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1. Yhteenveto 

Australiankelpie on paimenkoirarotu, jolla paimennusvaisto on synnynnäinen käytösmalli. Australiankelpie 
on niin sanottu kokoava paimenkoira, eli se pyrkii hakemaan ja kokoamaan paimennettavat eläimet yhteen 
ja kuljettamaan ne ohjaajan luokse. Australiankelpieistä on kaksi linjaa: harrastuslinjainen australiankelpie 
sekä paimenlinjainen working kelpie. Tässä tavoiteohjelmassa australiankelpie tarkoittaa molempia linjoja. 
Jos tarkoitetaan vain jompaa kumpaa linjaa, se mainitaan asiayhteydessä. Luonteeltaan ja 
käyttöominaisuuksiltaan australiankelpie on harrastuskoiraksi sopiva ja niitä tavataankin rodun 
yksilömäärään nähden paljon erilaisissa koiraharrastuslajeissa. 

Kelpieillä esiintyy jonkin verran häiritsevää vilkkautta ja paineistumista harrastuksissa. Arki koetaan 
useimmiten helpoksi australiankelpieiden kanssa, mutta joskus myös arjessa joudutaan turvautumaan 
erityisjärjestelyihin ja esimerkiksi koiran rajaamiseen eri tilaan koiraa kiihdyttävässä tilanteessa. 
Luonnetestissä käyntimäärät ovat olleet australiankelpieillä laskussa ja toisaalta luonnetestissä käyneillä 
australiankelpieillä on todettu aiempaa enemmän laukausalttiutta. Luonteen ja käyttäytymisen osalta 
huomiota tulee kiinnittää rodunomaisuuteen. Ääniarkoja tai muuten epätyypillisen luonteen omaavia koiria 
ei pitäisi käyttää jalostukseen. Jalostuskoirien luonne ja käyttöominaisuudet tulisi testata ennen 
jalostuskäyttöä ja huomioida jalostusvalintoja tehdessä myös lähisukuisten koirien luonne ja 
käyttöominaisuudet. 

Rodun terveystilanne on pääasiassa hyvä. Jalostusvalintoja on ohjattu viiden vuoden ajan PEVISA-ohjelman 
rekisteröintivaatimusten avulla, joiden myötä C-lonkkainen koira on ollut mahdollista yhdistää vain A-
lonkkaisen koiran kanssa, ja jalostuskoirilta on täytynyt olla selän LTV-lausunto sekä virallinen 
silmäpeilaustulos. Lonkkaniveltilanne on hieman parantunut aikaisemmasta; A-lonkkaisia on hieman 
aiempaa enemmän ja C-lonkkaisia hieman aiempaa pienempi osuus tutkituista. LTV-muutoksista on 
kerääntynyt reilusti lisää tilastoa ja LTV1-4 muutoksia näyttäisi olevan hieman kuvausten alkuajan tasoa 
vähemmän: 80% kuvatuista saa lausunnon LTV0 eli terve. Silmäsairauksia esiintyy australiankelpieillä vain 
harvoin ja tämän sekä määräaikaisen voimassaolon vuoksi silmäpeilaus on päätetty jättää pois uudesta 
PEVISA-ohjelmasta. Muutoin PEVISA-ohjelma tulee jatkumaan aiemman kaltaisena. 

Rodun merkityksellisimmät terveysuhat tällä hetkellä ovat sydänsairaudet sekä patellaluksaatio. Erilaisia 
sydänsairauksia on viime vuosina todettu Suomessa sekä maailmalla melko tiheästi harrastelinjaisilla 
australiankelpieillä ja sydänsairaudet ovat olleet ilmoitettuna kuolinsyynä yhteensä neljälletoista 
australiankelpielle vuosina 2010-2019. Yleisimmin australiankelpieillä todetaan vasemman 
eteiskammioläpän vuotoa sekä harvinaisempana dilatoivaa kardiomyopatiaa (DCM). Patellaluksaatiota 
todetaan australiankelpieillä luustotutkimuksissa noin 3%:lla tutkituista. Useimmiten löydöksenä on ollut 
toisessa polvessa esiintyvä asteen 1 patellaluksaatio, mutta SBCAK Terveystietokantaan on näiden lisäksi 
ilmoitettu useita patellaluksaation vuoksi leikattuja australiankelpieitä. Myös olkanivelten osteokondroosia 
on todettu rodussa jonkin verran erityisesti working kelpie -linjassa. Näiden yleisyyttä seurataan ja pyritään 
ehkäisemään yleistymistä kuvaussuosituksin ja jättämällä sairaat koirat pois jalostuksesta. 

Australiankelpie on pääosin luonnollisesti lisääntyvä rotu, eikä sillä ole lisääntymisongelmille altistavia 
rakenteellisia ominaisuuksia. Astutukset onnistuvat pääosin luonnollisesti ja keinosiemennystä käytetään 
lähinnä ulkomaalaisten urosten kohdalla. Nartuilla esiintyy kuitenkin jonkin verran synnytysongelmia ja 
sektioita esiintyy normaalirakenteiselle rodulle poikkeavan paljon Pentueseurantaan annettujen tietojen 
perusteella. Lisääntymisongelmat ovat esiintyessään merkittävä haitta rodulle ja niiden esiintymistä 
seurataan jatkossakin sekä pyritään ehkäisemään ongelmien lisääntymistä. Narttua, jolle on jouduttu 
tekemään sektio polttoheikkouden vuoksi ei suositella käytettäväksi uudelleen jalostukseen. 
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Australiankelpiepopulaatio Suomessa on erittäin pieni ja koska pentueita syntyy vuosittain vain reilu 
kymmenen, voi yksittäisilläkin jalostuspäätöksillä olla suuri merkitys kokonaisuuden kannalta. 
Australiankelpieitä käytetään pääasiassa jalostukseen hyvin maltillisesti ja harkitusti, ja uroksia ja narttuja 
käytetään jalostukseen melko tasaisesti. Urosten jalostuskäytön keskimääräinen ikä on noussut 
aikaisemmasta reiluun viiteen vuoteen ja myös vanhempia uroksia käytetään säännöllisesti jalostukseen, 
mikä on erittäin suotuisaa kehitystä rodussa. 

Siitä huolimatta rodun tehollinen populaatiokoko on pieni ja asettaa suuria haasteita rodun geneettisen 
monimuotoisuuden säilyttämiselle tulevaisuudessa. Ulkomailta tuodaan australiankelpieitä Suomeen ja niitä 
sekä ulkomaalaisia uroksia käytetään myös runsaasti jalostukseen. Kuitenkin monet ulkomaalaiset 
populaatiot ovat hyvin läheistä sukua Suomessa oleville australiankelpieille. Viime vuosina koiria on tuotu 
Ruotsin lisäksi aiempaa enemmän myös muista Euroopan maista, jonka myötä Suomen populaatioon on 
saatu uutta verta. Erityisesti working kelpieillä on vahva populaatio Australiassa ja myös Yhdysvalloissa, joista 
Suomeen olisi mahdollista edelleen tuoda uutta jalostusmateriaalia. 

Pienen populaatiokoon vuoksi australiankelpien jalostuksessa pääpainon tulisi olla rodun geneettisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä unohtamatta terveyttä tai luonne- ja käyttöominaisuuksia. Terveyden 
osalta huomio tulee kiinnittää kulloinkin olennaisimpiin terveysuhkiin siten, että olennaisimmat terveysuhat 
huomioiden mahdollistetaan mahdollisimman laaja populaation käyttö jalostuksessa. Tehollista 
populaatiokokoa ei tule kaventaa liian tiukoilla rekisteröinnin rajoituksilla, mutta toisaalta selviä 
terveysriskejä ei ole varaa ottaa pienessä populaatiossa. 

2. Rodun tausta 

Australiankelpie on nimensä mukaisesti muotoutunut omaksi rodukseen Australiassa. Australiankelpie on 
paimenkoira. 

Australiankelpien ensimmäiset sukupolvet olivat hyvin sisäsiittoisia. Rotu on saanut nimensä Kelpie-
nimisestä black & tan -värisestä nartusta, joka osoitti paimennusosaamisensa jo 12 kuukauden ikäisenä 
voittamalla vuonna 1872 lammaspaimennuskilpailun ylivoimaisesti. Tämän jälkeen Kelpien jälkeläisistä oli 
suuri kysyntä, ja jälkeläisiä alettiin kutsua yhteisnimityksellä ”kelpie”. 

Vuosikymmenien ajan kelpieitä jalostettiin paimennusominaisuuksiensa perusteella. Ensimmäiset mustat 
kelpiet eriytyivät Barb-nimisen nartun mukaan omaksi barb-nimiseksi rodukseen. Vasta toisen 
maailmansodan jälkeen barbit yhdistettiin australiankelpieisiin kuuluviksi. 

Australiankelpie alkoi jo 1900-luvun alussa jakaantua kahteen eri linjaan, harrastuslinjaiseksi 
australiankelpieksi (ak) sekä paimenlinjaiseksi working kelpieksi (wk). Harrastuslinjaisen australiankelpien 
jalostuksessa pääpaino on ollut ulkonäössä ja harrastusominaisuuksissa, kun taas working kelpieitä on 
jalostettu lähinnä paimennusominaisuuksien perusteella. Australiankelpiet esitettiin ensimmäistä kertaa 
näyttelyssä vuonna 1908. Melbourne Royal Show:ssa oli kuusi urosta ja kolme narttua. 

Australian National Kennel Council (ANKC) hyväksyi australiankelpien rotumääritelmän 1.1.1963. ANKC myös 
rekisteröi harrastuslinjaiset australiankelpiet. Working kelpieiden rekisteröinnistä on vuodesta 1967 
vastannut The Working Kelpie Council (WKC). FCI hyväksyi australiankelpien roduksi 1989, ja rodun 
numeroksi tuli 293. FCI:n rotumääritelmä perustuu ANKC:n rotumääritelmään [1]. 

Ensimmäiset Suomeen tuodut kelpiet olivat Ruotsista 1970-luvun alussa tuotuja working kelpieitä. 
Ensimmäinen Kennelliittoon rekisteröity australiankelpietuonti on vuodelta 1975, jolloin Stormkappans Red 
Effend tuotiin Ruotsista. Ensimmäinen Suomen Kennelliittoon rekisteröity australiankelpiepentue syntyi 
vasta 10 vuotta myöhemmin. Evallens Chocolate Leading Ladylle. Ensimmäinen kennelnimen alle syntynyt 
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pentue näki päivänvalon tammikuussa 1988 Tuula Nampajärven kennel Bestsellerissä. Pentueen emä oli 
Ruotsin tuonti Inghall’s Catja, jota voidaan myös pitää Suomen australiankelpieiden kantaemona. 

Australiankelpieiden kanta on kasvanut Suomessa maltillisesti: 1990-luvun alkuvuosina niitä rekisteröitiin alle 
10 koiraa vuodessa ja vuoden 2014 jälkeen vuosittaiset rekisteröintimäärät ovat olleet vajaan 90:n ja reilun 
100:n välillä. 

Vuoden 2012 alusta Suomen Kennelliitto hyväksyi australiankelpieille rotukohtaisen erityisehdon, jonka 
mukaan Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia - 
rekisteriin (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S & N) -rekisteriin tai The North American Australian 
Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty tuontikoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä 
ER-rekisteriin. 

Tässä tavoiteohjelmassa australiankelpie tarkoittaa molempia linjoja. Jos tarkoitetaan vain jompaa kumpaa 
linjaa, se mainitaan asiayhteydessä. 

3. Järjestöorganisaatio ja sen historia 

Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry (SBCAK ry) perustettiin vuonna 1990. Bordercollieita sekä 
australiankelpieitä oli kasvatettu jo reilun neljän vuoden ajan Suomessa. Kasvattajat sekä rotujen harrastajat 
kokivat rotuyhdistyksen olevan tarpeellinen apu heidän yhteistyölleen sekä roduista tiedottamiseen. 
Rotuyhdistys keräsikin jo hetkessä satakunta jäsentä ja tämä jäsenmäärä pysyi melko vakiona ensimmäiset 
viisi vuotta. 

Yhdistyksen toiminta käynnistyi alkuun Imatra/Lappeenranta -alueella ja yhdistys kuuluikin Kymenläänin 
Kennelpiiri ry:seen. Jäsenmäärä oli tuolloin pienehkö ja rodut vielä tuntemattomia Suomessa. Working 
kelpieitä oli kuitenkin kasvatettu jo aiemmin työkoiriksi ja ne oli rekisteröity Suomen paimenkoirayhdistyksen 
(SPKY) rekisteriin. 

Suomen Palveluskoiraliitto ry (SPKL ry) myönsi yhdistyksen roduille koeoikeudet palveluskoirakokeisiin 
vuonna 1992. SBCAK ry siirtyi SPKL ry:n rotujärjestöön. Vuonna 1993 yhdistys muutti paikkakunnan 
Helsinkiin, joka on edelleen yhdistyksen kotipaikka. Vuodesta 1998 alkaen SBCAK ry toimi rotua harrastavana 
yhdistyksenä. Vuonna 2007 yhdistykselle myönnettiin Kennelliiton valtuustossa rotujärjestöoikeudet. 
Vuoden 2007 loppuun yhdistys toimi Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsenenä ja vuodesta 2008 alkaen omana 
rotujärjestönä. 

Yhdistyksen jäsenmäärät ja niiden kehitys vuosina 2010-2019: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

717 769 834 897 983 878 874 787 745 960 

 

Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry:n jalostustoimikunta on aloittanut toimintansa vuonna 1996. 
Jalostustoimikunta toimii nykyään työryhmäperiaatteella: kummallakin rodullamme on oma työryhmä, joka 
keskittyy ja käyttää voimavaransa oman rotunsa asioihin. Yhdessä nämä työryhmät ja jalostustoimikunnan 
puheenjohtaja muodostavat SBCAK ry:n jalostustoimikunnan. 

Jalostustoimikunnan pääasiallisin tehtävä on kerätä ja tilastoida rotujemme terveystuloksia. Tätä tietoa 
jaetaan yhdistyksen jäsenille ja rotujemme kasvattajille.  Vuodesta 2011 lähtien on kerätty 
lisääntymisterveyteen ja -käyttäytymiseen liittyviä tietoja syntyneistä pentueista Pentueseurannan avulla ja 
vuodesta 2014 lähtien tietoja koirilla todetuista sairauksista on kerätty SBCAK ry:n Terveystietokantaan. 
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4. Rodun nykytilanne 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 

4.1.1. Populaation rakenne ja sukusiitos 

Sukusiitosaste kertoo siitä, millä todennäköisyydellä koiralla on yksittäisestä geenistä samat versiot (alleelit). 
Jos koiralla on samasta geenistä kaksi samaa alleelia, se on kyseisen geenin suhteen homotsygootti. Mitä 
korkeampi sukusiitosaste, sitä todennäköisempää on, että koira on homotsygootti tarkasteltaessa sen kaikkia 
geenejä. Sukusiitoksen välttäminen sen sijaan lisää todennäköisyyttä siihen, että koira perii emältään ja 
isältään samasta geenistä eri alleelit. Tällöin koira on kyseisen geenin suhteen heterotsygootti. Haitalliset 
ominaisuudet, kuten monet sairaudet, ovat usein resessiivisesti periytyviä. Jos koira on kyseisen geenin 
suhteen heterotsygootti, haitallinen ominaisuus ei tule esiin koiran ilmiasussa, koska vallitseva ominaisuus 
(ns. ”normaali alleeli”) peittää sen. Tällöin koira on kuitenkin haitallisen geenin kantaja. Haitallinen alleeli 
tulee esille koiran ilmiasussa silloin, kun koira on homotsygootti kyseisen geenin osalta. Sukusiitos siis altistaa 
resessiivisesti eli peittyvästi periytyville sairauksille sekä sukusiitostaantumana tunnetulle ilmiölle, jolloin 
todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa. Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmässä sukusiitosprosentti lasketaan sillä sukupolvimäärällä, jonka kohdalla tunnettujen 
(tallennettujen) esivanhempien määrä ylittää vielä 50 %, kuitenkin korkeintaan kahdeksan sukupolven 
mukaan. Sukutauluista puuttuvat tiedot aiheuttavat kuitenkin sen, että sukusiitosaste voidaan laskea 
vähäisemmillä sukupolvilla tai ei lainkaan. [2] 

Australiankelpieiden rekisteröintimäärät ovat olleet kasvussa 2000-luvun alusta lähtien, mutta vakiintuneet 
2010-luvulla pääasiassa vajaan 90 rekisteröidyn koiran tasolle. Rekisteröinnin huippuvuosi on ollut vuosi 
2013, jolloin rekisteröitiin yhteensä 134 australiankelpietä. Vuonna 2019 australiankelpieitä rekisteröitiin 
hieman edeltäviä vuosia vähemmän, 80. Vuosina 2010-2019 Suomeen on tuotu yhteensä 155 
australiankelpietä neljästätoista eri maasta. KoiraNet-tietojärjestelmän antamaan tuontitilastoon yhdistyy 
todelliset tuonnit sekä SPKY:n rekisteristä SKL-rekisteriin rekisteröidyt koirat, jotka on ilmoitettu 
järjestelmässä rotuunottoina. Vuositasolla todellisten ulkomaalaisten tuontikoirien määrä on vaihdellut 
välillä 5-24 ja tuontikoirien osuus vuosittain rekisteröidyistä australiankelpieistä on ollut noin 6-28%. 
Rekisteröinnin erityisehdon astuttua voimaan vuodesta 2012 lähtien SPKY:n rekisteristä SKL-rekisteriin on 
rekisteröity yhteensä kahdeksantoista australiankelpietä. Vuosina 2010-2019 australiankelpiepentueita on 
rekisteröity yhteensä 37:tä eri kasvattajalta ja vuosittaiset pentuemäärät vaihtelivat yleisimmin välillä 0-2 eli 
kelpieiden kasvatus on Suomessa pienimuotoista. 

Vuosina 2010-2019 jalostukseen käytetyistä uroksista keskimäärin 55% (35-77%) oli tuontikoiria tai 
ulkomaalaisia uroksia. Vastaavasti jalostukseen käytetyistä nartuista keskimäärin 18% (8-46%) oli 
tuontikoiria. Suomessa syntyneistä australiankelpiepentueista suuressa osassa on siis vähintään toisena 
vanhempana koira, joka on kotoisin Suomen ulkopuolelta. 

Vuosina 2010-2019 syntyneissä pentueissa keskimääräinen neljän - seitsemän sukupolven perusteella 
laskettu sukusiitosprosentti on ollut 1,3%. Vuositasolla sukusiitosaste on ollut hyvin vaihteleva, koska pienen 
pentuemäärän vuoksi yksikin pentue voi vinouttaa vuoden tilastoa. Kennelliiton jalostustietojärjestelmä 
kuitenkin laskee sukusiitosasteen osittain puutteellisten sukutaulutietojen mukaan, joten se aliarvioi 
todellista tilannetta. Esimerkiksi WKC tai SPKY -rekisteristä Suomen Kennelliittoon rekisteröidyillä koirilla ei 
näy välttämättä jalostustietojärjestelmässä sukutaulua lainkaan tai ainoastaan koiran vanhemmat on 
tallennettu. Sama kaksoisrekisteröity koira saattaa myös olla järjestelmässä kahteen kertaan eri rekisterien 
(esimerkiksi WKC:n ja FCI:n alainen ulkomaalainen rekisteri) rekisterinumerollaan. 
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Jalostusurosten keskimääräinen jalostuskäytön ikä on ollut viimeisen kahden vuoden (2018-2019) aikana 
aikaisempaa korkeampi; 5v6kk-6v6kk. Vuosien 2015-2019 aikana keskimääräinen uroksen jalostuskäytön ikä 
on ollut 5v1kk, kun se vuosina 2010-2014 on ollut 4v8kk. Vuosina 2017-2019 jalostukseen käytetyistä 
uroksista keskimäärin noin puolet on ollut yli 5-vuotiaita ja selvästi vanhempia uroksia on käytetty 
säännöllisesti jalostukseen. Jalostusurosten keskimääräisen iän nousu on erittäin suotuisaa kehitystä viime 
vuosilta, sillä monet sairaudet saattavat puhjeta vasta vanhemmalla iällä, ja näin ollen iäkkäämpien edelleen 
terveiden koirien jalostusarvo on korkeampi. Narttujen keskimääräinen jalostuskäytön ikä on ollut vuosina 
2010-2019 3v1kk - 4v5kk. Viimeisen viiden vuoden aikana keskimääräinen nartun jalostuskäytön ikä on ollut 
3v10kk. 

Taulukko 1. Vuositilasto 2010-2019 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Pennut (kotimaiset) 80 72 63 112 66 75 83 105 92 65 

Tuonnit 5 15 24 22 20 11 17 23 15 15 

Rekisteröinnit yht. 85 87 87 134 86 86 100 128 107 80 

Pentueet 14 13 11 19 12 15 15 17 14 12 

Pentuekoko 5,7 5,5 5,7 5,9 5,5 5 5,5 6,2 6,6 5,4 

Kasvattajat 13 11 11 15 8 13 11 14 11 10 

jalostukseen käytetyt eri urokset 
          

- kaikki 13 12 9 18 12 14 13 17 14 10 

- kotimaiset 3 6 5 7 4 6 7 9 8 3 

- tuonnit 4 2 1 2 3 5 5 5 3 4 

- ulkomaiset 6 4 3 9 5 3 1 3 3 3 
- keskimääräinen jalostuskäytön 
ikä 

4v 
3kk 

6v 
5kk 

4v 
3kk 

4v 4v 
9kk 

4v 
6kk 

4v  
6kk 

4v 
7kk 

5v 
6kk 

6v 
6kk 

jalostukseen käytetyt eri nartut 
          

- kaikki 14 13 11 19 12 14 15 16 14 12 

- kotimaiset 13 7 9 14 11 9 13 12 12 11 

- tuonnit 1 6 2 5 1 5 2 4 2 1 
- keskimääräinen jalostuskäytön 
ikä 

3v 
2kk 

4v 4v 4v 
2kk 

3v 
1kk 

4v 
5kk 

3 v 
6kk 

3v 
8kk 

3v 
6kk 

4v 
1kk 

Isoisät 21 20 15 27 20 25 24 28 24 20 

Isoäidit 23 22 16 28 21 24 24 28 25 20 

Sukusiitosprosentti (%) 1,01  1,45  0,89  0,87  1,17  1,17  3,59  1,17  1,15  0,92  

 

Jakautuminen linjoihin 

Australiankelpie on jakautunut kahteen jalostuslinjaan, harrastuslinjaisiin australiankelpieihin ja working 
kelpieihin. Suomen Kennelliiton rekisterissä on ollut jo pitkään harrastuslinjaisten australiankelpieiden ohella 
working kelpieitä, sillä niitä on rekisteröity FCI:n rekistereihin joissain maissa ja tuontikoirina ne ovat 
päätyneet myös Suomen Kennelliiton rekisteriin. Suomessa working kelpieiden rekisteröinti SKL:n rekisteriin 
on ollut mahdollista vuodesta 2012 lähtien tietyistä, nimetyistä rekistereistä. Suomen Kennelliiton 
rekistereihin merkittyjä eri linjaisia australiankelpieitä voidaan vapaasti risteyttää. Tällä hetkellä Suomen 
Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia - rekisteriin (WKC), 
Australian Stockdog/Working kelpie (S & N) -rekisteriin tai The North American Australian Kelpie Registry, 
Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty tuontikoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. 
Päätöksen taustalla on vaikuttanut halu saada paimentaustaisia australiankelpieitä jalostuskäyttöön pienessä 
rotupopulaatiossa. 
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Joissain maissa australiankelpiet ja working kelpiet rekisteröidään eri rekistereihin, mutta monissa Euroopan 
maissa WKC-taustaisia working kelpieitä rekisteröidään täysillä sukutauluilla myös FCI:n alaiseen rekisteriin. 

Vuosien 2010-2019 tuontikoirista keskimäärin 28% oli WKC-taustaisia working kelpieitä. Suomeen tuotuja 
working kelpieitä oli vuosina 2010-2019 yhteensä 54 yhdeksästä eri maasta. SPKY:n rekisteristä SKL-
rekisteriin on vuoden 2012 jälkeen rekisteröity yhteensä kahdeksantoista (18) working kelpieitä. 
Harrastelinjaisia tuonteja oli yhteensä 123 kymmenestä eri maasta. 56% harrastelinjaisista tuonneista edusti 
Ruotsin SE-rekisteristä tuotuja australiankelpieitä. 

Suomessa rekisteröidyistä pentueista vuosina 2014-2019 on ollut paimenlinjaisia working kelpieitä 8,3-
21,4%. Working kelpieitä kasvatetaan Suomessa vielä hyvin vähän Kennelliiton alaisuudessa. Käytännössä 
tällä hetkellä vain yksi kasvattaja kasvattaa säännöllisesti working kelpieitä SKL-rekisteriin ja joitain pentueita 
rekisteröidään vuosittain myös SPKY:n rekisteriin. Näin ollen vuositasolla working kelpie -pentueiden määrät 
vaihtelevat vielä suuresti. 

Taulukko 2. Harraste- ja paimenlinjaisten australankelpiepentueiden määrät vuosina 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Paimenlinjaisten pentueiden lukumäärä 1 3 2 3 3 2 
Paimenlinjaisten pentuja yhteensä 7 15 11 23 17 12 
Harrastuslinjaisten pentueiden lukumäärä 11 12 13 14 11 10 
Harrastuslinjaisia pentuja yhteensä 59 66 72 82 75 53 
Rekisteröintimäärät yhteensä 66 81 83 105 92 65 

 

4.1.2. Jalostuspohja 

Tarkasteltaessa rodun perinnöllistä monimuotoisuutta vertaillaan rotuun kuuluvien koirien koko perimää 
keskenään. Mitä enemmän rotuun kuuluvilla koirilla on erilaisia alleeleja eri geeneissä, sitä suurempi on 
rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Rodun geneettisen monimuotoisuuden vaaliminen on tärkeää, koska 
se lisää rodun elinvoimaa ja vähentää perinnöllisten vikojen ja sairauksien esiintyvyyttä. Monimuotoisuus on 
tärkeää myös immuunijärjestelmän toiminnan kannalta. Immuunijärjestelmään vaikuttavien geenien 
monimuotoisuuden väheneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja 
allergioihin. 

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta eli kuinka 
monen yksilön geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa on. Mitä pienempi tehollinen koko on, sitä 
enemmän rotu menettää geneettistä monimuotoisuudestaan sukupolvien vaihtuessa. Tehollinen 
populaatiokoko on suorassa korrelaatiossa sukusiitosasteen kasvunopeuteen. Jos suljetun populaation 
tehollinen populaatiokoko on alle 50-100, sukusiitosasteen nousu yhdessä sukupolvessa on 0,5-1,0%. Näin 
pieni populaatio voidaan luokitella uhanalaiseksi ja rodusta häviää geenimuotoja niin nopeasti, ettei luonto 
pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön 
geenejä käyttämällä mahdollisimman useaa eri koiraa jalostukseen ja huolehtimalla, että niiden 
jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. 

Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista ja linjojen sisältä 
käytetään mahdollisimman suurta määrää yksilöitä. Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran 
elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa enintään 5 % laskettuna rodun neljän vuoden 
rekisteröintimääristä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % 
laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. [3-5] 
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Jalostustietojärjestelmän jalostuspohja per sukupolvi -luvut on laskettu nelivuotisjaksoilta. Viimeinen 
kussakin jaksossa mukana oleva vuosi on se, jonka kohdalla tieto näkyy. Esimerkiksi vuoden 2013 luvut on 
laskettu vuosien 2010-2013 ajalta. Taulukkoa tarkasteltaessa tulee huomioida, että nuorimpien ikäluokkien 
koiria tullaan vielä käyttämään jalostukseen, joten tuoreimpien vuosien luvut tulevat vielä 
muuttumaan/kasvamaan seuraavien vuosien aikana. (taulukko 3)  

Riittävän suuri osa rodun yksilöistä tulee siis saada jalostuskäyttöön, jotta perimän monimuotoisuus rodussa 
säilyy. Isät/emät -luku kertoo, kuinka tasaista sukupuolten jalostuskäyttö on. Mitä lähempänä suhde on yhtä, 
sitä tasaisempaa urosten jalostuskäyttö on ja tällöin jalostukseen käytetään myös uroksista mahdollisimman 
laajaa populaatiota. Mitä tasaisemmin uroksia käytetään jalostukseen, sitä paremmin saadaan säilytettyä 
perimän monimuotoisuutta rodussa. Vuosien 2010-2019 aikana neljän vuoden tarkastelujaksoilla 
australiankelpieiden isät/emät -luku on vaihdellut välillä 0,84-1,04. Yli yhden menevät arvot johtuvat 
onnistuneista kaksoisastutuksista, jolloin uroksia on ollut jalostuksessa jopa enemmän kuin narttuja 
kyseisenä jaksona. Uroksia ja narttuja käytetään siis hyvin tasaisesti jalostukseen ja taso on pysynyt melko 
samankaltaisena 2000-luvun alusta lähtien. Kuitenkin kahteen viimeiseen vuoteen päättyvissä sukupolvissa 
isät/emät -luku on ollut aiempaa matalampi 0,84-0,89. 

