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1. YHTEENVETO 

Jalostuksen tavoiteohjelman päätarkoituksena on ohjata rodun jalostusta toivottuun 
suuntaan. Tavoiteohjelma toimii samalla rotuesitteenä, sillä siihen on kerätty kattavaa 
tietoa historiasta, rotutietoutta, rodussa esiintyviä ongelmia sekä kehityskohteita. Ohjelman 
tavoitteena on koota yhteen kaikki oleellinen tieto rodusta, jotta rodun kehitys, kasvatustyö 
sekä jalostus Suomessa voisi jatkua.  
 
Jalostuksen ohjauksen tavoitteena on säilyttää mahdollisimman laaja geenipooli, jotta 
voitaisiin välttyä sisäsiittoisuuden mukanaan tuomilta ongelmilta ja turvata rodun 
tulevaisuus. Geenipoolin laajentamiseksi tuontikoiria on tuotu melko runsaasti.  
 
Luonteeltaan amerikanakita ei ole tyypillinen seurakoira sen alkuperäisen 
käyttötarkoituksen vuoksi (karhunmetsästys, koirataistelut, vartiokoira). Nyky-yhteiskunta 
asettaa koirillemme uusia vaatimuksia kuten sen, että koiran tulisi olla ohjaajansa 
hallittavissa ja ettei koira saisi olla ihmisille aggressiivinen. Yhdistys kannustaa jäseniään 
arvioittamaan koirien luonteita virallisesti. Valionarvon vaatimuksena on vuodesta 2014 
alkaen ollut luonnetesti tai MH -kuvaus. 
 
Yhdistys on asettanut terveystutkimusten osalta minimivaatimuksia jalostukseen 
käytettäville koirille, ja suurimmalla osalla pentueista nämä vaatimukset ovat täyttyneet. 
Rodussa esiintyy  vakavia periytyviä sairauksia, kuten autoimmuunisairauksia, 
spondyloosia ja ristisideongelmia, joita rotujärjestö pyrkii kartoittamaan perinnöllisten 
sairauksien ja vikojen esiintymistä kannassamme terveyskyselyillä kolmen vuoden välein. 
Selkäkuvaus on rotua harrastavan yhdistyksen suosituksena, autoimmuunisairauksia 
seurataan vapaaehtoisilla ilmoituksilla ja ristisidevaurioista pitäisi koiran tutkineen 
eläinlääkärin tehdä kirjaus. 
 
Amerikanakitoilla esiintyy useita erilaisia ulkomuototyyppejä, ja tämä tuo haasteita 
kasvattajille ulkomuotojalostuksen ja rotutyypin vakiinnuttamiseksi. 
Vuonna 2015 jalostustietojärjestelmään on kirjattu virallista 603 näyttelykäyntiä. Vuoden 
2015 vuosikirjaan on kirjattu 709 näyttelykäyntiä, joissa ovat mukana myös pentunäyttelyt 
ja yhdistyksen järjestämä Open Show. 
 

2. RODUN TAUSTA 

  
 
Amerikanakita sai nykyisen rotunimikkeen heinäkuussa 2005 FCI:n päätöksen pohjalta. 
Tätä ennen rotumme nimike oli suurijapaninkoira (engl. Great Japanese Dog), joksi se 
eriytettiin vuoden 2000 alusta. Tätä ennen suurijapaninkoira oli nimittäin virallisesti samaa 
rotua kuin japanilaistyyppinen akita.  
 
Amerikanakitalla ja akitalla on pitkä yhteinen historia, vaikka ne historiallisestikin ovat eri 
rotuja. Akita on kehittynyt kevyemmistä metsästyskoirista, kun taas amerikanakita periytyy 
raskaammista vartiointiin ja koirataisteluihin käytetyistä odate inuista. Näiden koirien 
risteyttäminen oli yleistä ja koirakannan kutistuttua hyvin pieneksi 1900 – luvun alussa 
lähes kaikki koirat olivat taistelukoiratyyppiä. 
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Rotujen varsinainen eriytyminen alkoi toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisten 
alkaessa kehittää akitasta massiivisempaa ja voimakkaampiluustoista koiraa, kun taas 
japanilaiset pyrkivät kevyempään metsästyskoiratyyppiin. Akitan alueen metsästyskoiria 
kutsuttiin matagi inuiksi maakunnassa asuvien metsästäjien mukaan. Odaten kaupungissa 
kehittyi vartiointiin soveltuva raskaampi koiratyyppi, jota kutsuttiin odate inuksi. Se oli 
kooltaan suurempi, matagin ollessa ennemminkin keskikokoinen rotu.  
 
1800 – luvulla koirataisteluista tuli suosittua huvia Japanissa ja odate inuja alettiin kehittää 
tähän tarkoitukseen. Koiriin risteytettiin mm. tosaa, bulldogia, mastiffia, bullterrieriä, 
tanskandoggia ja bernhardinkoiraa. Tuloksena oli suuri ja massiivinen koira ja japanilaisille 
koirille luonteenomaiset pystyt korvat ja kippura häntä katosivat. Odate inusta kehittyi uusi 
rotu, Shin Akita eli "uusi akita". 
 
Vuonna 1909 koiratappelut kiellettiin Odatessa. Kieltoa seurasi koiravero ja rabies 
epidemia, joiden summana Odatesta hävisivät lähes kaikki koirat. Koiratappeluja alettiin 
järjestää öisin salassa ja Odate-inuja alettiin risteyttää Tosa-taistelukoirien kanssa. Näitä 
koiria kutsuttiin nimillä Kairyo-ken (parannettu koira) tai Shin-akita (uusi akita). Puhtaiden 
japanilaisten koirien luultiin kokonaan kadonneen Odatesta, mutta tosiasiassa Odaten 
läheisistä kylistä löytyi vielä alkuperäisiä vahtikoiria ja vuorilta löytyi Matagi-inuja, joilla 
vieläkin metsästettiin.  
 
1900-luvun alkupuolella oli siis kahden tyyppisiä Odate-inuja: toisella oli pystyt korvat ja 
kippura häntä, toisella ryppyinen otsa ja lupat tai puolipystyt korvat. 
1919 tuli voimaan laki, jonka mukaan japanilaisia eläimiä tuli suojella kansallisaarteina. 
Akitaa ei vielä tällöin kuitenkaan huolittu kansallisaarteeksi. Japanilainen akitojen 
rotujärjestö AKIHO perustettiin vuonna 1927. Vaikka japanilaisten rotujen säilyttäminen 
alkoi kiinnostaa ihmisiä, risteytettiin ulkomaisia rotuja japanilaisten koirien kanssa. Puhtaita 
koiria etsittiin Odaten alueelta ja vuonna 1931 akita julistettiin kansallisaarteeksi, mikä 
olikin välttämätöntä rodun säilymiselle puhtaana. 
 
Toinen maailmansota verotti koirakantaa, koska hyödyttömät koirat oli määrätty 
lopetettavaksi elintarvikepulan vuoksi, ja siksi jotkut kasvattajat risteyttivät akitojaan 
saksanpaimenkoirien kanssa säilyttääkseen rodun perimän.    Sodan jälkeen akitat 
jakautuivat kolmeen tyyppiin: Matagi-akita, taistelu-akita ja saksanpaimenkoira-akita. 
Taistelu-akitoissa näkyi niiden vieraiden rotujen vaikutus, joita akitoihin oli koiratappeluiden 
aikakaudella sekoitettu. Saksanpaimenkoira-akitat olivat tulosta sodan aikana 
tapahtuneesta akitojen ja saksanpaimenkoirien risteyttämisestä.  
 
Sodan jälkeen amerikkalaiset sotilaat veivät koiria mukanaan USA:han. Tästä alkoi rodun 
jakautuminen kahteen eri tyyppiin. Koska suurin osa koirista oli sodan jälkeen 
taistelukoiratyyppisiä, tuli tästä tyypistä vallitseva ja myöhemmin erittäin suosittu USA:ssa. 
Japanissa puolestaan pyrittiin jalostuksella aivan toiseen suuntaan. Matagi-akitat edustivat 
alkuperäistä metsästystyypin akitaa ja japanilaiset alkoivat kehittää rotua ulkomuodollisesti 
alkuperäisen metsästystyypin suuntaan. 
 
USA:ssa perustettiin vuonna 1956 Akita Club of America (ACA), joka edelleenkin hoitaa 
rodun asioita American Kennel Clubin (AKC) jäsenenä. Rodulle luotiin USA:ssa kantakirja 
(Stud Book), johon kirjattiin kaikki rodun kantakoirat vuoteen 1972 asti, jonka jälkeen se 
suljettiin. Myöhemmin japanilaisten tuontikoirien rekisteröinti lopetettiin USA:ssa, jolloin 
kannat eriytyivät kahdeksi selvästi toisistaan erotettavaksi roduksi. Kuitenkin nämä kaksi 
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akitatyyppiä kuuluivat virallisesti samaan akita-rotuun vielä pitkän aikaa 
maailmanlaajuisesti. 
 
Vasta vuonna 1999 FCI päätti erottaa amerikkalaisen tyypin akitasta ja nimesi sen great 
japanese dog´ksi (suurijapaninkoiraksi). Rotu tunnustettiin FCI:ssä itsenäiseksi roduksi 
1.1.2000 alkaen. Heinäkuussa 2005 FCI päätti uudelleennimetä suurijapaninkoiran 
amerikanakitaksi, joka onkin omiaan kuvaamaan rodun kehityshistoriaa huomattavasti 
paremmin USA:n ollessa rotumme varsinainen virallinen kehitysmaa. Kuitenkaan USA:ssa 
rotua ei ole vieläkään jaettu vaan amerikanakita ja japanilaistyyppinen akita kulkevat vielä 
tänäkin päivänä yhteisen akita-rotunimikkeen alla. Vastaavanlainen tilanne vallitsee myös 
Australiassa ja Uudessa Seelannissa. 
 
Vuonna 2003 Irlanti päätti jakaa rodun, ja vuoden 2006 alusta lähtien myös Iso-
Britanniassa akita on jaettu kahdeksi eri roduksi. Suomessa ennen rotujakoa vuonna 2000 
akitoja oli rekisteröity yhteensä 248 kappaletta, joista rotujaossa amerikanakitoiksi 
siirrettiin 40 koiraa. Nämä siirretyt koirat ja rotujaon jälkeen tuodut amerikanakitat 
muodostavat nykyisen amerikanakitakannan. 
 
Ensimmäiset amerikanakitat tulivat Suomeen 1980-luvun puolivälissä. Kasvatustyö 
Suomessa alkoi 1990-luvun alkoi perustuen rodun ”jenkkityyppiin”. Tyyppi oli kuitenkin 
rotumääritelmän vastainen, koska rotuja ei oltu vielä jaettu eikä FCI hyväksynyt akitalla 
tiettyjä värejä. Myös musta maski oli kielletty. Rotujen kahtiajakautuminen puhutti. 
 
Rotumääritelmän muutoksen ja rotujaon välisenä aikana Suomessa syntyi muutama 
pentue, joissa yhdistettiin maskittomia ”jenkkityypin” koiria. Basnauz-kenneliin syntyi 
amerikkalaisen rotumääritelmän mukaiset pentueet vuonna 1996 ja 1997, joissa 
molemmissa isänä Moonlight Caravan Daijishin ja emänä Vaahteranlehden Kesa-Giri. 
Myös toinen, samaa rotutyyppiä edustava pentue syntyi samana vuonna yhdistelmästä 
Vaahteranlehden Tensho ja Basnauz Sutoora, mutta tästä ei käytetty jatkojalostukseen. 
Seuraava syntynyt pentue oli puhdas japanilainen yhdistelmä. Puhtaita amerikkalaisen 
rotumääritelmän mukaisia pentueita ei käytännössä syntynyt vuosien 1998-2000 aikana. 
Vuonna 1995 osalla ensimmäisistä kasvattajista oli motivaatio kadonnut epäselvyyksiin 
rotumääritelmän kanssa. Kasvattajat joko lopettivat amerikanakitan kasvattamisen tai 
sekoittivat kahta tyyppiä, japanilaista ja ”jenkkityyppiä” keskenään. Ainoastaan vanha 
Vaahteranlehden linja säilyi hengissä rotujakoon asti Kennel Basnauzin ansiosta. 
 
Kennel Basnauzissa syntyneet amerikkalaista tyyppiä edustavat pennut uros Basnauz 
Akahara ja nartut Basnauz Okahara ja Basnauz Zakahara, joista vain Basnauz 
Zakaharalla on jälkeläisiä. Sen ensimmäisen pentueen, vuonna 1999 syntynyt, isänä oli 
Okami’s Redman The Explorer, joka oli puoliksi japanilaistyyppinen ja puoliksi 
amerikkalaista tyyppiä. Nämä kaikki pennut siirrettiin rotujaon yhteydessä amerikanakita-
rotuun. Vain yhtä niistä käytettiin jatkojalostukseen, Kulmakuusen Obi-Van Tamachia. Se 
sai 7 pentua, 3 urosta ja 4 narttua, joista yhtäkään ei käytetty jalostukseen. Basnauz 
Zakaharan toinen pentue syntyi vuonna 2001, josta syntyi vain yksi uros, Kulmakuusen 
Frodo Baggins, jolla ei ole ollut jälkeläisiä. Sen isä oli Hoka Hey’s Eila’s Native American. 
 
Vuoden 1997 Basnauz-pentueessa oli 4 pentua, joista uuteen rotuun siirrettiin kaksi 
narttua Basnauz Komiko ja Basnauz Toriko. Molempia käytettiin jalostukseen. Basnauz 
Komikolla oli kaikkiaan 4 pentuetta, yhteensä 15 pentua ja niistä kuutta on käytetty 
edelleen jatkojalostukseen. Vuonna 2010 niillä oli yhteensä 115 jälkeläistä, joista edelleen 
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on käytetty jalostukseen vuoteen 2010 mennessä 26 yksilöä ja niillä oli vuoteen 2010 
mennessä yhteensä jälkeläisiä 220, joista jo osaa on käytetty jatkojalostukseen. Basnauz 
Torikolla oli kaikkiaan 2 pentuetta, yhteensä 7 pentua, ja niistä vain yhtä narttua on 
käytetty jatkojalostukseen, jolla on ollut 2 pentuetta ja yhteensä 8 pentua.  
Tästä muodostui täällä vallitseva, ns. ”Suomi-linja”, mikä edelleen vilahtaa 
puhekielessämme puhuttaessa eri sukulinjoista vaikkakin suurimman linjan tästä 
muodostaa yhdistelmä Basnauz Komiko ja uros Kyoshi Diamond Ice, joka tuotiin 
Englannista Suomeen vuoden 1998 alusta. Tästä pentueesta on käytetty jalostukseen 
kolmea yksilöä, kahta urosta ja yhtä narttua, Midian’s Amaterasu, Midian’s Akimiyazaki ja 
Midian’s Aki-Ice Diamond, jotka muodostavat vanhimman ja vahvimman kannan 
Suomessa. 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

 
Suomen Amerikanakita ry:n perustava kokous pidettiin 1.10.2003 Hauholla ja merkittiin 
yhdistysrekisteriin 2004. Perustavassa kokouksessa yhdistyksen nimeksi tuli Suomen 
Suurijapaninkoira ry. silloisen rotunimikkeen mukaan.  Yhdistys muutti nimen 
yleiskokouksen päätöksellä vuonna 2006 vastaamaan nykyistä rotunimikettä.  
 
Vuoteen 2003 saakka amerikanakita kuului yhtenä rotuna Akita & Shiba ry. nimiseen 
rotuyhdistykseen, joka perustettiin vuonna 1989 nimellä Akitat ry. Suomen Amerikanakita 
ry:n toiminta kattaa koko maan ja sen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää puhdasrotuisen 
amerikanakitan kasvattamista, jalostusta, jalostusneuvontaa ja kouluttamista seurakoirana.  
 
Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa jäsenlehteä Amerikanakita-lehti. Lisäksi tietoa 
rodusta löytyy yhdistyksen www-sivuilta (www.amerikanakita.fi).  
 
Yhdistyksestä tuli 2012 rotua harrastava yhdistys, ja siitä lähtien se on järjestänyt joka 
vuosi virallisen erikoisnäyttelyn. Vuodesta 2010 lähtien yhdistys on järjestänyt yhden 
epävirallisen pentunäyttelyn vuodessa, vuodesta 2011 lähtien mukaan tuli myös 
ryhmänäyttely, joka järjestetään kahden muun rotuyhdistyksen kanssa yhteistyössä.  
 
Yhdistys on Salpausselän Kennelpiirin, Suomen Seurakoirayhdistyksen (SSKY) ja 
Suomen Kennelliiton (SKL) jäsen. Näistä Suomen Seurakoirayhdistys on rodun 
rotujärjestö. 
 
Vuoden 2011 lopussa yhdistyksessä oli 182 varsinaista jäsentä, 13 lahjajäsentä , 3 
ainaisjäsentä sekä 1 kunniajäsen. Tilanne 2015 lopussa Vuoden 2015 lopussa 
yhdistyksessä oli 102 varsinaista jäsentä, joista 1 kunniajäsen, 3 ainaisjäsentä ja 12 
kasvattajajäsentä, sekä 15 lahjajäsentä ja 27 tuomarijäsentä. 
 
Yhdistys osallistuu ulkomuototuomarien erikoiskoulutus- ja koearvostelutilaisuuksiin sekä 
koulutusmateriaalin tekoon ja järjestää koulutuksiin mallikoirat. 
 
Vuoden 2006 syksyllä yhdysvaltalainen kasvattajatuomari Miriam Lisker oli Suomessa 
arvostelemassa rodun ja kertomassa rodusta ulkomuototuomarien 
erikoiskoulutustilaisuudessa. 
 
Jalostusneuvontaa antaa tällä hetkellä yhdistyksen jalostustoimikunta, jossa on viisi 
jäsentä. Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisena.   
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4. RODUN NYKYTILANNE 
 
4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 
Amerikanakitan populaation kokoa ja rakennetta arvioitaessa on huomioitava rodun 
suhteellisen lyhyt historia Suomessa sekä amerikanakitan ja akitan välisen rotujaon vaikutus 
rodun kantaan. Ennen vuotta 2000 (lähes) puhtaita amerikanakita-pentuja oli Suomessa 
syntynyt 217 kpl (vuosina 1990 - 1999). Näistä koirista rotuunotossa siirrettiin 
amerikanakitaksi 40 koiraa, loput jäivät edelleen akita-rekisteriin. Rotujaon jälkeen, 
jalostuksen päämäärien selkiinnyttyä, kasvatustoiminta alkoi vähitellen vilkastua. 
 
Seuraavassa taulukoissa on ilmoitettu tarkat määrät syntyneistä pennuista eri vuosina 
ennen ja jälkeen rotujaon. 
 
Taulukko 1. Suomessa syntyneet sukutauluiltaan amerikanakitapennut vuosittain ajalta 
1990-2011 
 

Vuosi Uroksia Narttuja 

1990 11 9 

1991 6 3 

1992 20 15 

1993 18 12 

1994 20 13 

1995 15 22 

1996 4 13 

1997 4 5 

2000 4 1 

2001 7 4 

2003 15 20 

2004 16 13 

2005 20 11 

2006 44 39 

2007 44 49 

2008 73 98 

2009 72 69 

2010 82 87 

2011 51 49 

Yht. 526 kpl 532 kpl 
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Taulukko 2. Suomessa syntyneet akitan ja amerikanakitan risteytykset ennen rotujakoa 
 

Vuosi Uroksia Narttuja 

1997 8 9 

1999 8 5 

Yht. 16 kpl 14 kpl 

 
Risteytyksen tuloksena syntyneistä koirista vain yhtä narttua käytettiin vuonna 2001 kerran 
jalostukseen. Se sai 7 jälkeläistä (3 u + 4 n), joista yhtäkään ei käytetty jatkojalostukseen. 
 
Suomeen on tuotu amerikanakitoja ulkomailta jalostusta varten, jotta on saatu uutta 
geenimateriaalia. Tuontiuroksia rekisteröitiin vuosina 2000 - 2011 yhteensä 53 kpl, 
tuontinarttuja vastaavasti yhteensä 60 kpl. Eniten koiria on tuotu Iso-Britanniasta (23 kpl), 
USA:sta (23 kpl), Ruotsista (12 kpl), Saksasta (10 kpl), Eestistä (9 kpl), Puolasta (9 kpl) ja 
Venäjältä (8 kpl). Vuosina 2000 - 2011 rekisteröidyistä tuontiuroksista jalostukseen on 
käytetty 33 kpl, tuontinartuista vastaavasti 37 kpl. Muita jalostukseen käytettyjä uroksia (ei 
rekisteröity Suomessa, esim. pakastesiemennykset, lainaurokset ulkomailta), joiden 
jälkeläisiä on rekisteröity Suomessa vuosien 2000 - 2011 aikana, löytyy kannasta 12 kpl. 
 
Vuosina 2012-2016 rekisteröitiin yhteensä 668 koiraa, joista 621 oli Suomessa syntynyttä ja 
47 tuontikoiraa.  
 
Vuodesta 2000 vuoteen 2016 on rekisteröity yhteensä 1640  amerikanakitaa, joista 1478 
on ollut Suomessa syntyneitä ja 162 tuontikoiria. 
 
Taulukko 3: rekisteröinnit 2012-2016 , poimittu 18.2.2017 HK 
 
 2016 2015 2014 2013 2012 

Pennut (kotimaiset) 107 114 121 136 143 

Tuonnit 11 11 7 10 8 

Rekisteröinnit yht. 118 125 128 146 151 

Pentueet 24 24 22 26 32 

Pentuekoko 4,5 4,8 5,5 5,2 4,5 

Kasvattajat 18 18 16 22 24 

jalostukseen käytetyt eri urokset      

- kaikki 20 17 18 22 24 

- kotimaiset 13 10 12 8 12 

- tuonnit 5 5 4 9 9 

- ulkomaiset 2 2 2 5 3 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 2 kk 5 v 1 kk 3 v 2 kk 4 v 3 v 10 kk 

jalostukseen käytetyt eri nartut      

- kaikki 23 24 22 26 32 

- kotimaiset 19 19 16 16 22 

- tuonnit 4 5 6 10 10 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 8 kk 4 v 3 v 9 kk 3 v 5 kk 3 v 5 kk 

Isoisät 36 37 30 42 41 

Isoäidit 35 36 35 45 46 

Sukusiitosprosentti 2,52% 2,23% 2,47% 2,90% 1,48% 
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Taulukko 4. Vuositilasto – jalostuspohja 2012-2016, poimittu 18.2.2017 HK 
 
 2016 2015 2014 2013 2012 

Per vuosi      

- pentueet 24 24 22 26 32 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 20 17 18 22 24 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 23 24 22 26 32 

- isät/emät 0,87 0,71 0,82 0,85 0,75 

- tehollinen populaatio 29 (60%) 28 (58%) 27 (61%) 33 (63%) 38 (59%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 3% 2% 11% 8% 5% 

- nartuista käytetty jalostukseen 0% 3% 6% 19% 15% 

Per sukupolvi (4 vuotta)      

- pentueet 96 104 105 109 109 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 59 60 65 62 56 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 72 78 80 86 86 

- isät/emät 0,82 0,77 0,81 0,72 0,65 

- tehollinen populaatio 89 (46%) 95 (46%) 99 (47%) 102 (47%) 97 (44%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 6% 7% 10% 9% 12% 

- nartuista käytetty jalostukseen 8% 11% 15% 20% 22% 

 
Seuraavista taulukoista nähdään jalostukseen runsaimmin käytettyjen urosten ja narttujen 
jälkeläismäärät. 
 
