mittaaviin testeihin olisi tärkeää. 
 
Rodussa esiintyy yksittäisiä äärimmäisen kovia ja helposti kiihtyviä yksilöitä sekä myös liian herkkiä ja 
pehmeitä stressialttiita yksilöitä. Koska australianterrieri on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan 
aktiivinen työkoira, ja myös nykyinen rotumääritelmä korostaa tätä maininnoilla ” Vahva terrieriluonne, 
valpas, aktiivinen ja tasapainoinen ” ja ”Ensisijassa työkoira”, tulee australianterrierin toimintakyvyn 
säilymisen olla yksi ensisijaisimmista jalostuskriteereistä.  
 
Vuosina 2009 — 2018 australianterriereillä kirjattiin 85 luonnetestitulosta.  Testitulosten osa-alueista 
tarkasteltiin tätä JTO:ta varten toimintakykyä ja taisteluhalua, jotka molemmat ovat australianterrierin 
työkoiraominaisuuksien kannalta oleellisia luonneominaisuuksia. Tarkastelussa laskettiin sellaiset 
tulokset, joita voidaan pitää epätoivottavina australianterrierille. 
 
Negatiiviset arvosanat 
Toimintakyky   
-Riittämätön 4 tulosta 4,7 % 
 
Taisteluhalu   
-Riittämätön 14 tulosta 16,5 % 
 
Ongelmien syyt ja vähentäminen 
On mahdotonta sanoa, onko olemassa mitään määritettävää syytä luonteessa esiintyville ongelmille, 
koska ei ole pidemmän ajanjakson tietoa luonteiden kehityksestä tai edes siitä, minkälaisia luonteita 
rodussa on esiintynyt eri vuosikymmeninä ja eri maissa. Lisäksi, ennen luonteiden ja temperamenttien 
analyysityökalujen kehittymistä ja mittaamiseen kehitettyjä testejä luonteiden arviointi oli 
subjektiivista. Näin on toki edelleen silloin, jos jalostukseen käytettävältä yksilöltä ei löydy luonnetestiä 
tai luonnekuvausta.  
 
Koska australianterrieriä ei enää juurikaan käytetä alkuperäiseen käyttötarkoitukseen vaan se on tällä 
hetkellä pitkälti seurakoira, luonteeseen ei ehkä olla kiinnitetty rodun kasvatuksessa merkittävää 
huomiota. Viime vuosikymmeninä niin australianterrierien kuin monien muidenkin rotujen 
kasvatuksessa on painopiste ollut terveydessä. Tämä on saattanut muuttaa jalostusvalintojen 
painopistettä siten, että erilaiset mitattavat terveystulokset ovat olleet tärkeämpiä kuin luonteen 
perusteellinen analysointi.  
 
Luonnetestiä paremmin rodun käyttäytymisen kartoittamiseen sopisi Kennelliiton käyttäytymisen 
jalostustarkastus, jossa mitataan nimenomaan seurakoirillekin tärkeitä käyttäytymisominaisuuksia. 
Rotumääritelmä ja rodun alkuperäinen käyttötarkoitus ovat kasvatustyön ohjenuoria. Selvästi arkaa tai 
vihaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
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4.3. Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat 

Australianterriereillä ei ole PEVISA-ohjelmaa 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat 

Australianterriereillä esiintyy seuraavia sairauksia. Sairaudet on lueteltu aakkosjärjestyksessä. 
Sairauksien kuvausten tietolähteinä on käytetty Kennelliiton internet-sivuja/jalostus ja kasvatus ja 
artikkelitekstejä. 
Rotuyhdistyksellä on tietoa noin 500 koirasta. Osa näistä ilmoitetuista sairauksista on samoja kuin 
KoiraNet-tietokannassa. 
 
Atopia on tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka synnylle on perimän lisäksi olemassa 
useita altistavia tekijöitä, kuten elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on elinikäinen vaiva, joka on 
kontrolloitavissa, mutta ei parannettavissa. Oireet alkavat suurimmalla osalla atoopikoista 6 kk–3 
vuoden iässä. Koira reagoi ihollaan ja atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. Atooppinen iho kutisee, 
minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä ja huonokuntoinen sekä ohut tai jopa 
paikoin kalju.  
 
Allergian esiintymislaajuudesta australianterriereillä ei ole tarkkaa tietoa. Jalostustoimikunnalle oli 
vuoteen 2006 mennessä tullut 11 kpl ilmoituksia, 2011 mennessä 24 kpl ja vuoden 2018 loppuun 
mennessä oli tullut 35 kpl ilmoituksia koirista, joilla oli allergiaa/allergisia oireita/atopiaa. Kaikilla ei ole 
ollut eläinlääkärin diagnoosia vaan ilmoitukset perustuivat omistajien tai kasvattajien tekemiin 
ilmoituksiin. Atooppista tai allergista koiraa Ei SAA käyttää jalostukseen. 
 
Atopian, allergian ja muiden immunologisten sairauksien kohdalla on huomioitava geneettinen tausta. 
Pieni jalostuspohja altistaa näille sairauksille. 
 
Diabetes (sokeritauti) haiman betasolut menettävät kykynsä tuottaa insuliinia. Yleisin oire on 
lisääntynyt juominen ja virtsaaminen. Koira yleensä syö hyvin, mutta laihtuu, on väsynyt ja haluton. 
Pahimpia oireita ovat oksentelu, syömättömyys, vatsan aristus ja voimattomuus. Taipumus 
diabetekseen periytyy. Laukaisevina tekijöinä tunnetaan mm. vääränlainen ravinto, liikalihavuus ja 
vähäinen liikunta. Sokeritautiin sairastunutta koiraa EI SAA käyttää jalostukseen. 
 
Australianterrierikerhon jalostustoimikunnalle ilmoitettiin vuosina 1986 — 2018 (1986 — 2011) 
sokeritautiin sairastuneita koiria 145 (108). Näistä 118 (94) koiran sairauden puhkeamisikä tiedettiin 
kahden vuoden tarkkuudella. Suurin osa sairastui yli kahdeksan vuotiaana. Sokeritautiin sairastunutta 
koiraa EI SAA käyttää jalostukseen ja sen lähisukulaisia tulee käyttää harkiten jalostukseen. 
 
Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen sairaus. 
Kohtauksien luonne vaihtelee. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Kohtauksia saavaa 
koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Yhdistelmää, joka on tuottanut sairaan yksilön, ei tule uusia. Samoin 
on vältettävä riskilinjojen yhdistämistä. Mikäli koiralle tulee toinen tai jopa tätä useampia 
epilepsiajälkeläisiä, ei jalostustoimikunta suosittele enää sen käyttöä jalostukseen.  Epilepsiaa 
sairastavaa koiraa EI SAA käyttää jalostukseen. 
 
Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu vuosina 1991 — 2018 (1991 — 2011) epilepsiaan sairastuneita 
australianterriereitä 34 kpl (25 kpl). Tapaukset ovat jakaantuneet eri vuosille varsin tasaisesti. 
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Katarakta (perinnöllinen harmaakaihi) samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Tunnettujen 

muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen. Perinnöllinen kaihi johtaa 

sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei 

ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. 

Hankittu harmaakaihi on esimerkiksi sokeritautiin liittyvä kaihi sekä vanhuuden kaihi.  

 

Koiranet-tietokannassa on 44 virallisesti todettua katarakta-tapausta vuosilta 1989 — 2018. Kaksi 

lievää kortikaalista kataraktalausuntoa vuodelta 2013, muuttuivat SKL:n paneelissa ”muu 

vähämerkityksellinen kaihi”– lausunnoksi vuonna 2015. Suomessa jalostukseen käytettävien 

australianterriereiden silmät on tutkittu jo 20 vuoden ajan käytännössä sataprosenttisesti. Koiraa, jolla 

on todettu perinnöllinen harmaakaihi, ei saa käyttää jalostukseen. Silmätarkastuskaavakkeessa (ECVO) 

diagnoosi muu katarakta, ei sulje koiraa pois jalostuksesta. Koira on tällöin astutettava terveen 

partnerin kanssa.  

Kilpirauhasen vajaatoiminta johtuu liian alhaisesta kilpirauhashormonien määrästä. Sairauden 

esiintyvyys on keskimäärin 0,2–0,4 % kaikista koirista. Kilpirauhasen vajaatoiminta on 

autoimmuunisairaus, jolla on geneettinen tausta. Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavaa koiraa ei saa 

käyttää jalostukseen. 

 

Kilpirauhasen vajaatoimintaan sairastuneista australianterriereistä tehtiin jalostustoimikunnalle 

ilmoituksia 42 kpl vuosina 1992 — 2018. Ilmoitetuista uroksia oli 34 ja narttuja 8 kpl. Vuosina 1992 — 

2011 ilmoituksia oli 21 kpl 

 

Legg-Perthesin tauti on reisiluun pään kuolio. Taudin syy on tuntematon, mutta muutokset johtuvat 

reisiluun pään verenkiertohäiriöstä, joka johtaa luun kuolioitumiseen. Suurin osa tapauksista on 

toispuoleisia, ja sairautta tavataan monilla terrieri- ja kääpiökoiraroduilla. Legg-Perthesin tauti on 

perinnöllinen ja sen on epäilty periytyvän autosomaalisesti ja väistyvästi. Oireet alkavat 4–11 

kuukauden iässä takajalan ontumisena. Legg-Perthesin tautiin sairastunutta koiraa ei saa käyttää 

jalostukseen. 

Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu 42 kpl Legg-Perthesin tautiin sairastunutta australianterrieriä. 

Vuosina 1993 — 2011 ilmoitettiin 29 kpl ja vuosina 2012 — 2018 ilmoitettiin 13 kpl. Sairaiden koirien 

lähisukulaisia käytettäessä on yhdistelmät valittava tarkoin.  

Patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaanmenolle, altistavat polvinivelen rakenteelliset heikkoudet. 