Jalostuskoirien keskimääräisen käyttöiän (noin 5v) vuoksi tarkasteltaessa vuosiin 2014 ja 2010 päättyviä 
sukupolvia uroksista jalostukseen on käytetty 15% ja 19%. Vastaavasti nartuista jalostukseen on käytetty 25% 
ja 30% vuosiin 2014 ja 2010 päättyvissä sukupolvissa. Urosten kohdalla vaihtelu pidemmän aikavälin (2000-
2019) tilastossa on suurempaa kuin nartuilla, mutta pientä laskutendenssiä voidaan havaita. Havainto selittyy 
osittain 2010-2015 rekisteröintimäärien kasvulla, joihin jalostuskoirien määrää suhteutetaan. Kuitenkin 
vuosien 2010-2019 aikana jalostukseen käytettyjen koirien absoluuttinen määrä on ollut kasvussa 
molemmissa sukupuolissa. Mikäli rekisteröintimäärät tasaantuvat seuraavien vuosien aikana, voidaan 
jatkossa tarkastella paremmin trendejä jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen suhteellisissa 
osuuksissa. 

Australiankelpien suomalainen populaatio ei ole suljettu, koska ulkomailta tuodaan säännöllisesti uusia koiria 
Suomeen ja tuontikoiria sekä ulkomaalaisia uroksia käytetään paljon jalostuksessa. Australiankelpien 
tehollinen populaatiokoko on kasvanut vuoteen 2016 saakka, johon päättyvän sukupolven kohdalla se oli 71, 
mutta tämän jälkeen tehollinen populaatiokoko on kääntynyt lievään laskuun. Tämä voi selittyä osittain sillä, 
että vuosina 2016-2018 tuontikoirien osuus jalostusyhdistelmissä on ollut hieman aiempia vuosia matalampi 
ja toisaalta edellä mainitulla jalostukseen käytettyjen narttujen ja urosten suhteellisen osuuden laskulla. 
Toisin sanoen molemmista sukupuolissa pienempää osaa on käytetty tuottamaan sukupolven aikana 
syntyneet pentueet, samoilla koirilla on todennäköisesti useampia kuin yksi pentue ja näin ollen tehollinen 
populaatio rodussa on laskenut huippuvuosiin nähden. Tarkasteluvälillä 2010-2019 tehollinen 
populaatiokoko on kuitenkin alkuvuosista lähtien ollut nouseva ja viimeisien vuosien tilastoa vinouttaa 
jalostuskoirien nuori ikä ja tilanne voi vielä korjaantua. 
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Taulukko 3. Jalostuspohja per sukupolvi (4 vuotta) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
pentueet 41 48 49 57 55 57 61 59 61 58 
jalostukseen käytetyt eri 
urokset 

32 38 39 47 45 49 52 47 47 42 

jalostukseen käytetyt eri 
nartut 

35 38 38 45 49 50 54 50 53 50 

isät/emät 0,91 1 1,03 1,04 0,92 0,98 0,96 0,94 0,89 0,84 
tehollinen populaatio 45 

(55%) 
51 

(53%) 
51 

(52%) 
61 

(54%) 
63 

(57%) 
66 

(58%) 
71 

(58%) 
65 

(55%) 
68 

(56%) 
63 

(54%) 
uroksista käytetty 
jalostukseen 

19 % 17 % 17 % 16 % 15 % 15 % 15 % 7 % 5 % 2 % 

nartuista käytetty 
jalostukseen 

30 % 26 % 24 % 23 % 25 % 25 % 21 % 14 % 8 % 4 % 

 

Tehollinen populaatiokoon laskukaava ei kuitenkaan ota huomioon jalostuskoirien keskinäistä sukulaisuutta 
tai sitä, että jalostuskoirien pentuemäärät voivat vaihdella suurestikin eli jalostuskoirien käyttö on 
epätasaista. Suomessa jalostukseen käytetyt koirat ovat melko usein sukua keskenään, ja myös ulkomaalaiset 
urokset tai tuontikoirat ovat usein läheistä sukua keskenään tai sukua jo Suomessa oleville koirille. Näin ollen 
jalostustietojärjestelmästä saatu tehollinen populaatiokoko yliarvioi todellisen tilanteen. 

Australiankelpien tehollinen populaatio on niin pieni, että se täyttää geneettisesti uhanalaisen populaation 
tunnusmerkit ja sitä tulee hoitaa suojelugeneettisten periaatteiden mukaan: jalostusyksilöiden riittävästä 
määrästä täytyy huolehtia ja uroksia ja narttuja tulee käyttää jalostukseen tasaisesti. Tuontikoirien ja muista 
rekistereistä rotuunotettujen australiankelpieiden jalostuskäyttö on tärkeää, mutta huomiota tulisi myös 
kiinnittää kotimaisten koirien riittävän laajaan hyödyntämiseen. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota 
jalostuskoirien keskinäisiin sukulaissuhteisiin. Eri linjoista tulevia koiria tulee käyttää jalostukseen tasaisesti. 

Kahdenkymmenen vuosina 2010-2019 eniten jalostukseen käytetyn uroksen joukossa on kahdeksan urosta, 
jotka ovat tuontikoiria tai ulkomaalaisia uroksia. Yhdellätoista uroksista vähintään toinen vanhemmista oli 
ulkomaalainen tai tuontikoira ja vain yksi uroksista oli suomalaisista vanhemmista. Ulkomaalaisten tai 
tuontikoirien käyttö jalostuksessa on siis hyvin yleistä. Yksittäisen jalostuskoiran ensimmäisen polven 
jälkeläisten suositeltu enimmäismäärä on Suomen australiankelpiepopulaatiossa noin 20 ja toisen polven 
jälkeläisten määrä noin 39. Uroksen ensimmäisen polven jälkeläismäärää on rajoitettu australiankelpieiden 
PEVISA-ohjelmassa vuodesta 2016. Ensimmäisen polven jälkeläisten enimmäisraja täyttyy kolmella eniten 
käytetyllä uroksella ja toisen polven jälkeläisten enimmäisraja täyttyy kolmella listan uroksista, joista kahdella 
toisen polven jälkeläisten määrä on merkittävän korkea. Eniten käytetyn uroksen jälkeläismäärä 29 pentua 
on 7% sukupolven aikaisesta keskimääräisestä pentumäärästä (392 pentua). Toiseksi ja kolmanneksi eniten 
käytetyllä uroksilla jälkeläismäärät ovat 6% neljän vuoden pentumääristä. Tämä on selvästi vähemmän, kuin 
edellisen JTO:n aikaan viisi vuotta sitten tarkasteltujen eniten käytettyjen urosten jälkeläismäärät. 
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Taulukko 4. Vuosina 2010-2019 jalostukseen runsaimmin käytetyt 20 urosta 

  Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Uros Pentueita Pentuja %-osuus  kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 ROYAL COCTAIL TIGER INSIDE 5 29 3,57 % 4 % 5 30 5 29 
2 PROMOTION BENELLI TORNADO 4 23 2,83 % 6 % 2 13 4 23 
3 BALLARE STUKOVA 3 22 2,71 % 9 % 10 45 3 22 
4 DIDAKTIC'S ICEMAN 3 19 2,34 % 11 % 2 13 3 19 

5 
ROYAL COCTAIL HOMER 
SIMPSON 3 17 2,09 % 14 % 4 20 3 17 

6 TEGOURA KING OTHMOUNTN 4 16 1,97 % 15 % 15 73 5 23 
7 STORMKAPPANS PRITYE 2 14 1,72 % 17 % 0 0 2 14 
8 DIDAKTIC'S IMICO 2 14 1,72 % 19 % 0 0 2 14 
9 MIMOSAN VEIKEÄ VAELTAJA 2 13 1,60 % 21 % 0 0 2 13 
10 HYVÄNENAIKA AYMO 2 13 1,60 % 22 % 0 0 2 13 

11 EVALLENS RED & TAN JACK 
SPARROW 

2 13 1,60 % 24 % 4 20 2 13 

12 
ROYAL COCTAIL NUMBER ONE 
ACE 

2 12 1,48 % 25 % 14 80 6 36 

13 ROYAL COCTAIL WINKU WONKU 2 12 1,48 % 27 % 1 9 2 12 
14 KELMI ELMON ERIKOINEN 2 12 1,48 % 28 % 1 5 2 12 
15 BAMBA POP 2 12 1,48 % 30 % 2 3 2 12 
16 ROYAL COCTAIL LUCKY HUNTER 2 12 1,48 % 31 % 0 0 2 12 
17 WHITES FELLA II 2 12 1,48 % 33 % 0 0 2 12 
18 KELMI VALTAVALTA 2 11 1,35 % 34 % 0 0 2 11 
19 ROSTAGGENS FILUR 2 11 1,35 % 35 % 3 12 2 11 
20 MIDNIGHT SPY ROCK 'N' SWING 2 11 1,35 % 37 % 0 0 2 11 

 

Yhteensä 31 urosta on käytetty tuottamaan 50 % vuosien 2010-2019 pennuista. Tämä on aikaisempaa 
korkeampi määrä ja siten suotuisaa kehitystä. Yksittäisten urosten käyttö on siis valtaosin melko maltillista 
ja ylilyöntejä urosten ensimmäisen polven jälkeläismäärissä todetaan vain harvoin. Sekä ensimmäisen että 
toisen polven jälkeläisten määriin tulisi pienessä populaatiossa kiinnittää erityisen tarkkaa huomiota eikä 
ylilyönteihin jalostusurosten jälkeläismäärissä olisi varaa populaation geneettinen monimuotoisuus 
huomioiden. 

Kahdenkymmenen vuosina 2010-2019 eniten jalostukseen käytetyn uroksen joukossa on useita lähisukuisia 
koiria. Royal Coctail Number One Ace on sekä Royal Coctail Winku Wonkun että Royal Coctail Lucky Hunterin 
isä, ja lisäksi Midnight Spy Rock ‘N’ Swingin isoisä. Tämän takia tämän uroksen toisen polven jälkeläismäärä 
nouseekin yli suosituksen ollen 80 tilastoa kerätessä (4.1.2020). Myös Tegoura King Othmountn poika Royal 
Coctail Tiger Inside on tarkastusjaksolla eniten jalostukseen käytetty uros, jonka vuoksi isän toisen polven 
jälkeläisten määrä nousee 73:een. Lisäksi Didaktic’s Iceman ja Didaktic’s Imico ovat veljekset.                                                                                                                                                 

Vuosina 2010-2019 eniten jalostukseen käytetyistä kahdestakymmenestä nartusta vain kaksi on tuontikoiria. 
Kolmellatoista nartuista oli vähintään toinen vanhemmista tuontikoira tai ulkomaalainen uros, mutta kuuden 
nartun molemmat vanhemmat olivat kotimaisia koiria. Kahdenkymmenen eniten jalostukseen käytetyn 
nartun joukossa ainoastaan yhdellä tulee täyteen ensimmäisen polven jälkeläisten enimmäisraja. Tämän 
nartun jälkeläismäärä on 6% neljän vuoden keskimääräisistä rekisteröintimääristä. Toisen polven jälkeläisten 
enimmäisraja ylittyy yhdellä. Myös yksittäisten narttujen jalostuskäyttö on siis ollut vuosina 2010-2019 
aikaisempaa maltillisempaa. 
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Myös eniten jalostukseen käytettyjen narttujen joukossa on lähisukulaisia. Spinifex Lahja on Nallikallion 
Laulunlahjan emä, Didaktic’s Arana on Didaktic’s Cosmopolitanin sekä Didaktic’s Emailin emä 
(puolisisarukset, eri isä), Kelmi Etevä Emma on Kelmi Dilkaran emä ja Kisentel’s Arrawa Aaliyah on 
Santos’Souriant Amelie Noirin emä. 

Taulukko 5. Vuosina 2010-2019 jalostukseen runsaimmin käytetyt 20 narttua 

  Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Narttu Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 KELMI ETEVÄ EMMA 3 23 2,83 % 7 36 3 23 
2 SANTOS'SOURIANT AMELIE NOIR 2 16 1,97 % 0 0 2 16 
3 HYVÄNENAIKA KALLIS 2 15 1,85 % 2 12 2 15 
4 DIDAKTIC'S COSMOPOLITAN 2 15 1,85 % 8 52 2 15 
5 ROYAL COCTAIL LUCKY GOLDILOCK 2 15 1,85 % 1 7 2 15 
6 ROYAL COCTAIL TRULY MAGICAL 3 14 1,72 % 0 0 3 14 
7 DIDAKTIC'S ARANA 2 14 1,72 % 5 30 2 14 
8 YACATIS GEMMA-COVENTINAH 2 14 1,72 % 0 0 2 14 
9 NALLIKALLION LAULUNLAHJA 2 14 1,72 % 5 13 2 14 

10 KELBARF RAISA 2 12 1,48 % 1 6 2 12 
11 YACATIS HAPPY-DAYDREAM 2 12 1,48 % 0 0 2 12 
12 SPINIFEX LAHJA 2 12 1,48 % 5 30 2 12 
13 BESTSELLER PITITJALILI 2 12 1,48 % 1 9 2 12 
14 ROYAL COCTAIL ZALMIACCI 2 12 1,48 % 1 1 2 12 
15 KELMI DILKARA 2 11 1,35 % 0 0 2 11 
16 EYESPY YANDA 2 11 1,35 % 5 26 2 11 
17 KIVIVAINION DIIVA MIMMI 2 11 1,35 % 0 0 2 11 
18 KISENTEL'S ARRAWA AALIYAH 2 11 1,35 % 2 16 2 11 

19 
EVALLENS BLACK & TAN GREAT 
JOY 

2 10 1,23 % 2 13 2 10 

20 DIDAKTIC'S EMAIL 2 10 1,23 % 1 6 2 10 
 

Myös eniten jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen välillä on lähisukulaisia. Didaktic’s Cosmopolitan 
on Didaktic’s Imicon ja Didaktic’s Icemanin emä. Royal Coctail Number One Ace on Royal Coctail Goldilockin, 
Eyespy Yandan sekä Kelbarf Raisan isä, Evallens Red & Tan Jack Sparrow on Yacatis Happy Day-Dreamin isä, 
Royal Coctail Tiger Inside on Royal Coctail Zalmiaccin isä ja Royal Coctail Homer Simpson on Kisentel’s Arrawa 
Aaliyahin isä. 

Yhteisiä pentueita eniten käytettyjen urosten ja narttujen välillä on yhteensä kaksitoista yhdistelmistä 
Mimosan Veikeä Vaeltaja - Santos’Souriant Amelie Noir, Promotion Benelli Tornado - Didaktic’s 
Cosmopolitan, Royal Coctail Tiger Inside - Royal Coctail Goldilock, Royal Coctail Number One Ace - Royal 
Coctail Truly Magical, Hyvänenaika Aymo - Yacatis Gemma-Coventinah, Bamba Pop - Nallikallion Laulunlahja, 
Midnight Spy Rock’N’ Swing - Yacatis Happy Day-Dream, Midnight Spy Rock’N’ Swing - Royal Coctail Zalmiacci, 
Whites Fella II - Kelmi Dilkara, Stormkappans Pritye - Kelmi Dilkara, Royal Coctail Lucky Hunter - Kivivainion 
Diiva Mimmi,  sekä Rostaggens Filur - Kivivainion Diiva Mimmi. 

Sukulaisuussuhteet ja pentueet eniten käytettyjen urosten ja narttujen välillä ovat näin ollen erittäin yleisiä 
ja kaventavat jalostuspohjaa merkittävästi. Tilanne on pienessä populaatiossa huolestuttava. Täytyy muistaa, 
että laskettaessa rodun tehollista populaatiokokoa, jalostuskoirien lukumääriin perustuva arvio ei ota 
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huomioon jalostusyksilöiden keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Australiankelpien todellista tehollista 
populaatiokokoa pienentää merkittävästi runsaimmin käytettyjen jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus. 

4.1.3. Rodun populaatiot muissa maissa 

Vuosina 2010-2019 australiankelpieitä on tuotu Suomeen ylivoimaisesti eniten Ruotsista (75). Toinen 
merkittävä tuontimaa ovat olleet Unkari (19), mutta muiden maiden yhteenlasketut tuontiluvut ovat jääneet 
koko kymmenen vuoden kaudella alle kymmenen. 

Vahvin australiankelpiekanta/workingkelpiekanta on rodun kotimaassa Australiassa. Kokonaisuudessaan 
Australiassa uskotaan olevan jopa noin 80 000 yksilöä. Harrastuslinjaisia australiankelpieitä rekisteröidään 
vuosittain noin 250–500 koiraa ANKC:n rekisteriin, ja working kelpieitä WKC:n rekisteriin noin 2000-3000 
pentua vuodessa. Tarkkaa määrää Australiassa työkäytössä olevista australiankelpieistä on kuitenkin 
mahdotonta sanoa, sillä läheskään kaikkia working kelpieitä ei rekisteröidä. Suurin working kelpieiden 
rekisteri on Australian Working Kelpie Counsilin ylläpitämä rekisteri, jota kasvattajat käyttävät 
maailmanlaajuisesti. Kuitenkin Australiasta on tuotu viimeisen kymmenen vuoden aikana vain viisi 
australiankelpietä, joista viimeisin vuonna 2018 tuotu working kelpie. Vuonna 2015 on tuotu yksi 
harrastelinjainen australiankelpie ja vuonna 2013 on tuotu kaksi WKC-rekisteröityä working kelpietä. 

Ruotsin Kennelliitto rekisteröi harrastuslinjaisia australiankelpieitä noin 105-150 pentua vuodessa. AS-
rekisteriin (australian stock dog/ working kelpie) rekisteröidään noin 26-92 working kelpietä vuodessa. 
Ruotsin kelpiekanta on siis hieman Suomen kantaa suurempi. Norjassa australiankelpieitä rekisteröidään 
vuosittain noin 20-25 pentua ja Tanskassa noin 20 pentua, joten niiden kelpiekanta jää Suomen kantaa 
pienemmäksi. Suomeen on tuotu jo pitkään runsaasti australiankelpieitä Ruotsista ja monet suomalaiset 
koirat ovatkin läheistä sukua ruotsalaisille australiankelpieille. Viime vuosina Ruotsista tuodut 
australiankelpiet ovat olleet pääosin harrastelinjaisia ja ER-rekisteriin rekisteröityjä working kelpieitä on 
yhteensä vain 6 viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Tässä tavoiteohjelmassa on linjajaon perusteita muutettu. Aikaisemmin tavoiteohjelmissa jako on tehty 
pääasiassa yksilöiden sukutaulujen perusteella, mutta nyt jako perustuu siihen, mihin rekisteriin koira on 
alkuperämaassaan ensisijaisesti rekisteröity. Jos koira on rekisteröity joko pelkästään WKC, AS, NAAKR inc tai 
SPKY rekisteriin, tai se on tämän lisäksi rekisteröity myös kotimaansa kennelliittoon, on koira laskettu working 
kelpieksi. Osa koirista, jotka sukunsa puolesta ovat working kelpejä, on kuitenkin rekisteröity pelkästään FCI-
alaisiin rekistereihin, jolloin ne tästä eteenpäin luokitellaan harrastuslinjaisiksi.  Tämä jako selventää 
paremmin eroa tilakoirien ja harrastuskoirien välillä. Harrastuslinjaisiin siis luetaan jatkossa perinteinen niin 
kutsuttu harrastuslinja, sekalinja ja ne paimenlinjaiset, jotka ovat ensisijaisesti kasvatettu harrastuskoiriksi. 

Harrastuslinjaisia australiankelpieitä on tuotu vuosina 2010-2019 Ruotsin (69) lisäksi Unkarista (19), Italiasta 
(8), Tsekeistä (6), Alankomaista (5), Tanskasta (5), Norjasta (5), Serbiasta (3), Kroatiasta (2) ja Australiasta (1). 
Eurooppalaiset harrastelinjaiset australiankelpiet ovat pitkälti taustoiltaan samoista suvuista. 
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Taulukko 6. Harrastelinjaisten australiankelpieiden tuontimäärät vuosina 2010-2019 

Harrastuslinjaisten 
koirien tuonnit 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä 

Ruotsi 5 11 16 11 5 5 5 3 5 3 69 
Unkari     1 2 1   4 8 2 1 19 
Italia             1 2   5 8 
Tsekki         1 1 2     2 6 
Tanska         3   2       5 
Alankomaat               3 2   5 
Norja   1     4           5 
Serbia           1 1     1 3 
Kroatia                 2   2 
Australia           1         1 
Yhteensä 5 15 16 11 13 7 10 6 6 10 99 

 

Australian ja Ruotsin lisäksi useista Euroopan maista on tuotu WKC-taustaisia working kelpieitä, joiden kautta 
Suomeen saadaan jonkin verran uuttakin verta australialaisista linjoista: Alankomaat (8), Ranska (7), Saksa 
(5), Iso-Britannia (3), Itävalta (2), Tanska (1) ja Norja (1). Näistä maista voisi olla enemmänkin uutta verta 
tarjolla Suomeen, mutta tuonnit tulisi suunnitella huolella siten, ettei Suomeen tuotaisi jo Suomessa olevien 
koirien sukulaisia. Yhdysvalloissa on myös kelpiepopulaatio, josta ei Suomeen ole koiria aiemmin tuotu, ja 
näin ollen sieltä voisi olla mahdollista tuoda uutta jalostusmateriaalia Suomeen. 

Taulukko 7. Working kelpieiden tuontimäärät vuosina 2010-2019 

Paimenlinjaisten 
koirien tuonnit 
SKL:n rekisteriin, 
tuontimaa 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä 

Suomi (SPKY:n 
rekisteri) 

  6 1   1 1 4 1 4 18 

Alankomaat     1 2 2   2   1 8 
Ranska     2   1   3 1   7 
Ruotsi   1 1 1   2     1 6 
Saksa 3     1         1 5 
Australia     2         1   3 
Iso-Britannia     1 2           3 
Itävalta             2     2 
Tanska               1   1 
Norja               1   1 
Yhteensä 3 7 8 6 4 3 11 5 7 54 

 

4.1.4. Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Australiankelpieiden rekisteröintimäärät ovat viime vuosina liikkuneet noin 80-90 koirassa. Rodun suosio on 
kasvanut jo toistakymmentä vuotta, mutta kasvu näyttää tasaantuneen. Vuosittain syntyy hieman yli 
kymmenkunta pentuetta, joten yksittäisenkin pentueen jalostuksellinen merkitys nousee suureksi. 

Urosten keskimääräinen jalostuskäytön ikä on ollut hieman nousussa, ollen viimeisen viiden vuoden aikana 
keskimäärin 5v1kk. Viimeisen kolmen vuoden jalostusyhdistelmissä keskimäärin noin puolessa uros on ollut 
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vähintään 5-vuotias. Tämä on positiivista kehitystä, sillä monet sairaudet ilmaantuvat vasta myöhemmällä 
iällä, joten uroksen arvo jalostuskoirana kasvaa iän myötä, jos se on edelleen terve. Samojen urosten käyttö 
usealle nartulle lyhyellä aikavälillä ei ole suositeltavaa. Jatkossa tulisi odottaa ainakin ensimmäisten 
jälkeläisten terveystuloksia ennen seuraavaa pentuetta. 

Rodun sukusiitosaste on maltillinen eikä siinä ole selvää kasvua havaittavissa. Urosten jalostuskäyttö on 
pääasiassa tasaista ja isä/emä -suhde lähellä yhtä ja tehollinen populaatiokoko on säilynyt viime vuosina 
pääasiassa ennallaan. Tilannetta tulee kuitenkin seurata aktiivisesti. 

Jalostukseen eniten käytettyjen urosten jälkeläismäärät ovat laskeneet aiemmasta ja ylilyöntejä 
jälkeläismäärissä nähdään vain harvoin. Silti yksittäisillä jalostuskoirilla ensimmäisen ja toisen polven 
jälkeläisiä on liikaa rodun monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Näin pienessä populaatiossa jo 
useamman koiran käyttäminen jalostukseen samasta pentueesta uhkaa nostaa vanhempien toisen polven 
jälkeläismäärän liian suureksi, mutta toisaalta on suositeltavampaa käyttää jalostuksessa sisaruksia kuin 
samaa koiraa useampia kertoja. Toisen polven jälkeläismäärä voi kuitenkin nousta korkeaksi myös yksilöillä, 
jotka eivät itse kuulu eniten käytettyihin jalostuskoiriin ja populaation monimuotoisuutta turvaa parhaiten 
se, että jalostukseen käytetään mahdollisimman laajasti eri sukuisia koiria eikä saman pentueenkaan koiria 
käytetä liiaksi. 

Australiankelpieiden populaatio on Suomessa pieni, mutta varsinkin harrastelinjaisten australiankelpieiden 
kanta myös maailmanlaajuisesti on pienehkö. Jalostukseen käytetään runsaasti tuontikoiria tai ulkomaalaisia 
uroksia ja noin puolessa pentueista vähintään toinen vanhemmista onkin tuontitaustainen tai ulkomaalainen. 
Suomen pienessä populaatiossa onkin haettu rohkeasti parituskumppaneita ulkomaisista populaatioista niin 
pohjoismaista, Euroopasta kuin Australiasta. Tämän tulee jatkua, koska Suomen populaation tehollinen 
populaatiokoko ei vielä pitkään aikaan riitä elinkelpoisen kannan ylläpitämiseen. Tuontikoirat tai 
ulkomaalaiset urokset voivat laajentaa jalostuspohjaa, mutta osa tuontikoirista tai ulkomaalaisista uroksista 
on jo sukua Suomessa olevalle populaatiolle. Tuontikoirista perimältään arvokkaimpia ovat Suomessa 
käyttämättömistä linjoista tuodut yksilöt. Harvinaisia sukulinjoja edustavien yksilöiden tuontia tulisikin 
edelleen rohkeasti lisätä. Pienessä populaatiossa tärkeintä on kuitenkin välttää yksittäisten koirien 
liikakäyttöä ja myös suomalaista populaatiota tulisi hyödyntää jalostuksessa mahdollisimman laajasti ja 
tasaisesti. 

Koska australiankelpiepopulaatio on Suomessa pieni, voi yksittäisilläkin jalostuspäätöksillä olla suuri merkitys 
rodun tulevaisuuden kannalta. Tällä hetkellä jalostuspohjaa kaventaa eniten käytettyjen jalostuskoirien 
keskinäinen sukulaisuus, joka pienentää merkittävästi todellista tehollista populaatiokokoa. Samojen linjojen 
ylikäyttöä tulee välttää ja jalostukseen tulee löytää lisää erisukuisia yksilöitä. Tuontikoirien ja erityisesti FCI:n 
ulkopuolisista rekistereistä tuotujen paimentaustaisten koirien jalostuksellinen arvo voi olla suuri, kunhan 
koirat edustavat Suomessa harvinaisia sukulinjoja ja ovat terveitä. Tällaisenkaan koiran jalostuskäyttö ei saa 
olla liian runsasta pienessä populaatiossa. Vieraiden linjojen mukana suomalaiseen kantaan voi päätyä myös 
uusia sairausalleeleja, joten rotuunotettujen koirien ja tuontikoirien taustaan tulee perehtyä erityisen 
tarkasti. 

4.2. Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1. Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Erittäin tarkkaavainen, innokas ja hyvin älykäs, luonteeltaan sävyisä, 
sopeutuvainen ja väsymättömän tarmokas. Erittäin uskollinen ja työssään tunnollinen. Luontainen taipumus 
lampaiden paimentamiseen sekä maastossa että pihapiirissä. Kaikki muut kuin työkoiramaiset rakenne- ja 
luonnepiirteet ovat epätyypillisiä. 
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4.2.2. Jakautuminen näyttely-, käyttö-, tms. -linjoihin 

Australiankelpieistä on kaksi linjaa: harrastuslinjainen australiankelpie sekä paimenlinjainen working kelpie. 
Suurin osa harrastuslinjaisista australiankelpieistä on seura- ja harrastuskoiria, kun taas working kelpiet 
toimivat pääasiassa tiloilla paimennustyössä sekä harrastuskoirina. 

4.2.3. PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien 
testaus ja/tai kuvaus 
Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmassa luonteeseen tai käyttäytymiseen liittyviä ehtoja. 

