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1. YHTEENVETO 
 

Kuvaus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta 

Samojedinkoira on kotoisin Siperiasta, josta se on Englannin kautta levinnyt ympäri maailmaa 

seura- ja monipuoliseksi harrastuskoiraksi. Samojedinkoirien nykyinen suomalainen populaatio 

polveutuu 1950-luvulla Suomeen tuoduista rodun edustajista ja myöhemmin maahan tuoduista 

koirista.  

 

Rodun tilanne ja jalostustavoitteet 

 

Samojedinkoiria rekisteröidään vuosittain hieman yli 200. Tehollinen populaatiokoko on noin 80 

koiraa ja siinä on pientä vuosittaista vaihtelua. Rodun ominaisen luonteen säilymistä suomalaisessa 

samojedinkoirapopulaatiossa testataan luonnetestillä ja MH-luonnekuvauksella. Luonnetestissä käy 

vaihtelevia määriä samojedinkoiria vuosittain. Into samojedinkoiran käyttöominaisuuksien 

vaalimiseen on noussut viime vuosina, mikä voidaan päätellä rekikoirien kilpailukokeissa ja 

rekikoirien käyttökokeissa kävijöiden määrän noususta.  

 

Samojedinkoirien terveystuloksia seurataan yhdistyksessä paitsi KoiraNet-jalostustietojärjestelmään 

kirjattavista terveystuloksista, myös jäseniltä kerätyistä terveystiedoista. Samojedinkoirilla 

yleisimmät terveysongelmat liittyvät lonkkaniveldysplasiaan ja erilaisiin silmäsairauksiin. 

Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on rodun hyvä terveys ja riittävän laaja geenipooli. 

Yhdistyksen visiona on terve, monipuolinen ja hyväluonteinen koko perheen harrastuskoira. 

Yhdistys pyrkii saavuttamaan tavoitteensa muun muassa lisäämällä tietoutta rodusta www.samy.fi –

sivujen kautta, neuvomalla koiranomistajia avoimuuteen koirien terveysasioiden kanssa, sekä 

rohkaisemalla kasvattajia jalostuskoirien tuonnissa. 

 

Samojedinkoiran jalostuksen tavoiteohjelma sisältää tietoa rodusta, sen taustasta ja nykytilasta, sekä 

rodunjalostukseen vaikuttavista taustatekijöistä. Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n (SAMY) 

jalostuksen tavoiteohjelmassa tärkeimmät samojedinkoiran jalostukselle asetetut tavoitteet ovat 

terveys, rotumääritelmänmukainen luonne ja ulkomuoto.  
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Tavoiteohjelman avulla pyritään siihen, että samojedinkoira säilyy tulevaisuudessakin sosiaalisena, 

monipuolisena, terverakenteisena seura- ja harrastuskoirana, eikä rodussa ole erikseen käyttö- ja 

näyttelylinjoja. Tavoitteet ovat yhtenäisen rotutyypin säilyttäminen, terveystutkimuksiin 

kannustaminen ja luonteiden seuranta. Tavoitteet terveyden suhteen ovat silmäsairauksien 

vastustaminen, lonkkaniveldysplasian hallinta ja arkojen koirien karsiminen jalostuksesta. 

 

SAMY:n jalostustoimikunta vastaa tavoiteohjelman ylläpidosta ja valvoo toteutumista 

tavoitteenaan se, että rodun kasvattajilla olisi tarvittavat ja ajan tasalla olevat tiedot rodun 

tilanteesta. Sukusiitosprosentteja, terveystutkimusten toteutumista, sekä urosten jälkeläismääriä 

seurataan yhteenvetojen ja tilastojen avulla. Tavoiteohjelmaa päivitetään tarvittaessa ja viiden 

vuoden kuluttua ohjelman käyttöönottamisesta siihen tehdään yksityiskohtainen seurantaraportti. 

Tavoiteohjelmaan voidaan tehdä tarpeellisia teknisiä ja numerollisia muutoksia ja korjauksia 

jalostustoimikunnan ehdotuksesta hallituksen päätöksellä. Asiasisältöä (tavoitteet ja strategiat) 

koskevat muutokset tehdään aina yhdistyksen yleisen kokouksen päätöksellä. Tavoiteohjelma on 

kokonaisuudessaan SAMY:n internetsivuilla ja Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Jäsenet 

voivat myös tarvittaessa tilata sen paperiversiona yhdistykseltä. 

 

Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille 

 

Samojedinkoirien jalostuksessa tärkeimmät tavoitteet ovat koirien terveys, rodunomainen luonne ja 

ulkonäkö. 

 

2. RODUN TAUSTA 
 

Alkuperä ja käyttötarkoitus 

 

Samojedinkoira on kotoisin Siperiasta. Rotu on saanut nimensä suomensukuisen, uralilaiseen 

kielikuntaan kuuluvan samojediheimon mukaan. Samojediheimot olivat poropaimenia ja 

metsästäjiä.  Näihin olosuhteisiin soveltuviksi kehittyivät aikojen kuluessa heidän koiransakin. 

 

Samojedinkoirat ovat geneettisesti varsin lähellä sutta verrattuna lähes kaikkiin muihin 

koirarotuihin, lukuun ottamatta mm. alaskanmalamuutteja, siperianhuskyja, afgaaninvinttikoiraa ja 

shar peitä. Rodun lähin ”sukulaisrotu” on amerikaneskimokoira. Tieto löytyy Bridgett M. von 

Holdtin ym. Naturessa 2010 julkaistusta artikkelista “Genome-wide SNP and haplotype analyses 
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reveal a rich history underlying dog domestication”. Lapin koirapopulaatiota ei tutkimuksessa ollut 

mukana. Samojedinkoira on kehittynyt Siperiassa paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaksi koiraksi, 

jota englantilaiset ryhtyivät muokkaamaan omien mieltymyksiensä mukaiseksi roduksi. 

 

Arvellaan, että koirat olivat jakautuneet kahteen päätyyppiin maantieteellisen sijaintinsa mukaan. 

Etelässä porojen paimennukseen käytetyt koirat olisivat olleet pienempiä ja väriltään usein 

valkoisen lisäksi ruskean tai mustan kirjavia, sekä luonteeltaan ärhäkämpiä kuin pohjoisen koirat. 

Pohjoisen metsästys- ja rekikoirat olisivat olleet kookkaampia ja väriltään puhtaan valkoisia ja 

luonteeltaan lauhkeampia kuin etelän koirat. Samojedinkoirat elivät kiinteässä yhteydessä 

ihmisperheisiinsä, nukkuivat isäntäväen kanssa ja lämmittivät samalla heitä pakkasöinä. Hyvä koira 

oli samojedille erittäin arvokas. 

 

Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa 

 

Englantilainen eläintieteilijä Ernest Kilburn-Scott vietti vuonna 1889 kolme kuukautta 

samojedikansan parissa. Hän toi mukanaan Englantiin Arkangelin läheltä Sabark-nimisen 

urospennun (väriltään suklaanruskea). Sabarka on vanhin nykyisten suomalaisten samojedinkoirien 

sukutauluissa esiintyvä esi-isä. Kilburn-Scottit hankkivat Sabarkalle nartuksi kermanvärisen Whitey 

Petchoran. Sabarkan ja Whitey Petchoran pennuista tärkein rodun kehityksessä oli 1891 syntynyt 

narttu Neva. Se astutettiin Siperiasta tuodulla ja suomalaisittain nimestään huolimatta 

lumivalkoisella Musti nimisellä uroksella. Tästä pentueesta syntyi vuonna 1901 Englannin 

ensimmäinen samojedinkoiramuotovalio Olaf of Oussa. Musti-Whitey Petchora –yhdistelmästä 

alkoivat varsinaisesti valkoiset samojedinkoirat Englannissa. Nämä koirat ovat nykyisten 

esivanhempia suoraan alenevassa polvessa. Kilburn-Scottien kenneliin päätyi vuonna 1899 

kahdeksan koiraa englantilaisen tutkimusmatkailija Jacksonin valjakosta. 

 

Seuraava tärkeä lisä rotuun tuli vuonna 1907, kun Kilburn-Scottit saivat kuulla, että Sydneyn 

eläintarhassa Australiassa oli samojedinkoirauros. Tämä uros sai myöhemmin nimen Antarctic 

Buck. Se oli silloisiin koiriin nähden kookas (korkeus 53,3cm), hohtavan valkoinen ja 

pystykorvainen. Sen turkissa oli hopean kimallusta, mutta toisin kuin nykyisen rotumääritelmän 

mukaisella samojedinkoiralla, kirsu, silmänympärykset ja huulet olivat vaaleat. Buckin parhaimpien 

pentujen emä oli Kviklene, ja tämä yhdistelmä esiintyy myös nykyisten samojedinkoirien 

sukutauluissa. 
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Vuonna1910 Venäjältä tuotiin Englantiin narttu Ayesha, joka on nykyisten koirien esiäiti tyttärensä 

Ch Nadan kautta. 1920-luvulla Englantiin tuotiin vielä viisi koiraa. Sen jälkeen ei rotuun ole tuotu 

lisää koiria rodun alkuperäisestä kotimaasta. Samojedikansaakaan ei sellaisenaan ole enää olemassa. 

 

Rotumääritelmä vahvistettiin Englannissa vuonna 1909. Jalostuksen päämääränä oli tyypin 

yhtenäistäminen ja rodun parhaiden ominaisuuksien esille tuominen. Ulkonäöllisissä 

ominaisuuksissa muut turkin värit paitsi valkoinen ja keksi hylättiin, samoin luppakorvaisuus. 

Pigmenttiä pyrittiin määrätietoisesti parantamaan alkuperäisessä rotumääritelmässä. 

 

Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria  

 

Samojedinkoira on kehittynyt Siperiassa paimentolaisten koirana. Sillä ei ole muita varsinaisia sukulaisrotuja 

kuin eurasier, jonka kehittämisessä on käytetty myös samojedinkoiraa. Muut arktisten alueiden pystykorvat 

eivät ole varsinaisia sukulaisrotuja, vaikka ovatkin geneettisesti lähempänä samojedia. 

 

Eri linjat 

 

Samojedinkoira ei ole jakaantunut eri linjoihin (käyttö/näyttö) missään päin maailmaa. Puhutaan kuitenkin 

nk. englantilaisesta ja amerikkalaisesta tyypistä, jotka poikkeavat rakenteellisesti jonkin verran toisistaan. 

Kaikissa koirissa maailmalla ei kuitenkaan ole nähtävissä näitä eroja.  

 

Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys 

 

1900-luvun alkupuolella maassamme oli pieni samojedinkoirakanta, jonka jälkeläisiä ei säilynyt 

toisen maailmansodan yli. Ensimmäinen englantilaista (Killburn-Scott) alkuperää oleva 

suomalainen samojedinkoira oli seppä Veikko Löfmanin (Pajamiehen kennel, myöhemmin Ahkion 

kennel) vuonna 1952 tuottama norjalainen narttu Ibur Sheila. Ennen tuloaan Suomeen, se oli 

astutettu Tanskassa Snowland Nicholaksella ja 11.9.1952 syntyi ensimmäinen nykyistä 

samojedinkoirakantaamme oleva pentue. Näihin koiriin pystymme jäljittämään lähes jokaisen 

nykyisistä suomalaisista samojedinkoirista aina 1980-luvun loppuun saakka. Karanteenirajojen 

poistuttua kasvattajat alkoivat tuoda uutta siitosmateriaalia muualta Euroopasta ja Pohjois-

Amerikasta. Samojedi oli aluksi hyvin harvinainen, mutta 1970-luvun alussa se käväisi jopa 

”muotirotuna”. Sen jälkeen rekisteröintimäärät ovat pysyneet varsin tasaisina. 
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 

3.1 Rotujärjestö 

 

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry on perustettu Kouvolassa 15.5.1966. Yhdistyksen kotipaikka 

on Mäntsälä, ensimmäisen puheenjohtajan silloisen asuinpaikan mukaan. Yhdistys on ollut Suomen 

Kennelliiton jäsen vuodesta 1966 lähtien ja se on hyväksytty rotujärjestöksi vuonna 1968. 

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vähitellen ja suurimmillaan se oli 1970-luvun alussa. 

Samojedinkoirien rekisteröintiluku oli lähes 800 pentua vuonna 1972. 1970-luvun lopussa 

rekisteröintiluvut alenivat huomattavasti, vakiintuen nykyiseen hieman yli 200 pentuun vuodessa.     

Jäsenmäärä on varsin hyvin seurannut rekisteröintimääriä (kuvio 1). 

 

  Kuvio 1. Rotujärjestön jäsenmäärän ja rekisteröintien suhde 1963 – 2017. 

 

Ensimmäinen samojedinkoirien erikoisnäyttely järjestettiin vuonna 1969. SAMY järjestää vuosittain 

erikoisnäyttelyn eri puolilla maata. Lisäksi järjestetään vuosittain mm. rekikoirien käyttö- ja 

kilpailukokeita, sekä muita erilaisia tapahtumia jäsenille. 

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sekä kuusi muuta jäsentä 

ja näille kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja muiden 
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jäsenten toimikausi kolme vuotta. Vuodesta 1969 lähtien yhdistys on julkaissut neljä kertaa 

vuodessa ilmestyvää jäsenlehteään Valkoturkkia, jonka painosmäärä on noin 700 kappaletta. 

 

Rotujärjestöllä on jäsenjärjestöinään valjakkourheiluun erikoistunut yhdistys, Valjakkosamojedit ry, 

sekä paikallisyhdistykset: Helsingin Seudun Samojediklubi ry, Lakeuden Samojedistit ry, 

Lappeenrannan seudun Samojediyhdistys ry, Pirkanmaan Samojedistit ry, Pohjanmaan Samojedistit 

ry ja Turunmaan Samojedistit ry. Jäsenyhdistykset hoitavat usein rotujärjestön eri tapahtumien 

käytännön järjestelyjä (mm. erikoisnäyttely ja koetapahtumat).  

3.2. Jalostustoimikunta 

 

SAMY:n hallitus valitsee rotujärjestön jalostustoimikunnan jäsenet. Jalostustoimikunnan toimikausi 

on jatkuva eli muutoksia tehdään tarpeen vaatiessa. Jalostustoimikuntaan kuuluu sen puheenjohtaja, 

sekä 2-4 muuta jäsentä. Vaatimuksena jalostustoimikunnan jäsenille on hyväksytysti suoritettu 

Kennelliiton jalostusneuvojan peruskurssi tai muutoin vastaava pätevyys. 

 

Jalostustoimikunnan tehtävänä on jalostusneuvonta, tiedon kerääminen ja erilaisista jalostusasioista 

tiedottaminen. Toimikunta järjestää yhdessä paikallisyhdistysten kanssa jalostustarkastuksia eri 

puolilla maata. Jalostustoimikunta kerää ja julkaisee rotujärjestön jäsenlehdessä kaikki 

Kennelliitolta saamansa samojedinkoirien terveystarkastustulokset. 

 

Jalostustoimikunta ylläpitää rotujärjestön pentulistaa. Listalle otetaan kaikki samojedipentueet. 

Jalostustoimikunta merkitsee pentueisiin, täyttääkö pentue kaikki vaatimukset (Rotujärjestön 

asettamat vaatimukset jalostukseen käytettäville samojedinkoirille). Ellei pentue täytä kaikkia 

vaatimuksia, jalostustoimikunta merkitsee, mitkä kohdat vaatimuksista eivät täyty. Periaatteena 

samojedinkoiran jalostustoiminnassa on, että kasvattajalla on valinnan vapaus ja vastuu 

kasvatustyössään.  

 

Rotujärjestö on myöntänyt kasvattajapalkinnon ansioituneille kasvattajille vuodesta 1979 lähtien. 

Palkinto on tarkoitettu kannustukseksi ja tunnustukseksi ansiokkaasti toimineelle kasvattajalle, 

jonka kasvatustyön on todettu tuoneen rodun jalostuksen piiriin hyvää laatutasoa ja joka omalla 

aktiivisella toiminnallaan on tuonut rodunharrastajien joukkoon uusia samojedinkoiran omistajia. 

Palkinnon ehdot ovat terveyspainotteisia (Liite 1). Rotujärjestö on päivittänyt sääntöjä viimeksi 
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vuonna 2018. Palkinto voidaan myöntää samalle kasvattajalle uudelleen seuraavista pentueista. 

Tähän mennessä palkinnon on saanut 16 kasvattajaa, joista kuusi useamman kerran. 

 

4. RODUN NYKYTILANNE 
 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 

Suomessa ei ole tehty tiukkoja linjasiitoksia enää viime vuosina, niiden haitallisuuden geenipoolin 

kaventajina tultua kasvattajien tietoisuuteen. Silloin tällöin joku kasvattaja kuitenkin tekee harkiten 

tällaisia yhdistelmiä, eikä tulos useinkaan vastaa tavoitteita. Joskus sattuu myös vahinkoastumisia, 

joissa jälkeläiset kuitenkin saavat syntyä ja rekisteröidään FI-rekisteriin, jos ne täyttävät PEVISA-

vaatimukset. 

 

Vuonna 2009 Helsingin Yliopiston koiragenetiikan ryhmässä tehtiin DLA-haplotyyppikartoitus 

(Dog Leucosyte Antigen) geenipankkiin tällöin kerätyistä näytteistä. Otokseen valittiin 

viitisenkymmentä DNA:ta käytettävissä olleesta materiaalista, välttäen samoja isovanhempia eri 

koiralla. Mukaan otettiin lisäksi tuontikoiria ja kaikki tiedossa olleet diabeetikot. Tämän jälkeen 

koiria on tutkittu hieman lisää, yhteensä 77 koiraa. Jalostustoimikunta on ylläpitänyt DLA-

tietokantaa tutkituista koirista. Diabetekseen on tieteellisissä tutkimuksissa liitetty tiettyjä 

riskihaplotyyppejä.  

 

DLA-haplotyypit ovat geeniryppäitä, jotka siirtyvät pääsääntöisesti sellaisenaan jälkeläisille, ilman 

että alueella tapahtuu tekijänvaihduntaa (crossingover). Alue sisältää immunopuolustukselle 

olennaisia geenejä, jotka vastaavat puolustautumisesta mm. taudinaiheuttajia vastaan. DLA-

haplotyyppien tulisi olla monimuotoisia ja samalla yksilöiden eriperintäisiä (heterotsygootteja) 

emältä ja isältä perityn haplotyypin osalta. Suppea monimuotoisuus altistaa yksilön 

tartuntataudeille, syövälle ja autoimmuunisairauksille, kuten diabetes ja hypotyreoosi. Sukutauluja 

katsomalla ei olisi voinut olettaa samojedinkoirien DLA-tulosten olevan tutkittujen rotujen 

huonommalla puolikkaalla. SAMU1:ksi (taulukko 1) nimetyn haplotyypin yliedustus oli yllätys 

(kuvio 2). Vain kolme koiraa 77:sta ei kantanut edes heterotsygoottina tätä haplotyyppiä ja 34 

koiraa oli sen suhteen homotsygootteja. Ehkä historiassa on ollut vaiheita, mikä on luonnostaan 

suosinut tämän haplotyypin yleistymistä. Vastaavaa kartoitusta ei ole tehty missään muualla, eikä 

voida enää tehdäkään, kun eläingenetiikkaan keskittynyt kaupallinen yritys Genoscoper lopetti ao. 
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testin ja siirtyi tarjoamaan vain MyDog–geenitestiä.  MyDog sisältää tuhansia geenejä, mm.DLA-

alueen, mutta näitä geenitietoja ei erikseen raportoida testin tilaajalle. MyDog ei sisällä mitään 

suomalaisille samojedinkoirille oleellisia tautigeenejä, vaan vain muutamia sellaisia, joiden 

tautitapauksia Suomessa ei ole tavattu.  

 

 

Taulukko 1. Samojedinkoirien samu-haplonimet 

Haplotyyppisamu DRB1 DQA1 DQB1 

1 01501 00601 195402 

2 00901 00101 00802 

3 00101 00101 03601 

4 01501 00601 00301 

5 04901 00201 01303 

6 015v 00601 195402 

7 02001 00401 01303 

8 02301 00301 00501 

9 023v 00301 00501 

 

 

 

Kuvio 2. Eri haplotyyppien frekvenssi tutkitussa samojedipopulaatiossa 

 

samu 1

samu 2

samu 3

samu 4

samu 5

samu 6

samu 7

samu 8

samu 9
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Samojedinkoirat osallistuivat Genoscoprin MyDog–geenitestin lanseeraukseen tammikuussa 2013. 

MyDog-testejä on tehty viitisenkymmentä ja alustavat tulokset populaatiotasolla saattavat viitata 

genomin olevan monimuotoisempi kuin DLA-tutkimukset antoivat olettaa. Näin kertoi Saila Sorsa 

Genoscoperilta Samojedipäivillä syksyllä 2013.  

 

Koiria on tutkittu toistaiseksi hyvin vähän ja niistä osa on lisäksi läheistä sukua keskenään, eli 

populaatiotason tulkintoja ei materiaalista voi tehdä. Lisäksi koirien omistajat ovat jakaneet 

koiransa datan jalostustoimikunnalle valitettavan vähän. Lisäongelman on aiheuttanut se, että 

rotujärjestö vaihtoi sähköpostiosoitteensa ja toimimattoman osoitteen alle jäi paljon dataa, mitä Genoscoper 

ei ole pyynnöstä huolimatta siirtänyt uuden osoitteen alle. Järjestelmän käyttäjänimenä toimii 

sähköpostiosoite. Jalostustoimikunta on lähettänyt pilotissa mukana olleille koiranomistajille toiveen, että he 

kävisivät jakamassa koiransa datan tämän uuden sähköpostin kanssa, ja vielä mieluummin, kaikkien 

käyttäjien kanssa. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole tehty ja paljon dataa on rotujärjestön 

ulottumattomissa. MyDog-DNA ei ole saavuttanut sille toivottua suosiota samojedinkoiran omistajien 

keskuudessa, vaikka siitä olisi rodulle paljon hyötyä yhtenä jalostuskriteerinä ja autoimmuunisairauksien 

vastustamisen työkaluna. 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

 

Vuosina 1952 – 1959 SKL rekisteröi yhteensä 43 samojedinkoiraa, vuosina 1960 – 1963 yhteensä 

221 koiraa. Vuonna 1964 saavutettiin jo sadan rekisteröinnin määrä. Tästä samojedinkoirien 

rekisteröinnit lähtivät huimaan nousuun, saavuttaen huippunsa 1972, jolloin rekisteröitiin 778 

koiraa. Samojedinkoirasta oli tullut ”muotirotu”. Rekisteröintimäärät pysyivät korkeina 1970-luvun 

lopulle saakka, jolloin ne alkoivat huomattavasti alentua. Vuonna 1980 rekisteröitiin enää vain 201 

koiraa. Rekisteröintimäärät ovat sen jälkeen liikkuneet 150 - 300 pennussa. Yleensä pennun on 

saanut hankittua suhteellisen pienellä odottamisella, eikä kasvattajille jää myymättömiä pentuja 

pitkäksi aikaa uutta kotia odottamaan. Kysyntä ja tarjonta vastaavat varsin hyvin toisiaan. 

  

 

Samojedinkoira ei Suomessa ole rotuna jakautunut käyttö- ja näyttelylinjoiksi. Yksilöiden välillä on 

eroja ominaisuuksien suhteen, mutta ei populaatiotasolla. Osa koirista ei syty valjakkoharrastukseen 

koskaan, edes taitavan ohjaajan avulla, osa taas tuntuu syntyneen valjaat päällä. Näyttelystä ei ole 

tapana hakea H:ta käyttövalion arvoa varten, vaan kilpailla ROP:sta, vaikka käyttöluokassa. 
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 Taulukko 2. Yhteenveto populaatiosta 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Pennut (kotimaiset) 216 170 240 189 256 

Tuonnit 10 7 7 7 13 

keskimääräinen urosten 
jalostuskäytön ikä 

4 v 5 kk 4 v 5 kk 4 v 5 kk 4 v 4 v 6 kk 

keskimääräinen narttujen 
jalostuskäytön ikä 

3 v 11 kk 4 v 8 kk 4 v 3 kk 4 v 3 v 9 kk 

Sukusiitosprosentti 1,93% 2,49% 2,09% 1,53% 1,47% 

 

 

 

 

 

 

 

1980-luvun puoliväliin saakka rotu maassamme koostui pääosin pohjoismaisista koirista. 

Karanteenirajojen poistuttua1988 kasvattajat alkoivat tuoda uutta siitosmateriaalia muualta 

Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta (Taulukko 3). Suomesta on myös viety runsaasti koiria ympäri 

maailmaa. Viron samojedikanta perustuu osin suomalaiseen koiramateriaaliin. Nykyisin suurin osa 

koirista tuodaan lähialueilta, mutta myös USA:sta ja Australiasta tuodaan edelleen koiria muun 

Euroopan lisäksi. Suomalaiset käyvät astutusmatkoilla mm. Virossa ja pakastespermaa on tuotu 

mm. USA:sta. Monen muualta tuodun koiran suvussa on runsaasti englantilasta alkuperää olevia 

koiria. Vaikka suora tuonti rodun nykymuotoonsa muokanneesta maasta on jäänyt vähiin, koirien 

perimä on siirtynyt Suomeenkin muiden maiden kautta. Osa tuontimateriaalista on ollut 

suomalaisten koirien jälkeläisiä, jolloin mahdollisen uuden geeniperimän määrä on pienempi. 
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Taulukko 3. Samojedinkoirien tuontimaat karanteenin poistumisen jälkeen 

Tuonti-maa/ 

vuosi 8
9
 

9
0
 

9
1
 

9
2
 

9
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9
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7
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9
9
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1
1
 

1
2
 

1
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1
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1
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1
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1
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Y
h

t.
 

Australia                   1         1  2 

Belgia                 1             1 

Englanti          5                    5 

Espanja          1 1  1         1        4 

Hollanti                 1             1 

Italia             1 1   2             4 

Kanada    1           1 1 1 1   1         6 

Kreikka                          1    1 

Kroatia                            1  1 

Liettua                          1    1 

Norja 1          1     1        1   1  1 6 

Portugali                  1 1      2     4 

Puola           2 1       2   1  1      7 

Ranska   4    1 1             1   1      8 

Ruotsi 5 3 2       1 1 1 2  1 2  2 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 41 

Saksa      1                        1 

Serbia                       1       1 

Slovakia                   1   1    1 1   4 

Slovenia         1            1         2 

Sveitsi                     1   1      2 

Tanska 2 1    1      1     1      1     1  8 

Tsekki                2              2 

Tšekkoslovaki

a 
1                             1 

Ukraina                             2 2 

Unkari                      4       1 5 

USA 1   1       1 1    1 1 1       2  1   10 

Venäjä                       1 2   1 3 3 10 

Viro                   2  1 4 2 4 3 3 1  4 24 

Yhteensä 8
 

6
 

6
 

2
 

0
 

2
 

1
 

1
 

1
 

7
 

6
 

4
 

4
 

1
 

2
 

7
 

7
 

4
 

4
 

9
 

6
 

1
2
 

8
 

1
2
 

1
0
 

7
 

7
 

7
 

1
3
 

1
6

4
 

 

Sukupolvenväli on samojedinkoirilla 4 vuotta. Urosten keskimääräinen jalostuskäytön ikä on ollut 

vuosien 1999 ja 2013 välillä 3 v 10 kk. Nartuilla vastaavasti 3 v 9 kk. Vuosien 2014 ja 2017 väillä 

vastaava ikä uroksilla on 4 v 3 kk ja nartuilla 4 v 2 kk. Uroksilla on luonnollisesti suurempi hajonta 

siitoskäyttöiässä kuin nartuilla. Vanhempien, terveiden urosten siitoskäyttö on järkevää, koska moni 

perinnöllinen sairaus saattaa puhjeta vasta varttuneemmalla iällä. Vanhempien urosten käyttö 

siitoksessa olisi toivottavaa myös autoimmuunisairauksien ja myöhemmin ilmaantuvien 

silmäsairauksien, kuten kortikaalisen kaihin, vuoksi. Nuorella uroksella ei tulisi tehdä monia 

pentueita, varsinkaan ilman kattavaa jälkeläisseurantaa. Narttujen tiinehtyvyys näyttää säilyvän 

samojedinkoirilla hyvänä myös vanhemmilla nartuilla (Taulukko 4). 



12 
 

 

             Taulukko 4. Siitokseen käytettyjen samojedien maksi- ja minimi-iät pentujen syntyessä 

Vuosi  

Urokset Nartut 

Min Max Min Max 

1999 1v 3kk 8v 4kk 1v 7kk 9v 1kk 

2000 1v 9kk 8v 5kk 2v 7v 1kk 

2001 1v 9kk  11v 5kk 2v 8v 11kk 

2002 1v 4kk 10v 6kk 1v 9kk 7v 2kk 

2003 1v 3kk 10v 7kk 1v 7kk 9v 

2004 1v 3kk 12v 2v 1kk 8v 

2005 1v 5kk 9v 4kk 1v 11kk 8v 6kk 

2006 1v  10v 1kk 10kk 7v 11kk 

2007 1v 3kk 10v 1kk 1v 3kk 9v 7kk 

2008 10 kk 8v 6kk 1v 7kk 9v 7kk 

2009 1v 2kk 7v 2kk 1v 2kk 7v 4kk 

2010 1v 4kk 10v 2kk 1v 10kk 8v 7kk 

2011 1v 5kk 8v 9kk 1v 6kk 8v 7kk 

2012 1v 7kk 7v 4kk 1v 10kk 7v 11kk 

2013 1v 5kk 10v 6kk 1v 10kk 7v 10kk 

2014 1v 9kk 10 v 5kk 2v 3kk 7v 7kk 

2015 1v 5kk 11v 9kk  2v 4kk 7v 8kk 

2016 1v 5kk 9v 6kk 2v 4kk 8v 7kk 

2017 1v 3kk 12v 5kk (keinosiem.) 1v 5kk 8v 4kk 

 

Sukusiitos tarkoittaa serkusten tai sitä läheisempää sukua olevien koirien parittamista.  

Samojedinkoiralla ei ole tarpeen tehdä sukusiitosta minkään ominaisuuden vakiinnuttamisen 

vuoksi. Sen sijaan sukusiitoksella saadaan aikaan enemmän homotsygotiaa genomiin, jolloin 

kadotetaan osa arvokkaasta geneettisestä monimuotoisuudesta. Englantilaiset ovat sukupolvien ajan 

harrastaneet hyvinkin tiukkaa sukusiitosta ja siellä on samojedinkoirien tiinehtyvyys alkanut laskea. 

Karanteenirajojen takana olevissa maissa tämä onkin ongelma, koska uuden siitosmateriaalin tuonti 

vaatii paljon rahaa. Nyt kun Englantiinkin pääsee helpommin, samoin kuin Ruotsiin ja Norjaan, on 

sinne alettu tuoda siitosmateriaalia muualta.  

 

Sukusiitoksen haittavaikutukset alkavat tutkimusten mukaan näkyä, kun aste ylittää 10 %. 

Sukusiitostaantuman oireita ovat pienentyneet pentuekoot, epämuodostuneet pennut, koirien 

tulehdusalttiuden nousu ja tietysti resessiivisesti periytyvien sairauksien ilmaantuminen. Kaikki 

koirat kantavat lukuisten perinnöllisten sairauksien geenejä ja näiden samojen geenien esiintymistä 

samaperintäisinä, eli homotsygootteina, yksilöissä tulisi yrittää välttää karttamalla sukusiitosta.  

Näitä sairauksia ilmaantuu ilman sukusiitostakin, mutta todennäköisyys on tällöin pienempi. 
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Sukusiitosaste jää suomalaisissa pentueissa yleensä yleisesti hyväksyttävänä pidetyn 6,25 % alle, 

neljän, viiden sukupolven mukaan laskettuna. Jotkut kasvattajat ottavat toisinaan riskejä 

korkeamman sukusiitoksen pentueilla, mutta onneksi tämä ei ole tavallista. Korkeimmat 

sukusiitosasteet taitavat löytyä vahinkoastumisesta syntyneistä pentueista, jotka kuitenkin on 

rekisteröity asianmukaisesti. Keskimääräinen sukusiitosprosentti on alentunut 15 vuodessa 

lupaavasti ja suunta näyttää lupaavalta (kuvio 3).  

 

 

Kuvio 3. Samojedinkoirien vuosittainen keskimääräinen sukusiitosprosentti 1999 – 2017 

4.1.2 Jalostuspohja 

 

Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus syntyneistä 

 

Suomessa pieni osa samojedinkoirista jatkaa sukuaan. Näiden koirien joukossa tulisi olla kattavasti 

kaikkia olemassa olevia sukuja. Erityisesti uroksia tarvittaisiin siitoskäyttöön lisää. Vuosittain vain 

12 - 15 % uroksista jatkaa sukuaan, nartuista 20 – 28 %. Suurin syy tähän on se, että koiria ei 

lonkkakuvata, eikä silmiä tutkita kattavasti. Uros tarvitsee yhden näyttelykäynnin täyttääkseen 

rotujärjestön siitoskoirille asettamat viralliset vaatimukset ja Kennelliiton jalostusstrategisen 

päämäärän. Jalostustoimikunta kaipaa lisää terveitä ja ulkomuodoltaan vaatimukset täyttäviä 

uroksia ehdotettaviksi jalostukseen käytettäville nartuille. Tutkittujen pentujen osuus eri 

kasvattajien välillä vaihtelee suuresti (Taulukko 5). Tässä suurta roolia näyttelevät paitsi koirien 
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omistajat myös kasvattajat, jotka motivoimalla kasvattiensa omistajia, saavat suuren osan 

pentueistaan tutkittua. 

 

Taulukko 5. Kasvattajien Suomessa silmätarkastettujen ja lonkkakuvattujen pentujen määrät. Kasvattajalla 

vähintään kaksi pentuetta vuoden 2002 jälkeen ja pennut vuoden 2017 lopussa täyttäneet kaksi vuotta.  