Taulukko 5. 15 eniten jälkeläisiä saanutta jalostusurosta ajalla 2000-2016, poimittu 18.2.2017 HK 

 
 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Uros  Pentueita  Pentuja  

%-

osuus  
kumulat.% Pentueita  Pentuja  Pentueita  Pentuja  

1 MIDIAN'S AKI-ICE DIAMOND  9 45 3,04% 3% 21 93 9 45 

2 MIDIAN'S AKIMIYAZAKI  5 36 2,44% 5% 13 65 5 36 

3 BLAK JAK'S ALL OR NOTHING  7 35 2,37% 8% 8 24 7 35 

4 BROOKLYN DODGER BUCKSHOT  5 31 2,10% 10% 3 18 5 31 

5 MICABI KEN'S BODYGUARD  4 30 2,03% 12% 13 64 4 30 

6 FASHION STAR BARK AT THE MOON  5 28 1,89% 14% 3 14 5 28 

7 
SERDESS TRANS FURMATION 

DRAGON  

4 26 1,76% 16% 21 74 4 26 

8 LEPOPARTA MUWATALLIS  5 26 1,76% 17% 8 31 5 26 

9 KALLIONAHTEEN KREIVI 4 26 1,76% 19%   4 26 

10 SONDAISA SEIZE THE MOMENT  3 24 1,62% 21% 15 74 3 24 

11 ARTOS VOM SCHWARZENBORN  4 24 1,62% 22% 2 17 4 24 

12 KALLIONAHTEEN KULKURI  5 22 1,49% 24% 4 17 6 25 

13 REDWITCH KODAK MOMENT  4 22 1,49% 25%   4 22 

14 INULINE LORDI  3 21 1,42% 27%   3 21 

15 OWELAN ASPEN 4 21 1,42% 28% 8 29 4 21 
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http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI46451%2F09
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Taulukko 6. 15 eniten jälkeläisiä saanutta narttua vuosina 2000-2016,  
poimittu 18.2.2017 HK 
 
 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Narttu  Pentueita  Pentuja  %-osuus  Pentueita  Pentuja  Pentueita  Pentuja  

1 DAN-STAR-KOM ROYAL DE LUX  5 36 2,44% 6 20 5 36 

2 MIDIAN'S CHIYO DIAMOND  5 30 2,03% 6 15 5 30 

3 INULINE CAROLA 3 28 1,89% 8 50 3 28 

4 KIRA SHIRA'S OPA INU  4 26 1,76% 0 0 4 26 

5 MIDIAN'S WATERFALL WICTORIA  4 25 1,69% 1 3 4 25 

6 LUCKY DRAGON'S EMBLA 3 24 1,62% 3 16 3 24 

7 FINIGAN AK-TAN CATINGA TO MIDIAN'S  3 21 1,42% 7 39 3 21 

8 VELVET DARQ DREAMS DE CHAMPERNOUNE  4 20 1,35% 7 31 4 20 

9 SNOWSTORY'S MISS HAYABUSA  2 20 1,35% 4 22 2 20 

10 KALLIONAHTEEN MILLA MAGIA  4 20 1,35%   4 20 

11 KULMAKUUSEN MADARA 3 19 1,29% 18 68 3 19 

12 ORDA Z CZARNEJ OLSZY  2 19 1,29% 1 6 2 19 

13 MELODOR SUMMER DREAM  2 18 1,22% 14 71 2 18 

14 MELODOR CAUSE I'M WORTH IT  3 18 1,22% 3 12 3 18 

15 ERABOR INOCHI AT INULINE  2 18 1,22% 3 21 2 18 

 
 
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. 
Puhutaan myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia 
erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden 
geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen 
perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös 
immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi 
tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen 
edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 
 
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun 
koirista ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun 
yksilömäärään nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät geeniversionsa 
vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa syntyä rodulle 
uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä 
geeniversiota ole. 
 
Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko 
huomioiden se rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä 
pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun 
koirista. 
 
Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on 
pienilukuisissa roduissa 5 % ja suurilukuisissa 2 - 3 % suhteessa rodun neljän vuoden 
rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1 000 
koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20 - 50 koiralle. 
Yhdessäkään rodussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen 
polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja 
suurilukuisissa 4 - 6 % suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin. 
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http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10279%2F08
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Lähde: Suomen Kennelliitto, MMT Katariina Mäki 14.12.2011 
(http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm) 
 
4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 
 
Taulukko 7. Yhteenveto amerikanakitojen kanta jalostustietojärjestelmän mukaan. Poimittu 
alkuperäisen ohjelman teon aikaan 
 

Vuositilasto - rekisteröinnit 

 
201

1 
201

0 
200

9 
200

8 
200
7 

200
6 

200
5 

200
4 

200
3 

200
2 

200
1 

200
0 

Pennut 
(kotimaiset) 

137 134 153 150 88 81 34 22 35 4 14 5 

Tuonnit 10 12 14 28 14 10 10 3 5 2 5 2 

Rekisteröinnit yht. 147 146 167 178 102 91 44 25 40 6 19 7 

Pentueet 25 26 26 24 17 14 9 5 7 2 2 1 

Pentuekoko 5,5 5,2 5,9 6,2 5,2 5,8 3,8 4,4 5,0 2,0 7,0 5,0 

Kasvattajat 21 17 19 16 12 7 6 3 5 1 2 1 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 

- kaikki 23 19 19 18 12 10 8 4 5 2 2 1 

- kotimaiset 9 10 9 7 4 4 3 2 3 0 1 0 

- tuonnit 10 8 8 8 7 4 3 2 2 2 1 1 

- ulkomaiset 4 1 2 3 1 2 2 0 0 0 0 0 

- keskim. 
jalostuskäytön ikä 

5v 
9kk 

2v 
5kk 

2v 
7kk 

2v 
9kk 

3v 
8kk 

4v 
11kk 

4v 
7kk 

3v 
7kk 

4v 
7kk 

2v 
6kk 

4v 
8kk 

2v 
11kk 
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Jalostukseen käytetyt eri nartut 

- kaikki 25 26 25 24 16 14 9 5 7 2 2 1 

- kotimaiset 17 19 12 14 9 8 7 2 3 2 2 1 

- tuonnit 8 7 13 10 7 6 2 3 4 0 0 0 

- keskim. 
jalostuskäytön ikä 

3v 
4kk 

3v 
3kk 

2v 
11kk 

3v 
3kk 

2v 
8kk 

2v 
9kk 

3v 
2kk 

4v 
2kk 

3v 
1kk 

4v 
9kk 

3v 
4kk 

3v 
6kk 

Isoisät 35 33 31 26 22 18 14 9 10 3 4 2 

Isoäidit 40 37 35 32 23 18 14 7 10 3 4 2 

Sukusiitos% 2,60 0,75 1,71 0,81 2,13 0,31 2,37 0,13 0,98 0,07 5,08 0,00 
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Taulukko 8: rekisteröinnit 2012-2016 , poimittu 18.2.2017 HK 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Pennut (kotimaiset) 107 114 121 136 143 

Tuonnit 11 11 7 10 8 

Rekisteröinnit yht. 118 125 128 146 151 

Pentueet 24 24 22 26 32 

Pentuekoko 4,5 4,8 5,5 5,2 4,5 

Kasvattajat 18 18 16 22 24 

jalostukseen käytetyt eri urokset      

- kaikki 20 17 18 22 24 

- kotimaiset 13 10 12 8 12 

- tuonnit 5 5 4 9 9 

- ulkomaiset 2 2 2 5 3 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 2 kk 5 v 1 kk 3 v 2 kk 4 v 3 v 10 kk 

jalostukseen käytetyt eri nartut      

- kaikki 23 24 22 26 32 

- kotimaiset 19 19 16 16 22 

- tuonnit 4 5 6 10 10 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 8 kk 4 v 3 v 9 kk 3 v 5 kk 3 v 5 kk 

Isoisät 36 37 30 42 41 

Isoäidit 35 36 35 45 46 

Sukusiitosprosentti 2,52% 2,23% 2,47% 2,90% 1,48% 

 

Vuodesta 2000 vuoteen 2016 Suomessa on rekisteröity yhteensä 1640 amerikanakitaa, 
joista 1478 on ollut Suomessa syntyneitä ja 162 tuontikoiria. 
 
Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. 
Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari 
sisältää geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta 
esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että 
emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta 
suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, resessiiviset 
alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä. 
 
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -
parituksessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja 
serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta 
jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa 
jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten 
ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %. 
 
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään 
tuottamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät 
kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin 
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eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset 
alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia 
alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten 
turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 
 
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen 
sukusiitosasteen ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman 
heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden 
nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. 
Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen 
sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli 
lähisukulaisten yhdistämisessä. 
 
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten 
vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman 
taustainfon perusteella. Jalostuksessa suositellaan neljän - viiden sukupolven perusteella 
lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %:n. 
Lähde Suomen Kennelliitto, MMT Katariina Mäki 14.12.2011 
(http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/sukusiitos.htm) 
 
 
4.1.2 Jalostuspohja 
 
Jalostukseen on vuosina 2000 - 2011 käytetty 81 urosta ja 99 narttua. Jalostukseen on 
vuosina 2000-2015 käytetty 121 urosta ja 162 narttua, ja tänä aikana sukupuolijakauma on 
ollut 0,75 (urosten/narttujen -suhde). Näin pieni populaatio ei voi olla omavarainen, vaan 
populaation monimuotoisuus on jatkossakin pyrittävä turvattava uusilla, mahdollisimman 
erisukuisilla tuontikoirilla. 
 
Taulukko 9. Jalostuspohja  vuosina 2000-2011. 
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Pentueet 101 93 81 64 45 35 23 16 12 6 4 5 

Jalostukseen 
käytetyt eri 
urokset 

60 52 46 36 24 18 14 9 7 5 4 5 

Jalostukseen 
käytetyt eri 
nartut 

78 67 55 43 32 22 15 12 10 4 3 5 

Isät/emät 0,77 0,78 0,84 0,84 0,75 0,82 0,93 0,75 0,70 1,25 1,33 1,00 

Tehollinen 
populaatio 

95 
(47%) 

81 
(44%) 

69 
(43%) 

54 
(42%) 

38 
(42%) 

27 
(39%) 

20 
(43%) 

14 
(44%) 

12 
(50%) 

6 
(50%) 

4 
(50%) 

7 
(70%) 

Uroksista 
käytetty 
jalostukseen 

10% 14% 17% 20% 21% 25% 32% 30% 33% 27% 33% 38% 

Nartuista 
käytetty 
jalostukseen 

12% 17% 23% 33% 41% 46% 58% 45% 39% 44% 38% 57% 
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Taulukko 10: Jalostuspohja vuosina 2012-2016, poimittu 18.2.2016 HK 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Per vuosi      

- pentueet 24 24 22 26 32 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 20 17 18 22 24 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 23 24 22 26 32 

- isät/emät 0,87 0,71 0,82 0,85 0,75 

- tehollinen populaatio 29 (60%) 28 (58%) 27 (61%) 33 (63%) 38 (59%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 3% 2% 11% 8% 5% 

- nartuista käytetty jalostukseen 0% 3% 6% 19% 15% 

Per sukupolvi (4 vuotta)      

- pentueet 96 104 105 109 109 

- jalostukseen käytetyt eri urokset 59 60 65 62 56 

- jalostukseen käytetyt eri nartut 72 78 80 86 86 

- isät/emät 0,82 0,77 0,81 0,72 0,65 

- tehollinen populaatio 89 (46%) 95 (46%) 99 (47%) 102 (47%) 97 (44%) 

- uroksista käytetty jalostukseen 6% 7% 10% 9% 12% 

- nartuista käytetty jalostukseen 8% 11% 15% 20% 22% 

 
 
Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä 
monimuotoisuudesta. Rodun monimuotoisuutta voidaan osin arvioida myös 
molekyyligeneettisesti, esimerkiksi immuunijärjestelmää säätelevien DLA-haplotyyppien 
lukumäärän ja heterotsygotian perusteella. 
 
Tehollinen koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa 
on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koiran 
geeniversioista. Mitä pienempi tehollinen koko, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus 
kasvaa, ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 
 
Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla 
neljä ja käyttökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään 
neljä kertaa jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida 
tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen 
kasvunopeuteen. Jos aineisto ei ole sukupuiltaan tarpeeksi täydellinen, voidaan käyttää 
jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös Suomen 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta suuren 
yliarvion, koska siinä oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on 
tasaiset jälkeläismäärät. 
 
Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta 
häviää geeniversioita niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on 
keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä niitä 
kertaalleen jalostukseen. Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös 
ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla 



 15 

ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin 
kotimaastakaan. 
Lähde Suomen Kennelliitto, MMT Katariina Mäki 
(http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/tehollinen_populaatiokoko.htm) 
 
Yksittäisen jalostuskoiran perimä kannassa ei saisi muodostua kohtuuttoman suureksi. Jotta 
populaation geenipohja pysyisi mahdollisimman laajana, tulisi jalostukseen käyttää 
mahdollisimman monia eri yksilöitä, sekä uroksia että narttuja, ja niitä tulisi käyttää 
jalostukseen mahdollisimman tasaisesti. Suositellaan urosten ja narttujen elinaikaiseksi 
jälkeläismääräksi 25, kuitenkin niin että viimeinen pentue rekisteröidään 
kokonaisuudessaan. Tarkastellaan tilannetta ja tarvittaessa päivitetään PEVISA-ehtoja. 
 
Seuraavassa kaaviossa ilmenee vuosina 2000 - 2011 jalostukseen runsaimmin käytetyt 
urokset ja niiden jälkeläiset ensimmäisessä ja toisessa polvessa. Vuosina 2000 - 2011 on 
jalostukseen käytetty yhteensä 81 urosta. Yhteensä 21 urosta on tuottanut 50 % ko. 
ajanjakson pennuista. 
 
Taulukko 11: 15 eniten jälkeläisiä saanutta urosta vuosina 2000-2016,  
poimittu 18.2.2017 HK 
 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Uros  Pentueita  Pentuja  

%-

osuus  
kumulat.% Pentueita  Pentuja  Pentueita  Pentuja  

1 MIDIAN'S AKI-ICE DIAMOND  9 45 3,04% 3% 21 93 9 45 

2 MIDIAN'S AKIMIYAZAKI  5 36 2,44% 5% 13 65 5 36 

3 BLAK JAK'S ALL OR NOTHING  7 35 2,37% 8% 8 24 7 35 

4 BROOKLYN DODGER BUCKSHOT  5 31 2,10% 10% 3 18 5 31 

5 MICABI KEN'S BODYGUARD  4 30 2,03% 12% 13 64 4 30 

6 FASHION STAR BARK AT THE MOON  5 28 1,89% 14% 3 14 5 28 

7 
SERDESS TRANS FURMATION 

DRAGON  

4 26 1,76% 16% 21 74 4 26 

8 LEPOPARTA MUWATALLIS  5 26 1,76% 17% 8 31 5 26 

9 KALLIONAHTEEN KREIVI 4 26 1,76% 19%   4 26 

10 SONDAISA SEIZE THE MOMENT  3 24 1,62% 21% 15 74 3 24 

11 ARTOS VOM SCHWARZENBORN  4 24 1,62% 22% 2 17 4 24 

12 KALLIONAHTEEN KULKURI  5 22 1,49% 24% 4 17 6 25 

13 REDWITCH KODAK MOMENT  4 22 1,49% 25%   4 22 

14 INULINE LORDI  3 21 1,42% 27%   3 21 

15 OWELAN ASPEN 4 21 1,42% 28% 8 29 4 21 
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Taulukko 12: 15 eniten jälkeläisiä saanutta narttua vuosina 2000-2016, 
poimittu 18.2.2017 HK 
 
 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Narttu  Pentueita  Pentuja  %-osuus  Pentueita  Pentuja  Pentueita  Pentuja  

1 DAN-STAR-KOM ROYAL DE LUX  5 36 2,44% 6 20 5 36 

2 MIDIAN'S CHIYO DIAMOND  5 30 2,03% 6 15 5 30 

3 INULINE CAROLA 3 28 1,89% 8 50 3 28 

4 KIRA SHIRA'S OPA INU  4 26 1,76% 0 0 4 26 

5 MIDIAN'S WATERFALL WICTORIA  4 25 1,69% 1 3 4 25 

6 LUCKY DRAGON'S EMBLA 3 24 1,62% 3 16 3 24 

7 FINIGAN AK-TAN CATINGA TO MIDIAN'S  3 21 1,42% 7 39 3 21 

8 VELVET DARQ DREAMS DE CHAMPERNOUNE  4 20 1,35% 7 31 4 20 

9 SNOWSTORY'S MISS HAYABUSA  2 20 1,35% 4 22 2 20 

10 KALLIONAHTEEN MILLA MAGIA  4 20 1,35%   4 20 

11 KULMAKUUSEN MADARA 3 19 1,29% 18 68 3 19 

12 ORDA Z CZARNEJ OLSZY  2 19 1,29% 1 6 2 19 

13 MELODOR SUMMER DREAM  2 18 1,22% 14 71 2 18 

14 MELODOR CAUSE I'M WORTH IT  3 18 1,22% 3 12 3 18 

15 ERABOR INOCHI AT INULINE  2 18 1,22% 3 21 2 18 

 
Jalostukseen eniten käytettyjä uroksia tarkasteltaessa havaitaan, että kaksi eniten 
käytettyä urosta ovat täyssisaruksia samasta kotimaisesta pentueesta. Seuraavat viisi 
urosta ovat tuontiuroksia ja 15 käytetyimmän uroksen joukkoon mahtuu yhteensä 
kahdeksan tuontiurosta. Pentuemäärät eniten käytettyjen urosten välillä vaihtelevat 
yhdeksän ja neljän välillä, pentumäärät vastaavasti 45 ja 21 välillä. 
 
Vastaavasti 15 jalostukseen eniten käytetyistä nartuista yhdeksän on tuontinarttuja. Eniten 
käytetty narttu on tuontikoiraa. Kaksi seuraavaa ovat puolisisaruksia ja sukua kahdelle 
eniten käytetylle urokselle. 15 eniten käytettyjen narttujen pentuemäärät vaihtelevat viiden 
ja kahden välillä ja pentumäärät vastaavasti 36 ja 18 välillä. 
 
4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 
 
Rotua kasvattavat tärkeimmät ja rekisteröintimääriltään suurimmat maat ovat Yhdysvallat ja 
Englanti.  
 
Yhdysvaltojen kenneljärjestö AKC rekisteröi edelleen amerikkalaiset ja japanilaiset akitat 
samaan rotuun akita. Valtaosa rekisteröidyistä akitoista on amerikanakitoja.   
 
Englannissa rotujako alkoi vuoden 2006 alusta. Englannissa on rekisteröity vuonna 2014 
484 akitaa, ja vuonna 2015 399 akitaa. Tieto on poimittu kennelclub.org.uk –sivustolta 
25.4.2016. Englannin rotu akita vastaa FCI:n rotua amerikanakita (344). 
 
FCI:n alaisissa maissa amerikanakitat ja japanilaiset akitat on rekisteröity omina rotuinaan 
vuodesta 2000 alkaen.   
 
Sissel Lyngvaeriltä 1.4.2016 saadun tiedon mukaan vuonna 2015 Ruotsissa rekisteröitiin 
37 amerikanakitaa. Vuotta aikaisemmin (2014) rekisteröintimäärä oli 65. 
 
Mirjam Solbakk on lähettänyt 1.4.2016 tiedon Norjan rekisteröinneistä. Vuonna 2015 
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Norjassa rekisteröitiin 53 amerikanakitaa. Vuotta aikaisemmin (2014) määrä oli 68. 
 
Tanskaan on tuotu 11 tuontia koiraa ja 42 pentua on syntynyt vuosina 2014-2015. 

Tanskan terveystietoja ei ole saatavilla.  Tiedot on saatu Tanskan pystykorvakerhon 

hallituksen jäseneltä Thomas Giesmannilta 9.5.2016.   

 
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 
 

Rotujaon jälkeen Suomessa on rekisteröity yhteensä 1640 amerikanakitaa. Näistä 1478 on 
ollut Suomessa syntyneitä ja 162 tuontikoiria. 

Populaation monimuotoisuuden takaamiseen tarvittavia täysin vierassukuisia jalostuskoiria 
on vaikeata löytää. Kun amerikanakitojen sukutauluja tarkastellaan tarpeeksi kauas (8 – 10 
sukupolvea), voidaan huomata sukutauluissa usein toistuvan samat koirat. Erityisesti on 
mainittava vuonna 1973 Yhdysvalloissa syntynyt uros Okii Yubi's Sachmo of Makoto, joka 
löytyy useiden jälkeläistensä, sekä niiden jälkeläisten kautta valtaosasta tämän päivän 
amerikanakitojen sukutauluja. Sen olennainen vaikutus nähdään sekä Yhdysvaltojen että 
Englannin kannassa. 
 
Suomessa urosten keskimääräinen jalostuksellinen käyttöikä on viimeisen 10 vuoden 
aikana vaihdellut 2v 5kk ja 5v 9kk välillä vuodesta riippuen. Narttujen keskimääräinen 
jalostuksellinen käyttöikä on vastaavasti vaihdellut 2v 8kk ja 4v 9kk välillä. Keskimääräinen 
sukusiitosaste jalostustietojärjestelmän tilastoiden mukaan on viimeisen kahdeksan vuoden 
aikana vaihdellut 0,1 – 2,6 %:n välillä. Noususuuntausta sukusiitosasteessa ei voida sanoa 
olevan havaittavissa. 
 
Isät/emät suhdeluku on vaihdellut alkuvuosien jälkeen 0,65 - 0,84 välillä. Isien lukumäärää 
tulisi kasvattaa, koska se laajentaa jalostuspohjaa, hidastaa geenihävikkiä ja näkyy 
korkeampana isien ja emien lukumäärän suhteena. Käytettyjen urosten osuus on pieni, 
koska suurta osaa kotimaisista uroskasvateista ei ole käytetty ollenkaan. 
 
Erityistä huomiota jalostuspohjan laajuuden lisäksi tulisi kiinnittää niiden sukulinjojen 
säilyttämiseen, jotka ovat kannassamme harvalukuisia ja joiden säilyminen on vaarassa.  
 
Tuotaessa maahan uusia tuontikoiria pitää tarkastella niiden sukutauluja useita sukupolvia 
taaksepäin ja pyrkiä tuontikoirien osalta etsimään sukulinjoja, jotka toivon mukaan toisivat 
jalostuspohjaamme uusia geeniversioita ja lisäisivät rodun geneettistä monimuotoisuutta.. 

 
4.2. LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ KÄYTTÖOMINAISUUDET 

 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 
käyttötarkoituksesta. 
 
Rotumääritelmän mukaan amerikanakita on ystävällinen, tarkkaavainen, 
vastaanottavainen, omanarvontunteva, mukautuvainen ja peloton. Rodun alkuperäinen 
käyttötarkoitus on ollut karhunmetsästys ja koirataistelut. Nykyisin rotu luokitellaan 
seurakoiraksi. 
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4.2.2. Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. linjoihin. 
 
Rotu ei ole jakautunut erillisiin näyttely- tai käyttölinjoihin. 
 
Suomessa amerikanakitan pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia seurakoirana, jonka 
kanssa harrastetaan pääasiassa näyttelyitä. Muista harrastuksista rodulle soveltuvia ovat 
raunio, haku ja verijälki. Rallytoko on myös amerikanakitalle  soveltuva harrastemuoto. 
 

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

Toistaiseksi PEVISA –ohjelmaan ei ole sisällytetty luonteen tai käyttäytymisen testauksen 
ja/tai kuvauksen vaatimusta. Nykytilanteessa harkitaan ja tutkitaan, millainen vaatimus 
PEVISA –ohjelmaan voidaan sisällyttää tulevaisuudessa. 

4.2.4. Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa. 

Luonteen määrittely luonnetestin ihanteen osalta on luonnetestiprofiilissa, joka on 
hyväksytty yhdistyksen yleiskokouksessa 12.11.2016. Vuosina 2010 ja 2014 on tehty 
luonne- ja terveyskartoituskyselyt (omistajakysely, liite: 5) amerikanakitan  käyttäytymisen 
ja luonteen analysoinniksi nykypopulaatiosta, sekä järjestetty vuosittain rodulle virallisia 
luonnetestejä. Omistajakyselyssä tuli ilmi, että rodussa on myös arkoja koiria.  
Luonnetestitulosten ja omistajakyselyjen perusteella n. 9,8%:lla amerikanakitoista esiintyy 
jonkinasteista arkuutta. Yksi rotua harrastavan yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on 
edelleen rodun luonteen parantamiseen tähtäävien jalostuksellisten suunnitelmien 
tekeminen ja niiden toteuttaminen.  
 
Yhdistys järjestää kasvattaja- ja luonnepäiviä, jotka ovat avoimia kaikille yhdistyksen 
jäsenille. Vuonna 2012 kasvattajapäivän yhtenä aiheena oli luonnetesti.   

