
 
 

 
 

 
Suomen Bokseriyhdistys ry 

 
Jalostuksen tavoiteohjelma 2017-2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Alkuperäinen JTO vuosille 2012-2016 on hyväksytty Suomen Bokseriyhdistyksen 
ylimääräisessä vuosikokouksessa 24.9.2011. Päivitetty JTO vuosille 2017-2021 on 
hyväksytty Suomen Bokseriyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 6.3.2016. Hyväksytty 
Suomen Kennelliitto ry:n jalostustieteellisessä toimikunnassa 7.6.2016. 
 
 
Alkuperäinen JTO-työryhmä:  
Satu Alanko, Arja Jauhiainen, Marika Karjalainen, Kati Korhonen,  
Kirsi Laamanen, Laura Mäiseli, Susanne Rantamäki ja Taina Saarinen 

Päivitys työryhmä:  
Jenni Kaukonen, Ritva Rautiainen   



2     Suomen Bokseriyhdistys ry 
 

Sisällysluettelo 
 

1 YHTEENVETO .................................................................................................................................................... 4 

2 RODUN TAUSTA ................................................................................................................................................ 6 

2.1 Rodun synty ja kehittyminen ..................................................................................................................... 6 

2.2 Rodun käyttötarkoitus ............................................................................................................................... 7 

2.3 Rodun kehitys Suomessa ........................................................................................................................... 8 

3 JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA ................................................................................................... 10 

3.1 Rotuyhdistyksen historia ......................................................................................................................... 10 

3.2 Järjestöorganisaatio ................................................................................................................................ 11 

3.2.1 Alaosastot ......................................................................................................................................... 11 

3.2.2 Jäsenmäärän kehitys ........................................................................................................................ 11 

3.2.3 Toimikunnat ...................................................................................................................................... 12 

3.3 Jalostusorganisaatio ................................................................................................................................ 13 

4 RODUN NYKYTILANNE .................................................................................................................................... 14 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja ..................................................................................................... 14 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitosaste ............................................................................................. 14 

4.1.2 Jalostuspohja .................................................................................................................................... 16 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa .................................................................................................... 20 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta ................................................................ 22 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet ............................................................................. 23 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta ..... 23 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. linjoihin ............................................................................. 23 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien testaus 

ja/tai kuvaus .............................................................................................................................................. 23 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa ................................................................................ 23 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet ............................................................................................................. 28 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen ................................................................ 34 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista ......................... 35 

4.3 Terveys ja lisääntyminen ......................................................................................................................... 36 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet .......................................................................................... 36 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet .................................................................................... 48 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt ....................................................................................................................... 55 

4.3.4 Lisääntyminen ................................................................................................................................... 57 



Jalostuksen tavoiteohjelma 2017-2021     3 
 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet ................................................ 57 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä .............................. 57 

4.4 Ulkomuoto ............................................................................................................................................... 58 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset ...................................................................................................... 63 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus ................................................................................................ 64 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista............................................ 65 

5 YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA ......................................... 65 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso ......................................................................................................... 65 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen ........................................................................... 68 

6 JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS ...................................................................................................... 69 

6.1 Jalostuksen tavoitteet ............................................................................................................................. 71 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille ............................................................................................. 72 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet ..................................................................................................................... 73 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin .......................................................................... 75 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta ................................................................................ 75 

LÄHTEET ............................................................................................................................................................. 77 

LIITE 1. Bokserin rotumääritelmä ...................................................................................................................... 78 

LIITE 2. Eniten käytetyt saksalaiset urokset jälkeläistietoineen 1999-25.3.2011 .............................................. 82 

LIITE 3. MH-luonnekuvauksen kulku ................................................................................................................. 86 

LIITE 4. MH-luonnekuvauksen eri osa-alueiden arviointi .................................................................................. 89 

LIITE 5: MH-kuvauksen osa-alueiden tulokset ja vertailu ihanneprofiiliin (2009-2015). .................................. 91 

LIITE 6.  PK-osallistumiset ja tulokset lajeittain 2006-2015 ............................................................................... 92 

 

  

file:///C:/Users/sisso/Bokserit/JTO.docx%23_Toc444530069
file:///C:/Users/sisso/Bokserit/JTO.docx%23_Toc444530070


4     Suomen Bokseriyhdistys ry 
 

1 YHTEENVETO 

 
Bokseri on rotumääritelmän (liite 1) mukaan seura-, suojelu- ja palveluskoira. Sen pitäisi siis sekä 
luonteeltaan että rakenteeltaan sopia edellä mainittuihin tehtäviin. Rakenteessa ongelmat liittyvät 
kulmauksiin (liian suorat), päähän ja hampaisiin sekä purentaan (riittämätön voima, lyhyt kuono, heikot 
hampaat) ja tehottomaan liikuntaan. Terveydessä keskeisiä ongelmia ovat luustosairaudet (erit. selkä), 
sydän- ja syöpäsairaudet. Luonneominaisuuksien puutteet liittyvät useimmiten heikkoihin 
viettiominaisuuksiin ja koulutettavuuteen; harvemmin hermorakenteeseen ja itsevarmuuteen. Bokseri on 
ystävällinen ihmisiä kohtaan ja sen hyvä ja tasapainoinen luonne on huomattu myös muiden rotujen 
harrastajien piireissä, mutta tästäkin ominaisuudesta on pidettävä huolta ja vältettävä epävarmojen ja 
ihmistä väistävien yksilöiden jalostuskäyttöä.  
 
Jalostuksen keskeiset tavoitteet kaudelle 2017-2021 ovat:  
 
Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 
Bokseripopulaatio on vaarassa kaventua. Kiinnitetään huomiota käytettyjen jalostusyksilöiden määrään, isä-
emä –suhteisiin ja tuontikoirien linjoihin.  
 
Tavoitteet: 

 pienennetään sukusiitosastetta ja laajennetaan populaation jalostuskäyttöä 

 lisätään kasvattajien välistä yhteistyötä 

 seurataan jalostustoimikunnan suositusten toteutumista populaatiotavoitteiden osalta. 
 