Kennel 
  
1. 
pentue 

  
Viimeisin 
pentue 

2-vuotta 31.12.2017 mennessä täyttäneet 

Pennut 
Lonkka-
kuvatut 

Lonkka-
kuvaus-% 

Silmä-
tarkaste-

tut 

Silmä-
tutkimus-% 

Keski-
arvo 

AAMUNKOITON 2009 2015 26 kpl 6 kpl 23,1 % 5 kpl 19,2 % 21,2 % 

AGRARIUM 2001 2017 31 kpl 23 kpl 74,2 % 19 kpl 61,3 % 67,7 % 

AKEMOSS 2001 2016 40 kpl 25 kpl 62,5 % 25 kpl 62,5 % 62,5 % 

ARTTULAN 2003 2017 213 kpl 115 kpl 54,0 % 113 kpl 53,1 % 53,5 % 

ASSANDINE'S 1996 2010 29 kpl 17 kpl 58,6 % 16 kpl 55,2 % 56,9 % 

CHANZONET 2010 2015 30 kpl 10 kpl 33,3 % 10 kpl 33,3 % 33,3 % 

ERIZADO 2000 2008 24 kpl 13 kpl 54,2 % 11 kpl 45,8 % 50,0 % 

ETONUNU 2008 2010 12 kpl 11 kpl 91,7 % 11 kpl 91,7 % 91,7 % 

FROSTBITE'S 2000 2016 104 kpl 79 kpl 76,0 % 79 kpl 76,0 % 76,0 % 

FUN SAM 2006 2016 18 kpl 12 kpl 66,7 % 13 kpl 72,2 % 69,4 % 

FUNNY FABRIC 1995 2017 85 kpl 65 kpl 76,5 % 59 kpl 69,4 % 72,9 % 

GADDEGOASKIN 1992 2012 15 kpl 9 kpl 60,0 % 7 kpl 46,7 % 53,3 % 

HANGENHELMEN 2005 2017 46 kpl 35 kpl 76,1 % 33 kpl 71,7 % 73,9 % 

HELMINAUHAN 2007 2017 48 kpl 31 kpl 64,6 % 32 kpl 66,7 % 65,6 % 

ICE PARADISE'S 1993 2013 11 kpl 10 kpl 90,9 % 10 kpl 90,9 % 90,9 % 

ICIVEITICAN 2000 2017 109 kpl 60 kpl 55,0 % 77 kpl 70,6 % 62,8 % 

IDEJOMAS 2003 2008 19 kpl 15 kpl 78,9 % 15 kpl 78,9 % 78,9 % 

IKILIIKKUJAN 1991 2017 240 kpl 112 kpl 46,7 % 107 kpl 44,6 % 45,6 % 

ILOPISARAN 2002 2009 16 kpl 14 kpl 87,5 % 12 kpl 75,0 % 81,3 % 

JARLEIN 2008 2014 38 kpl 17 kpl 44,7 % 12 kpl 31,6 % 38,2 % 

JETSANI'S 2005 2010 18 kpl 9 kpl 50,0 % 8 kpl 44,4 % 47,2 % 

JUPIK 1982 2017 48 kpl 28 kpl 58,3 % 23 kpl 47,9 % 53,1 % 

JÄÄHELMEN 2007 2017 86 kpl 74 kpl 86,0 % 74 kpl 86,0 % 86,0 % 

KASKIMAAN 1996 2012 78 kpl 54 kpl 69,2 % 70 kpl 89,7 % 79,5 % 

KASTEPISARAN 2007 2009 13 kpl 8 kpl 61,5 % 8 kpl 61,5 % 61,5 % 

KORPILOITSUN 2008 2017 18 kpl 10 kpl 55,6 % 12 kpl 66,7 % 61,1 % 

KUUTAMOKEIJUN 2001 2009 28 kpl 26 kpl 92,9 % 26 kpl 92,9 % 92,9 % 

LAUBUURIN 1982 2009 215 kpl 132 kpl 61,4 % 100 kpl 46,5 % 54,0 % 

LUMILILJA 2010 2015 21 kpl 7 kpl 33,3 % 6 kpl 28,6 % 31,0 % 

MAAILMANKORVEN 2008 2017 31 kpl 26 kpl 83,9 % 26 kpl 83,9 % 83,9 % 

MAATUULEN 2009 2012 18 kpl 10 kpl 55,6 % 10 kpl 55,6 % 55,6 % 

MELLOW SMILE 2001 2007 38 kpl 21 kpl 55,3 % 14 kpl 36,8 % 46,1 % 

MYKRAN 2006 2014 23 kpl 12 kpl 52,2 % 13 kpl 56,5 % 54,3 % 

NAKSULAN 2011 2016 13 kpl 9 kpl 69,2 % 8 kpl 61,5 % 65,4 % 

OMENAPUUN 1996 2011 122 kpl 52 kpl 42,6 % 49 kpl 40,2 % 41,4 % 

OTIMIS 2013 2016 12 kpl 12 kpl 100,0 % 10 kpl 83,3 % 91,7 % 
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Kennel 
1. 

pentue 

Viimeisin 
pentue 

2-vuotta 31.12.2017 mennessä täyttäneet 

Pennut 
Lonkka-
kuvatut 

Lonkka-
kuvaus-% 

Silmä-
tarkaste-

tut 

Silmä-
tutkimus-% 

Keski-
arvo 

RAMZAI 1995 2011 28 kpl 16 kpl 57,1 % 17 kpl 60,7 % 58,9 % 

SALOMAAN 1998 2014 82 kpl 48 kpl 58,5 % 44 kpl 53,7 % 56,1 % 

SAM SIRIUS 1994 2017 31 kpl 16 kpl 51,6 % 15 kpl 48,4 % 50,0 % 

SCHATZAVE'S 1993 2010 79 kpl 34 kpl 43,0 % 30 kpl 38,0 % 40,5 % 

SILVERY TWINKLE'S 2013 2015 13 kpl 6 kpl 46,2 % 6 kpl 46,2 % 46,2 % 

SKY DIDIT 2006 2008 9 kpl 9 kpl 100,0 % 9 kpl 100,0 % 100,0 % 

SNOWMIST 1998 2017 230 kpl 183 kpl 79,6 % 176 kpl 76,5 % 78,0 % 

SNOWYLION'S 2009 2015 11 kpl 7 kpl 63,6 % 9 kpl 81,8 % 72,7 % 

STORMINIEMEN 2011 2015 10 kpl 2 kpl 20,0 % 2 kpl 20,0 % 20,0 % 

TALVITUULI 1995 2017 126 kpl 74 kpl 58,7 % 59 kpl 46,8 % 52,8 % 

TALVITÄHTI 2004 2017 34 kpl 26 kpl 76,5 % 29 kpl 85,3 % 80,9 % 

TAMASEK 1985 2013 14 kpl 6 kpl 42,9 % 7 kpl 50,0 % 46,4 % 

TORNADO EAGLES 2005 2008 30 kpl 3 kpl 10,0 % 3 kpl 10,0 % 10,0 % 

TUISKUNHALTIJAN 2006 2015 13 kpl 9 kpl 69,2 % 11 kpl 84,6 % 76,9 % 

TÄHEKIIR 2012 2017 26 kpl 6 kpl 23,1 % 4 kpl 15,4 % 19,2 % 

VADELMATASSUN 2013 2017 8 kpl 6 kpl 75,0 % 7 kpl 87,5 % 81,3 % 

VALKONAAMAN 1987 2011 55 kpl 47 kpl 85,5 % 43 kpl 78,2 % 81,8 % 

VAUHTITASSUN 1995 2008 73 kpl 37 kpl 50,7 % 37 kpl 50,7 % 50,7 % 

WHITE JANE'S 2012 2017 22 kpl 16 kpl 72,7 % 17 kpl 77,3 % 75,0 % 

WHITE LEGEND 1999 2017 59 kpl 45 kpl 76,3 % 42 kpl 71,2 % 73,7 % 

WINTER DAY'S 2007 2015 54 kpl 32 kpl 59,3 % 29 kpl 53,7 % 56,5 % 

VOGA'S 2005 2011 16 kpl 14 kpl 87,5 % 15 kpl 93,8 % 90,6 % 

VRETAHOF 2007 2016 20 kpl 7 kpl 35,0 % 8 kpl 40,0 % 37,5 % 

WUFFKUN 2001 2015 33 kpl 18 kpl 54,5 % 16 kpl 48,5 % 51,5 % 

 

 

Isät / emät -luku  

 

Ihannetilanteessa siitokseen käytettyjen urosten ja narttujen suhdeluku olisi yksi. Tällöin kukin uros 

olisi astunut vain yhden nartun. Kun urokset astuvat useampia narttuja, suhdeluku pienenee. Luku 

0,5 tarkoittaa sitä, että jokaisella uroksella on ollut pentue kahden eri nartun kanssa.  

 

Suomessa samojedikoirien suhdeluku on vaihdellut kolmen viimeisen sukupolven aikana 0,77 ja 

0,94 välillä (Kuvio 4). Luku tulisi saada lähemmäs yhtä ottamalla uusia uroksia siitoskäytön piiriin. 

Keskimäärin uros / narttu -suhdeluku on viime vuosina ollut 0,8 tuntumassa, mikä on kuitenkin 

melko hyvä. Vuoden 2011 luku näyttää ihannetilanteelta, mutta sinä vuonna kahdella nartulla oli 

kaksi pentuetta ja samoin kahdella uroksella. Eli ihannetilanne oli vain tilastoharha, eikä sitä tästä 

syystä edellä mainita. 
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      Kuvio 4. Samojedinkoirien siitosuros / -narttu suhdeluvun kehitys 1999 - 2017 

 

Tietoa tehollisesta populaatiokoosta 

 

Tehollinen populaatio kuvaa rodussa geenipohjan laajuutta. Se on niiden yksilöiden lukumäärä, 

jotka siirtävät erilaisia geeniversioita eli alleeleja seuraavaan sukupolveen. Perimän 

monimuotoisuuteen vaikuttaa se, mitä yksilöitä käytetään jalostukseen ja myös käytön määrä. 

Pienessä populaatiossa on uhkana muuntelun häviäminen eli geenit homotsygoituvat. Tällöin 

pennut saavat saman geenialleelin molemmilta vanhemmiltaan. Geenien homotsygoituessa myös 

riski vikoja ja sairauksia aiheuttavien perintötekijöiden osumisesta kaksinkertaisina samaan yksilöön 

lisääntyy.  

 

Populaation monimuotoisuuden vuoksi olisi tärkeää, että mahdollisimman monia perusvaatimukset 

täyttäviä uroksia ja narttuja käytettäisiin siitokseen tasaisesti. Näin jalostuspohjaa saataisiin 

laajenemaan. Tehollinen populaatiokoko (Ne) lasketaan usein kaavalla: 

 

Ne= 4*Nm*Nf/Nm+Nf 

 

Kaavassa Nm tarkoittaa jalostukseen käytettyjen urosten lukumäärää ja Nf vastaavaa narttujen 

lukumäärää. Minimissään tehollisen populaation tulisi olla noin 200 koiraa. Kaavassa on kuitenkin 

huomioitava, että se kuvaa ideaalipopulaatiota, jossa paritukset ovat sattumanvaraisia ja koirat eivät 

ole sukulaisia keskenään. Näin ollen kaava antaa aina huomattavan yliarvion todellisesta tilanteesta. 
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Kennelliiton jalostustietojärjestelmä pyrkii huomioimaan nämä rajoitukset ja laskee tehollisen 

populaation koon kaavalla 

 

Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn). 

 

Kaavassa Nu = urosten määrä, Nn = narttujen määrä. 

 

 

 

Rodun tehollinen populaatiokoko 

 

Suomen samojedinkoirien tehollinen populaatiokoko ei yllä turvallisena pidetyn mukaiseen, noin 

200 yksilöön. Se on kuitenkin ilahduttavasti kasvanut lähes koko 2000-luvun ajan kymmenillä 

yksilöillä (Kuvio 5).  

 

 

 

 

                  Kuvio 5. Tehollisen populaation koko sukupolvessa samojedinkoirilla 1999 – 2017  

 

 

 

 

 

123

127

144

143 143

154
162

157

156 158

151

163

156

160

162

165

60

80

100

120

140

160

180

200

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

TEHOLLINEN POPULAATIO SUKUPOLVESSA



18 
 

Taulukko 6. Viimeisen 15 vuoden aikana (→ 2017) runsaimmin siitokseen käytetyt 15 urosta 

 

Viimeisen 15 vuoden tilastointiaikana rekisteröitiin yhteensä 3045 kotimaista samojedinkoiraa. 

Näiden 15 eniten käytetyn uroksen osuus tästä määrästä on 569, eli 18,7 %. Muutamat näistä 

uroksista esiintyivät jo edellisen JTO:n (3.1) käytetyimpien urosten listalla. Tähän vaikuttavat 

siitoskäytön määrän lisäksi sen kesto. Listalla on lähes neljän sukupolven koiria, kun katsotaan 

niiden syntymäaikoja (1997 – 2013; 17 vuotta).  

 

Listalla ensimmäisenä on Damirazin Zimzalabim (Taulukko 6). Se kuoli reuman tuomiin ongelmiin 

jo 6-vuotiaana. Yksi sen pennuista, Eestissä syntynyt multivalio Pilgrimage Snow Ball, on 

sikäläisen Smiling Snowball -kennelin kantanarttu. Tämän nartun pentuja useammassa polvessa on 

tuotu myös Suomeen. Tätä kautta uroksen vaikutus on geneettisesti suuri suhteessa pentumäärään, 

Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1
DAMIRAZIN ZIMZALABIM

2001 9 51 13 46 9 51

2
FUNNY FABRIC WHOPEE 

WEDIDIT
2002 8 50 21 85 8 50

3
VATTNADALS JACK BIG 

ZWEE
2007 7 44 9 53 7 44

4
BALTIC BREEZE MILARGO 

KASIMIR
2004 5 41 3 11 5 41

5 AKEMOSS BAMAUS 2001 8 41 31 176 8 41

6
SAM SIRIUS DON 

FABULOUS
2007 8 40 11 60 8 40

7
ANATINA VOYAGE-

VOYAGE
1999 6 38 23 90 6 38

8
EUCHAM'S AZZLA 

ARCTOUR
1997 7 36 15 64 11 53

9
PYLES OF SMILES 

CALIFORNIA BREEZE
1999 8 35 9 60 10 39

10
KUUTAMOKEIJUN 

CAESAR
2001 5 35 3 20 5 35

11 STEEL LADY RAMSES 2010 6 35 0 0 6 35

12
ROBBIE GENTLE'S OF 

WHITE SIBERIAN
2011 6 32 5 27 6 32

13
VAUHTITASSUN NUORTTI 

BIEGGA
1998 5 31 13 76 6 38

14
SNOWMIST ICHABOD 

CRANE
2004 6 30 8 36 6 30

15 ARTTULAN LYSTI 2013 5 30 0 0 5 30

#
Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

Uros
Syntymä

vuosi
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joista vain harvoja on terveystarkastettu tai käytetty siitokseen. Sen kahdella veljellä oli kuitenkin 

nukleaarinen HC, joista toisella lisäksi kortikaalinen. 

Funny Fabric Whopee Wedidit on listalla toisena. Sillä on 50 jälkeläistä, joista 10:tä on käytetty 

siitokseen, joitakin useamman kerran. Tästä syystä sillä on lähes tuplasti toisen polven jälkeläisiä 

verrattuna Zimzalabimiin. Sukutaulussa on lähes pelkästään US-koiria. Myös Wedidit oli HC-

kantaja. Posterior polaarista muotoa tuli ilmi sen jälkeläisissä. Lisäksi sen siskolla oli itsellään viisi 

pentuetta, mikä tekee niiden geenien leviämisestä erittäin tehokasta (katso taulukko 7).  

Vattnadals Jack Big Zwee on Ruotsin tuonti. Tälläkin uroksella on kortikaalista HC:ta sairastava 

jälkeläinen, mutta sitäkin käytettiin edelleen siitokseen asian selvittyä. Lisäksien lonkkakuvattujen 

jälkeläisten indeksien keskiarvo on vain 94,4 eli selkeästi keskiarvoa huonompi. Onko tuontiuros 

aina niin hyvä, että sitä kannattaa käyttää rajoituksetta? Zween oma poika on tällä listalla sijalla 15, 

joten geenit kyllä siirtyvät, vaikka vähän laimenevatkin matkalla.  

Baltic Breeze Milargo Kasimirin kohtalona taisi olla asuminen pentutehtaassa. Näin voi ainakin 

olettaa sen jälkeläisten tutkimustuloksista. 10 % niistä lonkkakuvattiin ja vain 5 silmäpeilattiin. 

Uros itse sairasti punktaattia ja kortikaalista HC:ta, eli kaikki jälkeläiset ovat vähintään kantajia. 

Koiran isä on tällä listalla sijalla 9.  

Akemoss Bamaus on aivan omassa luokassaan toisen polven jälkeläisten suhteen. Sillä on niitä 

lähes tuplasti tämän suhteen kakkosena olevaan Anatina Voyage Voyageen verrattuna. Bamaus on 

esimerkki tilanteesta, jolloin ajatellaan vain sitä tiettyä yhdistelmää, eikä nähdä koko populaatiota. 

Tällaisen siitoskäytön seurauksena aletaan nopeasti nähdä vaikeuksia riittävän erisukuisten 

parituskumppaneiden löytämisessä, ”kun se sama uros on jokaisen sukutaulussa”. Valitettavasti 

sama ongelma on maailmanlaajuinen. Tietyt suositut urokset kiertävät maasta toiseen astumassa 

narttuja ja niillä on jopa kymmenittäin pentueita. Kaikkialla ei vielä ymmärretä katsoa paria 

sukupolvea eteenpäin.  Bamauksen tyttären poika Sam Sirius Don Fabulous on itse varsinaisella 

listalla heti seuraavana 60 toisen polven jälkeläisellään. Bamauskin oli kortikaalisen HC:n kantaja, 

samoin on Don Fabulous, jonka jälkeläisiltä löytyy lisäksi vakava ICAA ja muutama lievempi 

harvoista tutkituista. Lisäksi yhdellä jälkeläisellä on MRD.  Lonkkaterveys Bamauksen jälkeläisillä 

on kohtalainen, tutkituista terveitä 58 %. Don Fabulouksella huikan parempi 64 %.  

Slovenian tuonti AnatinaVoyage Voyge sairastui kortikaaliseen HC:hen varttuneemalla iällä, 

samoin yksi pennuista. Kaikki 38 jälkeläistä ovat vähintään kantajia. Valitettavan harvoja on 

kuitenkin silmäpeilattu veteraani-ikäisenä. Uros kävi läpi vatsalaukun kiertymän, mutta selvisi siitä. 

Valitettavasti moni sen jälkeläisistä menehtyi tähän. Harvoin tapaa näin selkeästi perinnöllistä riskiä 

monitekijäisen sairauden kohdalla. 34 Suomessa rekisteröidystä jälkeläisestä lonkkakuvattuja on 

vain 18. Näistä vain 7 tervettä ja 11 sairasta.  



20 
 

Vuonna 1997 syntynyt Eucham`s Azzla Arctour, listan nestori, sai elämänsä aikana 53 pentua, 

joista yli puolet tilastointiaikana. Sillä on kuitenkin pentumäärään nähden inhimillinen määrä toisen 

polven jälkeläisiä, 64. Nämä ovat kuitenkin vain viiden eri pennun jälkeläisiä. Melkoinen 

pullonkaula siis. Sen jälkeläisistä n 50 % lonkkakuvattiin, varsin hyvin tuloksin, eli terveitä n 80 %. 

24 pentua silmäpeilattiin. Kaikki terveitä, muutamia cilia aberranta -tapauksia lukuun ottamatta.  

Listalla sijaa 9 pitää USA:n tuonti Pyles of Smiles California Breeze. Sen pentumäärä jää rimaa 

hipoen nykyisen suosituksen, 40 pentua, alle. Sen toisen polven jälkeläisiä on kuitenkin 60, vaikka 

jälkeläisistä on terveystarkastettu reilusti alle puolet. Tervelonkkasia vain 35 %. Silmäsairaita 

pennuista myös löytyy, posterior polaarinen HC ja MRD. Vain kolmea jälkeläistä on käytetty 

siitokseen. Näistä viisi pentuetta on yksin edellä mainitulla Baltic Breeze Milargo Kasimirilla.  

Kolme pentuetta nartulla Kaskimaan Daisy. Tässäkin melkoinen pullonkaula geenien siirrossa.  

Sijalle kymmenen on päätynyt Kuutamokeijun Caesar. Koiralla on myös käyttökoetuloksia. Sen 

lonkkanäyttö on kohtalainen. Tutkittu kylläkin vain vajaa 60 %, mutta niistä terveitä 60 %. 

Rasitteena kortikaalinen HC yhdellä jälkeläisellä. Uroksella oli distichiasis ja tämä siirtyi myös 

monelle jälkeläiselle. Vain kahta jälkeläistä on käytetty siitokseen, eikä niitäkään kolmea pentuetta 

enempää.  

Serbian tuonti Steel Lady Ramsesilla on 35 jälkeläisestä, joista vanhimmat syntyneet 2012, mutta 

sillä ei toistaiseksi ole toisen polven jälkeläisiä. 26:sta lonkkakuvausikäisestä pennusta kuvattu on 

14, joista terveitä on yhdeksän (64 %). Vain 11 jälkeläistä on silmäpeilattu ja muutamilla todettu 

distichiasis.  

Unkarin tuonti Robbie Gentle`s of White Siberian on isänä 32 pennulle. Sillä on Suomessa kaksi 

pentuesisartaan, joilla lisäksi viisi pentuetta. Toisen polven jälkeläisiä on 27. Jälkeläisistä on 

lonkkakuvattu alle kolmasosa. Terveitä on kuitenkin 67 %. Sen sijaan sisarista on toisella 50 % 

sairaita ja toisella 75 %. Silmätarkastettuja pentuja on vähän, ja niissä muutamalla distichiasis. 

Kolmea jälkeläistä on käytetty siitokseen, joista yhtä kolmesti.  

Vauhtitassun Nuortti Biekalla on myös käyttökoetuloksia. Pentumäärään nähden uroksella on 

runsaasti toisen polven jälkeläisiä. Jälkeläisitä vain reilu kolmasosa on lonkkakuvattu ja niitä lähes 

puolet sairaita. Silmäpeilauksia on tehty yhtä vähän ja monella jälkeläisellä distichiasis. Kuutta 

jälkeläistä on käytetty siitokseen. Yhtä lukuun ottamatta, kaikilla on kaksi tai kolme pentuetta. 

Toisessa polvessa distichiasis runsastuu, samoin sarveiskalvon dystrofia / degeneraatio, joka löytyy 

ensimmäisessä polvessa vain yhdeltä, jota ei käytetty siitokseen. Selkeä esimerkki resessiivisestä 

periytymisestä.  

Snowmist Ichabod Cranen sukutaulusta löytyy paljon englantilaisia koiria. Lonkkakuvausikäisistä 

jälkeläisistä on tutkittu vajaa 70 %. Lonkkatulos on huono, 58 % sairaita. Tästä huolimatta urosta 
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käytettiin siitokseen vielä 12-vuotiaanakin. Sillä on 36 toisen polven jälkeläistä, jotka ovat vain 

neljän eri yksilön jälkeläisiä. Neljä pentuetta tehnyt uros on jättänyt itse 90 % lonkkavikaisia 

jälkeläisiä. Näitä koiria ei ole käytetty siitokseen. Samasta pentueesta on myös kaksi muuta sukua 

jatkanutta jälkeläistä. Niiden sukusiitosprosentti on tavanomaista korkeampi, 4,75.  

Arttulan Lysti on listan nuorin uros. Sillä on jo 30 jälkeläistä. Harvoja on terveystarkastettu, joista 

yhdellä on perinnöllinen kaihi. Eikä sillä ole elinikäisen pentukiintiön täyttymiseen kuin kymmenen 

pentua ja ikää kuitenkin vain reilut neljä vuotta.    

      Taulukko 7. Viimeisen 15 vuoden aikana siitokseen runsaimmin käytetyt 15 narttua 

# 

Narttu Syntymävuosi 
tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 

DAMIRAZIN 
HEMAISEVAHELMI 

2001 5 34 1 4 5 34 

2 VOGA'S ACABELLA 2005 4 33 2 7 4 33 

3 ARTTULAN DISCOHILE 2005 4 29 3 19 4 29 

4 

JARLEIN DARLING 
DELAILA 

2008 4 26 2 8 4 26 

5 

IKILIIKKUJAN DIONE 
OF VOYAGE 

2003 5 25 10 49 5 25 

6 

RHEIA GENTLE'S OF 
WHITE SIBERIAN 

2010 3 24 0 0 3 24 

7 JARLEIN DAISY 2008 4 22 6 32 4 22 

8 

FUNNY FABRIC WOW 
BLUE CONGO 

2002 5 22 16 80 5 22 

9 

FROSTBITE'S GLACIAL 
GEM 

2005 3 22 10 43 3 22 

10 

MELLOW SMILE 
ANGELIKA 

2002 3 22 1 5 3 22 

11 

SNOWMIST CHARITY 
CLOWN 

2001 3 21 7 36 3 21 

12 

DAMIRAZIN 
HOKKUSPOKKUS 

2001 3 21 6 28 3 21 

13 

TALVITUULI PEACEFUL 
PEARL 

2005 3 20 7 36 3 20 

14 

OMENAPUUN ENSI 
EMELIINA 

2002 3 20 4 22 3 20 

15 

DEVILISH ANGEL DE 
SANNA GOURSKA 

2008 3 20 1 5 3 20 

16 SALOMAAN STELLA 2001 4 20 5 25 4 20 

17 

FROSTBITE'S KEEP ON 
LOVING 

2007 3 20 1 6 3 20 

 

 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_3%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_4%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_9%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_10%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_7%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_8%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10698%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10698%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16112%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28500%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN22114%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN22114%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN11256%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN11256%2F04
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI37881%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI37881%2F10
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN22115%2F08
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN25160%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN25160%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26585%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26585%2F05
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN13403%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN13403%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN13493%2F01
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN13493%2F01
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10696%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10696%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10919%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10919%2F06
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24203%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24203%2F02
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20663%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI20663%2F09
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16297%2F01
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN43967%2F07
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN43967%2F07


22 
 

Narttujen jälkeläismäärät ovat luonnollisesti pienempiä kuin uroksilla. Muutamilla nartuilla on 

kuitenkin viisikin pentuetta, jota voidaan pitää liian suurena määränä rodun rekisteröintimääriin 

nähden (Taulukko 7).  

Ykköstilaa pentumäärässä pitää Damirazin Hemaisevahelmi. Sen jälkeläisistä tutkittiin vain kolme, 

jotka terveitä. Vain yksi jälkeläinen jatkoi sukuaan. Näitä ei ole terveystarkastettu. 

Hemaisevanhelmen pentuesisar Hokkuspokkus on sijalla 12. Sen pennuista lonkkakuvattiin puolet, 

näistä 40 % sairaita. Sukuaan on jatkanut neljä jälkeläistä. 

 Listalla toisena on Voga`s Acabella. Sen kolme ensimmäistä pentuetta synnytettiin pentutehtaassa, 

josta se palautui kasvattajalle. Ensimmäisistä 25 pennusta on terveystarkastettu vain 3, joista 

yhdellä C-lonkat ja MRD. Viimeiset kahdeksan pentua on lähes kattavasti tutkittu. Niistä 

lonkkasairaita viisi ja yhdellä kortikaalinen HC. 

 Kolmantena on Arttulan Discohile. Sen jälkeläisistä vain kolmasosa on lonkkakuvattu, niistä 

terveitä 60 %. Saman verran on silmäpeilattu. Muutamilla todettu distichiasis. Vain yksi jälkeläinen 

on lisääntynyt, kolmen pentueen verran. Sen veljellä on myös kolme pentuetta. 

Jarlein Darling Delailalla on 26 pentua, joista vain kahta on käytetty siitokseen. Alle neljäsosa 

pennuista on terveystarkastettu, mutta kaikki terveitä, yhtä distichiasis-tapausta lukuun ottamatta. 

Sijalla seitsämän on Delailan sisko, Daisy, jolla kolme pentuetta. Niistä reilu neljäsosa on 

terveystarkastettu. Kaksi kolmasosaa on lonkiltaan terveitä. Yhdellä todettu distichiasis ja toisella 

sarveiskalvon dystrofia / degeneraatio. Neljä Daisyn pennuista on jatkanut sukuaan, yksi kolmesti. 

Tämän pennun isä on urosten listalla sijalla 12.  

Ikiliikkujan Dione of Voyagen pennuista vajaa puolet on lonkkakuvattu. Lähes puolet on sairaita. 

Siskonsa ainoassa pentueessa kaikki. Vain yhdeksän pentua on silmäpeilattu. Yhdellä on todettu 

distichiasis ja toisella kortikaalinen HC, kuten Dionen isälläkin.  

Listalla kuudentena on Unkarin tuonti Rheia Gentle`s of White Siberian. Sen veli on uroslistalla 

sijalla 12. Sen 24 pennusta lonkkakuvattuja on kahdeksan, joista sairaita kuusi. Neljä on 

silmäpeilattu, joista yhdellä distichiasis, kuten isälläkin. Pennut eivät ole jatkaneet sukuaan.  

Listan kahdeksas on Funny Fabric Wow Blue Congo. Sillä on valtava määrä toisen polven 

jälkeläisiä, 80. Kun veljelläkin on 85, tämän sisarusparin vaikutus jälkipoviin on jo liian suuri. 

Congon lonkkatulos on kuitenkin hyvä. Tutkituista vain yksi on sairas. Distichiasiksen lisäksi 

jälkeläisitä löytyy myös yksi sarveiskalvon dystrofia / degeneraatio. Kymmentä eri jälkeläistä on 

käytetty siitokseen, erästä neljäkin kertaa.  

Seuraavana listalla on Frotbite`s Galcial Gem. Sen kolmen pentueen lonkat on tutkittu melko 

kattavasti. Sairaita n. kolmasosa. Pennuilta on myös silmät tutkittu varsin kattavasti. Distichiasis on 

löytynyt kahdelta entropium yhdeltä, samoin glaukooma. Viisi jälkeläistä on jatkanut sukuaan ja 
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toisen polven jälkeläisiä on 43.  

Sijalla 10 on Mellow Smile Angelika. Sillä on vain yksi sukuaan jatkanut pentu, jolla puolestaan on 

yksi pentu, jolla kolme pentuetta. Nartun pennuista lonkkakuvattu puolet, joista puolet sairaita. 

Monella silmäpeilatuista on distichiasis ja yhdellä niistä myös sarveiskalvon dystrofia / 

degeneraatio.  

Snowmist Charity Clownilla on 21 pentua ja niistä 36 toisen polven jälkeläistä, joista 30 yhden 

uroksen jälkeläisiä. Kolmen pentueen pennuista on jäänyt terveystarkastamatta vain yksi kustakin. 

Sairaita on vain kolme. Silmäpeilaus on tehty melkein yhtä monelle ja niistä vain kaksi 

distichiasista. Valitettavasti hyvä lonkkaterveys ei ole siirtynyt täysin seuraaville polville.  

Listan lopuilla nartuilla on kaikilla 20 jälkeläistä, siksi niitä on listalla uroksia enemmän. Talvituuli 

Peaceful Pearl on voitokas näyttelykoira. Sen jälkeläisitä on lonkkakuvattu kaikki, kahta 

lukuunottamatta. Suurin osa sairaista pennuista on C-lonkkaisia, mutta terveitä on 55 %. Nartulla on 

itsellään lievä laminae ICAA-muutoksena. Jälkeläiset on silmätarkastettu kattavasti. Yhdellä on 

todettu kortikaalinen HC ja fibrae latae ICAA-muutoksena. Lisäksi muilla jälkeläisillä on todettu 

PHTVL / PHPV aste 1, fibrae latae ICAA-muutoksena ja distichiasis. Viisi jälkeläistä on jatkanut 

sukuaan, joista yksi kolmesti.  

Omenapuun Ensi Emeliinan pennuista harvoja on terveystarkastettu. Kolme on kuitenkin jatkanut 

sukuaan.  

Ranskan tuonti Devilish Angel de Sanna Gourska on sijalla 15. Sen isän takaa löytyy myös 

suomalaisia koiria. Sillä on kolme pentuetta, joista kaksi saman uroksen kanssa. Lonkat tutkittiin 

ensimmäisestä pentueesta täydellisesti, sen jälkeen vain parin koiran osalta. Näistä koostuu tulos, 

seitsemän tervettä ja neljä sairasta. Kaikki silmäpeilatut ovat olleet terveitä. Vain yksi jälkeläinen 

on jatkanut sukua.  

Salomaan Stellalla on 25 toisen polven jälkeläistä, jotka ovat kolmen eri koiran jälkeläisiä. Puolet 

Stellan pennuista on terveystarkastettu. Lonkkaterveys jakautuu puoliksi terveisiin ja sairaisiin. 

Jälkeläisiltä on todettu kertaalleen distichiasis, posterior polaarinen HC ja sarveiskalvon dystrofia / 

degeneraatio.  

Viimeisenä listalla on Frostbite`s Keep on Loving. Sillä on kolme pentuetta. Kaksi viimeistä on 

saman uroksen kanssa, yhteensä 15 pentua. Ensimmäinen pentue tutkittu täydellisesti. Näistä 80 % 

lonkkaterveitä, mutta kahdella distichiasis. 15 viimeistä pennusta tutkittu harvoja pentuja. Niistä 75 

% lonkkasairaita. Kolmella tutkitulla on terveet silmät. 
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4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

 

Samojedinkoira on melko yleinen rotu kaikkialla maailmassa. Suomeen tuodaan koiria eri puolilta 

maailmaa, viime aikoina eniten etelänaapurista. 

 

Rekisteröintimääriä on vaikea vertailla, koska muiden maiden rekisterit ovat joko vajavaisia tai niitä 

ei ole helposti saatavana.  

 

                Taulukko 8. Samojedinkoirien rekisteröintimäärät muutamien maiden osalta 

Vuosi Suomi Viro Ruotsi Australia Iso-Britannia USA 

2005 239 24 - 351 408 1223 

2006 231 33 - 337 338 1130 

2007 275 21 278 399 339 1169 

2008 251 47 305 403 354 939 

2009 169 50 - 386 280 896 

2010 240 15 - 413 333 888 

2011 211 45 274 300 316 1031 

2012 181 40 249 316 245 905 

2013 216 56 264 344 224 1027 

2014 177 60 267 411 294 1055 

2015 247 35 292 372 257 1043 

2016 196 60 269 421 230 1156 

2017 258 53 260 296 222 1203 

 

Ruotsista on tuotu Suomeen siitosmateriaalia jo ennen karanteenirajojen avautumista 1980-luvulla 

(Taulukko 8). Samojedinkoira Ruotsissa rotu on suhteessa suunnilleen yhtä yleinen kuin Suomessa. 

Ruotsissa samojedeilta vaaditaan käyttökoetulos näyttelyvalion arvon saamiseksi ja tästä syystä 

valionarvot ovat siellä harvinaisia. Samojedinkoiran rotujärjestönä toimii Polarhundklubben, millä 

saattaa olla yhteys asiaan. Kuitenkaan rekikoiraharrastus ei Ruotsissa ole yhtään yleisempää kuin 

Suomessa, etenkin kun harrastuksen suosio on Suomessa viime vuosina kasvanut. Ruotsissa oli 

melko suljettu populaatio ennen kuin samojedinkoiratkin saivat taas liikkua rajan yli rabies-vasta-

ainetodistusten turvin. Tällöin sinne ei tuotu juurikaan uutta siitosmateriaalia. Suomalaisia uroksia 
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on käytetty melko runsaasti Ruotsissa, joten sieltä ei ole saatavissa sellaista siitosmateriaalia, 

tuontikoiria lukuun ottamatta, jota meillä ei jo olisi. 

 

Englannissa rekisteröitiin 2000-luvun alussa vielä yli 700 samojedinkoiraa vuosittain. Nyt 

rekisteröinnit ovat murto-osa noista ajoista. Englantilaiset kasvattajat eivät ole perinteisesti tuoneet 

siitosmateriaalia ulkomailta, vaan ovat käyttäneet vuosikymmenten ajan tiukkaa sisä- ja linjasiitosta. 