Luonteen ja käyttäytymisen testaus ja kuvaus 

Suurimpia yhtäläisyyksiä yksilöiden kesken luonnetestissä on hermorakenteessa. Vanhalla 
pisteytyksellä testatuista on 131 koiraa saanut tuloksen +1 (hieman rauhaton) ja uudella 
pisteytyksellä 24 koiraa on saanut tuloksen +1a/+1b (hieman rauhaton/hermostunein 
pyrkimyksin). Toimintakyvyssä vanhalla pisteytyksellä 71 testatuista koirista on saanut 
tuloksen +1 (kohtuullinen) ja 71 on saanut tuloksen -1 (pieni). Uudella pisteytyksellä 12 
koiraa on saanut tuloksen +1b (kohtuullisen pieni). Terävyydessä 145 on saanut tuloksen 
+1 (pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) vanhalla pisteytyksellä ja uudella 15 koiraa 
saanut tuloksen +1b (koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä). Luoksepäästävyydessä 
vanhalla pisteytyksellä 85 on saanut tuloksen +3 (hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) 
ja uudella pisteytyksellä 13 on saanut tuloksen +3 (hyväntahtoinen, luoksepäästävä, 
avoin). Temperamentissa vanhalla pisteytyksellä 123 on saanut tuloksen +2 (kohtuullisen 
vilkas) ja uudella 22 koiraa +2a (kohtuullisen vilkas). Kovuudessa vanhalla pisteytyksellä 
104 tuloksen +1 (hieman pehmeä) ja uudella 20 koiraa tuloksen +1a (hieman pehmeä). 
Puolustushalussa 90 on saanut tuloksen +1 (pieni) vanhalla pisteytyksellä ja uudella 14 
+1a (pieni). Taisteluhalussa vanhalla pisteytyksellä 95 on saanut tuloksen -1 (pieni) ja 
uudella 11 -1a (pieni). Laukauspelottomuudessa yhteensä 126 koiraa on saanut tuloksen 
laukausvarma. 
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Taulukko 13: Amerikanakitoiden luonnetestien 
tulokset osa-alueittain 2002-2014      

           

 +3 +2 +1 -1 -2 -3     
Toimintakyky   10 71 71 11       
Terävyys 14 3 145 1         
Puolustushalu 31 1 90 41         
Taisteluhalu   33   95 33 2     
Hermorakenne   21 131 11         
Temperamentti 25 123 5 10         
Kovuus 37 2 104   20       
Luoksepäästävyys 85 72 2 3 1       

           

 --- - + ++ +++      
Laukauspelottomuus   9   49 105      

           
Taulukko 14:  
Amerikanakitoiden luonnetestien tulokset osa-
alueittain 2015       

           

 +3 +2a +2b +1a +1b -1a -1b -1c -2 -3 

Toimintakyky       7 12 8     2   

Terävyys 3     10 15 1         

Puolustushalu 7     14   7       1 

Taisteluhalu   1 5     11     12   

Hermorakenne   3   13 11 2         

Temperamentti 4 22   1     2       

Kovuus 5     20         4   

Luoksepäästävyys 13 10 4     2         

           

 --- - + ++ +++      
Laukauspelottomuus   2   6 21      

           

Koska rotu ei kuitenkaan ole aivan tyypillinen seurakoira alkuperäisen 
käyttötarkoituksensa vuoksi (karhunmetsästys, koirataistelut, vartiokoira), on jalostuksessa 
kiinnitettävä suurta huomiota käytettävien koirien luonteeseen, sillä nyky-yhteiskunta 
asettaa koirille seurakoirana sosiaalisen käyttäytymisen ja yhteiskuntakelpoisuuden 
normit. Kasvattajien tulee jalostusvalintoja puntaroidessaan pyrkiä 'kultaiseen keskitiehen', 
jotta rodussa säilyisi mahdollisimman laaja-alainen luonteiden ja ominaisuuksien kirjo, 
mutta koirat eivät kuitenkaan saa aiheuttaa uhkaa ihmisille tai muille eläimille. 

Liitteenä tämän ohjelman lopussa ovat luonnetestien tulokset.  

Luonnetestejä on amerikanakitoille tehty rotujaon jälkeen yhteensä 227 kappaletta. Alla on 
taulukoitu vuosittain tehtyjen luonnetestien määrät. 
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Taulukko 15. Luonnetestien määrät vuosina 2007-2016, poimittu 18.2.2017 HK 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

LTE 
22 

tulosta  

29 

tulosta  

43 

tulosta  

30 

tulosta  

29 

tulosta  

9 tulosta  

12 

tulosta  

19 

tulosta  

6 

tulosta  

4 

tulosta  

LTE0        1 tulosta  

  

LTE-  2 tulosta  3 tulosta  3 tulosta  2 tulosta  2 tulosta  

    

Yhteensä 
22 

tulosta 

31 

tulosta 

46 

tulosta 

33 

tulosta 

31 

tulosta 

11 

tulosta 

12 

tulosta 

20 

tulosta 

6 

tulosta 

4 

tulosta 
 

         

           

           

           

Taulukko 16. Luonnetestien määrät vuosina 2000-2006, poimittu 18.2.2017 HK 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

LTE 1 tulosta 6 tulosta 2 tulosta 

 2 tulosta 

  

LTE0        

LTE-        

Yhteensä 1 tulosta 6 tulosta 2 tulosta 0 tulosta 2 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 

Erittäin olennaista tässä kaikessa on riittävän tiedon ja kasvatus- ja koulutustaidon 
jakaminen pentujen ostajille, jotta heillä olisi riittävä kyky kasvattaa pentu ongelmitta 
aikuisikään ja tasapainoiseksi rotunsa edustajaksi ymmärtäen rotumme historian sekä 
nyky-yhteiskunnan vaatimukset - kuitenkaan kadottamatta mitään rodulle olennaista. 
Tämä asettaa rodun kasvattajat erittäin haasteelliseen ja vastuulliseen tehtävään. 

Rotua harrastava yhdistys on valmistellut luonnetestiprofiilia ja se on hyväksytty 
yleiskokouksessa 12.11.2016. Yhdistys kannustaa koirien omistajia viemään koiriaan 
luonnetesteihin ja muihin virallisiin luonnetta arvioiviin testeihin kuten käyttäytymisen 
jalostustarkastukseen sekä MH –kuvaukseen. Yhdistys korostaa, että arkaa tai 
agressiivista koiraa ei tule käyttää jalostukseen.  

 

4.2.5. Käyttö- ja koeominaisuudet. 

Rodulla on vuosisatoja pitkä historia, jolloin sitä on käytetty karhunmetsästys-, vartio- ja 
taistelukoiran. Karhunmetsästykseen rotua on käytetty pareina, jolloin koirilla on ollut 
selkeä työnkuva, jossa toinen ilmoittaa ja toinen toimii. Tämä taipumus on edelleen 
nähtävissä, jos perheessä on useampi kuin yksi koira. Koirat vartioivat reviiriään samalla 
tavalla.  

Amerikanakitasta haaveilevalle ihmiselle on tehtävä selväksi, että amerikanakita tarvitsee 
määrätietoisen ja oikeudenmukaisen kasvatuksen pennusta aikuiseksi. Amerikanakitaa ei 
voi  pitää vapaana, koska sillä on usein vahva riistavietti ja se on usein myös 
aggressiivinen vieraille koirille. 

Koemuodoista MEJÄ on rodulle ominaisin koe rodun voimakkaan riistavietin vuoksi. 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2016&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2016&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2015&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2015&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2014&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2014&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2013&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2013&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2012&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2012&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2011&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2010&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2010&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2009&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2009&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2008&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2008&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2007&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2007&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=432&TVuosi=2009&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=433&TVuosi=2015&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=433&TVuosi=2014&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=433&TVuosi=2013&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=433&TVuosi=2012&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=433&TVuosi=2011&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2006&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2005&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2004&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2002&P=0
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Metsästyskoirien jäljestämiskoe on alunperin tehty nimenomaan metsästyskoiraroduille. 
Tarkoitus on selvittää koiran kykyä seurata mahdollisesti haavoittuneen riistaeläimen 
jälkeä. Tätä ominaisuutta tarvittiin sekä kolari- että metsästystilanteissa. Laji saavutti niin 
suuren suosion, että se avattiin kaikille roduille vuonna 2007. 1.4.2006 saatujen 
metsästyskoirien jäljestämiskokeen kilpailuoikeuksien saamisen jälkeen 20 koiraa on 
osallistunut MEJÄ- kokeisiin. Näistä neljä on kilpaillut VOI-luokassa ja yksi on FIN JVA. 
Suomessa rodun käyttötarkoituksena voi olla myös jälkikoirana toimiminen ja 
haavoittuneen riistan etsiminen. Pitkän jälkikokeen suorittava koira saa myös Suomessa 
verovapauden, joten kyseessä on tällöin myös koiralle todellinen käyttötarkoitus 
haavoittuneen riistan etsijänä. 

Amerikanakita on myös erinomainen vahtikoira, mutta sen alueen tulee olla rajattu ja 
vieraille turvallinen. 

Rodun alkuperämaassa, USA:ssa, amerikanakita kuuluu ns. working-ryhmään ja sen 
kanssa harrastetaan näyttelyiden lisäksi tottelevaisuutta ja pelastustehtäviä. Rotua 
käytetään myös kodin vahtitehtävissä, mutta niitä ei erikseen vahdeiksi kouluteta, vaan 
niillä on luontainen taipumus vartioida omaa reviiriään. USA:ssa tehdään myös 
Temperament Test -testejä, joka koostuu useammasta osa-alueesta. Testissä katsotaan 
koiran hermorakennetta, arkuutta, aggressiivisuutta, puolustushalua ja luoksepäästävyyttä. 
Testiin osallistuvan koiran tulee olla vähintään 18 kk. Testi sisältää 10 osa-aluetta ja se 
kestää 8 – 12 min / koira. (lähde ACA:n kotisivut www.akitaclub.org). Ikävä kyllä testin 
tuloksista ei ole tietoa saatavissa. 

Amerikanakitaa ei käytetä hyötykoirina virka- tai muussa työkäytössä Suomessa. 

Amerikanakitan luontaisia käyttäytymistarpeita saa tyydytettyä tarjoamalla sille esim. 
esine- tai ihmishakua, makkararuutua sekä riittävästi lenkkeilyä ja vetokoirana toimimista. 

4.2.6. Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen. 
 
Yksinoloon liittyvät ongelmat 
Eroahdistuksen esiintymisestä on koirien omistajien keskuudessa ollut keskustelua ja 
rodun harrastajien parissa on esitetty väitteitä siitä, että eroahdisteisten koirien määrä olisi 
lisääntynyt viimeisten viiden vuoden aikana, mutta tätä ei ole toistaiseksi todettu 
suoritetuissa kyselyissä. Liitteenä 4 olevassa luonnekyselyssä 2014 vain 2 omistajaa oli 
kertonut eroahdistuksen olevan ykkösongelma. Vastauksia saatiin 102 koirasta, joten 
esiintyvyys on ollut 2,0 %. 
 
Lisääntymiskäyttäytyminen 
Amerikanakitan kiimaväli on keskimäärin 6 kk – 8 kk (vaihteluväli 3 kk- 15 kk). Kiimojen 
väli saattaa vaihdella samalla yksilöllä vuodesta toiseen. Amerikanakita on erinomainen 
emä, sillä sen vaistot ohjaavat luontaisesti toimintaa pentujen kanssa. Synnyttävä tai juuri 
synnyttänyt narttu saattaa vahtia pentujaan ensimmäisten tuntien aikana ja toisinaan jopa 
seuraavien kahden tai kolmen viikon ajan. Astumistilanteessa amerikanakita ei ole 
aggressiivinen toiselle osapuolelle.  
 
Sosiaalinen käyttäytyminen  
Amerikanakita on ihmisiä kohtaan avoin tai hieman pidättyväinen, ainakin aluksi 
kohdattaessa, mutta vieraita koiria se ei yleensä hyväksy, ainakaan omalla reviirillä. Se on 
uskollinen omille ihmisilleen ja kiintyy syvästi omaan laumaansa. Tästä syystä 
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amerikanakita ei sovellu pelkäksi tarhakoiraksi. 
Amerikanakitan vieraita koiria kohtaan osoittama aggressiivisuus tulisi jokaisella 
kasvattajalla ja omistajalla olla tiedossaan. Rodun kasvattajilla on erityisen suuri vastuu 
pennunostajien suhteen, että jokainen pennunostaja ymmärtäisi varmasti, minkälainen 
rotu on aikuisena, ja että jokainen amerikanakita päätyisi sille koiralle sopiviin olosuhteisiin 
ja rodun haastavuuden sisäistäneelle omistajalle. 
 
Pelot ja ääniherkkyys  
Rotumääritelmän mukainen amerikanakita ei ole pelokas eikä ääniherkkä. 
 
Ikään liittyvät käytöshäiriöt 
Iän myötä terveet amerikanakitat tulevat usein pentumaisiksi ja leikkisiksi. Mikäli 
käytöshäiriöitä iäkkäillä koirilla ilmenee, on syynä useimmiten jokin kipua tai aistien 
vajavuutta aiheuttava sairaus. 
 
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 
Terveydelliset syyt, kuten kipu ja siitä johtuva stressi, voivat vaikuttaa koiran 
käyttäytymiseen. Mikä tahansa pitkäaikaista kipua aiheuttava sairaus tai aistien 
vajavaisuus kuten esimerkiksi näön tai kuulon heikentyminen voivat aiheuttaa 
käytöshäiriöitä amerikanakitalla. Esimerkiksi ihoon kohdistuvaa autoimmuunitautia, kuten 
SA:ta sairastava koira voi olla ärtyisä tai apaattinen, johtuen ihon kipeytymisestä. Myös 
nivelten, luuston ja erityisesti selän alueen voimakkaat kiputilat vaikuttavat koiran 
käyttäytymiseen niin, että koira yleensä aina muuttuu ärtyneeksi ja toisinaan jopa 
arvaamattomaksi.  

 
4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä 
ongelmakohdista 

Vuosina 2004 , 2010 ja 2014 rotua harrastavan yhdistyksen jäsenille tehdyn luonne- ja 
terveyskyselyn mukaan suurin osa amerikanakitojen omistajista on tyytyväisiä koiransa 
luonteeseen, joskin amerikanakitan vieraita koiria kohtaan osoittama aggressiivisuus 
koetaan myös ongelmalliseksi. Muita ongelmallisia asioita ovat omistajien mukaan olleet 
epäluuloisuus, arkuus, eroahdistus, karkailu, terveysongelmat, hoitotoimenpiteiden 
suorittamisen vaikeus ja metsästysvietti. 

Vuonna 2014 tehty luonnekysely on liitteessä 5. Siihen saatiin vastauksia saatu 102 
amerikanakitan osalta. Hyvin positiivisesti näistä kuvailtiin 84 koiraa. Osalla koirista 
mainittiin jokin, jo pentua otettaessa tunnettu luonteenpiirre haasteena (usein 
suhtautuminen vieraisiin koiriin), mutta muutamalle koiralle kasautui lukuisia ongelmia alla 
olevalta listalta.  

Omistajat ilmoittivat seuraavista käyttäytymisen ja luonteen haasteista: 
- 20 koiraa varautuneita, mutta varautunut käytös ei ollut omistajalle ongelma 11 

tapauksessa. 

- 17 vieraskoira-aggressiivista, ainakin samaa sukupuolta oleville. Tätä kautta 10 kpl 

ohitusongelmia.  

- 3 koiraa ei tule toimeen omien/vieraiden lasten kanssa. 

- 11 koiraa kuvattiin pehmeäksi, näistä 4 kohdalla mainittiin sana arkuus tai pelot. 

- 1 kpl koiran riistavietti tuotti ongelmia. 
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- 1 kpl kanssa voimakas puruongelma ja levottomuus, joka saatu koulutuksella 

korjattua 

- 2 kpl eroahdistus, joka koulutuksella saatu helpottamaan. 

- 2 kpl remmissä vetäminen. 

- 2 kpl resurssiaggressiivisuus, molempien kanssa saatu lievenemään koulutuksella. 

- 1 kpl itsepäisyys. 

- 1 kpl luoksetulo-ongelmat. 

- 1 kpl liika innostus vieraista koirista (haluaa leikkiä). 

- 1 kpl haukkuminen. 

- 1 kpl pöydiltä ruuan varastelu.  

Vastauksia saatiin myös 9 kpl koirista, jotka on käytöksen vuoksi lopetettu tai ovat 
vaihtaneet kotia em. syystä. Niistä 6 kpl oli tullut vastaajalle pentuna ja 3 kodinvaihtajana. 
Kolmesta kodinvaihtajasta kaksi oli lopetettu. Kuudesta pentuna vastaajalle tulleesta kaksi 
oli lopetettu ja neljä vaihtanut kotia.  
Koirien käytöksen ongelmiksi ilmoitettiin:  

- 1 kpl ongelma vieraat ihmiset ja muut eläimet, puri vierasta. Myös yksinolo-

ongelmia. 

- 1 kpl arvaamattomuus ja pidättyvyys vieraita kohtaan. 

- 1 kpl läheisriippuvuus, hermostuneisuus. 

- 1 kpl tuhoaminen yksinollessa. 

 
Eniten kiitosta amerikanakitojen luonteessa sai koiran rauhallisuus ja sen luonne 
itsessään, seuraavaksi oltiin tyytyväisiä koirien haukkumattomuuteen, helppohoitoisuuteen 
ja uskollisuuteen. Vuoden 2004 luonne- ja terveyskyselyn aikana kannassa oli noin 90 
koiraa ja vastauksia saatiin 51 kappaletta (noin 55 %) ja vuoden 2010 kyselyn aikana 
vastauksia saatiin noin 30 (noin 3,5 % kannasta).  Sekä kyselyn että luonnetestien 
tarkoituksena on auttaa rodun luonteiden ja arkikäyttäytymisen kehityksen 
hahmottamisessa. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen  

 
Tässä jalostuksen tavoiteohjelmassa kuvataan vain Suomessa amerikanakitoilla todettuja 
sairauksia ja vikoja. Osa näistä sairauksista näkyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä 
(lonkka- ja kyynärniveldysplasia, silmäsairaudet, spondyloosi).  Todetuista 
autoimmuunisairauksista on tilasto yhdistyksen nettisivulla www.amerikanakita.fi  .  

USA on amerikanakitan kehittäjämaa, ja siellä akitalla esiintyvistä sairauksista ja vioista on 
esittelyä mm. sivustoilla http://www.akita-dog.com/Akita_Health.html  ja 
http://www.akitaclub.org/health/. USA:ssa FCI:n rodut amerikanakita ja akita ovat samaa 
rotua.  

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet  
 
Voimassa olevan PEVISA-ohjelman mukaan pentujen vanhemmista pitää 
astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa 
oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto tulee olla annettu yli 12kk 
iässä eikä se saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Lonkka- ja 
kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18kk. 

http://www.amerikanakita.fi/
http://www.akita-dog.com/Akita_Health.html
http://www.akitaclub.org/health/
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Lonkkatutkimustulosten raja-arvoja tai jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia ei ole 
määritelty.  Vuosina 2000-2016 on tehty yhteensä 955 silmätutkimusta. Terveitä lausuntoja 
näistä oli 867.   
 
Taulukko 17. Amerikanakitoiden silmätutkimukset vuosina 2000-2016, poimittu 18.2.2017 HK 
Vuosi Tutkittu Terveitä 

2000 5 5 

2001 7 7 

2002 9 8 

2003 12 10 

2004 12 10 

2005 23 21 

2006 36 35 

2007 60 49 

2008 85 76 

2009 96 86 

2010 132 127 

2011 81 72 

2012 96 87 

2013 78 66 

2014 82 74 

2015 84 79 

2016 57 55 

Taulukko 18. Amerikanakitoilla todettuja silmämuutoksia vuosina 2000-2016, poimittu 18.2.201 HK 
 

Diagnoosi Esiintymiä Koiria 

Caruncular trichiasis, todettu  1 1 

Distichiasis, todettu  18 15 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  878 585 

Ektooppinen cilia, todettu  1 1 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu  1 1 

Makroblepharon, todettu  5 4 

Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu  6 6 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1  2 2 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6  1 1 

Pienisilmäisyys, todettu  1 1 

Posterior polaarinen katarakta, todettu  1 1 

PPM, diagnoosi avoin  4 3 

PPM, iris-iris, todettu  4 3 

PPM, iris-kornea, todettu  1 1 

PPM, iris-linssi, todettu  1 1 

PRA, epäilyttävä  1 1 

PRA, todettu  5 3 

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, operoitu  1 1 

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu  1 1 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=61&TA=599&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=67&TA=628&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=680&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=65&TA=624&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=11&TA=117&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=148&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=165&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=94&TA=696&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=22&TA=149&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=72&TA=646&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=74&TA=650&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=73&TA=648&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=161&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=13&TA=162&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=1123&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=635&LVA=2000&LVY=2016
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RD, geograafinen, todettu  2 1 

RD, multifokaali, diagnoosi avoin  1 1 

RD, multifokaali, todettu  27 20 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, epäilyttävä  2 2 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, operoitu  2 2 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu  15 15 

Silmäluomen ulospäin kiertyminen, todettu  1 1 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen  1 1 

Silmämuutosten vakavuus, lievä  18 17 

Silmämuutosten vakavuus, vakava  1 1 

Trichiasis, todettu  2 2 

PRA, eli etenevä verkkokalvon surkastuma, tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä 
on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. Yleisin periytymismekanismi on 
autosomaalinen resessiivinen. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat 
liittyen PRA-muodon syntymekanismiin. Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu 
ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä johtuu hämäränäössä tärkeiden 
verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan 
verkkokalvon tappisolujen surkastuessa.  

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 verkkokalvon rappeumaa muutoksen alueella. Useilla roduilla RD:n on todettu 
periytyvän väistyvästi. Eri RD-muotojen välistä geneettistä yhteyttä ei tunneta. 

PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic 
primary vitreous) on kirjainlyhenne sairauksista, joissa linssin ja silmänpohjan välinen 
sikiöaikainen verisuoniverkosto ei surkastu normaalisti syntymän jälkeen. Löydös jaetaan 
vakavuudeltaan kuuteen asteeseen, joista aste 6 tarkoittaa sitä, että silmä on sokea. 
Lievimmässä asteessa (1) näkyy linssin takapinnalla ainoastaan pieniä pigmenttipisteitä, 
jotka eivät vaikuta näkökykyyn eivätkä muutokset pahene iän myötä. Vakavammissa 
asteissa muutokset voivat aiheuttaa linssin lisääntyvää samentumista. 

DISTICHIASIS/EKTOOPPINEN CILIA (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä 
cilia aberranta) ylimääräiset ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta 
luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia). Vaiva on selvästi 
periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan nykyään 
silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin. 

ENTROPION eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. 
Periytymismekanismia ei tunneta.  
 
EKTROPION eli silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. 
Periytymismekanismia ei tunneta. 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=87&TA=704&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=86&TA=751&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=86&TA=703&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=203&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=1021&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=142&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=33&TA=189&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=980&LVA=2000&LVY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=53&TA=554&LVA=2000&LVY=2016
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Lähde: Yleisimmät perinnölliset silmäsairaudet. ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu 
Lappalainen. Kennelliitto; artikkelit 

PPM (persistent pupillary membranes) ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja 
kalvojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet kiinnittyvät 
linssin etupinnalle ja/tai sarveiskalvon sisäpinnalle, voivat vaikuttaa näkökykyyn. Epäillään 
perinnölliseksi, synnynnäiseksi muutokseksi joillakin roduilla.  

MACROBLEPHARON = liian suuri luomirako  

Poimittu kennelliiton nettisivulta 26.5.2016, lähde Päivi Vanhapelto ja Anu Lappalainen 

Vuosina 2000-2016 on tehty yhteensä 553 kyynärniveltutkimusta.  Tutkituista terveitä oli 
526 (95 %). 
 
Taulukko 19: Vuosina 2000-2016 amerikanakitoille tehdyt kyynärniveltutkimukset,  
poimittu 18.2.2017 HK 
 
Vuosi 0 1 2 3 Yhteensä 

2000 0 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 0 

2002 3 0 0 0 3 

2003 1 0 0 0 1 

2004 2 1 0 0 3 

2005 3 0 0 0 3 

2006 15 2 0 0 17 

2007 29 0 1 1 31 

2008 48 0 0 0 48 

2009 42 4 0 0 46 

2010 77 1 1 0 79 

2011 57 1 1 2 61 

2012 57 3 0 0 60 

2013 47 0 1 0 48 

2014 51 2 1 1 55 

2015 54 1 0 1 56 

2016 40 2 0 0 42 

Yhteensä 526 17 5 5 553 

 

 

 

Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja 
ontumisen aiheuttaja. Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4 
– 7 kuukauden iässä.  
 
Tyypillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon 
jälkeen. Ontuminen voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Kyynärnivelen kasvuhäiriön 
periytymisen mekanismit ovat epäselvät. Periytyminen on kvantitatiivista eli siihen 
vaikuttaa useita eri geenejä. Yksi näistä geeneistä saattaa olla ns. suurivaikutteinen geeni.  

