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Vastuullinen koirankasvatus Suomessa ja sen tulevaisuus
Julkisessa keskustelussa ja tiedotusvälineissä on yleistynyt hyvin pinnallinen näkemys
koiranjalostuksesta. Täysin vastuutonta pentujen teettämistä ja pentutehtailua kutsutaan
koiranjalostukseksi, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä jalostuksen kanssa - eikä varsinkaan mitään
tekemistä suomalaisen, vastuullisen koirankasvatuksen kanssa.
”Eläinsuojelulain uudistamisen yhteydessä on usealta taholta korostettu jalostukseen käytettävien
koirien terveyttä, mikä on itsestään selvää jokaiselle vastuullisesti toimivalle kasvattajalle.
Äärimmillään on vaadittu jopa tiettyjen rotujen kieltämistä. Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry
pitää tiettyjen rotujen kieltolistaa ja muita pakottamiseen tähtääviä toimia äärimmäisen
vaarallisina keinoina. Tämä johtaisi siihen, että ongelmiksi koettujen rotujen kasvattaminen siirtyisi
järjestäytyneen kennelmaailman ulkopuolelle: pennut jäisivät rekisteröimättä Suomen
Kennelliittoon, niiden terveystarkastuksia ei tehtäisi tai ainakaan niiden tuloksia ei kirjattaisi
talteen julkiseen tietokantaan - ja näitä rotuja alettaisiin tuoda ulkomailta epämääräisiltä tahoilta.
Kieltojen sijaan terveysongelmista kärsiviä rotuja tulisi kehittää terveempään suuntaan
yhteistyössä kasvattajien kanssa.”, näkee Suomen Koirankasvattajien hallituksen jäsen
varatuomari Marja Blomqvist.
”Suomessa rotukoirien kasvatuksesta vastaavat varmasti eräät maailman vastuullisimmat ja
valveutuneimmat koirankasvattajat. 1900-luvun alusta aina 1980-luvulle saakka puhdasrotuisten
koirien kasvatus perustui yleensä hyvin voimakkaaseen linja- ja sisäsiitokseen, koska se oli paras
tiedossa ollut metodi siihen aikaan. Puhdasrotuisten koirien jalostuksessa tapahtui ylilyöntejä
varsinkin 1970- ja 1980-luvuilla. Valveutuneet kasvattajat, rotujärjestöt ja kaikki rotukoiria
rakastavat ihmiset alkoivat kiinnittää huomiota puhdasrotuisten liioiteltuun rakenteeseen ja
koirien sisäsiittoisuuteen sekä jalostuksen ongelmiin jo 1980-luvulla. Suomi ja suomalaiset
kasvattajat ovat sieltä saakka olleet koirien terveyden kehittämisen kärkijoukossa maailmassa. ”,
kertoo Juha Kares, Suomen Koirankasvattajat ry:n puheenjohtaja.
Suomalainen vastuullinen koiranjalostus ja -kasvatus ovat eläneet voimakasta korjausliikkeiden
aikaa, kun ongelmat on tiedostettu. Rotuja ollaan palauttamassa normaalimpaan suuntaan.
Rotumääritelmistä on poistettu kaikki koirien terveyttä vaarantavat piirteet. Liioiteltuja piirteitä on
koirakannasta jo karsittu ja loputkin koiran elämälle haitalliset piirteet ovat karsinnan alla.
Vastuullisessa koiranjalostuksessa epäkelpojen sekä sairaiden yksilöiden karsinta siitoksesta on
kasvattajille itsestäänselvää.
Suomalainen vastuullinen ja järjestäytynyt koirankasvattaja huolehtii koiriensa terveydestä. Koirat
käyvät läpi lukuisia kalliita, pakollisia terveystutkimuksia sekä vapaaehtoisia tutkimuksia ja niille

hankitaan tuloksia esimerkiksi näyttelyistä ja kokeista ennen kuin ne täyttävät nykyiset Suomen
Kennelliiton rekisteröintivaatimukset sekä kasvattaja itse toteaa ne jalostuskelpoisiksi.