4.2.4. Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

Luonnetesti 

Suomalainen luonnetesti on ollut käytössä 1970-luvun lopusta lähtien ja sen pohjana on toiminut 
ruotsalainen virkakoirien soveltuvuutta testaamaan kehitetty testi. Arviointi luonnetestissä tehdään 
subjektiivisesti pisteytyksellä -3...+3. Tulosten analysoinnissa tulisi ottaa huomioon koiran ikä ja koulutustaso 
sekä muistaa että tulokset mittaavat koiran luonneominaisuuksia, eivät varsinaisia käyttöominaisuuksia. 
Luonnetesti, ja myöhemmin mainittu MH-luonnekuvaus, ovat myös kykenemättömiä testaamaan 
australiankelpien arvokkaimpia luonteenpiirteitä eli sinnikkyyttä, keskittymiskykyä ja ohjattavuutta sekä 
käyttöominaisuuksia, kuten paimennustaipumusta. Luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta saa kuitenkin 
tärkeää arviota muun muassa koiran äänivarmuudesta, toimintakyvystä ja temperamentista, joita voi 
hyödyntää jalostuksessa osana kokonaisarviota, ja erityisesti MH-luonnekuvauksen on havaittu olevan 
luotettava tapa mitata koiran persoonallisuutta [6, 7]. Luonteen jalostaminen ei ole suoraviivaista, koska 
luonneominaisuuksiin vaikuttaa usein monia eri geenejä ja ympäristön vaikutus käyttäytymiseen on suuri 
joten jalostuksessa tulisi kiinnittää huomiota jalostukseen käytettävän nartun ja uroksen 
luonneominaisuuksien lisäksi niiden sukulaiskoirien luonneominaisuuksiin. 

Suomessa hyväksytysti suoritettu luonnetesti oikeuttaa australiankelpieillä muotovalion arvon saamiseen. 
Hyväksyttyyn luonnetestiin vaaditaan vähintään 75 pistettä sekä osa-alueiden hermorakenne, 
luoksepäästävyys ja ampuminen on oltava plussalla. 

Australiankelpieitä on luonnetestattu 90-luvun alusta lähtien ja aineistoa on kertynyt huomattava määrä. 
Rotujärjestön jalostustoimikunta teki tästä aineistosta tilastollisen vertailun keväällä 2017 käyttäen 18 
vuoden jaksoa. Vertailussa havaittiin laukausalttiuden lisääntyneen [8]. Koska ääniarkuuden uskotaan olevan 
helposti periytyvä ominaisuus [9],tulee jalostuksessa kiinnittää erityistä huomiota sekä arjen ääniarkuuteen, 
että myös luonnetestissä saatuun laukauspelottomuuden arvioon. 

Vuosina 2010-2019 on luonnetestattu yhteensä 317 koiraa: 146 narttua ja 171 urosta. Tämä vastaa 32,02% 
samana aikana rekisteröidyistä australiankelpieistä. (Kuva 1) Luonnetesteistä 14 (4%) on keskeytetty ja 61 
(19%) hylätty. Hylätyksi tuleminen on johtunut hermorakenteen puutteesta (26 testiä), laukausalttiudesta 
(16 testiä), liian alhaisesta kokonaispistemäärästä (14 testiä) tai näiden yhdistelmästä (5 testiä). 

Syntymävuosittain tarkasteltuna australiankelpieiden käyntimäärät luonnetestissä ovat olleet laskussa 2000-
luvun alusta lähtien. Vuositasoinen vaihtelu on suurta, koska populaatio on pieni ja muutamat testatut tai 
testaamattomat koirat vaikuttavat kokonaisuuteen paljon. Laskeva trendi voi selittyä osittain sillä, että rodun 
rekisteröintimäärät ovat olleet nousussa ja kasvavasta populaatiosta suurempi osa on harrastuskoirina 
omistajilla, joita jalostukselliset asiat ja esimerkiksi luonteen testaaminen ei välttämättä niin paljoa kosketa. 
Jalostuskoirien kohdalla tulisi kuitenkin arvioida myös lähisukulaisten luonneominaisuuksia ja luonnetestin 
käyntimäärien laskeminen voi hankaloittaa tätä arviota. 
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Kuva 1. Australiankelpieiden käynnit (%) luonnetestissä syntymävuosittain 2000-2017 

 

Taulukossa 8 on esitetty värikoodattuna australiankelpielle asetettu luonnetestin ihanneprofiili. Vihreällä 
värillä on kuvattu osasuorituksista toivottu arvio ja keltaisella on kuvattu vielä hyväksytty arvio. Oranssilla 
värillä on kuvattu ei-toivottuja arvioita ja punainen väri kuvaa arvioita, joiden perusteella koiran 
jalostuskäyttöä ei suositella. %-osuussarake kertoo vuosina 2010-2019 testattujen koirien tulokset eri osa-
alueilla. Jalostustoimikunta on taulukoinut australiankelpieiden luonnetestitulokset, jotka löytyvät 
kokonaisuudessaan rotuyhdistyksen nettisivuilta (http://www.sbcak.fi/jalostus/luonnetesti-ja-mh). 

Taulukko 8. Luonnetestin ihanneprofiili sekä prosentuaalinen osuus testatuista koirista vuosilta 2010-2019 

Osasuoritukset 
%-osuus 

testatuista Arvo Arvostelu Kokonaispisteet 

    3 Suuri 45 

I 8,40 % 2 Hyvä 30 

TOIMINTAKYKY 
60,50 % 

+1a Kohtuullinen 15 

Kerroin 15 +1b Kohtuullisen pieni 15 

  26,20 % -1 Pieni -15 

  1,60 % -2 Riittämätön -30 

    -3 Toimintakyvytön -45 

  27,80 % 3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua 3 

II 4,50 % 2 Suuri ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua 2 

TERÄVYYS 
64,10 % 

+1a Pieni ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua 1 

Kerroin 1 +1b Koira joka ei osoita lainkaan 
terävyyttä 1 

    -1 Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -1 

    -2 Kohtuullinen jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin -2 

    -3 Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -3 
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  39,80 % 3 Kohtuullinen, hillitty 3 

III 1,90 % 2 Suuri, hillitty 2 

PUOLUSTUSHALU 40,50 % 1 Pieni 1 

Kerroin 1 14,60 % -1 Haluton -1 

    -2 Erittäin suuri -2 

    -3 Hillitsemätön -3 

  3,20 % 3 Suuri 30 

IV 
73,50 % 

+2a Kohtuullinen 20 

TAISTELUHALU +2b Kohtuullisen pieni 20 

Kerroin 10 0,30 % 1 Erittäin suuri 10 

  15,50 % -1 Pieni -10 

  3,90 % -2 Riittämätön -20 

  0,30 % -3 Haluton -30 

  0,3%  3 Tasapainoinen ja varma 105 

V 3,20 % 2 Tasapainoinen 70 

HERMORAKENNE 
82,50 % 

+1a Hieman rauhaton 35 

Kerroin 35 +1b Hermostunein pyrkimyksin 35 

  10,70 % -1 Vähän hermostunut -35 

    -2 Hermostunut -70 

    -3 Erittäin hermostunut -105 

  29,40 % 3 Vilkas 45 

VI 12,60 % 2 Kohtuullisen vilkas 30 

TEMPERAMENTTI 43,00 % 1 Erittäin vilkas 15 

KERROIN 15 9,40 % -1a Häiritsevän vilkas -15 

    -1b Hieman välinpitämätön -15 

  2,30 % -1c Impulsiivinen -15 

    -2 Välinpitämätön -30 

    -3 Apaattinen -45 

  8,40 % 3 Kohtuullisen kova 24 

VII   2 Kova 16 

KOVUUS 73,50 % 1 Hieman pehmeä 8 

Kerroin 8 0,30 % -1 Erittäin kova -8 

  14,20 % -2 Pehmeä -16 

  0,30 % -3 Erittäin pehmeä -24 
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  71,80 % 3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, 
avoin 45 

VIII 18,10 % +2a Luoksepäästävä, aavistuksen 
pidättyväinen 30 

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS 3,20 % +2b Luoksepäästävä, hieman 
pidättyväinen 30 

Kerroin 15 2,90 % 1 Mielistelevä 15 

  
0,60 % 

-1a Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra -15 

  -1b Selvästi pidättyväinen, yrittää purra -15 

    -2 Hyökkäävä -30 

    -3 Salakavala -45 

  45,60 % +++ Laukausvarma   

LAUKAUS- 44,00 % ++ Laukauskokematon   

PELOTTOMUUS 1,30 % + Paukkuärtyisä   

  5,50 % - Laukausaltis   

  0,30 % -- Laukausarka   

 

MH-luonnekuvaus 

MH-luonnekuvaus on kehitetty ruotsalaisten luonnetestien pohjalta 1980-luvulla. Vanhan luonnetestin 
riittämättömyyden vuoksi (kts. yllä) ruotsalaiset koira-alan ammattilaiset kehittivät testausmenetelmät, jossa 
otetaan huomioon koiran ikä ja koulutustaso. Ruotsissa luonnekuvauksen ikäraja on 12 kk. MH-
luonnekuvauksen avulla saadaan selville yksilön sosiaalisuus, leikkihalukkuus, saalistushalukkuus, reagointi 
yllättäviin tapahtumiin näkö- ja kuuloaistin välityksellä sekä reagointi pitkään kestävään uhkaan. Koira saa 
reagoida vapaana eri uhkiin, eikä ihminen uhkaa koiraa missään vaiheessa. MH-luonnekuvauksessa 
aktiviteetti arvioidaan kuvaavalla 1-5 asteikolla, jossa 1 kuvaa pientä aktiviteettia ja 5 suurta. 

Suomessa MH-luonnekuvaus tuli viralliseksi vuoden 2010 alussa ja Suomessa osallistumisen alaikäraja on 18 
kk eikä yläikärajaa ole.  

MH-luonnekuvauksen on suorittanut vuosina 2010-2019 111 koiraa: 62 narttua ja 49 urosta.  Tämä vastaa 
11,21% samana aikana rekisteröidyistä australiankelpieistä. MH-luonnekuvauksista 2 on ohjaajan 
keskeyttämiä. 

Taulukossa 9 on esitetty värikoodattuna australiankelpielle asetettu MH-luonnekuvauksen ihanneprofiili. 
Vihreällä värillä on kuvattu osasuorituksista toivottu arvio ja keltaisella on kuvattu vielä hyväksytty arvio. 
Oranssilla värillä on kuvattu ei-toivottuja arvioita ja punainen väri kuvaa arvioita, joiden perusteella koiran 
jalostuskäyttöä ei suositella. %-osuussarake kertoo vuosina 2010-2019 testattujen koirien tulokset eri osa-
alueilla. Jalostustoimikunta on taulukoinut australiankelpieiden MH-luonnekuvaukset, jotka löytyvät 
kokonaisuudessaan rotuyhdistyksen nettisivuilta (http://www.sbcak.fi/jalostus/luonnetesti-ja-mh). 

Takaa-ajo -osioihin ei ole määritelty ihanneprofiilia, koska osioon katsottiin vaikuttavan monet sekoittavat 
tekijät, erityisesti koiran koulutus ja vastaehdollistaminen liikkuvien kohteiden jahtaamisen osalta. Kyseinen 
osio saattaa kuitenkin kertoa siitä, miten rohkeasti koira menee tutustumaan uusiin ja outoihin asioihin eli 
rohkeudesta ja uteliaisuudesta. [7] 
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Taulukko 9. MH-luonnekuvauksen ihanneprofiili sekä prosentuaalinen osuus testatuista koirista vuosilta 
2010-2019 

 1 2 3 4 5 
1a. KONTAKTI 
Tervehtiminen 

Torjuu kontaktia, 
murisee tai yrittää 
purra 

Välttää kontaktia, 
väistää 

Hyväksyy 
kontaktin 
vastaamatta 
siihen, ei väistä 

Ottaa itse 
kontaktia tai 
vastaa siihen 

Mielistelevä 
kontaktinotossa, 
hyppii, vinkuu, 
haukkuu, jne. 

   3,70 % 87,90 % 8,40 % 
1b. KONTAKTI                  
Yhteistyö 

Ei lähden vieraan 
ihmisen mukaan / 
Ei kokeilla 

Lähtee mukaan 
haluttomasti 

Lähtee mukaan, 
mutta ei ole 
kiinnostunut 
TO:sta 

Lähtee mukaan 
halukkaasti, 
kiinnostuu TO:sta 

Lähtee mukaan 
hyvin innokkaasti, 
erittäin 
kiinnostunut 
TO:sta 

  5,60 % 40,20 % 52,30 % 1,90 % 
1c. KONTAKTI                   
Käsittely 

Torjuu 
murisemalla ja/tai 
yrittää purra 

Väistää tai hakee 
tukea ohjaajasta 

Hyväksyy 
käsittelyn 

Hyväksyy ja ottaa 
kontaktia 

Hyväksyy ja vastaa 
liioitellulla 
kontaktilla 

 2,80 % 20,60 % 57,90 % 14,00 % 4,70 % 
2a. LEIKKI 1                    
Leikkihalu 

Ei leiki - ei osoita 
kiinnostusta 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta 

Leikkii - aktiivisuus 
lisääntyy/vähenee 

Leikkii - aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen 

Leikkii - aloittaa 
erittäin nopeasti ja 
on hyvin aktiivinen 

  20,60 % 50,50 % 29,00 %  

2b. LEIKKI 1                
Tarttuminen 

Ei tartu 
esineeseen 

Ei tartu, nuuskii 
esinettä 

Tarttuu 
esineeseen 
viiveellä tai 
etuhampailla 

Tarttuu heti koko 
suulla 

Tarttuu heti, 
nappaa esineen 
vauhdista 

 12,10 % 37,40 % 37,40 % 7,50 % 5,60 % 

2c. LEIKKI 1                      
Puruote ja 
taisteluhalu 

Ei tartu 
esineeseen 

Tarttuu viiveellä - 
irrottaa/pitää, ei 
vedä vastaan 

Tarttuu, vetää 
vastaan, mutta 
irrottaa ja tarttuu 
uudestaan / 
Korjailee otetta 

Tarttuu heti koko 
suulla, vetää 
vastaan kunnes TO 
irrottaa 

Tarttuu heti koko 
suulla, vetää, 
tempoo, ravistaa - 
kunnes TO irrottaa 

 46,70 % 17,80 % 32,70 % 0,90 % 0,90 % 

3a1. TAKAA-
AJO 1 

Ei aloita Aloittaa, mutta 
keskeyttää 

Aloittaa 
etenemisen 
hitaasti, voi lisätä 
vauhtia, seuraa 
koko matkan 
saalista 

Aloittaa kovalla 
vauhdilla 
päämäärähakuises
ti, pysähtyy 
saaliille 

Aloittaa heti 
kovalla vauhdilla 
juosten saaliin ohi, 
voi kääntyä 
saaliille 

 50,50 % 15,90 % 17,80 % 13,10 % 2,80 % 

3a2. TAKAA-
AJO 2 

Ei aloita Aloittaa, mutta 
keskeyttää 

Aloittaa 
etenemisen 
hitaasti, voi lisätä 
vauhtia, seuraa 
koko matkan 
saalista 

Aloittaa kovalla 
vauhdilla 
päämäärähakuises
ti, pysähtyy 
saaliille 

Aloittaa heti 
kovalla vauhdilla 
juosten saaliin ohi, 
voi kääntyä 
saaliille 

 56,10 % 10,30 % 14,00 % 17,80 % 1,90 % 

3b1. 
TARTTUMINEN 

Ei kiinnostu 
saaliista / Ei juokse 
perään 

Ei tartu, nuuskii 
saalista 

Tarttuu saaliiseen 
epäröiden tai 
viiveellä 

Tarttuu heti 
saaliiseen, mutta 
irrottaa 

Tarttuu heti 
saaliiseen, pitää 
sitä suussaan 
vähintään 3 
sekuntia 

 72,90 % 23,40 % 3,70 % 
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3b2. 
TARTTUMINEN 

Ei kiinnostu 
saaliista / Ei juokse 
perään 

Ei tartu, nuuskii 
saalista 

Tarttuu saaliiseen 
epäröiden tai 
viiveellä 

Tarttuu heti 
saaliiseen, mutta 
irrottaa 

Tarttuu heti 
saaliiseen, pitää 
sitä suussaan 
vähintään 3 
sekuntia 

 74,80 % 20,60 % 0,90 % 3,70 % 
 

4. 
AKTIVITEETTI-
TASO 

Tarkkailematon, 
kiinnostumaton, 
passiivinen 

Tarkkailevainen, 
rauhallinen, voi 
istua, seistä tai 
maata 

Tarkkailevainen ja 
enimmäkseen 
rauhallinen, 
yksittäisiä 
toimintoja 

Tarkkailevainen, 
toiminnot tai 
rauhattomuus 
lisääntyy 
vähitellen 

Toiminnot 
vaihtelevat 
nopeasti osion 
aikana / Rauhaton 
koko ajan 

 
 

24,30 % 38,30 % 32,70 % 4,70 % 

5a. ETÄLEIKKI                
Kiinnostus 

Ei kiinnostu 
avustajasta 

Tarkkailee 
avustajaa, välillä 
taukoja 

Kiinnostunut 
avustajasta, 
seuraa ilman 
taukoja 

Kiinnostunut 
avustajasta, 
yksittäisiä 
lähtöyrityksiä 

Erittäin 
kiinnostunut 
avustajasta, 
toistuvia 
lähtöyrityksiä 

 4,70 % 31,80 % 57,90 % 5,60 % 
 

5b. ETÄLEIKKI       
Uhka/aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä 

Osoittaa yksittäisiä 
(1-2) uhkauseleitä 
osion ensim. 
osassa 

Osoittaa yksittäisiä 
(1-2) uhkauseleitä 
osion ensim. tai 
toisessa osassa 

Osoittaa useampia 
uhkauseleitä osion 
ensim. osassa 

Osoittaa useampia 
uhkauseleitä osion 
ensim. ja toisessa 
osassa 

 92,50 % 3,70 % 3,70 % 
  

5c. ETÄLEIKKI               
Uteliaisuus 

Ei saavu avustajan 
luo 

Saapuu linjalle 
aktiivisen 
avustajan luo 

Saapuu piilossa 
olevan puhuvan 
avustajan luo 

Saapuu avustajan 
luo epäröiden tai 
viiveellä 

Saapuu avustajan 
luo suoraan ilman 
apua 

 50,50 % 18,70 % 9,30 % 15,00 % 6,50 % 

5d. ETÄLEIKKI                
Leikkihalu 

Ei osoita 
kiinnostusta 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta 

Leikkii - voi tarttua 
varovasti, mutta ei 
vedä 

Tarttuu, vetää 
vastaan, voi 
irrottaa ja tarttua 
uudelleen 

Tarttuu, vetää 
vastaan, ei irrota 

 56,10 % 29,90 % 2,80 % 7,50 % 3,70 % 

5e. ETÄLEIKKI                 
Yhteistyö 

Ei osoita 
kiinnostusta 

Kiinnostuu, mutta 
keskeyttää 

On kiinnostunut 
leikkivästä 
avustajasta 

Kiinnostunut 
leikkivästä sekä 
passiivisesta 
avustajasta 

Houkuttelee myös 
passiivista 
avustajaa 
leikkimään 

 60,70 % 4,70 % 18,70 % 15,00 % 7,50 % 

6a. YLLÄTYS                           
Pelko 

Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti 

Kyykistyy ja 
pysähtyy 

Väistää 
kääntämättä pois 
katsettaan 
haalarista 

Pakenee enintään 
5 metriä 

Pakenee 
enemmän kuin 5 
m 

 4,70 % 8,40 % 61,70 % 14,00 % 11,20 % 

6b. YLLÄTYS           
Puolustus/aggr
essio 

Ei osoita 
uhkauseleitä 

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
hyökkäyksiä, voi 
purra 

 63,60 % 28,00 % 6,50 % 1,90 % 
 

6c. YLLÄTYS                  
Uteliaisuus 

Menee haalarin 
luo, kun se on 
laskettu maahan / 
Ei mene ajoissa 

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
puhuu kyykyssä ja 
houkuttelee koiraa 

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
seisoo sen edessä 

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
on edennyt 
puoliväliin 

Menee haalarin 
luo ilman ohjaajan 
apua 

 22,40 % 51,40 % 7,50 % 8,40 % 10,30 % 
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6d. YLLÄTYS               
Jäljellejäävä 
pelko 

Ei minkäänlaisia 
liikkumisnopeuden 
vaihtelua tai 
väistämistä 

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla 

Pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen 
ohituskerran 
jälkeen 

Niiaus tai 
nopeuden vaihtelu 
samanlaisina 
vähintään kahdella 
ohituskerralla 

Voimakas pelko, 
voi lisääntyä 
jokaisella 
ohituskerralla 

 43,00 % 16,80 % 19,60 % 19,60 % 0,90 % 

6e.  YLLÄTYS                 
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita 
kiinnostusta 
haalariin 

Pysähtyy, 
haistelee tai 
katselee haalaria 
yhdellä 
ohituskerralla 

Pysähtyy, 
haistelee tai 
katselee haalaria 
väh. kahdella 
ohituskerralla 

Puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus 
vähenee 

Puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa 
väh. kahdella 
ohituskerralla 

 66,40 % 27,10 % 5,60 % 0,90 % 
 

7a.  
ÄÄNIHERKKYYS               
Pelko 

Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti 

Kyykistyy ja 
pysähtyy 

Väistää 
kääntämättä pois 
katsettaan 

Pakenee enintään 
5 metriä 

Pakenee 
enemmän kuin 5 
metriä 

 0,90 % 0,90 % 65,40 % 12,10 % 14,00 % 

7a.  
ÄÄNIHERKKYYS               
Pelko 

Ei mene 
katsomaan 

Menee 
räminälaitteen luo 
kun ohjaaja puhuu 
kyykyssä ja 
houkuttelee koiraa 

Menee 
räminälaitteen luo 
kun ohjaaja seisoo 
sen vieressä 

Menee 
räminälaitteen luo 
kun ohjaaja on 
edennyt 
puoliväliin 

Menee 
räminälaitteen luo 
ilman apua 

 7,50 % 25,20 % 9,30 % 13,10 % 41,10 % 

7c.  
ÄÄNIHERKKYYS   
Jäljellejäävä 
pelko 

Ei minkäänlaisia 
liikkumisnopeuden 
vaihteluita tai 
väistämistä 

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla 

Pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen ohitus- 
kerran jälkeen 

Niiaus tai 
nopeuden vaihtelu 
samanlaisina 
vähintään kahdella 
ohituskerralla 

Voimakas pelko, 
voi lisääntyä 
jokaisella 
ohituskerralla 

 52,30 % 16,80 % 13,10 % 13,10 % 1,90 % 

7d.  
ÄÄNIHERKKYYS     
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita 
kiinnostusta 
räminälaitetta 
kohtaan 

Pysähtyy, 
haistelee tai 
katselee laitetta 
yhdellä 
ohituskerralla 

Pysähtyy, 
haistelee tai 
katselee laitetta 
väh. kahdella 
ohitus- kerralla 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus 
vähenee 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa 
väh. Kahdella 
ohituskerralla 

 84,10 % 10,30 % 0,90 % 0,90 % 
 

8a. AAVEET 
Puolustus/aggr
essio 

Ei osoita 
uhkauseleitä 

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä 

Osoittaa 
uhkauseleitä ja 
useampia 
hyökkäyksiä 

 49,50 % 28,00 % 16,80 % 5,60 % 14,00 % 

8b. AAVEET           
Tarkkaavaisuus 

Yksittäisiä 
vilkaisuja, ja sen 
jälkeen ei 
kiinnostusta / Ei 
kiinnostu lainkaan 

Katselee aaveita 
silloin tällöin 

Tarkkailee aaveita, 
pitkiä taukoja, 
kumpaakin puolet 
ajasta tai koko ajan 
toista 

Tarkkailee aaveita, 
lyhyitä taukoja 

Tarkkailee 
molempia aaveita 
koko osion ajan 

 0,90 % 12,10 % 50,50 % 24,30 % 41,10 % 

8c. AAVEET                             
Pelko 

On ohjaajan 
edessä tai sivulla 

On enimmäkseen 
ohjaajan edessä 
tai sivulla, pientä 
välimatkan ottoa 

On enimmäkseen 
ohjaajan edessä 
tai sivulla, 
vaihtelee paon ja 
kontrollin välillä 

On enimmäkseen 
ohjaajan takana, 
vaihtelee paon ja 
kontrollin välillä 

Peruuttaa 
enemmän kuin 
taluttimen mitan 
tai lähtee paikalta 
/ Pakenee 

 28,00 % 22,40 % 27,10 % 8,40 % 1,90 % 
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8d. AAVEET                       
Uteliaisuus 

Menee 
katsomaan, kun 
ohjaaja on ottanut 
avustajalta hupun 
pois / Ei mene 
ajoissa 

Menee 
katsomaan, kun 
ohjaaja puhuu 
avustajan kanssa 
ja houkuttelee 
koiraa 

Menee 
katsomaan, kun 
ohjaaja seisoo 
avustajan vieressä 

Menee 
katsomaan, kun 
ohjaaja on 
edennyt 
puoleenväliin 

Menee katsomaan 
ilman apua 

 17,80 % 23,40 % 19,60 % 19,60 % 
 

8e. AAVEET             
Kontaktinotto 
aaveeseen 

Torjuu kontaktia / 
Ei mene ajoissa 

Hyväksyy 
avustajan 
tarjoaman 
kontaktin, mutta 
ei vastaa siihen 

Vastaa avustajan 
tarjoamaan 
kontaktiin 

Ottaa itse 
kontaktia 
avustajaan 

Innostunutta 
kontaktinottoa 
avustajaan, esim. 
hyppii tai vinkuu 

 5,60 % 
 

1,90 % 75,70 % 
 

9a. LEIKKI 2                    
Leikkihalu 

Ei leiki - ei osoita 
kiinnostusta 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta 

Leikkii - aktiivisuus 
lisääntyy/vähenee 

Leikkii - aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen 

Leikkii - aloittaa 
erittäin nopeasti ja 
on hyvin aktiivinen 

 17,80 % 26,20 % 42,10 % 13,10 % 0,90 % 

9b. LEIKKI 2                
Tarttuminen 

Ei tartu 
esineeseen 

Ei tartu, nuuskii 
esinettä 

Tarttuu 
esineeseen 
viiveellä tai 
etuhampailla 

Tarttuu heti koko 
suulla 

Tarttuu heti, 
nappaa esineen 
vauhdista 

 32,70 % 20,60 % 29,00 % 13,10 % 4,70 % 

10. 
AMPUMINEN 

Ei häiriinny, 
havaitsee nopeasti 
ja sen jälkeen 
täysin 
välinpitämätön 

Häiritsevyys 
lisääntyy leikin/ 
passiivisuuden 
aikana, sen jälkeen 
välinpitämätön 

Kiinnostuu 
laukauksista, 
yleisöstä tms, 
mutta palaa 
leikkiin/ 
passiivisuuteen 

Keskeyttää leikin/ 
passiiv., lukkiutuu 
yleisöä, laukauksia 
tms kohden, ei 
palaa leikkiin/ 
passiivisuuteen 

Häiriintynyt, 
pelokas / Yrittää 
paeta / Ohjaaja 
luopuu 
ampumisesta 

 27,10 % 13,10 % 23,40 % 17,80 % 17,80 % 

 

Siinä missä MH-luonnekuvaus, ja myös luonnetesti, testaavat pääasiassa koiran rohkeus - arkuus -
persoonallisuuskategoriaa, vuodesta 2016 lähtien koirien persoonallisuutta ja kognitiivisia ominaisuuksia on 
voitu testata SmartDog-testissä.  SmartDog-testillä voidaan saada käsitystä koiran impulsiivisuudesta ja 
itsehillinnästä, muistista, ongelmanratkaisukyvystä ja siitä miten koira käyttää ongelmanratkaisussaan 
ihmistä apunaan. Nämä ominaisuudet vaikuttavat koiran oppimiseen ja koulutettavuuteen sekä voivat 
vaikuttaa myös mahdollisen ongelmakäytöksen syntyyn. 

4.2.5. Käyttö- ja koeominaisuudet 
Rodun alkuperäinen käyttö                     

Australiankelpie on alun perin lammaspaimen. Australiassa lammastila voi olla kooltaan 500 000 hehtaaria ja 
nautatila jopa yli kolme miljoonaa hehtaaria. Näissä olosuhteissa tarvittiin itsenäiseen työskentelyyn 
kykeneviä, älykkäitä ja kestäviä paimenkoiria. Koirilla tuli olla voimakas paimennusvietti ja halu tehdä töitä 
isäntänsä kanssa. Niiden tuli olla luonteeltaan periksiantamattomia ja korkean työskentelyhalukkuuden 
omaavia, jotta ne pystyivät paimentamaan enemmän tai vähemmän villejä karjalaumoja ja äksyjä 
merinolampaita. Luonteenlujuudesta ja oma-aloitteisuudesta huolimatta australiankelpiestä muotoutui 
vähään tyytyvä, tottelevainen ja helposti koulutettava työkoira. Se on väsymätön työskentelijä, joka jaksaa 
keskittyä tehtäväänsä säästä ja ulkopuolisista häiriöistä piittaamatta. 