Vuosi 0 1 2 3 

2000     

2001     

2002 100% 0% 0% 0% 

2003 100% 0% 0% 0% 

2004 67% 33% 0% 0% 

2005 100% 0% 0% 0% 

2006 88% 12% 0% 0% 

2007 94% 0% 3% 3% 

2008 100% 0% 0% 0% 

2009 91% 9% 0% 0% 

2010 97% 1% 1% 0% 

2011 93% 2% 2% 3% 

2012 95% 5% 0% 0% 

2013 98% 0% 2% 0% 

2014 93% 4% 2% 2% 

2015 96% 2% 0% 2% 

2016 95% 5% 0% 0% 

Yhteensä 95% 3% 1% 1% 
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Kasvuhäiriön tyyppi vaihtelee eri roduilla, mikä viittaa siihen että aiheuttajina ovat eri 
geenit. Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisempää uroksilla, todennäköisesti urosten 
suuremman painon ja mahdollisesti myös hormonaalisten tekijöiden takia. Nykykäsityksen 
mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, 
mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. Toisin sanoen optimaalisella 
ruokinnalla voidaan mahdollisesti estää kasvuhäiriön kehittyminen yksilöllä, jolla on siihen 
perinnöllinen taipumus.  
Lähde: Kyynärnivelen kasvuhäiriöt, ELL Anu Lappalainen. Kennelliitto; artikkelit.  

Vuosina 2000-2016 on lonkkatutkimuksia tehty yhteensä 663. Tutkituista terveitä (tulos A 
tai B) oli yhteensä 453 (68 %).  
 
Taulukko 20: Amerikanakitoiden lonkkatutkimukset ajalla 2000 -2016, 
 poimittu 18.2.2017 HK 

 
 

  

  

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip 
dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä 
perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. 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. Periytymisaste vaihtelee eri tutkimuksissa välillä 0.1–0.6. Ympäristöllä on 
vaikutusta kasvuhäiriön ilmiasuun. Useissa tutkimuksissa on todettu runsaan 
ravinnonsaannin olevan yhteydessä lonkkavikaan. Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta 
se tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä pätee myös toisin päin, optimaalisella 
ruokinnalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on lievempää. Myös liian raju 
liikunta kasvuaikana voi pahentaa muutoksia.  
Lähde: Koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö ELL Anu Lappalainen. Kennelliitto; artikkelit.  

Vuosi A B C D E 

2000 50% 50% 0% 0% 0% 

2001 67% 33% 0% 0% 0% 

2002 33% 17% 17% 33% 0% 

2003 60% 10% 30% 0% 0% 

2004 57% 0% 43% 0% 0% 

2005 27% 32% 41% 0% 0% 

2006 64% 21% 9% 6% 0% 

2007 62% 12% 22% 2% 0% 

2008 38% 34% 12% 16% 0% 

2009 43% 30% 13% 12% 2% 

2010 57% 19% 19% 6% 0% 

2011 43% 31% 16% 9% 1% 

2012 50% 17% 21% 7% 5% 

2013 36% 26% 17% 19% 2% 

2014 23% 21% 30% 23% 2% 

2015 48% 24% 17% 10% 0% 

2016 36% 19% 28% 17% 0% 

Yhteensä 45% 23% 20% 11% 1% 

Vuosi A B C D E Yht 

2000 1 1 0 0 0 2 

2001 2 1 0 0 0 3 

2002 2 1 1 2 0 6 

2003 6 1 3 0 0 10 

2004 4 0 3 0 0 7 

2005 6 7 9 0 0 22 

2006 21 7 3 2 0 33 

2007 25 5 9 1 0 40 

2008 21 19 7 9 0 56 

2009 26 18 8 7 1 60 

2010 51 17 17 5 0 90 

2011 29 21 11 6 1 68 

2012 29 10 12 4 3 58 

2013 17 12 8 9 1 47 

2014 13 12 17 13 1 56 

2015 28 14 10 6 0 58 

2016 17 9 13 8 0 47 

Yhteensä 298 155 131 72 7 663 
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4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet  
 
Amerikanakitalla Suomessa ja maailmalla tavattavista autoimmuunisairauksista 
merkittävimmät ovat SA (sebaceous adenitis) ja VKH (Vogt-Koyanagi-Haradan kaltainen 
syndrooma, uveodermatologinen syndrooma), joiden molempien oletetaan periytyvän 
resessiivisesti. 
 
Sekä SA että VKH ovat autoimmuunisairauksia, joissa elimistön puolustusjärjestelmä 
hyökkää sen omia kudoksia vastaan. SA on ihon talirauhasten autoimmuunitulehdus, 
jonka seurauksena talirauhanen surkastuu ja karvanysty kuolee. Tauti voi olla koiralle 
erittäin kivulias, sillä sairas koira usein kutiaa ja raapimalla vain pahentaa oloaan. 
 
Vogt-Koyanagi-Harada -kaltaiselle syndroomalle ominaista on ihotulehdus, joka keskittyy 
pigmenttisoluihin etenkin ihon ja limakalvon rajakohtiin, useimmiten myös silmiin 
aiheuttaen äkillisen sokeutumisen, jonka vuoksi koira yleensä lopetetaan.  
 
Koska SA:n ja VKH:n periytymisen mallia ei ole lukuisista pitkäaikaisista tutkimuksista 
huolimatta saatu selvitettyä, on niiden kitkeminen kannasta mahdotonta.  Tällä hetkellä on 
mahdollista vähentää tautien esiintymistä vain avoimuudella ja tauteja periyttävien koirien 
ja niiden lähisukulaisten jalostuskäyttöä välttämällä.    
 
Lisäksi yhdellä yksilöllä on todettu Suomessa AIHA (IMHA= autoimmuuni hemolyyttinen 
anemia), joka johti keski-ikäisen tuontikoiran kuolemaan. Tällä koiralla ei ollut jälkeläisiä.  
 
Amerikanakitoilla yleinen ja vakava, usein kuolemaan johtava nopea sairaus on torsio et 
dilatatio ventriculi eli mahalaukun laajentuma ja kiertymä.   
 
Tähän mennessä kahdella alle puolivuotiaalla pennulla on ollut epileptiformisia eli 
epilepsian kaltaisia kohtauksia, joiden alkuperää ei ole saatu selville. Kohtausta, jota ei ole 
tarkemmin määritelty, on kerrallaan kestänyt muutamia sekunteja, jonka jälkeen pentu on 
ollut täysin normaali.  Epilepsian kaltaisia kohtauksia ovat esim. koiran ”poissaolokohtaus”, 
jossa se tuijottaa ympäristöönsä reagoimatta jotakin tiettyä kohtaa ja palauduttuaan 
vaikuttaa hämmentyneeltä, tai koiran raajat eivät toimi normaalisti sen ollessa jännittynyt 
tai kiihtynyt ja koira voi joko kävellä huojahdellen tai kaatuilla (episodic falling). 
Yhdistyksen tietoon on vuoteen 2015 mennessä tullut alle kymmenellä koiralla rodussa 
todettu epilepsia tai sen kaltaisia oireita ilman diagnoosin varmistamista. Suurin osa näistä 
tapauksista on havaittu nuorilla aikuisilla tai pennuilla. Yhdellä koiralla diagnoosi on saatu 
vasta 6,5 vuoden iässä. 
 
Useilla koirilla on todettu polvessa ristisidevaurio ja sen seurauksena nivelrikkoa.  
 
Polven etummaisen ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön 
sairaus. Oire on ontuminen. Hoitona on tavallisesti leikkaus.  
Lähde: Esa Eskelinen, ELL Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri  
 

Polven rakenteesta ja sen ongelmista: 

Polven eturistiside on yksi tärkeimpiä polven toimintaa stabiloivia sisäisiä rakenteita. 

Ihmislääketieteessä eturistisidettä kutsutaan myös anterioriseksi ristisiteeksi (ACL). 
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Kuvassa näkyy koiran polven anatominen rakenne. Sininen on eturistiside, punainen on 

polvikierukka eli meniski, vihreä on takaristiside. Toisessa kuvassa näkyy miten 

eturistisiteen vaurioituessa polven asento ja luiden väliset suhteet muuttuvat. 

Polvikierukka on rustomainen rakenne polvinivelen sisällä. Polvikierukka ottaa vastaan 

iskuja, toimii paineen tasaajana ja vaurioituu usein eturistisiteen vaurioituessa. Polven 

sisäsivusiteeseen kiinnittyy polvikierukasta pieni side. 

Eturistisidevamman syntyyn vaikuttavat tekijät: 

 
Yleisesti ristisideartikkeleita lukiessa tulee käsitys, että suurimpana syynä 
ristisidevammalle pidetään ristisiteen hidasta rappeutumista, jonka tarkkaa syytä ei 
tunneta. Toisena riskitekijänä pidetään jyrkkää tibian plateun kulmaa (tibial plateu angle). 
Jyrkkä tibian plateun kulma johtaa siihen, että koiran seistessä jalka suorana 
eturistisiteeseen kohdistuu kova paine, sillä ristiside estää reisiluun liukumista taaksepäin. 
Jos koiralla on suorat polven kulmaukset, niin esim. 28° tibian plateun kulma aiheuttaa 
jatkuvasti eturistisiteeseen painetta kun taas koira, jolla polvessa on enemmän kulmausta 
tavallaan ”kompensoi” jyrkkää tibian plateun kulmaa (esim. 28°) koukistetulla jalka-
asennolla. Toisin sanoen enemmän polvikulmausta omaava koira seisoo harvemmin siten, 
että koko liukumispaine kohdistuu täydellä voimalla eturistisiteeseen.( lähde ELT Anssi 
Tast Evidensia Hattula) 

Eturistisidevamma on yksi yleisimpiä takaraajan ontumista aiheuttavia syitä. Koiralla 

ongelman kehittyminen on paljon monimutkaisempi prosessi kuin ihmisillä. Koiralla voi olla 

eriasteinen eturistisidevamma (osittainen tai totaalinen) ja usein taustalla on pienen 

tapaturman aiheuttama revähdys, josta syntyy niveltulehdus. Tämä tulehdus johtaa 

pikkuhiljaa ristisidevaurioon nivelen sisäisten tulehdusta pahentavien molekyylien 

johdosta.  
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Useimmiten eturistisideongelma on monen tekijän summa: siderakenteen ikävaikutus eli 

rappeutuminen, ylipaino, huono fyysinen kunto, perintötekijät, rakenne ja liikkuvuus sekä 

rotu. Koiralla eturistisideongelma on seurausta hitaasta, kuukausien jopa vuoden ajan 

kestäneestä siteen rappeutumisesta, jonka seurauksena siderakenne hajoaa. Harvemmin 

täysin terve siderakenne repeää.  

Ihmisten ja koirien välinen ero selittyy kahdella tärkeällä tekijällä ristisideongelmassa 
koirilla: 

1. 40 – 60 % koirista, joilla on toisen takaraajan polven ristiside vaurioitunut kehittää 

toiseen takapolveen samanlaisen ongelman.  

2. Osittainen ristisidevaurio on yleinen koirilla ja kehittyy täydelliseksi repeytymiseksi 

ajan kanssa. Eturistisidesairaus voi syntyä minkä kokoiselle ja rotuiselle koiralle 

tahansa, missä iässä tahansa. Harvemmin kyseistä ongelmaa nähdään kissoilla.  

On rotuja, joilla ongelmaan törmätään useammin: rottweiler, newfoundlandinkoira, 

staffordshirenbullterrieri, mastiffit, akita, bernhardinkoira, labradorinnoutaja. On myös 

rotuja, joilla hyvin harvoin nähdään ongelmaa: greyhound, mäyräkoira, basset ja 

vanhaenglanninlammaskoira. Perinnöllistä alttiutta on osoitettu newfoundlandinkoirilla ja 

labradorinnoutajilla. 

Huono fyysinen kunto ja ylipaino ovat riskitekijöitä polviongelman synnyssä. Säännöllinen 

fyysisen kunnon ylläpitäminen ja oikeantyyppisen liikunnan harrastaminen sekä oikea 

ruokavalio ovat avainasemassa ongelman ennaltaehkäisyssä. Lähde 

www.koirakissaklinikka.fi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.koirakissaklinikka.fi/
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4.3.2.1. Yhteenveto muissa maissa tai kirjallisuudessa kuvatuista sairauksista 
Taulukko 21: Muissa maissa ja kirjallisuudessa kuvattuja sairauksia, poimittu alkuperäisen 
ohjelman teon aikaan. 

Sairauden tai  
vian nimi 

Kuvaus Periytymistapa Periytyvyys% 
Esiintyminen 

amerikanakitalla 

akita-artriitti oireena nivelten turpoaminen, 
niveltulehduksen oireet, 
ruokahaluttomuus, kuume 

tuntematon - harvinainen, alle 1v. 

atooppinen dermatiitti kutiseva ihottuma, tyypillinen 
atopia 

ei erikseen määritelty  ei kovin usein, alle 1v. 

calcinosis circumscripta epänormaaleja kalsiumin kertymiä 
ihon alla ja ihonalaiskudoksissa 

tuntematon  harvinainen, alle 1v. 

dilatatio et torsio ventriculi mahalaukun laajentuma ja 
kiertymä, oireina pahoinvointi, 
oksentelu, nopea kuolema 

ei erikseen määritelty  toinen muoto esiintyy 
nuorilla aikuisilla, toinen 
keski-ikäisillä.  

distiachiasis ylimääräisiä silmäripsiä ei tiedossa - harvinainen 

ektropium silmäluomen uloskiertymä ei tiedossa -  ei kovin usein 

entropium silmäluomen sisäänkiertymä 
(tuskallinen) 

ei tiedossa 
(polygeeninen) 

- esiintyy jonkun verran  

glaukooma ahdaskulmaglaukoma ja 
avoinkulmaglaukoma, 
silmänpainetauti 

ahdaskulmag: 
tuntematon, 
avoinkulmag: 
resessiivinen 

- alle 3v., 
liittyy usein VKH:n 

glykogenosis glykogeenin varastoimisen 
sairaus, oireena lihasheikkous, 
sydänoireet, verivirtsa, hermosto-
oireet, kuolema 

resessiivinen - harvinainen,  
alle 6kk 

hypotyroidismi kilpirauhasen vajaatoiminta 
(autoimmuunitaudin seurauksena) 
oireena yskää, iho-oireita, 
lisääntymishäiriöitä 

resessiivinen, tai ei 
erikseen määritelty 

- yleensä alle 2 vuotiailla, 
melko yleinen 

cryptorchidism kivesten laskeutumattomuus kynnysmäinen 
(threshold) 

- melko yleinen 

familiaalinen mikrosytoosi punasolut normaalia pienikokoisia ei erikseen määritelty  esiintyy alle 1v, 
harvinainen 

IgA –vasta-aineiden puute tulehdusalttius, keuhko- ja iho-
oireet 

ei määritelty  heti syntymästä alkaen, 
harvinainen 

hyperkalemia korkea kaliumin määrä veressä ja 
punasoluissa 

tuntematon  tuntematon 

ekstrahepaattinen 
portosysteeminen shuntti 

ylimääräinen vie veren maksan ohi 
aiheuttaen monenlaisia 
tulehdustauteja ja kehityshäiriöitä 
pennulla 

polygeeninen  alle 1v, harvinainen 

myasthenia gravis: lihasheikkous, voi johtaa 
megaesofaguksen kehittymiseen 
hermoimpulssien välittymisen 
eston kautta 

resessiivinen  alle 6kk,  
jonkun verran  

katarakta: 
- kortikaalinen 
- posterior polaarinen 

- linssin samentuma silmässä 
 

resessiivinen  havaittavissa synt. 
jälkeen, tai alle 3v., 
harvinainen 

OD, osteochondritis 
dissecans 

luun aseptinen kuolio nivelruston 
alla, erit. kyynär- olka- ja 
kinnernivelissä, aiheuttaa 
ontumista 

polygeeninen  alle 1v., (5-7kk), melko 
yleinen 

pemficus foliaceus: ihotulehdus, oireet alkavat 
korvista, naamasta, tassuista 

ei määritelty  alle 4v. ,  
jonkun verran  

PRA, progressiivinen retinan 
atrofia 

verkkokalvon solujen 
rappeutuminen, johtaa sokeuteen 

tuntematon  es.ikä vaihtelee, jonkun 
verran 

lonkkadysplasia HD lonkkanivelen epänormaali 
rakenne, aiheuttaa takaosan kipua 
ja ontumaa 

polygeeninen  alle 1v.,  
melko yleinen 

tRD, totaali retinan dysplasia laajat alueet verkkokalvosta 
irtoavat, aiheuttaa sokeutumisen 

resessiivinen  alle 1v., harvinainen 

mRD, multifokaali retinan 
dysplasia 

verkkokalvon poimujen 
kehityshäiriö, ei aiheuta kliinisiä 
oireita 

resessiivinen  havaittavissa syntymän 
jälkeen, erittäin yleinen 

renal dysplasia epänormaali munuaisen rakenne, 
aiheuttaa munuaisvian oireita ja 
kuoleman 

resessiivinen  alle 1v., harvinainen 

sebaceous adenitis 
SA 

ihovauriot, puuttuva pohjavilla, 
talirauhastulehdus 

resessiivinen  yleensä 7 vuoteen 
mennessä, yleinen 

vestibulaarinen syndrooma pään kallistus, tasapainohäiriöt, 
silmävärve 

resessiivinen  alle 3kk, harvinainen 
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Sairauden tai  
vian nimi 

Kuvaus Periytymistapa Periytyvyys% 
Esiintyminen 

amerikanakitalla 

patellaluksaatio polvilumpion sijoiltaanmeno, 
heikosti kehittyneistä polven 
rakenteista johtuen 

polygeeninen  alle 2v., harvinainen 

mikroftalmia pienisilmäisyys tuntematon  havaittavissa synt. 
jälkeen, jonkin verran 

kuurous ei kuule resessiivinen, 
dominoiva tai ei 
erikseen määritelty 

 alle 6kk, harvinainen 

VKH, Vogt-Koyanagi-Harada 
–syndrooma 
=uveodermatologinen 
syndrooma 

pigmentin puute päässä ja 
tassuissa, suonikalvotulehdus ja 
siitä johtuva kipu, silmänpainetauti 

tuntematon, 
resessiivinen 

 yleensä alle 3v. 
harvinainen 

vWD (von Willebrantin tauti) verenvuototaipumus, nääntyvät 
pikkupennut 

tuntematon  harvinainen 

 
Tässä taulukossa (taulukko 21) on mukana niitä sairauksia, joita rodulla on esiintynyt 
lähinnä Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä Britanniassa. Yhteenveto on koottu George A. 
Padgettin kirjasta Control of Canine Genetic Diseases sekä Malcolm B. Willisin kirjasta 
Practical Genetics for Dog Breeders, H. F. & G. Witherby Ltd, 1992, Great Britain. 
 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt  
 
Kennelliittoon on ilmoitettu 184 amerikanakitan kuolema vuoden 2016 loppuun mennessä. 
Keskimääräinen ikä näiden amerikanakitoiden kuollessa on ollut viisi vuotta ja kolme 
kuukautta. Yleisimpiä kuolinsyitä ovat olleet käytöshäiriöt (21 kpl), luustosairaudet (20 kpl), 
syövät (15 kpl) tapaturmat (13 kpl,) ja vanhuus (13 kpl). 
 
Taulukko 22: Yleisimmät kuolinsyyt vuosina 2000-2016, poimittu 18.2.2017 HK 
 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hermostollinen sairaus  6 vuotta 11 kuukautta 1 

Epilepsia  6 vuotta 11 kuukautta 1 

Iho- ja korvasairaudet  4 vuotta 2 kuukautta 4 

Atopia, allerginen atooppinen ihotulehdus  4 vuotta 2 kuukautta 2 

Krooninen tai uusiutuva korvatulehdus  5 vuotta 6 kuukautta 1 

Muu iho- tai korvasairaus  3 vuotta 0 kuukautta 1 

Immunologinen sairaus  2 vuotta 3 kuukautta 6 

Immunologinen sairaus  2 vuotta 7 kuukautta 2 

Muu immunologinen sairaus  2 vuotta 8 kuukautta 3 

Verihiutalekato, trombosytopenia  0 vuotta 4 kuukautta 1 

Kadonnut  2 vuotta 9 kuukautta 1 

Kasvainsairaudet, syöpä  7 vuotta 3 kuukautta 15 

Kasvainsairaudet, syöpä  8 vuotta 0 kuukautta 6 

Luun tai nivelten kasvain  3 vuotta 6 kuukautta 1 

Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain  7 vuotta 9 kuukautta 2 

Muu kasvainsairaus  7 vuotta 6 kuukautta 3 

Pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain  4 vuotta 10 kuukautta 1 

Utarekasvain, nisäkasvain  7 vuotta 6 kuukautta 2 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia  7 vuotta 10 kuukautta 4 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia  5 vuotta 10 kuukautta 9 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi  2 vuotta 8 kuukautta 21 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=600&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=572&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=630&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=633&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=634&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=571&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=571&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=629&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=626&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=580&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=573&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=637&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=639&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=643&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=635&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=641&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&VuosiA=2000&VuosiY=2016


 33 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi  3 vuotta 4 kuukautta 9 

Muu käytösongelma  1 vuotta 9 kuukautta 5 

Salakavaluus tai arvaamattomuus  2 vuotta 4 kuukautta 1 

Vihaisuus  2 vuotta 1 kuukautta 5 

Yksinolo-ongelmat  3 vuotta 10 kuukautta 1 

Luusto- ja nivelsairaus  4 vuotta 5 kuukautta 20 

Kyynärniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko  1 vuotta 5 kuukautta 1 

Lonkkaniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko  3 vuotta 10 kuukautta 5 

Luusto- ja nivelsairaus  5 vuotta 9 kuukautta 4 

Muu luuston tai nivelten sairaus  0 vuotta 11 kuukautta 2 

Nivelrikko, artroosi, muualla kuin lonkissa tai kyynärnivelissä  8 vuotta 10 kuukautta 1 

Polven ristisidevaurio  5 vuotta 6 kuukautta 6 

Polvilumpion sijoiltaan meno, patellaluksaatio  1 vuotta 6 kuukautta 1 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus  6 vuotta 3 kuukautta 11 

Mahalaukun kiertyminen  7 vuotta 1 kuukautta 8 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus  3 vuotta 7 kuukautta 2 

Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus  5 vuotta 4 kuukautta 1 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  4 vuotta 9 kuukautta 15 

Selkäsairaus  4 vuotta 10 kuukautta 8 

Muu selkäsairaus  4 vuotta 9 kuukautta 2 

Selkäsairaus  3 vuotta 0 kuukautta 1 

Spondyloosi, nikamien luusilloittuma, nikamien yhteenluutuminen  4 vuotta 7 kuukautta 3 

Synnynnäinen nikamien epämuodostuma  4 vuotta 1 kuukautta 1 

Takaselän kipu-halvaus-oireyhtymä, cauda equina -oireyhtymä  8 vuotta 6 kuukautta 1 

Silmäsairaus  2 vuotta 11 kuukautta 2 

Muu silmäsairaus  1 vuotta 10 kuukautta 1 

Sokeutuminen  4 vuotta 0 kuukautta 1 

Sisäeritysrauhasten sairaus  4 vuotta 10 kuukautta 2 

Kilpirauhasen vajaatoiminta  6 vuotta 8 kuukautta 1 

Kortisolin vajaaeritys, Addisonin tauti  3 vuotta 0 kuukautta 1 

Sydänsairaus  5 vuotta 7 kuukautta 5 

Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta  4 vuotta 0 kuukautta 3 

Sydänlihassairaus, kardiomyopatia  4 vuotta 8 kuukautta 1 

Sydänsairaus  11 vuotta 5 kuukautta 1 

Synnytysvaikeus  5 vuotta 7 kuukautta 1 

Kuollut keisarinleikkaukseen tai sen komplikaatioihin  5 vuotta 7 kuukautta 1 

Tapaturma tai liikennevahinko  4 vuotta 1 kuukautta 13 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)  10 vuotta 7 kuukautta 13 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus  7 vuotta 7 kuukautta 3 

Munuaisten vajaatoiminta  8 vuotta 11 kuukautta 1 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus  6 vuotta 11 kuukautta 2 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu  4 vuotta 10 kuukautta 30 

Kaikki yhteensä  5 vuotta 3 kuukautta 184 

Taulukko 22: Yleisimmät kuolinsyyt vuosina 2000-2016, poimittu 18.2.2017 HK 
 

 

  

   

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=576&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=648&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=646&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=645&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=647&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=588&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=587&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=65&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=594&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=593&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=591&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=589&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=617&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=70&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=619&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=599&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=66&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=596&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=597&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=598&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=68&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=609&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=608&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=69&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=612&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=1213&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=586&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=584&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=64&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=667&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=670&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=620&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyy=570&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&VuosiA=2000&VuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&VuosiA=2000&VuosiY=2016
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4.3.4 Lisääntyminen 
 
Keskimääräinen pentuekoko vaihdellut vuosittain kahdesta seitsemään. Myös yhden 
pennun pentueita sekä yli kymmenen pennun pentueita on syntynyt. 
 