Terveys ja lisääntyminen 
 
Bokserilla on monia perinnöllisiä sairauksia (mm. spondyloosi, sydänsairaudet, lonkkaniveldysplasia). 
PEVISA:an (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) on viime vuosien aikana saatu lonkkien 
lisäksi mukaan myös sydämen ja selän tutkimus. Erityisesti rakenteelliset ja luuston ongelmat sekä 
sydänsairaudet ovat koiran hyvinvointiin ja käyttöön heikentävästi vaikuttavia ongelmia. 
 
Tavoitteet: 

 jatketaan järjestelmällistä tiedonkeruuta ja kehitetään saadun tiedon analyysia 

 kehitetään tiedotusta bokserien terveydestä 

 seurataan jalostustoimikunnan suositusten toteutumista terveyden osalta. 
 

Luonne ja käyttäytyminen 
 
Bokseri on luonteeltaan ihmisille avoin ja ystävällinen, ja jalostuksessa pyritään säilyttämään tämä 
ominaisuus. Pyritään kehittämään bokserin käyttöominaisuuksia jalostuksellisin keinoin erityisesti 
viettiominaisuuksien ja koulutettavuuden osalta.  
 
Tavoitteet: 

 kehitetään luonnetietouden seurantaa ja käyttöä jalostuksessa 

 kehitetään alaosastojen koulutustoimintaa palveluskoirakokeisiin osallistumisen lisäämiseksi 

 seurataan jalostustoimikunnan suositusten toteutumista luonteen osalta. 
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Ulkonäkö 
 
Bokserin keskeiset ulkomuoto-ongelmat liittyvät sen rakenteeseen (mittasuhteet, kulmaukset), kalloon 
(purenta, lyhyt kuono, hampaat) ja liikkumiseen (tehoton, voimaton liikkuminen).  
 
Tavoitteet: 

 jatketaan rodun erikoistuomareiden antamaa ulkomuototuomareiden koulutusta bokserin 
ulkomuodon kehittämiseksi 

 hyödynnetään jalostustarkastuksista saatavaa tarkkaa tietoa koirien ulkonäöstä  

 seurataan jalostustoimikunnan suositusten toteutumista ulkonäön osalta. 
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2 RODUN TAUSTA 
 

 
2.1 Rodun synty ja kehittyminen  
 
Manner-Euroopassa tavattiin jo keskiajalla molossityyppisiä koiria, joita käytettiin sekä metsästyksessä että 
myöhemmin härkä- ja koirataisteluissa. Koirien tehtävänä oli ottaa kiinni ajokoirien esiin ajama riista ja 
pidellä sitä, kunnes metsästäjä tuli lopettamaan saaliin. Johdonmukainen kiinnikäyminen ja kiinnipysyminen 
onkin tunnusomaista kaikille bullenbeissereiden jälkeläisille. Boksereille luonteenomaisten voimakkaan 
saalisvietin ja taistelutahdon on helppo kuvitella periytyvän jo noilta kaukaisilta esi-isiltä.  
 
Nämä ”häränpurijat” tai ”karhunpurijat” (Bullenbeisser, Bärenbeisser) olivat kuitenkin rakenteeltaan raskaita 
ja hitaita. (Grosse & Holzhausen, 1990, s. 126). Rodun historian hahmottamista vaikeuttaa hieman se, että 
samaa nimitystä (Bullenbeisser) saatettiin käyttää myös kevytrakenteisemmasta, bullenbeissereiden ja 
englannista tuotujen bulldoggien kanssa risteytetystä tyypistä, jota kutsuttiin myös Brabantin häränpurijaksi 
(Brabanter Bullenbeisser), ja jonka ajatellaan olevan nykyisen bokserin esi-isä. (Rezewski, ei vuosilukua; 
Grosse & Holzhausen, 1990.) 
 
Nimitys ”bokseri” (Boxer) löytyy ensimmäistä kertaa metsästäjien käsikirjasta, jossa vanhat bullenbeisserit 
mainitaan ”boxdoggeina” (Boxdogge). Alfred Brehmin jakoi doggirotuiset koirat kuuteen tyyppiin, joista yksi 
on ”Buldogit tai bokserit” (Bulldogge oder Boxer). (Grosse & Holzhausen, 1990, s. 133.) 
 
Tunnetuin merkintä on kuitenkin peräisin vuodelta 1894. Dortmundilainen eläinaiheita maalaava kynologi 
Ludwig Beckmann kirjoitti kirjassaan ”Geschichte und Beschreibung der Rassen des Hundes” 
eli ”Koirarotujen historia ja kuvaus” (Grosse & Holzhausen 1990, s. 133–134; käännös Vuosien varrelta meiltä 
ja muualta, toimittaja Valle, 1994): 
 

”Saksalaiset bulldoggit: Saksan suurimmissa kaupungeissa tapaa usein suuren, 
hyvärakenteisen, nopealiikkeisen ja energisen bulldoggimuodon, jota yleisesti kutsutaan 
enimmäkseen boxeriksi. Näillä koirilla ei ole bulldoggien epäluotettavaa luonnetta. Väriltään 
ne ovat yleensä okrankeltaisia ja niillä on musta kuono, harvemmin ne ovat tiikerijuovikkaita. 
Olisi helppoa jalostaa niitä puhdasrotuisina ja olisi toivottavaa, että tätä tarkoitusta varten 
syntyisi pian oma yhdistys. Todennäköisesti nämä koirat ovat jo 20-luvulla usein Englannista 
Hannoveriin tuotujen englantilaisten bulldoggien jälkeläisiä, jotka ovat kehittyneet aikaa 
myöten aivan eri suuntaan, ilman että on tehty mitään rotupuhtaan jalostuksen hyväksi.” 