Paimennusvaisto on synnynnäinen, saalisvaistoon pohjautuva käytösmalli, josta puuttuu saalistuksen 
viimeinen vaihe eli saaliin tappaminen. Australiankelpie on ns. kokoava paimenkoira, eli se pyrkii hakemaan 
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ja kokoamaan paimennettavat eläimet yhteen ja kuljettamaan ne ohjaajan luokse. Paimennus vaatii koiralta 
ehdotonta kuuliaisuutta ja erinomaista herkkyyttä lukea sekä ohjaajan että lampaiden antamia signaaleja. 
Paimennuksessa tarpeelliset käyttäytymismallit ovat samoja ominaisuuksia, jotka tekevät australiankelpiestä 
erinomaisen koiran erilaisiin koiraharrastuslajeihin. 

Australiassa working kelpie on tärkein paimenkoiraroduista. Niitä käytetään lammas- ja lihakarjatiloilla sekä 
laiduntyössä että niin kutsuttuina yard-koirina, jotka osaavat painostaa eläimiä esimerkiksi lajitteluaitoihin ja 
kuljetusautoihin työskennellen eläinten lähellä ja tarvittaessa niiden selkiä pitkin. Laiduntyöhön erikoistuneet 
niin kutsutut paddock/field koirat ovat laajakaarisia, älykkäitä paimenia, jotka osaavat kerätä eläimiä kokoon 
laajoilta laitumilta. Nämä paimennustyylit ovat perinnöllisiä ja siten on mahdollista ostaa tietyllä tyylillä 
paimentava koira, joka sopii tilan tarpeisiin. 

Suomen working kelpiet työskentelevät enimmäkseen nautakarjatiloilla sekä lypsy- että liharotuisten 
eläinten kanssa. Niiden valttina paimennustyössä on hyvä eläinsilmä ja kyky ennakoida sekä eläinten liikkeitä, 
että tulevia työtehtäviä, jolloin ne parhaimmillaan tuntuvat itse hoitavan työnsä ohjaajan apuna, ilman 
tarkkaa käskytystä. Tämä vaatii kuitenkin hyvän peruskoulutuksen. 

Working kelpieitä työskentelee myös lammas- ja vuohitiloilla ja lisäksi ne soveltuvat siipikarjan 
paimennukseen. Working kelpieitä on tavattu Suomessa myös sika- ja poropaimenina. 

Kokeet 

Luonteeltaan ja käyttöominaisuuksiltaan australiankelpie on myös harrastuskoiraksi sopiva ja niitä 
tavataankin rodun yksilömäärään nähden paljon erilaisissa koiraharrastuslajeissa. Australiankelpielle 
tyypilliset ominaisuudet, kuten yhteistyöhalu sekä väsymättömyys, tekevät siitä mainion harrastuskoiran. 
Australiankelpie kykenee itsenäiseen työskentelyyn, mutta pysyy samalla ohjattavissa, mikä tekee siitä 
suositun etenkin agilitykoirana. 

Valtaosa australiankelpieistä on tänä päivänä Suomessa harrastuskoirina eri koiraharrastuslajeissa. Etenkin 
agility on kelpieharrastajien suosiossa. Myös tottelevaisuuskokeissa australiankelpieiden kanssa kilpaillaan 
ahkerasti ja rodussa onkin jo lukuisia agility- ja tokovalioita. Palveluskoirakokeiden käyntimäärät ovat 
yleisestikin olleet laskussa ja myös palveluskoirakokeisiin osallistuneiden australiankelpieiden määrä on ollut 
viime vuosina laskusuuntainen ollen vuonna 2019 13 kpl, kun vuonna 2015 käyntejä oli 23 kpl. Uudempana 
lajina mukaan on tullut rallytoko, johon australiankelpie sopii innokkuutensa ja koulutettavuutensa puolesta 
erinomaisesti. Viimeisen viiden vuoden aikana myös vesipelastus on kasvattanut suosiotaan. 

Kennelliiton alaisiin bordercollieiden ja australiankelpieiden (BC&AK) -paimennuskokeisiin osallistuneiden 
australiankelpieiden määrä on ollut lievässä nousussa ja vuonna 2019 paimennuskokeissa starttasi 
kymmenen kelpietä. Starttimäärät eri luokissa ovat myös olleet kasvussa. Vuoden 2017 jälkeen working 
kelpieitä on nähty myös BC&AK -paimennuskilpailuiden 3-luokassa ja vuonna 2018 on saavutettu myös 
ensimmäinen 1-tulos 3-luokasta. 

Vuodesta 2019 alkaen australiankelpieillä on ollut mahdollisuus osallistua myös FCI:n alaisiin Traditional Style 
(TS) -kilpailuihin. Muutos pohjautuu siihen, että Keski-Euroopassa australiankelpiet on siirretty kokonaan 
kilpailemaan FCI:n alaisiin TS-kilpailuihin, mutta Suomessa kilpailuoikeus säilyy myös BC&AK-kilpailuissa. 

Traditional Style -kilpailut eroavat säännöiltään ja tehtäviltään paljonkin bordercollieille ja australiankelpieille 
suunnatuista kilpailuista eikä traditional style -kilpailuiden tehtävät testaa kovinkaan hyvin australiankelpien 
paimennusominaisuuksia, joihin kuuluu olennaisena osana kyky hakea ja koota lammaslaumaa hyvinkin 
kaukaa, toimia itsenäisesti etäällä ohjaajasta ja silti ottaa ohjausta vastaan. Rodun kotimaassa working 
kelpieitä kasvatetaan niin sanotuissa yard- sekä field-linjoissa, mutta iso osa kelpieistä toimii kuitenkin 
luontevasti molemmissa tehtävissä. TS-kilpailut eivät mittaa yard-tyyppisten koirienkaan tyypillisiä 
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ominaisuuksia, mutta voivat toki tarjota mahdollisuuden uusille kelpieharrastajille lähteä kokeilemaan 
paimennuskilpailuja matalammalla kynnyksellä. TS-kilpailut voivat myös mahdollistaa paimennuskilpailuihin 
osallistumisen muille kuin paimenjalostetuille working kelpieille. Toivottavaa olisi, että TS-kilpailut toimisivat 
tarvittaessa nimenomaan välivaiheena siirtyessä BC&AK-kilpailuihin kilpailemaan, jotka toimivat 
australiankelpielle paimennusominaisuuksien aidompana mittarina. 

Taulukko 10. Kokeisiin osallistuneet australiankelpiet vuosina 2010-2019 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

AGI 96 116 136 164 159 170 173 159 173 175 
TOKO 57 74 100 107 100 100 72 74 59 61 
LT 14 33 31 54 28 19 38 29 38 34 
BH 14 22 18 20 14 24 11 19 9 13 
PAIMENNUKSEN 
ESIKOE          3 

PAIMENNUSKOE, 
TS          1 

PAIMENNUSKOE, 
BC&AK 

2 4 2   6 4 8 8 6 10 

PK 13 20 13 23 21 23 22 21 19 13 
PELASTUS 7 3 6 4 4 3 4 2 2 3 
RALLYTOKO     23 52 78 80 61 77 
VEPE  2 2   1 5 6 7 7 7 
KOIRATANSSI    3 1 1 2 1 2   
VALJAKKOHIIHTO      2     1 2 
MEJÄ 1 2 1 2 1     1 2 1 

 

Alkuperäiset rodunomaiset käyttäytymistarpeet 

Australiankelpien rodunomainen luonne tulee parhaiten selville paimennuskäytössä, olkoon se sitten arkityö 
tai paimennuskoe. Suomen Paimenkoirayhdistys ry on järjestänyt paimennuskokeita 1980-luvulta lähtien ja 
SBCAK järjesti ensimmäiset SKL:n alaiset paimennuskokeet kesällä 2009. Paimennuskokeiden tehtävät ovat 
aivan samoja tehtäviä kuin mitä arkisessa työssä lampaiden tai nautojen kanssa tulee vastaan. Nämä 
paimennuksessa tarpeelliset käyttäytymismallit ovat samalla ominaisuuksia, jotka tekevät 
australiankelpiestä erinomaisen koiran myös muihin harrastuslajeihin. 

Working kelpien ja harrastuslinjaisen australiankelpien linjaero näkyy voimakkaimmin paimennusvietin 
voimakkuudessa ja niin sanotussa karjasilmässä, eli koiran kyvyssä luontaisesti ennakoida paimennettavien 
eläinten käyttäytymistä. Harrastuslinjaisilla koirilla taipumukset eivät usein enää riitä tilapaimennukseen. 
SPKY:ssä rekisteröitäville working kelpieille annetaan paimennustakuu, joka oikeuttaa uuteen koiraan tai 
koiran hinnan korvaamiseen, jos koira ei sovellu työhönsä. 

Australiankelpie on vilkas ja aktiivinen rotu, joka vaatii toimintaa ja tehtäviä ollakseen tyytyväinen. Eri 
harrastuslajit riittävät täyttämään australiankelpien toiminnantarpeen, oli se sitten agility, toko tai jokin muu 
laji. Jokaisen harrastuslinjaisen australiankelpien ei tarvitse päästä paimentamaan, koska niillä harvemmin 
on kykyjä varsinaiseen työhön, vaikka osoittavatkin kiinnostusta lampaita kohtaan ja omaavat joitakin oikeita 
toimintamalleja. 
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4.2.6. Arkikäyttäytyminen 

Australiankelpie on hyvin tarkkaavainen, innokas, toimelias, älykäs, sopeutuvainen, uskollinen, kestävä ja 
väsymättömän tarmokas paimenkoira. Jalostustoimikunta keräsi 29.11.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana 
tietoa australiankelpieiden arkikäyttäytymisestä kyselyllä, johon vastasi yhteensä 360 australiankelpien 
omistajaa (narttuja 53%, uroksia 47%) (Liite 1). Suurin osa kyselyyn vastanneiden australiankelpieistä on 
harrastus- tai kilpailukoiria (66,7%) tai eläkkeellä aktiivisesta harrastamisesta (11,1%). Vastanneiden 
australiankelpieistä 10% on kotikoiria ja 7,8% työkoiria. 

Arkikäyttäytymiskyselyn perusteella arki kelpien kanssa koetaan pääsääntöisesti vaivattomaksi, 
matkustamisen koiran kanssa sujuvan ongelmitta sekä koiran suhtautuvan käsittelytilanteisiin rauhallisesti 
ilman merkittävää vastustelua. 76,7% vastaajista kertoo, että arki koiran kanssa on helppoa ja vaivatonta 
sekä 62,5%, että koiralla ei esiinny arkielämää haittaavaa vilkkautta. Vastaajista 19,7% kertoo, että arjessa 
vaaditaan erityisjärjestelyjä ajoittain. Syiksi erityisjärjestelyille on kerrottu muun muassa tilan rajaaminen 
koiran ollessa yksin joko helpottamaan koiran rauhoittumista, tuhojen välttämiseksi tai talouden koirien 
eristämiseksi toisistaan. 4,2% vastanneista kertoo koiralla olevan vaikeuksia rauhoittua kotioloissa. Kuitenkin 
90,6% vastanneista arvioi koiran nukkuvan tai olevan rennosti yksin jäädessään. 

Arkikäyttäytymiskyselyn mukaan suurin osa kelpieistä suhtautuu samaa ja eri sukupuolta oleviin koiriin 
ottamalla ystävällistä kontaktia tai välinpitämättömästi. Mielistelevää, dominoivaa tai aggressiivista 
suhtautumista toisiin koiriin esiintyy vain vähän ja tällöinkin käyttäytyminen saattaa riippua ympäristöstä, 
kohdattavan koiran käyttäytymisestä sekä siitä, ovatko koirat hihnassa vai vapaina.  Suurin osa vastanneista 
kertoo koiran suhtautuvan vieraisiin ihmisiin ystävällisesti ja avoimesti tai yli-innokkaasti ja riehakkaasti. 
Koiran suhtautuminen vieraisiin ihmisiin ei ole juurikaan erilaista esimerkiksi lapsia tai miehiä kohtaan. 
Kyselyyn vastanneista 34%:lla on perheessä lapsia ja vain 9% kertoo koiralla olleen vaikeuksia sopeutua 
lapsiperheeseen.  

Haittaavaa vilkkautta vastaajat kertovat esiintyvän vieraissa paikoissa (12,8%) sekä treenitilanteissa (6,9%). 
Harrastuksissa kelpieillä ei enimmäkseen esiinny tilanteen kuormittavuuteen nähden suhteettoman 
voimakasta paineistumista tai herkkyyttä (70,6%). Jos paineistumista esiintyy, se liittyy usein ihmisen 
turhautumiseen tai tiettyihin ympäristöihin ja tilanteisiin. Paineistumisen kerrotaan ilmenevän esimerkiksi 
hitaampana työskentelynä, koiran hermostuneisuutena, kiihtymisenä tai ylireagointina ympäristön 
ärsykkeisiin. 

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista koirat eivät reagoi pelottaviin ääniin merkittävästi “vapaalla” 
ollessa (68,6%) tai töissä (74,4%). Pelkoreaktioiden alkamisikään annettiin 77 vastausta. Useimmin 
pelkoreaktiot esimerkiksi ilotulitteisiin, laukauksiin, ukkoseen tai työkalujen ääniin ovat alkaneet 2-4 vuoden 
tai 6 kk - 2 vuoden iässä. 

Australiankelpieiden lisääntymiskäyttäytyminen on yleensä ongelmatonta. Pentueseurantaan annettujen 
vastausten perusteella astutukset tapahtuvat pääosin luonnollisesti. Ulkomaalaisten ja erityisesti 
australialaisten urosten kohdalla käytetään keinosiemennystä, eikä astumisongelmista johtuvia 
suunnittelemattomia keinosiemennyksiä ei juurikaan tapahdu. Australiankelpiet ovat yleensä myös erittäin 
hyviä emoja ja emojen hoivakäyttäytyminen alkaa lähes aina heti synnytyksen aikana eikä erityistä apua 
hoivassa tarvita. Vain kahdessa vastauksessa apua hoivassa on tarvittu väliaikaisesti. 

4.2.7. Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden 
korjaamisesta 
Australiankelpiet ovat pääsääntöisesti varsin helppoja koiria arjessa, mikäli niille tarjoaa riittävästi tekemistä 
ja kasvatus on johdonmukaista. Kelpiet nauttivat ihmisten seurasta ja ihmisten kanssa työskentelystä sekä 
ovat tyypillisesti varsin sosiaalisia ihmisiä kohtaan. Pääsääntöisesti kelpiet tulevat toimeen myös muiden 
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koirien kanssa. Jonkin verran kelpieiden kanssa tarvitaan erityisjärjestelyitä arjessa, kuten yksin ollessa tilan 
rajaamista helpottamaan koiran rauhoittumista ja tuhojen välttämiseksi tai ajoittaista eristämistä 
kiihdyttävissä ja rutiineista poikkeavissa tilanteissa.  

Australiankelpieillä esiintyy jonkin verran häiritsevää vilkkautta ja paineistumista harrastuksissa. 
Australiankelpien tulisi olla helposti ohjattavissa ja kyetä rentoutumaan ongelmitta sekä kotona, että muualla 
tehtävien välillä. 

Australiankelpieiden koekäynnit ovat olleet reilussa nousussa kaikissa muissa lajeissa paitsi 
palveluskoiralajeissa, joiden suosio ylipäätään Suomessa on ollut laskussa. Myös paimennusharrastus 
vaikuttaisi olevan nosteessa ja paimennuskoekäynnit sekä kokeissa käyneiden kelpieiden määrä ovat olleet 
nousussa. 

Australiankelpieillä on jonkin verran ääniherkkyyttä. Suomessa luonnetestattujen ja MH-luonnekuvauksen 
suorittaneiden koirien lukumäärä on prosentuaalisesti pieni kokonaisrekisteröinteihin verrattuna ja 
luonnetestattujen koirien osuus on ollut laskussa 2000-luvun alusta lähtien. Testattujen koirien otos ei ole 
siten riittävän kattava antamaan kuvaa koko rodusta eikä vertailukelpoista tietoa australiankelpien luonteista 
ole saatu rodun alkuperämaasta. Kuitenkin Suomessa luonnetestattujen australiankelpieiden joukossa 
laukausalttius on lisääntynyt jalostustoimikunnan tekemän tarkastelun perusteella ja koska ääniarkuuden on 
tutkimuksissa todettu olevan melko vahvasti periytyvä ominaisuus, tulee jalostuksessa kiinnittää erityistä 
huomiota sekä arjen ääniarkuuteen, että myös luonnetestissä saatuun laukauspelottomuuden arvioon. 

Jalostukseen käytettävät yksilöt tulisi testata luonnetestillä tai MH-luonnekuvauksella, tai niillä tulisi olla 
suoritettuna PK-koulutustunnus tai paimennuksen perusrata (PPR1). Myös jalostuskoirien lähisukulaisten 
luonteisiin tulisi kiinnittää huomiota jalostusvalintoja tehdessä. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1. PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat 

Lonkkanivelkuvaus, raja-arvo C, C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen. Minimikuvausikä 12 kk. 

Selän LTV-lausunto, ei raja-arvoa.  

Lonkkaniveldysplasia 

Lonkkadysplasia on sairaus, jossa lonkkanivel on epänormaalin löysä ja reisiluun pää sekä lonkkamalja ovat 
epäyhdenmukaiset. Lonkkanivel muotoutuu kasvun aikana, dysplasia on seurausta kasvun häiriintymisestä. 

Lonkkaniveldysplasia altistaa nivelrikon muodostumiselle. Lonkkaniveldysplasia ei välttämättä aiheuta 
haittaa koiran jokapäiväiseen elämään, mutta useimmiten lyhentää koiran käyttöikää työhön eli 
paimentamiseen tai aktiiviseen harrastamiseen. Pahimmillaan lonkkaniveldysplasia kuitenkin vammauttaa 
koiran jo nuorena. Lonkkaniveldysplasia diagnosoidaan röntgenkuvista. 

Lonkkaniveldysplasia luokituksessa käytetään seuraavaa asteikkoa: 

A  ei muutoksia 
B  lähes normaali / rajatapaus 
C  lievä dysplasia 
D  kohtalainen (keskivaikea) dysplasia 
E  vaikea-asteinen dysplasia 
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Lonkkaniveldysplasia on monitekijäisesti periytyvä sairaus ja perimän lisäksi koiran lonkkanivelen ilmiasuun 
vaikuttavat ulkoiset tekijät kuten kasvuajan ruokinta, kohtuuton rasitus tai nopeakasvuisuus pentuiässä. 

Rekisteröintimääriin suhteutettu tutkittujen koirien määrä on ollut viime vuosina laskussa vuoden 2010 
huipputuloksen jälkeen, jolloin 88% 2010 syntyneistä kelpieistä tutkittiin. Tutkimustulosten valossa 
australiankelpieiden lonkkatilanne on kuitenkin pysynyt hyvänä.  Vuosina 2010-2018 syntyneistä A-
lonkkaisten osuus on hieman korkeampi kuin vuosina 2004-2013 syntyneissä, ja C-lonkkaisten määrä on 
hieman laskenut. Valtaosa tutkituista on A-B-lonkkaisia, C- ja D-lonkkaisten australiankelpieiden osuus on 
pysynyt matalana, ja E-lonkkaisten osuus on hyvin pieni, yhteensä neljä yksilöä vuosien 2010-2019 aikana. 

Taulukko 11.  Vuosina 2010–2018 syntyneiden australiankelpieiden lonkkaniveltilasto 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä 

2010 106 53 27 9 3 1 93 
2011 88 38 20 6 2 0 66 
2012 90 39 13 6 4 1 63  
2013 118 47 27 9 2 0 85 
2014 87 40 12 9 3 1 65 
2015 103 42 28 6 1 0 77 
2016 88 34 21 8 1 0 64 
2017 150 54 33 8 2 0 97 
2018 103 26 13 1 1 1 42 

Yht. 933 373 194 59 19 4 649 
 

Taulukko 12.  Vuosina 2010–2018 syntyneiden australiankelpieiden lonkkaniveltulokset prosentteina 

Vuosi Tutkittu A B C D E 
2010 88 % 57 % 29 % 10 % 3 % 1 % 
2011 75 % 58 % 30 % 9 % 3 % 0 % 
2012 70 % 62 % 21 % 10 % 6 % 2 % 
2013 72 % 55 % 32 % 11 % 2 % 0 % 
2014 71 % 65 % 19 % 10 % 5 % 2 % 
2015 75 % 55 % 36 % 8 % 1 % 0 % 
2016 73 % 53 % 33 % 12 % 2 % 0 % 
2017 65 % 56 % 34 % 8 % 2 % 0 % 
2018 41 % 62 % 31 % 2 % 2 % 2 % 

Yhteensä 70 % 57 % 30 % 9 % 3 % 1 % 
 

Tavoite: Vähintään 70% kannasta on kuvattu lonkkaniveldysplasian suhteen. Lonkkanivelterveys pysyy 
rodussa ennallaan eikä dysplasia-asteiden C-E määrä nouse. 

Suositus: Australiankelpieiden jalostuksessa pitäisi suosia vain A- ja B-lonkkaisia koiria. C-lonkkaisen 
australiankelpien jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan ja sen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen.  C-lonkkaisia 
koiria suositellaan käytettävän jalostukseen enintään yhden normaalikokoisen pentueen verran. 
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Välimuotoinen lanne-ristinikama 

Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja 
perinnöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan 
nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen 
lannenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan 
lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai 
epäsymmetrinen LTV3), jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. Tuloksen LTV4 saaneella 
koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla on 8 tai 6 
lannenikamaa, australiankelpieillä ja paimenkoiraryhmän koirilla useimmiten 8. 

LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla takaselän 
kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään lepoa ja kipulääkkeitä ja 
vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat pärjäävät usein melko hyvin, mutta 
ennuste paluusta harrastus- tai työkoiraksi on epävarma. LTV:stä lausunnon voi saada 12 kuukautta täyttänyt 
koira. 

LTV-muutosten periytymismekanismia ei tunneta ja LTV -muutos voi ilmetä erilaisena jälkeläisillä kuin mitä 
se on vanhemmilla. Näin ollen lievimmän, LTV1 -muutoksen omaava koira voi periyttää myös LTV:n 
vakavampia muotoja, ja toisaalta LTV4 -muutoksen omaava voi periyttää LTV:n lievempiä muotoja tai LTV:n 
suhteen tervettä selkää. LTV-kuvauksia on suoritettu vasta lyhyen aikaa ja virallisia LTV-tuloksia sekä 
vanhemmista että jälkeläisistä on kerääntynyt vasta vähän. Määrä ei ole vielä riittävä, jotta voitaisiin tehdä 
tilastollista vertailua eri LTV-muotojen periytymisestä tai LTV-muutosten periytymisasteesta 
australiankelpieillä, mutta jo nykyinen pieni aineisto australiankelpieistä ja bordercollieista on pystynyt 
osoittamaan LTV-muutosten olevan perinnöllisiä [10]. 

LTV:n arvostelussa käytetty asteikko: 
LTV0  ei muutoksia 
LTV1  jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2) 
LTV2  symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama 
LTV3  epäsymmetrinen lanne-ristinikama 
LTV4 6 tai 8 lannenikamaa 
 

Virallinen LTV-lausunto on ollut mahdollista saada kesäkuusta 2013 alkaen. Vuosina 2010-2018 syntyneistä 
kelpieistä on yhteensä 466 käynyt virallisissa selkäkuvissa. LTV-kuvattujen osuus vuosittain syntyneistä 
kelpieistä on ollut nousussa ja vuonna 2015 syntyneistä jo 71% oli saanut virallisen LTV-lausunnon. Tähän 
mennessä virallisen LTV-lausunnon saaneista kelpieistä 367 kpl eli 80% sai lausunnon ”LTV0 eli ei muutoksia” 
ja 67 kpl eli 15% ”LTV1 jakautunut ristiluun keskiharjanne”. LTV2 on todettu 2% kuvatuista kelpiestä, LTV3 
1,7% kuvatuista ja LTV4 1,3% kuvatuista. Virallisten lausuntojen mukaan voidaan laskea LTV-muutoksia 
esiintyvän 20% kelpieistä.  
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Taulukko 13.  Vuosina 2010–2018 syntyneiden australiankelpieiden LTV-tulokset 

Syntymävuosi Syntyneitä LTV0 LTV1 LTV2 LTV3 LTV4 Yhteensä 
kuvattu 

2010 106 9 1 2 1 0 13 
2011 88 25 4 2 0 1 32 
2012 90 29 4 0 0 0 33 
2013 118 57 8 1 0 0 66 
2014 87 41 9 0 2 3 55 
2015 103 55 15 1 1 1 73 
2016 88 49 11 1 0 0 61 
2017 150 72 10 1 4 1 88 
2018 103 30 5 1 0 0 36 

Yhteensä 933 367 67 9 8 6 457 
 

Taulukko 14.  LTV-muutosten osuus vuosina 2010–2018 syntyneillä australiankelpieillä 

Syntymävuosi Tutkittu LTV0 LTV1 LTV2 LTV3 LTV4 
2010 12 % 69 % 8 % 15 % 8 % 0 % 
2011 36 % 78 % 13 % 6 % 0 % 3 % 
2012 37 % 88 % 12 % 0 % 0 % 0 % 
2013 56 % 86 % 12 % 2 % 0 % 0 % 
2014 63 % 75 % 16 % 0 % 4 % 5 % 
2015 71 % 75 % 21 % 1 % 1 % 1 % 
2016 69 % 80 % 18 % 2 % 0 % 0 % 
2017 59 % 82 % 11 % 1 % 5 % 1 % 
2018 35 % 83 % 14 % 3 % 0 % 0 % 

Yhteensä 49 % 80 % 15 % 2 % 2 % 1 % 
 

Tavoite: Kerätään tietoa LTV-muutosten yleisyydestä rodussa ja ennaltaehkäistään muutosten yleistymistä 
pienessä populaatiossa, kaventamatta kuitenkaan liiaksi jalostuspopulaatiota. 70% kannasta kuvataan LTV-
muutosten osalta. 

Suositus: Jalostukseen käytettävät australiankelpiet kuvataan LTV:n osalta virallisesti (PEVISA). Jalostuksessa 
LTV1-4 -lausunnon saanut australiankelpie yhdistetään vain LTV0-lausunnon saaneen australiankelpien 
kanssa. Oireilevat australiankelpiet tulee jättää pois jalostuksesta. 

4.3.2. Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat 

Patellaluksaatio 
Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. Jalka-
asento on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat, jolloin polvilumpio voi subluksoitua (mennä 
osittain sijoiltaan) tai luksoitua polven liikkeen aikana. Polvilumpion rakennetta säätelevät useat eri geenit, 
joiden esilletuloa myös ympäristö muokkaa. 
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Patellaluksaatio jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Eläinlääkäri tutkii polvet 
tunnustelemalla. I - asteen luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. II- ja III - asteen 
luksaatioissa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa 
sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten 
normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen).  IV - asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi 
pois paikoiltaan. 

Usein oireet huomataan tapaturman jälkeen, vaikka kyseessä on synnynnäinen vika. Patellaluksaatio voi 
myös pahentua ja tämän vuoksi alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi 
vuotta ja tutkimus tulisi uusia myöhemmin. 

Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Jos tämä ei auta, 
patellaluksaatiota voidaan hoitaa kirurgisesti. Leikkausmenetelmiä on useita. Vaikeimman asteen 
luksaatioissa hoito voi vaatia useita leikkauksia ja ennuste voi olla huono. 

Arvostelussa käytetään Putnamin asteikkoa. Luksaatio voi olla mediaalinen ja/tai lateraalinen: 

0 Polvilumpio ei luksoidu 
1 Polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti 

ja patella saadaan luksoitumaan mikäli polvea samalla ojennetaan. Patella saattaa 
luksoitua ajoittain, mutta se palautuu itsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen 
kiinnityskohta saattaa olla lievästi kiertynyt. 

2 Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio luksoituu 
polvea koukistettaessa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyy poissa telaurasta kunnes 
se asetetaan takaisin paikoilleen. Sääriluun (tibia) yläosa on kiertynyt jopa 30 astetta 
sisäänpäin (pienet koirat). 