Taulukko 23: Keskimääräinen pentuekoko vuosittain 
 
Vuosi Pentueet Pentuekoko 
2000 1 5,0 
2001 2 7,0 
2002 2 2,0 
2003 7 5,0 
2004 5 5,0 
2005 9 3,8 
2006 14 5,8 
2007 17 5,2 
2008 24 6,2 
2009 26 5,9 
2010 26 5,2 
2011 25 5,5 
2012 32 4,5 
2013 26 5,2 
2014 22 5,5 
2015 24 4,8 
 
Astumisvaikeudet 
 
Urokset ovat yleensä hyviä astujia ja nartut hyväksyvät urokset. Jos narttu ei hyväksy urosta 
tai jos uros ei halua astua narttua ja jos oikea astutusaika on varmistettu 
progesteronitestauksella tai testaamalla toisella uroksella, tällöin on syytä jättää astutus 
tekemättä. 
 
Tiinehtymisvaikeudet 
 
Kaikki astutetut nartut eivät tiinehdy. Jotkut useaankin juoksuun oikeaan aikaan astutetut 
nartut eivät tiinehdy. Tällöin on syytä unohtaa sellaisen nartun käyttö jalostukseen.  
 
Rodun tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että:  

-  sekä narttujen että urosten osalta lisääntyminen on vaivatonta 
-  astutukset onnistuvat vaivattomasti ilman ihmisen apua ja 
-  nartut tiinehtyvät hyvin. 

 
Kasvattajakyselyssä ilmoitettiin 11 kasvatilla olleen lisääntymishäiriöitä (1,2 % kasvateista). 
 
 
Synnytysongelmat 
Yleensä amerikanakitanarttu synnyttää hyvin ja kaikki pennut syntyvät normaalissa 8 
tunnissa synnytyksen alusta. Ongelmia voi syntyä erityisesti silloin, kun narttu kantaa vain 
yhtä pentua. Tällöin voi käydä niin, että yhden pennun erittämä kortisoni ei riitä 
käynnistämään emässä synnytyksen alkua. Joskus hyvin alkanut synnytys pitkittyy, mutta 
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eläviä pentuja on syntynyt joskus pitkänkin ajan kuluttua synnytyksen alusta. 
Amerikanakitoilla esiintyy kuitenkin jonkin verran synnytysongelmia, joissa tarvitaan 
eläinlääkärin apua. Keisarinleikkauksiin on tarvetta ryhtyä: 
 

- jos pentuja on vain vähän ja ne ovat liian suuria nartun synnytyskanavaan, 
- jos nartulla on polttoheikkoutta joko suuren pentueen vuoksi kohdun 

venymisestä johtuen tai muusta syystä, 
- jos pentuja on vain yksi eikä sen erittämä kortisoni ole riittävä synnytyken 

käynnistämiseen.  
 

Kasvattajat lähettävät yhdistykselle pentuelomakkeissa tietoja synnytyksen sujumisesta. 
Näitä tietoja on kerätty useiden vuosien ajalta, mutta niitä ei ole tätä jalostuksen 
tavoiteohjelmaa tehtäessä ehditty analysoida. Jalostustoimikunta tulee analysoimaan 
lomakkeilla annettuja tietoja, ja niistä saadut tiedot tullaan päivittämään myös tähän 
jalostuksen tavoiteohjelmaan.   
 
Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla 
 
Amerikanakitanartut hoitavat pentunsa erittäin hyvin ja ilman apua. On myös tapauksia, 
jolloin narttu ei halua pentulaatikkoon ketään avukseen, ja kasvattajankin hyväksyminen 
sinne voi joidenkin narttujen kohdalla olla vaikeaa. 
 
Jos nartulle on tarvinnut tehdä sektio, kuluu usein vuorokausi tai pari ennen kuin narttu 
tajuaa hoitaa pennut täysin itse. 
 
Kasvattajat lähettävät yhdistykselle pentuelomakkeissa tietoja pentujen hoitamisen 
sujumisesta. Näitä tietoja on kerätty useiden vuosien ajalta, mutta niitä ei ole tätä jalostuksen 
tavoiteohjelmaa tehtäessä ehditty analysoida. Jalostustoimikunta tulee analysoimaan 
lomakkeilla annettuja tietoja, ja niistä saadut tiedot tullaan päivittämään myös tähän 
jalostuksen tavoiteohjelmaan.   
 
Pentukuolleisuus 
 
Jonkun verran pentuja syntyy kuolleena, usein joko ensimmäisenä tai viimeisenä. 
Kasvattajille tehdyn kyselyn mukaan kuolleita pentuja on syntynyt 34 yhteensä 952 
rekisteröidystä pennusta eli 3,6 %. Kennelliitosta Pekka Kohoselta saadun tiedon mukaan 
rekisteröintien yhteydessä on ilmoitettu kuolleena syntyneitä pentuja 84 kpl vuodesta 2008 
alkaen, jona aikana Suomessa syntyi 211 pentuetta ja 1113 pentua. Kuolleina syntyneiden 
pentujen prosentuaalinen osuus on tällöin ollut tuona aikana 7,5  %.  
 
Amerikanakitoiden pentukuolleisuus on melko harvinaista pentulaatikossa. 
Amerikanakitanartut ovat erittäin varovaisia, ja on hyvin epätodennäköistä, että 
pentulaatikkoon kuolisi pentuja emän makaamana. Jonkun verran pentulaatikkoon kuolleita 
pentuja on tutkittu kuolinsyyn selvittämiseksi.. Kasvattajille tehdyn kyselyn mukaan 
pentulaatikkoon kuolleita pentuja on vuosina 2000 - 2015 ollut 43 yhteensä 952 
rekisteröidystä pennusta eli 4,5 %.  
 
Tutkittuja pentukuolleisuuden syitä (Evira) ovat olleet keuhkojen kehityshäiriö, sydänvika 
(reikä sydämen kammioiden väliseinässä), herpesvirustartunta, suolentuppeutuma ja 
kennelyskätartunnan jälkeinen komplikaatio.  Kuolinsyy on tutkittu 18 pennulla 43 kuolleesta 
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pennusta = 42 %.  
 
Synnynnäiset viat ja epämuodostumat  
 
Kasvattajat lähettävät yhdistykselle pentuelomakkeissa tietoja pennuilla todetuista 
synnynnäisistä vioista ja epämuodostumista. Näitä tietoja on kerätty useiden vuosien ajalta, 
mutta niitä ei ole tätä jalostuksen tavoiteohjelmaa tehtäessä ehditty analysoida. 
Jalostustoimikunta tulee analysoimaan lomakkeilla annettuja tietoja, ja niistä saadut tiedot 
tullaan päivittämään myös tähän jalostuksen tavoiteohjelmaan.   
 
Kasvattajakyselyn perusteella pennuilla on esiintynyt seuraavia synnynnäisiä vikoja ja 
epämuodostumia: piilokiveksisyys, hammaspuutokset, häntämutka, ylilyövät kintereet, 
”popping hock”, purentaviat, kuurous / valkopäisyys, reikä sydämen kammioiden 
väliseinässä, puuttuva virtsajohdin munuaisen ja rakon välillä toispuoleisesti, selkärangan 
kehityshäiriö, lattarinta/sammakkopentu. 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  
 
Ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet, jotka altistavat rodun yksilöt sairauksille tai 
lisääntymis- ja hyvinvointiongelmille 
 
 Amerikanakitoilla esiintyy seuraavia epäterveen rakenteen piirteitä: 
- jäykät välikämmenet (pukinjalka)   
- liian niukasti kulmautuneet, ylimenevät kintereet  
- liian niukasti kulmautuneet polvet  
 
 Amerikanakitoilla on todettu seuraavia silmien sairaalloisia anatomia piirteitä: 
- sisäänpäin kiertyneet luomet (entropium)  
- ulospäin kiertyneet luomet (ektropium)  
- liian pienet, luonnottoman syvällä olevat silmät 
 
Amerikanakitoilla esiintyy seuraavia purentaan liittyviä vikoja: 
- liian kapeat alaleuat 
- ikeneen painuneet kulmahampaat  
- alapurenta 
- yläpurenta  
 
 Amerikanakitoilla esiintyy häntämutkia. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 
 
Keskeisimmät ongelmakohdat 
 
Amerikanakitoilla esiintyvistä sairauksista keskeisimpiä ovat allergiat, kasvainsairaudet 
sekä luustoon ja niveliin liittyvät sairaudet, jotka heikentävät koiran elämänlaatua 
merkittävästi ja yleensä myös lyhentävät koiran elinaikaa. Mahalaukun laajentuma ja 
kiertymä on akuutti ja vaarallinen amerikanakitoilla usein todettu sairaus. Amerikanakitoilla 
on todettu useita eri autoimmuunisairauksia, jotka heikentävät koiran elämänlaatua ja 
yleensä lyhentävät koiran elinaikaa.  
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Ongelmien mahdollisia syitä 
 
Rodun jalostuspohja on kapea maailmanlaajuisestikin, jolloin kaikki esiintyvät sairaudet ovat 
mahdollisia ja sairauksien kitkeminen pois kannasta on mahdotonta. Tuontikoirien runsas 
käyttö jalostukseen ei ole ainakaan vähentänyt sairauksien esiintymistä. Sairauksien 
kontrollointia vaikeuttaa vielä toisaalta se, että monilla esiintyvillä sairauksilla on 
monigeeninen tai tuntematon periytymistapa, ja toisaalta vielä se, että rodullamme ei ole 
olemassa yhtään sairauksiin liittyvää geenitestiä. 

4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä: liite 2. 
 
 

   
 
Suomen Kennelliitto- 
Finska Kennelklubben ry 
 
 
AMERIKANAKITA               
(AMERICAN AKITA) 
Alkuperämaa: Japani 
Kehittäjämaa: USA 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Seurakoira. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat. 

Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja niiden sukulaisrodut 
  Käyttökoetulosta ei vaadita. 
 
LYHYT HISTORIAOSUUS: Amerikkalaisen akitan alkuhistoria on sama kuin japanilaisen 
akitan. Akita Matageja (keskikokoinen karhunmetsästyskoira) käytettiin vuodesta 1603 
lähtien Akitan alueella taistelukoirina. Vuoden 1868 jälkeen niitä risteytettiin tosa- ja 
mastiffirotujen kanssa, minkä seurauksena rodun koko kasvoi, ja pystykorvatyypille 
ominaiset piirteet hävisivät. Koiratappelut kiellettiin vuonna 1908, mutta silti akitarotua 
vaalittiin ja kehitettiin kookkaana japanilaisena rotuna. Tämän tuloksena yhdeksän rodun 
erinomaista yksilöä nimettiin vuonna 1931 kansallisaarteiksi. 
Toisen maailmansodan aikana (1939 – 1945) koirien nahkoja käytettiin yleisesti armeijan 
vaatteissa turkiksina. Poliisi määräsi kaikki koirat armeijan käytössä olevia 
saksanpaimenkoiria lukuunottamatta pyydystettäviksi ja takavarikoitaviksi. Jotkut 
kasvattajat yrittivät kiertää määräystä risteyttämällä koiriaan saksanpaimenkoirien kanssa. 
Toisen maailmansodan päättyessä akitojen lukumäärä oli vähentynyt jyrkästi.  
 
Rotu oli jakautunut kolmeen selvästi toisistaan erottuvaan tyyppiin: 1) 
karhunmetsästysakita, 2) taisteluakita ja 3) paimenkoira-akita. Tämän vuoksi rodun tilanne 
oli hyvin sekava. Sodan jälkeen käynnistettiin elvytysohjelma, jolla pyrittiin takaisin 

 

Ryhmä: 5 
 

FCI:n numero: 344 

Hyväksytty: FCI 29.1.2015 

Kennelliitto 14.4.2015 
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puhdasrotuisuuteen.   Dewa-linjan kongo-go -koirat olivat jonkin aikaa tavattoman 
suosittuja.   Amerikkalaiset sotilaat veivät kotimaahansa palatessaan mukanaan useita 
Dewa-linjan akitoja, joissa oli mastiffin ja saksanpaimenkoiran piirteitä. Amerikkalaiset 
kasvattajat ihastuivat niihin, koska ne olivat älykkäitä ja kykenivät sopeutumaan erilaisiin 
oloihin. Niinpä rodun kasvattajien lukumäärä samoin kuin rodun suosio kasvoivat suuresti. 
The Akita Club of America perustettiin vuonna 1956 ja Amerikan Kennelklubi (AKC) hyväksyi 
rodun (se merkittiin rotukirjaan ja sai oikeuden käydä näyttelyissä) lokakuussa 1972. AKC 
ja JKC (Japanin Kennelklubi) eivät kuitenkaan päässeet silloin yhteisymmärrykseen 
toistensa sukutaulujen hyväksymisestä ja siksi uusien verilinjojen saaminen Japanista 
tyrehtyi. Siitä johtuen USA:n akitat kehittyivät huomattavan erilaisiksi alkuperämaan koiriin 
verrattuina. Amerikkalainen tyyppi on pysynyt ominaispiirteiltään muuttumattomana 
vuodesta 1955. Se poikkeaa jyrkästi japanilaisesta akitasta, johon risteytettiin matagiakitoja 
tarkoituksena elvyttää alkuperäinen puhdas rotu. 
 
YLEISVAIKUTELMA: Suurikokoinen, vankka ja tasapainoinen koira, jolla on voimakas 
rakenne, tilava runko ja järeä luusto. Rodun erityispiirre on leveä, tylpän kolmion muotoinen 
pää, jossa on syvä kuono-osa, melko pienet silmät ja pystyt, eteenpäin lähes niskalinjan 
suuntaisesti kallistuneet korvat. 
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  

• Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on uroksilla 9 : 10 ja nartuilla 9 : 11.  

• Rintakehän syvyys on puolet säkäkorkeudesta.  

• Kirsun etäisyys otsapenkereestä verrattuna otsapenkereen etäisyyteen niskakyhmystä 
on 2 : 3. 
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen, tarkkaavainen, vastaanottavainen, 
omanarvontuntoinen, mukautuvainen ja peloton. 
 
PÄÄ: Massiivinen, kuitenkin suhteessa rungon kokoon, ylhäältä katsottuna tylpän kolmion 
muotoinen; koiran ollessa rauhallinen pää on rypytön. 
Kallo: Tasainen ja korvien välistä leveä. Matala otsauurre ulottuu korkealle otsaan. 
Otsapenger: Selvästi havaittava, ei liian jyrkkä. 
Kirsu: Leveä ja musta. Lievästi vaalentunut pigmentti sallitaan ainoastaan valkoisilla koirilla, 
musta on kuitenkin aina toivotuin. 
Kuono: Leveä, syvä ja täyteläinen. 
Huulet: Mustat, eivät riippuvat. Kieli on vaaleanpunainen. 
 
Leuat / hampaat: Leuat eivät ole pyöristyneet, vaan tylpät, vahvat ja voimakkaat. Vahvat 
hampaat, säännöllinen ja täysi hampaisto (P1- ja M3 -hampaiden puuttumista ei huomioida). 
Leikkaava purenta on toivottu, mutta tasapurenta hyväksytään. 
Silmät: Tummanruskeat, melko pienet, eivät ulkonevat, lähes kolmionmuotoiset. 
Silmäluomet ovat mustat ja tiiviit. 
Korvat: Korvat ovat tanakasti pystyssä ja pienet suhteessa pään kokoon. Korvan pituutta 
mitattaessa eteenpäin taivutetun korvan kärki koskettaa yläluomea. Kolmionmuotoiset, 
kärjestään hieman pyöristyneet, tyvestään leveät, eivät liian alas kiinnittyneet. Sivulta 
katsottuna korvat ovat kallistuneet eteenpäin silmiä kohti niskalinjan suuntaisesti. 
 
KAULA: Tanakka ja lihaksikas, mahdollisimman vähän löysää kaulanahkaa, suhteellisen 
lyhyt ja vähitellen lapoja kohti levenevä. Korostunut niskalinja liittyy sulavasti kallon 
takaosaan. 
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RUNKO: Korkeuttaan pitempi. Nahka ei ole liian ohut, liian tiukka eikä liian löysä. 
Selkä: Vaakasuora. 
Lanne: Kiinteälihaksinen. 
Rintakehä: Leveä ja syvä; kylkiluut ovat selvästi kaarevat ja eturinta hyvin kehittynyt. 
Alalinja ja vatsa: Vatsalinja on hieman kohoava. 
 
HÄNTÄ: Paksu ja tuuheakarvainen, korkealle kiinnittynyt ja asennoltaan selän päällä tai 
kuvetta vasten; kolmeneljäsosa-, yksin- tai kaksinkertainen kierre, joka aina koskettaa 
selkälinjaa tai painuu sen alapuolelle. Kolmeneljäsosaltaan kiertyneen hännän pää 
laskeutuu selvästi kuvetta vasten. Hännän tyvi on paksu ja vahva. Viimeinen häntänikama 
ulottuu kintereeseen hännän ollessa riippuva tai alas vedetty. Hännän karvapeite on 
karheaa, suoraa ja tiheää, ei vähääkään töyhtömäistä. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat järeäluustoiset ja edestä katsottuna suorat. 
Lavat: Vahvat, voimakkaat, kohtuullisen viistot ja taakse sijoittuneet. 

Välikämmenet: Hieman eteenpäin viistot, noin 15:n kulmassa pystysuoraan nähden. 
TAKARAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvalihaksiset, leveys ja luusto ovat suhteessa 
eturaajoihin. Yleensä takaraajojen kannukset poistetaan (Huom. Suomessa typistyskielto). 
Reidet: Vahvat, hyvin kehittyneet ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset.             
 
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet. 
Kintereet: Matalat, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet. 
KÄPÄLÄT: Eteenpäin suuntautuneet ns. kissankäpälät; selvästi kaareutuneet varpaat. 
Päkiät ovat paksut. 
 
LIIKKEET: Voimakkaat ja maatavoittavat, kohtuullisen pitkä askel ja hyvä työntö. Takaraajat 
liikkuvat samassa linjassa kuin eturaajat. Selkä pysyy vahvana, kiinteänä ja vaakasuorana. 
 
KARVAPEITE 
KARVA: Kaksinkertainen karvapeite. Aluskarva on tiheää, pehmeää, tiivistä ja peitinkarvaa 
lyhyempää. Peitinkarva on suoraa ja karheaa tai jäykkää ja rungossa melko pystyä. Päässä, 
raajojen alaosassa ja korvissa karva on lyhyttä. Sään ja lantion kohdalla karva on 
suunnilleen 5 cm pitkää, eli hieman pitempää kuin muualla rungossa. Hännässä karva on 
pisintä ja tuuheinta. 
VÄRI: Useat eri värit kuten punainen, kellanruskea, valkoinen jne. tai jopa läiskikäs (pinto) 
ja juovikas (brindle) ovat sallittuja. Värit ovat kirkkaat ja puhtaat, värimerkit tasapainoisesti 
jakautuneet. Koiralla voi olla maski tai läsi. Yksivärisillä valkoisilla koirilla ei ole maskia. 
Pintovärisillä on valkoinen pohjaväri, jossa on suuria, tasaisesti jakautuneita, pään ja yli 
kolmanneksen rungosta peittäviä värimerkkejä. Aluskarva voi olla eriväristä kuin peitinkarva. 
 
KOKO 
Säkäkorkeus:  Urokset 66 - 71 cm 
 Nartut 61 - 66 cm. 
 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna 
virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 



 40 

• virheellinen sukupuolileima  

• kapea tai suippo pää  

• puuttuvat hampaat (paitsi P1- ja M3 -hampaat) 

• sini- tai mustapilkullinen kieli  

• vaaleat silmät  

• lyhyt häntä  

• sisään- tai uloskiertyneet kyynärpäät  

• viitteet kauluksesta tai hapsuista  

• arkuus ja äkäisyys 
 
VAKAVAT VIRHEET:  

• kevytrakenteisuus  

• kevyt luusto 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  

• vihaisuus tai liiallinen arkuus 

• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

• täydellinen pigmentinpuute tai pigmentittömiä alueita kirsussa (perhoskirsu)  

• taittuneet, riippuvat tai laskostuneet korvat  

• ala- tai yläpurenta  

• sirpin muotoinen tai suora häntä  

• säkäkorkeus uroksilla alle 63,5 cm ja nartuilla alle 58,5 cm. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 
kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria 
 

4.4.1.1. Kannan analysointi suhteessa rotumääritelmään 
 
Rakenne: 
Mittasuhteiltaan koirat ovat pääsääntöisesti korkeuttaan pidempiä. Jonkin verran on jopa 
turhan lyhyitä narttuja ja samoin liian pitkiä uroksia. Rungontilavuus on keskimäärin hyvä. 
Selät ovat suoria ja kaulanpituus runkoon mittasuhteiltaan sopivia ja riittävän vahvoja.  
Nahka on amerikanakitalla tiiviisti rungon myötäistä (amerikanakitalla ei saa olla löysää 
nahkaa).  
 
Raajat ja kulmaukset: 
 
Takakulmausten tulee olla kohtuullisia. Etujalat ovat suorat ja yhdensuuntaiset. Koiran 
tulee näyttää tasapainoiselta, ei liian korkearaajaiselta, mutta ei myöskään 
matalaraajaiselta. Raajat ovat lihaksikkaat ja voimakkaat suurimmalla osalla. 
Eturanteistaan hieman ulostaittuneita ranteita tavataan vuosittain mm. näyttelyissä, joka 
voi johtua mm. kasvuvaiheesta, väärästä ruokinnasta tai rakenteen virheestä. 
 

 

https://www.facebook.com/messages/conversation-1194721180538121
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Häntä: 
Hännän kiinnitys on korkealla. Pääsääntöisesti hännät ovat hyvin kiinnittyneitä ja 
rotumääritelmän mukaisia, mutta joillakin rodun yksilöillä on liian lyhyt häntä tai 
hännänkiinnitys on joko liian matala tai korkea. Viimeinen häntänikama ulottuu 
kintereeseen hännän ollessa riippuva tai alas vedetty. Amerikanakitoilla esiintyy paljon 
lyhyitä häntiä, jolloin viimeinen nikama jää 2 cm:stä jopa 6 cm:iin liian lyhyeksi, ja tähän 
vaikuttaa myös kintereen korkeus (matala kinner on rotumääritelmän mukainen, jolloin 
hännän tulee olla pitempi kuin sellaisella koiralla, jolla on korkea kinner). 
 
Pää ja ilme: 
Päässä tärkeää on sen muoto, joka ei ole pyöreä eikä kiilamainen, ei myöskään terävä 
kolmio, vaan rotumääritelmän mukaisesti ylhäältä katsottuna tylpän kolmion mallinen. 
 
Rodussa esiintyy paljon liian kapeaa päätyyppiä. Tylpän kolmion sijaan päät muistuttavat 
osin terävää kolmiota. Vaikutelmaa lisäävät usein suuret tai liian pitkät, väärin asettuneet 
(leveälle kiinnittyneet ja sivuille kärjistään osoittavat) korvat.   
 
Suomessa amerikanakitalla esiintyy myös rotumääritelmän mukaista pääntyyppiä, joka on 
riittävän kolmiomainen, leveä ja vahva. Silmien koko ja asento vaikuttavat paljon koiran 
ilmeeseen. Silmien, jotka ovat erittäin tummat, tulee olla asettuneena leveälle.  
Otsapenger on kohtuullisen voimakas ja syvä uurre ikään kuin jakaa otsan melko 
korkealle. Otsa on rauhallisella koiralla rypytön ja leveä. Leveyttä korostavat oikein 
asettuneet korvat. Liian vaaleita silmiä esiintyy melko runsaasti. 
 
Korvat: 
Yksi tärkein rotutyypillinen ominaisuus amerikanakitalle ovat sen korvat. 
Niskalinjan myötäiset, eteenpäin kallistuneet pienet korvalehdet yhdessä kolmiomaisen 
pään kanssa muodostavat tärkeän kokonaisuuden ilmeeseen. Korvan pituutta mitattaessa 
eteenpäin taivutetun korvan kärki koskettaa yläluomea. Suurimmalla osalla korvat ovat 
paksut ja vahvat, kuten pitääkin. Rodussa löytyy myös paljon yksilöitä, joilla korvat ovat 
liian ylös kiinnittyneet, mihin usein liittyy myös se, että kallo on kapea. 
 
Kuono ja pigmentti: 
Kuonon tulee olla tylppä, vahva ja melko lyhyt suhteessa kallon pituuteen. Kuonojen osalta 
on parannettavaa, sillä ne ovat tällä hetkellä pääosin kyllä vahvoja, mutta aika usein liian 
pitkiä ja kapeita. Hyvin lyhyissä kuonoissa on usein havaittavissa ”hyppyri” kuonon 
päässä, joka on mastiffimainen jäänne, ja ei toivottava. Muutamalla koiralla on tavattu 
kielessä ei-toivottu pigmenttiläiskä.  
 
Kirsu on vahva ja leveä. Toivotuin kirsun väri on aina musta. Pigmentit ovat 
pääsääntöisesti mustia, myös valkoisilla koirilla, joilla vaalea, lihanvärinen kirsu on 
kuitenkin sallittu. On huomioitava, että ikä haalistaa pigmenttiä. Jakautunut, ns. 
”perhoskirsu”, ei ole sallittu. 
 