Viime vuosina narttujen tiinehtyvyys on laskenut, mutta tämä yksin ei selitä rekisteröintimäärien 

romahdusta. Lisäksi siellä turvaudutaan saatujen tietojen mukaan usein keisarinleikkaukseen 

synnytyksen yhteydessä. Kuvassa on mukana varmasti myös muita tekijöitä, jotka eivät palvele 

samojedinkoiran suosiota Brittein saarilla. Monet keskieurooppalaiset ja australialaiset 

samojedisuvut ovat alkujaan englantilaisia. Vasta viime vuosina on alettu tuoda uutta 

jalostusmateriaalia maahan muun muassa USA:sta. Näiden jalostuskoirien vaikutus on heti 

nähtävissä esimerkiksi rakenteen ja sitä kautta liikkeen paranemisena. 

 

USA:sta on tuotu Suomeen siitosmateriaalia varsinkin karanteenimääräysten poistuttua 1980-luvun 

lopussa. Tuonti jatkuu satunnaisesti edelleen. USA:ssa kanta on suuren maan eri puolilla varsin 

yhtenäinen. Astutusmatkoja tehdään tarvittaessa vaikka toiselle puolelle mannerta. Joillakin 

kasvattajilla on selkeästi omansa näköinen linja, mutta nämä linjat tuskin eroavat geneettisesti 

toisistaan normaalivariaatiota enempää edellä mainituista syistä johtuen. Rekisteröintimäärät 

näyttävät USA:ssakin pienentyvän. 

 

Täysin uusia sukulinjoja, joita Suomessa ei olisi koskaan tavattu, on maailmalta nykyisin jo vaikea 

löytää. Tämä ei tarkoita sitä, että siitosmateriaalin tuonti ei kannattaisi, vaan sitä, että mitään täysin 

uutta geneettistä materiaalia ei taideta rotuun saada ilman roturisteytyksiä. Jotkut yksittäiset 

kasvattajat ulkomailla ovat suunnitelleet koirien tuontia Siperiasta nykyisten nenetsien asuinalueilta, 

tähtäimessään geenipohjan laajentaminen. Suomessa olisi valmiuksia tutkia näiden koirien 

geeniperimää suhteessa samojedinkoiriin ja muihin rotuihin. Täällä voitaisiin tutkia onko kyseessä 

koirat, joiden esi-isistä samojedinkoirarotu on aikoinaan luotu, vai joku uusi, myöhemmin syntynyt 

populaatio.  

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

 

Yhteenvetona on todettava paljon siitokseen käytettyjen urosten ja myös narttujen laadun olevan 

populaation tasolla varsin keskinkertaista jälkeläistuloksia analysoitaessa. Terveystuloksissa on 
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suuria eroja. Edelleenkään moni kasvattaja ei pysty ajattelemaan astutuspäätöksiään laajemmassa 

perspektiivissä. Käytetään tunnettuja kantajia ja samoja koiria käytetään toisinaan liikaa. 

Jalostusvaatimuksissa on rajoituksia koirien lisäkäytölle, jos edellisiä pentuja ei ole tutkittu 

riittävästi. Tämä tuntuu olevan erittäin vaikea kohta huomioida, vaikka se populaation 

terveystilanteen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeä kohta toteuttaa. Kaikki eivät muista, että 

allekirjoittamalla Kennelliiton kasvattajasitoumuksen, on velvollinen toteuttamaan myös 

rotujärjestön jalostussuosituksia. 

 

Rodun jalostuspohjan laajuus 

 

Suomalainen samojedinkoirien jalostuspohja on sukutauluja katsomalla kohtuullisen laaja, vaikka 

tiettyjä koiria esiintyykin paljon. Geneettinen pohja on luultavasti suppeampi kuin sukutaulut 

antaisivat olettaa. Tuontikoiria, erityisesti uroksia, käytetään paljon siitokseen. Niiden mukana on 

tullut runsaasti HC:tä, distichiasista ja joitain hammasongelmia. Tuonneissa on omat riskinsä, mutta 

ilman niitä ei myöskään tulla toimeen. Ongelma on myös se, että samat urokset käyvät eri maissa 

näyttelykiertueilla ja samalla astumassa narttuja. Tämä kaventaa maailmanlaajuisesti geneettistä 

monimuotoisuutta, vaikka saattaa sitä paikallisesti lisätäkin. Enää ei löydy maailmankolkkaa, jossa 

olisi täysin omat linjansa.  

 

Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät 

 

Koiria ei terveystarkasteta kattavasti. Jos kaikki koirat saataisiin lonkka- ja silmätarkastettua, jo 

pelkästään tämä kaksinkertaistaisi siitosmateriaalin määrän. Rodussa on jonkin verran 

käyttämätöntä geenipoolia. Lisäksi on erittäin tärkeää, että rotujärjestö tavoittaa koirien omistajat 

esimerkiksi Kennelliiton Omakoira-järjestelmän kautta. Valitettavasti järjestelmässä on paljon koiria, joita ei 

ole merkitty kenenkään omistukseen. Valitettavasti myös tapa salata omistajatiedot, näyttää yleistyneen. 

Toivottavasti näillä henkilöillä on tähän joku todellinen syy, eikä vain oma, usein turha pelko tietosuojan 

menettämisestä. On selkeä tarve tiedottaa asian tärkeydestä. Rotujärjestön täytyy myös pyrkiä toimimaan 

entistä enemmän tavallisten harrastajien keskuudessa niin, että heidän odotuksiinsa osattaisiin vastata ja 

rotujärjestöön saataisiin lisää jäseniä. Tällöin myös yksittäisten koiranomistajien olisi helpompaa saada omaa 

koiraansa koskevaa monipuolista informaatiota. 

 

Seuraavana pullonkaulana siitosmateriaalin laajentamisessa on ulkomuodon ja samalla luonteen 

soveltuvuus siitosmateriaaliksi tarkastamatta. Mikäli halutaan kasvattaa rodunomaisia, tyypillisiä 
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samojedinkoiria, tulee jokaisen kasvattajan huomioida edellä mainitut seikat. Siitoskäytöstä 

poissulkeva seikka ei kuitenkaan saa olla pelkästään se, että koiran tulisi olla hyvä rotunsa edustaja 

ja siitokseen sopiva myös muiden, kuin omistajan mielestä. Kun kennelliitto avasi oman 

pentuvälityksensä ilman laatukriteerejä, avasi rotujärjestö oman pentulistansa myös niille pentueille, 

jotka eivät täytä kaikkia rotuyhdistyksen vaatimuksia (Taulukko 9). Vaatimukset löytyvät 

rotuyhdistyksen verkkosivuilta ja tämän tavoiteohjelman liitteenä. Tähän toiseen pentulistaan 

kirjoitetaan näkyviin, miksi pentue ei täytä kaikkia vaatimuksia. Pennunostaja pystyy sitten itse 

pohtimaan, miten tärkeänä pitää mitäkin seikkaa pennunvalinnassaan. Tälle listalle otetaan 

ainoastaan jo syntyneet pentueet, ei astutettuja narttuja. Kun kasvattaja ilmoittaa pentueensa 

Kennelliiton pentulistalle, rotujärjestön jalostustoimikunta tarkistaa, täyttääkö pentue rodun 

vähimmäisvaatimukset. Jos täyttää, tieto näkyy listalla pentueen yhteydessä. 

 

Taulukko 9. Jalostusvaatimusten täyttyminen viime vuosina  

Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pentueita 39 33 43 34 49 35 47 

Kaikki ok 11 28 % 14 42 % 22 51 % 13 38 % 16 33 % 15 43 % 12 41 % 

Ei täyty kohta 1 4 10 % 8 24 % 9 21 % 5 15 % 11 22 % 5 14 % 9 18 % 

2 10 26 % 5 15 % 4 1 % 6 18 % 14 29 % 7 20 % 9 18 % 

3 15 38 % 6 18 % 8 19 % 5 15 % 7 14 % 6 17 % 10 20 % 

4 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

5 10 26 % 4 15 % 3 7 % 2 6 % 2 4 % 2 6 % 12 24 % 

6 6 15 % 1 3 % 1 2 % 2 6 % 3 6 % 1 3 % 1 2 % 

7 11 28 % 12 36 % 13 30 % 10 29 % 14 29 % 9 26 % 20 41 % 

 

 

 

SAMY:n vaatimuksissa siitokseen käytettäville samojedinkoirille kohdassa 1 vaaditaan 

näyttelykäyntejä. Tämä sisältyy myös SKL:n jalostusstrategiaan. Urokselle riittää nykyisin yksi 

virallinen näyttely laatumaininnalla EH. Tällä on pyritty saamaan lisää uroksia siitoskäyttöön. 
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Nartuilta vaaditaan kolme näyttelykäyttöä, joista yhden voi korvata jalostustarkastus tai käyttökoe. 

Nartuiltakin vaaditaan vähintään yksi EH virallisista luokista. Kohdassa kaksi vaaditaan 

yhdistelmältä tietty lonkkaindeksien keskiarvo, jolla pyritään pienin askelin parantamaan vallitsevaa 

tilannetta, kaventamatta kuitenkaan geenipoolia liikaa.  Kohdassa kolme pyritään vastustamaan 

silmäsairauksien leviämistä. Kohta neljä kieltää käyttämästä allergista tai atooppista koiraa 

siitokseen. Siinä suljetaan pois myös koirat, joiden jälkeläisissä on tullut ilmi epilepsiaa tai muita 

oletettavasti perinnöllisiä sisäelinsairauksia. Tätä on pystytty hyvin noudattamaan. Toki ei ole 

varmaa onko jalostustoimikunnalla tiedossaan kaikki tällaiset tapaukset. Kohdassa viisi asetetaan 

koirien siitoskäytölle ikärajoja. Kohdassa kuusi rajoitetaan sukusiitosta. Kohdassa seitsemän, jossa 

kasvattajilla on ollut eniten haasteita, vaaditaan siitosyksilön aikaisempien jälkeläisten riittävän 

kattavaa terveystarkastamista riittävän hyvin tuloksin. 

 

 

Nartuille, joilla on suuri riski distichiasikseen ja / tai HC:hen, on lähes mahdotonta löytää riittävän 

matalariskisiä parituskumppaneita. Lisäksi huomioidaan myös ulkomuodolliset seikat, mutta 

terveyttä vaalittaessa ulkomuoto saattaa jäädä vähemmälle huomiolle. Rotujärjestö on pyrkinyt 

vähentämään sellaisten koirien siitoskäyttöä, joiden pentuja ei ole tutkittu edellisistä pentueista. 

Urokselta vaaditaan kymmenen pennun jälkeen (yleensä kaksi pentuetta), että 50 % pennusta on 

lonkiltaan tutkittu ja niiden indeksien keskiarvo on vähintään 101. Nartulla tämä raja täyttyy jo 

viiden pennun jälkeen. Uroskoiran omistajan tulee näin ollen pyrkiä sitouttamaan myös nartun 

omistaja tulevien jälkeläisten tutkimiseen niin, että urosta voidaan mahdollisesti käyttää siitokseen 

myös jatkossa. Silmäsairaita pentuja jättäneitä koiria ei pääsääntöisesti tulisi siitokseen käyttää, 

mutta tästä joustetaan distichiasiksen kohdalla, koska sairaus on monitekijäinen ja lähes mahdoton 

jalostuksen keinoin vastustaa. Jos tähän sairauteen saataisiin BLUP-indeksi, kuten lonkkiin, 

voisimme ehkä tulevaisuudessa vastustaa tätäkin sairautta tehokkaammin. Tämä edellyttäisi 

silmäeläinlääkäreiden kesken oireiden mukaista luokittelua, kuten nyt lonkissa on A:sta E:hen. 

Sellainen voisi olla esimerkiksi ektooppinen cilia aina luokassa E ja yksi pehmeä, silmää juuri 

lainkaan ärsyttävä karva luokkaan B jne. Ideaa saa vapaasti kehittää eteenpäin sairauden 

vastustamiseksi.  

 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
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4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 

käyttötarkoituksesta 

 

Ystävällinen, avoin, tarkkaavainen ja eloisa. Heikosti kehittynyt riistavietti. Ei koskaan arka eikä 

aggressiivinen. Erittäin sosiaalinen. Ei sovellu vahtikoiraksi. Samojedinkoira on seura- ja rekikoira. 

Rotumääritelmä määrittelee myös yleisvaikutelmaa: olemus ilmentää voimaa, kestävyyttä, 

viehkeyttä, arvokkuutta ja itseluottamusta. Silmien muoto ja asento sekä hieman ylöspäin 

vetäytyneet suupielet muodostavat rodulle tyypillisen ilmeen, nk. ”samojedinhymyn”. Tämän pitäisi 

myös kuvastua samojedinkoiran luonteesta. Samojedinkoiran luonne tekee siitä helposti uusiin 

olosuhteisiin sopeutuvan koiran, jos sen on esim. pakko vaihtaa kotia jostain syystä. Sillä on voi 

olla perheessä oma suosikkinsa, mutta se ei ole nk. yhden ihmisen koira. 

 

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

 

Samojedinkoira ei jakaudu geneettisesti tai ulkomuodollisesti ns käyttö- tai näyttö linjoihin. 

Pohjois-Amerikassa sen sijaan tavataan hieman korkearaajaisempia, vahvempiluustoisempia, 

ryhdikkäämpiä ja paremmin liikkuvia koiria kuin englantilaistyyppiseen, runsaskarvaiseen, 

sieväpäiseen ja pienempään koiratyyppiin kantansa perustavissa maissa. Myös Italiassa, Venäjällä, 

Virossa ja Australiassa kanta perustuu Iso-Britanniasta tuotuihin koiriin. Suomessa tavataan 

nykyisin molempia tyyppejä, sillä Suomeen on tuotu jo vuosikymmenien ajan koiria muualta, muun 

muassa Pohjois-Amerikasta. Suomesta on myös viety ympäri maailman koiria, joten joissakin 

maissa populaatio perustuu ainakin osittain Suomesta tuotuihin koiriin. Kun koirien tuonti ja vienti 

on helpottunut, on monien maiden populaatioihin saatu geenejä muista maista. Saattaakin olla, että 

tulevaisuudessa erot englantilaisten ja amerikkalaisten linjojen välillä kapenevat koirien liikkuessa 

ympäri maapallon entistä sujuvammin.  

 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai 

käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus 
 

Samojedinkoiralla ei ole luonteeseen tai käyttöominaisuuksiin liittyviä säädöksiä PEVISA-

ohjelmassaan. 

 

 



30 
 

Käyttöominaisuuksien testaaminen 

 

Rodun käyttöominaisuuksia testataan rotuyhdistyksen ja alueellisten jäsenyhdistysten toimesta 

järjestettävillä useilla käyttö- ja kilpailukokeilla. Käyttö- ja kilpailukokeiden suosio rodun 

keskuudessa on lisääntynyt muutaman viime vuosina pitkän taantuman jälkeen. Käyttö- ja 

kilpailukokeiden suosio rodun keskuudessa on lisääntynyt muutamana viime vuonna. Uusia harrastajia tulee 

koko ajan lisää.   

 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

 

Samojedinkoirat ovat iloisia, aktiivisia ja tarkkaavaisia koiria ja ne haluavat osallistua perheensä 

arkeen. Samojedinkoira ottaa vastaan vieraat iloisesti häntä heiluen ja kohtaa arkipäivän tilanteet 

reippaasti ja avoimesti. Samojedinkoiraa on koiriin tottumattomankin melko helppo ”lukea”. Sillä 

on selkeät eleet ja ilmeet. Korvat kääntyvät lähes 180 ° ja mahdollistavat ohjeiden kuuntelun 

takaapäin myös päätä kääntämättä. Samojedeilla on lisäksi erittäin laaja ääniskaala, 

kokoontumisulvonnasta vahtihaukkuun ja onnelliseen jutusteluun saakka, kun joku tulee kotiin.  

Luonteissa on sukupuolten välisiä eroja, mutta pääsääntöisesti molempien kanssa tulee yhtä hyvin 

toimeen. Käyttökokeissa ei huomaa eroa urosten ja narttujen työskentelyhalukkuudessa, vaikka 

uroksella pääsääntöisesti onkin enemmän voimaa tehdä työtä. Urokset saattavat olla narttuja 

itsepäisempiä koulutettavia. 

 

Luonteet ovat suurimmalta osin toivottuja, ystävällisiä ja avoimia. Todennäköistä on, että arkoja tai 

aggressiivisia koiria tulisi enemmän vastaan näyttelyissä, kokeissa tai muissa koiratapahtumissa, jos 

niitä olisi runsaasti. Jos koiraa huomautetaan jossakin tapahtumassa luonteesta, sillä on oltava sen 

jälkeen tulos, jossa luonteesta ei huomauteta. Pentuajan mahdollinen kokemattomuus pyritään näin 

eliminoimaan tuloksista.  Samojedinkoiran luonteeseen kuuluu tervehtiä iloisesti kaikkia 

vastaantulijoita. Nykyään voi tavata myös koiria, joilla on niin sanotusti liian pehmeä, ujo tai jopa 

arkaluonne. Näiltä koirilta puuttuu samojedille tyypillinen itsevarmuus. Arasti tai ujosti käyttäytyvä 

koira voi roikottaa häntäänsä alhaalla, eikä nosta sitä selän päälle edes liikkeessä. Arkuus on kaikilla 

roduilla erittäin vahvasti periytyvä ominaisuus. Tästä syystä ainuttakaan arkaa tai ujoa samojedia ei 

saa käyttää siitokseen. Ongelma on arkuuden virallinen toteaminen. Vain harvat samojedin 

omistajat vievät koiransa viralliseen luonnetestiin. Luonnetesteissä ei kuitenkaan saada välttämättä 
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esille arkielämää haittaavia luonteenpiirteitä, ainakaan ruotsalaisen Kenneth Svartbergin vuonna 

2005 julkaistun tutkimuksen mukaan. Samojedinkoira, jolla on rotumääritelmän mukainen luonne, 

toipuu tavallisista, elämään kuuluvista pelästymisen aiheuttajista, samoin kuin luonnetestitilanteesta, 

nopeasti, eikä sille jää elinikäisiä traumoja. 

 

Ihmistä kohtaan aggressiivisesti käyttäytyviä samojedinkoiria näkee harvoin. Jos niitä olisi 

merkittäviä määriä, harrastajat varmasti olisivat niitä nähneet ja ”puskaradio” olisi niitä raportoinut. 

Muutama ihmiselle vihainen koira on yleisesti tiedossa viime vuosituhannen lopulta. 

Samojedinkoiraurokset voivat olla hyvinkin tarkkoja arvojärjestyksestä suhteessa toisiin uroksiin ja 

tällöin käyttäytyä toisia uroksia kohtaan uhoavasti olematta kuitenkaan aggressiivisia ihmisiä 

kohtaan. Urosten keskinäinen rähinöinti oli hyvinkin tyypillistä käyttäytymistä takavuosina, mutta 

tämä ongelma näyttää vähentyneen. 70- ja 80-luvuilla samojediurosten ollessa näyttelykehässä, oli 

helppo suunnistaa samaan suuntaan pelkästään äänien opastamana. Nykyisin kehissä on 

huomattavasti rauhallisempaa. Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää siitokseen.  

 

Samojedinkoira kuuntelee pääsääntöisesti ajajan ohjeita. Rekikoirana samojedinkoira on kestävä, 

pitkään jaksava rotu, joka ei ole kuitenkaan mikään sprintteri. Tämän vastapainoksi samojedinkoira 

jaksaa kauemmin, vaikka meno voi olla ajon alkaessa hyvinkin lentävää. Joitakin 

samojedinkoiravaljakoita toimii myös kaupallisissa yrityksissä kuljettaen turisteja safareilla. 

Samojedinkoiravaljakon uskaltaa yrittäjien mukaan antaa myös ensikertalaiselle ajettavaksi. 

Samojedinkoirasta on tehty kaksi raporttia aggressiiviseen käytökseen liittyen käyttökokeessa. 

Tapauksia on harrastajien mukaan muitakin, mutta niitä ei ole raportoitu. Samojedi ei saa olla 

aggressiivinen vetouralla myöskään häiriötilanteessa. Näin käyttäytyvä samojedi ei ole luonteeltaan 

rodun tyypillinen edustaja. Stressiä tulee sietää myös työtehtävissä. 

 

Luonnekysely 

 

SAMY:n jalostustoimikunta teki vuonna 2005 samojedinkoirien terveyttä koskevan kasvattaja- ja 

omistajakyselyn. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan samojedinkoiran luonnetta, eli miten koira 

suhtautuu vieraisiin ihmisiin tai tilanteisiin: ystävällisesti, hieman varauksellisesti, pelokkaasti tai 

vihaisesti. 

Yllättävää oli, että 10 % vastaajista oli merkinnyt rastin kohtaan ”hieman varauksellisesti”. Useat 

kertoivat, että koira ei mene heti tervehtimään vierasta ihmistä, vaan seuraa mielellään tilannetta 
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kauempaa. Tällainen käytös ei ole samojedinkoiralle tyypillistä. Samojedinkoiran tulee pysyä 

”maailmaa syleilevänä” koirana välittämättä siitä, onko vastaantulija tuttu tai ei. Valitettavasti 

jäsenistö on vastannut kyselyihin varsin harvakseltaan, joten luonteiden muuttumista on varsin 

haasteellista seurata. Seuraavalla kerralla toteutetaan jonkinlainen nettikysely, johon on 

vaivattomampi vastata kuin edellisiin. Moni omistaja ei ilmeisesti tunnista oman koiransa arkuutta, 

joten asia pitäisi saada selville epäsuoralla kysymyksenasettelulla. Uusi luonnekysely tämän 

hetkisestä tilanteesta on tekeillä. 

Nettikysely olisi todennäköisesti keino, jolla koiranomistajat tavoitettaisiin helpommin ja kyselyyn 

olisi helpompi vastata. Jalostustoimikunta pyrkii toteuttamaan nettikyselyn luonneominaisuuksista 

lähivuosina. 

 

 

Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus 

 

Rekisteröintimäärään suhteutettuna samojedinkoiria käy erittäin vähän virallisissa luonnetesteissä. 

Koiria tulisi testata enenevässä määrin, jotta koirien luonteista saataisiin luotettavaa tietoa. 

Samojedinkoirien on vaikea päästä muiden rotuisten luonnetesteihin ja siksi rotujärjestön 

paikallisyhdistykset ovat järjestäneet virallisia luonnetestejä, joissa etusija ilmoittautuessa on 

annettu samojedinkoirille jo testiä anottaessa palveluskoiraliitolta. Tällöin paikat ovat yleensä 

täyttyneet samojedinkoirilla. 

 

Samojedinkoiria on testattu SKL:n virallisella luonnetestillä vuosien 1994 – 2017 aikana yhteensä 

161 (Taulukot 10, 11 ja 12). Vuosittain on testattu vaihteleva määrä koiria. Yksilöiden välillä on 

suurta vaihtelua. Ainakaan kyseisellä aikavälillä ei ole huomattavissa merkittäviä muutoksia 

samojedinkoirien saamissa luonnetestituloksissa. Taisteluhalussa samojedinkoirilla on eniten 

petrattavaa (taulukko 10). Taisteluhalu on juuri se polttoaine, joka vie koiran läpi hankalista 

elämäntilanteista, eikä suinkaan tarkoita tappeluhalukkuutta. Jos ei ole taistelutahtoa, koira saattaa 

vaikuttaa myös aralta. Se luovuttaa, kun eteen tulee totutusta poikkeava tilanne, eikä yritä selviytyä 

siitä. Kun testauksia saadaan vielä lisää, voidaan tilannetta tarkastella uudelleen myös pidemmällä 

aikavälillä. Suurin ongelma testien järjestämisessä on tuomareiden riittävyys.  

 

Arkuus ja vihaisuus ovat rotumääritelmässä hylkääviä virheitä. Mikäli koira täytettyään kaksi 

vuotta saa laatuarvostelussa hylkäävän tai EVA:n (Ei voida arvostella) luonteesta johtuen, se ei täytä 

siitoskoirille rotujärjestön asettamia vähimmäisvaatimuksia. Tällaisia yksilöitä on hyvin vähän. 
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Luonnetestissä hyväksytään kohdassa VIII (Luoksepäästävyys) vain +3, hyväntahtoinen, 

luoksepäästävä, avoin. Rotujärjestö on tehnyt samojedinkoiralle luonnetestin eri osa-alueille 

tavoiteltavat pisteet. Vuoden 2007 alusta voimaantulleen, hieman uudistetun luonnetestipöytäkirjan 

mukaisesti on eroteltu rodun ihanne- ja hyväksyttävä tulos. Vuoden 2015 päivitettyyn versioon 

ihanne- ja hyväksyttävät tulokset päivitetään pikapuoliin ja päivitetään samalla taulukkoon 

(Taulukko 11). 

 

Taulukko 10. Samojedinkoirien luonnetestitulokset 2002 - 2006 

Testiosio   Kuvaus Koiramäärä 
      kpl % 
I Toimintakyky 3 Suuri     
kerroin 15 2 Hyvä 9 22,0 % 
  1 Kohtuullinen 23 56,1 % 
  -1 Pieni 9 22,0 % 
  -2 Riittämätön     
  -3 Toimintakyvytön     
II Terävyys 

3 
Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua 2 4,9 % 

kerroin 1 2 Suuri ilman jj. hyökkäyshalua     
  1 Pieni ilman jj. hyökkäyshalua 39 95,1 % 
  -1 Pieni jj. hyökkäyshaluin     
  -2 Kohtuullinen jj. hyökkäyshaluin     
  -3 Suuri jj. hyökkäyshaluin     
III Puolustushalu 3 Kohtuullinen hillitty 4 9,8 % 
kerroin 1 2 Suuri hillitty     
  1 Pieni 32 78,0 % 
  -1 Haluton 5 12,2 % 
  -2 Erittäin suuri     
  -3 Hillitsemätön     
IV Taisteluhalu 3 Suuri     
kerroin 10 2 Kohtuullinen 16 39,0 % 
  1 Eritäin suuri     
  -1 Pieni 17 41,5 % 
  -2 Riittämätön 6 14,6 % 
  -3 Haluton 2 4,9 % 
V Hermorakenne 3 Tasapainoinen ja varma     
kerroin 35 2 Tasapainoinen 10 24,4 % 
  1 Hieman rauhaton 31 75,6 % 
  -1 Vähän hermostunut     
  -2 Hermostunut     
  -3 Erittäin hermostunut     
VI Temperamentti 3 Vilkas 15 36,6 % 
kerroin 15 2 Kohtuullisen vilkas 24 58,5 % 
  1 Erittäin vilkas 2 4,9 % 
  -1 Häiritsevän vilkas     
  -2 Välinpitämätön     
  -3 Apaattinen     
VII Kovuus 3 Kohtuullisen kova 19 46,3 % 
kerroin 8 2 Kova     
  1 Hieman pehmeä 20 48,8 % 
  -1 Erittäin kova     
  -2 Pehmeä 2 4,9 % 
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  -3 Erittäin pehmeä     
VIII Luokse- 3 Hyväntahtoinen, luoksep., avoin 40 97,6 % 
päästävyys 2a Luoksep., aavistuksen pidättyväinen 1 2,4 % 
kerroin 15 2b Luoksep., hieman pidättyväinen     
  1 Mielistelevä     
  -1 Selvästi pidättyväinen     
  -2 Hyökkäävä     
  -3 Salakavala     
Laukaus- + Laukausvarma 31 75,6 % 
pelottomuus ++ Laukauskokematon 10 24,4 % 
  +++ Paukkuärtyisä     
  - Laukausaltis     
  -- Laukausarka     
          
    Uroksia 14 34,1 % 
    Narttuja 27 65,9 % 
    Testattuja koiria yhteensä 41   

 

Taulukko 11. Samojedinkoirien luonnetestitulokset 1.1.2007 – 5.10.2014 

Testiosio   Kuvaus Koiramäärä 
      kpl % 
I Toimintakyky 3 Suuri     
kerroin 15 2 Hyvä 9 12,2 % 
  1 Kohtuullinen 42 56,8 % 
  -1 Pieni 22 29,7 % 
  -2 Riittämätön 1 1,4 % 
  -3 Toimintakyvytön     
II Terävyys 

3 
Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua 13 17,6 % 

kerroin 1 2 Suuri ilman jj. hyökkäyshalua     
  1 Pieni ilman jj. hyökkäyshalua 61 82,4 % 
  -1 Pieni jj. hyökkäyshaluin     
  -2 Kohtuullinen jj. hyökkäyshaluin     
  -3 Suuri jj. hyökkäyshaluin     
III Puolustushalu 3 Kohtuullinen hillitty 10 13,5 % 
kerroin 1 2 Suuri hillitty     
  1 Pieni 47 63,5 % 
  -1 Haluton 17 27,4 % 
  -2 Erittäin suuri     
  -3 Hillitsemätön     
IV Taisteluhalu 3 Suuri 2 2,7 % 
kerroin 10 2 Kohtuullinen 21 28,4 % 
  1 Erittäin suuri     
  -1 Pieni 40 54,1 % 
  -2 Riittämätön 10 13,5 % 
  -3 Haluton 1 1,4 % 
V Hermorakenne 3 Tasapainoinen ja varma 0 0,0 % 
kerroin 35 2 Tasapainoinen 9 12,2 % 
  1 Hieman rauhaton 63 85,1 % 
  -1 Vähän hermostunut 2 2,7 % 
  -2 Hermostunut     
  -3 Erittäin hermostunut     
VI Temperamentti 3 Vilkas 24 32,4 % 
kerroin 15 2 Kohtuullisen vilkas 38 51,4 % 
  1 Erittäin vilkas 9 12,2 % 
  -1a Häiritsevän vilkas 1 1,4 % 
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  -1b Hieman välinpitämätön     
  -1c Impulsiivinen 1 1,4 % 
  -2 Välinpitämätön     
  -3 Apaattinen     
VII Kovuus 3 Kohtuullisen kova 16 21,6 % 
kerroin 8 2 Kova     
  1 Hieman pehmeä 56 75,7 % 
  -1 Erittäin kova     
  -2 Pehmeä 2 2,7 % 
  -3 Erittäin pehmeä     
VIII Luokse- 3 Hyväntahtoinen, luoksep., avoin 69 93,2 % 
päästävyys 2a Luoksep., aavistuksen pidättyväinen 4 5,4 % 
kerroin 15 2b Luoksep., hieman pidättyväinen 1 1,4 % 
  1 Mielistelevä     
  -1 Selvästi pidättyväinen     
  -2 Hyökkäävä     
  -3 Salakavala     
Laukaus- + Laukausvarma 42 56,8 % 
pelottomuus ++ Laukauskokematon 22 29,7 % 
  +++ Paukkuärtyisä 4 5,4 % 
  - Laukausaltis 5 6,8 % 
  -- Laukausarka     
Testattuja koiria yhteensä 74   

.  

Taulukko 12: Samojedikoirien luonnetestitulokset 1.1.2015 - 
31.12.2017. Värit ”vanhalta pohjalta” tässä taulukossa.   

     
Testiosio   Kuvaus Koiramäärä 
      kpl % 

I Toimintakyky 3 Suuri     

kerroin 15 2 Hyvä     

  1a Kohtuullinen 7 70,0 % 

  1b Kohtuullisen pieni 1 10,0 % 

  -1 Pieni 2 20,0 % 

  -2 Riittämätön     

  

-3 Toimintakyvytön     

II Terävyys 

3 
Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua     

kerroin 1 2 Suuri ilman jj. hyökkäyshalua     

  1a Pieni ilman jj. hyökkäyshalua     

  

1b 
Koira joka ei osoita lainkaan 
terävyyttä 10 

100,0 
% 

  -1 Pieni jj. hyökkäyshaluin     

  -2 Kohtuullinen jj. hyökkäyshaluin     

  -3 Suuri jj. hyökkäyshaluin     

III Puolustushalu 3 Kohtuullinen hillitty     

kerroin 1 2 Suuri hillitty     

  1 Pieni 6 60,0 % 

  -1 Haluton 4 6,5 % 

  -2 Erittäin suuri     

  -3 Hillitsemätön     

IV Taisteluhalu 3 Suuri   0,0 % 
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kerroin 10 2a Kohtuullinen 1 10,0 % 

  2b Kohtuullisen pieni 3 30,0 % 

  1 Eritäin suuri     

  -1 Pieni 6 60,0 % 

  -2 Riittämätön     

  -3 Haluton     

V Hermorakenne 3 Tasapainoinen ja varma     

kerroin 35 2 Tasapainoinen     

  1a Hieman rauhaton 8 80,0 % 

  1b Hermostunein pyrkimyksin 2 20,0 % 

  -1 Vähän hermostunut     

  -2 Hermostunut     

  -3 Erittäin hermostunut     

VI Temperamentti 3 Vilkas 2 20,0 % 

kerroin 15 2 Kohtuullisen vilkas 5 50,0 % 

  1 Erittäin vilkas 2 20,0 % 

  -1a Häiritsevän vilkas     

  -1b Hieman välinpitämätön 1 10,0 % 

  -1c Impulsiivinen     

  -2 Välinpitämätön     

  -3 Apaattinen     

VII Kovuus 3 Kohtuullisen kova 2 20,0 % 

kerroin 8 2 Kova     

  1 Hieman pehmeä 7 70,0 % 

  -1 Erittäin kova     

  -2 Pehmeä 1 10,0 % 

  -3 Erittäin pehmeä     

VIII Luokse- 
3 Hyväntahtoinen, luoksep., avoin 10 

100,0 
% 

päästävyys 2a Luoksep., aavistuksen pidättyväinen     

kerroin 15 2b Luoksep., hieman pidättyväinen     

  1 Mielistelevä     

  -1a Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra     

  -1b Selvästi pidättyväinen, yrittää purra     

  -2 Hyökkäävä     

  -3 Salakavala     

Laukaus- + Laukausvarma 7 70,0 % 

pelottomuus ++ Laukauskokematon 3 30,0 % 

  +++ Paukkuärtyisä     

  - Laukausaltis     

  -- Laukausarka     

          
  

  Uroksia 6 60,0 % 

    Narttuja 4 40,0 % 

    Testattuja koiria yhteensä 10   
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                Kuvio 6: Yhteenveto luonnetestituloksista 

 

Rotujärjestö ei ole tehnyt ihanneprofiilia MH- tai SKL:n luonteen jalostustarkastusta varten. 

Suositeltavaa olisi, että mahdollisimman moni koira kävisi eri testeissä. Tällöin nähtäisiin 

minkälaisia eroja testien mittaamien ominaisuuksien välillä on yhden koiran kohdalla. Kovin moni 

ei ole edes käynyt katsomassa ao. testiä, puhumatta osallistumisesta oman koiransa kanssa. Myös 

luonnekuvauksiin on vaikeaa päästä, koska niitäkin on liian vähän kysyntään nähden. Vuosina 

2014-2017 yksikään koira ei ole käynyt MH-luonnekuvauksessa. 

 

Käyttäytymisen jalostustarkastus  

 

Samojedinkoirille ei ole vielä laadittu ihanneprofiilia. Käyttäytymisen jalostustarkastus voisi olla 

matalan kynnyksen koe omistajille luonteen arviointiin ja voisi osittain korvata MH-

luonnekuvauksen. Profiili on tarkoitus laatia vuoden 2019 aikana. 

 

 

Jalostustarkastus 

 

Samojedinkoirille järjestetään vuosittain jalostustarkastuksia. Näissä tilaisuuksissa arvioidaan myös 

koirien luonnetta. Lisää jalostustarkastuksista kappaleessa 4.4.2. 
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Erot eri maiden populaatioiden välillä 

 

Samojedipopulaatioissa eri maiden välillä ei ole luonne-eroja. Tuontikoirat ovat keskimäärin 

samanlaisia luonteeltaan, kuin kotimaisetkin koirat.   