 
Rodun varsinainen jalostus alkoi 1800-luvun lopulla, kun Saksan keisarikunnan siirtomaa-armeijassa toiminut 
ja gynologinakin mainetta saanut Friedrich Roberth kiinnostui 1800-luvun lopulla kehittämään sotakoiraksi 
sopivaa rotua, kun rauhattomuus tuona aikana Euroopassa lisääntyi. Tavoitteena oli luoda rotu armeijan 
käyttöön, siis vartio- ja suojelukäyttöön. Airedalenterrieri oli 1800-luvun puolivälissä tuotu mannermaalle 
tähän tarkoitukseen, ja Roberthkin lähti ensin yhdessä Elard Königin ja Rudolf Hoepnerin kanssa kehittämään 
airedalenterrieriä. Tämä työ loppui kuitenkin lyhyeen ilmeisesti airedalenterrierin kevyen rakenteen vuoksi, 
ja Roberth kumppaneineen lähti hakemaan uutta vauhtia voimakkaammista ja kovaan työhön paremmin 
sopivista koiratyypeistä.  (Grosse & Holzhausen 1990, 80–81). Roberth kiinnostuikin Münchenin seudulla 
melko yhtenäiseksi tyypiksi kehittyneestä vanhojen bullenbeissereiden ja bulldoggien jälkeläisistä, joita 
kutsuttiin boksereiksi. Roberth näki näissä koirissa mahdollisuuksia ja alkoi Königin ja Höppnerin kanssa 
tehdä bokseria tunnetuksi, ja sattumanvarainen siitos päättyi.  
 
Vuonna 1895 Münchenissä järjestettiin koiranäyttely, johon ilmoitettiin yksi bokseri, Muehlbauers Flocki, 
joka myöhemmin vietiin Saksan boksereiden kantakirjoihin numerolla yksi. Flockin isä oli bulldoggi nimeltä 
Dr. Tonniesen’s Tom ja sen emä koira nimeltä Alt’s Scheckin. Saksan rekisteröintikirjat kertovat että tämä 
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müncheniläisen Muehlbauerin omistama koira oli syntynyt Münchenissä 26.2.1895. Väriltään se on ollut 
raidallinen, ja sillä on ollut valkoista naamassa, valkoinen läiskä selässä ja valkoinen kaulus.  (Vuosien varrelta 
meiltä ja muualta, 1994, 41). 
   
Vuoden 1895 Münchenin näyttelyn jälkeen perustettiin myös oma rotuyhdistys, Boxer-Klub E.v., Sitz 
München (Münchenin Bokseriklubi eli BK München; jatkossa käytämme tästä yhdistyksestä selvyyden vuoksi 
nimitystä Saksan Bokseriklubi).  Yhdistyksen seuraavana vuonna järjestämässä näyttelyssä esitettiin jo 20 
bokseria. Klubi alkoi pitää kirjaa boksereista ja kehittää tätä uutta rotua. (Grosse & Holzhausen, 1990, 138.) 
Kaikista 1800-luvun lopun rekisteröidyistä boksereista löytyy neljä koiraa (kaksi narttua: Meta von der 
Passagen (30.) ja Mirzl (44.) ja kaksi urosta: Flock-St. Salvator (14.) ja Wotan (46.), joihin katsotaan lähes 
kaikkien sadan vuoden aikana syntyneiden boksereiden pohjautuvan.  (Grosse & Holzhausen 1990, 148–159; 
Vuosien varrelta meiltä ja muualta 1994, 43.) 
 
Yhdistyksen perustamisen ja koirien rekisteröinnin aloittamisen jälkeen rodulle laadittiin vuonna 1896 
ensimmäinen rotumääritelmä, jota päivitettiin vuosina 1902 ja 1905. (Grosse & Holzhausen 1990, 137–138.) 
Tämä boksereiden ensimmäinen rotumääritelmä on yllättävän samankaltainen kuin nykyinen. Suurin muutos 
koskee lähinnä kokoa. Bokserit olivat vajaa sata vuotta sitten kooltaan huomattavasti nykyistä pienempiä. 
Ensimmäinen rotumääritelmä antaa bokserin säkäkorkeudeksi vähintään 45 cm nartuilla ja korkeintaan 55 
cm uroksilla. Bokserin väriksi ensimmäinen rotumääritelmä kertoo keltaisen ja tiikerijuovikkaan. Vuonna 
1905 hyväksytyssä määritelmässä on vielä seuraava lisäys: 
 

”Molempia värimuunnoksia tavataan vielä valkoisten merkkien kera, samoin valkoisia koiria, 
joissa perusvärin värisiä merkkejä. Muut värit eivät ole sallittuja.” 

 
Vasta vuonna 1926 Saksan bokseriyhdistys päätti poistaa rotumääritelmästä valkoisen värin. Syy tähän oli 
hyvin yksiselitteinen: valkoinen bokseri ei soveltunut värinsä takia poliisi- ja vartiokoiraksi, koska se näkyi 
liian pitkälle. Mustat bokserit kirjattiin myös saman vuonna nk. ei-väriksi, sillä uskottiin, että musta väri olisi 
tullut rotuun snautserilta. (Vuosien varrelta meiltä ja muualta 1994, 45–46.) 
 
 

2.2 Rodun käyttötarkoitus 
 
Friedrich Robarthin suunnittelemaa käyttötarkoitusta bokserit pääsivät ensimmäistä kertaa toteuttamaan 
ensimmäisessä maailmansodassa, kun bokseri aloitti uransa käyttökoirana (Grosse & Holzhausen 1990, 138). 
Ensimmäisessä maailmansodassa kymmenkunta bokseria toimi rintamapalveluksessa länsirintamalla (Grosse 
& Holzhausen 1990, 94.) Bokseri osoitti sotakoiran tehtävissä uskollisuutensa ja vahvan taistelutahtonsa ja 
sai uusia kannattajia.  Vuonna 1921 Jenassa Saksassa kaksi bokseria suoritti poliisikoirakokeen Saksan 
Palveluskoiraliiton tuolloiselle puheenjohtajalle ratsumestari v. Stephanitzille. Bokserin soveltuvuus 
työkoiraroduksi Saksassa tuli näin todettua, ja bokseri tunnustettiin virallisesti työkoiraksi vuonna 1924. 
(Grosse & Holzhausen 1990, 94–97.) Bokseri kuuluukin niin sanottuihin perinteisiin palveluskoirarotuihin. 
 