Hampaat ja purenta: 
Rodun ongelmana ei ole purentavirheitä tai hammaspuutoksia kuin hyvin satunnaisesti. 
Hampaat ovat vahvat ja leuat useimmilla riittävän leveät. Muutamalla yksittäisillä koirilla 
voisi olla vahvempi alaleuka. Kiillepuutosta tai heikkoutta esiintyy, jolloin amerikanakitan 
hampaat voivat jo nuorella iällä olla värjääntyneet keltaisenruskeiksi.  
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Turkki ja väri: 
 
Amerikanakitalla turkki muodostuu tiheästä, pystystä alusvillasta sekä alusvillaa 
pidemmästä päällyskarvasta, joka varsinkin reisissä ja kaulalla on selkeästi pidempää, 
kuin muualla rungossa. Karvanlaatu on karkea. Liian lyhyttä karvanlaatua esiintyy mm. 
vanhoissa skandinaavisissa linjoissa. Kannassa esiintyy myös pitkäkarvaisia yksilöitä. 
Oikeaa karvanlaatua on kannassa kiitettävästi. 
 
Värien tulee olla selkeät ja puhtaat. Rodulla kaikki värit ovat sallittuja ja värien kirjo on 
rodun rikkaus. Värit ovat kirkkaat ja puhtaat, värimerkit tasapainoisesti jakautuneet. 
Rodussa tulee säilyttää mahdollisimman laaja värien kirjo. Jalostusyksilön kohdalla ei ole 
toivottavaa, että alle kolmasosa koirasta on värillistä ja yli kaksi kolmasosaa valkoista. 
Suuret valkeat merkit pään alueella eivät ole toivottuja, koska niihin voi liittyä pigmentin 
puutteesta johtuva kuurouden riski.  
 
Koko: 
Amerikanakita on suuri koira, jolla kuuluu olla voimakas luusto.  
Pääosa suomalaisista amerikanakitoista on riittävän suuria, kuitenkin rotumääritelmän 
mukaan keskikokoisia sekä riittävän vahvalla luustolla varustettuja. Kannassa on myös 
kokoonsa nähden luustoltaan kevyitä yksilöitä. Jalostusnarttujen kohdalla luuston 
vahvuudessa ei saa tinkiä. Nartun tulee olla selkeästi narttumainen, eikä uroskoiran 
ulkomuodossa saa olla epäilystä sukupuolesta – sukupuolileiman tulee siis olla selkeä. 
 

4.4.2. Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
 
1.1.2014 alkaen amerikanakitan muotovalion arvon saavuttamisen edellytyksenä on 
virallisesti suoritettu luonnetesti. Keskeytettyä testiä ei hyväksytä. 
 
Listaus näyttelyissä käyneistä kunakin vuonna syntyneistä pennuista ja tuontikoirista on  
päivitetty 12.05.2012 ja tämän ohjelman liitteenä numero 3. 
 
Taulukko 24. Näyttelykäynnit vuosittain vertailtuna rekisteröintimäärään. 
 

vuosi rekisteröity 
näyttelyitä 
vuotta kohti 

koiria kaikkiaan 
käynyt 

näyttelyissä 

kaikkiaan eri yksilöitä 
näyttelyissä 
näyttely 

%-osuus eri yksilöitä 
näyttelyissä vertailtuna 
rekisteröintimäärään 

2000 47 36 78 14 29,79 

2001 19 32 75 18 94,74 

2002 6 34 97 21 350,00 

2003 40 43 115 29 72,50 

2004 25 53 177 48 192,00 

2005 44 52 225 47 106,82 

2006 91 66 337 81 89,01 

2007 102 64 454 123 120,59 

2008 178 68 576 143 80,34 

2009 169 69 616 171 101,18 

2010 146 71 592 185 126,71 

2011 147 70 643 185 125,85 
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Taulukko 25. Näyttelytilastot vuosilta 2011-2016, poimittu 18.2.2016 HK 
 
 ERI EH H T EVA HYL Yhteensä 

Junioriluokka 589 tulosta 262 tulosta 52 tulosta 19 tulosta 10 tulosta 4 tulosta 936 tulosta 

Nuorten luokka 383 tulosta 123 tulosta 25 tulosta 5 tulosta 2 tulosta 3 tulosta 541 tulosta 

Avoin luokka 514 tulosta 191 tulosta 53 tulosta 15 tulosta 4 tulosta 4 tulosta 781 tulosta 

Käyttöluokka 0 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 

Valioluokka 743 tulosta 52 tulosta 7 tulosta 5 tulosta 3 tulosta 3 tulosta 813 tulosta 

Veteraaniluokka 147 tulosta 16 tulosta 3 tulosta 1 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 167 tulosta 

Yhteensä 2376 tulosta 644 tulosta 140 tulosta 45 tulosta 19 tulosta 14 tulosta 3238 tulosta 

 

4.4.3. Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
 
Rotu on tyypillinen kookas pystykorva. Nykyisin amerikanakitan kanssa harrastetaan 
enimmäkseen näyttelyitä.  
 
Amerikanakita on säkäkorkeudeltaan suurikokoinen, voimakasluustoinen ja tasapainoisesti 
rakentunut pystykorva, jonka runko on hieman korkeuttaan pidempi. Uros painaa 
keskimäärin noin 45-60 kg ja narttu noin 35-45 kg.  
 
Hännän kantotapa on rodun alkukantainen erityispiirre. Häntä on paksu ja 
tuuheakarvainen korkealle kiinnittyneenä ja asennoltaan selän päällä tai kuvetta vasten 
kolmeneljäsosa-, yksin- tai kaksinkertainen kierre, joka aina koskettaa selkälinjaa tai 
painuu sen alapuolelle. Hännän tulee ylettyä suoraksi vedettäessä koiran kintereeseen.  
Hännän yhteyttä rodun alkuperäiseen käyttöön ei tiedetä. 
 
Karvapeitteen pitää olla kaksinkertainen ja peitinkarvan suoraa ja karheaa, koska rotu on 
ulkona viihtyvä. Tuuhea, kaksinkertainen karvapeite suojaa säätilan muutoksilta 
lämmittäen talvella, suojaten auringonvalolta kesällä.  

4.4.4. Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 
 

Tavoitteena on rotumääritelmän mukainen tyyppi, jolloin tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kokoon, runkoon, liikkeisiin, päähän, kulmauksiin, häntään ja turkin laatuun.  

Keskeisimmät ulkomuoto- ja rakenneongelmat: a) mittasuhteet; liian pitkärunkoisia ja 
matalaraajaisia yksilöitä tai liian korkearaajaisia yksilöitä; b) kulmaukset; heikosti 
kulmautuneet etuosat, heikosti kulmautuneet kintereet ja polvet, vastaavasti myös turhan 
voimakkaasti kulmautuneita kintereitä esiintyy, sekä myös liian korkeita kintereitä sekä 
ylilyöviä kintereitä c) runko ja luusto; kevytluustoisia yksilöitä esiintyy, koirat esitetään ja 
pidetään turhankin tuhdissa kunnossa, jolloin vähäinen luuston vahvuus katoaa d) pää; 
kauttaaltaan kapealinjaisia päitä esiintyy, kookkaita korvia, liian alas tai ylös kiinnittyneitä 
korvia ja vaaleita silmiä esiintyy e) häntä; turhan lyhyitä ja/tai huonosti kiinnittyneitä häntiä 
esiintyy f) koko; sekä liian pieniä että liian suuria koiria esiintyy 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=JUN&NayLaa=ERI&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=JUN&NayLaa=EH&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=JUN&NayLaa=H&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=JUN&NayLaa=T&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=JUN&NayLaa=EVA&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=JUN&NayLaa=HYL&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=NUO&NayLaa=ERI&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=NUO&NayLaa=EH&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=NUO&NayLaa=H&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=NUO&NayLaa=T&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=NUO&NayLaa=EVA&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=NUO&NayLaa=HYL&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=AVO&NayLaa=ERI&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=AVO&NayLaa=EH&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=AVO&NayLaa=H&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=AVO&NayLaa=T&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=AVO&NayLaa=EVA&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=AVO&NayLaa=HYL&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VAL&NayLaa=ERI&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VAL&NayLaa=EH&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VAL&NayLaa=H&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VAL&NayLaa=T&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VAL&NayLaa=EVA&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VAL&NayLaa=HYL&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VET&NayLaa=ERI&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VET&NayLaa=EH&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VET&NayLaa=H&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLuo=VET&NayLaa=T&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLaa=ERI&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLaa=EH&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLaa=H&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLaa=T&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLaa=EVA&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?R=344&NayLaa=HYL&NayTilVA=2012&NayTilVY=2016&Uusi=1
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Ongelmien mahdollisia syitä 
Jalostukseen käytettäviä koiria on niin vähän, että kasvattajien on usein on joustettava ja 
tehtävä kompromisseja jalostuskoirien valinnoissa. Tästä syystä usein jalostusvalinnat 
joudutaan tekemään ulkomuodon kustannuksella, koska ymmärrettävästi kasvattajat ovat 
haluttomia joustamaan jalostuskoirien terveyden ja luonteen ominaisuuksissa. Usein 
ulkosiitoksissa jälkeläisten ulkomuoto poikkeaa vanhempien ulkomuodosta huomattavasti, 
koska rodussa esiintyy hyvin erilaisia tyyppejä, joita yhdistettäessä voivat aiempien 
sukupolvien piirteet tulla esille. 

 

5. YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA  

 
Amerikanakitan ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma on laadittu rodun kuuluessa Akita 
& Shiba ry:n alaisuuteen ja vaiheessa, jossa rotujako japanilaisesta akitasta oli vasta 
tapahtunut. Yleiset jalostustavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Tavoitteena oli, että 
jokaisen jalostukseen käytetyn koiran tulisi olla virallisesti lonkkakuvattu, silmätarkastettu 
ja tunnistusmerkitty, kuten on tapahtunut. 
 
Amerikanakita Ry teki ensimmäisen Amerikanakitan oman JTO:n 2007, jonka 
päivityksessä 2012 tarkistettiin miten tavoitteita on siihen mennessä toteutettu. Edelleen 
koirien kuvausprosentti on erinomainen, viimevuosien aikana on aloitettu kuvaamaan 
järjestelmällisemmin myös kyynäriä ja selkiä. Selkäkuvausten yleistyminen on toiveena ja 
tavoitteena jatkossakin. 
  
Yleisesti voidaan todeta, että tavoitteisiin on päästy, koska lähes jokainen jalostukseen 
käytetty yksilö on kuvattu PEVISA-ehtojen mukaisesti, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta 
jolloin vanhemmat on kuvattu vasta pentujen syntymän jälkeen. Yleisesti kasvattajat ovat 
myös noudattaneet yhdistyksen asettamia jalostuksen minimikriteereitä ja suosituksia, ja 
tehneet jalostusvalintansa niiden mukaan.  
 

5.1. Käytetyimpien jalostuskoirien taso  

Populaation ollessa näin pieni, populaatio ei voi olla kovin omavarainen, vaan 
monimuotoisuutta on jatkossakin pyrittävä turvaamaan uusilla, mahdollisimman 
erisukuisilla tuontikoirilla ja välttämällä uusintayhdistelmiä. Yksittäisen koiran perimä 
kannassa ei saisi muodostua kohtuuttoman suureksi. Jotta populaation geenipohja pysyisi 
mahdollisimman laajana, tulisi jalostukseen käyttää mahdollisimman monia eri yksilöitä, 
sekä uroksia että narttuja, ja niitä tulisi käyttää jalostukseen mahdollisimman tasaisesti. 
 
Käytetyimmät urokset (listattu 26.5.2016) 

 
• 1. C.I.B FIN MVA SE MVA NO MVA EE MVA V-01 JV-01 Midian´s Aki Ice-Diamond 

 
Uroksella on yhdeksän pentuetta ja 45 pentua (3,18 % rekisteröidyistä pennuista). 
 
Terveystulokset 
15.9.2008 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  
15.9.2010 Ei voimassa 
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26.1.2006 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  
11.5.2004 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  
9.12.2002 lonkkanivel A/A   
13.10.2001 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  
kivekset normaalit 
 
 
Uros on myös luonnetestattu 
1 -1 Toimintakyky Pieni -15 
2 +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1 
3 -1 Puolustushalu Haluton -1 
4 -2 Taisteluhalu Riittämätön -20 
5 +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35 
6 +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30 
7 +1 Kovuus Hieman pehmeä 8 
8 +3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
 45 
9 ++ Laukauspelottomuus Laukauskokematon  
Yhteensä 83 
 
Elinikä 11 vuotta 2 kuukautta. 
 
Jälkeläisten terveys ensimmäisessä polvessa  
Kyynärtutkittuja  14/45 eli  31% 
0 11 pentua 79% 
1 3 pentua 21% 
2 0 pentua 0% 
3 0 pentua         0% 
Lonkkien osalta tutkittu 25/45 eli 56%. 
A 14 pentua 56% 
B 6 pentua 24% 
C 3 pentua 12% 
D 2 pentua 8% 
E 0 pentua 0% 
 
Uroksen ensimmäisen polven pennuista joita on 93 kappaletta, käytetyin on Wolfteam´s 
White Akbal-Bal.  
 
Terveys  
kyynärnivel 0/0 
lonkkanivel  A/A 
silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 
kivekset normaali 
 
Uros on myös luonnetestattu : 
 
1 +1a Toimintakyky Kohtuullinen 15 
2 +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1 
3 +1 Puolustushalu Pieni 1 
4 -1 Taisteluhalu Pieni -10 
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5 +2 Hermorakenne Tasapainoinen 70 
6 +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30 
7 +1 Kovuus Hieman pehmeä 8 
8 +3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
 45 
9 +++ Laukauspelottomuus Laukausvarma  
Yhteensä 160 
 
Tämän uroksen 1.polven jälkeläisistä terveystutkittuja kyynärien osalta 5/16 eli  31% 
0 4 pentua 80% 
1 1 pentua 20% 
2 0 pentua 0% 
3 0 pentua 0% 
 
Lonkkien osalta tutkittu on 5/16, eli 31% 
A 2 pentua 40% 
B 3 pentua 60% 
C 0 pentua 0% 
D 0 pentua 0% 
E 0 pentua 0% 
 
2. FIN MVA RU MVA Midian´s Akimiyazaki 
 

Uroksella on viisi pentuetta ja 36 pentua (2,54 % rekisteröidyistä pennuista). 

Terveystulokset 

22.9.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

28.2.2007 silmätutkimus silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen : epäilyttävä  

18.11.2005 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia    

26.8.2002 lonkkanivel A/B  SKL:n paneeli  

31.7.2002 lonkkanivel A/C    

9.7.2002 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia    

kivekset normaalit 

Uros on luonnetestattu 

1    -1 Toimintakyky  Pieni  -15  

2   +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1  

3   -1 Puolustushalu Haluton  -1  

4   +2a Taisteluhalu Kohtuullinen 20  

5   +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35  

6   +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30  

7   +1 Kovuus Hieman pehmeä 8  

8   +3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45  

9   ++ Laukauspelottomuus Laukauskokematon   

Yhteensä 123 

Elinikä 11 vuotta. Lopetettu sisäelinsyövän vuoksi. 
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Jälkeläisten terveys 

Kyynärtutkittuja  16/36 eli 44%  

0     16 pentua 100%  

1       0 pentua 0%  

2       0 pentua 0%  

3       0 pentua 0% 

Lonkkien osalta tutkittu 20/36 eli 56%  

A   8 pentua    40%  

B   6 pentua     30%  

C   6 pentua     30%  

D  0 pentua      0%  

E  0 pentua       0% 

 

Uroksella on toisen polven jälkeläisiä 65 kappaletta. 

Ensimmäisen polven jälkeläisistä käytetyin on narttu FI MVA Snowstory´s Red Risk. Tällä 

3 pentuetta ja 14 jälkeläistä. 

Terveys  

10.8.2007   silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia    

28.5.2005    silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia    

27.4.2005     lonkkanivel A/B 

Narttu on myös luonnetestattu: 

1           +1a Toimintakyky Kohtuullinen 15  

2            +3 Terävyys Kohtuullinen ilman jälj. jääv. hyökkäyshalua 3  

3             +1 Puolustushalu Pieni 1  

4             +2a Taisteluhalu Kohtuullinen 20  

5             +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35  

6              +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30  

7              +1 Kovuus Hieman pehmeä 8  

8              +3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45  

9           +++ Laukauspelottomuus Laukausvarma   

Yhteensä 157 

Elinikä 10 vuotta ja 8 kk 

Tämän nartunn jälkeläisistä terveystutkittuja lonkkien osalta 6/14, eli 43%  

 

Kyynärät: 

Tutkittu 5/14 pentua, eli 36%  

0      5 pentua 100%  

1      0 pentua 0%  

2      0 pentua 0%  

3      0 pentua 0% 

 

Lonkat: 

A 2 pentua 33%  

B 1 pentua 17%  

C 2 pentua 33%  

D 1 pentua 17%  

E 0 pentua 0% 
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• 3. FI MVA Blak Jak´s All Or Nothing 

 

Uroksella on 7 pentuetta ja 35 pentua (2,47 % rekisteröidyistä pennuista). 

Terveystulokset: 

12.2.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  

7.12.2007 kyynärnivel 0/0, lonkkanivel A/A  

28.11.2007 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  

kivekset normaalit 

Urosta ei ole luonnetestattu 

Elinikä 5 vuotta 2 kuukautta 

 

Jälkeläisten terveys 

Kyynärien osalta tutkittu 13/35, eli 37%  

0     13 pentua 100%  

1      0 pentua 0%  

2      0 pentua 0%  

3      0 pentua 0% 

Lonkkien osalta tutkittu 14/35, eli 40%  

A     6 pentua 43%  

B     5 pentua 36%  

C     3 pentua 21%  

D     0 pentua 0%  

E      0 pentua 0% 

 

Uroksella on toisen polven jälkeläisiä 24 kappaletta. 

Ensimmäisen polven jälkeläisistä käytetyin on narttu FI MVA Black Kurt Apache, jolla on 2 

pentuetta ja 6 pentua. 

Terveystulokset: 

12.1.2015 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  

3.9.2012 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  

6.8.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  

24.6.2010 kyynärnivel A/A, lonkkanivel 0/0 

Narttua ei ole luonnetestattu 

Elinikä 7 vuotta ja 2 kuukautta 

Tämän nartun 1. polven jälkeläisistä kyynärätutkittuja 1 / 4, eli 25%  

0 1 pentua 100%  

1 0 pentua 0%  

2 0 pentua 0%  

3 0 pentua 0% 

Lonkkien osalta 1 / 4, eli  25%  

A 0 pentua 0%  

B 0 pentua 0%  

C 1 pentua 100%  

D 0 pentua 0%  

E 0 pentua 0% 

 
 



 49 

 
4. FI MVA BROOKLYN DODGER BUCKSHOT 
Uroksella on viisi pentuetta, 31 pentua (2,19 % rekisteröidyistä pennuista).  
 
Uroksen terveystulokset: 

Päiväys Kohde Tulos Voimassa Lisätiedot 

15.1.2015 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

15.1.2017  

9.3.2012 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

9.3.2014 Ei 
voimassa 

8.3.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

8.3.2012 Ei 
voimassa 

1.8.2008 kyynärnivel 
lonkkanivel 

0/0 
C/C 

  

2.7.2008 polvilumpioluksaatio 0/0 31.12.2012 Ei 
voimassa 

6.6.2008 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

6.6.2010 Ei 
voimassa 

 kivekset normaalit   

Uroksen jälkeläisten terveystulokset: 
 

Kyynär 

Tutkittu 12/31 39% 

0 12 pentua 100% 

1 0 pentua 0% 

2 0 pentua 0% 

3 0 pentua 0% 

 

Lonkat 

Tutkittu 12/31 39% 

A 5 pentua 42% 

B 1 pentua 8% 

C 3 pentua 25% 

D 3 pentua 25% 

E 0 pentua 0% 

 
Uroksen jälkeläisistä viisi on luonnetestattu(16 %), ja neljä niistä on saanut tuloksen (80 % 
testatuista). Yhden jälkeläisen testi on keskeytetty tuomarin päätöksellä (20 % testatuista).  
 
Uroksella on kolme toisen polven pentuetta ja toisen polven jälkeläisiä on 18 kappaletta. 
Näistä kahden lonkat ja kyynäret on tutkittu (11 %), molemmilla lonkkatulos on D ja 
kyynärtulos on 0 (100 % tutkituista). 
 
Uroksen jälkeläisistä yksi on lopetettu immunologisen sairauden vuoksi. 
 
Vaikutus: Ulkonäöllisesti useimmat uroksen jälkeläiset ovat olleet rotumääritelmän 
mukaisia, mutta terveystuloksissa ja luonteissa on ollut ongelmia. 
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5. C.I.B POHJ MVA FIN MVA SE MVA NO MVA V-09 MVV-14 VV-14 HeVW-14 HeVW-15 
V-15 VV-15 MICABI KEN'S BODYGUARD 
 
Uroksella on viisi pentuetta ja 30 pentua (2,80 % rekisteröidyistä pennuista). 
 
Uroksen terveystulokset: 

Päiväys Kohde Tulos Voimassa Lisätiedot 

22.12.2015 silmätutkimus 
silmätutkimus 
silmätutkimus 

Makroblepharon : 
todettu 
Silmäluomen 
ulospäin kiertyminen 
: todettu 
Silmämuutosten 
vakavuus : lievä 

22.12.2017 
22.12.2017 
22.12.2017 

 

10.4.2013 silmätutkimus ei todettu 
perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

10.4.2015 Ei 
voimassa 

26.3.2011 silmätutkimus ei todettu 
perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

26.3.2013 Ei 
voimassa 

12.5.2009 silmätutkimus ei todettu 
perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

12.5.2011 Ei 
voimassa 

10.4.2007 kyynärnivel 
lonkkanivel 

0/0 
C/C 

  

29.3.2007 silmätutkimus 
polvilumpioluksaatio 

ei todettu 
perinnöllisiä 
silmäsairauksia 
0/0 

 
31.12.2012 

 
Ei 
voimassa 

 kivekset normaalit   

 
Uroksen jälkeläisten terveystulokset: 

Lonkat 

Tutkittu 8/21 38% 

A 4 pentua 50% 

B 3 pentua 38% 

C 0 pentua 0% 

D 0 pentua 0% 

E 1 pentua 12% 
 

Kyynär 

Tutkittu 8/21 38% 

0 8 pentua 100% 

1 0 pentua 0% 

2 0 pentua 0% 

3 0 pentua 0% 
 

 
Uroksen luonnetesti on keskeytetty ohjaajan toimesta. 
 
Uroksen jälkeläisistä kolme on luonnetestattu (10 %) ja kaikki ovat saaneet tuloksen (100 
% testatuista). 
 
Uroksella on 11 toisen polven pentuetta ja 55 toisen polven jälkeläistä. 
Toisen polven jälkeläisillä on 10 virallista kyynärniveltulosta (18 %) ja 12 virallista 
lonkkatutkimustulosta (22 %). 
Jokainen toisen polven kyynärniveltulos on 0 (100 %).  
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Lonkkatutkimustulokset jakautuvat seuraavasti: tulos A kaksi kappaletta (17%), tulos B 
yksi kappale (8 %), tulos C kuusi kappaletta (50 %) ja tulos D kolme kappaletta (25%). 
Toisen polven jälkeläisistä on luonnetestattu yhdeksän kappaletta, joista seitsemän on 
saanut tuloksen (78 % testatuista) ja kahden testi on keskeytetty (22 % testatuista). 
 
Vaikutus: ulkomuodollisesti uros on jättänyt useita rotumääritelmän mukaisia pentuja, 
mutta terveystutkimuksissa on löytynyt ongelmia. Vaikka uroksen oma luonnetesti on 
keskeytetty ohjaajan toimesta, ovat kaikki sen testatut jälkeläiset saaneet tuloksen.  
 
6.  Fashion Star Bark At The Moon   

Uroksella on viisi pentuetta ja 28 pentua (1,98 % rekisteröidyistä pennuista).. 

Terveystulokset 

12.9.2014 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

12.9.2016 Voimassa 

12.6.2012 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

26.4.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

7.5.2010 kyynärnivel 0/0 

7.5.2010 lonkkanivel A/A 

26.4.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

kivekset normaalit 

Urosta ei ole luonnetestattu. 

Jälkeläisten terveys 

Kyynärtutkittuja 3/28 eli 11% 

0 3 pentua 100% 

1 0 pentua 0% 

2 0 pentua 0% 

3 0 pentua 0% 

Lonkat tutkittu ensimmäisessä polvessa 3/28 eli 11%. 