 

Sukupuolten väliset erot 

 

Samojedinkoirilla ei ole luonteissa suuria sukupuolten välisiä eroja. Erot löytyvät enneminkin 

yksilötasolla. Urokset saattavat kuitenkin koetella enemmän rajojaan aikuisuuden kynnyksellä, kuin 

useimmat nartut. 

 

 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

 

Rodun alkuperäinen käyttö 

 

Samojedinkoira on ollut alun perin Siperiassa moneen työhön soveltuva koira. Se on avustanut 

metsästyksessä, paimentanut poroja, vetänyt kuormia ja lämmittänyt perhettään kylminä öinä. Näitä 

ominaisuuksia löytyy nykyisissäkin samojedinkoirissa vaihtelevia määriä. 

 

Samojedinkoirat ovat seurakoiria, joista iso osa osallistuu myös näyttelyharrastukseen, 

rekikoiraurheiluun tai muuhun koiraurheiluun. Rekikoiraharrastus on viime vuosina lisännyt 

suosiotaan. Samojedinkoira on harrastajien mukaan helpommin ohjattava rekikoira kuin esim. 

siperianhusky ja sopii hyvin aloittelevalle harrastajalle. Samojedinkoiran rotukohtaiset käyttökokeet 

ovat rekikoirien kilpailu- ja käyttökoe, joissa saavutettu hyväksytty tulos oikeutti samojedinkoiran 

kilpailemaan 1.1.1992 lähtien käyttöluokassa. Ensimmäinen samojedinkoira esitettiin 

käyttöluokassa rotujärjestön erikoisnäyttelyssä 1994. Ensimmäinen samojedinkoiran KVA arvo on 

myönnetty 12.3.1998 nartulle FIN MVA SM-REKÄ-JOH-98 FIN KVA Laubuurin Jinda Jessica 

SF30743/90. Samojedinkoirille on myönnetty oikeus kilpailla SM-arvosta 1.1.2009 alkaen sillä 

edellytyksellä, että kilpailukokeeseen osallistuu kuusi samojedivaljakkoa. 
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Käyttövalionarvosäännöt 

 

Kaikkia rotuja koskevat vaatimukset: Vähintään laatumaininta "hyvä" näyttelystä koiran täytettyä 

15 kk. Lisäksi samojedinkoiran rotukohtaiset käyttökoepalkintovaatimukset: 

 

• 2 x hyväksytty rekikoirien kilpailukoe sekä 

• 1 x kiitettävä tulos rekikoirien käyttökokeessa johtajakoirana tai 2 x kiitettävä tulos muualla 

valjakossa. 

 

Kokeiden tarkoitus 

 

Rekikoirien käyttökokeiden tarkoituksena on rekikoirien veto-, nopeus- ja 

tottelevaisuusominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, harrastajien ja heidän 

yhteistoimintansa kehittäminen, sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen näihin sääntöihin 

pohjautuen. 

 

Osallistumisoikeus 

 

Kokeisiin saavat osallistua 3 – 10 koiran valjakoissa vähintään viisitoista (15) kuukautta täyttäneet 

ja yli kymmenen (10) koiran valjakoissa vähintään kahdeksantoista (18) kuukautta täyttäneet koirat. 

Yli 12-vuotias koira saa osallistua eläinlääkärin luvalla. Kokeisiin osallistuvien koirien on oltava 

rekisteröity, rokotettuja ja tunnistusmerkitty SKL-FKK:n määräysten mukaisesti. Käyttö- sekä 

kilpailukokeessa tulee selvästi näkyviin samojedinkoiran luonne; samojedinkoira soveltuu hyvin 

vieraaseenkin valjakkoon. Valjakolle ei myöskään ole ongelma ohittaa tai tulla ohitetuksi, koska 

koirat eivät ole aggressiivisia. Luonteet ovat ystävällisiä ja avoimia. 

 

Käyttövalion arvon tähän mennessä on saavuttanut 87 samojedinkoiraa. SAMY jakaa vuosittain 

Vuoden Valjakkokoira -palkinnon.  
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Muu koiraurheilu samojedinkoirilla 

 

Agility on ollut jatkuvasti nousussa myös samojedinkoiraharrastajien parissa. Samojedijoukkue 

osallistui aikanaan mm Agirotu -kilpailuun. Ensimmäinen samojedinkoiran agilityvaliotitteli, FI 

AVA, on myönnetty 28.9.2012 nartulle White Legend Cutie Pie. TOKO:llakin 

(tottelevaisuuskoe) on oma harrastajajoukkonsa. Kaksi samojedia on saavuttanut 

tottelevaisuusvalion arvon, 1970-ja1980- luvuilla. SAMY:lla on ollut oma joukkue myös TOKO:n 

SM-kisoissa. Uusien TOKO-sääntöjen myötä koesuoritukset romahtivat 2017. Rally-TOKO on 

sen sijaan saavuttanut suosiota myös samojedinkoiraharrastajien keskuudessa. SAMY palkitsee 

Vuoden Agilitysamojedin, Vuoden Rally-tokosamojedin, että Vuoden Tottelijan.  

 

Käyttöominaisuuksien säilyttäminen 

 

Rotuyhdistys kannustaa koirien käyttöominaisuuksien testaamiseen ja ylläpitämiseen järjestämällä 

useita käyttö- ja kilpailukokeita yhdessä alueellisten jäsenyhdistysten kanssa. Samojedinkoira on 

monipuolinen koira. Sen kanssa voi harrastaa mitä tahansa, mutta SM-tasolle asti pääseminen vaatii 

ohjaajalta tavallistakin suurempaa paneutumista. Yhdessä lajissa huipputekijäksi pääsyä saattaa 

haitata tämä rodun monipuolisuus. Samojedinkoiran halutaan säilyvän moneen harrastukseen 

soveltuvana koirana ja entistä suurempi määrä käyttökoetuloksia toisi lisää informaatiota 

jalostukseen. 

 

Vertailu rodun kotimaahan ja muihin tärkeisiin maihin 

 

Samojedinkoirilla harrastetaan rekikoiraurheilua ympäri maailman, mutta eri maissa on erilaisia 

vaatimuksia käyttövalion saavuttamiseen. Venäjällä, rodun alkuperämaassa, koirat ovat lähinnä 

näyttelykoiria. Englannissa, jossa rotu kehitettiin, ei ole merkittävää rekikoiraharrastusta. 

 

Kokeet 

 

Samojedinkoirat osallistuvat Suomessa lisääntyvässä määrin käyttökokeisiin. Vuoden 2014 kaikki 

rotujärjestön kokeet jouduttiin peruuttamaan sääolosuhteiden vuoksi. Talven sää selittää osin 

vaihtelua osallistumismäärissä. Taulukossa 13 esitetään kilpailukokeeseen osallistuneiden koirien 

määrät ja niissä hyväksytyn tuloksen saaneet (REK 1 – 3). Kilpailukokeessa palkinnot jaetaan 
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perusajan perusteella, joka määräytyy parhaiden valjakoiden keskiarvoon ja valjakoiden 

lukumäärään suhteutettuna seuraavasti:  

 

• Kiitettävä REK 1, aika alle 105 % perusajasta 

• Hyvä REK 2, aika alle 120 % perusajasta 

• Hyväksytty REK 3, aika alle tai tasan 130 % perusajasta 

• Hylätty REK 0, aika yli 130 % perusajasta  

• Keskeyttänyt: REK –  

           Taulukko 13. Rekikoirien kilpailukokeiden tulokset vuosina 2001-2017 
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 Hyväksytty tulos (osuus 

kilpailu-kokeeseen 

osallistuneiden koirien 

määrästä) 

REK1 REK2 REK3 

1994 12 12 6 3 - 

1995 0 0 - - - 

1996 8 8 6 2 - 

1997 9 9 3 6 - 

1998 0 0 - - - 

1999 12 12 9 3 - 

2000 18 18 6 6 6 

2001 23 23 3 6 6 

2002 17 17 9 6 2 

2003 44 44 12 18 6 

2004 18 18 6 12 - 

2005 27 27 13 6 5 
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Hyväksytty tulos (osuus 

kilpailu-kokeeseen 

osallistuneiden koirien 

määrästä) 

 REK 1 REK 2 REK 3 

2006 32 26 9 9 8 

2007 54 39 23 13 - 

2008 36 30 22 8 - 

2009 50 38 23 10 1 

2010 41 21 12 9 - 

2011 55 34 9 16 3 

2012 92 50 31 11 1 

2013 86 49 13 21 - 

2014 12 12 8 - - 

2015 199 63 72 81 15 

2016 109 51 20 49 8 

2017 103 45 30 20 33 

 

Samojedinkoirat osallistuvat Suomessa lisääntyvässä määrin käyttökokeisiin. Talven sää selittää osin 

vaihtelua osallistumismäärissä vuosittain. Rekikoirien käyttökokeissa arvostellaan koiran 

käyttäytymistä valjakossa ja työskentelyhalukkuutta. 

Taulukossa 14 esitetään vuosittain käyttökokeeseen osallistuneiden koirien määrät ja niissä 

hyväksytyn tuloksen saaneet (REKÄ 1 – 3). Käyttökokeessa palkinnot jaetaan arvostelevan tuomarin 

antamien pisteiden perusteella, jotka määräytyvät tuomarin arvioon koiran työskentelystä. 

Arvioitavat osa-alueet koiran työskentelyssä ovat: 

A = Toiminta risteyksissä (1-5 pistettä) 

B = Täyskäännös (1-5 pistettä) 

C = Eteneminen maastossa, jossa ei ole selvää uraa (1-5 pistettä) 

D = Koiran pysähtyminen (1-5 pistettä) 
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E = Liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen (1-5 pistettä) 

F = Toisen valjakon kohtaaminen ja ohitus (1-5 pistettä) 

G = Koiran yleinen hallittavuus (1-5 pistettä) 

H = Työskentelyhalukkuus (1-10 pistettä) 

I = Paikallaolo (1-5 pistettä) 

J = Käyttäytymisen arviointi (1-10 pistettä)  

Yhteensä maksipisteet ovat 60 pistettä. 

Kiitettävä REKÄ 1, 53-60 pistettä 

Hyvä REKÄ 2, 45-52 pistettä 

Hyväksytty REKÄ 3, 34-44 pistettä 

Hylätty REKÄ 0, 0-33 pistettä tai 0 pistettä jostakin kokeen osa-alueesta 

Taulukko 14. Rekikoirien käyttökokeiden tulokset vuosina 2001-2017 
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Hyväksytty tulos (osuus kilpailukokeeseen osallistu- 

neiden koirien määrästä) 

REKÄ1 REKÄ2 REKÄ3 REKÄ1 REKÄ2 REKÄ3 

YLE YLE YLE JOH JOH JOH 

1994 0 0  -   -   -   -   -   -  

1995 0 2  -   -   -   -   -   -  

1996 4 4  -  1  -   -  2  -  

1997 2 2  -  1  -   -  1  -  

1998 6 6  -  2  -  1 3  -  

1999 2 2  -  1  -  1  -   -  

2000 4 4  -     -  2 2  -  

2001 6 6  -  2  -  1 1  -  
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Hyväksytty tulos (osuus kilpailukokeeseen osallistu- 

neiden koirien määrästä) 

REKÄ1 REKÄ2 REKÄ3 REKÄ1 REKÄ2 REKÄ3 

YLE YLE YLE JOH JOH JOH 

2002 8 8       

2003 25 20 6 7 1 3 5 3 

2004 10 10 4 1  -  1 2  -  

2005 9 9 6  -   -   -  2  -  

2006 21 20 10 3 2 2 4  -  

2007 29 27 8 15  -  1 3  -  

2008 27 26 7 12  -  3 5  -  

2009 20 20 11 1  -  2 2  -  

2010 16 14 5 4  -  1 2  -  

2011 14 11 4 5  -  1 2  -  

2012 20 18 6 4 3 1 3  -  

2013 40 32 18 11 3 1  -  1 

2014 15 15 5 5 2  -   -  3 

2015 86 48 48 17 3 1 6 2 

2016 55 32 10 18 10 3 1 4 

2017 28 21 5 9 3 1 1 1 

 

 

Hyötykoira-, virka- tai muu työkäyttö 

 

Yksittäisiä samojedinkoiria on käytetty kaverikoiratoiminnassa ja metsästyksessä. Muutamia koiria 

on testattu lammaspaimennuksessa ja karhunhaukussa. Tanskassa yksi koira on toiminut 

opaskoirana. Suomessa toimii yksi samojedinkoira, Jupik Helmiäinen, hälytysryhmässä 
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hakukoirana. Koira pätevöityi marraskuussa 2017. Yksi samojedinkoira, Snowmist Wild and 

Woolly, on suorittanut vesipelastuksen soveltuvuuskokeen täysin pistein. 

 

Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen 

 

Samojedinkoira on onnellinen saadessaan elää perheensä kanssa. Se ei sovi yksin eläväksi 

tarhakoiraksi, vaikka viihtyy ulkona kovillakin pakkasilla. Jos taloudessa on useampia koiria, ne 

viihtyvät myös keskenään ulkona, mutta ilman seuraa elävä samojedi on surullinen. Samojedi on 

todellinen laumakoira. Muutoin sen vaatimukset ovat varsin samanlaisia kuin muillakin koirilla, 

liikuntaa ja laadukasta ravintoa. Samojedi ei vaadi välttämättä mitään erityistä harrastamista, mutta 

sille pitää kuitenkin järjestää puuhaa, muutoin se keksii sitä itse ja seuraukset eivät välttämättä 

miellytä omistajaa. 

 

 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

 

Yksinoloon liittyvät ongelmat 

 

Samojedinkoira ei rotuna ole erityisen eroahdistunut, toki näitäkin yksilöitä löytyy, mutta se 

mielellään purkaa intoaan pureskelemalla kenkiä, kalusteita tai jopa kiinteitä rakenteita.  Onkin 

tärkeää opettaa pennulle sopivat pureskelun kohteet, omat puruluut yms. Mitään tilastoa 

eroahdistuneista koirista ei ole kerätty, mutta suuri ongelma se ei rodussa ole, ainakaan 

koiranomistajien kanssa keskustellessa asia ei nouse erityisesti esille. Usein koirat tekevät enemmän 

tuhoa, kun niitä on useampia ja niiden aktiivisuus voi olla suurempaa omistajan poissa ollessakin. 

 

Lisääntymiskäyttäytyminen 

 

Samojedinkoiranarttu ilmaisee kiima-ajan lähestymisen merkkailemalla lenkkipolulla runsaasti. Se 

voi myös merkkailla muiden narttujen pissojen päälle ja jopa urostenkin pissojen päälle nostamalla 

toista jalkaansa. Kiima-ajan alussa useamman koiran laumassa narttu ilmaisee lähestyvät 

paritteluvalmiutensa astumalla muita koiria. Saman lauman narttujen kiima-aikojen ollessa yhtä 

aikaa, voi omistajasta olla hyvinkin rasittavaa koirien jatkuva parinvaihto ja astuminen. 

Valmiutensa paritteluun samojedinkoiranarttu ilmaisee selkeästi tarjoamalla takapuoltaan ja 
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kääntämällä häntäänsä sivulle. Se voi tehdä sen uroksen lisäksi ihmiselle tai lauman toiselle 

nartulle.  

Pääsääntöisesti nartuilla on selkeät kiima-ajan merkit ja ne antavat astua itsensä helposti oikeana 

aikana. Nartut voivat kuitenkin olla hyvin valikoivia samassa laumassa elävien urosten suhteen. Ne 

voivat olla hyvinkin hyökkääviä sellaista urosta kohtaan, jonka he eivät halua itseään astuvan, 

vaikka astutusajankohta olisi ideaali. Tällaisissa tilanteissa kasvattajan on vaikea käyttää oman 

laumansa urosta nartulleen. Narttujen oikea astutusajankohta on yleensä 10 - 16 vuorokauden välillä 

kiiman alusta laskettuna, mutta myös 8 - 29 vuorokauden aikana kiiman alusta on tapahtunut 

onnistuneita astutuksia. 

 

Samojedinkoiraurokset ovat usein levottomia narttujen kiima-aikoina ja syövät huonosti. Laumassa, 

jossa on paljon narttuja ja kiima-aikoja on yhteenlaskettuna paljon, eivät urokset välttämättä lakkaa 

syömästä. Samojedinkoiraurokset pääsääntöisesti astuvat hyvin. Normaalisti astutuksissa ei tarvita 

ihmisen apua. 

 

Hyvin suuri osa onnistuneista astutuksista, joissa paritteleva koirakko jää kiinni muutamaksi 

minuutiksi, johtaa pentujen syntymään. Parittelun aikana uros ja narttu ovat kiinni noin 5-30 

minuuttia.  

 

Nartut ovat huolehtivaisia emoja, ja osaavat hoitaa pentunsa itsenäisesti. Synnytykset sujuvat 

useimmiten hyvin ja keisarinleikkauksia tarvitaan varsin harvoin. Tällöin yleensä syynä on 

ensimmäisen pennun asentopoikkeama tai vähäisen pentumäärä vuoksi yksittäisen pennun liian 

suuri koko. Polttoheikkous ei ole samojedinkoirilla suuri ongelma, vaikka näitäkin tapauksia 

esiintyy satunnaisesti. 

 

Sosiaalinen käyttäytyminen  

 

Samojedinkoira on ihmis- ja koirasosiaalinen rotu. Se ilmaisee halukkuutensa kohdata uusia 

tuttavuuksia. Laumassa se kuitenkin leikkii mieluiten omanrotuisten kanssa. Urosten 

käyttäytyminen laumassa vaihtelee suuresti. Narttulaumassa eläneet urokset ovat usein jonkin 

verran puolustushaluisia narttujensa suhteen. Uroslaumassa eläneet urokset taas suhtautuvat hyvin 

lauman ulkopuolisiin uroksiin. Pääsääntöisesti hihnassa, autossa tai näyttelyhäkissä muille uroksille 

ärhentelevät uroksetkin pärjäävät irti ollessaan muiden urosten kanssa.  
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Pelot ja ääniherkkyys  

 

Samojedinkoirilla ei ole varsinaisia rotuun yhdistettävissä olevia pelkotiloja. Lähinnä ne liittyvät 

koviin tai tietyntyyppisiin ääniin. Samojedinkoirilla on tullut esiin viime vuosina enemmän 

ääniherkkyyttä. Ominaisuutta ei ole tilastoitu, mutta harrastajilla on asiasta tällainen käsitys. 

Lähivuoisina tilannetta aiotaan kartoittaa luonnekyselyn osana. Jonkinlaisen aavistuksen asiasta saa 

katsomalla luonnetestipöytäkirjojen laukausalttiuskohdan tuloksia. Samojedit laskevat häntäänsä tai 

irti ollessaan pakenevat paikalta pelästyessään jotain ääntä. Ilotulitteet ovat monelle 

samojedinkoiralle ongelmallisia, mutta myös erilaisilla tapahtumapaikoilla kaiuttimista kuuluva 

musiikki tai kuulutukset aiheuttavat joillekin pelkoreaktioita. Jotkin koirat reagoivat rätinään, 

vinkumiseen ja paukkeeseen. Luonnetestissä laukausvarmaksi testattu koira voi kuitenkin reagoida 

arkielämässä tapahtuvaan paukkeeseen, jos äänen laatu on sille pelkoa herättävä.  

 

Samojedinkoira lukee omistajaansa tarkoin ja turvautuu pelottavassa tilanteessa usein omistajansa 

esimerkkiin. Myös saman lauman muiden koirien reaktiot vaikuttavat pelkotilanteissa koiran 

käyttäytymiseen. Laumassa kovahermoinen äänivarma koira voi tartuttaa tyyneytensä myös muihin 

lauman jäseniin, esimerkiksi ilotulitteiden paukahdellessa.  Sama voi tapahtua myös toisinpäin. 

Ääniherkkyyden on todettu olevan perinnöllinen ominaisuus, mutta opittu malli voi pahentaa sitä. 

Ääniherkkää koiraa ei tule käyttää siitokseen, koska ominaisuus haittaa koiran normaalia elämää.  

 

Ikään liittyvät käytöshäiriöt 

 

Samojedinkoirat ovat leikkisiä koko ikänsä, mutta vanhetessaan ne kaipaavat enemmän omaa 

rauhaa ja eivät ole enää niin ketteriä siirtymään pois nuorempien koirien rajujen leikkien tieltä. 

Tällöin vanhempi koira voi hyvinkin voimakkaasti esittää tarvitsevansa omaa tilaa, yleensä 

ärähtämällä. Samojedinkoirilla ei ole tavattu selkeästi ikään liittyviä käytöshäiriöitä. Seniilejä 

koiravanhuksia ei ole raportoitu rotujärjestölle, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niitä voisi olla. 

Mutta mikään ongelma se ei rodussa kuitenkaan ole. 

 

Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 

 

Yksittäisistä käyttäytymiseen vaikuttavista sairauksista mainittakoon sekundäärinen kaihi, 

lonkkaniveldysplasia ja muut luustosairaudet. Perinnöllinen kaihi harvoin sokeuttaa 

samojedinkoiran, mutta sekundäärinen, esimerkiksi diabeteksen aiheuttama kaihi voi sen tehdä. 
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Tällöin koira ei näe sitä lähestyviä muita laumanjäseniä, jolloin se saattaa pelästyessään puolustaa 

itseään. Kipeä koira myös mielellään pysyttelee omissa oloissaan ja luustoltaan sairas koira, 

ollessaan kipeä, voi ärhennellä toiselle koiralle sen lähestyessä tämän makuupaikkaa.   

 

Samojedinkoirilla on suhteellisen pitkä ja korkealle kiinnittynyt häntä, jota ne heiluttavat iloisesti 

kohdatessa esim. toisen koiran. Tällöin viestitään toiselle koiralle heti, että lähestyminen on 

sallittua. Runsasturkkisena koirana samojedinkoira voi myös vaikuttaa kookkaammalta ja 

pelottavammalta kuin onkaan. Kun tähän lisätään haukkuherkkyys, joka on tyypillistä 

samojedinkoiralle etenkin laumassa leikkiessä, on muunrotuisten koirien vaikeampi lähestyä 

samojedinkoiraa. Samojedit ovat myös tottuneet leikkimään runsaskarvaisten rotutovereidensa 

kanssa varsin rajulta näyttäviä leikkejä, joissa revitään toisen koiran kaulakarvoja tai häntää, jolloin 

leikkikaveriksi eksynyt lyhytkarvainen koira voi kokea leikin hieman rajumpana. Samojedinkoira 

kuitenkaan harvoin satuttaa toista koiraa tarkoituksella ja runsas karvapeite suojaa myös 

mahdollisessa tappelussa suurimmilta vaurioilta muualla kuin pään alueella.  

 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä 

niiden korjaamisesta 

 

Keskeisimmät ongelmakohdat 

 

Ongelmia saattaa tulla joillekin samojedinkoirille jossakin vaiheessa nimenomaan niiden 

energisyyden ja jatkuvan innostumisen vuoksi. Koirat voivat stressaantua, kun ympäristö ei vastaa 

niiden ylitsepursuavaan energisyyteen. Koiran stressitasot voivat nousta ja elämänlaatu kärsiä, kun 

omistaja ei pysty vastaamaan mielekkäällä tavalla sen tarpeisiin. Tällaisia ylivilkkaita koiria on 

populaatiossa jonkin verran. Luonnetesteissä niiden määrässä on havaittavissa nousua reilun 10 

vuoden aikana (taulukot 10 ja 11). Niiden siitoskäytössä on huomioitava toisen osapuolen luonne 

erittäin tarkasti. Kahta ylivilkasta ei tule astuttaa keskenään.  

 

Samojedinkoira odottaa omistajaltaan paljon ja osallistuu mielellään arkiaskareisiin. Tylsistyessään 

samojedinkoira voi olla jokaisen koiranomistajan painajainen. Epäsäännöllinen rytmi, lyhyet 

ulkoilut ja muutoinkin vähäinen aktiviteetti voivat aiheuttaa ikäviä seurauksia. Samojedinkoira 

saattaa tuhota kodin irtaimistoa pitkästyessään. Eroahdistusta esiintyy jonkin verran, mutta tilastoja 

näistä ominaisuuksista ei ole kerätty. Useimmiten pentuvaiheen jälkeen koira oppii talon tavoille ja 

lepäilee yksin ollessaan.  
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Ääniarkojen koirien käyttöä siitokseen tulisi tarkoin harkita. Kahta ääniherkkää koiraa ei tule 

parittaa keskenään. Ääniherkkyys vaikeuttaa koiran elämää ja nostaa sen stressitasoja 

tarpeettomasti, jolloin koira ei voi hyvin. Herkimmät yksilöt pelkäävät jopa kattoa hakkaavaa 

sadetta, jolloin koiran elämänlaatu laskee kohtuuttomasti. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että 

koiran sterilointi pahentaa oireita. Ääniarkuus on ollut alkukantaiselle koiralle jossain tapauksissa 

hyödyllinen ominaisuus, mutta nykyisissä olosuhteissa siitä on usein haittaa.  

 

Ongelmien syyt ja vähentäminen 

 

Samojedinkoiralla on pääsääntöisesti paljon toimintatarmoa ja se purkaa energiaansa mielellään 

laumassa. Koiran aktivoiminen usein auttaa näihin ongelmiin. Eroahdistuspotilaille on olemassa 

lääke- ja terapiayhdistelmiä, jotka kuitenkin vaativat eläinlääkärin konsultaatiota. Samojedi haluaa 

olla ihmisen seurassa, eikä sovi yksin tarhakoiraksi. Rodunomaisen luonteen vaalimisen tulee olla 

jokaisen pentueen teettävän nartunomistajan tavoitteissa korkealla, koska se vaikuttaa paljon sekä 

koiran, että sen omistajan hyvinvointiin. 

 

 

 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 
 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

 

PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset 

 

Samojedinkoirilla vaaditaan Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien Vastustamisohjemassa (PEVISA) 

pentueen vanhemmilta lonkkakuvaus- ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on 

nykyisin voimassa 18 kk. Paineita ohjelman kiristämiseen terveystulosten perusteella on ollut, 

mutta kasvattajat pelkäävät lisävaatimusten kaventavan entisestään jalostuspohjaa. 

Lonkkaterveyden vuoksi tehtiin muutoksia vuoden 2018 vuosikokouksessa ja nyt jäädään 

odottamaan, olivatko tehdyt pienet kiristykset riittäviä (Taulukko 15). 
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Taulukko 15.  Samojedinkoirien PEVISA-säännöt  

Voimaantulovuosi Vastustettava sairaus PEVISA-sääntö 

1988 
Lonkkaniveldysplasia Vanhempien lonkkakuvaus 

rekisteröinnin ehtona 

1997 
Lonkkavika, HC, PRA ja 

glaukooma 

Lonkat kuten 1988 ja 

silmätarkastus voimassa 36 kk 

2007 
Lonkkavika ja perinnölliset 

silmäsairaudet 

Lonkat kuten 1988 ja 

silmätarkastus voimassa 24 kk 

2013 
Lonkkavika ja perinnölliset 

silmäsairaudet 

Lonkat kuten 1988 ja 

silmätarkastus voimassa 18 kk 

2018 

Lonkkavika ja perinnölliset 

silmäsairaudet 

Koiralla on lonkkakuvauslausunto 

tuloksella A, B tai C. Astetta C saa 

käyttää vain asteen A kanssa, tai 

vaihtoehtoisesti C-lonkkaista 

käytettäessä yhdistelmän 

lonkkaindeksien keskiarvon tulee olla 

astutushetkellä vähintään 101. Koiralla 

on silmäpeilauslausunto, joka ei saa 

olla 18 kuukautta vanhempi.  

 

 

 

Lonkkadysplasia 

 

Lonkkia samojedinkoirilla alettiin kuvata jossakin määrin jo 1970-luvulla, mutta vasta vuonna 1988 

päästiin lähelle 50 %:n osuutta kuvattuja koiria vuosittaisesta rekisteröintimäärästä. Siitä lähtien 

noin puolet vuosittain rekisteröidyistä pennuista on lonkkakuvattu. Tätä osuutta pitäisi saada 

edelleen nostetuksi, jotta todellinen tilanne olisi paremmin rotujärjestön tiedossa. Mitä suurempi 

osuus koirista kuvataan, sen luotettavammaksi muuttuvat myös indeksit. Kasvattajien tulee sitoutua 

JTO:n tavoitteisiin myös lonkkakuvattujen koirien määrän nostamiseksi. Tähän tavoitteeseen, niin 

kuin muihinkin JTO:n tavoitteisiin, kasvattajat sitoutuvat allekirjoittaessaan Kennelliiton 

kasvattajasitoumuksen, mutta tätä ei kuitenkaan tiedosteta. 

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston / 

nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat 

syntymähetkellä makroskooppisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten 

elinviikkojen aikana. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. 
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Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. 

Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion 

luutuminen on täydellistä ja lonkkaniveletkin stabiloituvat.  

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja 

tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä 

syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti, eli 

siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Näistä osa on ns. suurivaikutteisia geenejä (engl. major gene). 

Samojedinkoirilla perimän vaikutuksen on arvioitu olevan varsin korkea (0,49), mikä tarkoittaa, että 

49 % lonkkatulokseen vaikuttavista seikoista on koiran perimässä. Ympäristötekijöillä on vaikutusta 

kasvuhäiriön ilmiasuun. Useissa tutkimuksissa on todettu runsaan ravinnonsaannin olevan 

yhteydessä lonkkavikaan. Viimeisimmissä tutkimuksissa on todettu myös raakaruokinnan (BARF) 

parantavan lonkkatulosta (Helsingin Yliopiston ravintokysely). Vääränlainen ruokinta ei aiheuta 

dysplasiaa, mutta se tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koiralla. Tämä pätee myös toisin päin, 

optimaalisella ruokinnalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai se on lievempää. Myös 

liian raju liikunta kasvukaudella voi pahentaa muutoksia. Sudenpentujen liikunta pesäluolan 

ympäristössä toimisi hyvänä mallina myös koirille. Sudenpennut eivät kulje pitkillä 

saalistusmatkoilla vanhempien susien mukana. Helsingin Yliopiston koiragenetiikan ryhmä kerää 

DNA-näytteitä D- ja E-lonkkaisista samojedinkoirista mahdollisesti toteutuvaa geenikartoitusta 

varten. Jalostustoimikunta on yrittänyt informoida koirien omistajia luovuttamaan koiransa DNA:n 

tutkimuskäyttöön. 

 

Indeksijalostus on herättänyt kasvattajissa ristiriitaisia tunteita. Kritiikki on kohdistunut 

jalostustoimikunnan asettamaan tavoitteeseen, jossa pentueen vanhempien indeksien keskiarvon 

tulee olla vähintään 103. Tällä vaatimuksella pyritään kuitenkin siihen, ettei lonkkadysplasiatilanne 

ainakaan kääntyisi huonompaan suuntaan, niin kuin tapahtui vuoden 2007 aikana, jolloin indeksejä 

ei vielä yleisesti käytetty, eikä niihin annettu suositusta. Indeksien tarkoitus on saada 

lonkkaniveldysplasia vähenemään rodussa ja tähän tarkoitukseen yhdistelmien keskiarvo 103 on 

riittävä. Koko ajan tulee kuitenkin muistaa rodun kokonaisuus, eikä seurata vain lonkkaindeksejä. 

Niistä saadaan kuitenkin suuri etu, jos niitä osataan hyödyntää. Indeksien tuoma mahdollinen hyöty 

voidaankin nähdä aikaisintaan 10 vuoden kuluttua, jos kasvattajat sitoutuvat käyttämään indeksien 

laskemisesta saatavan informaation edukseen. 
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Rotujärjestön asettama tavoite vain A-, B- tai C-lonkkaisten käyttämisestä siitokseen ei kavenna 

oleellisesti rodun geenipoolia. D- ja E-lonkkaisten osuus koiramäärästä on ollut melko pieni, mutta 

lähtenyt viime vuosina taas kasvuun. Alla olevasta kuviosta 6 voidaan todeta, ett huonoin historian 

huonoin tilanne oli 2017, jolloin 43 % koirista oli sairaita ja D- ja E-lonkkaisten osuus oli 17 %. 

Vuosittaisissa tuloksissa on suuriakin heittoja. Parikin lonkiltaan ”epäonnistunutta” pentuetta voi 

muuttaa tilaston tavanomaista huonommaksi, kun yksi koira aikaisemmin merkitsi jopa yli yhden 

prosentin osuutta kokonaismäärässä. Jos koiria saataisiin kuvattua enemmän, se voisi antaa 

totuudenmukaisemman kuvan yleistilanteesta. Kuvattujen koirien osuus vaihtelee suuresti eri 

kasvattajien välillä. Katso taulukko 4. 

 

Viime vuonna on alkanut taas esiintyä enenevässä määrin myös E-lonkkaisia koiria (Kuvio 7). 

Koirat ovat syntyneet pääsääntöisesti yhdistelmistä, joissa vanhempien lonkkaindeksien keskiarvo 

on voinut olla astutushetkellä reilusti yli sadan. Isovanhemmissa löytyy kuitenkin huonomman 

lonkkatuloksen jättäneitä yksilöitä. 

 

  

 

Kuvio 7. Samojedinkoirien lonkkatulosjakauma 1988 – 2017 

 

 

Lonkkadysplasian C-aste saattaa aiheuttaa ongelmia myös samojedinkoiralle, vaikka luokitus tulee 

yleensä matalasta lonkkamaljasta. Nivelpinnat ovat tällöin usein lähes normaalit. D-lonkkaisen 

koiran vaiva on keskivaikea, mutta tällainenkin koira saattaa elää omistajan mielestä päällisin puolin 
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normaalia elämää. Koirat ovat erittäin taitavia kiputilojensa salaamisessa. E-lonkkaisen koiran vaiva 

on vakava. D- ja E-lonkkaan liittyy usein eriasteinen nivelrikko (arthrosis), joka aiheuttaa koiralle 

kipua ja liikerajoitteita ainakin vanhuuden myötä. Tällainen koira saattaa ontua ja sen on usein 

vaikea nousta ylös makuulta rasituksen jälkeen.  

 

 

 

Vakavia lonkkavikoja voidaan hoitaa vähäoireisemmiksi kirurgisesti. Käytössä on ollut lihasten 

ompelu tukemaan lonkkaluuta ja lonkkaproteesi. Menetelmät eivät ole kovin yleisesti käytössä ja 

varsin hintavia. Nivelrikkoa ei voi parantaa ja se usein pahenee koiran ikääntyessä. Oireiden 

lievittämiseen on onneksi olemassa lääkkeitä ja ravintolisiä. Myös akupunktiolla on todettu olevan 

kipuja helpottavia vaikutuksia. Rekikoiraharrastus tai muu takaraajoja paljon rasittava urheilu D– 

tai E-lonkkaisella koiralla ei ole suotavaa. Sen sijaan uimista suositellaan. Lonkkavikainen koira 

tarvitsee hyvän lihaskunnon tukemaan takaraajojen luuston vajavuuksia. SKL:n koirarekisteriohje 

estää E-lonkkaisen koiran pentueen rekisteröinnin muuhun kuin EJ-rekisteriin (ei jalostukseen). C-

lonkkakuvaustuloksen saaneille yksilöille tulee valita parituskumppani lonkkatuloksella A tai 

yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee olla PEVISA:n vaatimusten mukaan olla vähintään 

101. Rotujärjestön omat vaatimukset ovat tätä hiukan kireämmät, mutta niillä ei ole vaikutusta 

rekisteröintikelpoisuuteen. 

