
Jalostustietojärjestelmä – mikä se on? 

 

Onko sinun koirasi jalostustietojärjestelmässä? Tai oletko hankkimassa pentua ja haluat 

tietoa pentueen vanhemmista?  

 

Moniko tietää, että oman rekisteröidyn koiran tiedot tai tietoa tulevan pentueen 

vanhemmista löytyy hyvinkin tarkasti Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä? Kennelliiton 

jalostustietojärjestelmä on kaikille avoin selailtavissa oleva tietokanta, josta voi tehdä 

erilaisia hakuja koirien tiedoista. Se sisältää myös Suomessa rekisteröityjen koirien 

terveys-, koe- ja näyttelytulokset.  

 

Mitä tietoa jalostustietojärjestelmästä löytyy? 

 

Osoitteesta: jalostus.kennelliitto.fi  pääset jalostustietojärjestelmän etusivulle. Vasemmalla 

ylhäällä olevasta valikosta valitse ryhmäksi FCI3 - terrierit ja seuraavasta valikosta roduksi 

jackrussellinterrieri. Sivun ylälaidassa, keskellä sivua on useampi valikko. Voit selata 

vaikka terveystuloksia tai näyttelytuloksia. Aivan sivun ylälaidassa keskellä on hakuvalikko, 

johon kirjoittamalla vaikka osankin koiran rekisteröidystä nimestä pääset katsomaan itse 

koiran tietoja. Valikossa valinnasta ”Asetukset” voit määritellä, mitä tietoja valitsemasi 

koiran sivulla näkyy. Voit valita näkyviin esimerkiksi terveystiedot ja koetulokset. 

 

Koiran omalla sivulla voit tarkastella sen sukutaulua, sukusiitosastetta, terveys-, näyttely- 

ja koetuloksia, jalostusindeksejä sekä sisarusten ja mahdollisten jälkeläisten tietoja. Voit 

vertailla, kuinka sukusiitosaste muuttuu, kun se lasketaan erilaisilla sukupolvimäärillä. Jo 

edesmenneistä koirista näet kuolinpäivämäärän ja -syyn, jos koiran omistaja on antanut 

nämä tiedot käytettäväksi jalostustietojärjestelmässä. Koiran omalla sivulla näkyvät myös 

sen jälkeläiset sekä tilastot jälkeläisten virallisista terveystutkimustuloksista. Lisäksi voit 

kasvattajan kennelnimellä hakea kyseisen kasvattajan tuotannon ja vaikka laskea, 

montako pentuetta tällä on vuonna 2016.  

 



Terveystiedot kannattaa tutkia, kun on hankkimassa pentua 

 

Pennun ostoa suunnittelevalle tärkeitä tietoja ovat esimerkiksi vanhempien ja 

isovanhempienkin terveystulokset. Rotumme PEVISA vaatii jalostukseen käytettävältä 

yksilöltä voimassa olevat silmä- ja polvitarkastukset. Jos silmien kohdalla ei ole OK, vaan 

terveystuloksen kohdalla onkin joku vierasperäinen sana tai lyhenne, kennelliton sivuilla on 

kerrottu, mitä se tarkoittaa: www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-

terveys/perinnollisista-sairauksista/koirien-perinnolliset-silmasairaudet. Silmäpeilaus on 

voimassa vuoden, sillä perinnöllinen silmäsairaus voi puhjeta vanhempanakin. Siksi olisi 

tärkeää kuvata jalostuskäytössä olleet vanhemmatkin koirat. 

 

Rodussamme on alettu myös kuvaaman selkiä. Virallisesti kuvattujen selkien tulokset voi 

nähdä jalostustietojärjestelmässä koiran tietojen kohdalla. Mitä erilaiset kirjainlyhenteet 

selkäkuvausten kohdalla tarkoittaa, löytyy kennelliiton sivulta: www.kennelliitto.fi/kasvatus-

ja-terveys/koiran-terveys/perinnollisista-sairauksista/perinnolliset-selkamuutokset. Jos 

kaikkien lyhenteiden perässä on nolla, tarkoittaa se tervettä selkää. 

 

Rodun jalostusta ohjaa jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 

 

Jackrussellinterrierien kasvatusta ohjaa jalostuksen tavoiteohjelma (JTO). JTO on kullekin 

rodulle koostettu tavoitteellinen ohjelma, joka antaa tietoa kyseisen rodun 

luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä 

yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi 

terveystarkastusten suhteen. Samoin JTO:ssa on määritelty muun muassa suositukset 

jalostuskoirien ikärajoista, jalostuskäytön määrästä sekä sukusiitosprosentista.  

Koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa ja voi sen 

perusteella myös varmistaa kasvattajalta, että pentueen vanhemmat täyttävät 

jalostuskriteerit. Yhdistyksen aktiivit auttavat kyllä lisäselvityksissä. Jalostuksen 

tavoiteohjelma (JTO) on luettavissa yhdistyksen nettisivuilta: 

jackrussellinterrieri.fi/jalostus/jto.  