Jalka-asento on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat. Patellaluksaatiota esiintyy 

suhteellisen runsaasti kääpiökoirilla. Vika on periytyvä. Patellaluksaatio on synnynnäinen ja jaetaan 

vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Patellaluksaatio voi myös pahentua eikä nuorena 

saatu tulos välttämättä ole lopullinen. 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tutkittu 45,3 % rekisteröidyistä australianterriereistä 
patellaluksaation osalta. Tutkituista 81 % on todettu terveiksi ja 14 %:lla tutkituista on ollut enintään 1-
asteen patellaluksaatio. 
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Taulukko 10. Patellaluksaatiotutkimuslausunnot vuosina 2009 — 2018. Lähde: Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmä 

Lausuntoaika 
Aste Yhteensä 

0 1 2 3 4  

2009 109 85 % 15 12 % 4 3 % 0 0 % 0 0 % 128 

2010 108 84 % 17 13 % 3 2 % 1 1 % 0 0 % 129 

2011 91 81 % 16 14 % 4 4 % 1 1 % 0 0 % 112 

2012 108 83 % 15 12 % 5 4 % 2 2 % 0 0 % 130 

2013 73 80 % 14 15 % 4 4 % 0 0 % 0 0 % 91 

2014 81 84 % 9 9 % 3 3 % 3 3 % 0 0 % 96 

2015 57 75 % 12 15 % 7 9 % 1 1 % 0 0 % 77 

2016 36 73 % 7 14 % 6 12 % 0 0 % 0 0 % 49 

2017 58 77 % 14 19 % 3 4 % 0 0 % 0 0 % 75 

2018 35 67 % 15 29 % 2 4 % 0 0 % 0 0 % 52 

Yhteensä 756 81 % 134 14 % 41 4 % 8 1 % 0 0 % 939 

 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt  

 

Taulukko 11. Koiranet-jalostustietokantaan ilmoitetut kuolinsyyt. Tilasto poimittu 29.1.2020. Lähde: 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmä. 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus 8 vuotta 5 kuukautta 4 

Hermostollinen sairaus 1 vuotta 1 kuukautta 1 

Iho- ja korvasairaudet 9 vuotta 2 kuukautta 2 

Immunologinen sairaus 8 vuotta 4 kuukautta 6 

Kadonnut 14 vuotta 4 kuukautta 2 

Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 1 kuukautta 109 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 12 vuotta 5 kuukautta 11 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10 vuotta 4 kuukautta 20 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 5 vuotta 6 kuukautta 13 

Luusto- ja nivelsairaus 8 vuotta 0 kuukautta 10 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 11 vuotta 8 kuukautta 15 

Muu sairaus, jota ei ole listalla 9 vuotta 7 kuukautta 48 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 9 kuukautta 2 

Petovahinko 10 vuotta 1 kuukautta 1 

Selkäsairaus 11 vuotta 3 kuukautta 4 

Silmäsairaus 7 vuotta 7 kuukautta 2 

Sisäeritysrauhasten sairaus 10 vuotta 6 kuukautta 22 

Sydänsairaus 11 vuotta 5 kuukautta 10 

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 10 kuukautta 43 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 13 vuotta 7 kuukautta 168 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 10 vuotta 5 kuukautta 15 
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Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 10 vuotta 0 kuukautta 66 

Kaikki yhteensä 10 vuotta 7 kuukautta 574 

 
Taulukossa 11 on listattu kaikki Kennelliiton jalostustietokantaan kuolleiksi ilmoitetut australianterrierit 
29.1.2020 asti. Suurin kuolemaan johtanut syy on ikääntymisestä johtuvat vaivat (168). Seuraavaksi 
suurin syy on erilaiset kasvain- ja syöpäsairaudet (109). Kasvain- ja syöpäsairauksien osalta on 42 
ilmoitusta pelkästään syöpä ja muu kasvainsairaus ilmoituksia on 29. Tapaturma tai liikenne vahinko on 
koitunut 43 koiran kohtaloksi (Liite 4). 
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 66 tapauksessa ja 48 koiran sairautta ei ole ollut listalla. Ilmoitettuja 
tapauksia oli 574 kappaletta. Ilmoitettujen kuolinsyiden perusteella kuolleiden koirien keskimääräinen 
ikä on ollut 10 vuotta 7 kuukautta.  

4.3.4 Lisääntyminen 

Keskimääräinen pentuekoko 
Australianterrierien keskimääräinen pentuekoko kuluneen kymmenen vuoden aikana on sijoittunut 

vaihteluvälille 4,1–5,2 (KoiraNet). 

 
Astumisvaikeudet 
Australianterriereillä ei tavata juurikaan astumisvaikeuksia.  

 
Tiinehtymisvaikeudet 
Australianterriereillä esiintyy tiinehtymisvaikeuksia satunnaisesti. 

 
Synnytysongelmat 
Australianterrierit ovat hyviä synnyttäjiä. 

 
Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla 
Ongelmia narttujen hoivaamisvietissä ei ole ilmoitettu.  

 
Pentukuolleisuus 
Pentuja oli tarkasteltavana 758. Kuolleena syntyneitä oli näissä synnytyksissä 12 pentua. Alle viikon 
vanhana kuoli 15 pentua, syinä mm. pienuus ja heikkous (3), kitalakihalkio (2), epämuodostumat (2), 
vesipää (1). Yli viikon vanhana, kuitenkin ennen luovutusikää menehtyi yhdeksän pentua, joista viiden 
kuolinsyy tulehdus. 
 
Synnynnäiset viat ja epämuodostumat  
Synnynnäisistä vioista esiintyi satunnaisesti hammaspuutoksia, purentavikoja ja kivesvikoja. Harvinaisia 

mm. kitalakihalkio, napatyrä, nivustyrä, vesipää, häntämutka, ulkoiset epämuodostumat, sisäiset 

epämuodostumat ja maksashuntti.   

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  

Ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet, jotka altistavat rodun yksilöt sairauksille tai lisääntymis- 

ja hyvinvointiongelmille 

Australianterriereillä ei ole sellaisia ulkomuotoon liittyviä anatomisia piirteitä, jotka altistaisivat yksilöt 
sairauksille tai hyvinvointiongelmille. Vaikka australianterrierin runko on pitkä suhteessa korkeuteen, ei 
rodulla ole tiedossa selkäongelmia. Rodulla ei ole rakenteessa ongelmakohtia, jotka vaikuttaisivat 
luonnolliseen lisääntymiseen. 
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4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Keskeisimmät ongelmakohdat 

Jalostustoimikunta on jo yli kahden vuosikymmenen ajan kerännyt tietoa australianterriereiden 

terveydestä kasvattajilta ja koirien omistajilta. Rodun terveystilanne on pysynyt suhteellisen vakiona ja 

melko hyvänä. Eniten on seurattu vakavista sairauksista diabetesta ja kaihia.  

 

Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu vuosittain 2 -5 tapausta diabetekseen sairastuneista koirista.  

Saatujen tietojen perusteella suurin osa sairastuneista on ollut yli kahdeksan vuotiaita. Diabetes on yksi 

merkittävä kuolemaan johtava sairaus australianterriereillä. 

 

Helsingin Yliopiston ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Biomedicumissa on dosentti Hannes Lohen 

tutkimusryhmä vuodesta 2007 alkaen ottanut vastaan verinäytteitä; tarkoituksena on tunnistaa eri 

perinnöllisiin sairauksiin liittyviä geenivirheitä koiraroduissamme. Australianterrierin diabetes on yksi 

mahdollinen tutkimuskohde. 4.4.2019 mennessä 474 australianterrieriä on antanut näytteen 

tutkimusta varten. Geenivirheen löytämiseksi tarvitaan diabetessairas/terve–sisaruspareja 20–30 kpl.  

 
Rodun piirissä pyritään seuraamaan aktiivisesti kaikkien sairauksien esiintyvyyttä.  Avoimuudella ja 

tiedon jakamisella saavutetaan parhaat edellytykset ylläpitää hyvää terveystilannetta.  

Australianterrierikerho on kerännyt 90-luvun alkupuolelta lähtien sekä kerätty rodun 

terveystilanteeseen liittyvää tietoa että aktiivisesti valistettu kasvattajia ja annettu suosituksia 

jalostukseen käytettävien koirien vähimmäisterveystasosta.  

 
Ongelmien mahdollisia syitä 
Rodussa ei mikään sairaus ole tällä hetkellä varsinainen ongelma. Jalostustoimikunta seuraa tilannetta 

kaikkien sairauksien kohdalla. Diabetesta ja kaihia on rodussa esiintynyt jo melko kauan. Molemmat 

sairaudet saattavat ilmetä yksilössä vasta myöhemmällä iällä, jolloin koiraa on jo käytetty jalostukseen.  

4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 

Australianterrierin rotumääritelmä löytyy jalostuksen tavoiteohjelman liitteestä numero 1. 
Rotumääritelmästä on laadittu tulkinta vuonna 2017. 
Rodun ulkomuoto on Suomessa maailmanlaajuisesti korkea, mutta sen pitäminen rodunomaisena ja 
käyttötarkoituksen mukaisena vaatii kasvattajilta edelleen määrätietoista työtä. Näyttelykehissä on 
enenemässä määrin nähty liioiteltua rotutyyppiä, joka ei vastaa rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta 
työterrierinä. Australianterrieri on rakenteeltaan ns. peruskoira, eikä rotuun kuulu liioitellut piirteet 
esimerkiksi pään, kaulan tai rungon pituudessa, kulmauksissa, liikkeissä tai turkissa. 
 
Rotumääritelmän mukaan australianterrierin koko on 25 cm. Tänä päivänä rodun yksilöiden koko on 
kuitenkin selvästi suurempi. Jalostustarkastuksissa on mitattu säännöllisesti kaikki tarkastukseen 
osallistuneet koirat. Vuosien 2004–2014 aikana jalostustarkastukseen on osallistunut 90 urosta ja 67 
narttua. Tarkastuksista tehdyt tilastot osoittavat, että australianterrierit ovat kookkaampia kuin 
rotumääritelmässä esitetään. Australianterrierejä on mitattu rodun kokoon nähden kuitenkin melko 
vähän. Mittaustuloksia on saatavana vuoteen 2014 mennessä 90 uroksesta ja 109 nartusta. 
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Taulukko 12. Rotumääritelmän mukaisen koon ylittävien koirien %-osuus vuonna 2010  ja 2014. Lähde: 
Australianterrierikerho. 

Koon ylittävien koirien %-osuus vuoteen 2010 
mennessä 

koon ylitys 10–15% 16–20% 22–26% 28–
32% 

urokset 25,6 % 41,5 % 13,4 % 3,7 % 

nartut 29,3 % 19,2 % 1 %  

Koon ylittävien koirien %-osuus vuoteen 2014 
mennessä 

koon ylitys 10–15% 16–20% 22–26% 28–
32% 

urokset 27,8 % 40 % 13,3 % 3,3 % 

nartut 29,4 % 17,4 0,9 %  

 
Kaikista mitatuista uroksista 56,7 % ylittää rotumääritelmän koon yli 16 %: lla (4–8 cm) ja mitatuista 
nartuista 18,3 % ylittää rotumääritelmän koon yli 16 %: lla (4–6,5 cm). Näiden mittaustulosten 
perusteella koko on edellisen JTOn päivityksen jälkeen keskimäärin pienentynyt sekä uroksilla että 
nartuilla noin kahden % verran. Otanta on kuitenkin kovin pieni, joskin kokoon on kasvattajat sekä 
ulkomuototuomaritkin kiinnittäneet enemmän huomiota viimeisten vuosien aikana. Alun perin koko on 
päässyt kasvamaan todennäköisesti siksi, että on haluttu jalostaa vankempaa luustoa ja pidempää 
päätä, ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jalostukseen on käytetty paljon kookkaita yksilöitä. 
 

Tänä päivänä australianterriereiden toivottu koko on nartuilla noin 25 - 27 cm ja uroksilla enintään 29 

cm. Koko ei myöskään saa jäädä alle 25 cm:n, jolloin terrierimäisyyden tilalle tulee helposti 

kääpiökoiramaisia piirteitä kuten hentoa luustoa ja päätä. Siten säkäkorkeutta tärkeämpi asia on koiran 

oikea rotutyyppi. Kasvattajien tulee yhä kiinnittää huomiota kokoon ja pyrkiä käyttämään oikean 

kokoisia koiria jalostusvalinnoissaan. 

 

Rotumääritelmässä on rodun tavoitepainoksi asetettu 6,5 kiloa, mutta sillä on tarkoitettu hyvin kuivassa 

työkunnossa olevaa koiraa, eikä painotavoitetta tule noudattaa orjallisesti vaan seurata koiran koon ja 

painon sopivaa suhdetta (ei liian lihava, ei liian laiha). Australianterrierin koossa tulee huomioida, että 

rotu on työkoira ja sen tulee olemukseltaan ilmentää terrierimäistä nopeutta, ketteryyttä ja vahvuutta. 