A 1 pentua 33% 

B 1 pentua 33% 

C 0 pentua 0% 

D 1 pentua 33% 

E 0 pentua 0% 

Uroksen ensimmäisen polven pennuista, joita on 28 kappaletta, käytetyin on narttu 
Bishoujo. 

Terveys: kyynärnivel 0/0, lonkkanivel A/A, silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

Narttua ei ole luonnetestattu.Tämän nartun jälkeläisiä ei ole terveystutkittu. 
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7. C.I.B US MVA FIN MVA LU MVA NL MVA EUVV-06 MV-02 Serdess Transfurmation 
Dragon 

Uroksella on seitsemän pentuetta  ja 29 pentua (1,84 % rekisteröidyistä pennuista). 

Terveys  

21.4.2005  silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

6.2.2003 silmätutkimus Ulkomainen silmätutkimus, ei ECVO-tasoinen, ei muutoksia 

              kivekset normaalit 

Ensimmäisen polven jälkeläisiä uroksella on yhteensä 29 seitsemässä pentueessa.  

Kyynärien osalta tutkittu  6/27  eli    22%, 0-tulos             6 pentua                     100% 

Lonkkien osalta 13/27 eli 48% 

A             9 pentua                       69% 

B             3 pentua                       23% 

C             1 pentua                         8% 

D             0 pentua                         0% 

E             0 pentua                         0% 

Uros kuollut 9 vuoden ja 3kk ikäisenä , kuolinsyytä ei ole rekisteröity.  
 
8. Lepoparta Muwatallis  

Uroksella on viisi pentuetta ja 26 pentua (1,8 % rekisteröidyistä pennuista). 

Terveystulokset 

5.7.2012 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

5.7.2014 Ei voimassa 

8.7.2011 lonkkanivel B/B 

kyynärnivel 0/0 

2.2.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

kivekset normaalit 

Urosta ei ole luonnetestattu. 

Jälkeläisten terveys 

Kyynärtutkittuja 11/26 eli 42% 

0 10 pentua 91% 

1 1 pentua 9% 

2 0 pentua 0% 

3 0 pentua 0% 

Lonkkien osalta tutkittu 11/26 eli 42%. 

A 4 pentua 36% 

B 3 pentua 27% 

C 4 pentua 36% 

D 0 pentua 0% 

E 0 pentua 0% 
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Uroksen ensimmäisen polven pennuista, joita on 26 kappaletta, käytetyin on FI MVA 
Midian's Chief. 

Terveys:kyynärnivel 0/0, lonkkanivel A/A, silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia, kivekset normaalit 

Uros on myös luonnetestattu : 

1 +1a Toimintakyky Kohtuullinen 15 

2 +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1 

3 +1 Puolustushalu Pieni 1 

4 +2a Taisteluhalu Kohtuullinen 20 

5 +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35 

6 +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30 

7 +3 Kovuus Kohtuullisen kova 24 

8 +2a Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 30 

9 +++ Laukauspelottomuus Laukausvarma 

Yhteensä 156 

Tämän uroksen 1. polven jälkeläisistä terveystutkittuja kyynärien osalta 1/12 eli 8% 

0 1 pentua 100% 

1 0 pentua 0% 

2 0 pentua 0% 

3 0 pentua 0% 

Lonkkien osalta 1/12 eli 8% 

A 0 pentua 0% 

B 0 pentua 0% 

C 0 pentua 0% 

D 1 pentua 100% 

E 0 pentua 0% 
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9. FI MVA BALTV-10 Kallionahteen Kreivi 

 

Uroksella on neljä pentuetta ja 26 pentua (1,84 % rekisteröidyistä pennuista). 

Terveys 

25.10.2010   silmätutkimus  eo todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

3.8.2014      silmätutkimus     ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

13.8.2016    silmätutkimus   ei todettu perinnällisiä silmäsairauksia 

3.12.2010    kyynärnivel  0/0,  lonkkanivel   A/B, kivekset        normaalit 

Ensimmäisen polven jälkeläisiä uroksella 26 neljässä pentueessa. 

Kyynärien osalta tutkittu 2/26 eli 8% näistä 100% 0/0 

Lonkkien osalta jälkeläisiä tutkittu ensimmäisessä polvessa 2/26 eli 8% 

A     0 pentua     0% 

B     0 pentua     0% 

C     2 pentua     100% 

 
Uros kuollut 6 vuoden ikäisenä mahalaukun kiertymään, josta on todistus toimitettu 
yhdistykselle. 
 

10. FI MVA EE MVA Artos Vom Schwarzenborn  

 

Uroksella on neljä pentuetta ja 24 pentua (1,70 % rekisteröidyistä pennuista). 

Terveys 

2.5.2013   silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  

2.9.2015   silmätutkimus  ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

2.9.2017   silmätutkimus  ei todettu perinnollisiä silmäsairauksia 

8.6.2013   Selkä  selän spondyloosi    SP0 (puhdas) 

24.5.2013  kyynärnivel 0/0,   lonkkanivel  A/A, kivekset normaalit  

Ensimmäisen polven jälkeläisiä uroksella 24 kappaletta neljässä pentueessa. 

Kyynärien osalta tutkittuja 8/24  eli 33% , näistä 0/0 100% 

Lonkkien osalta tutkittuja  8/24   eli   33% 

A              4 pentua              50% 

B              4 pentua              50% 
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Taulukko 26. Eniten jälkeläisiä saaneiden urosten tilasto, poimittu 12.11.2016 MV  

 

# Uros 

Synt
. 

vuos
i 

 
 
 
 
 
Pennut 

Lonkat Kyynärnivelet Polvet Silmät 

Pentuee

t 

Yhteensä S
ort_Desc.gi

f ¬ 

Vuode
n 

aikana 

Toisessa polvessa 

Tutkitt

u 

Sair

as 

Tutkitt

u % 

Sairas % 

Tutkitt

u 

Sair

as 

Tutkitt

u % 

Sairas % 

Tutkitt

u 

Sair

as 

Tutkitt

u % 

Sairas % 

Tutkitt

u 

Sair

as 

Tutkitt

u % 

Sairas % 

1 
C.I.B FIN MVA SE MVA NO MVA EE MVA 
V-01 JV-01 MIDIAN'S AKI-ICE DIAMOND 

200
0 

9 45 0 93 25 5 56% 20% 14 3 31% 21% 1 0 2% * 24 4 53% 17% 

2 FIN MVA RU MVA MIDIAN'S AKIMIYAZAKI 

200
0 

5 36 0 65 21 6 58% 29% 17 0 47% 0% 4 0 11% 0% 19 4 53% 21% 

3 FI MVA BLAK JAK'S ALL OR NOTHING 

200
5 

7 35 0 24 14 3 40% 21% 13 0 37% 0% 3 1 9% * 12 1 34% 8% 

4 FI MVA BROOKLYN DODGER BUCKSHOT 

200
7 

5 31 0 18 12 6 39% 50% 12 0 39% 0% 3 0 10% 0% 15 2 48% 13% 

5 
C.I.B POHJ MVA FIN MVA SE MVA NO MVA 
V-09 MVV-14 VV-14 HeVW-14 HeVW-15 
V-15 VV-15 MICABI KEN'S BODYGUARD 

200
6 

4 30 0 61 12 4 40% 33% 12 0 40% 0% 3 0 10% 0% 9 1 30% 11% 

6 FASHION STAR BARK AT THE MOON 

200
8 

5 28 0 10 4 2 14% 50% 4 0 14% 0% 0 0 0% * 4 0 14% 0% 

7 
FI MVA BALTV-10 KALLIONAHTEEN 
KREIVI 

200
9 

4 26 0  4 3 15% 75% 4 0 15% 0% 1 0 4% * 3 0 12% 0% 

8 LEPOPARTA MUWATALLIS 

200
9 

5 26 0 28 12 4 46% 33% 12 1 46% 8% 4 0 15% 0% 7 1 27% 14% 

9 
C.I.B US MVA FIN MVA LU MVA NL MVA 
EUVV-06 MV-02 SERDESS TRANS 
FURMATION DRAGON 

199
7 

4 26 0 74 13 1 50% 8% 6 0 23% 0% 1 0 4% * 13 7 50% 54% 

10 
FI MVA EE MVA ARTOS VOM 
SCHWARZENBORN 

201
0 

4 24 0 8 8 0 33% 0% 8 0 33% 0% 3 0 12% 0% 8 0 33% 0% 

 
 
 
 
 
 

 

Käytetyimmät nartut (listattu 26.5.2016) 

 
• 1. FI MVA RU MVA RU JMVA JV-07-Star-Kom Royal De Lux 

 
Nartulla on viisi pentuetta ja 36 pentua (2,54 % rekisteröidyistä pennuista).  
 
Terveys  
11.8.2008 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  
3.8.2014         silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  
1.9.2008          kyynärnivel   0/0,    lonkkanivel       D/D  
 
Ensimmäisen  polven jälkeläisiä nartulla 5 pentuetta, joissa yhteensä 36 pentua.  
 
Kyynärien osalta tutkittu 9/36 eli    25%, joista kaikilla 0 –tulos (100 %) 
 
 
Lonkkien osalta jälkeläisiä tutkittu  9/36eli   25% 
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A 3 pentua 33% 
B 1 pentua 11% 
C 4 pentua 44% 
D 1 pentua 11% 
E 0 pentua 0% 
 
 
Narttua ei ole luonnetestattu.  
 
Tämän nartun pennuista käytetyin on 
 C.I.B FI MVA EE MVA RU MVA RU JMVA EE JMVA JV-09 V-09 PMV-09 PMJV-09 ´s 
Gapabo´s Allweys With You, jolla on kolme pentuetta ja 13 pentua.  
Nartulla C/C lonkat ja 0/0 kyynärät. Terveet silmät.   
Nartun jälkeläisistä kyynärien osalta tutkittu 5/13  eli  38%, joista kaikilla 0-tulos (100%). 
Lonkat on tutkittu  5/13  eli   38% 
A 1 pentua 20% 
B 2 pentua 40% 
C 0 pentua 0% 
D 1 pentua 20% 
E 1 pentua 20% 
Narttu kuollut 7v iässä mahalaukun kiertymään.  
 
 

• 2. FIN MVA JV-03 V-04 MIDIAN'S CHIYO DIAMOND 
 
Nartulla on viisi pentuetta ja ensimmäisen polven jälkeläisiä 30 (2.12 % rekisteröidyistä 
pennuista). 
 
Terveystulokset: 

Päiväys Kohde Tulos Voimassa Lisätiedot 

26.3.2009 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

26.3.2011 Ei 
voimassa 

23.2.2007 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

  

17.10.2004 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

  

26.5.2004 kyynärnivel 
lonkkanivel 

0/0 
A/A 

  

 
Narttua ei ole luonnetestattu. 
 
Nartun jälkeläisten terveystulokset: 
Kyynärät: 

Tutkittu 6/30 20% 

0 5 pentua 83% 

1 1 pentua 17% 

2 0 pentua 0% 

3 0 pentua 0% 

Lonkat: 
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Tutkittu 9/30 30% 

A 5 pentua 56% 

B 3 pentua 33% 

C 1 pentua 11% 

D 0 pentua 0% 

E 0 pentua 0% 

 
Nartun jälkeläisistä yksi on luonnetestattu (3 %) ja se on saanut tuloksen (100 % 
testatuista). 
 
Toisen polven jälkeläisiä nartulla on 15 pentua kuudessa pentueessa. Näistä kahdeksalle 
on tehty kyynärniveltutkimus (53%) ja yhdeksälle on tehty lonkkaniveltutkimus (60 %). 
Toisen polven jälkeläisten tulokset ovat: kyynäret tulos 0 seitsemän kappaletta (88 % 
tutkituista) ja tulos 3 yksi kappale (12 % tutkituista), lonkat tulos A seitsemän kappaletta 
(78 % tutkituista) sekä tulos B kaksi kappaletta (22 % tutkituista) ja Nartun toisen polven 
jälkeläisitä yksi on luonnetestattu (7 %) ja se on saanut tuloksen (100 % testatuista). 
 
Narttu on kuollut 8 v 3 kk ilman sairauden diagnosointia. 

 
 

• 3. C.I.B FIN MVA LT MVA V-07 BALTV-07 LTV-08 INULINE CAROLA 

Nartulla on kolme pentuetta ja 28 jälkeläistä (1,98 % rekisteröidyistä pennuista).  

Terveystulokset: 

Päiväys Kohde Tulos Voimassa Lisätiedot 

15.7.2009 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia 

15.7.2011 Ei 
voimassa 

22.6.2007 kyynärnivel 
lonkkanivel 

0/0 
A/A 

  

1.6.2007 silmätutkimus RD, multifokaali : todettu   

6.6.2006 polveutuminen PP (varmistettu)   

Luonnetesti 24.10.2010 

 Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet 

1 +1a Toimintakyky Kohtuullinen 15 

2 +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1 

3 -1 Puolustushalu Haluton -1 

4 +2a Taisteluhalu Kohtuullinen 20 

5 +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35 

6 +3 Temperamentti Vilkas 45 

7 +1 Kovuus Hieman pehmeä 8 

8 +3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45 

9 +++ Laukauspelottomuus Laukausvarma  

 Yhteensä 168 
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Nartun jälkeläisten terveystulokset: 

Kyynär 

Tutkittu 12/28 43% 

0 11 pentua 92% 

1 1 pentua 8% 

2 0 pentua 0% 

3 0 pentua 0% 

Lonkat: 

Tutkittu 12/28 43% 

A 5 pentua 42% 

B 2 pentua 17% 

C 2 pentua 17% 

D 3 pentua 25% 

E 0 pentua 0% 

 
Nartun jälkeläisistä seitsemän on luonnetestattu (25 %), ja kaikki ovat saaneet 
testituloksen (100 % testatuista).  
 
Nartun jälkeläisistä yksi on ilmoitettu kuolleeksi tai lopetetuksi (syytä ei ole ilmoitettu). 
 
Toisen polven jälkeläisiä nartulla on 46 pentua seitsemässä pentueessa, kuitenkin niin, 
että rekisteröityjä toisen polven pentuja nartulla on 41 kappaletta kuudessa pentueessa. 
Yhtä toisen polven pentueen rekisteröintiä (5 pentua elossa, yhteensä syntyi 12 pentua) ei 
ole tehty loppuun asti (jälkeläinen on Inuline Red Riding Hood ja pentueen kasvattaja on 
Ilkka Nyman). 
14:lle nartun toisen polven jälkeläiselle on tehty kyynärniveltutkimus ja lonkkaniveltutkimus 
(34 % rekisteröidyistä toisen polven jälkeläisistä). 
Toisen polven kyynärtulokset ovat: tulos 0 14 kappaletta (100 % tutkituista).  
Toisen polven jälkeläisten lonkkatulokset ovat: tulos A seitsemän kappaletta (50 % 
tutkituista), tulos B kaksi kappaletta (14 % tutkituista), tulos C kaksi kappaletta (14 % 
tutkituista) sekä tulos D kolme kappaletta (21 % tutkituista). Toisen polven jälkeläisistä 
kuusi on luonnetestattu (12 % toisen polven rekisteröidyistä jälkeläisistä), joista viisi toisen 
polven jälkeläistä on saanut tuloksen (42 % testatuista) sekä yhden koiran testi on 
keskeytetty tuomarin päätöksellä (8 % testatuista). 
 
Vaikutus: narttu on jättänyt useita rotumääritelmän mukaisia jälkeläisiä. Sen jälkeläisistä 
17 on käynyt näyttelyissä, näistä 10 on valioitunut (36 % koko pentumäärästä ja 59 % 
näyttelyssä käyneistä), ja näistä peräti viisi (18 % koko pentumäärästä ja 29 % 
näyttelyissä käyneistä) on kansainvälisiä muotovalioita. Luonteiden osalta useat nartun 
luonnetestatuista jälkeläisistä (seitsemän jälkeläistä eli 25 %) ovat olleet helppoja 
kotikoirina.  
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• 4. Kira Shira´s Opa Inu 

 

Nartulla on neljä pentuetta ja 26 pentua (1,84 % rekisteröidyistä pennuista). 

 

Terveystulokset 

14.11.2007   silmätutkimus    ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

10.10.2005   silmätutkimus    ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

24.11.2005   lonkkanivel  B/C 

 

Ensimmäisen polven jälkeläisiä nartulla 26 neljässä pentueessa  

Kyynärien osalta tutkittuja     5/26     eli    19% 

0            3 pentua              60% 

1            1 pentua              20% 

2            1 pentua              20% 

3            0 pentua                0% 

 

Lonkkien osalta tutkittuja  8/26     eli     31% 

A             3 pentua            38% 

B             2 pentua            25% 

C             1 pentua           12% 

D             2 pentua           25% 

E             0 pentua            0% 

 

Nartun pennuista jalostustietokannan mukaan yksi lopetettu kahden vuoden iässä 
allergioiden vuoksi. 
 

5. Lucky Dragon´s Embla kolme pentuetta  24 pentua 

 

Terveys 

10.6.2009    silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

10.4.2007  silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

19.5.2006  lonkkanivel    A/A 

 

Ensimmäisen polven jälkeläisiä 24 kolmessa  pentueessa  

Kyynärien osalta tutkittu  5/24    eli    21% näistä  0/0   5 pentua eli  100%. 

Lonkkien osalta tutkittuja  5/24   eli   21% 

A             1 pentua           20% 

B             0 pentua             0% 
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C             3 pentua           60% 

D             1 pentua           20% 

E             0 pentua              

Narttu kuollut keisarileikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin 5v 7kk ikäisenä.  

 
 

6. Finigan Ak-Tan Catinga To Midians  

 

Nartulla on kolme pentuetta ja  21 pentua (1,48 % rekisteröidyistä pennuista). 

 

Terveys 

2.7.2010  silmätutkimus, ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia   

26.1.2008 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

15.12.2008  kyynärnivel   0/0   lonkkanivel   B/B 

 

 

Ensimmäisen polven jälkeläisiä 21 kolmessa pentueessa   

Näistä kyynärien osalta tutkittuja on 8/21      eli       38% 

0              7 pentua              88% 

1              1 pentua              12% 

2              0 pentua                0% 

3              0 pentua                0% 

 

Lonkkien osalta tutkittuja on 9/21    eli      43% 

A                5 pentua           56% 

B                2 pentua           22% 

C              0 pentua              0% 

D              2 pentua            22% 

E              0 pentua              0% 
 
7. Kallionahteen Milla Magia 

Nartulla on neljä pentuetta ja 20 pentua (1,41 % rekisteröidyistä pennuista). 

Terveys 

3010.2015 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia, 30.10.2017 voimassa 

7.1.2013 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

17.4.2012 kyynärnivel 0/0 

17.4.2012 lonkkanivel A/A 
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Narttua ei ole luonnetestattu. 

 

Ensimmäisen polven jälkeläisiä nartulla 4 pentuetta, joissa yhteensä 20 pentua. 

Näistä kyynärien osalta tutkittu 2/15 eli 13%, näistä 0-tulos on yhdellä (50%) sekä 1-tulos 
yhdellä (50%). 

Lonkkien osalta jälkeläisiä tutkittu ensimmäisessä polvessa 2/15 eli 13% 

A 0 pentua 0% 

B 1 pentua 50% 

C 1 pentua 50% 

D 0 pentua 0% 

E 0 pentua 0% 

 

Tämän nartun jälkeläisiä ei ole toistaiseksi käytetty jalostukseen. 

 
 
8. FIN MVA LV MVA Velvet Darq Dreams De Champernoune 
 
Nartulla on 4 pentuetta ja 20 pentua (1,41 % rekisteröidyistä pennuista). 
 
Terveystulokset 

11.12.2008 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 
8.2.2006 lonkkanivel B/C SKL:n paneeli 
27.1.2006 lonkkanivel B/C 
16.1.2006 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 
 
Narttu on luonnetestattu 

1      -1 Toimintakyky Pieni -15 
2      +3 Terävyys Kohtuullinen ilman jälj. jääv. hyökkäyshalua 3 
3      +3 Puolustushalu Kohtuullinen, hillitty 3 
4      -1 Taisteluhalu Pieni -10 
5      +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35  
6      +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30 
7      +1 Kovuus Hieman pehmeä 8 
8      +2b Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen 30 
9      +++ Laukauspelottomuus Laukausvarma 
Yhteensä 84 
 
Elinikä 8 vuotta 5 kuukautta. Lopetettu ristisidevamman vuoksi. 

Jälkeläisten terveys 

Kyynärtutkittuja 13/20, eli 65% 

0 11 pentua 85% 

1 1 pentua 8% 

2 1 pentua 8% 

3 0 pentua 0% 

Lonkkien osalta tutkittu 13/20, eli 65% 
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A 7 pentua 54% 
B 4 pentua 31%  
C 1 pentua 8% 
D 1 pentua 8% 
E 0 pentua 0% 
 

Toisen polven jälkeläisiä nartulla on 31. 
Nartun ensimmäisen polven jälkeläisistä käytetyin on uros FI MVA SE MVA Snowstory´s 
Perfect Stranger, jolla on 2 pentuetta ja 15 pentua. 
Terveys  

8.9.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 
6.8.2010 kyynärnivel B/B, lonkkanivel 0/0 
26.7.2010 polvilumpioluksaatio 0/0 31.12.2012 
kivekset normaalit 
Uros on myös luonnetestattu: 

1 -1 Toimintakyky Pieni -15 
2 +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1 
3 +1 Puolustushalu Pieni 1 
4 -1 Taisteluhalu Pieni -10 
5 +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35 
6 +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30 
7 +3 Kovuus Kohtuullisen kova 24 
8 -1a Luoksepäästävyys Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra -15 
9 +++ Laukauspelottomuus Laukausvarma 
Yhteensä 51 
 
Tämän uroksen elinikä oli  5 vuotta ja 4 kk. Se on lopetettu kroonisen suolistotulehduksen 

vuoksi. 

Uroksen jälkeläisistä terveystutkittuja on kyynärien osalta 7/15, eli 47%, joista kaikilla 0-

tulos (100%). 

Lonkkien osalta 7/15, eli 47% 
A 1 pentua 14% 
B 3 pentua 43% 
C 0 pentua 0% 
D 3 pentua 43% 
E 0 pentua 0% 
 
9.  Snowstory´s Miss Hayabusa 

 

Nartulla on 2 pentuetta ja  20 pentua (1,41 % rekisteröidyistä pentueista). 

Terveystulokset: 

13.12.2006 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 
18.8.2006 kyynärnivel 0/0, lonkkanivel A/A 
 
Narttu on luonnetestattu 
Yhteensä 160 pistettä 
 
s.3.11.2014, edelleen elossa 6.5.2016 
 

Jälkeläisten terveys 
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Kyynärien osalta tutkittu 9/20, eli 45%, joista kaikilla 0-tulos (100%) 
Lonkkien osalta tutkittu 9/20, eli 45% 

A 6 pentua 67% 
B 2 pentua 22% 
C 1 pentua 11% 
D 0 pentua 0% 
E 0 pentua 0% 
 

 
Nartulla on toisen polven jälkeläisiä 22. 
Nartun ensimmäisen polven pennuista käytetyin on uros Snowstry´s Manitou, 2 pentuetta 

ja 11 pentua. 

Terveystulokset: 

15.6.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 
2.2.2009 kyynärnivel A/A, lonkkanivel 0/0 
kivekset normaalit 
Urosta ei ole luonnetestattu 

Uros on syntynyt 23.5.2007 ja on elossa edelleen 6.5.2016. 
Uroksen jälkeläisistä Kyynärätutkittuja 5/11, eli 45% 
0 4 pentua 80% 
1 1 pentua 20% 
2 0 pentua 0% 
3 0 pentua 0% 
Lonkkien osalta on 5/11, eli 45% 
A 4 pentua 80% 
B 0 pentua 0% 
C 1 pentua 20% 
D 0 pentua 0% 
E 0 pentua 0% 
 

 
10.  FIN MVA Kulmakuusen Madara 

Nartulla on kolme pentuetta ja 19 pentua (1,34 % rekisteröidyistä pennuista).. 

Terveys 

12.2.2010 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 

12.2.2012 Ei voimassa 

18.5.2005 kyynärnivel 0/0 

18.5.2005 lonkkanivel A/A 

17.10.2004 silmätutkimus ei osoita perinnöllisiä silmäsairauksia 

                   Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja: todettu    

Narttua ei ole luonnetestattu.     

                  

Ensimmäisen polven jälkeläisiä nartulla 3 pentuetta, joissa yhteensä 19 pentua. 

Kyynärien osalta tutkittu 8/19 eli 42%, joista kaikilla 0-tulos (100%). 
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Lonkkien osalta tutkittu 12/19 eli 63% 

A 7 pentua 58% 

B 2 pentua 17% 

C 3 pentua 25% 

D 0 pentua 0% 

E 0 pentua 0% 

Narttu on kuollut 10 vuoden 7 kk iässä, syynä vatsan turpoaminen, mahdolliset kasvaimet. 