 

Kaikki tämä tieto on hyvää taustatietoa koiranpennun hankintaa varten. Kaikenlainen 

tutustuminen rotuun on enemmän kuin toivottavaa. Kasvattajia haastattelemalla voi 

muodostaa yhden kuvan rodusta, tutustumalla rotuun vaikka näyttelyissä tai agilitykisoissa 

saa lisää näkemystä ja jalostustietokannasta saa sitten vielä kylmää faktaa esimerkiksi 

terveysasioihin liittyen.  

 

Jos pentua ei löydykään jalostustietojärjestelmästä? 

 

Entä sitten, jos olet ostanut rekisteröidyn jackrussellinterrierin, mutta koiraa ei ole 

jalostustietojärjestelmässä? Sen jälkeen, kun olet varmistunut koiran oikeasta nimen 

kirjoitusasusta, eikä koiraa vieläkään näy tietokannassa, ole yhteydessä kasvattajaan. Jos 

selitykseksi tulee, että Kennelliiton rekisteröinneissä on jonoa tai että paperit ovat varmaan 

hukkuneet jonnekin, ole yhteydessä Kennelliittoon. Voi nimittäin olla, että sinulle on myyty 
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rekisteröimätön pentu rekisteröitynä ja rekisteröidyn hinnalla. No miksi koiraa sitten ei ole 

rekisteröity? Syitä on monia; pentutehtailu, välipentue (liian usein astutettu narttu) ja 

puhdas huijaus ovat yleisiä syitä. Koiran vanhempien terveystarkastukset voivat myös olla 

laiminlyödyt, jolloin pentue ei ole rekisteröintikelpoinen. Kasvattajasitoumuksen tehnyt 

kasvattaja ei saa myydä rekisteröimättömiä pentuja.  

 

 

Sanastoa ja lukusuosituksia: 

 

Sukusiitosprosentti= Sukusiitosprosentilla tarkoitetaan samojen koirien osuutta emän ja 

isän sukutauluissa, eli se kertoo kuinka paljon samoja geenejä vanhemmilta tulee. 

Monimuotoisella perimällä eli mahdollisimman pienellä sukusiitosprosentilla pyritään 

siihen, että esimerkiksi resessiivisesti (peittyvästi) periytyvät sairaudet eivät tulisi esiin. 

Jackrussellinterriereillä sallitaan jalostuksessa 6,25 %, mikä käytännössä tarkoittaa 

kahden serkuksen yhdistelmää (vertailun vuoksi 12,5% merkitsee puolisisaryhdistelmää ja 

25% isä-tytär -yhdistelmää). On tavallista, että mitä pidemmälle puhdasrotuisten koirien 

sukutauluja tarkastellaan, sitä suuremmaksi ss-% kasvaa 

 

Sukukatokerroin= Siinä missä sukusiitosprosentin suhteen tavoitellaan mahdollisimman 

pientä lukua, sukukatokertoimen suhteen tavoitellaan suurinta lukua, joka on 1. 

Sukukatokerroin kertoo, kuinka monta kertaa yksi koirayksilö esiintyy sukutaulussa. Mitä 

pienempi luku on, sitä enemmän sukutaulussa esiintyy samoja koiria. Luku on helppo 

laskea; lasketaan tietyille sukupolville enimmäismäärä koiria (esimerkiksi kuuden 

sukupolven taulussa eri yksilöitä voi olla 126) ja sitten lasketaan, kuinka monta eri yksilöä 

yksittäisen koiran sukutaulusta löytyy esimerkiksi juuri kuuden sukupolven matkalla. 

Sukukatokerroin saadaan jakamalla saatu luku enimmäismäärällä (esimerkiksi 

115/126=0,91). Sukukatokerroin ja sukusiitosprosentti antavat yhdessä arvokasta tietoa, 

koska sukusiitosprosentti voi olla hyvinkin alhainen, vaikka yhdistelmän vanhemmat 

olisivat yksilöinä kovinkin sukusiitettyjä. Käytännössä jackrussellinterriereillä laskentaa 

vaikeuttavat useasti puutteelliset sukutaulut. 

 

Jalostusindeksi=Lisätietoa: www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-

terveys/jalostustietojarjestelma/mika-on-blup-indeksi 

 

PEVISA=rotukohtainen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma. Lisätietoa 

jackrusselliterrierierien PEVISAsta: jackrussellinterrieri.fi/jalostus/jto 

PEVISA ja JTO päivitetään rodumme osalta 2017. 

 

Kirjoituksessa on lainauksia Kennelliiton sivuilta: www.kennelliitto.fi 

 
Kirjoittajina Jackrussellinterrierit ry:n jalostustoimikunnan 2016 jäsenet: Karoliina Nuutinen pj, Susanna 

Kallio, Jouni Heikkinen, Petriina Paananen, Riitta Birck  

http://www.kennelliitto.fi/