 

Australianterrierin mittasuhteissa erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää rungon pituuteen ja 

tilavuuteen sekä raajakorkeuteen. Oikein rakentunut australianterrieri on rungoltaan suhteellisen tilava, 

ei missään nimessä kapea ja litteä. Myöskään rungon pituus ei saa olla liioiteltu, jotta koira pystyy 

käyttötarkoituksensa mukaisesti hyppäämään kevyesti ja vaivattomasti ja jopa kääntymään ilmassa 

ympäri. Rungon pituuden tulee muodostua pitkästä rintakehästä, ei liian pitkästä lanneosasta. 

Australianterrieri on noin puolitoista kertaa säkäkorkeuttaan pidempi mitattuna rintalastan kärjestä 

istuinluuhun ja rintakehän tulee muodostaa noin 2/3 rungon pituudesta. Oikein rakentunut koira oikeilla 

mittasuhteilla on tasapainoinen kokonaisuus. 

Australianterriereillä on muihin terrierirotuihin verrattuna yksi voimakkaimmista eturinnoista. 

Rotumääritelmän mukaan eturinnan tulee olla hyvin kehittynyt ja kylkiluut selvästi kaareutuneet. 

Eturinnan eli kölin, tulee olla selvästi erottuva. Rintakehä on suhteellisen syvä ja leveä. Tänä päivänä 
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esiintyy paljon yksilöitä, joiden eturinta on puutteellinen. Myös raajakorkeuteen tulee kiinnittää 

huomiota, vaikka rotu kuuluu pieniin eli mataliin terrierirotuihin, ei australianterrieri saa olla 

matalaraajainen. Mitattaessa korkeutta säkästä kyynärpäähän on se yhtä suuri kuin kyynärpäästä 

maahan. Rintakehän syvyys ulottuu hieman kyynärpäiden alapuolelle, joten rintakehän muodolla on 

suuri merkitys siihen, että koiran etuliikkeet säilyvät oikeanlaisina. Rintakehä on tilava ja kylkiluut hyvin 

kaareutuneet mutta alaosastaan rintakehän täytyy olla hieman kapeampi ja silti eturinnan hyvin 

täyteläinen ja voimakas ilman, että koirasta tulee liioitellun leveä. 

Myös pään mittasuhteissa esiintyy ongelmia. Rotumääritelmän mukaan pää on pitkä, kallo-osa litteä, 

kohtuullisen leveä ja silmien välistä täyteläinen. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta, että australianterrierin 

pään tulisi olla äärimmäisen pitkä. Pään mittasuhteiden tulee olla suhteessa koiran runkoon eikä pää 

saa olla liian kapea. Pään linjat ovat yhdensuuntaiset. Kallon tulee olla tasainen, posket eivät ole 

korostuneet. Oikeanmallisessa päässä on myös vähäinen mutta selvä otsapenger. Kuono-osa on vahva, 

täyteläinen ja yhtä pitkä kuin kallo-osa. Silmät ovat pienet, tummat ja mantelin muotoiset ja kaukana 

toisistaan. Pään ongelmista ovat tällä hetkellä yleisimmät raskaat kallo-osat, suuret korvat, kevyet 

kuonot ja pyöreät kookkaat silmät. Myös haalistunutta pigmenttiä ja vaaleita silmiä esiintyy. Kaikki 

nämä vaikuttavat ilmeeseen. Australianterrierin ilmeen tulee olla tarkkaavainen, tuikean tiukkamainen. 

Ei lempeän nallemainen.  

 

Rotumääritelmässä mainitaan etukulmauksista vain kaulan yhteydessä niin, että lavat ovat hyvin 

kulmautuneet. Tällöin myös olkavarren tulee olla yhtä pitkä tai lähes yhtä pitkä kuin lapa ja tarpeeksi 

viisto ollakseen tasapainossa takaosan kulmausten kanssa. Kulmausten tulee olla tasapainoiset 

suhteessa koiran mittasuhteisiin eivätkä ne saa olla liioitellut tai liian suorat. Rotumääritelmässä 

takaosan kulmaukset kuvataan tarkemmin; Polvet ovat hyvin kulmautuneet, kuten myös kintereet ovat 

hyvin kulmautuneet ja matalat. Australianterrierillä nähdään edelleen erityisesti puutteellisia 

etukulmauksia, toisaalta on nähtävissä myös takakulmauksien liioittelua. Kasvattajien on hyvä pitää 

mielessä, että rotu on tarkoitettu kestäväksi työkoiraksi, eikä työkoiralla voi olla liioiteltu rakenne. 

Tasapainoinen oikein rakentunut australianterrieri seisoo luonnostaan hyvin raajoillaan. Missään 

nimessä australianterrierillä ei saa olla kettuterrierimäinen etuosan rakenne vaikka eturaajat tuleekin 

olla suorat. Käpälät ovat lyhytkarvaiset ja muistuttavat kissankäpäliä. 

Australianterrierin häntä on typistämätön ja se voi olla joko kohtuullisen suora (ei viivasuora) tai kaartua 

hieman selän yläpuolelle. Hännän asentoa tärkeämpää on tarkastella hännänkiinnitystä. 

Rotumääritelmän mukaan hännän tulisi olla korkealle kiinnittynyt.  

Australianterrieri on väriltään joko punainen tai blue & tan. Punaisessa värissä kaikki sävyt vaaleasta 

hiekan väristä (sandy) tumman punaiseen ovat samanarvoiset. Blue & tan-värissä on runkoturkki 

sininen (ei musta), tummansininen, teräksen sininen, tummanharmaan sininen tai hopeansininen. 

Mahdollisimman syvä punainen tan-väri peittää kokonaan pään ja eturaajat sekä ylettyy takaraajoissa 

polviin. Karvapeite on kaksinkertainen ja koostuu pehmeämmästä pohjavillasta sekä karheasta 

peitinkarvasta. Turkin laatu on aina väriä tärkeämpi ominaisuus, mutta puhtaisiin väreihin toivotaan 

kiinnitettävän enenemässä määrin huomiota, koska molemmissa väreissä esiintyy virheellisiä 

epäpuhtaita värejä. Punaisessa värissä on lisääntynyt nokisuus ja blue & tan värissä esiintyy tan-värin 

sekoittumista runkoturkkiin sekä grizzle-väritystä. Myös jonkin verran liian mustia runkoturkkeja 

esiintyy. Oikea blue & tan- väri on katoamassa rodusta koko maailmassa ja sen säilyttämiseksi 

kasvattajien on työskenneltävä aktiivisesti. Blue & tan -värisillä ongelmia on usein myös turkinlaadussa, 
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sillä turkki voi olla pehmeä ja silkkisen kiiltävä tai pumpulimainen. Lisäksi rodussa esiintyy usein 

puutteellista pohjavillaa. Molemmissa väreissä pään top-knot on pehmeämpää laadultaan ja 

vaaleamman punaista kuin punainen muualla. 

 

Australianterriereiden turkit voivat olla myös liioitellun runsaita ja koristekarvat liian pehmeitä. 

Australianterrieri on työkoira eikä sille kuulu liioiteltu turkki. Sen tulee päästä kulkemaan vaivattomasti 

vaikeissa maastoissa, kuten risukoissa, ilman että se kerää puolet aluskasvillisuudesta turkkiinsa. 

Oikeanlainen karhea turkki on helppo trimmattava, eikä se kerää likaa tai mene takkuun. 

Rotumääritelmänsä mukaan australianterrieri on terverakenteinen työkoira ja sen jalostamisessa tulee 

välttää kaikenlaisia ylilyöntejä. Rotumääritelmässä ei aseteta rodulle minkäänlaisia liioiteltuja 

ominaisuuksia, joten koirien ei pitäisi altistua rakenteellisista syistä aiheutuville hyvinvointiongelmille. 

 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

Rodun koirien näyttelykäynnit 
Australianterriereiden näyttelykäyntimäärät ovat olleet tasaisen korkeat ja Suomessa nähdään rodun 
yksilöitä näyttelykehissä enemmän kuin missään muualla maailmassa. Rotuun on tullut paljon uusia 
harrastajia, joten voidaan olettaa, että näyttelykäyntimäärät pysyvät korkeina jatkossakin. Taulukosta 12 
selviää näyttelykäyntimäärien kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana (2009 — 2018). 
 
Taulukko 13. Näyttelykäynnit 2009 — 2018. Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä. 

Vuosi Yhteensä ERI EH H T HYL EVA 

2009 1322 874 382 62 4 0 0 

2010 1428 969 352 96 6 1 4 

2011 1163 915 218 26 2 0 2 

2012 1218 895 269 51 1 2 0 

2013 1182 903 230 41 4 2 2 

2014 1167 939 210 15 2 1 0 

2015 1003 804 173 22 2 0 2 

2016 865 726 125 12 1 1 0 

2017 932 737 165 28 1 1 0 

2018 989 829 150 9 0 0 1 

Yhteensä 11269 8591 2274 362 23 8 11 

%    76,24 % 20,18 % 3,21 % 0,20 % 0,07 % 0,10 % 

 
Suomalaiset australianterrierit ovat maailmanlaajuisesti korkeatasoisia ja ne menestyvät hyvin myös 
kansainvälisissä kilpailuissa ympäri maailman. Suurin osa koirista palkitaan kotimaisissa näyttelyissä 
ERI:llä tai vähintään EH:lla, H:ta jaetaan australianterriereille varsin vähän. Esimerkiksi vuonna 2018 oli 
989 näyttelykäyntiä ja 829 australianterrieriä sai laatupalkinnon erinomainen (ERI), joka on hieman yli 
76 % kaikista tuloksista. 150 kpl sai laatupalkinnon erittäin hyvä (EH), 9 kpl laatupalkinnon hyvä (H) .Yksi 
koira sai EVA. Näyttelykäyntimäärät ovat hieman nousseet tarkastelujakson aikana.  
 
Jalostukseen käytettävistä koirista on näyttelyissä palkittu suurin osa ainakin kerran. Vuosittain syntyy 
joitakin pentueita, joissa toiselta tai molemmilta vanhemmilta puuttuu KoiraNet- 
jalostustietojärjestelmään merkitty näyttelytulos. Vuonna 2018 rekisteröidyissä pentueissa jalostukseen 



31 
 

 

käytettiin 32 pentueessa yhteensä 30 eri narttua ja 29 eri urosta. Näistä näyttelytulosta KoiraNetin 
mukaan ei ole kahdella nartulla. Vuonna 2016 jalostukseen käytettiin 41 pentueeseen 40 eri narttua ja 
33 eri urosta. Näistä näyttelytulosta ei ole viidellä nartulla ja kahdella uroksella.  
 
Rodun koirien jalostustarkastukset 
Australianterrierikerho pyrkii järjestämään jalostustarkastuksia.  Viime vuosina jalostustarkastuksia ei 
ole pidetty, koska arvioidaan vielä uroksen kaikki jälkeläiset yhdessä. Jalostustarkastukseen on 
mahdollista ilmoittaa myös ylimääräisiä yksittäisiä koiria, joita on vuosien 2006–2014 aikana tarkastettu 
yhteensä yhdeksän koiraa. 
 