Bokserin käyttö harrastus- ja urheilukoirana muuttui myös järjestelmällisemmäksi ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen. Vuonna 1924 järjestettiin bokserien ensimmäiset Saksan mestaruuskilpailut. Ne 
olivat poliisikoirakokeet, joita on siitä lähtien järjestetty vuosittain lukuun ottamatta sotavuosia 1938–1949. 
(Vuosien varrelta meiltä ja muualta 1994, 120.) Nykyään bokserien rodunomainen koemuoto rodun 
kotimaassa on suojelukoirakoe (VPG eli Vielseitigkeitsprüfung, monipuolisuuskoe; ks. 4.2.5). 
 
Rodun kotimaa Saksa on pyrkinyt alkuajoista lähtien pitämään yllä bokserien käyttökoiraominaisuuksia 
erilaisilla siitokseen soveltuvuustesteillä ja jalostustarkastuksilla. Saksa vaati jo vuonna 1948, että 
siitosyhdistelmissä ainakin toisella vanhemmalla on oltava koulutustunnus. Sodan aikana jalostuskelpoisten 
(jolla tässä yhteydessä tarkoitettiin nimenomaan käyttöominaisuuksia) narttujen omistajat olivatkin 
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velvoitettuja pennuttamaan narttunsa ainakin kerran sotaponnistelujen nimissä.  (Grosse & Holzhausen 1990, 
108). Bokseriuros Mathias v. Westen pelasti toisen maailmansodan aikana 17 ihmishenkeä ja koira palkittiin 
2. luokan rautaristillä.  (Vuosien varrelta meiltä ja muualta 1994, 120.) Koulutettujen boksereiden määrä 
nousi Saksassa 1930-luvulla myös siksi että vuonna 1934 tuli sääntö, jossa voittajanäyttelyn Reichssieger-
tittelin saattoi saavuttaa vain koira jolla on koulutustunnus.  (Grosse & Holzhausen 1990, 103.) 
 
Työkoirana bokseri säilyi pitkään, sillä sitä käytettiin poliisi- ja vartiokoirana vielä pitkään sodan jälkeenkin.  
Saksan lisäksi bokseri oli arvostettu työkoira kylmän sodan aikana rautaesiripun itäisen puolen maissa. 
Pienessä määrin bokseria käytetään poliisikoirana rodun kotimaassa yhä vieläkin, vaikka rotu siinä suhteessa 
on kärsinyt suuresti ainakin maineen menetyksestä pääasiassa terveysongelmien takia. Poliisikoirina 
bokseria on lisäksi käytetty satunnaisesti ainakin Espanjassa, Italiassa ja Ruotsissa. 
 

 
2.3 Rodun kehitys Suomessa 
 
(Ellei lähdettä ole erikseen mainittu, tieto perustuu teokseen Vuosien varrelta meiltä ja muualta 1994.) 

  
Ensimmäiset bokserit saapuivat Suomeen tiettävästi vuonna 1910. Gustav Röbbel oli tuonut Saksasta 
mukanaan uros Hektorin ja narttu Minka Zahnan. Molemmat koirat nähtiin toukokuussa vuonna 1912 
Suomen Kennelklubin vuosinäyttelyssä ja vietiin kirjoihin. Suomen Kennelklubin julkaisun nelosnumerossa, 
heinäkuussa 1912, löytyy molempien koirien näyttelyssä saama arvostelu: 
 

”H e k t o r, uros, tiikerijuovikas, om. G. Röbbel, H:ki, kasv. Max von Reuner, hyvin rakennettu, 
hyvä väri, näissä molemmissa kohdin ylivoimainen muihin nähden, kuono-osan siluetti pieni, 
liian bulldoggimainen, I palk.av, I voitt. ja pariluokassa 
M i n k a Z a h n a , narttu, tiikerinjuovikas, om. G. Röbbel, H:ki, kasv. Caesar & Minka, pää 
parempi kuin Hektorilla, huonompi runko. Hyvä yksilö. I palk. av, junioriluokassa, ja 
pariluokassa.” 

 
Ensimmäinen Suomessa rekisteröity bokseri oli tosin Fox von der Niederschönweide (SKKS294 VIII), joka asui 
Pietarissa, ja oli vain näyttelymatkalla Suomessa. Hektor (josta tuli myöhemmin rodun ensimmäinen 
muotovalio Suomessa) ja narttu Minka Zahna jäivät Suomeen, ja saivat yhdessä viiden vuoden aikana ainakin 
kuusi pentuetta. 
 
Molempien koirien alkuperä vaikuttaa varsin hämärältä. Todennäköisesti ne olivat lähtöisin sen ajan 
pahamaineisesta saksalaisesta ”koiratehtaasta” Caesar & Minka. Yksikään koirien sukutaulussa esiintyvistä 
vanhemmista ei ollut ilmeisesti rekisteröity Saksan Bokseriklubin kantakirjaan. Suomen Bokseriyhdistyksen 
hallussa on näitä kahta bokseria - Hektoria ja Minka Zahnaa - esittävä maalaus. Maalauksen kääntöpuolella 
on lyhyt toteamus, että koirat saapuivat Suomeen 1910, ja että ne ammuttiin vuonna 1917. Syy on 
yksiselitteinen, Gustav Röbbel joutui lähtemään maasta. Koiriaan hän ei voinut ottaa mukaansa eikä hän 
halunnut antaa niitä poiskaan, joten ne jouduttiin lopettamaan. 
 