3 Polvilumpio on yleensä luksoituneena. Lumpio saadaan asetettua tilapäisesti paikoilleen. 
Sääriluun yläosa on kiertynyt jopa 30–60 astetta. 

4 Polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä se pysy telaurassa ilman leikkausta. Sääriluun 
yläosa kiertynyt jopa 90 astetta. 

 
Vuosina 2010-2018 syntyneistä virallisesti tutkituista australiankelpieistä seitsemällä (7) on todettu toisessa 
polvessa mediaalinen patellaluksaatio aste 1, kahdella (2) lateraalinen patellaluksaatio aste 1 ja yhdellä (1) 
mediaalinen patellaluksaatio aste 2. Loput 338 polvitutkittua koiraa eli 97% on lausuttu terveiksi. On 
kuitenkin huomattava, että kaikki tapaukset eivät tule ilmi virallisessa polvitutkimuksessa, varsinkaan jos 
koira on tutkittu ainoastaan nuorena. Koiranetissä ei myöskään näy polvien osalta operoidut koirat. 
Australiankelpieillä on raportoitu eriasteisia patellaluksaatioita kymmenen (10) kappaletta SBCAK ry:n 
Terveystietokantaan. Terveystietokantaan ilmoitetuista tapauksista valtaosa on vaatinut leikkaushoitoa 
(yhdeksän leikattua polvea), yhden koiran kohdalla on päädytty eutanasiaan. Koska Terveystietokannan 
aineisto on vielä suppea, on syytä epäillä, etteivät kaikki tapaukset ole tulleet yhdistyksen tietoon. Yhdistys 
toivookin kaikista tapauksista raportoitavan Terveystietokantaan. On erittäin tärkeää pitää huolta, ettei 
patellaluksaatio pääse yleistymään rodussa. (SBCAK Terveystietokanta 2020) 
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Taulukko 15. Patellaluksatiotilasto vuosina 2010-2018 syntyneillä australiankelpieillä 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 4 Yhteensä 
Operoituja 

polvia 
2010 106 51 0 0 0 0 51 0 
2011 88 30 1 0 0 0 31 1 
2012 90 27 1 0 0 0 28 1 
2013 118 47 0 0 0 0 47 0 
2014 87 39 0 0 0 0 39 1 
2015 103 43 2 0 0 0 45 2 
2016 88 32 0 0 0 0 32 0 
2017 150 49 3 1 0 0 53 4 
2018 103 20 2 0 0 0 22 0 
Yhteensä 933 338 9 1 0 0 348 9 
Yhteensä 
% 

  97 % 3 % 0 % 0 % 0 % 348   

KoiraNet Jalostustietojärjestelmä 1/2020 

Tavoite: Kerätään tietoa patellaluksaation yleisyydestä rodussa. Tarkkaillaan yleisyyttä ja reagoidaan 
tilanteeseen, mikäli luksaatiot yleistyvät rodussa. 

Suositus: Patellaluksaatiota sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Lisäksi kaikilla jalostukseen 
käytettävillä koirilla tulisi olla virallinen polvitutkimustulos 0/0 tuloksella. Jalostuskoirien polvet tulisi tutkia 
myös vähintään 3-vuotiaana, jotta iän myötä etenevä patellaluksaatio voidaan poissulkea. 

Sydänsairaudet 

Australiankelpieillä on todettu viimeisen viiden vuoden aikana huomattava määrä sydämen sivuääniä sekä 
Suomessa että ulkomailla. Useimmiten kyse on ollut täysin oireettomasta koirasta ja sivuääni on löytynyt 
jonkun muun eläinlääkärikäynnin yhteydessä. Perinnöllisten tekijöiden lisäksi sydänsairautta voi aiheuttaa 
ikääntymiseen liittyvät rappeumamuutokset ja toissijaisesti jokin muu sairaus, kuten kilpirauhasen 
vajaatoiminta, sydänlihaksen tulehdus, hapenpuute esimerkiksi nukutuskomplikaatiossa, kasvaimet tai 
trauma. Tavallisimmin sydänsairautta epäillään joko sivuäänen, rytmihäiriön tai sydänsairaudelle tyypillisten 
oireiden perusteella. Tavallisimpia sydänsairauden oireita ovat yskä, yölevottomuus, hengenahdistus ja 
rasituksensiedon heikkeneminen.  

Australiankelpieillä useimmiten todettu sydänsairaus on vasemman eteiskammioläpän (mitraaliläppä, 
hiippaläppä) vuoto. Useissa tapauksissa läppävuotoa on todettu jo 5-7 vuotiailla koirilla, mikä on rodun 
kannalta huolestuttava löydös. Useilla koirilla sairaus on pysynyt pitkään lieväasteisena ja toteamisesta 
lääkehoidon aloittamiseen on kulunut useita vuosia. Muutamilla yksilöillä läppäsairaus on kuitenkin edennyt 
nopeasti. Yksilötasolla on vaikea arvioida, milloin kyseessä on kehityshäiriö ja milloin ikääntymiseen liittyvä 
prosessi. Karkeana sääntönä voi pitää sitä, että mitä nuorempana läppävuoto havaitaan, sitä 
todennäköisemmin kyseessä on kehityshäiriö. Läppäsairauden periytymismekanismia ei vielä tunneta, mutta 
se vaikuttaa olevan perinnölliseltä.  

Harvinaisempana löydöksenä australiankelpieillä on todettu sydänlihaksen etenevää rappeumaa eli 
dilatoivaa kardiomyopatiaa (DCM). Tämä sairaus etenee huomattavasti läppävuotoa nopeammin ja johtaa 
useimmiten koiran menehtymiseen jo nuorella iällä. Lisäksi muutamilla australiankelpieillä on todettu muita 
synnynnäisiä sydänsairauksia kuten väliseinäaukkoja ja hidasrytmisiä ongelmia.  

Vuosien 2015-2019 aikana virallisessa sydänkuuntelussa on käynyt 76 koiraa, joissa sivuääni on löytynyt 
kahdelta koiralta. Virallisessa sydänultrassa on saman ajanjakson aikana käynyt yhteensä 18 
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australiankelpietä ja näistä sairaaksi (mutta oireettomaksi) on todettu viisi koiraa. Rotujärjestön 
Terveystietokantaan on ilmoitettu yhteensä 20 sydänsairasta koiraa, näistä kahdella on todettu DCM, 
suurimmalla osalla läppävuoto. Koiranetin kuolinsyytilaston mukaan vuosina 2000-2019 syntyneistä 
australiankelpieistä 15 koiraa on ilmoitettu kuolleeksi sydänsairauden takia. Näistä viiden koiran kuolinsyy 
on sydämen läppävuoto, kolmen DCM, neljän muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta ja kolmen osalta 
sydänsairautta ei ole tarkemmin eritelty (KoiraNet 15.1.2020). 

Tavoite: kerätä mahdollisimman paljon tilastotietoa tutkituista koirista ja todetuista löydöksistä. 

Suositus: Virallinen sydänkuuntelu erityisesti jalostukseen käytettäville koirille. Sairaaksi todettujen koirien 
lähisukulaisten ultraäänitutkimus ennen jalostuskäyttöä. Sydänsairaaksi todettua yksilöä ei tule käyttää 
jalostukseen. 

Osteokondroosi 

Osteokondroosi eli OC on nivelen kasvuhäiriö, joka australiankelpieillä esiintyy useimmiten olkanivelessä, 
mutta voi muodostua myös esim. kyynär-, polvi- tai kinnerniveleen. Sairaus ilmenee kasvuikäisillä pennuilla, 
noin 4-8 kk iässä, ja oireilee ontumisena. Sairauden muotoa, jossa niveleen kehittyy rustoläppä tai irtopala, 
kutsutaan nimellä osteochondritis dissecans eli OCD. Sairauden arvellaan olevan monitekijäinen eli ilmiasuun 
vaikuttavat perinnöllisen alttiuden lisäksi todennäköisesti myös ympäristötekijät kuten kasvuiän ravinto ja 
fyysinen rasitus. 

OC-muutokset vaativat lievimmissäkin tapauksissa pitkää lepoa, mutta OCD vaatii leikkaushoitoa 
irtopalan/irtopalojen poistamiseksi ja tulokset ovat paremmat, mitä nopeammin oireiden alkamisen jälkeen 
leikkaus suoritetaan. Leikkauksen jälkeen koirat usein pystyvät palaamaan harrastusten pariin, mutta 
OCD:hen liittyy myös myöhemmin kehittyvät nivelrikkomuutokset. OCD:ta on todennäköisesti ollut rodussa 
aina, mutta vasta viime aikoina on asiaan alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Osasyynä diagnoosien 
yleistymiseen voi olla lisääntynyt tarkempi ontumisien tutkiminen ja diagnostiikka.  

Osteokondroosia on Suomessa tavattu lähinnä working kelpieillä. Tällä hetkellä virallista tietoa OCD:ta 
sairastavista kelpieistä ei ole saatavilla, vaan tieto perustuu epävirallisiin kasvattaja- ja 
omistajahaastatteluihin sekä SBCAK Terveystietokantaan ilmoitettuihin tapauksiin (kaksi tapausta). 

Tavoite: Osteokondroosin esiintyvyyttä tulee seurata tulevaisuudessa tarkoin. Yhdistys toivookin kaikista 
tapauksista raportoitavan Terveystietokantaan, jotta tapausten määrää ja kehitystä pystyttäisiin 
seuraamaan.   

Suositus: OC- sairasta koiraa ei käytetä jalostukseen. Yhdistelmää, josta on syntynyt OC-sairaita pentuja, ei 
tule uusia. Olkanivelten virallinen OC-kuvaus on suositeltavaa jalostuskoirilla erityisesti, jos suvussa on 
todettu OC-sairaita koiria. 

Silmäsairaudet 

Australiankelpieillä todetaan silmätarkastuksissa harvoin poikkeavuuksia, vuositasolla muutamalla 
silmäpeilatulla koiralla. Silmäsairauksien kohdalla koiran mahdollisesta jalostuskäytöstä tulee keskustella 
eläinlääkärin ja jalostustoimikunnan kanssa. 

Australiankelpieillä todetaan vuositasolla yksittäistapauksia perinnöllistä kaihia, lasiaisrappeumaa, 
verkkokalvon kehityshäiriötä (RD), distichiasista, PPM-muutoksia (iris-iris) sekä PHTVL/PHPV-muutoksia. 
Lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana on todettu yhdellä kelpiellä kyynekanavan poikkeavuus sekä 
kaksi CEA-tapausta. 
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Perinnöllistä kaihia ei tule sekoittaa vanhuusiän kaihiin. Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja 
voi johtaa sokeutumiseen jo nuorella iällä.  RD-muutokset ovat olleet lieväasteisia multifokaalisia muutoksia 
ja samoin PHTVL/PHPV-muutokset ovat useimmiten lieviä asteen 1 muutoksia, mutta myös asteen 2-6 
muutos on todettu. Distichiasis-muutokset eli ylimääräiset ripset ovat myös yleensä lieväasteisia löydöksiä. 

PRA eli progressiivinen retinan atrofia on verkkokalvon etenevä surkastuma, joka edetessään johtaa koiran 
sokeutumiseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa on ollut kaksi PRA-epäilyä 
australiankelpieillä, jotka on myöhemmin silmäpeilattu terveiksi. Varmoja PRA-tapauksia ei siis ole tiedossa. 
Perinnöllisistä silmäsairauksista voi lukea tarkemmin Kennelliiton perinnöllisten silmäsairauksien ohjeesta. 

Taulukko 16. Vuosina 2010-2018 syntyneiden australiankelpieiden silmäpeilaukset ja tulokset 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 
2010 106 70 66 % 67 96 % 
2011 88 42 48 % 37 88 % 
2012 90 30 33 % 29 97 % 
2013 118 44 37 % 41 93 % 
2014 87 41 47 % 37 90 % 
2015 103 54 52 % 48 89 % 
2016 88 36 41 % 36 100 % 
2017 150 38 25 % 36 95 % 
2018 103 9 9 % 9 100 % 

KoiraNet Jalostustietojärjestelmä 1/2020 

Tavoite: Silmäsairauksien yleisyyttä rodussa seurataan ja jalostusvalinnoilla pyritään ehkäisemään 
silmäsairauksien yleistyminen sekä vakavista silmäsairauksista kärsivien koirien syntyminen.  

Suositus: Rotujärjestö suosittelee silmätarkastusta erityisesti jalostukseen käytettäville koirille. Myös koirien 
uusintapeilaus erityisesti vanhemmalla iällä on suositeltavaa, sillä moni silmäsairaus ilmenee vasta iän myötä. 
Jos koiralla on todettu lieviä poikkeavuuksia silmäpeilauksessa, tulee koira yhdistää vain tervesilmäiseen 
kumppaniin. Perinnöllistä kaihia sairastavaa koiraa tai koiraa, jolla on muita vakava-asteisia silmämuutoksia 
(esim. ektooppinen cilia, oireileva distichiasis/trichiasis) ei tule käyttää jalostukseen. PRA-sairasta tai varmaa 
PRA-kantajaa (sairaan koiran jälkeläistä) ei tule käyttää jalostukseen. 

Kyynärnivelen kasvuhäiriö 

Kyynärnivelen kasvuhäiriöllä on eri muotoja. Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on useimmiten 
nivelrikko. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esimerkiksi lonkkien nivelrikko, 
koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla. Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytyminen on monitekijäistä, 
mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. 

Australiankelpieillä kyynärniveldysplasia on harvinainen sairaus, muutoksia todetaan lähinnä 
yksittäistapauksina. Tutkittuna ajanjaksona 2010-2018 yhdeksän koiraa on saanut tuloksen 1, mutta 
vakavampia muutoksia (aste 2 tai aste 3) ei ole todettu viimeisen kymmenen vuoden aikana lainkaan. 
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Taulukko 17.  Kyynärniveltilasto vuosina 2010–2019 syntyneiden australiankelpieiden osalta 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä 
2010 106 90 0 0 0 90 
2011 88 66 0 0 0 66 
2012 90 57 1 0 0 58 
2013 118 80 1 0 0 81 
2014 87 60 1 0 0 61 
2015 103 74 4 0 0 78 
2016 88 63 1 0 0 64 
2017 150 97 0 0 0 97 
2018 103 40 1 0 0 41 
Yhteensä 933 627 9 0 0 636 

KoiraNet Jalostustietojärjestelmä 1/2020 

Taulukko 18. Vuosina 2010-2019 syntyneiden australiankelpieiden kyynärniveltulokset suhteessa samana 
vuonna syntyneisiin 

Vuosi Tutkittu 0 1 2 3 
2010 85 % 100 % 0 % 0 % 0 % 
2011 75 % 100 % 0 % 0 % 0 % 
2012 64 % 98 % 2 % 0 % 0 % 
2013 69 % 99 % 1 % 0 % 0 % 
2014 70 % 98 % 2 % 0 % 0 % 
2015 76 % 95 % 5 % 0 % 0 % 
2016 72 % 98 % 2 % 0 % 0 % 
2017 65 % 100 % 0 % 0 % 0 % 
2018 40 % 98 % 2 % 0 % 0 % 
Yhteensä 68 % 99 % 1 % 0 % 0 % 

 KoiraNet Jalostustietojärjestelmä 1/2020 

Tavoite: Kyynärniveldysplasia tapaukset pysyvät edelleen yksittäistapauksina. 

Suositus: Vain tuloksen 0 saaneita koiria käytetään jalostukseen. 

Epilepsia 

Epilepsialla tarkoitetaan tilaa, jossa häiriöt aivojen sähköisessä toiminnassa aiheuttavat toistuvia 
kouristuksia. Epilepsia voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: primaarinen eli idiopaattinen epilepsia ja 
sekudaarinen eli symptomaattinen epilepsia. Sekundaarinen epilepsia on seurausta aivovauriosta, joka on 
voinut aiheutua esim. aivokasvaimesta, kehityshäiriöstä, ulkoisesta vauriosta (voimakas päähän kohdistunut 
isku), aineenvaihduntasairaudesta, myrkytyksestä yms. Sen sijaan primaarinen eli idiopaattinen epilepsia on 
perinnöllistä, joskin periytymismekanismia useimpien rotujen kohdalla ei vielä tunneta ja se näyttäisi olevan 
erilainen rodusta riippuen [11]. Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan 
häiriö. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, 
autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai 
tajuton. Jos koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös 
paikallisena, jolloin vain yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen 
kohtaus voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi. Idiopaattinen epilepsia puhkeaa tyypillisimmin 1-5 vuoden 
iässä. Parantavaa hoitokeinoa ei ole, mutta lääkehoidolla kohtaukset voidaan saada pysymään hallinnassa. 
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Suomessa on vuosina 2010-2019 Koiranetiin merkitty kuolinsyyksi epilepsia kymmenen australiankelpien 
kohdalla (5,9% ilmoitetuista kuolinsyistä).  Lisäksi SBCAK ry:n Terveystietokantaan on 13 australiankelpien 
diagnoosiksi ilmoitettu epilepsia, joista yhdeksän on eri koiria kuin kuolinsyytilastossa. Epilepsiaa on 
esiintynyt myös muissa maissa ja kirjallisuudessa epilepsia on mainittu rodussa esiintyväksi sairaudeksi. 

Tavoite: Seurataan tilannetta niin Suomen, kuin muun Euroopan osalta. Pyritään ehkäisemään epilepsian 
yleistymistä rodussa.  

Suositus: Koiraa, jolla on todettu primaari, perinnöllinen epilepsia, ei saa käyttää jalostukseen. Myös sairaan 
koiran lähisukulaisten käyttöä tulisi välttää jalostuksessa. Jalostusvalinnoissa tulisi tarkastella koirien 
sukutauluja useamman polven ajalta, eikä kahta sukua, joissa tiedetään olevan sairastuneita koiria, tule 
yhdistää.  

Autoimmuunisairaudet 

Autoimmuunisairauksissa yksilön puolustusjärjestelmä on häiriintynyt ja tuhoaa yksilön omia kudoksia. 
Autoimmuunisairauksia on useita ja useimmiten sairauden puhkeamisen taustalla on perinnöllinen alttius. 

Australiankelpieillä on esiintynyt monia eri autoimmuunisairauksia jokseenkin harvalukuisina. Suomalaisessa 
australiankelpiekannassa on raportoitu yksittäisiä tapauksia mm IMHA:a (immuunivälitteinen hemolyyttinen 
anemia), kilpirauhasen vajaatoimintaa, autoimmuuni konjunktiiittia ja SLE:tä (systeeminen lupus 
erythematosus). Erilaisia allergioita, lähinnä ruoka-aineallergioita, esiintyy jonkin verran. 

Suositus: Autoimmuunisairautta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

Cerebellar abiotrofia (CA) 

CA:ssa eli pikkuaivojen surkastumasairaudessa pennut syntyvät terveinä. Syntymän jälkeen alkavat Purkinjen 
solut tuhoutua pikkuaivoista. Tämä aiheuttaa tasapaino-ongelmia ja koordinaation heikkenemistä. Oireet 
ovat vaihtelevia; jotkut yksilöt eivät pysty edes seisomaan, kun taas joillakin sairaus voi melkein jäädä 
huomaamatta. Tyypillistä kuitenkin on poikkeava askellus sekä tasapaino-ongelmat joissakin tilanteissa. 
Tyypillisin oire on pään nykiminen koiran ollessa levossa. 

Sydneyn yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on löydetty kolme CA:n (celebellar abiotrophy) eli 
pikkuaivojen solurappeumaan liittyvää geenilöydöstä, joiden kuitenkin uskotaan tällä hetkellä olevan 
markkereita eikä varsinaisia kausaalisia geenivirheitä. Näin ollen nämä geenilöydökset eivät 
välttämättä kata kaikkia CA-sairastapauksia ja tulevaisuudessa tieto CA:n periytymismekanismeista voi 
tarkentua. 
 
CA: VMP1 on CA:n muoto, jossa oireita alkaa ilmentyä 6-8 kuukauden iässä. Oireet usein pahenevat 
tämän jälkeen asteittain ja johtavat pahentuessaan usein koiran eutanasiaan. Testin uskotaan 
osoittavan suoraan kausaalista geenivirhettä tai genomissa hyvin läheisesti sijaitsevaa markkeria. 
286:sta tähän mennessä testatusta koirasta viisi koiraa (1,7%) on ollut homotsygootteja riskimarkkerin 
suhteen ja kaikki nämä koirat ovat myös ilmentäneet CA:n oireita eli löydöksen yhteys oireiluun on 
ollut vahva. Testatuista 19,6% on ollut markkerin kantajia. 
 
CA: LINGO3 on varhainen CA:n muoto, jossa oireilu alkaa 4-12 viikon iässä. Tätä muotoa on 
paneelitestauksissa todettu eniten, mutta oireet eivät välttämättä ole yhtä vaikeita kuin edellisessä 
eikä oireet pahene ajan myötä. Testatuista koirista 5,4% oli markkerin suhteen homotsygootteja ja 
näistä 75%:lla oli omistajan raportoimia lieviä tai keskivaikeita oireita kuten pään vapinaa tai 
heikentynyttä koordinaatiota. Markkerin kantajia oli 32,0% testatuista. Osa geenitestin perusteella 
sairaiksi todetuista koirista on ollut omistajien mukaan joko oireettomia tai hyvin lieväoireisia 
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(heikkoutta ainoastaan hienomotoriikassa). Tämän vuoksi laboratoriossa oletetaan, että markkeri joko 
ei ole genomissa niin läheisesti yhteydessä todelliseen kausaaliseen geenivirheeseen kuin edellinen 
VMP1, tai oireiden ilmenemistä saattaa edeltää jokin laukaiseva ympäristötekijä (esimerkiksi 
lämpörasitus). 
 
CA: NUP153 on erittäin harvinainen CA:n muoto, jota on todettu tähän mennessä ainoastaan 
saksalaisessa working kelpie -suvussa ja varmoja CA-tapauksia jotka liittyisivät vain tähän markkeriin 
on niin vähän, että markkeria on pidetty epäluotettavana ja se on poistettu alkuperäisestä 
paneelista. Näin ollen nykyinen paneeli sisältää vain kaksi CA:han liittyvää markkeria: LINGO3:n ja 
VMP1:n. 
 
CA-paneelitesti tarjoaa kelpieille ensimmäisen relevantin geenitestin rodussa todettua sairautta 
koskien ja geenitestaus voi kuitenkin antaa hyödyllistä lisätietoa ja parhaimmillaan geenitestaaminen 
mahdollistaa sairastuneiden koirien lähisukulaisten ja geenivirheen kantajien käyttämisen turvallisesti 
jalostuksessa geenitestatun terveen parituskumppanin kanssa, mahdollistaen siten mahdollisimman 
laajan tehollisen populaation hyödyntämisen. 
 

CA on suhteellisen harvinainen, vaikka vakavuusasteeltaan huomattavan merkittävä. Suomessa tiedetään 
syntyneen yksi CA-pentue vuonna 2009, jossa toinen vanhempi oli paimenlinjainen australiankelpie ja toinen 
linjaristeytystaustainen. Vuonna 2018 on syntynyt viimeisin pentue, jossa on ollut CA-sairas pentu. 
Euroopassa on syntynyt muutamia CA-pentueita viime vuosina. Useimmiten sairastuneet pentueet ovat 
paimenlinjaisia, mutta tiedetään myös tapauksia, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat olleet 
harrastuslinjaisia australiankelpieitä. 

Tavoite: Mahdollisimman moni kelpie testataan CA:n varalta. Erityisesti working kelpiet olisi hyvä 
geenitestata ennen jalostuskäyttöä. Tietoa sairaista ja geenitestatuista koirista kerätään 
Terveystietokantaan. 

Suositus: CA:ta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. CA-sairaan koiran vanhemmat ja sisarukset 
tulisi testata tarjolla olevalla geenitestillä, mikäli jalostuskäyttöä suunnitellaan. Kantaja yhdistetään terveen 
kanssa. 

CDA eli colour dilute alopecia 

CDA eli ”sinisen koiran syndrooma” on ihon sairaus, jota esiintyy roduissa, joilla on laimennusvärejä 
(australiankelpieillä sininen, fawn). Virhe periytyy yhdessä laimennustekijän kanssa, mutta läheskään kaikki 
diluutioväriset koirat eivät sairastu. Sairaat koirat syntyvät terveinä. Jossain vaiheessa pentuikää, nuorena tai 
jopa hieman vanhempana iho muuttuu hilseileväksi, ja turkki harvenee erityisesti selän ja kylkien alueelta. 
Karva on katkeilevampaa ja kuivempaa kuin normaalisti. Ihoon saattaa ilmaantua pieniä näppylöitä ja se voi 
kutista. Vuosien saatossa karvapeite harvenee ja jopa katoaa paikoin kokonaan. Useimmiten kyse on 
kosmeettisesta haitasta, joka ei aiheuta koiran elämänlaatua heikentäviä oireita.   

Suositus: CDA:ta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Kahta laimennusväristä koiraa ei saa yhdistää. 

Hammaspuutokset ja purentavirheet 

Australiankelpieillä on Suomessa esiintynyt jonkin verran hammaspuutoksia sekä purentavikoja. Puuttuvat 
hampaat ovat yleensä välihampaita (P1 ja P2). Purentavirheet ja hammaspuutokset ovat vahvasti 
perinnöllisiä, mutta niiden tarkkaa periytymistapaa ei tunneta. Terveystietokantaan on raportoitu viidellä (5) 
australiankelpiellä hammaspuutoksia, joilla hammaspuutokset koskevat pääosin P4-hampaita. Samaten 
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Terveystietokantaan on ilmoitettu 12 australiankelpien purentavirheestä. Näistä 7 on alapurentaa ja 5 
yläpurentaa. 

Tavoite: Seurataan hammaspuutosten ja purentavirheiden yleisyyttä rodussa ja pyritään ehkäisemään niiden 
lisääntymistä rodussa 

Suositus: Jos toisella jalostusyhdistelmän koirista on P1 tai P2-hammaspuutos, tulee toisella olla täysi 
normaali hampaisto. Muita/laajempia hammaspuutoksia omaavaa koiraa tai purentavirheellistä koiraa ei 
tulisi käyttää jalostukseen. 
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4.3.3. Yleisimmät kuolinsyyt 

Taulukko 19. Australiankelpieiden kuolinsyyt 2010-2019 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus 5 vuotta 0 kuukautta 1 

Hermostollinen sairaus 7 vuotta 3 kuukautta 10 

Immunologinen sairaus 5 vuotta 7 kuukautta 3 

Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 4 kuukautta 13 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia  12 vuotta 5 kuukautta 8 

Luusto- ja nivelsairaus 6 vuotta 10 kuukautta 9 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  6 vuotta 5 kuukautta 12 

Selkäsairaus 7 vuotta 3 kuukautta 8 

Sydänsairaus  9 vuotta 0 kuukautta 14 

Tapaturma tai liikennevahinko  6 vuotta 1 kuukautta 11 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)  13 vuotta 10 kuukautta 36 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus  10 vuotta 5 kuukautta 8 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu  10 vuotta 5 kuukautta 31 

Kaikki yhteensä 9 vuotta 9 kuukautta 164 

 (KoiraNet Jalostustietojärjestelmä 19.1.2020) 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmään on ilmoitettu kaiken kaikkiaan 164 australiankelpietä kuolleeksi, joista 
31 kohdalla kuolinsyytä ei ole ilmoitettu. Tämä taulukko ei ole kattava, koska läheskään kaikkia edesmenneitä 
australiankelpieitä ei ole ilmoitettu kuolleiksi. Kuitenkin tämä on suuntaa antava arvio australiankelpieiden 
yleisimmistä kuolinsyistä. Kuolinsyy on ilmoitettu 133 australiankelpien kohdalla. Suurin osa (36 kpl) on 
kuollut vanhuuteen. Seuraavaksi yleisin kuolinsyy on sydänsairaus (14 kpl) ja kolmanneksi yleisin kuolinsyy 
on erilaiset kasvainsairaudet, joka on ilmoitettu kuolinsyyksi 13 koiran kohdalla. Muu sairaus, jota ei ole 
listalla on ilmoitettu kuolinsyyksi 12 koiran osalta ja 11 koiraa on menehtynyt tapaturman tai 
liikennevahingon takia, joka on vilkkaan ja energisen rodun kohdalla ymmärrettävää. Hermostolliset 
sairaudet ovat olleet kuolinsyynä 10 australiankelpien kohdalla, näistä neljälle on erikseen ilmoitettu 
sairaudeksi epilepsia. Luusto ja nivelsairaudet ovat olleet kuolinsyynä 9 koiran kohdalla, näistä nivelrikkoa on 
ollut 8 koiralla. Selkäsairaus on kuolinsyynä 8 koiralla.  