Vuonna 2013 ei kutsuttujen urosten jälkeläisiä ilmoittautunut jalostustarkastukseen ja 2014 pyrittiinkin 
järjestämään ensimmäisen kerran jalostustarkastus, jonne sai tulla kaikki yli 2 vuotiaat 
australianterrierit, mutta osallistujien vähäisyyden vuoksi tilaisuutta ei järjestetty.   Vuosina 2015, 2014, 
2013, 2011 ja 2007 ei järjestetty jalostustarkastusta.  
 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Australianterrieri on kehitetty tuhoeläinten metsästykseen tarkoitetuksi työkoiraksi, jolle ominaista on 

nopeus, ketteryys, tasapaino, voima ja liioittelemattomuus. Liioiteltu koira ei pysty toimimaan 

käyttötarkoituksen mukaisesti. Rodun käyttötarkoituksen kannalta tärkeitä ominaisuuksia, joita tulisi 

arvostaa sekä jalostuksessa että ulkomuotoarvostelussa, ovat: 

 

 kauttaaltaan tasapainoinen ja rotumääritelmän mukainen rakenne 

 liioittelematon koira: oikeat mittasuhteet ja rungonpituus 

 tilava runko, voimakas eturinta ja rintalasta, "köli" 

 valppaus ja ketteryys 

 sosiaalinen, ei "ylivirittäytynyt" luonne 

 

Australianterrieri on alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan tuhoeläinten hävittämisen lisäksi auttanut 

lampaiden ja karjan paimentamisessa ja erityisesti niiden suojelemisessa käärmeiltä.  

Se vahti lauman reaktioita ja siirtyi laitumella paikasta toiseen kätevästi lampaiden selkiä myöten 

hyppien ja niillä "ratsastaen". Näin ollen australianterrierin piti olla kissamaisen ketterä eikä liian 

raskasrakenteinen. Silti sen piti olla luustoltaan vahva ja luonteeltaan sitkeä työkoira.  

 

Yhä edelleen australianterrierin liikkeiden tulee olla vaivattomat ja sen pitää pystyä hyppäämään 

korkealle "lampaan selkään", vaikkei rotua enää juurikaan käytetä alkuperäisessä 

käyttötarkoituksessaan. Varsin tyypillinen rodun edustaja pompahtelee kaikki jalat ilmassa myös usein 

näyttelykehässä esittäessään liikkeitään.  

 

Rotu on alun perin jalostettu työkoiraksi, joten siinä ei saa esiintyä kääpiökoiramaisia ominaisuuksia. 

Lisäksi on huomattava, että australianterrieri on alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan työskennellyt 

monen koiran laumassa, myös varsinaisten paimenkoirien rinnalla. Siksi se ei saanut olla luonteeltaan 

tappelupukari, koska muuten yhteistyö yhdessä lauman kanssa olisi päätynyt tappeluun rotta- tai 

käärmejahdin tiimellyksessä.  
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Australianterrieri on luonteeltaan sosiaalinen, reipas ja rohkea, mutta ei ylivirittäytynyt superterrieri tai 

riidanhaastaja. Joskin urokset saattavat ensi kohtaamisella haastaa toisiaan terrierimäiseen tapaan. 

Tällä hetkellä rodun nykyinen ulkomuoto mahdollistaa alkuperäisen käyttötarkoituksen toteuttamisen 

suurimmalla osalla koirista. Kuitenkin rodussa on nähtävillä aikaisempaa enemmän liioiteltuja piirteitä, 

kuten muun muassa liian kapeaa tai pitkää runkoa, matalaraajaisuutta, puutteellisia etukulmauksia tai 

liioiteltuja takakulmauksia sekä liian pehmeää ja pitkää/runsasta turkkia.  

 

Kasvattajien tulee välttää kaikkia liioiteltuja ominaisuuksia jalostusvalinnoissaan ja pyrkiä jatkossakin 

kasvattamaan rotumääritelmän ja käyttötarkoituksen mukaisia australianterriereitä. 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

Keskeisimmät ongelmakohdat/ Ongelmien mahdollisia syitä  
 

Keskeisimmät ongelmakohdat Ongelmien mahdolliset syyt 

 (rotumääritelmä, kasvattaja-/tuomaritietous) 

Liioiteltu rungon pituus Syynä usein liian pitkä lanneosa, haluttu näyttävyyttä  

Liian kapea runko Väärät jalostusvalinnat. Tilava runko on edellytys rodun 

käyttötarkoitukseen (voimakkuus, etuosan rakenne kestää jatkuvan 

hyppimisen) sekä koiran hyvinvointiin (tilava runko = tarpeeksi tilaa 

sisäelimille, keuhkoille ja sydämelle).  

Liioiteltu kaulan pituus Halutaan jalostusvalinnoissa korostaa kaulan pituutta, jotta saadaan 

näyttelykehiin näyttävämpi koira . 

Matalaraajaisuus Matalaraajainen koira ei ole ketterä eikä liiku sillä voimalla ja 

ulottuvuudella kuin australianterrierin kuuluu liikkua. 

Etuosan rakenne Puutteelliset etukulmaukset ja etenkin lyhyt olkavarsi 

Puutteellinen eturinta ja rintalasta, "köli". 

Rodussa vaikea löytää jalostusmateriaalia, joilla olisi oikeanlainen etuosa.  

Runsas ja pehmeä turkki ja aluskarvan 

eli "pohjavillan" puute 

Runsasturkkisempi koira näyttävämpi näyttelykehässä. 

Karvapeite on kaksinkertainen. Aluskarvan suojaava vaikutus on 

unohdettu.  

Blue and tan -väri katoamassa 

maailmanlaajuisesti 

Grizzle -väri periytyy voimakkaasti (todennäköisesti dominoiva geeni), 

turkin värin puhtaus ei ole nähtävissä pennulla.  

Vieras ilme Puutteellinen pigmentti (silmien ympärys, kirsu). Liian suuret korvat, liian 

vaaleat silmät ja pyöreä silmien muoto. 

"Yliviritetty" luonne, pehmeä ja liian 

herkkä luonne 

Valittu jalostukseen luonteeltaan terävämpiä koiria, jotta saadaan 

ryhdikkäämpi "showterrieri" näyttelykehään. 

Valittu jalostukseen epätyypillisiä kotona ”helppoja” yksilöitä, jotta 

saadaan vaivattomia kotikoiria.  Ei ole ymmärretty luonteen merkitystä 

rodun käyttötarkoitukselle. 
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 
 
Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi 
Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi 2012 — 2016 
 
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi 
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi 2006 — 2010 
 
5.1 Käytetyinpien jalostuskoirien taso 
 
Taulukko 14. 30 käytetyimmän uroksen jälkeläistilasto 2007 —  2016. Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä. 

Pentueet Yhteensä
Vuoden

aikana

Toisessa

polvessa
Tutkittu Sairas

Tutkittu

%

Sairas

%
Tutkittu Sairas

Tutkittu

%

Sairas

%

1 Horrieglen Blue Legend 2006 10 50 0 49 19 6 38 % 32 % 17 1 34 % 6 %

2 Seledo Scott Onyx 2005 5 36 0 57 26 0 72 % 0 % 25 3 69 % 12 %

3 Araluen's Red Moon Rising At Tatong 2008 6 33 0 78 17 3 52 % 18 % 17 1 52 % 6 %

4 Fisato Thisis Zeus 2005 5 32 0 66 17 1 53 % 6 % 17 3 53 % 18 %

5 Nellyson's He Dog 2004 9 31 0 94 25 2 81 % 8 % 25 1 81 % 4 %

6  Benayr Mr Goodwill 2008 5 30 0 51 15 0 50 % 0 % 13 0 43 % 0 %

7  Armirelli Funny For Money 2013 8 30 3 0 4 3 13 % 75 % 3 0 10 % 0 %

8 Reimin Master Of Puppets 2010 5 29 0 84 13 1 45 % 8 % 13 0 45 % 0 %

9 Avocation Walking In The Air 2009 8 29 0 22 10 0 34 % 0 % 10 0 34 % 0 %

10  Marble Arch Feel Like Dancing 2011 7 26 4 82 12 2 46 % 17 % 12 1 46 % 8 %

11 Temora's American Express 2006 6 26 0 34 13 3 50 % 23 % 14 0 54 % 0 %

12  Benayr's Carolina Connection 2007 5 25 0 20 6 5 24 % 83 % 6 0 24 % 0 %

13 Lord Lorderon Bella Vita 2006 7 25 0 52 10 0 40 % 0 % 10 1 40 % 10 %

14 Bristregal One Lucky Dog 2008 4 24 4 3 10 3 42 % 30 % 10 0 42 % 0 %

15  Redwing Rhinestone Cowboy 2007 5 23 0 54 9 1 39 % 11 % 9 1 39 % 11 %

16  Enomis Rockin Around The World 2013 5 23 1 16 5 1 22 % 20 % 5 1 22 % 20 %

17 Redhawk Wild N' Gettin' Western 2011 5 22 4 35 6 1 27 % 17 % 6 0 27 % 0 %

18 Enomis Iv Got The X Factor 2010 5 22 0 53 16 3 73 % 19 % 16 0 73 % 0 %

19 Ophelia's Michael Corleone 2010 5 22 0 16 6 2 27 % 33 % 5 0 23 % 0 %

20  Melukylän Zingaretti 2013 3 21 6 0 6 0 29 % 0 % 6 1 29 % 17 %

21 Roachan's Rhyme And Reason 2006 5 20 0 82 12 0 60 % 0 % 12 1 60 % 8 %

22  Stranger's Lookin Smart 2007 6 20 0 22 4 0 20 % 0 % 4 0 20 % 0 %

23  Melukylän Pläski Poika 2007 4 20 0 19 10 5 50 % 50 % 8 0 40 % 0 %

24 Twee-Dle-Dee Pokerface 2006 3 20 0 16 9 4 45 % 44 % 7 0 35 % 0 %

25 Surely So Rich So Famous 2011 4 20 0 14 11 3 55 % 27 % 11 0 55 % 0 %

26  Huovispäivän Hyvä Tyyppi 2011 5 20 0 4 8 2 40 % 25 % 7 0 35 % 0 %

27 Bluepepper's Thor 2013 4 20 1 0 2 0 10 % 0 % 2 0 10 % 0 %

28 Truozzy's Off-Spring 2009 4 19 0 0 4 1 21 % 25 % 3 0 16 % 0 %

29 Bluepepper's Flying-Fox 2009 4 19 0 21 5 0 26 % 0 % 6 0 32 % 0 %

30 Melukylän Karam-B-Ola 2014 3 19 5 0 2 1 11 % 50 % 3 0 16 % 0 %

756 312 53 41,27 % 16,99 % 302 15 39,95 % 4,97 %Pentuja yhteensä Tutkittu yhteensä

Silmät

Uros
Synt.

aika

Pennut Polvet

 
 
Tarkasteluajanjaksolla 30 eniten käytetyillä uroksilla oli kahta lukuun ottamatta täysin terveet polvet. 
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Taulukko 14. 30 käytetyimmän nartun jälkeläistilasto 2007 — 2016. Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä.  