Tämän nartun pennuista käytetyin on narttu FIN, RU MVA Midian's In Your Hope kolmella 
pentueella ja 14 pennulla. 

Terveys: kyynäriä ei ole tutkittu, lonkkanivel A/A, silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia. 

Nartun jälkeläisistä kyynärien osalta tutkittu 9/14 eli 64% 

0 7 pentua 78% 

1 2 pentua 22% 

2 0 pentua 0% 

3 0 pentua 0% 

Näistä on lonkiltaan tutkittu 10/14 eli 71% 

A 6 pentua 60% 

B 3 pentua 30% 

C 1 pentua 10% 

D 0 pentua 0% 

E 0 pentua 0% 

 

5.2. Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

 
Lonkkaniveldysplasian vastustamiseksi tavoiteohjelmassa mainittiin, että jalostukseen 
käytettävän koiran lonkissa saisi olla korkeintaan C –asteen lonkkaniveldysplasia, jolloin 
toisen osapuolen tulisi olla tervelonkkainen. D-lonkkaisten käyttö ei ole suotavaa, sillä 
täysin terveitäkin koiria rodusta löytyy. 
 
Kyynärnivelen tutkimuspakko jalostukseen käytettäville koirille on liitetty PEVISA-
ohjelmaan: ”1.1.2013 alkaen virallinen kyynärkuvauslausunto, joka on annettu yli 18 kk 
iässä”. Jalostuksen minimikriteereissä lisäohjeena on, että kyynärlausuntojen tulosten (4 
kpl) yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää kahta (2).  
 
Autoimmuunisairauksien osalta uusia tapauksia on viime vuosina tullut ilmi useita. 
Yhdistyksen nettisivulla www.amerikanakita.fi on ajantasainen lista yhdistykselle 
ilmoitetuista autoimmuunisairaista koirista. Autoimmuunisairasta koiraa ei saa käyttää 
jalostukseen.  
 

http://www.amerikanakita.fi/
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Jalostustoimikunnalle on vapaaehtoisesti sairaiden koirien omistajien taholta informoitu 
koiran diagnoosista tai lopetukseen johtaneesta AI-sairaudesta, jota apuna käyttäen 
kasvattajille on annettu tietoa jalostustiedustelujen käsittelyn yhteydessä koirien suvuissa 
esiintyvistä sairauksista. 
 
Tavoiteohjelmaan kirjattu määräys jokaisen suunnitellun pentueen ilmoittamisesta 
jalostustoimikunnalle SA:n ja VKH:n todennäköisyyden arvioimiseksi, ei ole kuitenkaan 
toteutunut. 
 
Jalostuksen painopisteistä edellisessä jalostuksen tavoiteohjelmassa mainitaan, että 
kannan vähäisyyden vuoksi jalostuspohjan laajuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja 
sukusiitosta tulisi välttää, samoin samojen yksilöiden liiallista käyttöä jalostukseen ei 
suositella. Tältä osin jalostuksen tavoiteohjelmassa on onnistuttu keskinkertaisesti.  
Vuosina 2000-2015 tuontiuroksia on ollut 70 kpl, ja niistä 62:lla on ollut pentuja. 89 % 
tuontiuroksista on saanut pentuja. Samalla ajanjaksolla tuontinarttuja on ollut 81 kpl, ja 
niistä 50:lla on ollut pentuja. 62 % tuontinartuista on saanut pentuja. 
 
 
Rotutyypin ja rakenteen osalta aiempien jalostuksen tavoiteohjelman tavoite vahvasta ja 
tasapainoisesta koirasta on pääosin saavutettu. Amerikanakitat ovat valtaosin 
rotumääritelmän mukaisesti vahvaluustoisia ja voimakasrunkoisia.  
 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 

6.1 Jalostuksen tavoitteet  

 
Tavoitteena on kasvattaa hyväluonteisia, rotumääritelmän mukaisia ja terveitä, pitkäikäisiä 
yksilöitä. Jalostuksen ohjesäännön ja PEVISA -tavoiteohjelman avulla pyritään 
ennaltaehkäisemään sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun 
kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai aiheuttavat elämän laadun alenemista. 
Tavoitteena on, että mahdollisimman monta jalostuksen ohjesäännön mukaisesti 
jalostukseen soveltuvaa koiraa tulisi käytettyä jalostuksessa. Tavoitteena on, että 
kasvattajat oppivat karsimaan jalostuksesta koirat, joilla ei ole edellytyksiä tuottaa terveitä, 
hyväluonteisia ja rotumääritelmän mukaisia pentuja. Tavoitteena on, että kasvattajat 
oppivat olemaan entistä kriittisempiä koirien käyttäytymisen ja luonteen suhteen 
jalostuskoirien valinnassa. . 
 
Tavoitteena on, että myös jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien silmät, kyynärnivelet ja 
lonkkanivelet tutkitaan. Myös selkätutkimusten suorittaminen on suositeltavaa.   

6.2. Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

 

Alla esitetyssä jalostuksen ohjesäännössä kuvataan ne vaatimukset, joita 
amerikanakitakasvattajien tulee noudattaa rodun säilymiseksi rotumääritelmän mukaisena, 
elinvoimaisena, yhteiskuntakelpoisena ja terveenä tulevaisuudessa. 
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Suomen amerikanakita ry. 

Amerikanakitan jalostuksen ohjesääntö  

Jalostuksen ohjesäännön on laatinut Suomen amerikanakita ry:n jalostustoimikunta, sen 
on käsitellyt ja hyväksynyt yhdistyksen hallitus 04.03.2017. Jalostuksen ohjesääntö on 
otettu käyttöön 04.03.2017.  

Amerikanakitapentuetta kasvattaessa tulee tavoitteena olla ulkomuodoltaan 
rotumääritelmän mukainen, hyväluonteinen ja yhteiskuntakelpoinen sekä terve ja 
pitkäikäinen yksilö. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tämä ohjesääntö annettu.  

Kasvattajan tulee amerikanakitapentueen rekisteröinnissä noudattaa PEVISA –ohjelman 
vaatimuksia.  

Yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kasvattajan tulee PEVISA –ohjelman 
vaatimusten lisäksi amerikanakitan kasvatuksessaan noudattaa tätä jalostuksen 
ohjesääntöä. Ohjesäännön velvoitteet sitovat myös yhdistyksen toimielimiä. Lisäksi 
kasvattajan tulee noudattaa kennelliiton jalostusstrategiaa, jossa on otettu huomioon 
eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus ja Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta 
koskeva päätöslauselma. Vielä kasvattajan tulee noudattaa sekä Kennelliiton yleisiä ja 
jalostusta ohjaavia sääntöjä ja ohjeita että hyvää kenneltapaa.  

LUONNE 

Jalostukseen käytettävän amerikanakitan luonteen tulee olla rotumääritelmän mukainen: 
ystävällinen , tarkkaavainen, vastaanottavainen, omanarvontuntoinen, mukautuvainen ja 
peloton. Rotumääritelmän mukaan virheitä ovat arkuus ja äkäisyys, sekä hylkääviä virheitä 
ovat vihaisuus ja liiallinen arkuus. Jos koiralla on todettu hylkäävä luonteen virhe, ei 
kyseistä koiraa tule käyttää jalostukseen. Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää 
jalostukseen. 

ULKOMUOTO 

Jalostukseen käytettävän amerikanakitan ulkomuodon tulee olla rotumääritelmän 
mukainen eikä jalostukseen käytettävässä koirassa saa olla hylkääviä virheitä. Hylkääviä 
virheitä ovat selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen, perhoskirsu, muut kuin 
pystyt korvat, ylä- tai alapurenta, sirppihäntä tai suora häntä tai koko alle alamitan (u 63,5 
cm; n 58,5 cm).  

TERVEYS 

Jalostukseen käytettävän amerikanakitan tulee olla terve yksilö. Rotumääritelmän mukaan 
jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. Lisäksi uroksilla tulee olla kaksi normaalia kivestä.  
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Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi jalostuksessa on otettava huomioon seuraavat 
vaatimukset:  

1. Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla näyttelystä vähintään 12 kk iässä saatu 
vähintään hyvä laatuarvostelu tai virallisesti hyväksytty ulkomuodon jalostustarkastus. 

2. Jalostukseen käytettävän nartun on oltava astutushetkellä vähintään 20 kk ikäinen. 
3. Nartun jalostuskäytössä on noudatettava Suomen Kennelliiton mukaista pentueväliä. 
4. Jalostukseen ei tule käyttää sellaista koiraa, jolla on todettu perinnölliseksi luokiteltava 

sairaus tai vika tai jota on sellaisen sairauden tai vian vuoksi kirurgisesti operoitu (esim. 
HD, OD, ED, entropium), eikä sellaista koiraa, jolla on todettu sairaus, jolla on mahdollisesti 
perinnöllinen tausta (esim. epilepsia, haiman vajaatoiminta,autoimmuunisairaus) eikä 
sellaista koiraa, jolla on muu vakava elämänlaatua heikentävä sairaus. 

5. Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen silmätarkastuslausunto, joka on 
annettu yli 12 kk iässä ja joka ei astutushetkellä ole 24 kk vanhempi. Jalostukseen ei tule 
käyttää koiraa, jolla on todettu jokin seuraavista perinnöllisistä silmäsairauksista: PRA, 
GRD, TRD, perinnöllinen katarakta, mikroftalmia, vakava-asteinen entropion, PHTVL/PHPV 
aste 2-6. Jos jalostukseen käytettävällä koiralla on todettu jokin lievempi silmämuutos kuten 
lievä entropion, ektropion, makroblepharon, MRD, PPM, cilia aberranta/distichiasis, 
PHTVL/PHPV aste 1, tulee sen parituskumppanilla sekä tämän vanhemmilla ja sisaruksilla 
olla terveet silmät. 

6. Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen lonkkakuvauslausunto, joka on 
annettu yli 18 kk iässä. Paritettaessa C-lonkkaista koiraa on sen parituskumppanin oltava 
lonkkatulokseltaan A. D- ja E- lonkkaisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. 

7. Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen kyynärkuvauslausunto, joka on 
annettu yli 18 kk iässä. Jalostukseen tulee käyttää vain kyynärtuloksen nolla saaneita 
koiria. 

8. Jos jalostukseen halutaan käyttää koiraa, jolta on tutkittu selkä virallisesti ja jonka selässä 
on todettu lieviä tai kohtalaisia muutoksia, on se paritettava näiden muutosten osalta 
terveeksi tutkitun koiran kanssa. Jos koiralla on todettu huonoin aste selkämuutoksessa 
(esim. spondyloosin aste 3), ei koiraa tule käyttää jalostukseen. 

9. Mikäli jalostukseen käytetään pitkäkarvaista yksilöä, ei sen jalostuskumppani saa olla 
pitkäkarvainen. 

10. Jälkeläisten määrä yksilöllä ei saa ylittää 5 % neljän vuoden aikana syntyneistä pennuista 
tai 30 jälkeläistä neljän vuoden aikana (=yhden sukupolven aikana). 

11. Syntyvän pentueen sukusiitosaste ei saa ylittää 6.25 % neljällä sukupolvella laskettuna. 
12. Uusintayhdistelmiä ei tule tehdä ilman perusteltuja syitä. 
13. Narttua, jolle on tehty kaksi keisarinleikkausta ilman yhtään normaalia synnytystä, ei tule 

käyttää jalostukseen. 
14. Urosta, joka ei pysty astumaan normaalisti, ei tule käyttää jalostukseen. 

Kohtien 3,4, 5,6 ja 7 tulee täyttyä, jotta yhdistelmä lisätään pentuvälitykseen.  

POIKKEUSLUVAT: 
Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita 
poikkeamista jalostuksen ohjesäännöstä ja myöntää poikkeusluvan koiran 
jalostuskäyttöön ehdollisesti.  

 

SUOSITUKSET: 
Jalostukseen käytettävät koirat tulisi olla luonnetestattu, MH –luonnekuvattu tai virallisesti 
jalostustarkastettu käyttäytymisen osalta. Jalostukseen käytettäviltä koirilta tulisi 
kuvauttaa ja virallisesti lausua myös selkä spondyloosin ja muiden selkämuutosten 
varalta. Suositeltavia tutkimuksia jalostuskoirille ovat myös kilpirauhastutkimus ja 
tarvittaessa SA-biopsia. 
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6.3 Rotuyhdistyksen toimenpiteet  

 
Pyrkimys on vaikuttaa kasvattajiin tietoa jakamalla. Käyttämällä jalostusvalintojen tukena 
saatavissa olevia tutkimustietoja, voidaan vaikuttaa rodun pysymiseen mahdollisimman 
terveenä ja geenipohjaltaan laajana.  
 
Yhdistyksessä toimii hallituksen apuna jalostustoimikunta, joka hoitaa jalostukseen liittyvät 
asiat. Jalostustoimikunnan tehtävänä on tietojen ylläpitäminen, tilastoiminen ja 
julkaiseminen sekä jalostusneuvonta. Jalostustoimikunta järjestää myös 
jalostustarkastuksia tarvittaessa. Luonteiden ja käyttäytymisen osalta yhdistyksessä on 
toiminut erillinen luonnetestityöryhmä valmistellen rodun LT-profiilia. 
 
Geenipohjan säilyttämisen ja laajentamisen tavoitteeseen pyritään rajoittamalla 
suosituimpien urosten liikakäyttöä ja pyrkimällä vaikuttamaan kasvattajiin niin, että 
maahan tuodut koirat sekä tehtävät yhdistelmät laajentaisivat geenipohjaa 
mahdollisimman paljon, kuitenkin hyväksyttyjen jälkeläismäärien rajoissa. Mahdollisimman 
monia hyväluonteisia ja terveitä koiria tulisi käyttää jalostukseen. Nartuille, jotka ovat 
keskenään lähisukulaisia (sisarukset, puolisisarukset, emä ja tytär) ei suositella 
käytettäväksi jalostuksessa samaa urosta. Uusintayhdistelmiä ei suositella.  
 
Lisäksi tulee kiinnittää huomiota sisäsiittoisuuden minimointiin ja tarkastella yhdistelmiä 
myös yli 5 sukupolvea kattavin tiedoin, mieluiten 7-8 sukupolveen saakka. Vaikka yli 5 
sukupolven sukutauluilla ei varsinaisia jalostuspäätöksiä edellytetä tehtäväksi, niin 
kasvattajan tulisi tiedostaa mitä koirien takana on seuraavissa sukupolvissa.  
 
Autoimmuunisairauteen sairastunutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sen 
vanhempien ja sisarusten jalostuskäyttöä suositella. Sairaan koiran ei tule 
jatkojalostuksessa olla näkyvissä syntyvän pentueen kolmessa sukupolvessa. (Laskutapa 
sukupolvien suhteen: Pentu itse on ensimmäinen sukupolvi, pennun vanhemmat ovat 
toinen sukupolvi ja isovanhemmat kolmas sukupolvi.) 
 
Jalostusyhdistelmissä jalostustoimikunta antaa vapaaehtoisuuteen perustuvien 
autoimmuunisairaista koirista tehtyjen ilmoitusten perusteella kasvattajille tiedot 
suunnitellun yhdistelmän suvuissa mahdollisesti esiintyvistä riskeistä näiden osalta. 
 
Geenipoolin mahdollisimman laajana säilyttäminen on tärkeämpi tavoite kuin 
ulkomuotojalostukseen tähtääminen nykyisellä populaatiolla.  
 
Ulkomuodon osalta jalostukseen käytettävistä koirista tulisi olla saatavilla virallisesta 
näyttelystä vähintään laatuarvostelu EH tai yhdistyksen järjestämä virallinen 
jalostustarkastus suoritettuna. Lisäksi tulee huomiota kiinnittää siihen, että yhdistelmässä 
nartulla ja uroksella ei ole samoja virheitä (esim. sama silmäsairaus, väärin asettuneet 
korvat, liian suippo/pitkä kuono, liian pitkät/lyhyet raajat, väärä koko jne.). 
 
Yhdistys toimii yhteistyössä SSKY:n ja Suomen Kennelliiton kanssa. Rodun kotimaahan 
yhdistyksellä on hyvät yhteydet. Yhdistys vie osaltaan eteenpäin terveiden 
amerikanakitojen jalostusta tiedottamalla Suomen koirakannasta ja sen 
terveystutkimustuloksista niitä tarvitseville tahoille. Yhdistys pyrkii yhteistyössä 
rotujärjestönsä kanssa osallistumaan ulkomuototuomareiden kouluttamiseen. 
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

 
Kannan jalostuspohjan laajentaminen luonteesta, terveydestä ja ulkomuodosta tinkimättä 
on suuri tulevaisuuden haaste rodussamme. 
 
Taulukko 27. Vahvuudet ja heikkoudet; mahdollisuudet ja uhat. 
 

vahvuudet 
- paljon uusia tuontikoiria & oma Suomessa 
kasvanut terve kanta 
- luonne ja terveyskyselyiden seuranta ja siihen 
liittyen koulutus/neuvonta 
- aktiiviset jäsenet omistautuneita ja valmiita 
tekemään töitä rodun parhaaksi 
 

heikkoudet 
- liian vähän aktiivisia jäseniä 
- kasvattajien huono yhteistyökyky 
- koirien jalostuskäyttö: suuri osa suomalaisista 
kasvateista jää käyttämättä 
- koirien rakenne: ylitaittuvat kintereet tai joko liian 
heikot tai liian voimakkaat takakulmaukset, liian 
kapeat päät, suuret korvat, löysä nahka, huono 
turkin laatu, vaaleat silmät 
- sairaudet 
- monet kasvattajat ovat melko uusia rodun 
harrastajina 

mahdollisuudet 
- rotuyhdistyksellä hyvä maine ja kansainvälisiä 
yhteyksiä 
- tietyt rodun ominaisuudet ovat nykyään haluttuja: 
rauhallisuus, haukkumattomuus, siisteys, 
säänkestävyys, laumauskollisuus ja pieni 
vartiointivietti 
- jalostuspohjan laajeneminen 
- yhteistyö muiden maiden 
amerikanakitaharrastajien kanssa 
- kasvattajien asiantuntemuksen kehittäminen 
 
 

uhat 
- rodun suosion kasvu pelkän ulkonäön perusteella 
- tuontikoirien terveystietojen 
luotettavuus/saatavuus 
- perinnölliset sairaudet 
- pieni jalostuspohja 
- PEVISA:n edellyttämiä tutkimuksia ei suoriteta 
vakavia silmä- tai lonkkasairauksia sairastaville 
koirille ja tieto näistä ei ole muiden kasvattajien 
tiedossa (mahdolliset sukulaiskoirat) 
-perinnölliset vakavat sairaudet voivat jäädä 
tulematta kasvattajien ja yhdistyksen tietoon 

 
 
Taulukko 28. Varautuminen ongelmiin 
 
riski syy varautuminen miten vältetään toteutuessaan 

merkitsee 

jalostuspohjan 
kaventuminen 

populaation koko 
ja jalostuskoirien 
valinta 

suositaan 
ulkosiitosta 

tuonnit, 
jalostusvalinnat 
(ss%) 

sisäsiittoisuus  
nousee: AI-
sairaudet 
yleistyvät 

perinnöllisten 
sairauksien 
lisääntyminen 

sairaiden koirien 
ja kantajien 
käyttö 
jalostuksessa 

sukujen 
terveyden  
selvittäminen, 
geenitestit 

tutkitaan & 
tiedotetaan 
perinnöllisistä 
sairauksista  

jalostus 
vaikeutuu, 
pahimmassa 
tapauksessa 
estyy 

ei-toivottu luonne 
(aggressiivisuus) 

jalostusvalinnat, 
ei tietoa 
sukutaulun 
koirien luonteista 

info 
pennunostajille,  
kasvattajien 
yhteistyö, 
luonne- ja 
käyttäytymistestit 

ei käytetä 
jalostukseen 
aggressiivisia tai 
arkoja yksilöitä 

rodun maine 
kärsii, 
koiravastaisuus 
lisääntyy 
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Kasvattajan tulee toimia hyvän kenneltavan mukaisesti. Kasvattaja on vastuussa 
kasvattamistaan pennuista monilta osin niiden koko eliniän. Kasvattajan tulee tehdä 
jalostussuositukset täyttäviä yhdistelmiä ja oltava rehellinen omassa kasvatustyössään. 
Kasvattajan tulee kunnioittaa myös toisten kasvattajien työtä.  
Kasvattajan tulee käyttää jalostukseen vain sellaista narttua, joka täyttää jalostusyksilön 
vähimmäisvaatimukset ja poistaa narttu jalostuksesta, jos sen todetaan periyttävän koiran 
tervettä ja lajityypillistä elämää haittaavaa sairautta tai virhettä. Jos nartun yksikin 
jälkeläinen tai jompikumpi vanhemmista sairastuu autoimmuunisairauteen, tulee se 
poistaa jalostuskäytöstä. Kasvattaja tulee välttää yksilöiden ja samojen sukujen 
liikakäyttöä valitsemalla mahdollisimman erilinjaisia koiria jalostukseen. 
  
Kasvattajan työ on suunnitelmallista, niin että hän kasvatustyöllään edesauttaa 
koirakannan pysymistä terveenä sekä populaation pysymisessä laajana. Kasvattajan tulee 
seurata pentujen kehitystä ja neuvoa ja opastaa kasvattiensa omistajia.  
 
Kasvattaja on rotua harrastavan yhdistyksen Suomen amerikanakita ry:n, rotujärjestön 
Suomen Seurakoirayhdistyksen ja Suomen Kennelliiton jäsen. Kasvattajaa suositellaan 
allekirjoittamaan Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumus ja rotua harrastavan yhdistyksen 
rotukohtainen kasvattajasitoumus. Kasvattajan tulee käyttää kaikissa sopimuksissa 
Suomen Kennelliiton lomakkeita ja rekisteröidä kaikki syntyneet pennut niille soveltuvaan 
viralliseen SKL:n rekisteriin. 
   
Lisäksi kasvattaja luovuttaa pennun omistajalle koiran rekisteritodistuksen, kirjalliset rodun 
hoito-ohjeet, kirjalliset ruokintaohjeet sekä tietoa rodun perinnöllisistä sairauksista, niiden 
merkityksestä ja kyseisen pennun mahdollisuudesta sairastua ja sairastumisen aiheuttamista 
toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista. Kauppakirjaan merkitään 
kasvattajan tiedossa olevat mahdolliset terveydelliset riskit. Hänen oletetaan olevan myös 
Suomen Kennelliiton jäsen. 
 
Uroksen omistajan ei tule antaa urostaan jalostukseen vihaiselle, aralle, sairaalle  tai 
huonokuntoiselle nartulle tai nartulle, joka ei ulkomuodoltaan ole rotumääritelmän 
mukainen. Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa jalostuskäytöstä. Hänen 
tulee varmistaa, että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset ja että 
yhdistelmä täyttää rotujärjestön jalostussuositukset. 
 
Uros tulee poistaa jalostuksesta, mikäli sen todetaan merkittävästi periyttävän jotakin 
virhettä tai sairautta.  

Jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteisiin pyritään: 
 

• tarjoamalla kasvattajille jalostusneuvontaa 

• ylläpitämällä jalostusuroslistaa 

• julkaisemalla pentuvälityslistaa 

• järjestämällä jalostustarkastuksia ja luonnetestejä 

• järjestämällä erikoisnäyttely vuosittain 

• julkaisemalla vuosikirjaa sekä vuosittaisia jalostus- ja terveystilastoja  

• osallistumalla ulkomuototuomarien koulutustilaisuuksiin 

• ylläpitämällä avointa terveysrekisteriä autoimmuunisairauksien osalta  

• julkaisemalla jäsenlehdessä populaatiota, terveyttä, luonnetta ja ulkomuotoa 
käsitteleviä artikkeleita 
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
 
Tavoiteohjelman toteutumista seurataan vuoden välein ja tavoitteet tarkistetaan 5 vuoden 
välein. 
 
Hallitus/jalostustoimikunta kerää seuraavia tietoja vuosittain ja ylläpitää tilastoja 
- lonkkakuvaustulokset 
- silmätarkastustulokset 
- selkälausunnot 
- jalostusuroslista 
- luonnetestitulokset  
- urosten ja narttujen jälkeläistilasto 
 
Hallitus kerää myös tietoa rodulla esiintyvistä sairauksista, vioista ja muista mahdollisista 
ongelmista (AI-sairaudet, käyttäytyminen). Tilastot julkaistaan netissä ja vuosikirjassa 
tarvittaessa. 
 
Jalostustoimikunta ja hallitus antavat pyydettäessä jalostusneuvontaa ja auttavat 
tarvittaessa mm. koirien tuonnissa ja viennissä. Rodun harrastajilta kerätään tarvittaessa 
tietoa kyselyjen avulla. 
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