Vuonna 1913 Suomen Kennelklubin järjestämässä näyttelyssä oli kaksi tiikerijuovikasta urosbokseria. Bib, 
joka omistajansa vastalauseista huolimatta sai II palkinnon avoimessa luokassa ja ensimmäisen palkinnon 
saanut Hektor von Sörnäs. Kennelklubin lehti ei vuoden 1913 näyttelyarvosteluissa kerro koirien vanhempia, 
syntymäaikaa, kasvattajaa eikä edes omistajaa. Ilmeisestikin tämä Hektor on ollut Minka Zahnan ja Hektorin 
poika, sillä jo vuotta myöhemmin vastaavasta näyttelystä löytyy tästä yhdistelmästä useampi koira ja myös 
isä, joka nyt näkyy näyttelytiedoissa merkinnällä Ch. Hektor v. Zahna (325 III).  
 
Kaikesta päätellen vuosisadan alussa koiran nimen perään liitettiin se paikkakunta, missä se asui. 
Mielenkiintoista tässä vuoden 1914 näyttelyssä oli, että kaikki kuusi näytteillä ollutta bokseria olivat läheistä 
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sukua: isä Ch. Hektor von Zahna (325 III) ja emä Minka Zahna (296 VIII), sekä jälkeläisiä kaikkiaan kolmesta 
pentueesta. 
 
Vaikka näissä Suomen Kennelklubin 1910-luvun näyttelyissä olikin vain muutamia ja melkein pelkästään 
Röbbelin omistamia tai kasvattamia koiria, alettiin boksereita 1910-luvulla tuoda Suomeen enemmän, tosin 
harvakseltaan. Useimmiten boksereita tuotiin Ruotsista, mutta myös Venäjältä tuotiin muutamia koiria, 
kuten esimerkiksi uros Dick (Pulka-Joy), joka löytyy monen suomalaisen bokserin sukutaulusta. 
 
Tuonnit olivat usein sattumanvaraisia, ja jalostukseen käytettiin niitä koiria, jotka sattumalta olivat saatavilla. 
Tästä syystä ei voida juuri puhua rodunjalostuksesta 1910- ja 1920-luvuilla, vaikka pentuja syntyi, rotu laajeni 
ja tuli vähitellen tunnetuksi myös Suomessa. 
 
Suomen Bokseriyhdistys vastasi vuonna 1948 amerikkalaisten tiedusteluihin suomalaisesta bokserikannasta. 
Yhdistyksen tuolloisen käsityksen mukaan jalostus oli 1930-luvulle saakka melko satunnaista. Yhdistys katsoi 
bokserin jalostuksen Suomessa alkaneen tuolloin toden teolla, kun saksantuonnit Wotan von Georgsheim 
(Fkk 12288/XXI) ja Jutta von der Danziger Hansa (FKK 13075/XXII) vietiin kirjoihin vuonna 1935.  Sodan 
jälkeen jalostusvalintoihin vaikuttivat myös yhteydet Ruotsiin, Tanskaan ja Hollantiin. 1970- luvulla 
vaikutteita saatiin erityisesti angloamerikkalaisista maista. Karanteenisäännösten muututtua 1980-luvulla 
Keski-Eurooppa avautui uudestaan jalostusmielessä. 
 
Jalostustarkastuksia boksereille pidettiin yhdistyksen toimesta jo hyvin varhain, vaikka varsinainen virallinen 
jalostustoimikunta perustettiin vasta 3.1.1957. Yksityiskohtana mainittakoon, että vuonna 1962 
jalostustarkastuksen suoritti ulkomuototuomari ja bokserinkasvattaja Leo Helbig Saksasta. Leo Helbig oli 
vuonna 1960 mm. valittu kansainvälisen bokserijärjestön vuonna 1950 perustetun ATIBOX:in 
puheenjohtajaksi. ”Vaakamestariksi” tähän 1962 pidettyyn jalostustarkastukseen nimettiin Nils Engman ja 
koirien mittaajiksi Toivonen ja Holmström. Vuonna 1966 pidetyssä jalostustarkastuksessa valokuvattiin kaikki 
koirat jalostustoimikunnan käyttöön. Vuonna 1966 pidettiin jalostustarkastus myös Turussa ja vuonna 1970 
Tampereella. Alaosastot ovatkin olleet keskeisessä osassa kun jalostustarkastuksia on järjestetty. 
 
Vuonna 1963 keskustelua aiheutti Kennelliiton esittämä ehdotus koiran korvien typistämiskiellosta 
Suomessa. SBY ehdotti, että typistämiskielto ei tulisi Suomessa voimaan niin kauan kun Saksassa 
boksereiden korvia saisi typistää. Suomen Kennelliitto yhtyi yhdistyksen lausuntoon. Kuitenkin korvien 
typistämiskielto astui voimaan 15.1.1971. Häntien typistäminen kiellettiin 1.7.1996. Suomessa on voimassa 
eläinsuojelulain asetuksessa määrätty typistettyjen koirien osallistumiskielto kaikkiin näyttelyihin, kokeisiin 
ja kilpailuihin koskien 1.1.2001 ja sen jälkeen syntyneitä koiria, riippumatta siitä, missä maassa koira on 
syntynyt tai kasvatettu. 
 
Vuonna 1982 SBY käsitteli muotovalioarvon myöntämistä ja päädyttiin siihen, että muotovalion arvoon 
tarvitaan 3 sertifikaattia ja Suomen Kennelliiton hyväksymä luonnetesti tai vaihtoehtoisesti palveluskoirien 
käyttökokeen alokasluokan 1. palkinto.  
 
Vuodesta 1994 alkaen Suomessa on vuosittain (yhtä vuotta lukuun ottamatta) järjestetty saksalainen 
jalostustarkastus eli ZTP-testi (Zuchttauglichkeitsprüfung). Testi anotaan Saksan Bokseriklubilta, ja sen 
arvostelee saksalainen Körmeister. (ks. 4.2.5.) 
 
Vuoden 1998 alusta lähtien poistettiin muotovalion arvoon vaadittavasta säännöstä luonnetesti, eli 
nykyisellään bokseri voi muotovalioitua kolmella sertifikaatilla ja palveluskoirien käyttökokeen alokasluokan 
tuloksella. 
 