Pentueet Yhteensä

Vuoden

aikana

Toisessa

polvessa Tutkittu Sairas

Tutkittu

%

Sairas

% Tutkittu Sairas

Tutkittu

%

Sairas

%

1 Melukylän Olan Kohautus 2007 3 21 0 39 13 4 62 % 31 % 13 0 62 % 0 %

2 Jaskarin Do It Yourself 2008 2 20 0 37 7 1 35 % 14 % 7 0 35 % 0 %

3 Terhierin Under My Spell 2010 5 20 4 19 6 2 30 % 33 % 6 0 30 % 0 %

4 Surely Serve Chilled 2008 3 19 0 88 11 0 58 % 0 % 12 1 63 % 8 %

5 Spitewinter Bedeviled 2007 3 18 0 12 6 3 33 % 50 % 6 0 33 % 0 %

6 Melukylän Valo-Isa 2011 3 17 0 12 7 3 41 % 43 % 7 0 41 % 0 %

7 Terhierin Twisted Sister 2010 4 17 1 0 3 3 18 % 100 % 2 0 12 % 0 %

8 Surely Sexy And I Know It 2011 2 17 0 0 1 0 6 % * 1 0 6 % *

9 Redwing Mona Lisa Smile 2006 3 16 0 34 8 4 50 % 50 % 8 1 50 % 12 %

10 Sassatown Going For Gold Bang 2009 4 16 0 3 0 0 0 % * 0 0 0 % *

11 Millhouse's Destination Unknown 2011 2 16 0 7 5 1 31 % 20 % 5 1 31 % 20 %

12 Kisamba's Dream Surfer 2012 3 16 6 1 6 3 38 % 50 % 6 0 38 % 0 %

13 Ophelia's Simply The Best 2009 3 15 0 20 9 1 60 % 11 % 8 0 53 % 0 %

14 Ophelia's Rosepepper 2007 4 15 0 20 4 0 27 % 0 % 5 0 33 % 0 %

15 Blueswing Neat Nelly 2014 2 15 0 0 0 0 0 % * 0 0 0 % *

16 Dreampower's In My Dreams 2008 2 14 0 9 11 1 79 % 9 % 10 1 71 % 10 %

17 Bristregal Run To The Hills 2009 4 14 5 16 4 1 29 % 25 % 4 0 29 % 0 %

18 Huovispäivän Hip Hurraa 2012 3 14 6 4 4 2 29 % 50 % 3 0 21 % 0 %

19  Sad Sack's Make Me Smile 2008 2 13 0 7 5 0 38 % 0 % 5 0 38 % 0 %

20 Millhouse's Fortunate Francesca 2012 2 13 0 8 9 0 69 % 0 % 9 1 69 % 11 %

21  Bristregal Rocking Regal 2009 3 13 0 25 5 1 38 % 20 % 5 0 38 % 0 %

22 Black Back She Wolf 2009 2 13 0 0 5 0 38 % 0 % 6 0 46 % 0 %

23 Melukylän Papupata 2007 2 13 0 39 10 4 77 % 40 % 10 0 77 % 0 %

24 Black Back Side By Side 2007 2 12 0 22 5 1 42 % 20 % 5 0 42 % 0 %

25 Terhierin Risky Business 2009 2 12 0 11 3 2 25 % 67 % 3 0 25 % 0 %

26  Bristregal Sound Of Regal 2010 3 12 0 5 8 2 67 % 25 % 8 0 67 % 0 %

27 Avocation Dum Dum Diddle 2009 2 12 0 0 4 2 33 % 50 % 4 1 33 % 25 %

28 Pikestar's Break The Spell 2010 3 12 0 10 6 2 50 % 33 % 6 0 50 % 0 %

29 Vitterklippens Mycket Mera 2008 2 11 0 0 2 0 18 % 0 % 2 0 18 % 0 %

30 Anemoneniityn Alppitähti 2009 2 11 0 17 3 2 27 % 67 % 3 1 27 % 33 %

447 Tutkitut yhteensä 170 45 38,03 % 26,47 % 169 7 37,81 % 4,14 %

Silmät

Pentuja yhteensä

Narttu
Synt.

aika

Pennut Polvet

 
 
Tarkasteluajanjaksolla 30 eniten käytetyillä nartuilla oli 4:llä 1/0, yhdellä 0/1, 7:llä 1/1 ja yhdellä 2/0 
polvet 
 
Jalostussuosituksissa jalostukseen käytettävillä koirilla virallisen polvitutkimuksen tulokset voivat olla 
1/1, 0/1 tai 1/0, jolloin toisen osapuolen patella-asteen on oltava 0/0.  
 
Taulukko 16.  Kaikki polvitutkimuslausunnot 2007 -2016. Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä. 

Tutkittu yht. 

  0-aste 1-aste 2-aste 3-aste 4-aste 

887 81 % 14 % 4 % 1 % 0 % 

  
Tarkasteluajanjakson 2007 – 2016 tutkittiin silmiä kaikkiaan 881 kertaa, näistä terveitä lausuntoja oli 
827 kpl eli 94% tutkituista.  
 
Taulukko 17. Kaikki silmälausunnot 2007 -2016. Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä. 

Tutkittu Terveitä
Terveitä

%

881 827 94 %  

30:tä käytetyimmäistä uroksesta valioita oli 22, laatuarvostelulla erinomainen (ERI) palkittuja viisi ja 

laatuarvostelulla erittäin hyvä (EH) kaksi. Yhdellä koiralla ei ollut näyttelytulosta. Hyväksytty 

luonnetestitulos oli kahdeksalla. 

30:tä käytetyimmäistä nartuista valioita oli 12, laatuarvostelulla erinomainen (ERI) palkittuja 15 ja 

laatuarvostelulla hyvä (H) yksi. Kahdella nartulla ei ollut näyttelytulosta. Hyväksytty luonnetestitulos oli 

kuudella. 
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen  
 

Tavoite Toimenpide Tulos 

Geenipoolin mahdollisimman 
laaja käyttö 
 

Terveyssuositukset pääsylle 
kerhon pentuvälitykseen 
Rajoitukset urosten 
pentumäärälle 
Uroslistan ylläpito 
Jälkeläismäärien julkaisu 

Terveyssuosituksia on 
noudatettu hyvin 
Urosten jälkeläismäärä on 
pysynyt rajoitusten alapuolella 
Muutamia uroslistan koiria 
käytetty 
Jälkeläismääriä ei ole julkaistu 

Rotumääritelmässä mainittujen 
luonteenpiirteiden säilyttäminen 
Arkoja ja aggressiivisia ei saa 
käyttää jalostukseen. 

Koulutus 
Luonnetestit 
Luonnekysely 

Luonnetestikäynnit 59 koiraa, 
joista 7 ovat saanet alle 75pist. 
Yksi koirista käyttäytyi 
aggressiivisesti 
MH-luonnekuvaus 

Ulkomuotojalostuksen 
painopiste tyypin säilyminen 
Ulkomuotoarvostelu 
 

Laaditaan rotumääritelmän 
tulkinta 
Kummallakin vanhemmalla 
vähintään näyttelytulos H (hyvä) 
Kummallakin vanhemmalla 
virallinen näyttelytulos 
vähintään H (hyvä) 
 

Koulutustilaisuus aiheena 
rotumääritelmän tulkinta 
Tuomarikoulutukset 
Lähes kaikilla jalostukseen 
käytetyillä koirilla oli 
näyttelytulos 
 

Jalostuskoirat täyttävät kerhon 
jalostusvaatimukset 

Seuranta 
Jalostustarkastukset 

6,25 %.n sukukatokerroin 
ylittynyt 20 yhdistelmässä 
Pidetty kaksi jalostustarkastusta 

Seurataan rodussa esiintyviä 
sairauksia 
Terveystietojen keräämistä 
jatketaan 

Pidetään silmäluento 
Näytteiden keräystä Hannes 
Lohen tutkimukseen jatketaan 
Pentuekysely 
Kaikille avoin terveyssivusto 
Kolmivuotiskysely 

Pidetty kolme koulutuspäivää 
Kolmivuotiskyset  2009, 2010 ja 
2011 syntyneistä pentueista 
 
 
 
   

Avoimen ja aktiivisen ilmapiirin 
vahvistaminen 

Julkaistaan rotulehteä 
Kerholla kotisivut 
Koulutustilaisuudet 

Rotulehdissä 
jalostustoimikunnan laatimia 
artikkeleita 
Koulutuksiin ei ole osallistuttu 
aktiivisesti 
Aktiivisten jäsenten puuttuminen 
jalostustoimikunnasta on 
vaikuttanut tietojen 
puutteelliseen julkaisemiseen. 
 

Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus urokset ja nartut per sukupolvi (4 vuotta)  
 
Taulukko 18. Jalostuksen ulkopuolelle jääneiden koirien osuus. Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä.   

  2012 2013 2014 2015 2016 
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Urokset 87 % 87 % 87 % 88 % 89 % 

Nartut 78 % 77 % 78 % 79 % 84 % 

    

Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi 
Jalostussuosituksia pidetään sopivan tasoisia. 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2020 -2024 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 

Jalostuksen tavoitteet eri osa-alueille: 

Jalostuspohja 

 Jalostuspohjaa pyritään laajentamaan  

 Yksittäisen jalostukseen käytettävien urosten määrää pyritään kasvattamaan suhteessa 
käytettyjen narttujen lukumäärään. Kun suhdeluku on 1, rodun perinnöllinen vaihtelu 
säilyy tehokkaimmin (vuosina 2009-2018 suhdeluku 0,66 -0,72). 

 Sukusiitosaste pyritään pitämään alle 3% 

 Uroksella on elinaikanaan korkeintaan 10 pentuetta 

 Jalostukseen käytetään myös vähemmän käytettyjä koiria, joiden takana on häviämässä 
olevia linjoja. 

 Tarjotaan kasvattajille vaihtoehtoja urosvalintoihin uroslistan avulla. 
 

 
Käyttäytyminen ja luonne 

 Australianterrieri on myös tulevaisuudessa seurakoira, jonka tulee olla luonteeltaan 
ystävällinen, tasapainoinen, lapsirakas ja itsevarma. 

 Vahvistetaan rodun mainetta monipuolisena harrastuskoirana. 

 Pyritään siihen, että kasvattajat kiinnittävät huomiota jalostuskoiriensa oikeanlaiseen 
luonteeseen erityisesti toimintakyvyn ja taisteluhalun suhteen.  

 Arkoja ja aggressiivisia koiria ei saa käyttää jalostukseen. 

 Kannustetaan omistajia viemään koiriaan luonteen arvioimista mittaaviin testeihin 
 
Käyttöominaisuudet 
Australianterrieri katsotaan nykyään seurakoiraksi. Toivottavaa on kuitenkin, että rotumääritelmän 

mukaiset luonteenpiirteet säilyvät. 

 
Terveys ja lisääntyminen 

 Tavoitteena terve ja elinvoimainen rotu. 

 Seurataan esiintyviä sairauksia ja tiedotetaan niistä 

 Seurataan rotuun liittyviä tutkimustuloksia ja tiedotetaan niistä. 

 Pentuvälitykseen hyväksytään vain jto:n esitettyjen terveyssuositukset täyttävät 
pentueet. 

 Jatketaan osallistumista Hannes Lohen diabetes-tutkimukseen.  
 
Rodun terveystilanne on pysynyt suhteellisen vakiona. Jos suhteutetaan sairauksien esiintyminen 

rodun populaatioon, voidaan rotua pitää terveenä ja elinvoimaisena. Kasvattajille tehtyjen kyselyjen 

perusteella voidaan myös todeta, että australianterriereiden lisääntymisessä ei ole merkittäviä 
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ongelmakohtia. 

 
Ulkomuoto 

 Ulkomuotojalostuksen painopisteenä on rotumääritelmän mukaisen tyypin 
säilyttäminen. 