Tilaston valossa australiankelpiet elävät suhteellisen vanhoiksi, poikkeuksen muodostavat epilepsia, luusto- 
ja nivelsairaudet, selkäsairaudet, immunologiset sairaudet sekä tapaturmat, joissa elinikä jää yleensä 
lyhyemmäksi. Yhdistys toivoo kaikista sairaustapauksista tietoa yhdistyksen Terveystietokantaan. Tärkeää on 
myös ilmoittaa kuolinsyyt Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. 

4.3.4. Lisääntyminen 

Yksi terveen rodun merkki on ongelmaton lisääntyminen. Tällöin narttujen kiimakierto on normaali, 
astutusten pitäisi sujua hyvin, narttujen tiinehtyä ja synnyttää ongelmattomasti, sekä hoivata pentujaan 
itsenäisesti ja luonnostaan. Australiankelpienartuilla juoksuväli on noin 6–10 kk, ja juoksujen alkamisikä 
keskimäärin 9 kk–15 kk. 
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Australiankelpieiden keskimääräinen pentuekoko on 5,7 (Jalostustietojärjestelmä 2010-2019).  

Rotujärjestö on pyytänyt kasvattajia toimittamaan tietoja syntyneistä pentueista 
Pentueseurantalomakkeella, joka on otettu käyttöön vuonna 2011 ja se on tullut täyttää pentuvälitykseen 
ilmoitetuista pentueista. Näitä lomakkeita on palautunut vuoden 2019 loppuun mennessä 93 kappaletta. 
Palautuneiden lomakkeiden määrä kattaa 62 % samalla ajanjaksolla syntyneistä pentueista. (Liite 2) 

Palautuneiden lomakkeiden perusteella australiankelpieillä astutus ja synnytys onnistuvat pääasiassa 
normaalisti. Vastanneista 89 % kertoi astutuksen tapahtuneen luonnollisesti, 6 % ilmoitti käyttäneensä 
suunniteltua keinosiemennystä ulkomaisen uroksen vuoksi ja suunnittelemattomaan keinosiemennykseen 
on päädytty vain kerran kokemattomuuden takia. Kaksoisastutus on ollut kyseessä 3 % pentueista. 
Synnytyksistä luonnollisesti sujui 85 %, mutta neljäntoista nartun osalta (15%) on päädytty sektioon. Sektioon 
johtaneista synnytyksissä useimmiten syynä on ollut synnytyskanavassa jumissa ollut pentu. Sektioon on 
myös päädytty suunnitellusti pienen pentueen takia ja muita sektioon johtaneita syitä ovat olleet 
polttoheikkous ja se, että synnytys ei ole käynnistynyt. Oksitosiinilisää on tarvittu 12%:ssa kaikista 
Pentueseurantaan ilmoitetuista synnytyksistä. 

Pentueseurantalomakkeissa kasvattajat ilmoittavat kuolleita tai lopetettuja pentuja olleen 6,5% kaikista 
ajanjaksolla syntyneistä pennuista. Elävinä syntyneet pennut ovat pääsääntöisesti olleet terveitä. 
Pentueseurantalomakkeiden perusteella häntämutkia, napatyriä ja kitalakihalkiota on esiintynyt yksittäisillä 
pennuilla. Pentulaatikossa todettu purentavirheitä on myös ollut hyvin vähän. Kivesvikaa sen sijaan on 
todettu noin 5%:lla syntyneistä urospennuista. 

Suositus: Jalostuskoirien tulee kyetä luonnolliseen astumiseen. Narttua, jolle on tehty keisarinleikkaus 
polttoheikkouden vuoksi, ei suositella käytettäväksi uudelleen jalostukseen. 

Kivesvika 

Kivesvikaisen uroksen toinen tai molemmat kivekset ovat jääneet laskeutumatta kivespusseihin. Piilokives 
voi sijaita vatsaontelossa tai nivuskanavassa. Myös kiveksen epänormaali koko ja rakenne katsotaan 
kivespuutteeksi. 

Pentueseurantalomakkeista saatujen tietojen mukaan noin 5% pentueista vuoteen 2019 mennessä on 
tavattu kivesvikaa, joka on hieman enemmän kuin viisi vuotta sitten. On kuitenkin mahdollista, että osassa 
tapauksia kivekset ovat laskeutuneet myöhemmin, lomakkeen palauttamisen jälkeen ja toisaalta vastauksia 
on alkuvaiheessa ollut vasta vähän, jolloin kivesvikaisten osuus on voinut olla todellisuutta matalampi 
Pentueseurantalomakkeilla. Rotujärjestön Terveystietokantaan on ilmoitettu kymmenen kivesvikaista 
urosta. Piilokiveksistä koiraa ei Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti saa käyttää siitokseen. Käytännössä 
siis kivesvikaiset yksilöt jäävät rekisteröintisäännösten ansiosta siitoskäytön ulkopuolelle. (Julkinen 
terveystietokanta 1/2020). 

Tavoite: seurataan kivesvikaisuuden esiintymistä rodussa ja pyritään ehkäisemään ongelman yleistymistä.  

Suositus: piilokiveksisiä jälkeläisiä tuottaneita yksilöitä ei tule yhdistää. Poistetaan jalostuksesta sellaiset 
urokset ja nartut, joiden jälkeläisissä todetaan kivesvikaa enemmän kuin rodun yksilöissä keskimäärin. 

4.3.5. Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

Australiankelpie on rakenteeltaan liioittelematon, ja sellaisena sen tulisi myös pysyä. Rodun rakenne ei 
yleisesti altista yksilöitä sairauksille, hyvinvointi- tai lisääntymisongelmille. 
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4.3.6. Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Vaikka australiankelpie on ollut PEVISA:ssa vain lonkkien, LTV:n ja silmien osalta, ovat kasvattajat kiitettävästi 
tutkituttaneet jalostukseen käyttämänsä koirat myös kyynärien ja polvien osalta. Myös omistajat ovat 
yleensä kiinnostuneita koiriensa terveydestä, ja australiankelpieitä onkin terveystutkittu ahkerasti. 

Keskeisimmät ongelmat rodun terveydelle ovat lonkkaniveldysplasia, LTV-muutokset, patellaluksaatio ja 
sydänsairaudet. Myös osteokondroosin yleisyyttä rodussa on syytä tarkkailla. C-lonkkaisille koirille 
suositellaan teetettäväksi korkeintaan yksi normaalikokoinen pentue A-lonkkaisen koiran kanssa. 
Jalostuksessa tulisi suosia LTV0-tuloksen saaneita koiria ja LTV1-4 tuloksen saanut koira tulisi yhdistää vain 
LTV0-tuloksen saaneen koiran kanssa yhden normaalikokoisen pentueen verran. Sydänsairauksien 
esiintyvyyttä australiankelpieillä seurataan ja jalostusyksilöille olisi hyvä tehdä virallinen sydänkuuntelu. 
Sydänsairaan koiran jalostukseen suunnitellulle sisarukselle olisi hyvä tehdä sydämen ultraäänitutkimus 
ennen jalostuskäyttöä. Patellaluksaatiota esiintyy rodussa jonkin verran ja vaikka virallisissa tutkimuksissa 
löydökset ovat yleensä lieviä, on australiankelpieillä esiintynyt myös leikkaushoitoa vaativaa 
patellaluksaatiota. Koska patellaluksaatio voi pahentua iän myötä, tulisi jalostuskoirat tutkia sekä ennen 
jalostuskäytön aloittamista että vähintään kertaalleen yli 3-vuotiaina. 

Jalostusyhdistelmiä suunnitellessa tulisi huomioida myös jalostusyksilöiden sukulaisten terveystuloksia ja 
pyrkiä välttämään samoja sairausriskejä sisältävien sukujen yhdistämistä. Jalostuskoirien jälkeläiset tulisi 
tutkia mahdollisimman kattavasti ennen seuraavaa jalostuskäyttöä 

Lisääntymisongelmat ovat kohtuullisen harvinaisia, mutta esiintyessään merkittävä jalostusta haittaava 
tekijä. Australiankelpieurokset ovat pääosin hyvällä sukupuolivietillä varustettuja ja astutukset tapahtuvat 
valtaosin luonnollisesti. Australiankelpienartuilla esiintyy kuitenkin polttoheikkoutta noin kymmenesosassa 
Pentueseurantaan ilmoitetuista pentueista ja myös sektioihin päädytään normaalirakenteisella rodulla 
poikkeavan usein. Kasvattajien tulisi valintoja tehdessään huomioida, että ongelmat 
lisääntymiskäyttäytymisessä ja fysiologiassa ovat periytyviä ja rodun tulisi kyetä normaalisti luonnollisiin 
synnytyksiin ja astutuksiin. Näin ollen narttua, jolle joudutaan tekemään sektio primaarin polttoheikkouden 
vuoksi ei suositella käytettäväksi uudelleen jalostukseen. 

4.4. Ulkomuoto 

4.4.1. Rotumääritelmä 

Australiankelpien ulkomuodossa ei ole mitään ylikorostunutta eikä liioiteltua.  Australiankelpien on oltava 
terveesti rakentunut ja terveesti liikkuva, koirana sen rakenne on ideaalinen peruskoiran rakenne. Rotu on 
säilynyt keskikokoisena, keskivahvana ja liikkuvaisena. Rotumääritelmässä ei ole vaatimuksia, jotka altistavat 
rodun yksilöt sellaisille hyvinvointiongelmille, joita on mainittu Kennelliiton epäterveiden piirteiden listalla. 
(Rotumääritelmä Liite 3) 

4.4.2. Näyttelyt ja jalostustarkastukset  

Tiedot rodun näyttelykäynneistä, saaduista laatumaininnoista sekä kotimaisista ja kansainvälisistä 
muotovalionarvoista on kerätty taulukoihin 20-22 tammikuussa 2020. Kuten taulukosta 20 voidaan nähdä, 
on näyttelyissä käyneiden määrä suuri moneen muuhun rotuun verrattuna, vaikkakin käynnit ovat 
vähentyneet viime tarkastelukerrasta. Käyntien vähenemiseen voi vaikuttaa working kelpieiden kasvanut 
osuus tilastoissa. Narttujen käyminen näyttelyissä on hieman aktiivisempaan kuin urosten. Noin 73 % 
näyttelyissä käyneistä on todettu ulkomuodoltaan laatumaininnan "erinomainen" arvoisiksi. 

Taulukoita tulkittaessa on syytä muistaa, että osa australiankelpieistä on ollut nuoria eivätkä ne ole vielä 
voineet saavuttaa mahdollista valion arvoa. 
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Monelle australiankelpien omistajalle erikoisnäyttely on tärkeä näyttely, joten osallistujamäärät ovat olleet 
suuret. Esimerkiksi vuoden 2018 erikoisnäyttelyyn osallistui ennätysmäärä australiankelpieitä yhteensä 78 
koiraa ja muuten lasketun ajanjakson aikana määrät ovat olleet yli 47 osallistujaa per erikoisnäyttely. 

Taulukko 20. Vuosina 2011-2019 rekisteröidyistä australiankelpieistä ja näiden näyttelykäyntien 
prosenttiosuuksista sekä koiran saama paras laatumaininta ja myönnetyt ulkomuodon valioarvot. 

 narttu uros 

rekisteröity 455kpl 449kpl 
näyttelyssä 
käyneet 

51 % 42 % 

HYL 0 % 0 % 

T 1 % 2 % 

H 8 % 7 % 

EH 19 % 16 % 

ERI 71 % 75 % 

CIB/CIE 5 kpl 6 kpl 

FI MVA 31 kpl 27 kpl 

 

Valionarvovaatimuksena australiankelpieille on kolmen näyttelystä saadun sertifikaatin lisäksi: 

 hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen perusrata (PPR1) tai 
 koulutustunnus 1-luokassa palveluskoira- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta tai 
 hyväksytty luonnetesti. 

Taulukkossa 21 esitetään tulokset, joilla australiankelpie on saavuttanut muotovalion arvon. Suurin osa 
australiankelpieistä saavuttaa muotovalion arvon Suomessa hyväksytyllä luonnetestillä. 
Tarkasteluajanjaksona vain yhdellä valioituneella australiankelpiellä oli sekä hyväksytty luonnetesti että 
palveluskoirakokeista koulutustunnus ja kolmella oli vain palveluskoirakokeista koulutustunnus. 
Paimennustuloksella ei ole Suomessa vielä yksikään australiankelpie valioitunut. 

Taulukko 21. Australiankelpieiden muotovalionarvon saavuttamiseksi suoritettu testi/tulos 

 PPR1 PK/PEKO luonnetesti 

2015 0 0 15 
2016 0 2 12 
2017 0 1 4 
2018 0 0 11 
2019 0 1 12 

 

Taulukon 22 perusteella voidaan todeta, että nuoret koirat eivät ole tuomareiden mielestä vielä riittävän 
valmiita ja kehittyneitä ollakseen erinomaisia. Valio- ja veteraaniluokissa erinomaisten osuus on suurin. 
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Taulukko 22. Näyttelyissä vuosina 2014-2019 saavutetut laatumaininnat erinomainen luokittain 

Luokka 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Juniori 63 % 51 % 62 % 44 % 58 % 54 % 
Nuorten 70 % 57 % 49 % 63 % 65 % 59 % 
Avoin 66 % 71 % 70 % 57 % 71 % 64 % 
Käyttö 84 % 71 % 73 % 50 % 86 % 67 % 
Valio 92 % 88 % 89 % 79 % 96 % 94 % 
Veteraani 90 % 76 % 89 % 70 % 95 % 89 % 
Yhteensä 77 % 67 % 72 % 60 % 72 % 67 % 

 

Kuten taulukosta 22 nähdään tuomarit ovat arvioineet valtaosan australiankelpieistä erinomaisiksi. 
Huomioitavaa kuitenkin on, että saman koiran arvostelut voivat vaihdella hyvinkin paljon tuomarista 
riippuen. Myös osa koirista, esimerkiksi kives- ja selkeästi purentavikaiset, jäävät tilastojen ulkopuolelle. 

Taulukossa 23 esitetään tuomarien kirjaamat laatua alentavat seikat niistä näyttelyarvosteluista, joissa koiran 
saama laatuarvostelu on H tai heikompi. 

Taulukko 23. Tuomareiden kritisoimat laatuarvosteluun vaikuttavat seikat, kun laatuarvostelu ollut H tai 
huonompi 

  uros narttu 

hermoistuneisuus/arkuus/ kehätottumattomuus 2 2 

jyrkkä lantio, köyristää selkäänsä/lanneosaa 2 2 

heikko takaosa/puutteelliset takakulmaukset 4 3 

epävakaat/puutteelliset liikkeet 3 9 

pitkä lanneosa, kuroutunut alalinja 1 1 

etuosa puutteellinen, etukulmaukset riittämättömät 4 8 

hammaspuutos tai purentaan liittyvä virheellisyys   1 

puutteellinen ilme/rotutyyppi 2 4 

kevyt/hento luusto   6 

pehmeä selkä, takakorkea 2 2 

liian iso, raskas 5   

korkea hännänkanto 1 1 

karvapeite 1 3 

eturaajat (ulkokierteiset)   1 

liian laiha/huonossa lihaskunnossa 1 2 
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Näyttelyarvosteluiden perusteella tuomareiden kritiikki kohdistuu pääosin etuosan rakenteeseen ja 
epävakaisiin liikkeisiin. Epävakaat liikkeet johtuivat pääasiassa etuosan heikosta rakenteesta. 
Tarkastelujakson 2009-2013 kritiikit kohdistuivat pääosin takaosan rakenteeseen, kuten jyrkkään lantioon tai 
köyristyvään selkälinjaan, joista ei enää huomautettu niin paljon. Urosten kohdalla liian suuri koko vaikutti 
arvosanaan, kun taas nartuilla hento luusto oli arvosanaa alentava tekijä. Karvapeitteestä kritiikkiä tuli 
päällikarvan puutteesta (diluutiovärit) tai liian pehmeästä karvan laadusta. Aina laatuarvosteluun vaikuttava 
seikka ei ole arvostelusta havaittavissa tai seikkoja voi olla monta. 

Myös EH:n tai jopa ERI:n saaneiden koirien laatuarvosteluun tuomarit olivat kirjanneet puutteita, jotka eivät 
kuitenkaan laskeneet arvosanaa. Eniten mainittiin pyöreistä ja vaaleista silmistä tai vaaleista 
silmänympäryksistä. Myös voimakkaasti laskeva lantio mainittiin useissa arvosteluissa. Hammaspuutoksista 
tai purentavioista ei arvosteluissa juuri ollut mainintaa. Tarkastelujakson 2014-2019 aikana tuomarit eivät 
olleet mitanneet koiria (tai ainakaan kirjoittaneet tulosta arvosteluun), joten siitä, onko säkäkorkeus 
muuttunut ei ole tilastollista tietoa. (Vuosikirjojen näyttelyarvostelut). 

Australiankelpieillä ei ole rodulle erityisesti suunniteltua jalostustarkastusta, mutta Kennelliiton kaikille 
roduille suunnatun jalostustarkastuksen ohje tuli voimaan 1.6.2015. 

4.4.3. Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Australiankelpiet jaetaan harrastuslinjaisiin australiankelpieihin ja working kelpieihin. Linjojen eriytyessä 
toisistaan harrastuslinjaisia australiankelpieitä on jalostettu enemmän ulkomuodon ja 
harrastusominaisuuksien perusteella, kun taas working kelpieitä on jalostettu paimennusominaisuuksien 
perusteella. Vuosien saatossa eri linjojen edustajat ovat ulkomuodollisesti hieman eriytyneet toisistaan. 
Rotumääritelmän mukaisen australiankelpien tasapainoinen rakenne kuitenkin mahdollistaa rodun 
käyttämisen nykyiseen käyttötarkoitukseensa. 

Working kelpie eroaa tyypiltään hieman harrastuslinjaisista australiankelpieistä ollen keskikokoa kookkaampi 
ja usein hieman jalkavampi. Tämä tuo lisää nopeutta ja elastisuutta, jota käytännön farmityössä tarvitaan. 
Väreistä working kelpieissä on rotumääritelmän värien lisäksi säilynyt creme ja tan-merkkejä esiintyy kaikissa 
värimuunnoksissa, kuten esimerkiksi diluutioväreissä. 

Lukujen valossa australiankelpieiden kanssa harrastetaan nykypäivänä jo enemmän agilityä kuin näyttelyitä. 
Agility vaatii koiralta nopeutta, ketteryyttä ja ennen kaikkea tasapainoista rakennetta. Paimennustyö vaatii 
samoja ominaisuuksia. Rakenteen epätasapaino – ja varsinkin puutteellisesti rakentunut etuosa – altistaa 
koiran ylimääräiselle rasitukselle, joka voi ajan mittaan johtaa lihasvammoihin, nivelkipuihin ja jopa 
nivelrikkoon. Tasapainoinen rakenne on siis sekä harrastus- että työkoiran perusedellytys. Myös aktiivisen 
lenkkeilijän kaverina paremmin toimii hyvärakenteinen koira. Koiran rakenteen tärkeys tulisi näkyä myös 
jalostusvalinnoissa ja näyttelyarvostelut useammalta eri tuomarilta auttaa kasvattajaa näkemään oman 
koiransa rakenteelliset heikkoudet. 

4.4.4. Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

Koska australiankelpiet jaetaan kahteen toisistaan melko erillään olevaan linjaan, on rotutyyppi 
epäyhtenäinen. Molempien linjojen ääripäät ovat esimerkkejä rodun ulkomuoto- ja rakenneongelmista. 
Suurimmat erot ovat luuston voimakkuudessa ja mittasuhteissa, liikkeissä, karvapeitteen paksuudessa ja 
koirien koossa.  

Näyttelyarvosteluiden perusteella isoin rakenteellinen ongelma koskee puutteellisia etukulmauksia ja sen 
myötä huonoa liikettä. Rakenteen epätasapaino näkyy koiran liikkeissä. Rodunomainen, tasapainoinen ja 
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vaivaton liikunta on mahdotonta väärin rakentuneelle yksilölle. Huonoa etuosaa esiintyy sekä harrastus- 
että workinglinjaisissa koirissa. 

5 Yhteenveto aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisesta 

Australiankelpieiden ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma on tullut voimaan vuonna 2004. Edellisen 
jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi on 1.1.2016-31.12.2020. Tälle on anottu lisäaika 1.1.2021-
31.12.2021. 

5.2. Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana (2010-2019) syntyneistä australiankelpieistä kaksikymmentä eniten 
jälkeläisiä saanutta urosta ja narttua on listattu taulukoissa 24-27. Kahdestakymmenestä eniten käytetystä 
uroksesta puolet ovat alkuperältään ulkomaisia ja puolet kotimaisia. Nartuista vastaava lukema on 6 
tuontikoiraa ja loput kotimaisia. 

Tilastoja tulkittaessa on huomioitava pitkä aikaväli. Osa koirista on saanut pentunsa seurantajakson 
alkupäässä, jolloin heidän jälkeläisillään on todennäköisemmin enemmän terveys- ja harrastustuloksia. 
Seurantajakson loppupäässä syntyneillä jälkeläisillä terveystuloksia ja luonnetestaus tai käyttötuloksia tulee 
todennäköisesti kertymään jatkossa vielä lisää, joten tutkimusprosentit tulevat muuttumaan. 

Jalostuskoirien tulokset on poimittu KoiraNetistä 5.-7.1.2020. Taulukkoon on kerätty jalostuskoirien omat 
terveystulokset sekä tiedot luonnetesti- ja MH-luonnekuvauskäynneistä, koelajeissa saavutetuista 
koulutustunnuksista ja agilityn osalta kilpailuluokasta, sekä näyttelyissä saavutetuista korkeimmista 
palkinnoista/titteleistä. Samalla tavoin on kerätty myös jalostuskoiran jälkeläisten tulokset ja lukumäärät 
siitä, kuinka moni niistä on testattu tai tutkittu luonteen osalta, sekä kuinka moni jälkeläisistä on kilpaillut 
jossain lajissa. Paimennus ja palveluskoirakokeet (PK) on laskettu erikseen, kohta ”muut lajit” sisältää 
esimerkiksi rally-tokon, tokon, agilityn, vepen, ja näissä tapauksissa kukin jälkeläinen on laskettu vain 
kertaalleen, riippumatta siitä kuinka monessa lajissa se on kilpaillut. Taulukoissa esitetään keräyspäivään 
mennessä valmistuneet terveystulokset, luonnetestaustulokset sekä koetulokset. Paimennussuoritukset on 
kerätty SKL kokeista. Taulukossa paksun viivan vasemmalla puolella uroksen omat tiedot, oikealla 
jälkeläisten. 

Kaksikymmentä käytetyintä jalostusurosta 

Käytetyimmät urokset ovat olleet pääosin A/A-lonkkaisia, mutta myös kolme B/B ja yksittäiset C/B- ja C/C-
lonkkaiset urokset ovat käytetyimpien urosten listalla. Yhden uroksen jälkeläiset eivät vielä ole saavuttaneet 
kuvausikää, joten tämän uroksen jälkeläisiä ei ole vielä kuvattu. Muuten urosten jälkeläisistä 33-100% on 
tutkittu, keskimäärin 59%. Alhaisempiin tutkimusprosentteihin vaikuttaa myös jälkeläisten ikä. Tutkituista 
jälkeläisistä keskimäärin 22%:lla on todettu tarkasteluhetkellä lonkkaniveltulos C-E. Käytetyimpien urosten 
jälkeläisten lonkkanivelterveys on valtaosin ollut rodun keskitasoa tai sitä parempaa, mutta kolmella 
uroksista hieman keskitasoa suuremmalla osalla kuvatuista on todettu C-lonkkaisuutta. D-E-tuloksia 
jälkeläisillä ei todettu lainkaan. 

Käytetyimpien urosten silmäpeilaustulokset ovat pääosin olleet puhtaita, mutta yhdellä uroksista on todettu 
kortikaalinen katarakta ja toisella muu verkkokalvon sairaus. Molempien silmäsairauksien asteeksi mainittu 
“lievä”. Urosten jälkeläisistä on silmäpeilattu keskimäärin 31%. Silmäpeilatuista jälkeläisistä poikkeavuuksia 
on todettu 0-40%:lla, keskimäärin 5%:lla. Todetut poikkeavuudet ovat olleet lasiaisen rappeumaa, RD 
multifokaali ja PHTVL/PHPV: sairauden aste 1. Pentupeilauksia urosten pentueille ei siis ole tehty. 
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Kahdelta uroksista puuttuu silmäpeilauslausunto sekä LTV-lausunto (toiselta myös lonkkanivelkuvaus), mutta 
ne ovat saaneet SKL-rekisteriin rekisteröidyt pentueensa ennen australiankelpieiden PEVISA-ohjelman 
voimaantuloa. 

Käytetyimmistä uroksista 17:ta on virallinen LTV-lausunto. Kolmen selän osalta lausumattoman uroksen SKL-
rekisteriin rekisteröidyt pentueet ovat syntyneet ennen PEVISA-ohjelman voimaantuloa. Kuvatuista 14:ta on 
tulos LTV0, kahdella LTV1 ja yhdellä LTV4. Urosten jälkeläisistä LTV:n osalta tutkittu on 0-91%, mutta 0% 
yhden uroksen jälkeläisissä johtuu siitä, etteivät pennut vielä ole kuvausiässä. Keskimäärin käytetyimpien 
urosten jälkeläisistä on LTV-kuvattu 52% ja LTV1-4 tuloksen saaneita kuvatuissa on keskimäärin 17% (0-50%). 
Osalla käytetyimmistä uroksista esiintyy jälkeläisissä siis keskimääräistä enemmän LTV-muutoksia, mutta 
kuvausprosentit ovat osittain niin alhaiset, että yksittäisetkin tapaukset vaikuttavat tilastoon merkittävästi. 
Huomionarvoista on, että LTV4-tuloksen saaneen uroksen kaikki jälkeläiset ovat saaneet tuloksen LTV0, 
mutta toisaalta LTV-muutoksia esiintyi yhtä hyvin LTV0-tuloksen kuin LTV1-tuloksen saaneiden kuin selästään 
kuvaamattomienkin urosten jälkeläisillä. 

Australiankelpieiden JTO:ssa 2016-2020 suositellaan, että jalostusyksilöiden polvet tulisi olla tutkittu 
patellaluksaation suhteen ja tuloksena tulisi olla 0/0. Eniten käytetyistä jalostusuroksista seitsemällä on ollut 
voimassa oleva patellaluksaatiolausunto, yhdellä patellaluksaatiolausunto 0/0 on ollut voimassa ennen 
jalostuskäytön alkua. Loput kaksitoista ovat patellaluksaation suhteen tutkimattomia. Jälkeläisistä 
patellaluksaation suhteen tutkittu on keskimäärin 33% (0-89%). Tutkituista jälkeläisistä sairaita on todettu 
ainoastaan kolmen uroksen yksittäisillä jälkeläisillä, joilla patellaluksaatiota on todettu toisessa polvessa aste 
1. Luksaatiota on esiintynyt sekä mediaalisena että lateraalisena. 