Boksereilla on myös hyväksytty PEVISA-ohjelma. Ohjelmassa oli aluksi vain lonkat (rekisteröinnin raja-arvo 
on  aste C, voimassa vuodesta 1994 lähtien), mutta siihen lisättiin sydän- ja selkätutkimus vuonna 2010. 
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3 JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 
 
3.1 Rotuyhdistyksen historia 
 
Suomen Bokseriyhdistys ry perustettiin ensin Helsingin Palveluskoiraharrastajat r.y:n (HPH) alaisena 
bokserikerhona 15.11.1944, ja sitten virallisemmin 3.12.1944 samaisen HPH:n alaosastona.  
 
Yhdistyksen varsinainen historia rekisteröitynä yhdistyksenä ja nykyisellä nimellä alkoi 14.1.1948, kun 
silloiset puheenjohtaja Gunnar Ekman, varapuheenjohtaja Ludvig Hellgren ja rahastonhoitaja Hild-Gun 
Westerlund allekirjoittivat sopimuskirjan. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 19.2.1948.  (Vuosien varrelta 
meiltä ja muualta 1994.) 
 
Vuonna 1963 yhdistys päätti liittyä bokserien kansainväliseen yhdistykseen ATIBOX:iin (Association 
Technique Internationale du Boxer) (Vuosien varrelta meiltä ja muualta, 1994). ATIBOX on vuonna 1950 
perustettu, FCI:n alaisten kansallisten bokserirotujärjestöjen kansainvälinen yhteistyöelin. Tämän voittoa 
tavoittelemattoman ja aatteellisen yhdistyksen tavoitteena on rodun erityispiirteiden turvaaminen 
kansainvälisellä tasolla. Tässä tarkoituksessa se edistää jalostusta, koetoimintaa ja näyttelyitä sekä opetusta 
ja tutkimusta. Toiminnan perustana on rodun alkuperämaan rotumääritelmä, jossa bokserin luonne on 
erittäin tärkeä ja sitä on tarkoin vaalittava.  (Atibox Convention.) 
 
Vuotta myöhemmin ATIBOX:ista päätettiin kuitenkin erota, koska järjestön ei koettu hyödyttävän 
suomalaista bokseriharrastusta. 1980-luvulla ATIBOX:iin liityttiin uudestaan, kun kansainvälinen toiminta 
mahdollistui uudella tavalla Suomen ja Manner-Euroopan välisten karanteenirajojen poistuttua.  (Vuosien 
varrelta meiltä ja muualta, 1994.) Nykyään yhdistys nimeää edustajan, joka vastaa ATIBOX-yhteydenpidosta. 
Yhdistys lähettää vuosittain joukkueen ATIBOX IPO- ja FH-maailmanmestaruuskilpailuihin, ja suomalaisia 
boksereita osallistuu vuosittaiseen ATIBOX-näyttelyyn. 
 
Suomen Bokseriyhdistys ry on hyväksytty rotujärjestöksi Kennelliiton tietojen mukaan 1.1.1980, mutta 
yhdistyksen iän huomioiden virallinen bokserirodun rotuyhdistys SBY:n on täytynyt olla jo huomattavasti 
kauemmin. 
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3.2 Järjestöorganisaatio 
 

3.2.1 Alaosastot 
 
Suomen Bokseriyhdistyksellä on tällä hetkellä seitsemän alaosastoa: Lahden, Keski-Suomen, Pohjanmaan, 
Pohjois-Karjalan, Tampereen, Turun ja Uudenmaan alaosastot.   
 
Turun alaosasto perustettiin 19.9.1965 ja se on Suomen Bokseriyhdistyksen ensimmäinen alaosasto, joka 
toimii edelleen aktiivisesti. 
 
Savo-Karjalan alaosasto perustettiin marraskuussa 1969 ja se toimi aktiivisesti noin 10 vuotta, kunnes sen 
toiminta päätettiin lopettaa 20.11.1976. 
 
Lahden alaosaston perustava kokous pidettiin 9.1.1970. Lahden alaosasto lakkautettiin kuitenkin jo vuonna 
1974, mutta se aloitti toimintansa uudelleen vuonna 1993. 
 
Tampereen alaosaston perustava kokous pidettiin helmikuussa 1969, ja alaosasto toimii edelleen aktiivisesti. 
 
Pohjois-Suomen alaosasto perustettiin vuonna 1991 Oulun alaosaston nimellä. Vuosien aikana toiminta 
kuitenkin hiipui, ja vuoden 2008 vuosikokouksessa alaosaston toiminta lopetettiin virallisesti. 
 
Uudenmaan alaosasto perustettiin vuonna 1996, ja se on jäsenmäärältään yhdistyksen suurin alaosasto. 
 
Uusimmat alaosastot ovat Pohjanmaan alaosasto (2001), Pohjois-Karjalan alaosasto (2004) ja Keski-Suomen 
alaosasto (2011). 
 
Alaosastojen tärkeimpiä tehtäviä on järjestää jäsenistölleen paikallista toimintaa: maasto- ja 
tottelevaisuuskoulutusta, kerhoiltoja, luentoja, jne. Alaosastot järjestävät myös yhdessä pääyhdistyksen 
kanssa erikoisnäyttelyitä, mestaruuskokeita ja muita tapahtumia. Lisäksi alaosastot järjestävät kokeita ja 
testejä, jotka tukevat pääyhdistyksen tehtävää. Pääyhdistys tukee alaosastojen toimintaa rahallisesti 
tilittämällä niille osan alueensa jäsenmaksuista sekä myöntämällä erikseen anottavaa toimintarahaa. 
 

3.2.2 Jäsenmäärän kehitys 
 
1980-luvulla yhdistyksen vuosittainen jäsenmäärä oli tuhannen tuntumassa (Vuosien varrelta meiltä ja 
muualta, 1994). 1990-luvun puolivälissä jäsenmäärä oli nousut 1500–2000 paikkeille (Vuosikirja 1996; 
Vuosikirja 1997). Vuosituhannen loppuun mennessä jäsenmäärä laski noin 1200:an, missä se pysyi 2000-
luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä varsin tasaisesti. Jäsenmäärän laskuun liittyy vuosittaisten 
rekisteröintien lasku 1990-luvun puolivälissä, mihin saattoi vaikuttaa vuonna 1996 voimaan astunut häntien 
typistämiskielto. 
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Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuosien 2000–2010 välisenä aikana, mutta sen 
jälkeen kääntynyt laskuun ollen vuosina 2014 ja 2015 alle 1000 jäsentä (taulukko 1). 
 

Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vuosijäsen 852 887 896 879 886 910 839 801 780 713 694 

Perhejäsen 173 170 188 192 187 191 181 162 154 144 136 

Nuorisojäsen 10 12 13 12 11 12 15 11 12 13 8 

Ainaisjäsen 22 22 21 20 19 18 18 18 17 17 17 

Tuomarijäsen 24 35 37 37 36 36 44 45 46 46 46 

Kunniajäsen 5 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Yhteensä 1086 1136 1167 1152 1151 1179 1109 1049 1021 945 913 

Taulukko 1. Jäsenmäärän kehitys vuosina 2005–2015. 
 

3.2.3 Toimikunnat 
 
Suomen Bokseriyhdistyksen alaisuudessa toimii kuusi toimikuntaa: jalostustoimikunta, julkaisutoimikunta, 
taloustoimikunta, koulutus- ja koetoimikunta, näyttelytoimikunta ja jäsentoimikunta. Kustakin toimikunnasta 
vastaava kerää itselleen toimikunnan. Toimikuntien vastaavat valitaan vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi. 
 
Jalostustoimikunta: ks. erillinen selvitys kohdassa 3.3 
 
Julkaisutoimikunta vastaa yhdistyksen julkaisutoiminnasta. Bokseri-lehti on ilmestynyt vuodesta 1963 (ensin 
nimellä ”Tiedotuslehti” ja vuodesta 1965 nykyisellä nimellään) ja ilmestyy nykyään neljästi vuodessa. 
Yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa julkaisutoimikunta ylläpitää yhdistyksen verkkosivuja osoitteessa 
www.bokseriyhdistys.fi. Vuonna 1970 ilmestyi yhdistyksen ensimmäinen vuosikirja. Vuosikirjasta tuli vuosien 
aikana tärkeä yhteenvetojulkaisu, joka sisälsi muun muassa rekisteröintitiedot. Vuosikirjan julkaisusta 
luovuttiin uusien tiedotuskanavien vallatessa alaa. Viimeisin vuosikirja on vuodelta 2002. Ensimmäiset 
pennunhoito-ohjeet laadittiin 1972 ja niitä on uusittu tarpeen mukaan. Bokserin ABC -pennunhoito-ohje 
uudistettiin vuonna 2010. Kasvojenkohotuksessa julkaisu sai nimekseen Bokserin Käyttöopas.  
 
Taloustoimikunta vastaa yhdistyksen taloudesta. 
 
Koe- ja koulutustoimikunta vastaa yhdistyksen järjestämästä koulutuksesta sekä kansallisesta ja 
kansainvälisestä koe- ja kilpailutoiminnasta. Yhdistys on järjestänyt vuosittaisia kesäleirejä vuodesta 1971. 
Vuosittaiset mestaruuskilpailut on järjestetty vuodesta 1990. (Vuosien varrelta meiltä ja muualta, 1994.) 
Koe- ja koulutustoimikunta on järjestänyt yhdistyksen koulutusohjaajakoulutusta vuodesta 1996 alkaen, ja 
yhdistyksen maalimieskoulutusta vuodesta 2011 alkaen. Toimikunta järjestää koulutusta alaosastojen 
kouluttajille, ja vastaa yhdessä alaosastojen koulutusvastaavien kanssa alaosastojen koe- ja 
koulutustoiminnasta. Toimikunta järjestää yhdessä jalostustoimikunnan kanssa vuosittaisen ZTP-testin eli 
jalostustarkastuksen. Toimikunta kasaa joukkueen vuosittaisiin ATIBOX maailmanmestaruuskilpailuihin sekä 
suojelussa, että erikoisjäljellä. 
 

file:///C:/Users/Laura/Documents/www.bokseriyhdistys.fi
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Näyttelytoimikunta on vuodesta 1964 alkaen järjestänyt vuosittaisen boksereiden erikoisnäyttelyn, johon 
kutsutaan nykyään useimmiten ulkomaiset rodun erikoistuomarit. Näyttelytoimikunta järjestää lisäksi 
vuosittaisen Klubsieger-näyttelyn, jonka molemmat tuomarit ovat ulkomaisia kasvattajatuomareita, ja toinen 
tuomari näyttelyn kanssa samana viikonloppuna järjestettävän ZTP-testin saksalainen Körmeister.  Muita 
vuosittaisia näyttelytoimikunnan järjestämiä tapahtumia on Puppy & Veteran Show. 
 
Jäsentoimikunta ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä ja hoitaa vuosittaisen jäsenlaskutuksen. 
 
 

3.3 Jalostusorganisaatio 
 
Yhdistyksen vuosikokouksen kaksivuotiskaudeksi valitsema jalostustoimikunnan vetäjä kokoaa itselleen 
toimikunnan. Toimikunnassa tulee olla ulkomuototuomarijäsen; muuten sen kokoonpanoa ei ole määritelty. 
Jalostustoimikunnan tehtävä on ohjata ja seurata rodun jalostusta Suomessa, kerätä ja analysoida 
jalostustietoa (tilastot, terveys- ym. kyselyt), järjestää koulutusta kasvattajille, ja järjestää 
jalostustarkastustilaisuuksia. 
 
Jalostustoimikunta järjestää vuosittain yhdessä koe- ja koulutustoimikunnan ja Saksan Bokseriklubin (BK 
München) kanssa saksalaisen jalostustarkastuksen ZTP:n (Zuchttauglichkeitsprüfung eli 
jalostuksensoveltuvuustesti; ks. 4.2.5). JTO:ssa 2006-2010 esitetyn tavoitteen pohjalta jalostustoimikunta 
valitsee vuosittain vuoden kasvattajan. 
 