 Tavoitteena on terverakenteinen, ketterä ja valpaskoira, joka liikkuu tyypillisin vapain ja 
vaivattomin liikkein. 

 Pyritään lähemmäksi rotumääritelmän mukaista kokoihannetta, kuitenkaan tinkimättä 
voimakkuudesta ja mittasuhteista. 

 Jalostuksessa tulee välttää pelkästään ulkomuodon tai yhden ominaisuuden jalostamista. 
 
Australianterrierin ulkomuodollinen taso Suomessa on korkea, myös maailmanlaajuisesti tarkasteltuna.  
 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 
Jalostukseen käytetään mahdollisimman korkealuokkaisia koiria. Huomioon tulee aina ottaa ainakin 

jalostuskoirien terveys, luonne ja rotutyypillisyys ulkomuodon osalta. Jalostuskoirien tulee täyttää 

tavoiteohjelmassa asetetut minimivaatimukset terveys- ja näyttelytulosten osalta, ja olla ehdottomasti 

myös luonteeltaan rotutyypillisiä. Aggressiivisesti käyttäytyvää koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 
Yleiset jalostussuositukset koskien narttuja 

 Nartun tulee olla täyttänyt 18 kuukautta ennen ensimmäistä synnytystä. 

 Mikäli nartulle on tehty kahdesti (2) keisarinleikkaus, suositellaan nartun poistamista jalostuksesta. 

 Nartulla saa teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on 
pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-
vuotiaalle nartulle yhden (1) kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on 
oltava vähintään yksi (1) vuosi. Kahdeksan (8) vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina 
eläinlääkärintodistusta, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole 
haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa 
astutushetkellä olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Eläinlääkärintodistus on liitettävä 
pentueilmoitukseen kun pentue rekisteröidään Kennelliiton koirarekisteriin. 
 

Yleiset jalostussuositukset koskien uroksia 

 Suositellaan, että yksittäistä urosta tulisi käyttää jalostukseen Suomessa (Suomeen rekisteröitävät 
pentueet) enintään 10 pentueen verran. Vastuu pentuelukumäärän laskemisesta on pääasiassa 
uroksen omistajalla.   

 Kennelliiton sääntöjen mukaan piilokiveksistä urosta ei saa käyttää jalostukseen, sen pentuja ei 
rekisteröidä, eikä se voi osallistua näyttelyyn. 
 

 

 

 

Terveyssuositukset molemmille sukupuolille 

 Jalostuskoirien tulee olla terveitä. 

 Pentueen vanhemmilla on astutushetkellä oltava: 
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o alle kaksi (2) vuotta vanha virallinen silmätarkastuslausunto. Lausunnossa ei saa olla 
todettuna kataraktaa eikä muita vakavia perinnöllisiä silmäsairauksia. 
Silmätarkastuslausunto tulee olla annettu koiran ollessa vähintään 12 kk ikäinen. 
Yhdistelmää, mikä on tuottanut perinnöllistä harmaakaihia (HC) sairastavan koiran, ei tule 
uusia. Kahta, kaihijälkeläisen (HC) saanutta koiraa, ei tule yhdistää. 
Silmätarkastuskaavakkeen (ECVO) diagnoosi muu katarakta, ei sulje koiraa jalostuksesta 
mutta koira on astutettava terveen partnerin kanssa. Kyseessä on muu 
vähämerkityksellinen kaihi. 

o virallinen polvitutkimuslausunto, jossa patella-aste saa olla korkeintaan 1/1, jolloin toisen 
osapuolen patella-asteen on oltava 0/0. Myös siinä tapauksessa patella-asteen on oltava 
0/0, jos toisella osapuolella on 0/1 tai 1/0. Virallinen polvitutkimus voidaan tehdä koiran 
ollessa vähintään 12 kk ikäinen. Lausunto on voimassa koiran koko eliniän. Jos koiralla on 
eriäviä polvilausuntoja, noudatetaan Kennelliiton toimintamallia. 

o Käytettäessä ulkomaalaista urosta tai narttua, on sen terveystulosten oltava verrattavissa 
Suomen tuloksiin. Jos koira asuu Suomessa, on se tutkittava Suomessa. Epäselvissä 
tapauksissa jalostustoimikunta antaa lausunnon, onko pentue yhdistyksen sääntöjen 
mukainen ja voidaanko se hyväksyä pentuvälitykseen. 

 
Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle 
Yksittäistä urosta saa Suomessa käyttää jalostukseen maksimissaan 10 pentueen verran. Yksittäisen 

uroksen käyttö ei saa koiran elinikänä ylittää, minään neljän vuoden jaksona, 5 %:a rekisteröityjen 

pentujen kokonaismäärästä. Nämä neljä vuotta voi olla mikä tahansa neljän vuoden peräkkäinen jakso. 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 

Jalostuksen tavoiteohjelman 2020 — 2024 tavoitteiden toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet: 

Australianterrierikerho julkaisee rotulehteä, ylläpitää kotisivuja ja pyrkii järjestämään vuosikokouksien 

yhteydessä luentoja. Pyritään myös lisäämään kasvattajien välistä yhteistyötä ja avointa keskustelua 

sekä kasvattajien kouluttamista erilaisissa tilaisuuksissa, joissa on vaihtuvia teemoja. 

 

Jalostuspohja 

- Ylläpidetään jalostusuroslistaa. 

- Rajoitetaan uroksen elinaikainen  pentuemäärä 10 pentueeseen. 

- Kasvattajia kannustetaan käyttämään laajempaa jalostuspohjaa kasvatustyössään. 

- Seurataan sukusiitosasteen kehitystä (alle 3%). 

- Korostetaan jalostusurosten omistajien vastuuta suunnitelluissa yhdistelmissä. 

- Yksittäisen koiran jälkeläisten osuus pysyy alle 3%  (noin 24 pentua) neljän vuoden ajanjaksolla. 

Käyttäytyminen ja luonne 

- Tuodaan enemmän esille australianterrierin mainetta monipuolisena harrastuskoirana. 

- Kannustetaan omistajia käyttämään koiriaan luonnetesteissä ja MH-luonnekuvauksissa. 

- Järjestetään luonnetestejä 

- Tehdään rodulle käyttäytymiskysely 

- Laaditaan rodulle ihanneprofiili 

Terveys ja lisääntyminen 

- Yhdistyksen ylläpitämä terveyssivusta pidetään ajan tasalla. 
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- Terveyslistalle ilmoitetut sairaudet ja viat tulee olla diagnosoitu kunkin sairauden tai vian vaatimalla   

tavalla ammattilaisen (yleensä eläinlääkärin) toimesta. 

- Kasvattajia kannustetaan avoimuuteen sairauksien ja vikojen ilmoittamisessa. 

- Yhteistyötä  Hannes Lohen geenitutkimustyöryhmän kanssa jatketaan diabeteksen osalta. Kerho 

korvaa osan verinäytetutkimuksista. 

- Pidetään joukkotarkastustilaisuuksia. 

- Omistajia kannustetaan teettämään koirille virallisia terveystutkimuksia, myös koirille, jotka eivät ole 

jalostuskäytössä. 

- Tehdään vuosittain täsmäkyselyitä rodun terveyden tilastollista arviointia varten. Koosteet niistä 

julkaistaan Aussi-lehdessä. 

- kolmivuotiskyselyt ja purku lehteen 

 

Sairasta tai viallista koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sairaan jälkeläisen tuottanutta yhdistelmää 

suositella uusittavaksi. Sairaan jälkeläisen vanhempia tulee käyttää jalostukseen erittäin harkitusti ja 

kriittisesti. Tällaisissa tapauksissa jalostustoimikunta mahdollisuuksiensa mukaan seuraa syntyykö 

saman sairauden vaivaamia jälkeläisiä uusissa yhdistelmissä. Jos uusia jälkeläisiä sairastuu samaan 

sairauteen, ei koiraa enää suositella käytettäväksi jalostukseen. 

Kasvattajalla on mahdollisuus rekisteröidä esim. häntämutkalliset tai syntymätöpöt pennut EJ-rekisteriin 
(Ei-jalostukseen rekisteri). Kasvattaja voi rekisteröidä EJ-rekisteriin koiran, jossa kasvattajan mielestä on 
sellainen vika tai ominaisuus, että koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Kasvattaja toimittaa 
pentueilmoituksen liitteenä perustelut sille, minkä vuoksi koira merkitään EJ- rekisteriin. EJ-rekisteriin 
merkityn koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 
 

Ulkomuoto 

- Järjestetään vuosittain ulkomuototuomarien erikoiskoulutus. 

- Järjestetään vuosittain ulkomuototuomarien arvostelukoe. 

- Tarjotaan materiaali ulkomuototuomarien koulutukseen. 

- Kiinnitetään huomiota australianterrierin kokoon mittaamalla koirat erikoisnäyttelyissä.  

Australianterrierikerho ry julkaisee kotisivuillaan näyttelyissä käyvien koirien osalta kirjalliset 

arvostelut. 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  

Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet 
Uhat: 

- Yksittäisen perinnöllisen sairauden tai vian yleistyminen 

- Terveysriskeihin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota 

- Pelkkään ulkomuotoon perustuva jalostus 

- Samojen sukulinjojen käyttö kaventaa geenipoolia 

- Yksittäisten urosten liikakäyttö 

- Luonneongelmiin ei kiinnitetä huomiota 

- Pentueiden teettäminen kaupallisten ei jalostuksellisten syiden vuoksi 

- Tuontikoirien taustoja ei tunneta 

- Aktiivisten jäsenten puute, kasvattajien passiivisuus sekä ajankäyttöongelmat järjestötoiminnassa 
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Mahdollisuudet: 

- Tiedon lisääminen terveyskyselyjen ja tietokannan avulla 

- Kannustaminen terveystarkastuksiin 

- Avoimuus ja tiedon jakaminen kasvattajien kesken 

- Suunnitelmallinen kasvatustyö käyttämällä erilinjaisia uroksia ja narttuja 

- Uroslista 

- Jalostustarkastukset 

- Luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset 

- Positiivinen keskusteluilmapiiri 

- Kasvattajien ja omistajien aktiivinen osallistuminen kerhon toimintaan 

Varautuminen ongelmiin 
- Yhteistyön tiivistäminen kasvattajien kesken 
- Jalostuspäivien säännöllinen järjestäminen 
- Tiedonkulun parantaminen verkkosivuilla ja lehdessä 
- Joukkotarkastustilaisuuksien järjestäminen 
- Ulkomuototuomareiden koulutus 
 
 
Australianterrierikerho suosittelee kasvattajia tekemään yhdistelmiä, jotka täyttävät kaikki jalostuksen 

tavoiteohjelmassa esitetyt suositukset. Tavoitteena on myös säilyttää geenipooli laajana, joten 

jalostuskoirien valinnassa tulee pitää järkevä tasapaino vaadittavien ominaisuuksien ja toisaalta laajan 

jalostuskäytön sallivan linjan välillä. Kasvattajia tulee rohkaista käyttämään jalostukseen myös 

vähemmän käytettyjä koiria ja koiria, joiden takana on häviämässä olevia linjoja.  