 

 

Rotujärjestö laskee vuosittain kuvatuille samojedinkoirille nk. lonkkaluvun (Kuvio 8). Tämä luku on 

eräänlainen keskiarvo kunakin vuonna tutkituista koirista. Luku muodostuu summasta, jossa kukin 

A-tulos antaa luvun yksi, B-tulos kaksi jne., E-tuloksen antaessa luvun viisi. Tämä summa jaetaan 

kuvattujen koirien lukumäärällä. Mitä lähempänä lukua yksi ollaan, sen parempi keskimääräinen 

lonkkatulos kyseiseltä vuodelta on ollut. Luku on liikkunut keskimäärin B-lonkkaisen koiran 

tuntumassa. Vuonna 2017 sivuttiin historian huonointa lonkkalukua, joka on vuodelta 1991. 

Vuodesta 2012 alkaen lonkkaluku on jatkanut nousuaan, vaikkakin nousun vauhti on 2015 jälkeen 

tasaantunut. 

 



54 
 

 

                  Kuvio 8. Samojedinkoirien lonkkaluku 1988 – 2017. 

 

Ulkomailla samojedinkoirien lonkkia kuvataan hyvin vaihtelevasti. Esim. USA:ssa, Ruotsissa ja 

Tanskassa ei C-lonkkaista käytetä siitokseen. Eri maiden tuloksia on vaikea verrata toisiinsa, koska 

kuvat arvostellaan eri paikoissa ja jopa eri kriteerein.  Englannissa lonkkien kuvaaminen on melko 

harvinaista.  Australiassa kuuleman mukaan sairaaksi todetut pidetään visusti omana tietona.  

 

 

Silmät 

 

Suomalaisista samojedinkoirista löytyy lähes kaikkia perinnöllisiä silmäsairauksia, joita ECVO-

lomakkeelle on painettu. Yleisin ongelma ovat ylimääräiset luomikarvat. Viime vuosina on alettu 

tutkia myös silmän kammiokulmien ahtautta. Epänormaaleja kammiokulmia tavataan melko 

yleisesti. Muita sairauksia löytyy lähinnä yksittäisinä tapauksina. 

 

Perinnöllinen harmaakaihi aiheutuu mykiön samentumisesta. Samentuma voi olla niin laaja-alainen, 

että koira sokeutuu valon läpikulun estyessä mykiössä. HC voi olla myös niin lievä, että se ei kovin 

paljon haittaa koiran elämää. Sokea koira tulee toimeen kohtuullisesti tutussa ympäristössä tietyin 

edellytyksin, mutta se vaatii omistajalta elinympäristön muuttumattomuutta. Sokeus laskee 

kuitenkin koiran elämänlaatua merkittävästi ja voi vaikuttaa myös elinikää lyhentävästi. HC on 

perinnöllinen sairaus ja periytymistapa näyttää samojedeilla olevan autosomaalinen resessiivinen. 

SAMY on kerännyt professori Hannes Lohen tutkimusryhmälle DNA-näytteitä, sekä sairasta että 
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terveistä koirista, sekä sponsoroinut terveiden verrokkien silmäpeilauksia terveydentilan 

varmistamiseksi. 

 

Lohen tutkimusryhmässä Helsingin Yliopistolla on tehty töitä samojedinkoiran HC-geenien 

paikantamiseksi. Geenivirhe ja / tai –virheet on paikannettu kromosomiin 18. Kun nämä geenit 

olisi tulevaisuudessa saatu identifioitua, voitaisiin luoda strategia perinnöllisen harmaakaihin 

tehokkaaksi vastustamiseksi. Tutkimus on valitettavasti toistaiseksi jäissä. Tällä hetkellä 

jalostustoimikunta määrittelee tunnetuiksi kantajiksi yksilöt, joilla on HC-sairaita jälkeläisiä. 

Tunnettujen kantajien siitoskäyttöä tulisi tarkoin harkita ennen kuin sairauden aiheuttava 

geenimutaatio on paikannettu. Tämän jälkeen on kenties mahdollisuus saada käyttöön geenitesti, 

jonka avulla voitaisiin tunnettuja kantajiakin parittaa terveiksi testattujen yksilöiden kanssa. Tämä 

voisi osaltaan hidastaa sukusiitoksen lisääntymistä rodussa, kun joidenkin yksilöiden siitoskäyttöä 

rajoittavia tekijöitä olisi yksi vähemmän. 

 

Korkean riskin koiriksi SAMY määrittelee koirat, joiden sisaruksilla on HC tai vanhempien muissa 

pentueissa sairautta on todettu. Kohtuullisen riskin koiriksi katsotaan kaikki koirat, joiden 

lähisuvussa muualla esiintyy kaihia. SAMY suosittelee HC-sairaiden ja tunnettujen kantajien 

siitoskäytön välttämistä niin kauan kuin HC:n periytymismekanismi ei ole varmuudella tiedossa.  

 

Perinnöllistä harmaakaihia on samojedeilla kahta yleistä tyyppiä: 

 

1. Posterior polaarinen kaihi, joka tarkoittaa silmän takakapselin samentumaa. Tämä tyyppi yleensä 

haittaa näkökykyä ainakin jossakin määrin, riippuen samentuman laajuudesta. Toisinaan koira 

sokeutuu kokonaan. Polaarista kaihia tavataan yleensä nuorilla koirilla. Se tulee yleensä ilmi jo 

ensimmäisessä silmäpeilauksessa, jos se suoritetaan yli vuoden ikäiselle koiralle. Näistä koirista 

kerättyjä DNA-näytteitä on käytetty geenivirheen paikantamiseksi tehtävässä tutkimuksessa. 

2. Kortikaalinen kaihi tarkoittaa silmän kuorikerroksen samentumista. Tämä tyyppi ilmaantuu 

yleensä vasta vanhemmille koirille, mutta joitakin nuorena sairastuneita samojedeja on tavattu. Alle 

5-vuotiaana todetut kortikaaliset kaihit voivatkin olla geneettisesti polaarista alkuperää, mutta 

ovat levinneet kuorikerrokseen silmän aineenvaihdunnan ongelmien vuoksi. Kun kaihi on 

laajalle levinnyt kuorikerrokseen, ei sen takana mahdollisesti olevaa polaarista kaihia enää 

pystytä näkemään silmäpeilauksessa. Kortikaalinen HC ei yleensä sokeuta koiraa ja harvoin 

vaikuttaa näkökykyyn niin paljon, että siitä olisi koiralle juurikaan haittaa. Tällä hetkellä näitä 

yksilöitä ei käytetä geenikartoitukseen. Kortikaalisen kaihin vastustaminen on vaikeaa, koska se 
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tulee näkyviin vasta vanhemmalla iällä ja mahdolliset pennutkin on yleensä jo tehty. Sairaan 

yksilön kaikki jälkeläiset ovat kuitenkin 100 % varmuudella sairauden kantajia. Kortikaalinen kaihi 

on alkanut yleistyä Suomessa viime vuosina. Sukutauluanalyysin perusteella voisi olla mahdollista, 

että kortikaalinen kaihi voisi olla yhden resessiivisen geenivirheen sairaus. Mutta tätä on vaikea 

tutkia, koska vanhoja koiria ei silmäpeilata riittävästi. 

Lisäksi muita kaihityyppejä ilmaantuu satunnaisesti. Samojedinkoirilla tavataan myös akuuttia 

harmaakaihia, joka yleensä johtuu huonossa hoitotasapainossa olleesta diabeteksesta. Nämä 

tapaukset eivät ole perinnöllisiä (HC). 

 

Distichiasis on tila, jossa luomen reunan sisäpuolella (4 – 6 mm) olevat talirauhaset ovat muuttuneet 

karvaa kasvaviksi soluiksi. Tauti on yksi kolmesta cilia aberranta (karva väärässä paikassa) –taudin 

muodosta. Silmää hankaava karva / karvat voi olla koiran elämää suuresti haittaava vaiva, jolloin 

karvoja joudutaan poistamaan. Silmät saattavat vuotaa ja koira voi olla tuskainen karvan hangatessa 

sarveiskalvoa. Joillakin yksilöillä karva voi olla niin pehmeä ja määrä vähäinen, että omistaja ei 

huomaa koirassaan mitään poikkeavaa. Lievempi muoto cilia aberrantaa, jota Suomessa myös 

tavataan, on trichiasis. Tällöin koiran silmäluomen karvat kääntyvät luomen alle ja voivat hangata 

silmää. Kolmas ja ehkä koiran kannalta hankalin muoto ovat ektooppiset ciliat, jolloin missä tahansa 

luomen limakalvolla voi kasvaa karvaa. Ektooppiset ciliat joudutaan yleensä poistamaan 

leikkauksella. 

 

Yleisimmin esiintyvä ylimääräisten ripsien muoto samojedeilla on distichiasis ja yleensä eri cilia 

aberranta –muodot ovat lisääntyneet samojedeilla räjähdysmäisesti tällä vuosituhannella, kun 

tutkittuja koiriakin on enemmän. Käytössä olevien yhteiseurooppalaisten ECVO-

silmätarkastuslomakkeiden paremman täytettävyyden takia, tai muista syistä, myös ektooppiset 

ciliat näyttävät lisääntyneen samojedinkoirilla. SAMY:n siitoskoirien vaatimuksissa mainitaan 

runsaiden ylimääräisten ripsien estävän siitoskäytön. Valitettavasti peilaavat eläinlääkärit harvoin 

merkitsevät lomakkeisiin montako karvaa luomista löytyy. Jos koiran lomakkeeseen on rastittu 

kohtalainen distichiasis, sitä pidetään siitoksesta poissulkevana diagnoosina.   

 

Suomessa on tavattu myös cilia aberranta –sairaita koiria, joiden kummallakaan vanhemmalla ei ole 

koskaan löydetty ylimääräistä karvaa silmäluomien sisäpuolelta. Sukutauluja tutkimalla ei ole 

mahdollista päätellä sairauden periytymismekanismia. Monilla potilaista karvaa ei löydetä 

jokaisessa silmätarkastuksessa. On mahdollista, että karvan kasvu muuntuneissa soluissa ei ole 

jatkuvaa tai karvat on nypitty pois ennen peilausta. Kerran cilia aberranta –sairaaksi luokiteltu koira 
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on sitä jalostuksellisesti aina, satunnaisista muista tuloksista riippumatta. Kyseessä saattaa olla kaksi 

eri sairautta, joiden ilmiasu vain on melko identtinen. Lohen tutkimusryhmä on aloittanut myös 

samojedinkoirien distichiasiksen geneettisen tutkimuksen. Varmaa on se, että taudin takana ei ole 

yhtä geeniä, vaan todennäköisesti useampia yhteisvaikutteisia tai säätelygeenien luoma ongelma.  

Näytemateriaalista samojedinkoirilla ei ainakaan ole pulaa. Omistajien tulisi muistaa täyttää 

distichiasis-kysely koiragenetiikan ryhmän kotisivuilla. Jos cilia aberranta –sairasta koiraa käytetään 

siitokseen, tulisi sen muiden ominaisuuksien olla jalostuksen kannalta rodun keskitasoa 

huomattavasti korkeampia. Kahta cilia aberranta –sairasta koiraa ei myöskään tule yhdistää. 

 

Glaukooma johtuu silmänpaineen noususta, joka voi vaurioittaa näköhermoa tai johtaa 

verkkokalvomuutoksiin aiheuttaen hoitamattomana sokeuden. Sairaus aiheuttaa koiralle akuuttia 

kipua, jollei sitä saada välittömästi hoitoon. Usein silmä / silmät kuitenkin menetetään. 

Glaukooma on todettu perinnölliseksi myös samojedinkoiralla. Ruotsissa tehtiin tutkimus 

samojedinkoirilla 1980-luvulla, jossa mitattiin silmien kammiokulmia paineennousuun johtavana 

tekijänä. Ahdas kammiokulma voi aiheuttaa paineen nousua silmässä, kun nesteet eivät pääse 

vapaasti kiertämään silmässä. Gonioskopiassa tutkitaan silmän kammiokulman rakenne ja 

pektinaattiligamentit. Näiden ligamenttien tulisi olla ohuita ja korkeita säikeitä, jotka muodostavat 

verkon, minkä läpi silmänsisäinen neste pääsee hyvin kiertämään.  

 

Ennen vuoden 2017 loppua epänormaaleja muotoja merkittiin jalostustietojärjestelmään kolmella 

tavalla: 

▪ Fibrae Latae (FL): ligamentin normaalit osat ovat tavallista lyhyemmät ja epänormaalit osat 

normaalia leveämmät.  

▪ Laminae (LA): ligamentti on vielä "levymäisempi" ja normaalit, säiemäisetkin osat ovat 

hyvin lyhentyneitä.  

▪ Occlusio (OC): pektinaattiligamentti on yhtä umpinaista levyä, jossa on vain muutamia 

ulosvirtauksen mahdollistavia reikiä. 

 

Uuden ECVO-lomakkeella käytettävän ICAA (Irido Corneal Angle Abnormality, eli 

kammiokulman epämuodostuma) -luokituksen mukaan tutkimustulos merkitään seuraavin 

kriteerein:  

 

▪ Terve: FL 0 - 50 % 

▪ Todettu, lievä: >50 % FL ja / tai LA <25 %  
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▪ Todettu, kohtalainen: LA 25 - 50 % 

▪ Todettu, vakava: LA >50 %  

 

Kammiokulmia tai silmänpaineita ei tavallisesti tutkita normaalin silmätarkastuksen yhteydessä. 

Gonioskopiatutkimus on kuitenkin yleistynyt. Koira, jolla on todettu vakavia muutoksia 

kammiokulmissa, ei välttämättä koskaan sairastu glaukoomaan. Riski on kuitenkin suurentunut ja 

silmänpaineita kannattaa seurata säännöllisesti. Samojedinkoiralla kammiokulmien ahtaus tuntuu 

vähäistenkin tutkimustulosten perusteella olevan kytköksissä glaukoomariskiin. Viime vuosina on 

tullut virallisesti ilmi jokunen glaukoomatapaus Suomessa, lisäksi muutama epävirallinen ilmoitus. 

Edelliset viralliset tapaukset löytyvät 1990-luvun alkupuolelta. Taudin virallista diagnosointia 

vaikeuttaa sen akuutti luonne. Koiran silmä alkaa turvota ja aiheuttaa kovaa kipua, jolloin omistaja 

vie koiransa lähimmälle eläinlääkärille ja ECVO-lomaketta ei koskaan täytetä. 

Praktiikkaeläinlääkäreiden mukaan glaukoomatapauksia on suomalaisilla samojedeilla ”paljon”, 

mutta tieto niistä ei tavoita rotujärjestöä edes lehtikyselyn avulla. Rotujärjestö suosittelee nykyisin 

gonioskopiaa siitokseen käytettäville koirille.  

 

Vuoden 2015 aikana koiranomistajat ovat alkaneet tutkituttaa koiriltaan myös gonioskopiaa. 

Kaikkia kammiokulmien eriasteisia muutoksia on tullut esiin, täysin normaalien löydösten lisäksi. 

SKL:n silmäsairaustyöryhmän ohje keväältä 2015rotujärjestölle on seuraava: Työryhmä suosittaa, 

että tutkimus tehtäisiin aikaisintaan 1,5 vuoden iässä. Eräillä roduilla on viitteitä siitä, että 

kammiokulman tilanne voi muuttua iän myötä. Olisi hyvä, jos tutkimus vielä uusittaisiin, kun koira 

on vanhempi. Jos koiralla on todettu PLD-muutoksia (pektinaattiligamentin epämuodostuma), 

suositellaan paritusta sellaisen koiran kanssa, jolla ei ole muutoksia. Tällä hetkellä ei vielä ole 

täydellistä tietoa muutosten merkityksestä sairastumisen kannalta. Vain vakavimmat muutokset 

johtavat kirjallisuuden mukaan yleensä sairastumiseen. 

 Jalostustoimikunta toivoo koiranomistajien toimittavan epävirallisenkin tiedon koiransa 

mahdollisesta glaukoomadiagnoosista, jotta tilanne saadaan pidettyä kontrollissa. Viimeinen 

julkaistu tieteellinen artikkeli samojedinkoirien glaukoomasta on vuodelta 2004, joten geenivirheen 

löytymistä ei ainakaan toistaiseksi ole julkaistu. Pohjois-Amerikassa glaukooma on yleistynyt 

vuosien 1974 – 1983 jakson 1,43 %:sta vuosien 1994 – 2002 1,59 %:iin. Nämä viidentoista vuoden 

takaiset tilastot ovat toki vanhoja, mutta maailmalta ei ole löytynyt tuoreempaa tutkimusta asiasta. 

Norjassa tehdään gonioskopiatutkimuksia ja siellä löytyy myös epänormaaleja tuloksia. Norjalaiset 

ovat ensimmäisinä huomanneet, että samojedinkoirillakin voi olla etenevää laatua oleva 
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kammiokulmien ahtauma. Siellä terveeksi luokiteltu koira on vanhempana saanut PLD-diagnoosin. 

Siellä suositellaan gonioskopiaa siitoskoirille ja näin myös tehdään. Virossa on myös tullut esiin 

glaukoomaa. Näillä koirilla on suomalaisiakin sukujuuria. Viro on ottanut gonioskopian mukaan 

meidän PEVISA:mme vastaavaan ohjelmaansa. Gonioskopian käytön yleisyydestä muualla ei ole 

tietoja avointen tietokantojen puuttuessa. Australiassakin tiedetään tutkimuksia tehdyn. Hollannissa, 

Belgiassa sekä Slovakiassa tutkimus on pakollinen jalostukseen käytettäville koirille. 

 

PHTVL / PHPV (persistent hyper plastic tunica vasculosa lentis / persistent hyper plastic primary 

vitreous) on kirjainlyhenne sairauksista, joissa linssin ja silmänpohjan välinen sikiöaikainen 

verisuo-niverkosto ei surkastu normaalisti syntymän jälkeen. PHTVL / PHPV –tapauksia 

diagnosoidaan satunnaisesti myös suomalaisessa samojedikannassa. Osa diagnooseista on ollut 

avoimia, eikä kaikkia ole pystytty kirjaamaan muullakaan tavoin, edes vuosien odottelun 

jälkeen. Muutamilta avoimen diagnoosin saaneelta on myöhemmin löytynyt kuitenkin HC. 

Sairauden vaikeusasteet merkitään 1 - 6. Ensimmäisessä asteessa koiralla on vain linssin 

takapinnalla pisteytyksenä näkyvää verisuonijäännöstä ja kuudennessa asteessa koira on sokea. 

Sokeus aiheutuu verisuonituksen aiheuttamasta ärsytyksestä, mikä johtaa linssin samentumiseen. 

Myös itse linssi voi olla epämuodostunut sairauden vuoksi. Sairaiden koirien käyttöä 

suvunjatkamiseen ei suositella sairausasteesta riippumatta, koska sairauden ei haluta yleistyvän. 

 

RD (retinan dysplasia eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen muotoon, 

multifokaaliin (MRD), geografiseen (GRD) ja totaaliseen (TRD). MRD:ssa verkkokalvolla näkyy 

yksittäisiä poimuja, jotka syntyvät verkkokalvon paikallisen virhekehityksen seurauksena. Poimujen 

määrä voi vaihdella. MRD ei vaikuta näkökykyyn. GRD:ssa verkkokalvo on väärin kehittynyt 

laajemmalla alueella, mikä voi vaikuttaa koiran näkökykyyn ja TRD:ssa verkkokalvo on kokonaan 

irtautunut, mikä aiheuttaa silmän täydellisen sokeuden. MRD-muutokset eivät pahene iän myötä, 

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

liittyä paikallista verkkokalvonrappeumaa muutoksen alueella. Useilla roduilla RD:n on todettu 

periytyvän resessiivisesti. Eri RD-muotojen välistä geneettistä yhteyttä ei tunneta. Totaalisia 

irtoamisia ei samojedinkoirilla ole Suomessa raportoitu. Sairastapauksia ilmenee satunnaisesti, joten 

mistään kovin yleisestä ongelmasta samojedinkoirilla ei ole kyse.  

 

Sarveiskalvon rappeutumaa (Corneal dystrofia) epäillään samojedinkoirilla perinnölliseksi 

sairaudeksi.  Rotujärjestö ei ole kiinnittänyt asiaan kovin paljon huomiota, koska sairastuneita koiria 

ei ole ollut kovin runsaasti. Samojedien rappeutuma etenee hitaasti ja todetaan kirjallisuuden 
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mukaan yleensä kuuden kuukauden ja kahden ikävuoden välisenä aikana. Sairastuneiden koirien 

omistajilta on kuitenkin kuultu huomattavasti vanhempanakin todettuja tapauksia, vaikka koiraa on 

silmäpeilattu säännöllisesti. On raportoitu myös tapauksesta, jossa toispuoleinen löydös oli 

myöhemmin kadonnut. Tällöin voidaan pohtia, oliko alkuperäinen diagnoosi kuitenkaan CD, vai 

jokin muu samalta näyttävä löydös.  

 

Rappeutuma sijaitsee sarveiskalvon tyvikalvolla. Silmän sarveiskalvolle muodostuu pyöreä tai 

soikea harmaa samentuma. Löydös on usein symmetrisesti molemmissa silmissä. Kirjallisuudessa 

mainitaan ainoana hoitona kirurginen hoito (sarveiskalvosiirre; Slatter 2001). Tämä hoitomuoto ei 

ole kuitenkaan kaikkien saatavilla hinnan, osaavien tekijöiden ja erityisesti siirteiden puutteen 

vuoksi. Suomalaisista samojedinkoirista löytyy myös tapauksia, joissa koira on saanut diagnoosin 

sarveiskalvon rappeuma ja seuraavassa peilauksessa koira on tältä osin terve, kun ruokavalio on 

vaihtunut vähärasvaisempaan. Lipidi- tai kolesterolidystrofiaa merkitään toisinaan samojedinkoirien 

ECVO-lomakkeisiin lisälöydöksenä. Tätä ei pidä sotkea perinnölliseen sarveiskalvon dystrofiaan / 

degeneraatioon. Täysin normaali silmä ei kerää rasvoja, vaan jonkinlainen epänormaalius tähänkin 

siis liittyy. 

 

PPM (persistent pupillary membranes) on tila, jossa pupilliaukon avautuminen sikiönkehityksessä 

on ollut epätäydellistä ja iiriksestä lähtee rihmoja eri suuntiin. Rihmat voivat olla kiinnittyneinä 

iiriksestä iirikseen, iiriksestä sarveiskalvoon, iiriksestä linssiin tai muodostaa kudoskalvoa 

etummaiseen kammioon. Kolme viimeksi mainittua muotoa aiheuttavat vakavina näkövaurioita tai 

sokeutta. Suomessa on todettu 10 vuotta sitten kaksi avoimeksi luokiteltua PPM-diagnoosia, joten 

samojedeilla sitä ei voine pitää ongelmana. 

 

PRA, etenevä verkkokalvonrappeutuma, johtaa aina koiran sokeutumiseen. Ensioire koiralla on 

hämäräsokeus. Suomessa on todettu 3 virallista PRA:ta vuosina 1979, 1984 ja 1997. Periytymistapa 

samojedeilla on joko autosomaalinen resessiivinen tai X-kromosomaalinen ja jälkimmäiseen 

muotoon on olemassa geenitesti (Optigen ja MyDog), jolla voidaan testata kantajaksi epäilty narttu. 

Uroshan on aina sairas, jos kantaa ko. geeniä. PRA:ta ei voida tällä hetkellä pitää ongelmana 

samojedeilla Suomessa, eikä Suomesta ole testattu yhtään koiraa X-koromosomaalista muotoa 

varten. 

 

Kyynelkanavan kehityshäiriö (Imperforate puncta) on perinnöllinen vika, jonka takia koiralta 

puuttuu normaali kyynelkanava. Silmästä vuotaa kyynelneste luomen alta, koska normaalia reittiä 
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nenäonteloon ei ole joko kyynelkanavan puuttumisen tai sen umpinaisuuden vuoksi. Tauti on 

alkanut lisääntyä viime vuosina, eikä sen periytymistapaa tunneta. Suomessa on sairaan isän kahdella 

pennulla todettu sama sairaus. Emä on tuontikoira ja taustat tuntemattomat tältä osin. Siksi on syytä 

välttää sairaan koiran siitoskäyttöä, koska ei haluta sen enempää lisääntyvän populaatiossa. Koiralle 

voidaan kirurgisesti rakentaa puuttuvan kyynelkanavan tilalle tiehyt nenäonteloon, mikä helpottaa 

oireita, mutta se on kustannuksiltaan kallis ja vain harvojen eläinlääkäreiden osaamisaluetta. 

 

Kuivasilmäisyys eli keratoconjunctivitis sicca –sairaus (KC) on ikävä ja kivulias silmäsairaus. 

Silmässä oleva kyynelrauhanen ei toimi silloin normaalisti, silmän pinta kuivuu, ravinteiden 

kulkeutuminen estyy, sarveiskalvolle tulee haavautumia, tulehdusmuutoksia ja pahimmassa 

tapauksessa silmä voi puhjeta. Hoitona käytetään kostuttavia silmätippoja. Samojedinkoirilla on 

todettu muutamia kuivasilmäisyystapauksia viime vuosina. Näiden koirien käyttämistä siitokseen 

tulee tarkoin harkita sairauden kivuliaisuuden vuoksi, vaikkakaan taudin suoranaista 

perinnöllisyyttä ei ole osoitettu. 

 

Näköhermon pään vajaakehitys tarkoittaa epänormaalin pientä ja / tai toimimatonta näköhermon 

päätä ja siitä käytetään termejä papillan hypoplasia ja mikropapilla. Hypoplasia on näistä 

vakavampi ja siihen liittyy sokeus. Näitä kahta on usein vaikea erottaa toisistaan virallisessa 

silmätutkimuksessa, jossa pupilli on valmiiksi laajennettu eikä sen vastetta valolle voida arvioida. 

Koska kyseessä todennäköisesti on saman sairauden eri vakavuusasteet, ei kumpaakaan suositella 

jalostukseen. Suomessa on todettu viimeisen 15 vuoden aikana yksi mikropapilla – muotoa oleva 

tapaus. 

Näköhermonpään coloboma on synnynnäinen kehityshäiriö, jossa näköhermosta puuttuu kudosta. 

Coloboman koko ja sen myötä vaikutus näkökykyyn vaihtelee minimaalisesta vakavaan. Koska 

kyseessä on potentiaalisesti sokeuttava vika, ei näköhermonpään coloboma -diagnoosin saanutta 

koiraa pidä käyttää jalostukseen. Suomessa on todettu kaksi tapausta viimeisen 15 vuoden aikana. 

 

Verkkokalvohaavaumat ovat samojedinkoirille tyypillisiä eläinlääkäreiden mukaan. Taudinkuva ei 

ole virallinen silmäsairaus, joten sen esiintyvyyttä on yritetty kartoittaa kyselyn kautta, johon 

vastasi muutama henkilö. Tämä tila saattaa olla yhteydessä kuivasilmäisyyteen, mutta asiasta ei ole 

olemassa tutkimustietoa. 
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Kaikkia edellä kuvattuja silmäsairauksia tavataan myös muualla kuin Suomessa. Ruotsissa ei 

käytetä eurooppalaisia ECVO-silmätarkastuslomakkeita. Siellä esimerkiksi lähes kaikki 

harmaakaihit ovat ”ei perinnöllistä” tyyppiä. Myöskään cilia aberrantaa ei länsinaapurissa kirjata 

silmätarkastuspapereihin, vaikka sitä siellä todistettavasti on. Onkin erikoista, että SKL hyväksyy 

ruotsalaiset silmätarkastukset, vaikka niillä ei ole mitään laatutakeita. Pohjoismaiden ulkopuolelta 

tulevilta siitosyksilöiltä vaaditaan kuitenkin ECVO-tasoiset lausunnot. 

 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

 

Diabetes on samojedinkoirilla melko yleinen suhteutettuna populaation kokoon. Samojedit kuuluvat 

sen suhteen riskirotuihin. Diabetekseen koirat sairastuvat yleensä yli viiden vuoden vanhoina, joten 

sairauden vastustaminen on vaikeaa, eikä edes hyödyllistä jalostuksen keinoin. Sairaus ilmaantuu 

sekä perityn alttiuden, että ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta, lähinnä virusinfektioiden 

paineessa. Diabetes aiheutuu haiman insuliinia tuottavien β-solujen tuhoutumisesta yksilön oman 

immuunivasteen tunnistaessa nuo elintärkeät solut elimistölle vieraiksi. Kyseessä on 

autoimmuunisairaus. Koirien diabetes on lähes aina insuliinipistoksilla hoidettava sairaus. 

Verensokerin mittaaminen koiralta voi kuitenkin olla haasteellista ja usein omistaja ei pystykään 

pitämään koiransa verensokeria riittävän vakaana ja koira sairastuu liitännäissairauksiin ennemmin 

tai myöhemmin. Näistä kohtaloikkain on nefropatia, joka johtaa lopulta kuolemaan. Diabetekseen 

liittyy usein samoista syistä myös katarakta, joka ei ole perinnöllinen, vaan johtuu 

sokeriaineenvaihdunnan häiriöstä. Tämä kaihimuoto saattaa sokeuttaa koiran, vaikka olisikin nk. 

kortikaalista tyyppiä (vrt.perinnöllinen harmaakaihi, HC). 

 

Samojedeilla on löydetty riskihaplotyypit (perimässä muuttumattomana kulkeva DNA-juoste, joka 

voi sisältää useiden geenien koodin) DLA-DRB1*009 / DQA1*001 sekä DLA-DRB1*015 / 

DQA1*006 (DLA=dog leucocyte antigen). Kirjaimet viittaavat tiettyihin DLA-geeneihin ja numerot 

tiettyihin näiden geenien muotoihin, alleeleihin.Suomalaisessa populaatiossa toiseksi yleisin 

DLA-haplotyyppi, SAMU2, on diabeteksen riskihaplo. MHC (major histocompatibility complex), 

on kaikkien selkärankaisten yhteinen kudossopeutuvuusjärjestelmä. MHC-alueella on noin 400 

immunologisesti merkittävää geeniä, jotka ovat hyvin samankaltaisia eri nisäkäslajeilla. MHC-

alueen geenit koodaavat molekyylejä, jotka toimivat elimistön kaikissa tumallisissa soluissa 

esitellen viruksia, bakteereja ja loisia T-soluille osana immuunijärjestelmää. Nämä molekyylit ovat 

siis merkittävässä asemassa immuunipuolustuksessa, joten niiden vääränlainen toiminta voi olla 
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osasyynä mm. autoimmuunisairauksien, kuten koirien diabeteksen syntyyn. Diabetes aiheutuu 

monen tekijän summana. Ympäristöolot, kuten virukset jne. vaikuttavat siihen, mikä koira sairastuu 

ja mikä ei. Vaikka koira kantaisi riskihaplotyyppiä, se ei välttämättä sairastu diabetekseen, mutta 

riski on huomattavasti kohonnut. 

Samojedinkoirat ovat mukana Helsingin Yliopiston Koirangeenit -ryhmän diabetestutkimuksessa 

yhtenä rotuna, mutta valitettavasti potilaiden rekrytointi tutkimusnäytteiden antamiseen on ollut 

haasteellista 

 

Epilepsiasta puhutaan myös samojedinkoirien ongelmana. SAMY:n siitoskoirien vaatimuksissa 

todetaan, että koiralla ei saa olla epilepsiaa sairastavia jälkeläisiä, jotta sitä voidaan käyttää 

siitokseen. Jalostustoimikunnalle on virallisesti raportoitu joitakin epilepsiatapausta. Idiopaattiselle 

epilepsialle ei voida löytää selitystä esim. traumaperäisistä vaurioista tai koiran muista sairauksista 

ja sitä pidetäänkin perinnöllisenä. Samojedinkoirilla saattaa olla kahta erilaista epilepsiatyyppiä, 

pentuna ja aikuisena puhkeavaa. Sairastuneet pennut lopetetaan, joten niistä olisi tärkeää saada 

DNA-näyte talteen. Lopetetusta pennusta voidaan leikata vaikka pala korvanlehteä tätä tarkoitusta 

varten, jos elävästä pennusta ei haluta verinäytettä ottaa. Kahdesta, kolmesta sairastuneesta 

pennusta on saatu DNA-näyte Hannes Lohen tutkimusryhmän tekemään 

epilepsiageenienkartoitukseen. Kaikkien sairastuneiden koirien DNA olisi tärkeää saada talteen, 

jotta joskus tulevaisuudessa voisi olla riittävästi materiaalia tutkia myös samojedinkoiran epilepsiaa. 

 

Samojedinkoirien epilepsian geenivirheen löytäminen näin vähäisellä näytemäärällä on kuitenkin 

mahdotonta. Jokainen näyte on kuitenkin arvokas tulevaisuuden kannalta. Kun tapauksia tulee lisää, 

koirista täytyy kerätä DNA-näytteet talteen tulevaisuuden tutkimuksia varten. Luotettavan tiedon 

saaminen yleiseen käyttöön näyttää olevan hyvin vaikeaa. Vanhat harrastajat muistavat jo1970-

luvulta koiranäyttelyistä ihmisiä, joilla oli kiire antaa koiralle lääke tiettyyn aikaan, ”jotta koira ei 

saa kohtausta”. Mahtoivatko omistajatkaan tietää tuolloin, kuinka vakavasta sairaudesta heidän 

koirallaan oli kyse? Näitä sukuja on käytetty siitokseen ja jälkeläiset vaikuttavat edelleen 

nykyisessä kannassamme. Epilepsiakaan ei ole sen enempää koiranomistajan kuin kasvattajan syy, 

jos kasvattaja ei ole tietoisesti ottanut riskiä siitosyksilöitä valitessaan. Onneksi epilepsiantutkimus 

etenee Suomessa ja maailmalla. Ehkä jonain päivänä voidaan muista roduista löydettyjä 

geenivirheitä testata myös samojedien vähäisellä näytemäärällä. 

 

Autoimmuunisairaudet ovat samojedinkoirien heikko kohta. Näistä diabetes on yleinen, vaikka 

niitä ei raportoida edes vuosittain rotujärjestölle. Lisäksi löytyy joitakin hypotyreoositapauksia, 
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eli kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsiviä koiria. Tila korjaantuu lääkityksellä. Lisäksi on 

raportoitu muutama Addisonin tautitapaus ja yksi epävirallinen Uveodermatological Syndrome 

(UDS). Nämä kaikki johtuvat immuunijärjestelmän häiriöstä, joten perimän monimuotoisuudesta on 

äärimmäisen tärkeää huolehtia samojedipopulaatiossa maailmanlaajuisesti. Syöpätapauksia tulee 

ilmi vuosittain. Myös syövät ovat eräänlaisia immuunivasteen sairauksia. Tällöin epänormaalia 

solua ei pystytä kehossa eliminoimaan ja kasvain pääsee suurentumaan. Mitään tiettyyn elimeen 

liittyvää syöpää ei suomalaisessa samojedipopulaatiossa kuitenkaan ole. 