Jalostusmateriaalia haetaan kaukaa maamme rajojen ulkopuoleltakin, kuluja kaihtamatta, jotta
voidaan saada aikaan pentue, jonka taustoihin kasvattaja on tyytyväinen. Tämä kaikki on nostanut
osaltaan rekisteröityjen koiranpentujen hintaa. Hintojen kohoaminen ja jalostukselle asetetut
tiukemmat vaatimukset ovat synnyttäneet markkinaan ikävän lieveilmiön - tilauksen tuoda yhä
enemmän ja enemmän tutkimattomia halpatuontipentuja ja aikuisia koiria varsinkin Itä-Euroopan
pentutehtaista. Se on myös johtanut joissain suosituissa roduissa rekisteröimättömien
halpapentujen teettämiseen.
Suomessa on tällä hetkellä ennennäkemättömän paljon tuontikoiria täysin kontrolloimattoman
kenneltoiminnan ulkopuolelta. Hyvin usein näillä koirilla on paljon terveydellisiä ongelmia.
Surullisia kertomuksia hyväuskoisen perheen hankkimasta sairaasta lemmikistä on saatu lukea
liikaa tiedostusvälineistä. Julkisuudessa ei osata tehdä eroa näiden koirien ja rekisteröityjen
rotukoirien taustojen selvittelyssä. Liian usein, ellei aina, sairaiden rotukoirien tai niitä
muistuttavien rekisteröimättömien koirien sairaalloisuuden syyksi nimetään suomalainen
koiranjalostus. Usein nämä sairaat ja liioitellut koirat ovat kuitenkin kotoisin rekisteröimättömistä
pentutehtaista, jotka teettävät pentuja myyntiin mahdollisimman halvalla eivätkä suinkaan jalosta
koiria tai piittaa terveysnäkökulmista.
Suomalainen, rekisteröidyllä kennelnimellä toimiva koirankasvattaja on useinmiten allekirjoittanut
Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Siinä hän mm. vahvistaa edistävänsä terveiden ja
hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten
koirien kasvattamista sekä antaa pennuillleen mukaan kirjalliset ohjeet ja tunnistusmerkitsee
pennut. Suomalaisen, rekisteröidyn rotukoiran ostajan tukena on myös kuluttajansuojalaki:
kasvattajilla on käytössä kirjalliset sopimukset sekä koirassa ilmenevistä viosta maksetaan ennalta
määritelty korvaus tai jo ostovaiheessa annettava hinnanalennus. Vastuuntuntoinen kasvattaja on
valmis olemaan pennunostajan tukena koiran koko elämän.
Suomalaiset kasvattajat ja koiria vastuullisesti jalostavat ihmiset ovat nimenomaan kiinnostuneita
koiriensa ja kasvattiensa terveydestä sekä hyvinvoinnista. Marja Wuorimaa, Suomen
Koirankasvattajien varapuheenjohtaja, kertoo yhdistyksen terveystalkoista: ”SuKoKan jäsenilleen
järjestämissä joukkoterveystarkastuksissa on yhteistyöeläinlääkäriemme kanssa tähän mennessä
tarkastettu jo noin 10 000 koiraa. Olemme luoneet mahdollisuudet helppoon ja edullisempaan
terveystarkastukseen isommallekin joukolle koiria kerralla. Työmme koirien terveyden eteen
jatkuu edelleen koko Suomessa. Toiminta yhteistyöeläinlääkärien kanssa kasvaa ja kehittyy
jatkuvasti. Teemme myös yhteistyötä geenitutkijoiden kanssa, jotta meillä olisi tulevaisuudessa
jalostuksen apuna käytössä sairauksia pois sulkevia geenitestejä.”
Suuri osa puhdasrotuisista koirista elää hyvin pitkän ja huolettoman elämän. Pitkäikäisistä,
terveistä koirista kerrotaan aivan liian harvoin, koska siihen ei ole tarvetta. Puhdasrotuisista
koirista löytyy kyllä muutamia haasteellisia rotuja, joissa on terveysongelmia. Se ei kuitenkaan

koske kaikki rotuja, joissa on valtaosa täysin tasapainoisesti rakentuneita ja perusterveitä koiria.
Ongelmallisissakin roduissa nykyiset kasvattajat tekevät arvokasta työtä rotujen
tervehdyttämiseksi. Suuri osa puhdasrotuisista koirista elää hyvin pitkän ja huolettoman elämän.