 

Samojen urosten käyttöä pyritään rajoittamaan tarjoamalla uusia vaihtoehtoja jalostukseen. 
Kasvattajia kannustetaan hankkimaan vieraslinjaisia koiria jalostuskäyttöön. Vahvasti sisäsiittoisia 
yhdistelmiä ei pidetä suotavina. Australianterrierikerho suosittelee, ettei sukusiitoskertoimen tulisi 
kahdeksassa sukupolvessa mennä 6,25 %:n yläpuolelle. Tämä on ns. serkusyhdistelmän 
sukusiitoskerroin. 
 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

Vuosittaiset tehtävät 

- Tiedotetaan rodun tilasta, jalostustavoitteista sekä jalostusvaatimuksista 

- Jatketaan yhteistyötä Hannes Lohen geenitutkimuksen kanssa 

- Kerätään tietoa perinnöllisistä vioista ja sairauksista 

- Pidetään luonnetesti vuosittain 

- Järjestetään erikoisnäyttely 

- Järjestetään ulkomuototuomarien erikoiskoulutus ja arvostelukoe 

- Pyritään järjestämään vuosittain luento tai koulutustilaisuus vuosikokouksen yhteydessä 

- Vuosikokousluento tai koulutustilaisuus 

- Julkaistaan jalostustilastoja 

 

Vuosi Tehtävä tai projekti 
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2020 Mittaus erikoisnäyttelyssä 
Jalostustarkastus 
Luonnekysely 
Jalostuspohjan monimuotoisuuden arvioiminen 

Geenitutkimusta jatketaan 

Kerätään tietoa perinnöllisistä vioista ja sairauksista 

Erikoiskoulutus ja arvostelukoe 
Luonnetesti 

2021 Kasvattajille 3-vuotiskysely 2016 ja 2017 syntyneille pentueille 
Jalostustarkastus 

Terveyskysely, ajankohtainen aihe  
Geenitutkimusta jatketaan 

Kerätään tietoa perinnöllisistä vioista ja sairauksista 

Erikoiskoulutus ja arvostelukoe 

Luonnetesti 

2022 

 
Jalostustarkastus 
Terveyskysely aihe, ajankohtainen aihe 
Rodun ihanneprofiilin teko 
Geenitutkimusta jatketaan 

Kerätään ja julkaistaan tietoa perinnöllisistä vioista ja sairauksista 

Erikoiskoulutus ja arvostelukoe 
Luonnetesti 

2023 - 2024 Kasvattajille 3-vuotiskysely 2018 ja2019 syntyneille pentueille 
Erikoisnäyttely mittaus 
Jalostustarkastus 

Terveyskysely, ajankohtainen aihe 

Geenitutkimusta jatketaan 

Kerätään tietoa perinnöllisistä vioista ja sairauksista 

Erikoiskoulutus ja arvostelukoe 
Luonnetesti 
Valmistellaan JTO:n päivitys 

 
JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen 
Hallitus ja jalostustoimikunta seuraavat yhdessä tavoiteohjelman toteutumista. Ohjelmaan kirjatut 
tavoitteet ja toimintasuunnitelma huomioidaan yhdistyksen vuotuista toimintasuunnitelmaa 
laadittaessa. Jalostustoimikunta laatii vuosittain toimikunnan toimintakertomuksen. JTO julkaistaan 
hyväksymisen jälkeen kerhon nettisivuilla. 

 

7. LÄHTEET  

Suomen Kennelliitto, www.kennelliitto.fi / Jalostustietojärjestelmä 

Suomen Kennelliitto, artikkelikokoelma:  

- Rodun perinnöllinen monimuotoisuus, MMT Katariina Mäki 

- Sukusiitos –artikkeli, MMT Katariina Mäki 

- Tietoa tehollisesta populaatiosta, MMM Katariina Mäki 
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McDougal Douglas Pamela: Australian Terrier History & Origins, J B Waldegrave Pty Ltd, 1997 : Kaikki 

kuvat ovat tästä kirjasta ellei toisin mainita. 

8. LIITTEET 

Liite 1. Rotumääritelmä  

Liite 2. Luonnetestien kappalemääräiset  arvosanajakaumat vuosilta 2009 – 2018 

Liite 3. Ote vuosikokouksen pöytäkirjasta 13.2.2016 

Liite 4. Kuolinsyiden erittely 31.1.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1 

Rotumääritelmä 
AUSTRALIANTERRIERI 

[AUSTRALIAN TERRIER] 
ALKUPERÄMAA: AUSTRALIA 
Ryhmä: 3 
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FCI:n numero 8 
Hyväksytty: FCI 5.12.2012 
Kennelliitto 2.6.2015 

  

KÄYTTÖTARKOITUS: 

Yksi pienemmistä työterriereistä, kehitetty ihmisen avuksi ja kumppaniksi ankarina aikoina ja 
vaikeissa maastoissa. 

FCI:N LUOKITUS: 

Ryhmä 3 terrierit 
alaryhmä 2 pienikokoiset terrierit 
Käyttötulosta ei vaadita. 

LYHYT HISTORIAOSUUS: 

Vaikka australianterrieri polveutuukin brittiläisistä koirista, se on yksi harvoista terrieriryhmän 
roduista, joka on kehitetty Ison-Britannian ulkopuolella. Sen voidaan myös aivan oikeutetusti 
sanoa olevan ensimmäinen Australiassa kehitetty rotu. Vaikuttaa jokseenkin varmalta, että 
niin silkkiterrieri kuin australianterrierikin polveutuvat yhteisistä esi-isistä, nimittäin 
Tasmaniassa, Uudessa Etelä-Walesissa ja Victoriassa esiintyneistä karkeakarvaisista terriereistä 
(Broken Coated Terriers). Tämän koiratyypin oletetaan olevan sekoitus useista brittiläisistä 
terrieriroduista: skyenterrieristä, skotlanninterrieristä (Aberdeenista) ja 
dandiedinmontinterrieristä. Aika ajoin käytettiin myös yorkshirenterrieriä. Kerrotaan, että 
1800-luvun alkupuolella Tasmaniassa Campbelltownin ja Rossin tienoiden asukkaat kasvattivat 
karheakarvaisia koiria, joiden rungon väri oli sinertävän kiiltävä ja karvassa tan-merkit. Nämä 
koirat olivat tunnettuja erinomaisina vahtikoirina ja ne painoivat noin 4,5 kg. 

http://australianterrierikerho.fi/wp/wp-content/uploads/2014/02/rotum_kuva.jpg
http://australianterrierikerho.fi/wp/wp-content/uploads/2014/02/rotum_kuva.jpg
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YLEISVAIKUTELMA: 

Voimakas, matala ja melko pitkä suhteessa korkeuteen. Vahva terrieriluonne, valpas, 
aktiivinen ja tasapainoinen. Terverakenteinen. Karvapeite on trimmaamaton ja karhea; kaulan 
ympärillä on rintalastaan ulottuva selvä kaulus. Pää on pitkä ja vahva. Karvapeite ja pää 
myötävaikuttavat lujatekoisen ja karheapiirteisen ulkonäön muodostumiseen. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: 

Ensi sijassa työkoira, mutta uskollisuutensa ja tasaisen luonteensa ansiosta sopii yhtä hyvin 
myös seurakoiraksi. 

PÄÄ 

Kallo: Pitkä, litteä, kohtuullisen leveä ja silmien välistä täyteläinen. Päälaen karva on pehmeää 
ja pitkää (top-knot). 
Otsapenger: Vähäinen mutta selvästi havaittava. 
Kirsu: Musta ja keskikokoinen. Kirsun nahka ulottuu kuonon selälle. 
Kuono: Vankka, voimakas, kallon pituinen ja silmien alapuolelta täyteläinen. 
Huulet: Mustat, tiiviit ja kuivat. 
Leuat / hampaat: On tärkeää, että kuono-osa on pitkä ja vahva, jotta leuat ovat vahvat ja 
tehokkaat. Hampaat ovat suuret ja tasaisessa rivissä. Yläetuhampaat peittävät tiiviisti 
alaetuhampaat (leikkaava purenta). 
Silmät: Pienet, soikeat ja väriltään tummanruskeat. Ne sijaitsevat kaukana toisistaan eivätkä 
ole ulkonevat. Ilme on tarkkaavainen. 
Korvat: Pienet, pystyt, teräväkärkiset, korkealle sijoittuneet mutta kohtuullisen kaukana 
toisistaan. Ne ovat lyhytkarvaiset ja herkkäliikkeiset (paitsi alle puolivuotiailla pennuilla). 

KAULA: 

Pitkä, hieman kaareva ja vahva; kiinnittyy sulavasti hyvin kulmautuneisiin lapoihin. 

RUNKO: 

Pitkä suhteessa korkeuteen, vahvarakenteinen. Runkoa arvosteltaessa tulee kiinnittää huomio 
yleisvaikutelmaan: ”voimakas, matala ja melko pitkä suhteessa korkeuteen”. 
Selkä: Vaakasuora ylälinja. 
Lanne: Vahva. 
Rintakehä: Rintakehä on kohtuullisen syvä ja leveä ja kylkiluut selvästi kaareutuneet. Eturinta 
on hyvin kehittynyt ja suhteellisen syvä. 

HÄNTÄ: 

Korkealle kiinnittynyt, pystyasentoinen, ei selälle kääntyvä. Perinteisesti typistetty (Huom. 
Suomessa typistyskielto). 
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RAAJAT 

ETURAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Eturaajojen luusto on hyvä. Edestä katsottuna raajat ovat suorat ja 
yhdensuuntaiset ja niissä on ranteeseen asti hieman hapsutusta. 
Välikämmenet: Vahvat ja pystyt. 
Etukäpälät: Pienet, pyöreät ja tiiviit; eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset. Päkiät ova vahvat. 
Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kohtuullisen kaarevat. Kynnet ovat vahvat ja väriltään mustat 
tai tummat. 

TAKARAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Kohtuullisen pitkät ja leveät. Takaa katsottuna yhdensuuntaiset, eivät liian 
kaukana toisistaan eivätkä liian ahtaat. 
Reidet: Vahvat ja lihaksikkaat. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Kintereet: Hyvin kulmautuneet ja matalat. 
Takakäpälät: Pienet, pyöreät ja tiiviit; eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset. Päkiät ovat vahvat. 
Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kohtuullisen kaarevat. Kynnet ovat vahvat ja väriltään mustat 
tai tummat. 

LIIKKEET: 

Vapaat, tasapainoiset, joustavat ja voimakkaat. Edestä katsottuna eturaajojen tulee liikkua 
tasapainoisesti. Lavat, kyynärpäät tai ranteet eivät saa olla löysät. Takaraajoissa tulee olla 
työntövoimaa; polvien ja kintereiden tulee liikkua vapaasti. Takaa katsottuna välijalat liikkuvat 
yhdensuuntaisina, eivät liian lähekkäin tai liian leveästi. 

KARVAPEITE: 

Karva: Rungon peitinkarva on karheaa, suoraa, tiheää ja noin 6 cm pitkää. Pohjavilla on lyhyttä 
ja pehmeää. Kuono, raajojen alaosat ja käpälät ovat lyhytkarvaiset. 
Väri: 
a) Sininen, teräksen- tai tummanharmaansininen. Naama, korvat, rungon alaosa, raajojen 
alaosat, käpälät ja peräpeili ovat voimakkaan punaruskeat (eivät hiekanväriset). Mitä syvempi 
väri ja selvemmät värien rajat sitä parempi. Nokisuus ei ole toivottavaa. Päälaen karvapeite on 
väriltään sininen, hopeanvärinen tai pään väriä vaaleamman sävyinen. 
b) Puhtaan hiekanvärinen tai punainen. Vähäinenkin nokisuus tai tummat sävyt eivät ole 
toivottavia. Päälaen karvan vaaleampi sävy on sallittua. Kaikissa väreissä valkoiset merkit 
rinnassa tai käpälissä ovat virhe. 