 

Suomessa on todettu virallisesti 3 – 5 tapausta samojedinkoirien perinnöllistä glomerulopatiaa 

(SHG). Tauti aiheutuu munuaiskeräsen toimintahäiriöstä, joka johtaa elimistön sisäisen tasapainon 

horjumiseen. Sairaan koiran virtsaan erittyy mm. paljon proteiineja, suoloja ja sokereita, jotka 

terveellä koiralla imeytyvät takaisin elimistön käyttöön. Tauti johtaa kuolemaan yleensä 12 – 16 kk 

ikään mennessä. Yleensä SHG tappaa uroskoiria, mutta myös nartut voivat sairastua. Nartuilla oireet 

ovat yleensä lieviä ja voivat jäädä diagnosoimatta. Tutkimuksissa on periytymistavan todettu olevan 

X- kromosomaalinen. Narttujen on todettu sairastuneen lievempioireiseen muotoon. On kuitenkin 

mahdollista, että sairas alleeli saadaan sekä emältä että isältä. Etenkin sisä- ja linjasiittoisissa 

koirapopulaatioissa tämä voi olla hyvinkin todennäköistä. On mahdollista, että lievempi sairauden 

muoto voi myös ilmetä nartuissa, joilla on vain yksi muuntunut alleeli (kantajissa). 

 

Samojedisukuja tarkasteltaessa voidaan spekuloida myös yhden autosomeissa (ei 

sukupuolikromosomit) sijaitsevan sairausgeenin mahdollisuudella. Lisäksi kuolemaan johtavat, 

kenties sairausgeeniä voimistavat geenimutaatiot (enhancher) sijaitsisivat X-kromosomissa. Tällöin 

voimistavat mutaatiot tulisivat esille yleensä vain uroksilla, jotka kuolevat nuorina. Malli selittäisi 

myös lieväoireiset urokset, joilla olisi vain autosomissa sijaitseva geenimutaatio, mutta ei niiden 

vaikutusta voimistavaa X-kromosomissa sijaitsevaa mutaatiota. Nartuilla toinen X-kromosomi 

toimisi normaalisti ja sairaus ei saisi nuorena kuolemaan johtavaa muotoa. Lisäksi aina on 

muistettava uusien mutaatioiden mahdollisuus. 

 

Suomessa samojedinkoirien kyynärpäitä on kuvattu melko vähän. Pääsääntöisesti kyynärät ovat 

terveitä, mutta joitakin 1-, 2- ja 3-luokkaisia on löytynyt. Koska ongelma on harvinainen, eikä sen 

toivota yleistyvän rodussa, pitäisi myös 1-luokan koirat jättää siitoskäytön ulkopuolelle. 

Rotujärjestö kannustaa koiranomistajia kuvauttamaan myös koiran etupään lonkkakuvauksen 

yhteydessä, jotta tilanteesta saataisiin tarkempi kuva. Eläinlääkäri Anu Lappalaisen mukaan 

samojedinkoirien kyynärongelmat ovat samanlaisia kuin muillakin suurilla pitkäjalkaisilla roduilla, 
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eli kyynärluun sisemmän varislisäkkeen sairaus (medial coronoid disease eli MCD, aiemmin myös 

FCP). 

 

Samojedinkoirilla tavataan myös erilaisia selkärangan ongelmia, kuten spondyloosia ja 

välimuotoisia nikamia. Nämä ongelmat ovat rotujärjestön seurannassa, eivätkä jalostuksessa 

toistaiseksi iso ongelma. Ne saattavat aiheuttaa koiralle kipua ja liikerajoitteita. Kun koiran 

tiedetään olevan sairaan koiran lähisukulainen, pyritään sille etsimään täysin rangaltaan terve 

parituskumppani. Sairasta koiraa ei tulisi siitokseen käyttää, koska ongelman ei haluta yleistyvän 

populaatiossa. Selkärankoja ei paljoa kuvata, joten muutosten yleisyyttä ei voida arvioida. 

 

Vatsalaukun kiertymät ovat vakava ongelma tietyissä suvuissa. Kyse ei ole yhden geenin 

aiheuttamasta ongelmasta, vaan koiran ruuansulatuselimistön rakenteesta, joka altistaa kiertymälle 

tietyissä olosuhteissa. Tällaisten ongelmasukujen jäseniä tulisi parittaa ainoastaan ongelmasta 

vapaiden sukujen jäsenten kanssa. Vatsalaukun kiertymä johtaa hyvin nopeasti suoliston kuolioon ja 

sitä kautta kuolemaan ilman nopeaa leikkaushoitoa. Leikkauksenkaan jälkeen toipuminen ei ole 

varmaa. Vatsalaukun kiertymään kuolleita koiria on tallennettu kuolinsyytilastoihin eri tavoilla ja 

siksi oikean luvun esille saaminen vaatii eri reittien läpikäymistä, eikä näy suoraan kuolinsyynä 

kaikilla osallisilla. 

 

Muutama vuosi sitten sosiaalisen median välityksellä etsittiin hammaskiillepuutoksesta kärsiviä 

samojedeja. Tutkimusryhmä sai kokoon koirien näytteitä USA:sta, Euroopasta ja Australiasta. 

Geenissä SCL24A4 löytyi samojedinkoirilla kaksikin erilaista mutaatiota, jotka johtavat 

hammaskiilteen puuttumiseen ja siten hampaiden vaurioitumiseen. Geenivirheeseen on olemassa 

geenitesti USA:ssa (Veterinary Genetics Laboratory). Sairaus tunnetaan nimillä Autosomal 

Recessive Amelogenesis Imperfecta (ARAI) tai Familial Enamel Hypoplasia of Samoyeds. Sairasta 

yksilöä ei tule käyttää siitokseen. Tunnettu kantaja voidaan parittaa vain terveeksi testatun yksilön 

kanssa. Jos yhdistelmän molemmat osapuolet ovat kantajia, riski sairaiden syntymiseen on 

tilastollisesti 25 %. Tällöin puolet olisi oireettomia kantajia. Sairaus haittaa suuresti koiran 

normaalia elämää vaikeuttamalla normaalia ruokailua ja siksi sen vastustaminen on tärkeää. Testi 

maksaa noin 50 USD. 

 

USA:ssa on julkaistu artikkeli, jossa samojedinkoirilla on todettu RD:hen liittyvä luuston 

kääpiökasvuisuus (RD  /  OSD). Koirilla todettiin ranneluiden ”länkisäärisyys” ja silmien 

puutteellista kehitystä. Silmissä todettiin kataraktaa ja RD-muutoksia. Periytymistapa on 
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rajoitettujen kokeiden perusteella todettu autosomaaliksi resessiiviseksi. Tautiin on olemassa 

geenitesti (Optigen ja MyDog), jota ainakin Virossa on virheellisesti luultu RD-silmäsairauden 

geenitestiksi. Näitä koiria ei ole Suomessa toistaiseksi tavattu. 

 

Englannissa julkaistiin artikkeli kroonisesta hepatiitista (CH) 2012. Artikkelissa todettiin 

samojedinkoiran olevan joidenkin muiden rotujen kanssa riskiryhmässä taudin suhteen. Ehkä osa 

suomalaisistakin maksasairaista koirista on sairastanut tätä tautia, vaikka maksan patologinen 

tutkiminen on jäänyt tekemättä.  

 

Samojedinkoirilla tavataan kaikkia samoja ei-rotuspesifejä sairauksia kuin muillakin koiraroduilla. 

Samojedinkoirilla ei ole mitään rotuspesifistä kuolemaan johtavaa sairautta, joka olisi yleinen. 

Samojedeista löytyy satunnaisia tapauksia esim. erilaisia maksa-, sydän- ja veritauteja. Tilanteen 

seuraamista vaikeuttaa se, että vain harva koiranomistaja ymmärtää tiedolla olevan merkitystä 

populaatiotasolla. Koskaan ei voi liikaa korostaa tiedon jakamisen tärkeyttä. Vuonna 2005 tehtiin 

kasvattaja- ja omistajakysely mm. koirien terveystilanteesta. Se tulokset jäivät tilastojen kannalta 

liian suppeiksi liian vähäisen vastausmäärän perusteella. Yksittäisiä sairastapauksia löytyi. Vuonna 

2012 suoritettiin terveyskysely kohdistetusti vuosina 2002 ja 2003 syntyneille koirille. Tämä oli 

kirjattu edelliseen JTO:aan. Valitettavasti kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia, siitäkään 

huolimatta, että asianosaisten koirien nimet julkaistiin Valkoturkissa ja vastausaikaa jatkettiin 

monella kuukaudella. Tässäkään kyselyssä ei noussut esille mitään odottamatonta. Yhdistyksen 

nettisivujen uusinnan yhteydessä syksyllä 2013 saatiin kaikki lomakkeet lähtemään nappia 

painamalla. Uusi sairauksien seurantaan tarkoitettu lomake ja sairauslista on avattu yhdistyksen 

kotisivuille. Tällä pyritään saamaan kaikki tarpeellinen tieto rotujärjestön käyttöön., mutta siinä ei 

ole onnistuttu täysin toivotulla tavalla. Yleinen tapa tuntuu olevan postata samojediharrastajien 

epävirallisessa facebook-ryhmässä oman koiran sairastumisesta ja tieto hukkuu massaan, jos joku ei 

ole tarkkana ja osaa ohjata kirjoittajaa raportoimaan asia myös rotujärjestölle. Rotujärjestö odottaa 

innokkaasti eläinlääkäriasemien kanssa suunniteltua rajapintaa, jonka tarkoitus olisi tehostaa juuri 

näiden piiloon jäävien ja rodulle merkityksellisten diagnoosien ilmituloa.  Koiranomistajien olisi 

hyvä kysellä omalta eläinlääkäriltään asiasta. Se saattaisi vauhdittaa projektin etenemistä. 

 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

Samojedinkoirien kuolinsyyt tulevat jalostustietojärjestelmään valitettavan harvoin. Harvalla nk. 

”kotikoiralla” on siellä omistajatietojakaan, joten kukaan ei voi sinne tietoja kuolinsyystä lisätä. 
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Tietosuojasyistä edes kasvattaja ei voi näitä tietoja lisätä, vaikka tietäisikin kuolinsyyn. Kun 

omistaja on kirjautunut Oma Koira –järjestelmään, koiran kuolinsyyn voi helposti lisätä siellä. 

Kaikki kuolinsyyt ovat tilastollisesti merkitseviä, myös ne vanhuuden heikkoudesta johtuvat. Jos 

sinne tallennetaan vain dramaattisimmat syyt, tilasto vääristyy pahasti (Taulukko 16). Tästä syystä 

seuraavasta taulukosta ei kannata tehdä johtopäätöksiä esim. syövän tavallisuudesta 

samojedinkoirilla. Tilasto on kerätty keväällä 2018 ja se käsittää vuodet 2000 – 2017, yhteensä vain 

542 tapausta, eli keskimäärin 32 koiraa vuodessa. Kymmenen vuotta aiemmin koiria rekisteröitiin 

kuitenkin keskimäärin 231 vuodessa. Eli keskimäärin 14 % koiranomistajista ilmoittaa kuolinsyyn. 

Tämä on liian vähän, jotta tilastoa voitaisiin pitää tilastollisesti luotettavana. 

 

Taulukko 16. Samojedinkoirien kuolinsyyt jalostustietojärjestelmässä 2000-luvulla 

Kuolinsyy Tapauksia yhteensä 
Prosentteja  

kaikista 

Keskimääräinen 

kuolinikä 

Hengitystiesairaus 2 0,37 10 v 8 kk 

Epilepsia 3 0,55 6 v 9 kk 

Immunologinen sairaus 3 0,55 8 v 1 kk 

Kasvainsairaudet / syöpä 79 14,60 10 v 4 kk 

Kuollut ilman diagnoosia 23 4,25 9 v 4 kk 

Eutanasia ilman diagnoosia 16 2,96 10 v 6 kk 

Luusto- ja nivelsairaus 26 4,81 9 v  

Maksan ja 

ruuansulatuselimistön sairaus 
21 3,88 7 v 5 kk 

Muu sairaus 33 6,10 7 v 5 kk 

Pennun synnynnäinen vika tai 

epämuodostuma 
2 0,37 2 kk 

Petovahinko 2 0,37 7 v 2 kk 

Selkäsairaudet 4 0,47 12 v 8 kk 

Silmäsairaudet 2 0,37 7 v 1 kk 

Sisäeritysrauhasten sairaus 6 1,11 9 v 

Sydänsairaus 9 1,66 8 v 5 kk 

Tapaturma tai liikennevahinko 38 7,21 3 v 4 kk 

Vanhuus 142 26,25 13 v 4 kk 
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Virtsatie- ja lisääntymiselimen 

sairaus 
11 2,03 9 v 5 kk 

Kuolinsyytä ei ilmoitettu 118 21,81  9 v 8 kk 

Yhteensä 356 100 8 v 4 kk 

 

 

Tämän tilaston mukaan samojedinkoira elää keskimäärin kahdeksan vuotta. Tässä luvussa on 

kuitenkin mukana pikkupentuna kuolleet, mahdollisista kehityshäiriöistä kärsineet yksilöt, sekä 

onnettomuuksissa menehtyneet.  Nämä luonnollisesti laskevat keskiarvoa reilusti. Vain viisi 

kuolinsyyryhmää laskee keskiarvoa näiden lisäksi. Näissäkin keskimääräinen kuolinikä on jo 

lähellä keskiarvoa. Vanhuuteen kuolleeksi ilmoitettujen keskiarvo on kuitenkin yli 13 vuotta. 

 

4.3.4 Lisääntyminen 

 

Keskimääräinen pentuekoko 

 

Samojedinkoirien keskimääräinen pentuekoko on jo pitkään ollut 5-6 pennussa. Kahdeksan pennun 

pentue ei ole kuitenkaan harvinaisuus. Viimeisen kymmenen vuoden aikana (2007 – 2017) 

pentuekoko on vaihdellut 4,9:sta 5,9:ään. Suurin pentuekoko oli vuonna 2007 ja pienin 2015. 

Yksiselitteistä syytä pieneen pentueeseen on vaikea löytää ja tuskin sellaista onkaan. Osa on 

keinosiemennettyjä, osa luonnollisten astumisten tulosta. On syytä kuitenkin kiinnittää huomiota 

siihen, onko pentuekoon pienentyminen jatkuva suunta, vai kääntyykö se uudestaan nousuun (kuvio 

9). 

 

Kuvio 9. 

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

Kesimääräinen pentuekoko 2000-luvulla
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Astumisvaikeudet 

 

Samojedien astutus onnistuu pääsääntöisesti hyvin. Joillakin uroksilla on todettu huonolaatuista 

siemennestettä iän karttuessa, mutta nämä ovat poikkeuksia. Nartut antavat astua, jos ajankohta vain 

on oikea. 

 

Tiinehtymisvaikeudet 

 

Toisinaan narttuja jää tyhjäksi, eikä syytä osata arvata hyvin sujuneen astutuksen jälkeen. Nämä 

ovat kuitenkin satunnaisia tapauksia, eikä oire jostain suuremmasta ongelmasta 

lisääntymisterveydessä. 

 

Synnytysongelmat 

 

Samojedit synnyttävät pääsääntöisesti omin voimin alakautta. Toisinaan voi olla polttoheikkoutta 

tai kalkin puutetta, mikä hidastaa synnytystä. Polttoheikkoudesta kärsinyt narttu saattaa kuitenkin 

synnyttää täysin normaalisti seuraavan tiineyden päätteeksi.  

 

Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla 

 

Samojedinartut ovat hyviä emoja. Jalostustoimikunnalla ei ole tiedossa kuin yksi ilmoitus 

kasvattajalta, jossa narttu ei huolehtinut pennuista aivan niin intensiivisesti kuin olisi voinut toivoa. 

Toisaalta jalostustoimikunta ei ole toistaiseksi aktiivisesti kerännytkään tietoa asiasta, vuoden 2010 

terveyskyselyä lukuun ottamatta.  

 

Pentukuolleisuus 

 

Jalostustietojärjestelmässä eivät näy sellaiset pennut, jotka syntyivät, mutta eivät eläneet 

rekisteröintiin saakka tai syntyivät kuolleena. Tämä tieto kuitenkin on Kennelliitossa rekisteröintien 

yhteydessä kerättynä, mutta rotujärjestöllä ei ole pääsyä tähän dataan. Asiaa ei ole samojedien 

joukossa aktiivisesti tutkittu, vuoden 2010 terveyskyselyä lukuun ottamatta, jonka vastausprosentti 

oli hyvin pieni. Pentueraporttia on suunniteltu kasvattajien käyttöön ja se julkaistaan heti sen 

valmistuttua. Sitä kautta toivotaan saatavan tietoa tästäkin asiasta. 
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Synnynnäiset viat ja epämuodostumat 

 

Joitakin häntämutkia todetaan joissain pentueissa silloin tällöin. Napatyriä tulee myös ilmi 

satunnaisesti. Kitalakihalkiot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Toisinaan pennuilla on 

takajaloissaan kannukset, jotka aikaisemmin on poistettu heti syntymän jälkeen. Tätä ei enää saa 

laillisesti tehdä, joten jatkossa voidaan näyttelykehässä nähdä takakannuksilla varustettuja 

samojedinkoiria. Rotujärjestö suhtautuu tähän ominaisuuteen neutraalisti, mutta toisaalta 

takakannusten ei myöskään toivota yleistyvän. Ominaisuus on vahvasti perinnöllinen ja kulkee 

tietyissä suvuissa. 

 

Samojedinkoirat altistuvat sikiönkehityksen aikana samanlaisille uhkille, kuin muutkin 

koiranpennut. Silloin tällöin voi syntyä pentuja, joilla on jokin ominaisuus, joka luokitellaan 

epämuodostumaksi. Jos tällaisia pentuja on pentueessa vain yksi, se tuskin on geneettinen ongelma. 

Jos samaa löytyy useammalta, on ongelman syy suurella todennäköisyydellä perimässä. Näiden 

ongelmien kartoittamiseen on suunnitteilla jo edellä mainittu pentueraportti, joka kasvattajan tulisi 

toimittaa rotujärjestölle jokaisesta pentueesta. 

 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

 

Ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet, jotka altistavat rodun yksilöt sairauksille tai 

lisääntymis- ja hyvinvointiongelmille 

 

Samojedikoiran anatomia on erittäin terve, jos koira on tyypillinen rotunsa edustaja. Niillä ei ole 

anatomiasta johtuvia terveys- tai lisääntymisongelmia. 

 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

 

Keskeisimmät ongelmakohdat 

 

Samojedinkoirien suurimmat terveysongelmat ovat lonkkavika, distichiasis ja glaukooma. Ne 

voivat aiheuttaa koiralle suurta kipua ja epämukavuutta. Muut silmäsairaudet eivät aiheuta koiralle 

kipua, joten niitä ei voida pitää vastaavana ongelmana kuin ylimääräisiä ripsiä ja silmänpainetautia. 
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Ongelmien mahdollisia syitä 

 

Lonkkadysplasia on monitekijäinen sairaus. Sen vastustaminen pelkkään koiran omaan 

lonkkatulokseen (fenotyyppi) nojautuen on osoittautunut tehottomaksi. Sitä on yritetty jo 30 vuotta, 

turhaan. Samojedinkoirien lonkkatilastoissa toivoisi tapahtuvan käänne parempaan seuraavan 10 – 

15 vuoden aikana, jos kasvattajat käyttävät vain keskitasoa paremmilla lonkkaindekseillä 

varustettuja koiria siitokseen. Tässä on kuitenkin se ongelma, että koiria ei kuvata kattavasti ja kun 

samojedinkoirien lonkkadysplasian periytyvyys on varsin korkea, sukulaistenkin tuloksilla on suuri 

merkitys yksilön indeksille.  

 

Distichiasis on myös monitekijäinen, tai mahdollisesti toistojaksojen määrään perustuva sairaus. 

Sen vastustaminen on myös mahdotonta pelkän koiran fenotyypin perusteella. Tällä hetkellä ei 

valitettavasti ole kuitenkaan muitakaan keinoja käytettävissä. Ongelma on liian laajalle levinnyt, 

osin kasvattajien välinpitämättömyyden, osin entisaikojen puutteellisten silmätarkastuslausuntojen 

vuoksi, joihin näitä luomikarvoja ei aikoinaan merkitty. Tällä hetkellä ei ole mahdollista sulkea 

siitoksesta kaikkia sairaita tai edes riskikoiria. Onneksi kaikkia koiria luomikarvat eivät pahasti 

haittaa aiheuttaen silmävuotoa ja kipua. 

 

Glaukooma on perinnöllinen silmäsairaus, mutta sen periytymismekanismia ei tunneta. Sairastuneet 

koirat ovat harvoin ihan nuoria ja ovat saattaneet ehtiä jopa lisääntyä. Ongelma on lisäksi sairauden 

akuutti luonne, jolloin apu pitää saada välittömästi ja raportointi sairastapauksista rotujärjestölle jää 

hoitamatta. Sairaus, jonka syynä on silmän rakenteellinen epämuodostuma, on äärimmäisen vaikea 

vastustaa jalostuksellisin keinoin, koska mukana on useita eri geenejä. Lisäksi moni koiranomistaja 

ei teetä gonioskopiaa, koska ei koe saavansa siitä mitään lisäarvoa. Toisaalta osa kasvattajista ja 

aktiiviharrastajista ei luota täysin gonioskopiatutkimusten laatuun. 

 

4.4. Ulkomuoto 

 

4.4.1 Rotumääritelmä 

 

SAMOJEDINKOIRA 212 

(SAMOIEDSKAïA SABAKA) 

Alkuperämaa: Pohjois-Venäjä ja Siperia 

Vastuumaa: Pohjoismaat/PKU 
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(Hyväksytty: PKU 22.7.1997, FCI 17.11.1997, käännös SKL-FKK 4.2.1998) 

 

KÄYTTÖTARKOITUS: Seura- ja rekikoira. 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Samojedinkoira on saanut nimensä Pohjois-Venäjällä ja Siperiassa 

asuneiden samojediheimojen mukaan. Heimojen asuttaman alueen eteläosissa valkoisia ja mustan- 

ja ruskeankirjavia koiria käytettiin poronpaimennukseen, pohjoisempana olleet puhtaanvalkoiset, 

luonteeltaan lauhkeammat koirat olivat metsästys- ja rekikoiria. Samojedien koirat elivät kiinteässä 

yhteydessä isäntäväkeensä, ne jopa nukkuivat kodassa ja lämmittivät heitä. Englantilainen 

eläintieteilijä Ernest Kilburn Scott vietti vuonna 1889 kolme kuukautta samojediheimojen parissa ja 

toi mukanaan Englantiin ruskean Sabarka-nimisen urospennun. Hän tuotti myös Uralin 

länsipuolelta kermanvärisen nartun nimeltä WhiteyPetchora ja Siperiasta lumivalkoisen Musti-

nimisen uroksen. Näistä muutamasta koirayksilöstä sekä tutkimusretkikuntien mukanaan tuomista 

uusista koirista alkoi nykyinen samojedinkoira kehittyä. Ensimmäinen rotumääritelmä vahvistettiin 

Englannissa 1909. 

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, tyylikäs, valkoinen arktinen pystykorva. Olemus 

ilmentää voimaa, kestävyyttä, viehkeyttä, notkeutta, arvokkuutta ja itseluottamusta. Silmien muoto 

ja asento sekä hieman ylöspäin vetäytyneet suupielet muodostavat rodulle tyypillisen ilmeen nk. 

"samojedinhymyn". Sukupuolten väliset erot ovat selvät. 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Runko on noin 5 % säkäkorkeutta pitempi. Rintakehän syvyys 

on hieman pienempi kuin puolet säkäkorkeudesta. Kuono-osa on suunnilleen samanpituinen kuin 

kallo. 

 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen, avoin, tarkkaavainen ja eloisa. Heikosti 

kehittynyt riistavietti. Ei koskaan arka eikä aggressiivinen. Erittäin sosiaalinen. Ei sovellu 

vahtikoiraksi. 

PÄÄ: Vahva ja kiilamainen. 

Kallo-osa: Sekä edestä että sivulta katsottuna vain hieman kaartuva. Levein kohta on korvien 

kohdalla. 

Otsapenger: Selvä, ei liiaksi korostunut. Erittäin vähäinen otsauurre. 

Kirsu: Hyvinmuodostunut, väriltään mieluiten musta. Tiettyinä aikoina vuodesta kirsun pigmentti 

voi olla haalistunut ns. "talvikirsu", kuitenkin kirsun reunoissa tulee aina olla tummaa pigmenttiä. 

Kuono-osa: Voimakas ja syvä, suunnilleen kallon pituinen, kirsua kohti hieman tasaisesti 

kapeneva, ei suippo eikä karkea. Kuononselkä on suora. 
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Huulet: Tiiviit, mustat ja jokseenkin täyteläiset. Suupielet ovat hieman ylöspäin vetäytyneet 

muodostaen rodulle tyypillisen "samojedinhymyn". 

Leuat / hampaat / purenta: Leuat ja hampaat ovat vahvat. Säännöllinen ja täydellinen, leikkaava 

purenta. Normaali hammaskaavio. 

Silmät: Tummanruskeat ja syvälle sijoittuneet. Melko kaukana toisistaan, hieman vinot ja 

mantelinmuotoiset. Ilme "hymyilevä", ystävällinen, tarkkaavainen ja älykäs. Silmäluomien reunat 

ovat mustat. 

Korvat: Pystyt, suhteellisen pienet, paksut, kolmionmuotoiset ja hieman kärjistään pyöristyneet, 

liikkuvat; korkealle kiinnittyneet ja kallon leveydestä johtuen kaukana toisistaan. 

KAULA: Vahva, keskipituinen ja kauniisti kaartuva. 

RUNKO: Säkäkorkeutta hieman pitempi, syvä ja tiivis, mutta notkea. 

Säkä: Selvästi erottuva. 

Selkä: Keskipitkä, lihaksikas ja suora. Nartun selkä voi olla hieman pitempi kuin uroksen. 

Lanne: Lyhyt, hyvin vahva ja erottuva. 

Lantio: Täyteläinen, vahva, voimakaslihaksinen ja hieman viisto. 

Rintakehä: Leveä, syvä ja pitkä, ulottuu lähes kyynärpäiden tasolle. Kylkiluut ovat selvästi 

kaareutuneet. 

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on kohtuullisesti kohoava. 

 

HÄNTÄ: Suhteellisen korkealle kiinnittynyt. Koiran ollessa tarkkaavainen tai liikkeessä häntä 

kiertyy kaaressa eteenpäin tiiviisti selän yli laskeutuen reidelle. Lepoasennossa häntä voi riippua ja 

se ulottuu kintereeseen. 

RAAJAT 

Eturaajat 

Yleisvaikutelma: Varma-asentoiset, lihaksikkaat ja vahvaluustoiset. Edestä katsottuna suorat ja 

yhdensuuntaiset. 

Lavat: Pitkät, tiiviit ja viistot. 

Olkavarret: Viistot, tiiviisti rungon myötäiset ja suunnilleen lapojen pituiset. 

Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset. 

Ranteet: Vahvat, mutta joustavat. 

Välikämmenet: Hieman viistot. 

Käpälät: Soikeat, pitkävarpaiset ja joustavat, suoraan eteenpäin suuntautuneet. Varpaat ovat 

kaareutuneet ja hieman erillään toisistaan. Päkiät ovat kimmoisat. 

Takaraajat 



74 
 

Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, hyvin vahvalihaksiset. 

Reidet: Keskipitkät, kohtalaisen leveät ja lihaksikkaat. 

Polvet: Hyvin kulmautuneet. 

Kintereet: Melko matalat ja hyvin kulmautuneet. 

Välijalat: Lyhyet, voimakkaat, pystyasentoiset ja yhdensuuntaiset. 

Käpälät: Kuten etukäpälät. Kannukset tulee poistaa. 

LIIKKEET: Voimakkaat, vaivattomat ja väsymättömiltä näyttävät; askel on pitkä. Eturaajojen 

askel on vetävä, takaraajoissa hyvä työntövoima. 

KARVAPEITE 

KARVA: Runsaskarvainen, paksu, joustava ja tiheä arktinen karvapeite on kaksinkertainen: 

aluskarva on lyhyttä, pehmeää ja tiheää, peitinkarva pitempää, karheampaa ja suoraa. Karvapeite 

muodostaa varsinkin uroksilla niskassa ja lapojen kohdalla päätä kehystävän kauluksen. Päässä ja 

raajojen etupuolella karvapeite on lyhyttä ja sileää, korvien ulkopinnalla lyhyttä, pystyä ja sileää. 

Korvien sisäpinta on hyvin karvoittunut. Reisien takaosassa karvapeite muodostaa housut. 

Varpaiden välissä on suojaava karvoitus. Häntä on tuuheakarvainen. Narttujen karvapeite usein 

lyhyempää ja laadultaan pehmeämpää kuin urosten. Oikeanlaatuisessa karvassa on aina erityinen, 

luonnollinen hohde. 

Väri: Puhtaan- tai kermanvalkoinen, tai valkoinen ja keksinvärinen (perusvärin oltava valkoinen, 

jossa hieman keksinvärisiä alueita). Ei koskaan saa vaikuttaa vaaleanruskealta. 

KOKO 

Säkäkorkeus: Ihannesäkäkorkeus uroksilla 57 cm, sallittu poikkeama +/-3 cm, nartuilla 53 cm, 

sallittu poikkeama +/-3 cm. 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 

vakavuuteen. 

selvät rakennevirheet 

kevyt luusto 

heikko sukupuolileima 

pidättyväinen luonne 

keltaiset silmät 

pehmeät korvat 

tasapurenta 

tynnyrimäinen rintakehä 

kaksoiskierteinen häntä 

matalaraajaisuus 
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paha länkisäärisyys tai pihtikinttuisuus 

laineikas, kauttaaltaan lyhyt tai pitkä, pehmeä, riippuva karva. 

 

VAKAVAT VIRHEET: Pigmenttikatkot silmäluomissa tai selvärajaiset pigmenttikatkot huulissa. 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

arkuus tai vihaisuus 

sinisilmäisyys tai keskenään eriväriset silmät 

ylä- tai alapurenta 

muut kuin pystyt korvat 

muu karvan väri kuin rotumääritelmässä mainittu. 

 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 

kivespusseihin. 

Lisäys 4.10.2001 "Hylkäävät virheet: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä." 

 

Samojedinkoirat ovat pääsääntöisesti rotumääritelmän mukaisia ja suuria ulkomuodollisia ongelmia 

ei rodussa esiinny. Suomalaisten koirien taso on maailmanlaajuisestikin melko korkea.  

 

Sukupuolten välisiin eroihin tulee kiinnittää huomiota. Rotumääritelmän mukainen koko sallii 

suuren vaihtelun, mutta tavoitteena tulisi olla ihannekoko, uroksilla 57 cm ja nartuilla 53 cm. 

Sukupuolileiman tulee olla selvä koosta riippumatta. Kokonaisuus ja mittasuhteet ovat tärkeämmät 

kuin koko, niin kauan kuin ollaan rotumääritelmän rajoissa. Ääripäiden ei kuitenkaan toivota 

yleistyvän. Samojedinkoiran luusto on koiran kokoon nähden vahva, mutta koira ei saa kuitenkaan 

vaikuttaa kömpelöltä tai raskaalta. Yleisemmät virheelliset rotutyypit ovat susimainen tyyppi, jolla 

on pitkä selkä, pitkät korvat ja kuono. Karhumainen tyyppi, jolla on matalat raajat ja joka on 

raskastekoinen. Sekä suomenpystykorvamainen tyyppi, jolla on hennot raajat, terävä kuono ja 

neliömäinen runko. 

 

Rodun erityispiirre, samojedihymy, tulee ehdottomasti säilyttää. Joillain yksilöillä on hieman 

kapeita kuono-osia. Kuono-osa ei saa myöskään olla liian lyhyt tai liian raskas. Melko pieniä 

hampaita esiintyy joskus, myös heikkoja alaleukoja. Tyypilliseen ilmeeseen tulee kiinnittää 

huomiota. Silmien väri on tummanruskea, mutta joitakin vaaleita ja pyöreitä silmiä näkee. Myös 

silmien malli sekä muoto vaikuttavat suuresti samojedinkoiran ilmeeseen. Joitakin kookkaita ja 

vähäkarvaisia korvia esiintyy. Silmäluomien reunojen tulee olla mustat, mutta kirsu haalistuu usein 
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talvisin. Ns. talvikirsu ei saisi vaikuttaa arvosteluun näyttelyssä. Pigmenttikatkot luetaan vakaviksi 

virheiksi ja näitä ei tulisi sallia. Silmäpigmentit ovat pääasiallisesti kunnossa, mutta huulissa näkee 

katkoja. 

 

Joillakin koirilla on pitkiä lanneosia. Häntien kiinnitykseen tulee kiinnittää huomiota. Ala-asentoisia 

häntiä esiintyy, mutta häntä ei myöskään saa olla liian tiiviinä selän yllä. Sekä etu- että takaraajojen 

tulee olla varma-asentoiset ja yhdensuuntaiset. Oikearakenteinen ja hyvin kulmautunut etuosa on 

nykyään melko harvinainen. Pehmeitä ranteita ja heikkoja välikämmeniä on rodussa jonkin verran. 

Korkeita kintereitä näkee joillain yksilöillä.  

Takakannuksia ei saa nykyään poistaa. Ne eivät ole rodussa toivottu ominaisuus, mutta muilta osin 

huippuyksilön siitoskäyttöä ei tulisi takakannusten takia hylätä, vaan se tulisi parittaa koiran kanssa, 

jonka suvussa ei ominaisuutta esiinny. Näyttelyssä tasavahvoista koirista takakannuksellinen 

häviää. Koska kannusten poistaminen on useassa maassa lain vastaista, on rotujärjestö tehnyt 

aloitteen syksyllä 2017 seuraavan lauseen poistamiseksi FCI:n rotumääritelmästä: Kannukset tulee 

poistaa. 

 

Liikkeestä täytyy näkyä, että samojedi on kykenevä työskentelemään alkuperäisen 

käyttötarkoituksensa mukaisesti. Liian lyhyt tai voimaton askel ei ole oikea, mutta ei myöskään 

liian lennokas ”showliikunta”. Tällainen liikunta on näyttävää ja pitkäaskelista, mutta siitä puuttuu 

työntövoima. Liikkeessä koiran pään olisi oltava matalalla, rungon edessä. 

 

Karvan laatu on tärkeämpi kuin määrä. Arktisen koiran turkki on runsas, mutta se ei saa olla 

liiallinen. Liian pitkä turkki ei myöskään ole toivottava. Kauluksia näkee vähenevässä määrin. 

Rotumääritelmän mukainen keksinväri ei saisi vaikuttaa näyttelyarvosteluun. Samojedinkoira ei ole 

trimmattava rotu, mutta pieni siistiminen näyttelyissä sallitaan. 

 

Rodunomainen samojedinkoira on arktinen, keskikokoinen ja tasapainoisesti rakentunut koira. 