Taulukko 24. Kahdenkymmenen vuosina 2010-2019 syntyneen käytetyimmän uroksen ja niiden jälkeläisten 
terveystulokset. Paksun viivan vasemmalla puolella uroksen omat tiedot, oikealla jälkeläisten. 
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PROMOTION BENELLI TORNADO                                  
s. 2012 A/A LTV1 OK 0/0* 4 23 12 1 4 0 11 4 4 0
DIDAKTIC'S ICEMAN                                                          
s. 2013 B/B LTV0 OK - 3 19 7 0 5 0 7 2 3 0
BAMBA POP                                                                        
s. 2012 A/A LTV0 OK - 4 15 13 0 4 0 13 0 8 0
STORMKAPPANS PRITYE                                                  
s. 2011 B/B LTV1 OK - 2 14 10 1 4 0 10 3 4 0
DIDAKTIC'S IMICO                                                             
s. 2013 B/B LTV0 OK - 2 14 5 0 1 0 5 0 3 0
MIMOSAN VEIKEÄ VAELTAJA                                          
s. 2011 A/A LTV0 OK 0/0 2 13 5 0 2 0 5 0 2 0
KELMI ELMON ERIKOINEN                                              
s. 2010 A/A - - - 3 13 8 0 2 0 7 0 1 0
HYVÄNENAIKA AYMO                                                       
s. 2012 A/A LTV0 OK - 2 13 7 1 7 0 6 3 6 0
EVALLENS RED & TAN JACK SPARROW                         
s. 2011 B/B LTV4 RD 0/0* 2 13 7 2 4 0 7 0 4 0
REIDAR                                                                                
s. 2012 A/A LTV0 muu - 2 12 5 1 5 2 4 1 2 0
KELMI VALTAVALTA                                                           
s. 2010 A/A LTV0 OK - 2 11 10 0 10 0 10 1 8 0
MIDNIGHT SPY ROCK 'N' SWING                                    
s. 2010 A/A LTV0

katar
akta - 2 11 2 0 1 0 2 0 2 1

MIDNIGHT SPY PASO DOBLE                                           
s. 2010 C/B - OK - 2 10 6 0 5 0 6 1 5 0
AUSSIE ACTION'S OPAL                                                    
s. 2010 - - - - 3 10 10 3 6 0 7 1 3 0
SABLETAIL'S SPECIAL CASE                                              
s. 2012 C/C LTV0 OK 0/0 2 10 5 0 3 0 4 2 5 0
EVALLENS RED AND TAN UNIK                                       
s. 2016 A/A LTV0 OK 0/0 1 10 0 - 0 - 0 - 0 -
KOPETS RED AND TAN DUNDEE                                     
s. 2011 A/A LTV0 OK 0/0 2 9 3 0 1 0 3 0 3 0
CEFEUS UFFE II                                                                   
s. 2011 A/A LTV0 OK 0/0 2 9 8 0 6 2 8 2 5 1
BESTSELLER VALTTIKORTTI                                             
s. 2015 A/A LTV0 OK - 1 9 8 0 4 0 8 0 8 1
NALLIKALLION KAITSE O MAHTI                                    
s. 2011 A/A LTV0 OK 0/0 1 8 4 0 0 - 4 1 1 0

Polvet
TERVEYS JÄLKELÄISTEN TULOKSET
Terveys Lonkat Silmät LTV

Pennut
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Eniten käytetyistä uroksista on luonnetestattu seitsemäntoista, näistä kuusitoista hyväksytyllä tuloksella. Yksi 
uroksista on käynyt myös MH-luonnekuvauksessa. Viidellätoista eniten käytetyistä uroksista on tuloksia eri 
harrastuslajeista ja neljä on saavuttanut valionarvon käyttökokeista. Yhdellä uroksista on tulos 
paimennuskokeesta. Kolmella uroksista ei luonnetta ole testattu millään virallisella testillä tai kokeella. 

Käytetyimpien urosten jälkeläisistä keskimäärin 19% on käytetty luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa, 
joista 75-100% on suoritettu hyväksytysti. Palveluskoirakokeissa käyntejä on yksittäisillä koirilla, jotka ovat 
myös luonnetestattuja. Kuuden eniten käytetyn uroksen yhtään jälkeläistä ei ole testattu laukauskestävyyden 
suhteen luonnetestillä, MH-luonnekuvauksella tai PK-kokeessa. Paimennuskokeessa käyntejä on ainoastaan 
yhden uroksen kahdella jälkeläisellä. Muissa avoimissa harrastuslajeissa käyntejä on keskimäärin 23%:lla 
eniten käytettyjen uroksien jälkeläisistä. 

Eniten käytetyistä uroksista kuudellatoista on vähintään yksi näyttelykäynti ja neljällätoista vähintään 
arvosana ERI. Urosten jälkeläisistä vähintään yksi näyttelykäynti on keskimäärin 44%:lla (0-89%) ja vähintään 
arvosana ERI 35%:lla jälkeläisistä. 
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Taulukko 25. Kahdenkymmenen vuosina 2010-2019 syntyneen käytetyimmän uroksen ja niiden jälkeläisten 
koetulokset. Paksun viivan vasemmalla puolella uroksen omat tiedot, oikealla jälkeläisten. 
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PROMOTION BENELLI TORNADO                                  
s. 2012

LT/hyv Ag1, BH, 
HK1

C.I.B, 
C.I.E. 

4 23 10 9 0 0 5 14 13

DIDAKTIC'S ICEMAN                                                          
s. 2013

LT/hyv Agi1 C.I.E. 3 19 4 3 0 0 6 14 12

BAMBA POP                                                                        
s. 2012

LT/hyv Paim_alo
3

- 4 15 3 3 1 0 6 3 2

STORMKAPPANS PRITYE                                                  
s. 2011

LT/hyv BH - 2 14 1 0 0 2 3 1 0

DIDAKTIC'S IMICO                                                             
s. 2013

LT/hyv PAVH C.I.E. 2 14 1 1 0 0 4 6 6

MIMOSAN VEIKEÄ VAELTAJA                                          
s. 2011

LT+MH/
hyv

TVA, BH MVA 2 13 0 0 0 0 0 3 3

KELMI ELMON ERIKOINEN                                              
s. 2010

- - - 3 13 0 - 0 0 2 1 0

HYVÄNENAIKA AYMO                                                       
s. 2012

LT/hyv AVA, AVA-
H

EH 2 13 2 2 0 0 5 4 3

EVALLENS RED & TAN JACK SPARROW                         
s. 2011

LT/hyv - SERT 2 13 4 4 2 0 4 6 6

REIDAR                                                                                
s. 2012

- - - 2 12 0 - 0 0 0 0 -

KELMI VALTAVALTA                                                           
s. 2010

LT/hyv KVA, TVA, 
RTK3

SERT, 
CACIB

2 11 2 2 0 0 5 8 7

MIDNIGHT SPY ROCK 'N' SWING                                    
s. 2010

LT/hyv HK2, TK2, 
agi-2

MVA, 
CACIB

2 11 0 - 0 0 0 3 2

MIDNIGHT SPY PASO DOBLE                                           
s. 2010

LT/hyv TK2, RTK2 MVA 2 10 3 3 0 0 2 5 3

AUSSIE ACTION'S OPAL                                                    
s. 2010

- - SERT, 
CACIB

3 10 5 5 1 0 3 6 6

SABLETAIL'S SPECIAL CASE                                              
s. 2012

LT/hyv - MVA 2 10 4 4 0 0 1 5 4

EVALLENS RED AND TAN UNIK                                       
s. 2016

LT/hyv RT_alo MVA 1 10 0 - 0 0 0 0 -

KOPETS RED AND TAN DUNDEE                                     
s. 2011

LT/hyv maxi-2 ERI 2 9 0 - 0 0 1 6 4

CEFEUS UFFE II                                                                   
s. 2011

LT/hyv TK3, RK3, 
BH, agi-2

MVA 2 9 8 6 0 0 4 8 8

BESTSELLER VALTTIKORTTI                                             
s. 2015

LT/hyl RTK2, 
TK1, agi-2

SERT, 
CACIB

1 9 1 1 0 0 3 7 6

NALLIKALLION KAITSE O MAHTI                                    
s. 2011

LT/hyv AVA, 
RTVA

EH 1 8 0 - 0 0 3 6 0

JÄLKELÄISTEN TULOKSETTULOKSET 
Näyttelyt

Pennut
Luonnetesti/ 

MH



Kaksikymmentä käytetyintä jalostusnarttua 

Eniten jalostukseen käytetyistä nartuista kolmellatoista on A/A-lonkat, yhdellä A/B- ja kolmella B/B-lonkat, 
sekä kahdella C/B- ja yhdellä C/C-lonkat. Yhden nartun jälkeläiset ovat tarkasteluhetkellä vasta 2kk 
aikaisemmin saavuttaneet kuvausiän eikä niitä ole vielä kuvattu, toisella nartulla jälkeläiset eivät ole vielä 
kuvausiässä. Muutoin narttujen jälkeläisistä on kuvattu lonkkanivelten suhteen keskimäärin 55% (11-100%). 
Lonkkaniveldysplasia-aste C-E on todettu 22%:lla (0-100%) kuvatuista jälkeläisistä. Tämä on hieman 
enemmän kuin rodussa keskimäärin. Suurimmat esiintyvyydet lonkkaniveldysplasiaan on C/C- ja C/B-
lonkkaisten narttujen jälkeläisillä, joilla esiintyy sekä C-, D- että E-lonkkaisia jälkeläisiä. Näitä C-lonkkaisia 
narttuja on yhdistetty ennen PEVISA-ohjelman voimaantuloa sekä B- että C-lonkkaisiin (tai kuvaamattomiin) 
uroksiin. Populaation terveyden edistämisen kannalta onkin erittäin tärkeää, että PEVISA-ohjelmalla 
nykyisellään ohjataan C-lonkkaisen yhdistäminen ainoastaan A-lonkkaiseen. 

Jalostukseen käytetyistä nartuista kahdeksallatoista oli silmäpeilauslausunto. Yhdellä löydöksenä on ollut 
distichiasis, muilla silmät ovat olleet täysin terveet. Silmäpeilauksia on tehty keskimäärin 31%:lle jälkeläisistä 
(0-64%). Pentupeilauksia jälkeläisille ei ole tehty. Yhden nartun yhdellä jälkeläiselle on todettu multifokaali 
RD, muita poikkeavuuksia ei ole todettu. 

Kuusitoista eniten käytetyistä nartuista on kuvattu LTV:n osalta. Näistä kolmellatoista tuloksena on LTV0 ja 
kolmella LTV1. Selästään kuvaamattomien pentueet ovat syntyneet ennen PEVISA-ohjelman voimaantuloa. 
Narttujen jälkeläisistä on tutkittu keskimäärin 49%, kun huomioidaan em. kahden nartun jälkeläisten 
kuvausikään tuleminen. Tutkituista keskimäärin 19%:lla on todettu muutos LTV1-4. 

Eniten käytetyistä nartuista yhdellätoista on ollut voimassa oleva polvilumpioluksaatiolausunto ainakin 
jossain vaiheessa jalostusuraansa. Yhdellä on polvilumpioluksaatiolausunto vanhentunut juuri ennen 
ensimmäistä jalostuskäyttöä ja kahdeksan on polvilumpioluksaation suhteen tutkimattomia. Narttujen 
jälkeläisistä keskimäärin 35% on tutkittu polvilumpioluksaation suhteen. Kolmella nartulla on yksittäisellä 
jälkeläisellä todettu polvilumpioluksaatio toisessa polvessa mediaalisena asteen 1 löydöksenä. 
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Taulukko 26. Kahdenkymmenen vuosina 2010-2019 syntyneen eniten käytetyn nartun ja niiden jälkeläisten 
terveystulokset. Paksun viivan vasemmalla puolella nartun omat tiedot, oikealla jälkeläisten. 
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KELMI ETEVÄ EMMA                                                                                                                   
s. 2010 A/B OK LTV1 - 3 23 14 1 9 0 14 7 7 0
SANTOS'SOURIANT AMELIE NOIR                                                                                           
s. 2013 B/B OK LTV0 - 2 16 7 0 3 0 7 0 5 0
DIDAKTIC'S COSMOPOLITAN                                                                                                     
s. 2010 A/A OK LTV0 0/0* 2 15 15 2 8 0 14 4 5 0
NALLIKALLION LAULUNLAHJA                                                                                                  
s. 2010 B/B OK - - 2 14 13 2 9 0 13 0 11 0
YACATIS GEMMA-COVENTINAH                                                                                               
s. 2013 A/A

distic
hiasis LTV1 0/0* 2 14 12 1 9 0 10 4 10 0

ROYAL COCTAIL ZALMIACCI                                                                                                      
s. 2012 C/B OK LTV0 - 2 12 4 3 1 1 3 1 4 0
KELBARF RAISA                                                                                                                             
s. 2011 B/B - - - 2 12 2 0 3 0 2 0 2 0
YACATIS HAPPY-DAYDREAM                                                                                                      
s. 2014 A/A OK LTV0 0/0* 2 12 5 0 2 0 4 1 5 1
BESTSELLER PITITJALILI                                                                                                              
s. 2011 A/A OK LTV0 0/0* 2 12 8 2 6 0 7 1 4 1
KELMI DILKARA                                                                                                                            
s. 2013 A/A OK LTV0 - 2 11 6 1 4 0 6 2 4 0
KISENTEL'S ARRAWA AALIYAH                                                                                                  
s. 2010 A/A - - - 2 11 4 1 2 0 3 0 1 0
MAISKIS BARUNDA                                                                                                                      
s. 2015 A/A OK LTV0 0/0 1 10 0 - 0 - 0 - 0 -
DIDAKTIC'S EMAIL                                                                                                                       
s. 2011 A/A OK LTV0 0/0 2 10 8 1 7 0 7 2 7 0
DINAISA STAR OF HEART                                                                                                            
s. 2011 C/B OK LTV0 0/0 2 10 3 2 1 0 2 0 2 0
BESTSELLER YITIPI-KIRRA                                                                                                           
s. 2015 A/A OK LTV0 0/0 1 9 8 0 4 0 8 0 8 1
EVALLENS BLACK & TAN GREAT JOY                                                                                        
s. 2010 A/A OK - 0/0* 2 9 5 0 3 0 4 1 4 0
ROYAL COCTAIL ARCTIC FROZEN SAND                                                                                  
s. 2014 C/C OK LTV0 0/0 2 9 1 1 1 0 1 0 1 0
SHEPHERDS DANGER                                                                                                                   
s. 2014 A/A OK LTV0 - 1 9 3 1 3 1 2 1 2 0
RINGAROOMA HIME                                                                                                                   
s. 2014 A/A OK LTV0 0/0* 1 8 4 0 0 - 4 1 1 0
YACATIS INOLA-JOY                                                                                                                    
s. 2014 A/A OK LTV1 0/0 1 8 0 - 0 - 0 - 0 -

Polvet
TERVEYS JÄLKELÄISTEN TULOKSET

Lonkat Silmät LTV
Pennut



Eniten käytetyistä nartuista kolmetoista oli käynyt joko luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa (2kpl). 
Hyväksytysti luonnetestin oli suorittanut seitsemän nartuista. Käyttökoetuloksia on tarkasteluhetkellä ollut 
kolmellatoista nartuista ja kolme nartuista oli jonkin lajin valioita. Paimennustuloksen oli suorittanut kaksi 
eniten käytetyistä nartuista. Nartuista kolmella ei laukauskestävyyttä ollut testattu luonnetestillä, MH-
luonnekuvauksella tai PK-kokeella, eikä näiden narttujen käyttöominaisuuksia ollut testattu missään 
virallisessa kokeessa tai kilpailussa. 

Narttujen jälkeläisistä keskimäärin 17% oli käynyt luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa. Näistä 
hyväksyttyjä olin keskimäärin 76%. Kahdella nartuista on yksittäinen jälkeläinen, jolla on tulos PK-kokeista. 
Kahdeksan nartun yhtäkään jälkeläistä ei ollut testattu luonteen tai äänivarmuuden osalta luonnetestissä, 
MH-luonnekuvauksessa tai laukausvarmuuden osalta PK-kokeessa tarkasteluhetkellä. Paimennustuloksia oli 
kahden nartun jälkeläisillä ja muiden avointen lajien koekäyntejä keskimäärin 22%:lla narttujen kaikista 
jälkeläisistä. 

Eniten käytetyistä nartuista seitsemällätoista oli vähintään yksi näyttelykäynti ja neljällätoista vähintään 
arvosana ERI. Narttujen jälkeläisistä keskimäärin 40% oli käynyt näyttelyissä vähintään kerran. Näyttelyissä 
käyneistä jälkeläisistä 72%:lla oli vähintään laatuarvosana ERI. 
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Taulukko 27. Kahdenkymmenen vuosina 2010-2019 syntyneen eniten käytetyn nartun ja niiden jälkeläisten 
harrastustulokset. Paksun viivan vasemmalla puolella nartun omat tiedot, oikealla jälkeläisten. 
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KELMI ETEVÄ EMMA                                                                                                                   
s. 2010

- PAIM2 - 3 23 0 - 0 5 3 4 2

SANTOS'SOURIANT AMELIE NOIR                                                                                           
s. 2013

- - SERT 2 16 0 - 0 0 2 8 7

DIDAKTIC'S COSMOPOLITAN                                                                                                     
s. 2010

LT/hyv, 
MH

TK1, 
RTK2, BH

MVA 2 15 13 13 1 0 7 14 14

NALLIKALLION LAULUNLAHJA                                                                                                  
s. 2010

LT/hyv, 
MH

KVA, 
TVA, 

H 2 14 8 8 1 0 0 8 5

YACATIS GEMMA-COVENTINAH                                                                                               
s. 2013

LT/hyl - - 2 14 3 2 0 0 5 4 3

ROYAL COCTAIL ZALMIACCI                                                                                                      
s. 2012

LT/hyl AVA. 
AVA-H

SERT 2 12 4 4 0 0 4 0 0

KELBARF RAISA                                                                                                                             
s. 2011

LT/hyl - SA 2 12 2 2 0 0 0 0 0

YACATIS HAPPY-DAYDREAM                                                                                                      
s. 2014

LT/hyv agi-2 MVA 2 12 1 1 0 0 0 6 4

BESTSELLER PITITJALILI                                                                                                              
s. 2011

LT/hyl BH, TK1 C.I.E. 2 12 3 2 0 0 2 9 8

KELMI DILKARA                                                                                                                            
s. 2013

- PAIM3 ERI 2 11 1 0 0 2 3 1 0

KISENTEL'S ARRAWA AALIYAH                                                                                                  
s. 2010

LT/hyv agi-1 SERT 2 11 0 - 0 0 5 5 2

MAISKIS BARUNDA                                                                                                                      
s. 2015

MH agi-2, 
TK1

VASER
T

1 10 0 - 0 0 0 0 -

DIDAKTIC'S EMAIL                                                                                                                       
s. 2011

LT/hyv, 
MH

RTK4, 
TK2, BH

C.I.E. 2 10 4 3 0 0 6 8 7

DINAISA STAR OF HEART                                                                                                            
s. 2011

- - SERT 2 10 2 1 0 0 3 3 3

BESTSELLER YITIPI-KIRRA                                                                                                           
s. 2015

LT/hyv - MVA 1 9 1x MH 0 0 3 7 6

EVALLENS BLACK & TAN GREAT JOY                                                                                        
s. 2010

LT/hyv - SERT 2 9 2 2 0 0 2 3 1

ROYAL COCTAIL ARCTIC FROZEN SAND                                                                                  
s. 2014

LT/hyl agi-3 T 2 9 0 - 0 0 3 2 1

SHEPHERDS DANGER                                                                                                                   
s. 2014

- - - 1 9 0 - 0 0 0 0 -

RINGAROOMA HIME                                                                                                                   
s. 2014

- AVA EH 1 8 0 - 0 0 3 6 0

YACATIS INOLA-JOY                                                                                                                    
s. 2014

- RTK1 ERI 1 8 0 - 0 0 0 0 -

TULOKSET JÄLKELÄISTEN TULOKSET
NäyttelytLuonnetesti/

MH

Pennut



Jalostukseen eniten käytetyt koirat ovat enimmäkseen luustoltaan terveitä ja käytetyimpien jalostuskoirien 
jälkeläisten lonkkanivelten terveystilanne on hieman parantunut aiemmasta. Jalostuskoirien 
lonkkaterveystilanteeseen tulee kiinnittää huomiota, jotta rodun lonkkaterveystilanne ei heikkene. 
Rotuyhdistys suosittelee, että C-lonkkaisen koiran jalostuskäyttöä harkitaan tarkkaan. C-lonkkaisen koiran 
käyttö tulisi lähtökohtaisesti jättää vain yhteen normaalikokoiseen pentueeseen (yli neljä pentua). Mikäli C-
lonkkaista koiraa painavin perustein halutaan käyttää toistamiseen jalostukseen, tulisi sen kaikki pennut olla 
lonkkakuvattu ennen astutuspäätöksen tekemistä. 

Jalostuskoiria on kuvattu LTV:n osalta jo hyvin kattavasti, vaikka osan niistä jalostuskäyttö on alkanut tai 
sijoittunut kokonaisuudessaan aikaan ennen PEVISA-ohjelman voimaantuloa. Käytetyimpien jalostuskoirien 
jälkeläisistä on kuvattu LTV:n osalta noin puolet. Osan jälkeläisissä selkäterveys on erittäin hyvällä tasolla, 
mutta osan jälkeläisissä on todettu LTV1-4 muutoksia rodun keskiarvoa enemmän. Polvilumpioluksaation 
tutkimusaste käytetyimmillä nartuilla on jo melko korkea, ja tutkimusaste myös jälkeläisissä melko hyvällä 
tasolla. Käytetyimpien jalostuskoirien jälkeläisissä on todettu vain yksittäisiä tapauksia asteen 1 
patellaluksaatiota. 

Käytetyimpien jalostuskoirien joukossa on joitain koiria, joiden luonnetta tai käyttöominaisuuksia ei ole 
testattu millään virallisella kokeella tai testillä. Osan jalostuskoirien jälkeläisiäkään ei ollut käytetty missään 
virallisessa testissä tai kokeessa. Lisäksi eniten käytettyjen urosten ja narttujen listalla on koiria, joilla on 
hylätty tulos luonnetestistä. Paimennuskokeissa oli käynyt vain hyvin pieni osa eniten käytetyistä 
jalostuskoirista ja niiden jälkeläisistä. Rodun luonteen kehittymisen kannalta tämä on huolestuttavaa. 
Jalostuskoirien osalta olisi tärkeää saada objektiivinen arvio niiden luonteen ominaisuuksista, 
äänivarmuudesta sekä käyttöominaisuuksista. Ennen jalostuskäytön jatkamista tulisi päästä myös selvyyteen 
jälkeläisillä ilmenevistä vastaavista ominaisuuksista. 

Jalostuskoirista yleisesti 

Kelpiepentueissa yleisesti huomioidaan hyvin jalostuskoirien luonteen arvioiminen käyttötulosten, 
luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen avulla. Vuosina 2016-2019 toteutuneissa pentueissa molemmat 
vanhemmista oli luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu keskimäärin 46%:ssa pentueista. Yhdistelmiä, joissa 
äänivarmuutta oli testattu joko luonnetestillä, MH-luonnekuvauksella tai palveluskoirakokeella vähintään 
toisella vanhemmista oli jopa 89%:ssa yhdistelmistä. Vastaavasti pentueita, joissa kumpaakaan vanhemmista 
ei ollut testattu äänivarmuuden osalta luonnetestillä, MH-luonnekuvauksella tai PK-kokeessa oli vain 9%. 
Lisäksi koirien käyttöominaisuuksia oli testattu pentueissa kattavasti: toisella vanhemmista oli käyttötulos 
43%:ssa pentueista ja molemmilla 34%:ssa pentueista. 

Jalostukseen käytettyjen koirien lonkkaniveltulokset ovat yleisesti olleet hyvällä tasolla. Vuosina 2017-2019 
toteutuneista jalostusyhdistelmistä 40% oli sellaisia, joissa molemmilla vanhemmilla oli A:n lonkat. C-
lonkkaisia on käytetty jalostuksessa yhteensä neljä kertaa viimeisen neljän vuoden aikana, joka on 9% kaikista 
yhdistelmistä. 

Viimeisen kolmen vuoden jalostusyhdistelmistä 47% oli sellaisia, joissa molemmilla vanhemmilla oli selän 
suhteen tulos LTV0. LTV1-tuloksen saanut narttu on yhdistetty ulkomaalaiseen urokseen neljä kertaa ja 
kotimaisia LTV1 - LTV0 -yhdistelmiä on ollut yksitoista eli 26%. Lisäksi LTV2-4 tuloksen saaneita on jokaista 
käytetty kerran LTV0-tuloksen saaneen koiran kanssa jalostukseen. Määrä kuulostaa pieneltä, mutta koska 
australiankelpiepentueita on vuositasolla vain hieman yli kymmenen, on kolmen viimeisen vuoden 
jalostusyhdistelmistä 42% sellaisia, joissa on käytetty LTV1-4 tuloksen saanutta koiraa. Vuosina 2017-2018 
syntyneitä jälkeläisiä on kuvattu jo melko hyvin eikä ainakaan toistaiseksi herää vaikutelmaa, että jälkeläisissä 
olisi erityisen paljon LTV-muutoksia. Selkäterveyteen kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota. 
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Silmäterveyden osalta 81%:lla jalostuskoirista oli terveet silmät. Lievää kortikaalista kataraktaa oli todettu 
kolmella jalostuskoiralla, distichiasista kolmella niin ikään ja PHTVL/PHPV aste 1 -muutosta kahdella. 
Jalostuskoirien silmäpeilaus on jatkossakin tärkeää, vaikka vain suosituksen voimalla. 

5.2. Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

Jalostuspohja 

Tavoite: Sukusiitosasteen pitäminen alhaisena, alle 1 %. 
Toteuma: Viimeisen viiden vuoden aikana syntyneissä pentueissa sukusiitosaste on ollut keskimäärin 1,6%. 
 
Tavoite: Urosten jalostukseenkäyttöiän nostaminen 4v 8 kk:n. 
Toteuma: Viimeisen viiden vuoden aikana jalostukseen käytettyjen urosten keskimääräinen ikä on ollut 
5v1kk. 
 
Tavoite: Eri linjoista tulevien koirien tasainen jalostuskäyttö ja muotisukujen syntymisen ehkäiseminen. 
Toteuma: Jalostukseen eniten käytetyt koirat edustavat pääosin harrastelinjaa. Käytetyimpien 
jalostuskoirien väliset sukulaisuussuhteet ovat erittäin tavanomaisia. 
 
Tavoite: Toisen sukupolven jälkeläisten määrä tulisi olla alle 30. Tavoitteena tulisi olla, että valtaosa koirista 
lisääntyisi vain kerran. 
Toteuma: Vuosina 2015-2019 jalostukseen käytetyistä uroksista ainoastaan yhdellä toisen polven 
jälkeläisten määrä ylitti 30 (73). 53:ta jalostukseen käytetystä uroksesta 16:lla oli kaksi tai kolme pentuetta, 
yhdellä neljä ja muilla yksi pentue, joten valtaosa jalostukseen vuosina 2015-2019 käytetyistä uroksista on 
lisääntynyt vain kerran. 10 vuoden aikaväliä (2010-2019) tarkastellessa seitsemällä uroksella toisen polven 
jälkeläisten määrä ylitti 30 rajan (7%). Vaikuttaisi, että urosten jalostuskäyttö on asettumassa maltilliselle 
tasolle ja että myöskään toisen polven jälkeläisten määrät eivät yksittäiselle urokselle ole nousemassa enää 
niin korkeiksi. 
Vuosien 2010-2019 aikana jalostukseen käytetyistä nartuista neljällä toisen polven jälkeläisten määrä nousi 
yli 30:n. Viimeisen viiden vuoden (2015-2019) aikana jalostukseen käytetyistä nartuista kolmella toisen 
polven jälkeläisten määrä oli yli 30. Yhdeksällä (15%) vuosina 2015-2019 jalostukseen käytetyistä nartuista 
oli kaksi pentuetta, muilla ainoastaan yksi. 

Tavoite: Isät / emät -suhde pyritään edelleen säilyttämään mahdollisimman lähellä lukua 1. 

Toteuma: Viimeisen viiden vuoden keskimääräinen isät/emät-luku on ollut 0,92.  
 
Tavoite: Paimentaustaisten australiankelpieiden rekisteröintimäärien lisääminen. Tavoitteena yli 10 tuontia 
vuodessa eri rekistereistä ja paimentaustaisten penturekisteröintien säilyminen yli 15 %:ssa. 
Toteuma: Working kelpieitä on tuotu Suomeen vuosina 2011-2019 2-15 vuosittain, keskimäärin seitsemän 
vuodessa. Vuosina 2011-2019 paimenlinjaisia on ollut 11-73% tuonneista, koko ajanjaksolla 2010-2019 
keskimäärin 37% kaikista tuonneista. Suomessa syntyneistä pentueista vuosittain 17-43% on ollut working 
kelpie -pentueita. 
 
Tavoite: Kotimaisten urosten jalostuskäytön hallittu lisääminen yli 45 %. 
Toteuma: Viimeisen viiden vuoden aikana 49% jalostukseen käytetyistä uroksista on ollut kotimaisia. 
 
Käyttäytyminen ja luonne 

Tavoite: Luonnetestien kävijämäärän ylläpitäminen yli 30 %:ssa rekisteröintimäärästä. 
Toteuma: Syntymävuosittain 32% koirista on suorittanut luonnetestin. 
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Tavoite: Hermorakenteen, toimintakyvyn, kovuuden ja ääniherkkyyden huomioiminen. 
Toteuma: Keväällä 2017 tehdyn analyysin perusteella australiankelpieiden hermorakenteessa, 
toimintakyyssä tai kovuudessa ei ole todettu tilastollisesti merkitseviä muutoksia kahden 
tarkasteluajanjakson (2001-2008 ja 2009-2016) välillä. Sen sijaan laukausalttius rodussa on lisääntynyt 
näiden tarkastelujaksojen välillä. 
 