KOKO JA PAINO: 

Säkäkorkeus: Toivottava säkäkorkeus on noin 25 cm, nartuilla hieman vähemmän. 
Paino: Toivottava paino on noin 6,5 kg uroksilla, nartuilla hieman vähemmän. 
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VIRHEET: 

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 
vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

Vihaisuus tai liiallinen arkuus. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen. 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 
kivespussiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luonnetestien kappalemääräiset  arvosanajakaumat vuosilta 2009 – 2018 LIITE 2  

Osasuoritukset Arvo Arvostelu Kpl % 
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TOIMINTAKYKY 

 

+3 Suuri   

+2 Hyvä 2 2,4% 

+1a Kohtuullinen 33 38,8% 

+1b Kohtuullisen pieni 7 8,2% 

-1 Pieni 39 45,9% 

-2 Riittämätön 4 4,7% 

-3 Toimintakyvytön   

 

 

 

TERÄVYYS 

+3 Kohtuullinen ilman jäljellejäävää 

hyökkäyshalua 

23 27,1% 

+2 Suuri ilman jäljellejäävää 

hyökkäyshalua 

4 4,7% 

+1a Pieni ilman jäljelle jäävää 

hyökkäyshalu 

47 55,3% 

+1b Koira, joka ei osoite lainkaan 

terävyyttä 

11 12,9% 

-1 Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin   

-2 Kohtuullinen jäljellejäävin 

hyökkäyshaluin 

  

-3 Suuri jäljellejäävin hyökkäyshaluin   

PUOLLUSTUSHALU +3 Kohtuullinen, hillitty 23 27,1% 

+2 Suuri, hillitty 4 4,7% 

+1 Pieni 39 45,9% 

-1 Haluton  19 22,4% 

-2 Erittäin suuri   

-3 Hillitsemätön   

TAISTELUHALU +3 Suuri 5 5,9% 

+2a Kohtuullinen 28 32,9% 

+2b Kohtuullisen pieni 5 5,9 % 
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+1 Erittäin suuri   

-1 Pieni 33 38,8 % 

-2 Riittämätön 14 16,5 % 

-3 Haluton   

HERMORAKENNE +3 Tasapainoinen ja varma   

+2 Tasapainoinen 3 3,5 % 

+1a Hieman rauhaton 70 82,4 % 

+1b Hermostunein pyrkimyksin 11 12,9 

-1 Vähän hermostunut 1 1,2 

-2 Hermostunut   

-3 Erittäin hermostunut   

TEMPERAMENTTI +3 Vilkas 34 40,0 % 

+2 Kohtuullisen vilkas 27 31,8 % 

+1 Erittäin vilkas 19 22.4 % 

-1a Häiritsevän vilkas 4 4,7 % 

-1b Hieman välinpitämätön   

-1c Impulsiivinen 1 1,2 % 

-2 Välinpitämätön   

-3 Apaattinen   

KOVUUS +3 Kohtuullisen kova 10 11,8 % 

+2 Kova   

+1 Hieman pehmeä 60 70,6 % 

-1 Erittäin kova 1 1 % 

-2 Pehmeä 14 16,5 % 

-3 Erittäin pehmeä   

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, 65 76,5 % 
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Ote Australianterrierikerho ry:n vuosikokouksen pöytäkirjasta 13.02.2016 LIITE 3 

 

avoin 

+2a Luoksepäästävä, aavistuksen 

pidättyväinen 

17 20,0 % 

+2b Luoksepäästävä, hieman 

pidättyväinen 

2 2,4 % 

+1 Mielistelevä   

-1a Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra   

-1b Selvästi pidättyväinen, yrittää purra 1 1,2 % 

-2 Hyökkäävä   

-3 Salakavala   

LAUKAUSPELOTTOMU

US 

+++ Laukausvarma 48 57,1 % 

++ Laukauskokematon 28 33,3 % 

+ Paukkuärtyisä 4 4,8 % 

- Laukausaltis 4 4,8 % 

-- Laukausarka   
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AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY                                                      PÖYTÄKIRJA                             
                                                                                                               13.02.2016   

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS  

Aika:  13.02.2016 klo 12.00  
Paikka:  Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Helsinki  

 
Kokousvirkailijat: 
Kenneth Holmberg   puheenjohtaja 
Irma Harden               pöytäkirjan tarkastaja 
Kirsi Kjäll                      pöytäkirjan tarkastaja 
Anna-Mari Uimonen    sihteeri  
  
Läsnä:  19 yhdistyksen  jäsentä  

1. Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Kenneth Holmberg avasi kokouksen klo 12.10.  
  
2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 
ääntenlaskijan valitseminen  
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kenneth Holmberg, sihteeriksi Anna-Mari Uimonen sekä 

pöytäkirjantarkastajiksi Irma Harden ja Kirsi Kjäll.  Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

12.  Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys 2016 

Australianterrierikerho ry:n Jalostuksen tavoiteohjelma on ollut luettavissa yhdistyksen kotisivuilla.  

Käytiin läpi uusia kohtia. Keskusteltiin ja päivitettiin rodun SWOT-analyysia; huomiota kiinnitettävä 

toimintakyvyn heikkenemiseen ja seurattava polvilausuntojen tilannetta.   Hyväksyttiin uuteen 

mallirunkoon päivitetty Jalostuksen tavoiteohjelma ja valtuutettiin jalostustoimikunta ja hallitus 

täydentämään ja viimeistelemään vielä puuttuvat kohdat sekä tekemään Suomen Kennelliitto ry:n 

mahdollisesti vaatimat muutokset ja korjaukset. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Kokouksen puolesta 
Anna-Mari Uimonen 
sihteeri, Australianterrierikerho ry 
 
 
Kuolinsyyt eriteltynä 29.1.2020    LIITE 4 
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Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus 8 vuotta 5 kuukautta 4 

Hengitystiesairaus 11 vuotta 2 kuukautta 1 

Henkitorven rakenneheikkous, trakeakollapsi 6 vuotta 0 kuukautta 1 

Keuhkotulehdus 1 vuotta 7 kuukautta 1 

Kurkunpään halvaus 15 vuotta 2 kuukautta 1 

Hermostollinen sairaus 1 vuotta 1 kuukautta 1 

Epilepsia 1 vuotta 1 kuukautta 1 

Iho- ja korvasairaudet 9 vuotta 2 kuukautta 2 

Iho- ja korvasairaudet 4 vuotta 4 kuukautta 1 

Muu iho- tai korvasairaus 14 vuotta 0 kuukautta 1 

Immunologinen sairaus 8 vuotta 4 kuukautta 6 

Immunologinen sairaus 10 vuotta 3 kuukautta 1 

Immuunihemolyyttinen anemia, IMHA, AIHA 6 vuotta 0 kuukautta 3 

Muu immunologinen sairaus 10 vuotta 10 kuukautta 2 

Kadonnut 14 vuotta 4 kuukautta 2 

Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 1 kuukautta 109 

Hermoston kasvain 6 vuotta 2 kuukautta 2 

Ihon tai ihonalaiskudoksen kasvain 7 vuotta 7 kuukautta 2 

Kasvainsairaudet, syöpä 9 vuotta 9 kuukautta 42 

Luun tai nivelten kasvain 12 vuotta 0 kuukautta 3 

Lymfoma, imusolmukesyöpä 7 vuotta 6 kuukautta 6 

Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain 9 vuotta 0 kuukautta 7 

Muu kasvainsairaus 10 vuotta 11 kuukautta 29 

Pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain 10 vuotta 8 kuukautta 7 

Utarekasvain, nisäkasvain 11 vuotta 0 kuukautta 7 

Virtsarakon kasvain 12 vuotta 0 kuukautta 4 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 12 vuotta 5 kuukautta 11 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10 vuotta 4 kuukautta 20 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 5 vuotta 6 kuukautta 13 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 4 vuotta 1 kuukautta 6 

Muu käytösongelma 8 vuotta 10 kuukautta 2 

Salakavaluus tai arvaamattomuus 3 vuotta 8 kuukautta 2 

Vihaisuus 8 vuotta 1 kuukautta 2 

Yksinolo-ongelmat 6 vuotta 6 kuukautta 1 

Luusto- ja nivelsairaus 8 vuotta 0 kuukautta 10 

Luusto- ja nivelsairaus 8 vuotta 1 kuukautta 2 

Muu luuston tai nivelten kasvuhäiriö 0 vuotta 9 kuukautta 1 

Muu luuston tai nivelten sairaus 6 vuotta 7 kuukautta 4 

Nivelrikko, artroosi, muualla kuin lonkissa tai kyynärnivelissä 12 vuotta 4 kuukautta 3 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 11 vuotta 8 kuukautta 15 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 12 vuotta 0 kuukautta 7 
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Maksan vajaatoiminta 10 vuotta 7 kuukautta 2 

Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus 12 vuotta 4 kuukautta 5 

Ruokatorven laajentuma, megaesofagus 8 vuotta 0 kuukautta 1 

Muu sairaus, jota ei ole listalla 9 vuotta 7 kuukautta 48 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 9 kuukautta 2 

Muu kehityshäiriö 0 vuotta 9 kuukautta 2 

Petovahinko 10 vuotta 1 kuukautta 1 

Selkäsairaus 11 vuotta 3 kuukautta 4 

Muu selkäsairaus 11 vuotta 10 kuukautta 2 

Spondyloosi, nikamien luusilloittuma, nikamien 
yhteenluutuminen 11 vuotta 7 kuukautta 1 

Välilevytyrä, ”mäyräkoirahalvaus” 9 vuotta 8 kuukautta 1 

Silmäsairaus 7 vuotta 7 kuukautta 2 

Kuivasilmäisyys, Keratoconjunctivitis sicca 7 vuotta 7 kuukautta 2 

Sisäeritysrauhasten sairaus 10 vuotta 6 kuukautta 22 

Diabetes, sokeritauti 9 vuotta 3 kuukautta 11 

Kortisolin liikaeritys, Cushingin tauti 12 vuotta 7 kuukautta 5 

Kortisolin vajaaeritys, Addisonin tauti 7 vuotta 4 kuukautta 1 

Muu sisäeriterauhasten sairaus 11 vuotta 0 kuukautta 4 

Sisäeritysrauhasten sairaus 14 vuotta 11 kuukautta 1 

Sydänsairaus 11 vuotta 5 kuukautta 10 

Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta 11 vuotta 6 kuukautta 5 

Sydänsairaus 11 vuotta 4 kuukautta 5 

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 10 kuukautta 43 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 13 vuotta 7 kuukautta 168 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 10 vuotta 5 kuukautta 15 

Kohtutulehdus, pyometra 9 vuotta 11 kuukautta 3 

Munuaisten vajaatoiminta 9 vuotta 1 kuukautta 4 

Muu virtsatie- tai lisääntymiselinten sairaus 10 vuotta 9 kuukautta 3 

Virtsakivet tai virtsakiteet 11 vuotta 6 kuukautta 4 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 11 vuotta 11 kuukautta 1 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 10 vuotta 0 kuukautta 66 

Kaikki yhteensä 10 vuotta 7 kuukautta 574 

 