”Olohuoneessani tepastelee pian 20 vuotta täyttävä rotukoira, joka ei ole koskaan tarvinnut
elämässään lääkekuuria. Näistä ongelmattomista koirista kerrotaan aivan liian harvoin, koska
siihen ei ole tarvetta.”, toteaa Juha Kares.
Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry toivoo, että eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä ei aleta
pakolla tai kielloilla vaikuttaa rotukoirien jalostukseen, vaan että eri roduissa esiintyviin ongelmiin
puututaan yhteistyöllä. Sen sijaan eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä tulisi mm. puuttua nk.
pentutehtaiden toimintaan. Lisäksi viranomaistahojenkin tulisi jakaa tietoa siitä, millaisista oloista
koiranpentuja tulee hankkia. Koiranpennun hankkiminen hyvistä olosuhteista, rotua tuntevalta
kasvattajalta, joka tarjoaa apuaan ja tukeaan koiran koko eliniän ajan, luo hyvät edellytykset
koirapennun hyvälle elämälle.
”Suomalainen koirankasvattaja kasvattaa koiria lähes poikkeuksetta harrastuksena ja rakkaudesta
koiraan. Vapaaehtoisena tapahtuva kasvatustyö, jossa kasvatukseen satsataan taloudellisesti
enemmän kuin siitä saadaan tulosta, luo hyvät edellytykset vastuullisen kasvatuksen
tulevaisuudelle. Suomalaiset kasvattajat ovat hyvin järjestäytyneitä ja yhdessä rotujärjestöjen
kanssa toimimalla saadaan varmasti parhaat edellytykset rotujen tervehdyttämisen jatkamiselle.
Jalostusta ja rotukoirien rekisteröintiä rajoittavilla pakoilla ja laeilla ei asiaa voida ratkaista”,
kuvailee Juha Kares suomalaista kasvatustoimintaa ja terveystutkimusta.
Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry ehdottaa lisäksi, että eläintenpitokieltorekisterin
käytettävyyttä lisätään siten, että se on helposti ja ilman kustannuksia koirankasvattajien käytössä
pentujen ostajia valikoidessa. Olisi myös toivottavaa, että se olisi pennunostajien käytettävissä,
kun he etsivät hyvää kasvattajaa. Kaiken kaikkiaan Suomen Koirankasvattajat toivovat uudelta
eläinsuojelulailta lisää koirien hyvää ja asiallista kohtelua sekä pitoa koskevaa lainsäädäntöä - ei
vastuullisten kasvattajien työtä vaikeuttavia jalostusrajoituksia, jotka tulevat lisäämään
pentutehtaiden ja vastuutonta pennuttamista toteuttavien tahojen epäinhimillistä toimintaa.
Marja Blomqvist jatkaa: ”Tulevaisuudessakin olisi parasta, että rotukoirat tulisivat vastuullisilta
suomalaisilta kasvattajilta, jotka tuntevat ja ovat tutkituttaneet koiransa sekä satsanneet koiriensa
ja näiden jälkeläisten terveyteen, luonteisiin että hyvinvointiin. Mitä enemmän heidän taitavia
käsiään sidotaan, sen enemmän Suomeen virtaa koiria Itä-Euroopan pentutehtaista ja
maassamme teetetään villejä, rekisteröimättömiä ja tutkimattomia pentueita. Se ei voi olla
kenenkään etu.”
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SuKoKa, Suomen Koirankasvattajat ry on 1993 perustettu suomalaisten koirankasvattajien
etujärjestö, jonka ensisijainen tehtävä on edistää puhdasrotuisten koirien vastuuntuntoista
kasvatustyötä ja toimia tunnollisten koirankasvattajien yhdyssiteenä sekä edunvalvojana ja
vaikuttaa terveen koirankasvatustyön ja jalostuksen edistämiseksi. SuKoKa mm. kouluttaa
jäseniään, julkaisee Kasvattaja-lehteä, tekee yhteistyötä eläinlääkäreiden, tutkijoiden ja muun
kennelmaailman verkoston kanssa laadukkaan, suomalaisen koirakasvatuksen puolesta.
SuKoKassa on noin 2400 jäsentä. www.sukoka.fi