Rodussa ei esiinny koiran terveyttä vaarantavia epäterveitä piirteitä. Samojedi ei myöskään ole ns. 

muotirotu, rodun rekisteröinnit ovat jo vuosia säilyneet melko samoina.  

 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

 

Samojedinkoirilla näyttelykäyntejä on vuosittain n. 1500 (Taulukko 17). Koiria näyttelyä kohden on 

esitetty keskimäärin reilu 20, mutta viime vuosina on ollut näkyvissä laskua näyttelykäynneissä. 
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Erikoisnäyttelyitä järjestetään yksi vuosittain eri puolilla Suomea. Ulkomaiset näyttelykäynnit 

lisääntyivät 2000-luvulla ja sen myötä myös ulkomaisia valionarvoja myönnetään aikaisempaa 

enemmän. 

                  Taulukko 17. Näyttelykäynnit Suomessa 2004-2017 

 Näyttelykäynnit yht. Näyttelyiden lukumäärä Koiria/näyttely 

2004 1063 65 16 

2005 1190 61 20 

2006 1327 70 19 

2007 1434 67 21 

2008 1484 69 22 

2009 1742 70 25 

2010 1658 73 23 

2011 1664 70 24 

2012 1578 74 21 

2013 1641 72 23 

2014 1803 79 23 

2015 1486 81 18 

2016 1452 81 18 

2017 1494 99 15 

 

Vuosina 2003 - 2016 syntyneistä koirista näyttelyissä on käynyt vuotta kohden 76 - 129 koiraa, 

riippuen osittain kyseisenä vuonna syntyneiden koirien määrästä (Taulukko 18). Näihin lukuihin on 

laskettu vain kotimaiset koirat. Karkeasti arvioiden voisi sanoa, että vajaa puolet kunakin vuonna 

syntyneistä käy näyttelyssä vähintään kerran. 

 

Taulukko 18. Vuosina 2003-2016 syntyneiden koirien näyttelykäynnit 

Vuosi Syntyneet ko. vuonna Näyttelyissä käyneet 

2003 237 110 

2004 206 100 

2005 257 116 

2006 226 97 

2007 279 126 

2008 242 110 

2009 180 87 

2010 290 129 

2011 203 106 

2012 179 82 

2013 235 114 

2014 169 76 

2015 244 82 

2016 223 89 
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Yleisimmin laatuarvosana on ollut erinomainen (Kuvio 10). Erittäin hyvää esiintyy jonkin verran, 

mutta hyvää, sekä tyydyttävää jo melko harvoin. Taulukossa ei ole huomioitu arvostelua ’ei voida 

arvostella’, eikä hylättyä tulosta. Kaaviossa on mukana vain kotimaiset koirat. 

 

 

Kuvio 10. Vuosina 2003 - 2016 syntyneiden koirien laatuarvostelut näyttelyistä 

 

 

Rotujärjestö on järjestänyt jalostustarkastuksia vuodesta 1981. Keskimäärin näitä on noin yksi 

vuodessa ja ne pyritään järjestämään eri puolilla Suomea (Taulukko 19).  
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Taulukko 19. 

 

 

 

Jalostustarkastuslomake jäljittelee samojedinkoiran rotumääritelmää. Siinä on ollut yleensä 

mahdollisuus tarkastajan kirjalliseen kommentointiin, mutta joinain vuosina on ollut käytössä 

rastitettava lomake. Jalostustarkastuksessa koirat tutkitaan yksityiskohtaisemmin kuin näyttelyissä. 

Suurimmalla osalla koirista ei ole ollut jalostuksen estävää ominaisuutta, mutta lomakkeeseen on 

kirjattu jalostuksessa huomioitavia seikkoja.  

 

Rotujärjestön jalostusvaatimuksissa nartulta vaaditaan kolme näyttelykäyntiä, mutta yhden käynnin 

voi korvata virallisella jalostustarkastuksella. Vuonna 1999 järjestettiin ensimmäinen 

jälkeläistarkastus ja tästä lähtien niitä on ollut varsinaisen jalostustarkastuksen yhteydessä. 

Jälkeläistarkastuksessa on isä/emä jälkeläisineen, pentumäärää ei ole rajattu. 

 

 

Paikka Aika
Koirien 

lukumäärä
Paikka Aika

Koirien 

lukumäärä

Pihtipudas 20.9.1981 8 Kauhajoki 25.8.2001 12

Äänekoski 2.7.1983 11 Kiiminki 10.3.2002 24

Äänekoski 27.7.1985 31 Ylämaa 11.5.2002 26

Lieto 12.4.1986 20 Vesilahti 1.9.2002 20

Eura 2.8.1986 12 Siikaranta 21.9.2002 17

Nurmijärvi 25.10.1987 38 Kauhajoki 7.9.2003 9

Turku 20.3.1988 7 Kiiminki 14.3.2004 17

Joensuu 1.6.1991 15 Kauhajoki 23.7.2006 23

Laihia 29.6.1991 23 Kaakamo 20.8.2006 15

Kiiminki 22.3.1992 11 Kiiminki 17.3.2007 25

Ylämaa 7.11.1992 34 Ylämaa 30.8.2008 22

Piimäkallio 9.7.1994 32 Jyväskylä 20.9.2009 15

Vesilahti 20.8.1995 19 Kiiminki 22.11.2009 9

Utajärvi 17.9.1995 24 Juurussuo 27.11.2011 16

Lapua 3.8.1997 18 Kauhajoki 22.7.2012 16

Ylämaa 13.9.1997 26 Kempele 17.11.2013 12

Lapua 31.7.1999 20 Espoo 14.5.2015 21

Vierumäki 25.9.1999 4 Kauhajoki 12.9.2015 26

Kiiminki 19.3.2000 17 Kauhajoki 2.7.2017 16

Viitasaari 18.6.2000 16 Espoo 8.10.2017 12

JALOSTUSTARKASTUKSET
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4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

 

Samojedinkoira on rotumääritelmän mukaan seura- ja rekikoira. Rotua on alun perin käytetty myös 

poronpaimennukseen ja metsästykseen. Samojedinkoira on keskikokoinen, toiminnallinen ja 

tyylikäs arktinen pystykorva. Yleisvaikutelmasta tulee näkyä, että se rakenteensa puolesta edelleen 

soveltuu rekikoiraksi. Rakenne pyritään säilyttämään terveenä ja rotumääritelmän mukaisena, sekä 

säilyttämään rodun erityispiirteet. 

 

Oikeat mittasuhteet ovat tärkeät valjakossa työskentelevälle koiralle, sillä on oltava riittävä 

raajakorkeus. Rungon pituus on noin 5 % enemmän kuin säkäkorkeus. Koira ei saa olla liian pieni 

tai liian suuri, ei myöskään liian kevyt tai liian raskas. Etu- ja takakulmausten tulee olla 

tasapainossa. Oikealaatuinen, säänkestävä turkki on tärkeä arktisissa olosuhteissa työskentelevälle 

koiralle. Liian pehmeään ja pitkään turkkiin tarttuu lumi helpommin. Myös seurakoiralle 

oikealaatuinen turkki on tärkeä. Vaikka samojedi yleensä mielletään ns. turkkiroduksi, ei sen 

turkinhoito saa olla liian työlästä huonon laadun takia. 

 

Samojedinkoiran ulkomuoto on säilynyt yhtenäisenä, koska se ei ole jakautunut ns. näyttely- ja 

käyttötyyppiin. Rodusta löytyy useita koiria, jotka osallistuvat molempiin harrastusmuotoihin. 

Rodun nykyinen rakenne mahdollistaa samojedin alkuperäisen käyttötarkoituksen, mutta se 

mahdollistaa myös monipuolisuuden monien muidenkin harrastuslajien suhteen. 

 

 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

 

Rotumääritelmän mukainen samojedi on keskikokoinen ja terverakenteinen. Rodussa ei esiinny 

epäterveitä piirteitä, jotka vaikuttaisivat haitallisesti koiran terveyteen. 

 

Heikkorakenteisia etuosia esiintyy useilla yksilöillä. Koirilla ei ole riittävästi etukulmauksia ja ne 

voivat olla myös turhan kapeita. Tämän rakenteellisen seikan parantamisen tekee vaikeaksi se, että 

ongelma esiintyy kaikissa maissa. Joillakin koirilla on myös liian painuneita välikämmeniä. 

Ranteiden kuuluu olla vahvat, mutta joustavat ja välikämmenten hieman viistot. Työkoiran 

toimivuus voi kärsiä kyseisistä virheistä. Ongelmaan on kiinnitetty huomiota ja sitä seurataan, jotta 

se ei yleistyisi. Etuosan väärä rakenne voi altistaa ongelmille mahdollisesta terveestä 

geeniperimästä huolimatta.  
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Hymyilevä samojedi-ilme on tärkeä. Tyypillinen ilme muodostuu oikea-asentoisista ja -muotoisista 

silmistä ja korvista, sekä ylöspäin vetäytyvistä suupielistä. Oikeaan ilmeeseen vaikuttavana tekijänä 

korvien oikea koko ja muoto ovat myös tärkeitä. Ilme on hymyilevä, ystävällinen, tarkkaavainen ja 

älykäs. Rodussa esiintyy jonkin verran ”ilmeettömiä” koiria eli vaadittava rodunomainen hymy 

puuttuu.  Kaunisilmeisiä koiria löytyy Suomesta, sekä useista muista maista ja tähän on siis 

jalostuksella melko helppo vaikuttaa. Ongelman syy voi olla kenties se, että jalostuksella on haettu 

toimivaa ja tervettä rakennetta pitäen oikeaa päätä ja ilmettä toisarvoisena tavoitteena. Samojedi-

ilme on kuitenkin rodun erityispiirre ja siihen tulee myös kiinnittää huomiota terveen rakenteen 

lisäksi. Tämän lisäksi tulee huomioida, että sukupuolileiman tulee olla selkeä.  

 

Näyttelyt ohjaava jalostusta jossain määrin. Kasvattajat hakevat näyttelyissä menestyvien koirien 

ominaisuuksia ja nämä eivät aina ole täysin rotumääritelmän mukaisia. Tuomareilla ja kasvattajilla 

on omat mieltymyksensä ja näkemyksensä millainen ihannesamojedin kuuluisi olla. 

Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutusta ja tuomarikollegioita järjestetään tarpeen 

mukaan. Rodun kasvattajia tiedotetaan jäsenlehdessä Valkoturkissa, yhdistyksen kotisivuilla, 

sosiaalisessa mediassa ja kasvattajapäivillä. 

 

Ulkomaisten koirien käytöllä voidaan myös yrittää parantaa esiintyviä puutteita. Eri maissa 

painotetaan hieman eri ominaisuuksia ja maailmanlaajuisesti rodun seuraaminen voi tuoda 

onnistuneilla valinnoilla apua ongelmiin. Riskinä ovat negatiiviset ominaisuudet, jotka usein voivat 

tulla yllätyksenä. Yhteistyö eri maiden kasvattajien kesken on lisääntynyt ja jalostusmateriaalia on 

kohtuullisen helposti saatavilla. Kolmen vuoden välein järjestettävässä World Samoyed Meeting –

tapahtumassa mietitään eri maiden edustajien kesken mm. ulkomuoto- ja rakenneongelmia. 

 

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 

TOTEUTUMISESTA 

 

Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi 

 

Samojedinkoirien edellinen JTO oli voimassa 2013 - 2017.  
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Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi 

 

Tätä edellinen jalostuksen tavoiteohjelma kirjoitettiin 1985, eikä sitä koskaan päivitetty ennen kuin 

uusi mallirunko tuli voimaan. 

 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

 

Käytetyimmät jalostusurokset voidaan jakaa Suomessa yleensä kahteen ryhmään, näyttelykoiriin ja 

koiranjalostuksen perusperiaatteet puutteellisesti sisäistäneiden omistajien käyttämiin uroksiin. 

Näyttelyissä menestyneet urokset jättävät usein myös jotain hyvää ulkomuodostaan jälkeläisilleen, 

mutta valitettavasti nekin ovat jättäneet myös silmäsairaita ja lonkkavikaisia jälkeläisiä (Taulukko 

20). Kun pentuja tehdään paljon lyhyessä ajassa, ei ensimmäisiäkään jälkeläisiä ole 

terveystarkastettu, kun uusia syntyy. Tämä on suuri ongelma monen jalostusuroksen kohdalla. 

Kukaan ei tunnu välittävän mihin suuntaan lonkkaindeksi kehittyy, jos jälkeläisiä kuvataan. 

Siitokseen käytetään koiria, joiden jälkeläisnäyttö ei puolusta uusien pentueiden teettämistä, mutta 

”jospa kokeiltaisiin vielä tuollakin yhdistelmällä”. Kun uros menestyy hyvin näyttelyissä, sen 

palveluksille on paljon kysyntää. Olisi kaikkien yhteisen edun mukaista ajatella monta 

koirasukupolvea eteenpäin, geenipoolimme on kakkien yhteistä pääomaa ja kaikkien tulee huolehtia 

sen hyvinvoinnista. Paljon pentuja tuottavissa kenneleissä saattaa olla omat urokset, jotka 

huolehtivat astumisesta. Kaikki on helppoa, kun saman yhdistelmän voi tehdä jopa monta kertaa, ja 

pennut saa hyvin myytyä. Näiden urosten jälkeläiset menevät useimmiten todellisesta tilanteesta 

täysin tietämättömille pennunostajille. Kasvattajalla ei näytä olevan mitään muita tavoitteita 

kasvatustyössään, kuin pentujen tuottaminen. Näitä pentuja ei juurikaan terveystarkasteta ja niistä ei 

koskaan kuulla mitään, mutta ne näkyvät urosten ensimmäisen polven jälkeläismäärissä, mutta 

todella harvoin toisen polven jälkeläisissä. 

 

 

Taulukko 20. Urosten jälkeläistilasto 2013 – 2017. 

  
Nimi 

Pentuja 
Lonkat Silmät 

Tutkittuja Sairaita 1. indeksi  2. indeksi Tutkittuja  Sairaita  

1 STEEL LADY RAMSES 30 46% 31% 109 108 40% 14% 

2 ARTTULAN LYSTI 30 7% 50% 102 93 3% 100% 

3 PARK-CLIFFE COOL'S OF WHITE SIBERIAN 22 24% 71% 110 86 10% 33% 

4 ASSANDINE'S LUMINIFEROUS 21 48% 40% 112 106 43% 11% 

5 ARTTULAN NASTA LAUTAAN 21 67% 21% 114 117 52% 18% 
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Nimi Pentuja 
Lonkat Silmät 

Tutkiyyuja Sairaita 1 indeksi 2 indeksi Tutkittuja Sairaita 

6 JÄÄHELMEN SNOW STAR 20 48% 33% 112 102 48% 50% 

7 GAMBLER GENERATION DE SANNA GOURSKA 20 25% 60% 103 97 20% 50% 

8 AKEMOSS GREAT GANDALF 19 60% 53% 111 98 56% 29% 

9 LUMILILJA FALDO 19 21% 75% 100 87 16% 0% 

10 JÄÄHELMEN LUCKY BOY 19 42% 38% 109 92 42% 25% 

11 FUN SAM TAIANOMAINEN TUUTTI 19 26% 40% 120 111 21% 50% 

12 JEDLIGAN'S GOINGNUTS-KIWI 16 50% 38% 109 96 46% 8% 

13 SAM SIRIUS DON FABULOUS 15 68% 36% 109 95 68% 21% 

14 FUNNY FABRIC ONE FOR FUN 15 56% 27% 101 96 52% 57% 

15 AKEMOSS ILMARINEN 15 20% 33% 117 106 33% 60% 

16 FUNNY FABRIC KILLER MOJITO 15 53% 62% 110 104 67% 0% 

17 FUNNY FABRIC DOUBLE BUBBLEGUM 14 50% 14% 99 105 50% 29% 

18 IKILIIKKUJAN EDDIE OF VOYAGE 14 57% 62% 95 95 64% 11% 

19 JÄÄHELMEN WIND OF CHANGE 14 93% 62% 104 94 86% 8% 

20 SNOWMIST FULL TILT 14 21% 33% 110 107 29% 25% 

21 SILVERY TWINKLE'S AUGUST LITTLE SECRET 14 29% 75% 109 93 21% 33% 

22 FUNNY FABRIC LIGHTNING MC QUEEN 13 0% 0% 113 107 0% 0% 

23 AGRARIUM COOL CHIVALROUS COLE 13 69% 44% 111 101 54% 43% 

24 JÄÄHELMEN MADE FOR YOU 13 46% 0% 120 118 23% 33% 

25 ICIVEITICAN UPSIDER UP-TO-DATE 13 77% 0% 114 119 77% 20% 

 

 

 

 

Nartut eivät useinkaan saa kuin 1-2 pentuetta elämänsä aikana, vaikka rodusta löytyy 

jalostusnarttuja, joilla on ollut jopa 5 pentuetta (Taulukko 21). Nämä nartut ovat lähellä suositeltua 

40 jälkeläisen määrää elinaikana koiraa kohti. Narttujenkin välillä on suuria eroja toisen polven 

jälkeläisten määrässä. Suuriin toisen polven jälkeläismääriin päästään jo muutaman siitosmatadorin 

avulla narttujenkin puolella. Kasvattajilla ja urosten omistajilla on vastuu pitää jokaisen yksilön 

jälkeläismäärä sopivana suhteessa populaation kokoon.  
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 Taulukko 21. Narttujen jälkeläistilasto 2013 – 2017. 

  

Nimi Pentuja 

Lonkat Silmät 

Tutkittuja  Sairaita 
1. 

indeksi  
2. 

indeksi 
Tutkittuja  Sairaita  

1 TALVITUULI TUULINEN TULIKUKKA 19 38% 20% 110 107 26% 40% 

2 ICIVEITICAN RHIA THE ICY DAKIRI 18 89% 44% 99 91 89% 0% 

3 CHANZONET FILLING CARAMEL 18 82% 11% 99 100 44% 12% 

4 RHEIA GENTLE'S OF WHITE SIBERIAN 16 31% 80% 110 88 0% 0% 

5 WHITE LEGEND HEARTBREAKER 16 46% 67% 113 102 37% 33% 

6 POLAR MIST IKILIIKKUJAN GRACE 16 19% 67% 113 111 38% 0% 

7 FROSTBITE'S KEEP ON LOVING 15 27% 75% 118 110 20% 100% 

8 JARLEIN DARLING DELAILA 14 14% 0% 117 117 7% 0% 

9 IKILIIKKUJAN BUCKEYE O'ROCKY 14 64% 0% 98 103 64% 11% 

10 SNOWMIST UNTOLD UNITY 14 43% 50% 112 102 43% 0% 

11 DEVILISH ANGEL DE SANNA GOURSKA 13 31% 50% 107 103 38% 0% 

12 MAAILMANKORVEN BULLETPROOF VESTA 13 89% 0% 108 113 89% 0% 

13 JARLEIN DAISY 12 16% 0% 108 107 16% 50% 

14 ARTTULAN OOLALAA ALBIINA 12 33% 50% 104 92 42% 0% 

15 WINTER DAY'S REASON TO BE LOVED 12 83% 50% 105 101 83% 0% 

16 JÄÄHELMEN WINDY NIGHT WHISPER 12 60% 0% 97 91 60% 33% 

17 JEWEL'S WHITE'S JOY TO VRETAHOF 12 25% 100% 99 88 17% 50% 

18 ARTTULAN IHQU NOKKELA 12 80% 25% 100 99 80% 0% 

19 SNOWMIST TOUCH OF MAGIC 11 82% 33% 110 101 82% 11% 

20 TÄHEKIIR WHITE REA OF HARDY 11 38% 0% 97 95 9% 0% 

21 IKILIIKKUJAN TRACES OF TROUBLE 11 14% 100% 115 105 14% 0% 

22 WHITE JANE'S ALLWAYS MILKSHAKE 10 75% 33% 115 112 66% 20% 

23 FROSTBITE'S MAKE THE RIGHT MOVE 10 80% 62% 115 100 70% 14% 

24 TALVITÄHTI BELLATRIX 9 89% 37% 106 101 77% 0% 

25 HELMINAUHAN ELÄMÄN SÄVEL 9 55% 100% 107 96 44% 75% 

26 LA CHICA YE-YE DE TARAZAR 9 55% 40% 99 96 55% 40% 

 

 

 

Edellä olevissa taulukoissa esitetyt arvot on kerätty jalostustietojärjestelmästä huhtikuun alussa 2018. 

Päivitetyt tiedot voi katsoa sieltä. Indeksit laskivat käytännössä kaikilla samojedinkoirilla elokuussa 2017, 

kun hyvin vanhojen koirien dataa ei enää huomioitu indeksien laskennassa. Teorian mukaan 

samojedinkoirilla ei olisi pitänyt indeksien juurikaan muuttua päivityksen yhteydessä, mutta toisin kävi. 

Indeksien olisi pitänyt laskea vain roduilla, joilla on tapahtunut edistymistä lonkkaterveydessä. Näinhän 

samojedien kohdalla ei ole käynyt, päinvastoin. 
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5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

 

 

 Taulukko 22. Edellisen JTO:n tavoitteiden toteutuminen 

Tavoite Toimenpide Tulos 

Korkeatasoinen ulkomuoto Koiria vertaillaan ulkomaiseen 

populaatioon 

Toteutunut 

Vakaa populaatiokoko Kysyntä ja tarjonta kohtaavat Toteutunut 

Koko terve kanta 

siitoskäyttöön 

Terveystarkastukset yleistyvät Ei ole toteutunut 

Käyttökoekäynnit yleistyvät Kannustetaan rekiurheiluun Toteutunut 

Lonkkadysplasia vähenee Kuvattavien koirien määrä 

nousee 

Ei ole toteutunut 

Silmäsairaudet vähenevät Uudelleen peilaus 

vanhempana ja gonioskopian 

teettäminen 

Ei ole toteutunut 

Ei jakaudu eri linjoihin Rodunomainen ulkomuoto  Toteutunut 

 

 

Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus 

 

Liian suuri osa kannasta jää siitoskäytön ulkopuolelle. Niitä ei terveystarkasteta PEVISA:n 

mukaisesti. Jos tietyt nartut eivät tekisi monia pentueita, olisi markkinoilla tilaa uusille nartuille, 

koska kysyntä ja tarjonta vastaavat toisiaan varsin hyvin. Vuosien 2008 ja 2017 välillä siitokseen 

käytettiin 289 eri narttua. Pentueita tänä aikana oli yhdestä neljään narttua kohti. Toisen polven 

jälkeläisiä nollasta 80:een. Toisessa polvessa tapahtuu paljon geenipoolin vinoutumista ja tätä tulisi 

pyrkiä välttämään. Uroksista liian pieni määrä jatkaa sukuaan. Sen pitäisi olla samaa 

suuruusluokkaa narttujen kanssa, jotta matadorijalostuksen uhkat pienenisivät ja geneettinen 

monimuotoisuus rodussa ei entisestään kapenisi. Suunta on viime vuosina ollutkin parempaan 

suuntaan, mutta silti viimeisen 10 vuoden aikana siitokseen käytettiin vain 220 eri urosta. Niiden 

pentuemäärä vaihteli yhdestä kahdeksaan. Kaksi urosta on siittänyt rotujärjestön asettaman 
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maksimäärän pentuja, neljäkymmenetä. Näillä kummallakin on myös yli 50 toisen polven 

jälkeläistä. Uroksia jää siitoskäytön ulkopuolelle enemmän kuin narttuja. Kasvattajien tulisi saada 

urospennun ostajat suhtautumaan myönteisesti terveystutkimuksiin ja koiran viemiseen näyttelyyn, 

edes sen vaaditun yhden kerran. Jo tämä avaisi lisää mahdollisuuksia siitosurosten valintaan. 

 

Jalostussuositusten ja PEVISA:n ajantasaisuuden arviointi 

 

PEVISA:ssa vaaditaan lonkkakuvaus ja silmätarkastus, joka ei saa olla 18 kk vanhempi. 

Silmätarkastusväliä haluttiin vuonna 2013 lyhentää, koska vanhempia koiria ei välttämättä tutkittu 

uudestaan ennen siitoskäyttöä. Kortikaalinen kaihi oli lisääntynyt populaatiossa ja tällä muutoksella 

haluttiin hillitä sen leviämistä ja saada yli 5-vuotiaat koirat uudelleen peilaukseen ja kortikaaliset 

kaihitapaukset esiin. Tämä ei ole täysin toteutunut, koska vanhoja koiria silmäpeilataan edelleen 

valitettavan vähän. 

 

Jalostussuosituksissa vaaditaan uroksilta yksi näyttelykäynti tuloksella EH. Tällä halutaan varmistaa 

koiran rodunomaisuus ja normaali luonne. Nartulta vaaditaan kolme näyttelykäyntiä, josta 

vähintään yksi tuloksella EH. Nartun luonne vaikuttaa oppimisen kautta pentujen elämään vielä 

suuremmalla voimalla kuin uroksen. Tästä syystä siltä vaaditaan urosta enemmän meriittejä.  

 

Lonkkakuvaustulos saa olla A – C. C-lonkkaiselle vaaditaan terve parituskumppani, jonka indeksi 

on vähintään 107. Tällä pyritään saamaan seuraavasta sukupolvesta edellistä terveempi. Kaikkien 

yhdistelmien keskiarvon tulisi olla vähintään 103. Tällä tavoitteella ei saada aikaan nopeaa 

lonkkatilanteen paranemista, mutta ei sen pitäisi myöskään huonontua. Ulkomaisilta uroksilta ei 

indeksiä voida vaatia, jolloin sovelletaan vain fenotyyppiin (ilmiasuun) perustuvaa valintaa. 

 

Vain silmiltään terveet koirat jatkavat sukuaan. Tähän sääntöön on yksi poikkeus, distichiasis. 

Kahta distichiasis-koiraa ei tulisi parittaa, mutta tätä sääntöä joidenkin kasvattajien on vaikea 

noudattaa.  Sairaus on laajalle levinnyt populaatioon.  

 

Allergisia tai atooppisia koiria ei saa siitokseen käyttää. Samoin epileptistä tai sellaisen jälkeläisen 

aiemmin jättänyttä koiraa ei tule käyttää siitokseen. Tämä vaatimus on helppo toteuttaa ja sitä 

noudatetaan hyvin. 
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Nartun tulee olla täyttänyt kaksi vuotta ja uroksen 1½ vuotta ennen astutusta. Ikärajoja noudatetaan 

melko hyvin, koska ne ovat linjassa yleisen koirien hyvinvoinnin kanssa ja noudattavat SKL:n 

linjauksia. 

 

Sukusiitosprosentti tulisi yhdistelmässä jäädä alle 6,25:n. Tämä toteutuu useimmissa yhdistelmissä. 

Silti myös liian korkeita sukusiitosprosentteja joissakin pentueissa riskeistä huolimatta toteutetaan. 

 

Vaikeaksi on osoittautunut vaatimus, jossa edellisiä jälkeläisistä puolet tulisi olla tutkittuna. 

Uroksella vaatimus täyttyy kymmenen, nartulla viiden pennun jälkeen. Vaatimus on erittäin 

järkevä, kun ajatellaan perinnöllisten sairauksien vastustamista, mutta monille kasvattajille tuottaa 

suurta tuskaa motivoida pennunostajia terveystutkimuksiin. Jos laadusta ei ole väliä, voidaan koirat 

jättää tutkimatta ja omistajat motivoimatta, mutta se ei palvele rodun etua. Sekä silmäsairauksien, 

että lonkkavian vastustamisessa ovat tärkeitä myös sisarusten tulokset. Ei riitä, että vain siitokseen 

käytettävät koirat tutkitaan. 

 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

  

6.1 Jalostuksen tavoitteet 

 

Samojedi on rotumääritelmän mukaan seura- ja rekikoira, jonka kanssa harrastetaan aktiivisesti 

ulkoilua, näyttelyitä ja talvisia koiraurheilulajeja. Samojedin tulee säilyä monipuolisena 

harrastuskoirana ilman että rotu jakautuu käyttö- ja näyttelylinjoihin. Samojedin tulee jatkossakin 

pysyä koko perheen seurakoirana silti säilyttäen arktiset rekikoiraominaisuutensa. Erityisen tärkeää 

on vaalia rodun terveystilannetta ja monimuotoisuutta, sekä samalla pyrkiä säilyttämään kanta 

ulkomuodoltaan korkeatasoisena. 

 

Jalostuspohja 

 

Tavoitteena on, että populaation koko pysyisi vakaana ja tehollinen populaatio koko riittävänä. 

Geenipohjaa pyritään laajentamaan siten, että kotimainen kanta on mahdollisimman tehokkaassa 

käytössä eli käytettyjen urosten ja narttujen suhde mahdollisimman lähellä 1:1 ja ulkomaista 

siitosmateriaalia pyritään hyödyntämään harkitusti ja maltillisesti. Monimuotoisuuden kartoitus 
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geenitestillä lisääntyy seuraavina vuosina ja testien tuloksia aletaan tulevaisuudessa hyödyntää 

jalostusvalinnoissa. 

 

Käyttäytyminen ja luonne 

 

Samojedinkoiran luonne pyritään säilyttämään rotumääritelmän mukaisena, reki-, harrastus- ja 

seurakoiralle sopivana. Luonneongelmat eivät lisäänny rodussa, vaan vähentyvät. Arkoja tai 

aggressiivisia koiria ei käytetä jalostukseen. Kasvattajat kiinnittävät huomiota käyttämänsä 

siitosmateriaalin luonteeseen. Kannustetaan omistajia viemään koiria luonnetestiin, Kennelliiton 

luonnekuvaukseen ja MH-luonnekuvaukseen. Testattujen koirien määrän toivotaan lisääntyvän 

seuraavien vuosien aikana. Näiden tuloksia hyödynnetään jalostusvalinnoissa samoin kuin 

näyttelyissä, jalostustarkastuksissa ja rodunomaisissa kokeissa kertyvää tietoa koiran luonteesta.  

 

Käyttöominaisuudet 

 

Kasvattajien ja harrastajien tietoisuus ja kiinnostus käyttöominaisuuksia kohtaan on lisääntynyt ja 

sen myötä koirien testaaminen rodunomaisissa käyttökokeissa lisääntynyt. Käyttöominaisuuksien 

säilyttäminen pysyy yhtenä jalostuksen tavoitteista ja rotu säilyy alkuperäiseen 

käyttötarkoitukseensa sopivana, luonteen ja ulkomuodon, sekä turkin määrän- ja laadun osalta.  

 

Terveys ja lisääntyminen 

 

Lonkkaniveldysplasia saadaan vähenemään rodussa. Lonkkavian vastustaminen ja sairaiden 

osuuden vähentäminen on osoittautunut lyhyellä aikavälillä haasteelliseksi ja lyhyen aikavälin 

tavoite vähentää sairaiden osuutta 30 prosenttiin ei ole toteutunut. Pitkällä aikavälillä pyritään 

edelleen vähentämään lonkkavikaisten osuutta, sekä tavoitellaan, että myös D- ja E-lonkkaisista 

tulee satunnaistapauksia. Tavoitteena ollut lonkkakuvattujen koirien määrän lisääminen lyhyellä 

aikavälillä 60 kuvausprosenttiin ei ole myöskään toteutunut. Tavoitteena on, että kuvattujen koirien 

määrän lisääntyminen ja lonkkaindeksien käyttö jalostuskoirien arvioinnissa parantavat tilannetta.  

 

Silmäsairauksien osalta tutkittujen koirien määrä lisääntyy ja myös vanhoja jalostukseen käytettyjä 

koiria tutkitaan uudelleen nykyistä enemmän. Silmätarkastettujen koirien määrää pyritään lisäämään 

niin, että lyhyellä aikavälillä päästäisiin 60 tutkimusprosenttiin. Tavoitteeseen nähden suunta on ollut 

hieman laskeva viime vuosina. Tällä hetkellä esiintyvien silmäsairauksien tutkittuihin suhteutetut 
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määrät eivät lisäänny, vaan ennemminkin vähenevät. Jalostusvaatimuksiin tehtiin tarkennus 

vuonna 2016: Jos yhdistelmässä toisella on muutama ylimääräinen ripsi, tulee toisen olla ollut 

aina terve cilia aberrantan suhteen ja sen sukurasitteen sairauden suhteen mahdollisimman pieni. 

Ajan myötä myös niiden määrä suhteessa tutkittujen määrään vähenee. Lyhyen aikavälin 

tavoitteena on saada mahdollisimman runsaasti gonioskopiatutkittuja koiria, jotta saataisiin kattava 

kuva populaation pektinaattiligamentin ja etukammiokulman mahdollisesta kehityshäiriöstä. 

 

Rotujärjestö suosittaa myös kyynärnivelten tutkimusta. Viime vuosien tutkimusikäisten 

tutkimusprosentti on tällä hetkellä reilu 20. Kyynärnivelten tilannetta halutaan kartoittaa paremmin, 

koska muutoksia on alkanut löytyä.     

 

Muiden sairauksien osalta tavoitteena on kerätä tietoa ja selvittää nykytilannetta. Niiden esiintyvyys 

rodussa ei lisäänny. Mikäli populaatiossa tulee ilmi sairauksia, joita ei tällä hetkellä ole, niiden 

leviäminen pyritään estämään välittömästi. Rotujärjestön tietojen mukaan lisääntymisongelmat 

rodussa ovat harvinaisia. Tavoitteena on, että tilanne säilyy ennallaan, eivätkä lisääntymisongelmat 

yleisty.  

 

Ulkomuoto 

 

Rotu säilyy ulkomuodoltaan yhtenäisenä, eikä esimerkiksi tuontikoirien käyttäminen erottele sitä 

erilaisiin tyyppeihin. Rotu ei myöskään jakaudu käyttö- ja näyttelylinjaan, vaan ulkomuoto säilyy 

yhtenäisenä. Rakenne pyritään säilyttämään terveenä ja rotumääritelmän mukaisena. Lisäksi 

pyritään säilyttämään rodun erityispiirteet.  

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

 

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 

 

Rotujärjestö päivittää jalostukseen käytettävien koirien vähimmäisvaatimuksia tarpeen mukaan. 

Jalostustoimikunta esittää hallitukselle muutoksia, jonka hallitus hyväksyy mahdollisten päivitysten 

jälkeen. Pentueet, jotka täyttävät kaikki alla olevat vaatimukset, otetaan pentulistalle astutuksen 

tapahduttua ja saavat maininnan: ”Pentue täyttää kaikki siitoskoirien vähimmäisvaatimukset”. Pentue, joka 

ei täytä kaikkia vähittäisvaatimuksia pääsee listalle vasta pentujen synnyttyä, sekä saa maininnan: ”Pentue 

ei täytä kaikkia siitoskoirien vähittäisvaatimuksia sekä huomion minkä kohdan vaatimukset eivät täyty”. 
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Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää siitokseen, vaikka sen muut ominaisuudet olisivat 

suvunjatkamiseen sopivia. 

  

Suositukset yksittäisen koiria maksimijälkeläismäärälle 

Yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärä on 40 pentua. Aiemmassa JTO:ssa määrä oli 50 pentua, 

mutta se on liian suuri, jos pyritään turvaamaan rodun geneettinen monimuotoisuus nykyisillä 

rekisteröintimäärillä. Jalostustoimikunta ottaa silloin tällöin yhteyttä urosten omistajiin, kun uhkana 

on matadorijalostukseen siirtyminen. Huomiota tullaan kiinnittämään myös toisen sukupolven 

pentumäärään, muutamien jalostusyksilöiden toisen polven pentumäärät ovat liian suuria 

populaation kokoon nähden. 