Tavoite: Kaikki jalostukseen käytettävät koirat on joko luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu, tai ne ovat 
suorittaneet paimennuskokeen tai pk-kokeen. Mikäli luonnetestissä hylättyä koiraa käytetään jalostukseen, 
pentueen vanhemmista toisella tulee olla hyväksytty luonnetesti. 
Toteuma: 9% jalostusyhdistelmistä on ollut sellaisia, että kumpaakaan vanhemmista ei ole testattu 
luonnetestillä, MH-luonnekuvauksella tai kummallakaan ei ole tulosta PK-kokeista. 
 
Tavoite: Kaikilla toista kertaa jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla hyväksytty luonnetesti. 
Toteuma: Tämän tavoitteen toteumaa ei ole tarkasteltu. 
Käyttöominaisuudet 
Tavoite: Paimennuksen perusradan suorittaneita koiria lisää: PPR1-tunnuksia jatkossa 2 kpl / vuosi. 
Toteuma: Vuosina 2010-2019 PPR1-tunnuksen on saanut yhteensä 17 koiraa. Paimennuksen perusradan 
suorittaneiden määrä on selkeästi lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana (15 kpl).  
 
Tavoite: Koekäyntien säilyminen nousujohteisena etenkin palveluskoirakokeiden osalta. 
Toteuma: Kokeisiin ja kilpailuihin osallistuneiden koirien määrä on noussut 193 % 2010-2019 välillä. 
Palveluskoirakokeisiin osallistuneiden määrä sen sijaan on laskenut huippuvuodesta 2016 (23 kpl), ollen 
vuonna 2019 sama 13 kpl kuin vuonna 2010. 
 
Terveys ja lisääntyminen 
 
Tavoite: Tavoitteena säilyttää australiankelpieillä kyky luonnolliseen lisääntyminen eli luonnollinen astutus 
ja synnytys yli 75 % pentueista. Pyritään keräämään tietoa pentueseurantalomakkeilla niin, että jatkossakin 
niitä palautettaisiin yli 50 % pentueista. 
Toteuma: Pentueseurantalomakkeita on palautettu 61%:sta syntyneistä kelpiepentueista. Synnytys on ollut 
luonnollinen 85%:ssa synnytyksistä, mutta sektioiden määrä reilu 14% on poikkeavan korkea 
normaalirakenteiselle koirarodulle.  
 
Tavoite: C-lonkkaiset yksilöt yhdistetään jatkossa vain A-lonkkaiseen. 
Toteuma: PEVISA-ohjelman ohjaamana viimeisen viiden vuoden aikana C-lonkkaiset on yhdistetty 
ainoastaan A-lonkkaisiin 

 
Tavoite: Silmätarkastusmäärien kasvu jatkossakin, yli 45 %. 
Toteuma: Vuosina 2010-2018 syntyneistä 36% on silmäpeilattu.  
 
Tavoite: Selkätutkimusten yleistyminen niin, että kaikki jalostusyksilöt tutkittaisiin. 
Toteuma: PEVISA-ohjelman ohjaamana viimeisen viiden vuoden aikana kaikki jalostuskoirat on tutkittu 
LTV:n osalta. Lisäksi keskimäärin 49% kannasta on kuvattu 
 

Ulkomuoto 
Tavoite: Tavoitteena että jatkossakin yli 50 % australiankelpieistä käy näyttelyissä edes kerran. 
Toteuma: 47% on käynyt näyttelyissä. 
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Tavoite: Tiedonkeruu tulevaisuudessa myös mahdollisen jalostustarkastuksen kautta. 
Toteuma: Rodulle ei ole kehitetty omaa jalostustarkastusta. 

6 Jalostuksen tavoitteet ja toteutus 

6.1. Jalostuksen tavoitteet 

Tavoitteena on pitää australiankelpiekanta kokonaisuudessaan korkealaatuisena sekä luonteeltaan, 
terveydeltään että ulkoisilta ominaisuuksiltaan. Rodun tulee edelleen soveltua sekä alkuperäiseen 
käyttötarkoitukseensa paimenkoirana että monipuoliseksi harrastuskoiraksi. Luonteeltaan australiankelpien 
tulee säilyä sellaisena, että se selviää arkipäivän haasteista ongelmitta. 

Jalostuspohja 

- Rodun geneettistä monimuotoisuutta vaalitaan 
- Tehollinen populaatiokoko pyritään saamaan kasvuun ja seurantajakson aikana vähintään 

tasolle 70. 
- Rodun yksilöitä eri suvuista käytetään jalostukseen mahdollisimman laajasti ja samojen 

koirien jalostuskäyttö pyritään pitämään maltillisena (keskimäärin 1-2 
pentuetta/jalostuskoira) 

- Isät/emät -luku pyritään pitämään mahdollisimman lähellä tasoa 1. 
Käyttäytyminen ja luonne sekä käyttöominaisuudet 

- Luonnetestissä käyntien määrä pyritään saamaan uudelleen nousuun 
- Ääniarkuus ei lisäänny rodussa 
- Jalostuskoirien äänivarmuus, luonne ja käyttöominaisuudet testataan jollain käyttökokeella, 

työkäytössä, luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa 
- Paimennuskoekäyntien määrän kasvattaminen edelleen. Tarkastellaan myös erikseen traditional 

style -kokeiden käyntimääriä sekä soveltuvuutta australiankelpieiden paimennusominaisuuksien 
arvioimiseen 

Terveys ja lisääntyminen 
- Lisääntymiseen liittyvät ongelmat eivät lisäänny rodussa 

- pyritään saamaan mahdollisimman kattavaa ja edustavaa tietoa Pentueseurannan avulla 
- tarkkaillaan erityisesti sektiomääriä sekä polttoheikkouden esiintymistä Pentueseurantaan 

ilmoitetuissa pentueissa 
- seurataan kivesvikaisuuden esiintymistä rodussa ja pyritään ehkäisemään ongelman yleistymistä 
- Lonkkanivelterveys pysyy rodussa ennallaan eikä dysplasia-asteiden C-E määrä nouse. 

- Vähintään 70% kannasta on kuvattu lonkkaniveldysplasian suhteen. 
- LTV-muutoksien yleisyys ei lisäänny rodussa. 

- Vähintään 70% kannasta kuvataan LTV:n osalta. 
- Kerätään tietoa patellaluksaation yleisyydestä rodussa. Tarkkaillaan yleisyyttä ja reagoidaan 

tilanteeseen, mikäli luksaatiot yleistyvät rodussa. 
- Kerätään tietoa sydänsairauksien esiintymisestä rodussa, tutkituista koirista ja todetuista 

löydöksistä. 
- Mahdollisimman moni kelpie testataan CA:n varalta. Erityisesti working kelpiet olisi hyvä 

geenitestata ennen jalostuskäyttöä. Tietoa sairaista ja geenitestatuista koirista kerätään 
Terveystietokantaan.  
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6.2. Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Yhdistys suosittaa, että jalostukseen käytettäisiin mahdollisimman rodunomaisia ja terveitä koiria. 

Populaation monimuotoisuus / yleistä jalostusyhdistelmistä 

 Samaa yhdistelmää ei pääsääntöisesti tulisi uusia ja yhdistelmissä tulee ottaa huomioon 
sukulaissuhteet uroksen ja nartun lähisukulaisten aiemmin tehtyihin yhdistelmiin. 

 Jalostusyhdistelmissä suositellaan 5 sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 
3,13%.  

 Jalostusuros 
o on astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen 
o Rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 20 pentua, joista alle 5-vuotiaana 

enintään 12 pentua.  
o Uroksia, jotka eivät ole kyenneet astumaan halukasta tärppipäiväistä narttua, ei tule 

käyttää keinotekoisesti jalostukseen.  
 Jalostusnarttu 

o on astutushetkellä yli 24 kk ikäinen. 
o Nartun tulee olla halukas luonnolliseen astutukseen. 
o Narttuja, joilla on ollut polttoheikkoudesta johtuva synnytysvaikeus tai jotka eivät ole 

huolehtineet normaalisti jälkeläisistään ilman syytä, ei tule käyttää jalostukseen uudelleen. 

Terveys 

 Virallinen lonkkakuvauslausunto astutushetkellä. Australiankelpieiden jalostuksessa tulee suosia 
vain A- ja B-lonkkaisia koiria. Mikäli C-lonkkaista koiraa käytetään jalostukseen, se tulee yhdistää 
vain A-lonkkaiseen ja käyttää jalostukseen vain yhden normaalikokoisen pentueen verran 

 Virallinen selkäkuvaus. LTV1-4 -lausunnon saanut australiankelpie tulee yhdistää vain LTV0 -
lausunnon saaneeseen koiraan. 

 Virallinen polvitutkimustulos 0/0 tuloksella ennen jalostuskäytön alkua ja vähintään 3-vuotiaana, 
jotta iän myötä etenevä patellaluksaatio voidaan poissulkea. 

 Virallinen sydänkuuntelu jalostukseen käytettäville koirille. Sairaaksi todettujen koirien 
lähisukulaisten ultraäänitutkimus ennen jalostuskäyttöä. Sydänsairaaksi todettua yksilöä ei tule 
käyttää jalostukseen. 

 Virallinen kyynärnivelkuvaus astutushetkellä, dysplasia-aste 0 
 Silmäpeilaus ennen jalostuskäyttöä. Silmäpeilaus suositellaan toistettavaksi vähintään kertaalleen 

yli 5-vuotiaille jalostuskoirille 
 Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jolla on jokin seuraavista perinnölliseksi epäillyistä sairauksista 

tai puutteista: 
o Epilepsia, ja lisäksi yhdistelmiä, joista on syntynyt sairaita koiria, ei tulisi uusia 
o Autoimmuunisairaus 
o CA 

 Mikäli yhdistelmän toiselta vanhemmalta puuttuu hampaita, tulisi toisella vanhemmalla olla 
rotumääritelmän mukainen täydellinen hampaisto. Purentavirheellistä ei tule käyttää jalostukseen. 

 Kivesvian yleistymisen vastustamiseksi jalostuksesta poistetaan sellaiset urokset ja nartut, joiden 
jälkeläisissä todetaan kivesvikaa enemmän kuin rodun yksilöissä keskimäärin. 

Luonne 
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 Hyväksytysti suoritettu luonnetesti tai MH-luonnekuvaus (ihanneprofiilin mukaiset), PK-
koulutustunnus tai PPR1. 

 Hyväksytty tulos koiraharrastuslajista (paimennus, toko, agility, palveluskoirakoe, pelastuskoirakoe) 

Ulkomuoto 

 Jalostusyksilön tulee olla rodunomainen, rakenteeltaan käyttötarkoitukseensa soveltuva. 
 Kahta laimennusväristä koiraa ei tule yhdistää. 

6.3. Rotujärjestön toimenpiteet 

 Järjestetään asiantuntijoiden luentoja ajankohtaista aiheista 
 Kontaktoidaan rodun uusia kasvattajia, jaetaan tietoa ja ohjeistetaan tarvittaessa 
 Ohjeistetaan myös urosten omistajia sopivasta jalostuskäytöstä sekä myös uroksen omistajan 

vastuusta jalostuksessa 
 Ylläpidetään pentuvälitystä sekä jalostusuroslistaa ja jaetaan tietoa näiden yhteydessä 
 Ylläpidetään Pentueseurantaa ja pyritään samaan vastausprosentti vähintään tasolle 60-70% 

lisääntymisongelmien tilanteen seuraamiseksi 
 Virallisten luustokuvausten hyödyistä tiedotetaan pennunostajia/koiranomistajia ja pyritään 

motivoimaan PEVISA-tutkimusten teettämiseen, vaikka koiraa ei suunniteltaisi jalostuskäyttöön 
 Kerätään ja tilastoidaan tietoja sekä tiedotetaan rodun kohdalla olennaisista sekä ajankohtaisista 

terveys- ja luonneasioista rotujärjestön lehdessä ja sosiaalisessa mediassa 
 Seurataan ääniarkuuden esiintymistä rodussa luonnetestitulosten, MH-luonnekuvauksien tulosten 

sekä SBCAK:n arkikäyttäytymiskyselyn avulla. Julkaistaan tietoa testien tuloksista sekä tilastoa 
ääniarkuuden esiintymisestä rodussa. 

 Jalostustoimikunta antaa opastusta perinnöllisiä sairauksia, kennelnimianomuksia, rekisteröintiä ja 
muita jalostukseen liittyviä asioita koskien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

Populaatio 

Vahvuudet Heikkoudet 
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- sukusiitosprosentti on pysynyt alhaisena 

- urosten ja narttujen tasainen käyttö (isät/emät -
luku lähellä yhtä) 

- kotimaista jalostusmateriaalia löytyy 

- working kelpiet saatu mukaan jalostukseen ja 
rekisteröiminen yhä mahdollista 

- Suomeen alettu tuomaan australiankelpieitä 
muualtakin Euroopasta kuin vain Ruotsista 

- pieni tehollinen populaatiokoko, jonka kasvu on 
taittunut 

- kotimaista jalostusmateriaalia ei hyödynnetä koko 
laajuudessaan 

- paljon käytetyt isoäidit ja isoisät 

- yksittäisen pentueen jalostuksellisesti suuri 
merkitys lukumäärällisesti pienessä rodussa 

- runsaimmin käytettyjen jalostuskoirien 
keskinäinen sukulaisuus 

Mahdollisuudet Uhat 

- aidosti uutta jalostusmateriaalia on saatavilla 
maailmalta mm. Australiasta ja Yhdysvalloista 

- rotuunotettujen koirien jalostuskäyttö 

  

  

- nuorten urosten käyttö 

- tehollisen populaatiokoon lasku 

- tuontikoirat ovat usein läheistä sukua Suomessa 
jo olemassa olevalle kannalle 

- tuontikoirien mahdollinen liikakäyttö pienessä 
populaatiossa 

- koirien kertaantuminen sukutauluissa 

- Australiassa käytetään vain pientä prosenttia 
populaatiosta jalostukseen ja loput kastroidaan → 
menetetään paljon käytettävissä olevasta 
populaatiosta 

 

 

 

 

Luonne ja käyttöominaisuudet 

Vahvuudet Heikkoudet 
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- sosiaalisuus koiria ja ihmisiä kohtaan 

- terävyys vähentynyt aiemmasta 

- working kelpie -linjassa rodun alkuperäiset 
käyttöominaisuudet säilyneet vahvana 

- rodulla hyvät ja monipuoliset 
harrastusominaisuudet 

- laukausalttius lisääntynyt luonnetestatuilla 

- rodussa esiintyy arjessa reagointia koville äänille 

- luonnetestin käyntimäärät laskeneet merkittävästi 

- rodussa esiintyy jonkin verran treenitilanteissa ja 
vieraissa paikoissa keskittymistä tai rauhoittumista 
haittaavaa vilkkautta 

- liiallisesta herkkyydestä johtuvaa paineistumista 
esiintyy ajoittain noin viidesosalla 

Mahdollisuudet Uhat 

- uudet luonteen arvioimismenetelmät, kuten 
SmartDog-testaus 

- ääniarkuuden lisääntyminen 

- luonnetestaamisen vähentyminen entisestään ja 
tulosten huomiotta jättäminen 

- luonne- ja käyttöominaisuuksien huomiotta 
jättäminen jalostuksessa esimerkiksi pelkkien hyvien 
terveystuloksien varjolla 
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Terveys 

 

Vahvuudet Heikkoudet 

- Rodun luustoterveyttä tutkitaan erittäin 
kattavasti 

- lonkkanivelterveys hyvällä tasolla ja hieman 
parantunut aikaisemmasta 

- kyynärniveldysplasiaa ja silmäsairauksia vain 
vähän 

- Patellaluksaatio 

- Sydänsairaudet 

Mahdollisuudet Uhat 

- rotujärjestön ylläpitämä Terveystietokanta: 
avoimuudella ja yhteistyöllä voidaan 
saavuttaa terveydellisesti entistä parempi 
tila 

- geenitesti CA:lle tullut markkinoille, voisi 
olla apua sairauden ehkäisyssä 

- sydänsairauksien yleistyminen 

- patellaluksaation yleistyminen 

- osteokondroosin yleistyminen 

- epilepsia 

- CA 
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6.5. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

 

Vuosi 

2021 

CA-geenitestaamisen tukeminen jatkuu määrättyyn rajaan saakka; Järjestetään luonnetesti; Salme Mujusen 
rakenneluento; Muodostetaan "Tuoreen kasvattajan opas"-kasvatustaipaleen alussa olevien avuksi; lehtijutut 
epilepsiasta, silmäsairauksista, luonteesta jalostuksessa kasvattajan näkökulmasta; Tiedotetaan PEVISA-
ohjelmaan tulevista muutoksista 

2022 
Järjestetään luonnetesti sekä MH-luonnekuvaus; jalostusaiheinen luento toiveiden mukaan; 
Pentueseurantatietojen julkaisu ja analysoiminen 

2023 
Järjestetään luonnetesti; jalostusaiheiset lehtijutut neljään lehteen ajankohtaisten aiheiden mukaan; 
jalostusaiheinen asiantuntijaluento 

2024 
Järjestetään luonnetesti ja MH-luonnekuvaus; Arkikäyttäytymiskyselyn uusiminen; luonnetesti- ja MH-
luonnekuvaustilastojen analysoiminen ja julkaiseminen; Pentueseurantatietojen analyysi ja julkaisu; JTO:n 
päivitystyön aloittaminen loppuvuodesta 

2025 Järjestetään luonnetesti; Esitykset JTO-päivityksestä sekä uudesta PEVISA-ohjelmasta esitetään sekä 
käsitellään kevätkokouksessa ja lähetetään Kennelliittoon määräaikaan mennessä 

 

  Lisäksi vuosittain tai tarpeen mukaan: 
o Ylläpidetään Pentueseurantaa sekä Terveystietokantaa, joihin kerääntyvää tietoa 

analysoidaan määräajoin (1-2 vuoden välein) tilanteen seuraamiseksi 
o Ylläpidetään luonnetesti- ja MH-luonnekuvaustilastoja 
o Ulkomuototuomareille järjestetään rodun erikoiskoulutusta vuosittain tai tarpeen mukaan 
o Border&Kelpie -uutisissa julkaistaan jalostusaiheisia lehtijuttuja neljä kertaa vuodessa, joilla 

tiedotetaan ajankohtaisista aiheista 
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8. Liitteet 
 
Liite 1. Arkikäyttäytymiskysely 
 

29.11.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana 

vastauksia 910 kappaletta, joista uroksia oli 46,2 % ja narttuja 53,8 % 
 
Arjen sujuvuus 
79,5% sujuvaa ja helppoa 
17,8% vaatii erityisjärjestelyjä ajoittain 
2,1% vaatii erityisjärjestelyjä usein 
0,7% vaatii erityisjärjestelyjä jatkuvasti  
 
Vilkkaus 
72 % koiralla ei esiinny arkielämää haittaavaa vilkkautta koskaan 
10 % ympäristö vaikuttaa koiran häiriöherkkyyteen ja vilkkauden esiintymiseen 
4,7% rauhoittumisen haasteita 
 
Suhtautuminen vieraisiin koiriin (samasta koirasta vastattu useita vaihtoehtoja) 
711 kpl välinpitämättömästi 
881 kpl ottaa ystävällistä kontaktia 
290 kpl dominoivasti/alistavasti 
232 kpl pelkää/väistää/jännittyy 
157 kpl aggressiivisesti 
192 kpl mielistelevästi 
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Suhtautuminen vieraisiin ihmisiin 
697 kpl ystävällisesti, avoimesti 
242 kpl yli-innokkaasti, riehakkaasti 
183 kpl välinpitämättömästi, pidättyväisesti 
117 kpl mielistelevästi 
28 kpl aggressiivisesti 
9 kpl piiloutuu 
 
Suhtautuminen liikkuviin kohteisiin 
73,6% rennosti, rauhallisesti 
6% jähmettyy vaanimaan 
5,1% syöksyy kohti, jahtaa 
0,3% väistää, pakenee 
15% muu 
 
Pelottavaan ääneen reagointi vapaalla ollessa 
59,2 % kuulee mutta ei reagoi erityisesti 
18,6% kokee epämiellyttäväksi ja saattaa olla levoton 
8,6% hakee ihmiseltä turvaa 
4,7% yrittää paeta 
2,1% jähmettyy paikalleen tai piiloutuu 
6,8% muu 
 
Pelottavaan ääneen reagointi töissä ollessa 
70,9% ei reagoi lainkaan 
16,1% reagoi mutta kykenee työskentelemään kohtalaisesti 
5% reagoi vahvasti, ei pysty työskentelemään 
3% reagoi hyvin voimakkaasti, pyrkii pakoon 
5% muu 

 
Liite 2. Pentueseuranta 
Pentueita yhteensä 99 
572 pentua 
278 (48,6 %) urosta 
294 (51,4 %) narttua 
 
Astutukset  
87 (87,88 %) luonnollista astutusta 
9 (9,09 %) suunniteltua siemennystä 

 kaikissa ulkomaalainen uros 
1 (1,01 %) suunnittelematonta siemennystä 

 kokemattomuus 
3 (3,03 %) kaksoisastutusta 
 
Synnytys yhteensä 99 
85 (85,86 %) luonnollinen 
14 (14,14 %) sektio 

 4 pentu juuttunut synnytyskanavaan IIII 
 2 polttoheikkous III 
 1 pennun virheasento I 
 2 synnytys ei käynnistynyt 
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 1 suunniteltu pienen pentueen vuoksi 
  
Eläinlääkärin tarve yhteensä 35 (35,35 % synnytyksistä) 
14 (14,14 %) sektio 
11 (11,11 %) oksitosiinin anto synnytyksen edistämiseksi 
Pennut yhteensä 572 
37 pentua (6,47 % pennuista) lopetetut tai kuolleet pennut 

 13 syntyi kuolleena 
 5 synnytyksessä kuollutta 
 5 epämuodostunut/ kehityshäiriö 
 2 tapaturma 
 1 muumio 
 4 kitalakihalkio 
 1 sydänvika 
 1 vettä keuhkoissa 
 3 kuollut myöhemmin, syy tuntematon 
 2 ei lisätietoja 

15 kivesvikaa (5,40 % urospennuista)  
-     kivekset laskeutumatta 5-7 vko iässä, suurimmalla osalla kivekset laskeutuneet myöhemmin 
10 (1,75 %) muuta poikkeamaa 

 5 pennulla takakannukset 
 2 pennulla silmissä CH 
 1 pennulla epämuodostunut jalka 
 2 pennulla sivuääni 

3 (0,52 %) häntämutka 
2 (0,35 %) purentavirhe 
1 (0,17 %) napatyrä 
 

Liite 3. Rotumääritelmä 
 

YLEISVAIKUTELMA: Ketterä, toimelias, tasapainoinen, lihaksikas, kovakuntoinen ja notkearaajainen koira, 
joka antaa vaikutelman väsymättömästä työkyvystä. Ei saa vaikuttaa millään tavoin hennolta. 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen on suurempi 
kuin säkäkorkeus, suhteessa 10:9. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Erittäin tarkkaavainen, innokas ja hyvin älykäs, luonteeltaan sävyisä, 
sopeutuvainen ja väsymättömän tarmokas. Erittäin uskollinen ja työssään tunnollinen. Luontainen 
taipumus lampaiden paimentamiseen sekä maastossa että pihapiirissä. Kaikki muut kuin työkoiramaiset 
rakenne- ja luonnepiirteet ovat epätyypillisiä. 

PÄÄ: Sopusuhtainen koiran kokoon nähden. Pään muoto ja ääriviivat antavat melko kettumaisen ilmeen, 
jota mantelinmuotoiset silmät pehmentävät. 

Kallo: Hieman pyöristyvä ja korvien välistä leveä. Otsan profiili suora. 

Otsapenger: Selvästi erottuva. 

Kirsu: Kirsun väri sointuu karvapeitteen väriin. 

Kuono: Kuiva ja meislautunut, mieluiten hieman kalloa lyhyempi. 
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Huulet: Tiiviit ja kuivat, eivät löysät. 

Leuat / hampaat / purenta: Hampaat terveet, voimakkaat ja säännöllisessä rivissä. Leikkaava purenta, 
alaetuhampaat hieman yläetuhampaiden takana niitä kevyesti koskettaen. 

Posket: Otsaa kohti pyöristyvät, eivät karkeat eivätkä ulkonevat. 

Silmät: Keskikokoiset ja mantelinmuotoiset, selväpiirteiset, ilmeeltään älykkäät ja innokkaat. Väriltään 
ruskeat, karvapeitteen väriin sointuvat. Sinisillä koirilla sallitaan vaaleammat silmät. 

Korvat: Pystyt ja teräväkärkiset, kohtuullisen kokoiset. Korvalehdet ohuet mutta tyvestään vahvat. Etäällä 
toisistaan ja ulospäin suuntautuneet, korvalehden ulkoreuna hieman kaartuva. Korvan sisäpuoli hyvin 
karvoittunut. 

KAULA: Keskipituinen, voimakas, hieman kaartuva ja sulavasti lapoihin liittyvä. Ei löysää kaulanalusnahkaa. 
Karva muodostaa kohtalaisen kaulurin. 

RUNKO: Ylälinja: Kiinteä ja vaakasuora. Lanne: Voimakas, syvä ja lihaksikas. Lantio: Melko pitkä ja viisto. 
Rintakehä: Syvä, lihaksikas ja kohtuullisen leveä. Hyvin kaareutuvat kylkiluut, pitkä mutta ei tynnyrimäinen 
rintakehä. 

HÄNTÄ: Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu alaspäin hyvin loivalla kaarella. Koiran liikkuessa 
innostuneena häntä voi kohota, mutta mikään osa hännästä ei koskaan saa ylittää hännän tyven kautta 
piirrettyä pystysuoraa linjaa. Hännän karva on harjasmainen. Häntä kiinnittyy sulavasti viistoon lantioon ja 
ulottuu suunnilleen kinnerniveleen. 

RAAJAT 

ETURAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Lihaksikkaat, luustoltaan vahvat mutta ei raskaat. Edestä katsoen suorat ja 
yhdensuuntaiset. 

Lavat: Kuivat ja lihaksikkaat, viistot, lapaluiden kärjet lähellä toisiaan sään kohdalla. 

Olkavarret: Suorassa kulmassa lapaluuhun nähden. 

Kyynärpäät: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 

Välikämmenet: Sivusta katsoen hieman viistot, mikä mahdollistaa joustavat liikkeet ja nopeat käännökset. 

Etukäpälät: Pyöreät ja voimakkaat. Päkiät vahvat. Varpaat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Lyhyet ja 
vahvat kynnet. 

TAKARAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Leveät ja vahvat. Takaa katsottuna raajat kintereestä käpälään suorat ja yhdensuuntaiset, 
eivät liian lähekkäin eivätkä liian kaukana toisistaan. 

Polvet: Hyvin kulmautuneet. 

Kintereet: Melko matalat. 

Takakäpälät: Pyöreät ja voimakkaat. Päkiät vahvat. Varpaat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Lyhyet ja 
vahvat kynnet. 
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LIIKKEET: Laajoilla aukeilla työskentelevältä lammaskoiralta vaaditaan lähes rajatonta kestävyyttä, joten 
kelpien täytyy olla ehdottoman terverakenteinen ja terveesti liikkuva. Sen liikkeet ovat vaivattomat ja 
väsymättömät ja koiran tulee kyetä äkillisiin käännöksiin nopeassakin vauhdissa. Ravissa raajoilla on 
taipumus yksijälkisyyteen, mutta koiran seistessä sen raajat asettuvat tukevasti rungon kulmiin. 

KARVAPEITE 

Karva: Kaksinkertainen karvapeite, jossa lyhyt, tiheä pohjavilla. Peitinkarva on tiivis, jokainen karva on kova, 
suora ja ihonmyötäinen, jolloin karvapeite on sateenkestävä. Rungon alapuolella raajojen takaosiin asti 
karvapeite on pitempää ja muodostaa reisissä lähes housut. Päässä (myös korvien sisäpuolella), raajojen 
etupuolella ja käpälissä karva on lyhyttä. Kaulassa karva on pitempää ja tiheämpää muodostaen kauluksen. 
Hännässä on selvä harjas. Liian pitkä tai liian lyhyt karvapeite on virheellinen. Rungossa karvan tulee olla 
keskimäärin 2 – 3 cm pituista. 

Väri: Musta, musta punaruskein (tan) merkein, punainen, punainen punaruskein (tan) merkein, 
kellanruskea (fawn), suklaa ja savunsininen. 

KOKO Säkäkorkeus: Urokset 46–51 cm, nartut 43–48 cm. 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 
vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä 
käyttötarkoituksessa. 

VAKAVAT VIRHEET: 

• Löysät lavat 

• Taipumus pihtikinttuisuuteen tai länkisäärisyyteen 

• Kerivät tai melovat liikkeet 

• Jäykät tai rajoittuneet liikkeet 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

• Vihaisuus tai liiallinen arkuus 

• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.  

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria. 

 