 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 

 

Jalostuspohja 

 

Rotujärjestö pyrkii tiedotuksella lisäämään kasvattajien tietoisuutta rodun populaationtilanteesta, sekä 

sen merkityksestä rodun terveydelle. Riittävän geenipohjan säilyttämistä tuetaan kannustamalla 

käyttämään monipuolisesti koiria siitokseen, sekä välttämään yksittäisen uroksen liikakäyttöä 

suhteessa populaation kokoon. Aiemmin jalostustoimikunta ehdotti jalostuskyselyiden 

vastauksissa uroksia, joiden käyttäminen laajentaa jalostuspohjaa. Jalostustoimikunta ei ole 

antanut urosehdotuksia heinäkuun 2016 jälkeen, mutta kuitenkin vastaa kasvattajien omiin 

urosehdotuksiin. Hyväksyttyjen pentueiden listalle pääsevät vain pentueet, joiden 

sukusiitosprosentti jää alle 6,25:n kuuden sukupolven mukaan laskettuna. 

 

Kasvattajia kannustetaan uusien jalostuskoirien tuonnissa. Tämän asian merkitystä riittävälle 

geenipohjalle tiedotetaan järjestön lehden kautta. Myös pentulistalle pääsyn vaatimuksia on 

kevennetty ulkomaisten urosten käytön osalta. Ulkomailta jalostuslainassa olevaa urosta saa käyttää 

lyhyen ajan sisällä useammalle nartulle kuin suomalaista urosta, mutta näissäkään olosuhteissa ei 

tule 40 pennun rajaa ylittää. Tämän toivotaan kannustavan kasvattajia tuomaan yhdessäkin uroksia 

jalostuslainaan ja näin voitaisiin populaation perimään saada mahdollisesti vaihtelua. Aikuista 

urosta lainaamalla tai tuomalla spermaa ulkomailta, voi olla mahdollista saada käyttöön uros, jolla 

on jo näyttöä sen sopivuudesta jalostukseen. Tämä on suuri etu verrattuna pennun ostamiseen 

ulkomailta, sillä pennun sopivuudesta tulevaan jalostuskäyttöön ei ole tietoa. Jalostuslainauroksien, 
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tuontisperman ja tuontikoirien käytöstä saa lisää tietoa Kennelliiton koirarekisteriohjeesta. 

Jalostustoimikunta seuraa 40 pennun rajaa sekä toisen polven jälkeläismäärää. Määrien ollessa 

huolestuttavia, otetaan yhteyttä riskikoirien omistajiin.  

 

Rotujärjestö SAMY ylläpitää verkkosivustoa (samy.fi), facebookissa samojedinkoira yhdistys ry- 

sekä jalostustoimikunta kasvattajille suunnattua kasvattajaryhmä-sivua. Tuodaan rotua esille, jotta 

kiinnostus rotuun säilyy pennunostajien keskuudessa ja rodusta on saatavilla todenmukaista tietoa 

rotuvalinnan perusteiksi. Tällä pyritään takaamaan tasainen pentujen kysyntä ja sitä kautta 

populaation koko.  

 

Samojedinkoirat ovat olleet aktiivisesti mukana monimuotoisuutta kartoittavassa MyDog DNA-

tutkimuksessa. Pilottivaiheessa jäsenistöä kannustettiin osallistumaan rotujärjestön lehden ja 

verkkosivujen kautta. Pilottivaiheen osallistumisaktiivisuuden ansiosta rodusta on käytössä perimän 

monimuotoisuuden kuvaaja. Kasvattajia ja jalostusurosten omistajia kannustetaan tutkituttamaan 

koiriensa monimuotoisuutta ja toivotaan, että tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää 

jalostusvalinnoissa ja huolehtia näin perimän monimuotoisuuden säilymisestä. Geenitestistä ja sen 

mahdollisuuksista tiedotetaan lehden ja internetin välityksellä, sekä rotujärjestön tapahtumissa. 

 

Käyttäytyminen ja luonne 

 

Rotujärjestön vaatimuksissa jalostukseen käytettäville koirille vaaditaan näyttelytuloksia, 

jalostustarkastusta tai hyväksyttyä rodunomaista koetulosta. Näissä arvioidaan osaltaan myös koiran 

luonnetta, eikä pentulistoille oteta aran tai aggressiivisen koiran pentuja. Kasvattajia pyritään 

kannustamaan koirien luonteen testaukseen luonnetestillä, SKL:n tai MH-luonnekuvauksella, sekä 

luonteen huomioimiseen siitoskoirien kohdalla tiedottamalla asiasta rotujärjestön lehdessä. 

Tarvittaessa jalostustoimikunta ohjaa kasvattajia jättämään luonteeltaan epätyypilliset koirat pois 

jalostuskäytöstä.  

 

Koirien luonteiden kehitystä seurataan näyttelyarvosteluiden, käyttökokeiden tulosten, 

luonnetestientulosten, luonnekuvausten ja jäsenistölle tehtävien kyselyiden perusteella. Eri testien 

tulokset julkaistaan verkossa ja kootusti JTO:ssa. Luonnetestien ja -kuvausten tuloksista tullaan 

tekemään yhteenvetoja muutamien vuosien välein, jos koiria testataan riittävästi. 
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Käyttöominaisuudet 

 

Rotujärjestö on perustanut uudelleen valjakkotoimikunnan vuonna 2007. Toimikunnan 

tarkoituksena on edistää valjakkotoimintaa lisäämällä harrastajien tietoisuutta ja neuvomalla heitä 

esimerkiksi järjestön tapahtumissa. Lisäksi rotujärjestön internet-sivuilla ja lehdessä julkaistaan 

valjakkoaiheisia juttuja, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta ja kiinnostusta käyttöominaisuuksia 

kohtaan.  

 

Rotujärjestö myös tukee jäsenyhdistyksiään käyttö- ja kilpailukokeiden järjestämisessä, sekä 

tiedottamalla niistä internetissä ja lehdessä. Vuodesta 2012 alkaen rotujärjestö on ollut myös 

mukana järjestämässä vuotuista kilpailukoetta, jossa osanotto on rajattu vain samojedinkoirille. 

Kokeen tarkoituksena on ollut madaltaa kynnystä lähteä rodunomaiseen kokeeseen. Samoin 

käyttökokeiden määrää on lisätty ja tarjottu samojedinkoirille etusija osallistua, koska 

käyttökokeiden paikat ovat viime vuosina loppuneet kesken. Lumitilanteen vuoksi kokeita on 

jouduttu joskus perumaan. IFSS:n kilpailusääntöihin on lisätty edellisen REK koesäännöstön 

muutoksen jälkeen kahden koiran kilpailuluokka. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan kahden koiran 

luokan lisäämistä myös REK koesäännöstöön. Kahden koiran luokka madaltaisi kynnystä 

harrastuksen aloittamiseen ja edesauttaisi rodun harrastajien mahdollisuutta osallistua kokeisiin.  

 

Rotujärjestö on yhdessä muiden arktisia vetokoiria harrastavien yhdistysten kanssa osallistunut 

käyttöominaisuuksia esille tuovaan ulkomuototuomareiden koulutukseen. 

 

Jalostusvaatimuksissa hyväksytty käyttö- tai kilpailukokeen tulos voi nartuilla korvata yhden 

vaadituista näyttelykäynneistä. Tämä huomioidaan myös jalostustoimikunnalle tulleissa 

urosehdotuksissa, jos uroksien ominaisuuksia on testattu rodunomaisissa kokeissa. 

 

Rotujärjestö palkitsee vuosittain menestyksekkäimmän agility-, rally-toko ja toko-koiran. 

Rotujärjestölehteen pyritään saamaan juttuja, joilla tehdään eri lajeja tunnetuksi. Näillä keinoilla 

kannustetaan rodun harrastajia lajien pariin, jolloin saadaan myös tietoa rodun soveltuvuudesta 

harrastuskoiriksi. 
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Terveys ja lisääntyminen 

 

Lonkkien ja silmien terveyden osalta rodulla on PEVISA-ohjelma, joka edellyttää jalostuskoirien 

tutkimista. Silmätarkastustulos on voimassa 18 kuukautta. Lonkkatulokset vaikuttavat 

siitoskäyttöön vuoden 2019 alusta. 

 

Rotujärjestö seuraa lonkkakuvaus- ja silmätutkimustuloksia sekä tutkimusprosentteja vuosittain ja 

tiedottaa niistä vuosikokouksessa ja lehdessä. Koska tuloksia voi seurata myös KoiraNet –jalostus-

tietojärjestelmästä, rotujärjestön tehtävä on ennen kaikkea tulosten merkityksen 

havainnollistaminen. Kasvattajia kannustetaan tutkituttamaan koiriaan tiedottamalla asiasta lehdessä 

terveysartikkelien ja jalostuspalstan yhteydessä, sekä puhumalla asiasta rotujärjestön tapahtumissa, 

kuten samojedipäivillä ja vuosikokouksissa. Lehden välityksellä pyritään jakamaan lisää tietoa 

kuvausten tärkeydestä myös nk. ”kotikoirien” omistajille. Rotujärjestön paikallisyhdistykset 

järjestävät myös silmä- ja lonkkajoukkotutkimustilaisuuksia, jolloin kannustetaan sellaisienkin 

koirien tutkimuksia, joita ei välttämättä käytetä jalostukseen. Näillä keinoilla pyritään saamaan lisää 

koiria tutkittua, jolloin tutkimusprosentit kasvavat ja kokonaistilanteesta saadaan luotettavammin 

tietoa. Rotujärjestö pyrkii saamaan lonkkakuvattujen ja silmätarkastettujen koirien määrän nousuun 

sitouttamalla kasvattajat JTO:n tavoitteisiin erilaisilla kannustimilla, joita ei toistaiseksi ole päätetty 

rotujärjestön hallituksessa tai keskusteltu vuosikokouksessa. Rotujärjestö kannustaa lisäksi kasvattajia 

tutkituttamaan koirien lonkkia ja silmiä myöntämällään kasvattajapalkinnolla, joka painottaa 

tutkittujen ja terveiden koirien määrää. 

 

Lonkkien osalta jalostusvaatimuksissa on rajoitukset, sekä koiran kuvaustulokselle, että 

yhdistelmän indekseille. Jälkeläisnäyttöä ja jälkeläisten riittäviä indeksejä vaaditaan jalostuskäytön 

alkupuolelta asti, jotta mahdollisesti huonoja lonkkia jättävät koirat jäisivät ajoissa pois 

jalostuksesta. Näillä keinoilla pyritään saamaan kasvattajat huomioimaan lonkkaindeksi 

konkreettisena työvälineenä rodun lonkkatilanteen parantamiseksi. 

 

Myös silmien osalta jalostusvaatimukset edellyttävät terveyttä, sekä jälkeläisnäyttöä siitoskoirien 

geneettisien ominaisuuksien arvioimisen tueksi. Vanhoilta koirilta, joita on käytetty jalostukseen, 

kehotetaan tutkituttamaan silmät jalostuskäytön jo päätyttyä. Asiasta tiedotetaan rotujärjestön 

lehdessä, sekä tapahtumissa. Nämä ovat pitkän aikavälin keinoja, joilla rodun silmäsairaustilannetta 

pyritään kartoittamaan ja parantamaan. Jos perinnölliseen harmaakaihiin saadaan rodulle soveltuva 

geenitesti, voidaan kantajia käyttää perimältään terveiksi todettujen yksilöiden kanssa ja näin 
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suojella rodun geneettistä monimuotoisuutta. Perinnöllisen harmaakaihin tutkimus on käynnissä 

Hannes Lohen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa. Vaikka mahdollisuus saada harmaakaihin 

geenitesti kestääkin ehkä vuosia, voidaan tästä saada uusia mahdollisuuksia rodun jalostukseen 

tulevaisuudessa. Vuoden 2015 jälkeen rotuyhdistys on suositellut tutkituttamaan koirien silmät 

myös gonioskopialla, lisääntyneiden glaukoomatapausten myötä.  

 

Pentulistalle ei hyväksytä sellaisen koiran jälkeläisiä, joka sairastaa epilepsiaa tai jotakin 

sisäelinsairautta, tai jonka jälkeläisellä näitä on todettu. Samoin allergiaa tai atopiaa sairastavan 

koiran jalostuskäyttö on kielletty. Näiden sairauksien osalta kerätään tietoa ja seurataan tilannetta. 

Rotujärjestön sivuilla on jatkuvasti saatavilla lomake, jolla voi ilmoittaa jalostustoimikunnalle, tai 

halutessaan julkisesti, koiransa sairaudesta tai yllättävästä kuolemantapauksesta. Sairauksista 

ilmoittamiseen kannustetaan myös lehden välityksellä ja asiasta muistutetaan järjestöntapahtumissa. 

Seurannasta on maininta myös yhdistyksen pentuaapisessa, joka tavoittaa suuren osan uusista 

samojedinkoiran omistajista. Mikäli jalostustoimikunta kuulee epävirallisesti jostakin 

sairaustapauksesta, pyritään koiranomistajaan olemaan yhteydessä ja pyytämään häneltä virallisia 

tietoja tapauksesta. Rotujärjestön sivuille on myös tekeillä kasvattajille oma sairauksista 

ilmoittamislomake, jolla voidaan raportoida koko pentueen osalta viat ja sairaudet, sekä myös 

lisääntymiseen liittyvät ongelmat. Sivuille on keväällä 2014 avattu lista, jossa koiran omistajan 

luvalla julkaistaan tietoa sairaustapauksista. Myös kohdennettuja terveyskyselyitä tiettynä vuonna 

syntyneille pyritään edelleen tekemään ja niiden tuloksista raportoidaan lehdessä. 

 

Rotujärjestö seuraa samojedinkoirien tilannetta myös ulkomailla. Tällä pyritään ennakoimaan 

mahdollisten ulkomailla esiintyvien terveysongelmien leviämisriskiä suomalaiseen populaation 

tuontikoirien mukana. Kun uutta tietoa saadaan, siitä kirjoitetaan rotujärjestön lehdessä ja lisätään 

näin kasvattajien tietoisuutta rodun tilanteesta muualla. 

 

Jalostustoimikunta huomioi terveysseikat kasvattajien urostiedustelujen vastauksissa ja tiedottaa 

kasvattajaa tiedossaan olevista yhdistelmään kuuluvista riskeistä. Eri sairauksista julkaistaan 

artikkeleita lehdessä ja kotisivuilla, jotta kasvattajat paremmin ymmärtäisivät sairauksia ja niiden 

merkitystä populaation, sekä yksittäisen sairaan koiran kannalta. Samoin kasvattajille ja 

pennunostajille löytyy tietoa eri sairauksista ja niiden merkityksestä rotujärjestön verkkosivuilta.  

 

Lisääntymisongelmien osalta tilannetta seurataan ja tarvittaessa tilanteeseen puututaan, jos 

ongelmia ilmenee. 
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Ulkomuoto 

 

Rotujärjestö järjestää jalostus- ja jälkeläistarkastuksia eripuolilla Suomea, sekä vuosittaisen 

erikoisnäyttelyn, joiden avulla seurataan samojedinkoirien ulkomuotoa. Rotumääritelmän 

tulkitsemisesta ja ulkomuodollisista virheistä tiedotetaan järjestön lehdessä artikkeleilla. 

Ulkomuodosta keskustellaan myös samojedipäivillä ja muissa rotujärjestön tapahtumissa. 

 

Samojedien kasvattajat ovat suurimmaksi osaksi aktiivisia näyttelyharrastajia ja ulkomuotoon 

kiinnitetään paljon huomiota. Tilannetta kuitenkin seurataan esimerkiksi sen osalta, etteivät käyttö- 

ja näyttelytyypit ala erota toisistaan. Jos tällaista kehitystä alkaisi ilmetä, siitä tiedotettaisiin 

jäsenistölle ja pohdittaisiin jatkotoimenpiteitä. 

 

Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutusta sekä tuomarikollegioita järjestetään 

Kennelliiton määräysten mukaisesti. 

 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

 

Nykyhetken vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Yhteenveto 

kaikilta tärkeiltä osa-alueilta: jalostuspohja, luonne, terveys ja rakenne 

 

.Jalostuspohja 

Vahvuudet Mahdollisuudet 

▪ Pieni sukusiitosprosentti 

▪ Käyttämätöntä materiaalia reservissä 

▪ Rotu melko yleinen kaikkialla maailmassa 

▪ Rekisteröintimäärät vakiintuneet, kysyntä 

vastaa tarjontaa 

▪ Geenitesti monimuotoisuuden 

kartoittamiseksi olemassa 

▪ Jalostuskoirien hankinta melko helppoa 

▪ Kannan monimuotoisuus osin lisättävissä 

ulkomaisilla koirilla mm 

keinosiemennyksen avulla 

▪ Yhdistelmän perimän monimuotoisuus 

mahdollista huomioida jalostusvalinnoissa 

Heikkoudet Uhat 

▪ Ulkomaisen koiramateriaalin taustoista ei 

tiedetä riittävästi 

▪ Ulkomaiset urokset eivät välttämättä lisää 

monimuotoisuutta, mutta voivat tuoda 

kantaan sairauksi 
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▪ Käyttämätöntä materiaalia reservissä: 

Käyttökelpoista siitosmateriaalia 

mahdollisesti hukataan siitoskäytön tai 

koiranäyttelyiden suhteen kielteisen 

asenteen vuoksi 

▪ urosten käyttöä ei haluta rajoittaa 

▪ Käytetyt koirat ovat läheistä sukua 

▪ Jalostusmateriaalia hukataan, kun 

hyvätasoisia ja terveitä koiria ei käytetä 

jalostukseen, jolloin monimuotoisuus 

kapenee 

▪ Tehollinen populaatio pienenee väärien 

jalostusvalintojen vuoksi 

▪ Linjaukset tunnettuihin kantajiin 

vakiinnuttavat sairauksia populaatioon 

▪ Toisen polven jälkeläismäärät 

 

Varautuminen ongelmiin: Kasvattajan ja jalostustoimikunnan yhteistyö, tehokas tiedottaminen ja 

seuranta. Geneettisen monimuotoisuuden arvioimisen mahdollisuudet otetaan käyttöön. Urosten 

maksimijälkeläismäärä 40 pentua elinaikana.   

 

 

  Käyttäytyminen ja luonne 

Vahvuudet Mahdollisuudet 

▪ Yleisesti ottaen luonne on 

rotumääritelmän mukainen, avoin ja 

sosiaalinen. 

▪ Sopeutuvuus uusiin tilanteisiin ja 

olosuhteisiin. 

▪ Aggression puute. 

▪ Luonne säilyy rotumääritelmän mukaisena, kun 

siihen kiinnitetään huomiota. 

▪ Sopii ns. vasta-alkajan koiraksi. 

Heikkoudet Uhat 

▪ Arasti käyttäytyviä / arkoja koiria on 

ja niitä kiellosta huolimatta käytetään 

siitokseen. 

▪ Harvat koirat käyvät luonnetestissä / 

luonnekuvauksessa. 

▪ Jos luonteen epätyypillisyyksiä ei karsita 

siitosvalinnoissa, epätyypilliset luonteet 

yleistyvät. 

 

Varautuminen ongelmiin: Ongelman tiedostaminen ja arkojen koirien siitoskäytön esto. 

Tiedottaminen ja jalostusneuvonta. 
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  Terveys 

Vahvuudet Mahdollisuudet 

▪ Yleisesti ottaen terve rotu. Ei yleisiä, henkeä 

uhkaavia perinnöllisiä sairauksia. 

▪ Sairauksien seurantalomake käytössä. 

▪ Kasvattajien avoimuudella ja yhteistyöllä 

saadaan perinnölliset sairaudet pysymään 

minimissä ja mahdollisuuksien mukaan 

vähenemään. 

▪ Yli puolet koirista lonkka- ja silmätarkastetaan. 

▪ Rodulle lasketaan lonkkaindeksit. 

▪ Geenitesti HC:hen kehitteillä. 

▪ Lisääntymisongelmat harvinaisia. 

 

 

▪ Indeksien käyttö lonkkaniveldysplasian 

vastustamisessa voi parantaa tilannetta. 

▪ Geenitestin käyttö HC:n vastustamisessa. 

Heikkoudet Uhat 

▪ Lonkkaniveldysplasia vaikeasti poistettavissa, 

indeksejä ei hyödynnetä riittävästi. 

▪ Silmäsairauksiin ei kiinnitetä tarpeeksi 

huomiota jalostusvalinnoissa. 

▪ Distichiasiksen osalta terveitä sukuja vähän. 

▪ Jälkeläisseurannan laiminlyönti uroksen 

siitoskäytön alussa. 

▪ Sairauksien perinnöllisyyden vähättely. 

▪ Tiedonsaanti PEVISA:n ulkopuolisista 

sairaustapauksista riittämätöntä, sairauksia 

salataan. 

▪ Ulkomaisen jalostusmateriaalin 

tuntemattomuus. 

▪ Terveystarkastamattomia koiria runsaasti  

▪ Lonkkavika säilyy tai yleistyy. 

▪ Silmäsairaudet pahenevat ja yleistyvät nopeasti, 

erityisesti distichiasis yleistyy. Glaukooma yleistyy. 

▪ Vakavat sairaudet yleistyvät, jos niistä ei 

tiedoteta avoimesti ja huomioida 

jalostusvalinnoissa. 

▪ Ulkomaiset koirat voivat tuoda kantaan uusia 

sairauksia. 

▪ kasvattajat jotka eivät korosta/tiedota 

terveystutkimuksien tärkeydestä, pentueet jäävät 

tutkimatta jolloin ei saada riittävästi tietoa 

populaation terveydestä ja jalostuskoirille 

jälkeläisnäyttöä 
. 

 

Varautuminen ongelmiin: Kasvattajien ja jalostustoimikunnan yhteistyö, tehokas tiedottaminen ja 

seuranta. PEVISA-ohjelma silmien ja lonkkienosalta. 
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Käyttöominaisuudet 

Vahvuudet Mahdollisuudet 

▪ Toimivia käyttökoiria tulee eri suvuista.  

▪ Käyttöominaisuuksia löytyy myös koirilta, 

joiden lähisukulaisia ei ole käytetty 

valjakossa. 

▪ Valjakkoharrastus ja rodunomaisiin 

kokeisiin osallistuminen ovat yleistymässä. 

▪ Rotu ei ole jakautunut käyttö- ja 

näyttölinjoihin. 

▪ Rodunomaisissa kokeissa käyneitä koiria 

löydettävissä jalostukseen. 

▪ Uusien koemuotojen käyttöönotto 

käyttöominaisuuksien testaamiseksi. 

▪ Uusien harrastajien kiinnostus 

käyttöominaisuuksiin  

Heikkoudet Uhat 

▪ Käyttöominaisuuksia ei kartoiteta kovin 

laajasti. 

▪ Käyttöominaisuuksien liika korostaminen 

muuttaa koiran rakennetta ei toivottuun 

suuntaan. 

 

Varautuminen ongelmiin: Järjestetään kokeita yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa ja 

tiedotetaan koetoiminnasta lehdessä ja verkkosivuilla. Pyritään saamaan aikaan epävirallisia 

käyttöominaisuuksien testausmahdollisuuksia yksittäisille koirille, ilman koko valjakon 

ilmoittamista harvalukuisiin kokeisiin. 

 

 

Ulkomuoto 

 

Vahvuudet Mahdollisuudet 

▪ Hyvärakenteisia koiria on eri suvuissa. 

▪ Kansainvälisesti katsottuna ulkomuodollisesti 

tasokas kanta.  

▪ Hyvin säilyneet arktiset ominaisuudet  

▪ Ulkomuodon tason säilyttäminen mahdollista. 

▪ Hyvää, rodunomaista rakennetta korostetaan 

terveyden ja käyttöominaisuuksien 

edellytyksenä. 

▪ Vaalitaan arktisia ominaisuuksia ja 

säänkestävää, oikeanmittaista- ja rakenteista 

turkkia 
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Heikkoudet Uhat 

▪ Huonorakenteisia etuosia esiintyy runsaasti. 

Koirat ovat liian suoria etuosiltaan ja 

välikämmenet joillakin liian pitkät ja löysät. 

▪ Työkoiran toimivuus kärsii. 

▪ Eri maista tuotujen koirien tyyppi vaihtelee. 

▪ ”Muotivirtaukset” muuttavat rakennetta 

huonompaan suuntaan.  

▪ Kiinnitetään huomiota vain yksityiskohtiin 

ja rakenteen toimivuus kärsii. 

▪ Etuosan rakenteen muuttuminen voi altistaa 

kyynärnivelsairauksille. 

▪ Rotutyyppi heikkenee. 

▪ Liian runsas ja/tai vääränlaatuinen turkki 

 

Varautuminen ongelmiin: vaalitaan rodunomaista rakennetta ja rotutyyppiä tiedottamalla ja 

kouluttamalla. 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

 

Joka vuosi 

 

• Erikoisnäyttely, joka kiertää eri vuosina eri puolilla Suomea 

• Jalostustarkastuksia tarpeen mukaan eri puolilla Suomea 

• Joukkoterveystarkastuksia tarvittaessa jäsenyhdistysten organisoimana 

• Tuomarikoulutusta 

• Tiedottamista ja tilastojen julkaisua tarpeen mukaan lehdessä ja verkkosivuilla 

• Vuosikokous kiertää eri puolilla Suomea 

• Käyttö- ja kilpailukokeita yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa 

• Kesäpäivät yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa 

• Jalostusneuvonta 

• Tapahtumissa järjestetään mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaluentoja jalostukseen 

liittyvistä aiheista 

• Tapahtumien yhteydessä järjestetään myös tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 

näytteenottoja koiragenetiikan geenipankkia tai monimuotoisuuskartoituksia varten 

• Järjestetään Samojedipäivät (koulutus- ja keskustelutapahtuma rodun harrastajille ja 

kasvattajille) tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 
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2014 

• Uuden mallirungon mukainen JTO valmistuu 

• Uusi PEVISA astuu voimaan 1.1.2014 

• Kasvattajille suunnatun pentueseurantalomakkeen julkaiseminen verkkosivuilla 

• Omistajien suostumuksella sairauslistojen julkaiseminen verkkosivuilla 

 

2015 

• Tutkitaan mahdollisuutta tehdä ”Poikamieslista” 4-10 vuotiaista uroksista, jotka täyttävät 

siitoskoirien vähimmäisvaatimukset, mutta joita ei ole käytetty siitokseen. Poikamieslistaa 

ei ole saatu toteutettua.  

 

2016 

• Selvitetään mahdollisuutta sitouttaa kasvattajat motivoimaan pennunostajat 

terveystutkimuksiin. Tämä edelleen kehitteillä. 

• Pyritään toteuttamaan käyttäytymiseen kohdistuva nettikysely koiranomistajille. Ei ole ollut 

resursseja toteuttaa. 

 

2017 

Yhteenveto JTO:n tavoitteiden saavuttamisesta 

2018 

•       Uusi PEVISA-ohjelma ja JTO:n päivitys 

• pentue / kasvattajaraportti 

•       Jalostustarkastusuudistus 

o   kaavakkeen uudistaminen 

o   uudet jalostustarkastajat 

•       selvitellään kannustimia, jolla tutkimusaktiivisuutta parannetaan.  

2019/2020 

• 2019 uusi PEVISA astuu voimaan  

• jalostustarkastuskoulutukset 
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• Terveystutkimusten tärkeyden korostaminen ja tästä tiedottaminen  

• selvitellään joukkotarkastusten järjestämistä yhdessä alueellisten yhdistysten sekä 

kasvattajien kanssa. Kasvattajien osallistaminen pennunostajan ohjaamiseksi alueellisen 

toiminnan pariin.  

• kerätään tietoa sairauksista jotka ovat yleistyneet, mm. vatsalaukunkiertymä 

• tarkastellaan gonioskopiatilastoja 

• Pyritään toteuttamaan käyttäytymiseen kohdistuva nettikysely koiranomistajille 

• Distichiasis-kysely 

2021/2022 

•       tarkastellaan lonkkatilastoja 

•       tarkastellaan kyynärniveltilastoja 

• pentu/kasvattajaraporttiseuranta 

2023 
 

•       Yhteenveto JTO:n tavoitteiden saavuttamisesta 

•       Uusi PEVISA-ohjelma ja JTO:n päivitys 
 

 

Toteutumisen seuranta 

 

Yhditys julkaisee intranetissä näyttelyarvostelut ja koetulokset. Jalostustoimikunta seuraa jatkuvasti 

JTO:n ja PEVISA-ohjelman vaikutusta ja julkaisee tarpeen mukaan tilastoja ja tietoa tilanteen 

kehittymisestä. Tavoitteet huomioidaan jatkuvasti jalostustoimikunnan työssä. Vuosikokouksen 

yhteydessä käsitellään jalostustoimikunnan vuosikertomus, jonka osana keskustellaan yhdessä 

rodun terveystilanteen kehittymisestä ja tutkimusprosenteista. 
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Liitteet 
 

ROTUJÄRJESTÖN ASETTAMAT VAATIMUKSET 

JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVILLE SAMOJEDINKOIRILLE 

         

Nämä vaatimukset ovat voimassa 1.1.2019 alkaen. 

 

Pentueen rekisteröinnin ehtona on rodun PEVISA-ohjelma (Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja 

sairauksien vastustamisohjelma).  

Samojedinkoirien PEVISA, voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023 

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva 

silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi. 

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen 

koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti C-lonkkaista käytettäessä yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee 

astutushetkellä olla vähintään 101.  

 

Rotujärjestön asettamat vaatimukset jalostukseen käytettäville samojedinkoirille täydentävät PEVISA-

määräyksiä. Jalostustoimikunta voi harkintansa mukaan painaviksi katsomistaan syistä poiketa näistä 

vaatimuksista, paitsi kohdan 4 osalta. Vaatimusten tulee täyttyä astutushetkellä. Jalostusvaatimukset täyttävät 

pentueet otetaan rotujärjestön ylläpitämälle pentulistalle astutuksen jälkeen. Ne pentueet, jotka eivät täytä 

kaikkia vaatimuksia, otetaan pentulistalle pentueen syntymän jälkeen. Syntyneiden listalle kirjataan pentueen 

kohdalle ne jalostusvaatimusten asiakohdat, jotka eivät pentueessa toteudu. 

 

TAVOITE: Siitokseen käytettävät koirat ovat henkisesti ja ruumiillisesti mahdollisimman terveitä ja 

rotumääritelmän mukaisia, eikä niillä saa olla rotumääritelmän mukaisia hylkääviä virheitä. Suunnitellun 

pentueen vanhemmilla ei ole samoja heikkouksia, vaan ne täydentävät toisiaan. 

 

1. Koiralla on näyttöä sen ulkomuodon ja luonteen sopivuudesta suvunjatkamiseen: 

Uroksella on vähintään yksi näyttelykäynti tuloksella laatuarvostelun EH, eikä yksikään ole koiran 

täytettyä 2 vuotta arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi HYL tai EVA. 
 
Nartulla on kolme virallista näyttelytulosta, joista ainakin yksi on laatuarvostelun EH, eikä yksikään 

ole koiran täytettyä 2 vuotta arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi HYL tai EVA. Yhden 

näyttelykäynnin voi korvata virallinen jalostustarkastus tai hyväksytty REK/REKÄ–tulos. 
 

2. PEVISA-vaatimusten lisäksi Kennelliiton jalostustietokannassa olevien lonkkaindeksien tulee 

kaikissa yhdistelmissä jäädä keskivertoa paremmaksi, eli vanhempien keskiarvon tulee olla 

vähintään 101, arvosteluvarmuuden ollessa molemmilla osapuolilla vähintään 72 %. Yhdistelmään, 

jonka molemmilla osapuolilla ei ole olemassa lonkkaindeksiä, indeksivaatimusta ei sovelleta. 

Rotujärjestö suosittelee myös kyynärnivelten tutkimusta. 
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3. Koiralla on virallinen, voimassa oleva silmätarkastuslausunto, eikä se osoita oireita perinnöllisistä 

silmäsairauksista kuten PPM, PHTVL/PHPV aste 2-6, katarakta, GRD, TRD, glaukooma, entropion, 

ektropion, korneadystrofia, PRA, kuivasilmäisyys tai kyynelkanavan kehityshäiriö, eikä sillä ole 

runsaita cilia aberranta -löydöksiä. Jos yhdistelmässä toisella on muutama ylimääräinen ripsi, tulee 

toisen olla ollut aina terve ja sen sukurasitteen sairauden suhteen mahdollisimman pieni. Ektooppista 

ciliaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää siitokseen. Gonioskopian teettämistä siitokseen käytettäville 

koirille suositellaan SKL:n ohjeen mukaisesti. Lievä tai kohtalainen ICAA tuloksen saanutta koiraa 

saa parittaa vain tutkitusti terveeksi todetun kanssa. Vakava ICAA -tuloksen saanutta koiraa ei tule 

käyttää siitokseen. Koiraa, jolla on silmäsairaita jälkeläisiä, ei pääsääntöisesti tule käyttää siitokseen.  

4. Koiraa ei saa käyttää siitokseen, jos sen on todettu sairastavan epilepsiaa tai jotakin sisäelinsairautta 

tai sen jälkeläisissä on todettu sairauksia, joiden syy on todennäköisesti perinnöllinen. Sairastapaukset 

tulee aina raportoida jalostustoimikunnalle. Atopiaa tai allergiaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää 

siitokseen.  

5. Siitokseen käytettävän nartun alaikäraja on astutushetkellä 24 kk ja uroksen 18 kk. Ensikertalaisen 

nartun yläikärajaksi suositellaan astutushetkellä 5 v, muutoin 8 v. Keinosiemennystä ei saa käyttää 

koiran ensimmäisen pentueen aikaansaamiseksi. 

6. Sukusiitosprosentin on jäätävä aina alle 6,25 % kuuden sukupolven mukaan laskettuna. Koirien 

geneettisen monimuotoisuuden testaamista suositellaan ja sen tuloksen ollessa tiedossa, pyritään 

parittamaan mahdollisimman eriperintäiset yksilöt keskenään. 

7. Kun uroksella on Suomessa rekisteröitynä kymmenen tai nartulla viisi pentua, tulee sen jälkeläisistä 

olla tutkittu vähintään 50 % lonkkien ja silmien osalta riittävän hyvin tuloksin: jälkeläisten 

lonkkaindeksien keskiarvo on vähintään 101 ja silmät pääsääntöisesti terveitä vähintään vuoden 

ikäisenä tutkittuna. Jälkeläisen silmäsairaus käsitellään tapauskohtaisesti huomioiden kunkin yksilön 

sukurasite. 

 

Tästä kohdasta voidaan poiketa Suomeen siitoskäyttöön määräajaksi (1-2 vuotta) lainatun uroksen 

kohdalla, jota kuitenkin koskevat vaatimukset muilta osin kuten suomalaisomistuksessa olevaa 

koiraa.  

8. Kasvattaja on rotujärjestön ja Suomen Kennelliiton jäsen, ja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton 

kasvattajasitoumuksen.  

9. Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan vastaisesti kasvatustyössään, 

koiranpidossaan tai pentujen myynnissä. 
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