Pentuvälitys toimii jalostustoimikunnan alaisena. Pentuvälitys ylläpitää yhdistyksen nettisivuilla olevaa 
ajantasaista astutus- ja pentuesivustoa ja antaa opastusta bokserin hankinnassa. 
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4 RODUN NYKYTILANNE 
 
Tarkasteltaessa boksereiden, tai ylipäätään koirien populaatiorakenteita ja perimän monimuotoisuutta, on 
muistettava, etteivät koirarotuihin päde samat taustaolettamukset kuin luonnonpopulaatioihin. 
 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 
Lähes kaikki nykyiset koirarodut on jalostettu nykymuotoonsa viimeisen sadan vuoden aikana (Mäki s.a.b), 
joten emme voi odottaa kovin laajaa ja geneettisesti erilaista jalostuskantaa. Jalostuseläinten tiukan 
valikoitumisen takia saman rodun koirat ovat lähes kaikki sukua keskenään, kunhan sukutaulussa mennään 
tarpeeksi kauas.  Koirarotujen luomiseksi ja ylläpitämiseksi eli tietynlaisten ominaisuuksien korostamiseksi 
koirien jalostuksessa on käytetty samanlaisten yksilöiden parittamista. Kasvatustyössä yksilötasolla pyritään 
haluttujen ja arvostettujen ominaisuuksien homotsygotiaan, eli mahdollisimman pieneen 
monimuotoisuuteen. Koska keskenään sukua olevat koirat muistuttavat eniten toisiaan, voidaan 
sukusiitoksella saada nopeasti aikaan haluttuja ominaisuuksia. Kuitenkin kun homotsygotiaa kasvatetaan 
etsittäessä hyviä ominaisuuksia, kasvaa myös ei-toivottujen ja piilevien ominaisuuksien homotsygotia. (FCI 
Memo on inbreeding.) 
 
Ominaisuutta säätelevällä geenillä voi olla useita eri versioita eli alleeleita. Kymmenen yksilön joukossa voi 
yhdestä geenistä olla 20 erilaista muotoa, sillä jokaisella yksilöllä on kaksi, yksi peritty isältä, toinen emältä. 
Jos joukossa on 100 yksilöä, voisi erilaisia muotoja olla 200. Jos näistä sadasta pääsee lisääntymään 50, 
mahdollisista 200 erilaisesta geenivariaatiosta 100 periytyy jälkeläisille. Jos trendi jatkuu, seuraavalla 
sukupolvella on enää 25 % alkuperäisistä geenivariaatioista, ja loput on menetetty iäksi. Tärkeimpiä ei-
toivottuja ominaisuuksia ovat piilevät sairaudet ja erilaiset yksilön elinvoimaa heikentävät tekijät, jotka 
näkyvät hedelmällisyyden laskuna, pienenevinä pentuekokoina, elinkelvottomina pentuina sekä 
vastustuskyvyn heikkenemisenä. 

 
4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitosaste 
 
Pentu saa puolet perimästään isältään ja puolet emältään. Sukusiitosaste on laskennallinen todennäköisyys 
sille, että yksilö perii yhteisten esivanhempien identtisiä geenejä vanhempiensa kautta. Sukusiitosaste 
lasketaan jakamalla vanhempien sukulaisuusprosentti kahdella. Sukulaisuusprosentti kertoo, kuinka 
samaperintäisiä kaksi yksilöä on keskenään. Täyssisaruksilla on esimerkiksi 50-prosettisesti sama perimä, eli 
puolet niiden geeneistä tulee samalta esivanhemmalta.  Jos sisarukset paritetaan keskenään, tulee pentujen 
sukusiitosasteeksi 0,5 x 50% = 25%, eli neljäsosa niiden perimästä on homotsygoottista, eli koirilla on 
täsmälleen samat geenialleelit.  Kymmenen tai useamman sukupolven sukutaulu (=historiallinen sukusiitos) 
kertoo enemmän todellisesta sukusiitosasteesta, sillä yksilön sukulaisten omat sukusiitoskertoimet 
vaikuttavat jälkeläisen kertoimeen. KoiraNet-tietokannassa uusia sukusiitoskertoimia laskettaessa käytetään 
neljän polven sukutaulutietoja. Uusi sukusiitos on vahingollisempaa kuin historiallinen sukusiitos, eikä niitä 
pidä verrata keskenään.  
 
Koska sukusiitosaste riippuu niin paljon laskennassa mukana olleiden sukupolvien määrästä, eläinkantojen 
sukusiitosta kuvataan yleensä paremmin niiden keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeudella kuin 
absoluuttisella sukusiitosasteella. Suljetun kannan sukusiitosaste kasvaa sukupolvi toisensa jälkeen, ja ilmiö 
näkyy aineistossa, jos se on tarpeeksi täydellinen.  
 
Sukusiitosaste tulee pitää mahdollisimman alhaisena, ja viimeisimpien suositusten mukaan se ei saisi kasvaa 
vuositasolla yli 0,25% tai yhden sukupolven (=neljän vuoden) aikana yli 1% (Mäki & Ekman s.a.). Tällaisiin 
lukuihin päästään, jos suositaan eri sukujen yhdistelmiä, käytetään populaatiopohjaa mahdollisimman 
laajasti ja vältetään samojen yhdistelmien uusimista.  
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pennut 
(kotimaiset) 205 273 313 255 280 291 238 232 234 222 

Tuonnit 23 20 29 25 34 23 20 14 15 14 

Rekisteröinnit 
yhteensä 228 293 342 280 314 314 258 246 249 236 

Pentueet 39 56 57 50 55 58 46 43 47 45 

Pentuekoko 5,3 4,9 5,5 5,1 5,1 5 5,2 5,4 5 4,9 

Kasvattajat 31 40 42 41 42 40 29 30 37 35 

Keskimääräi- 
nen uroksen 
jalostuskäytön 
ikä 3 v 10 kk 3 v 10 kk 4 v 1 kk 4 v 4 v 1 kk 3 v 9 kk 4 v 7 kk 4 v 7 kk 4 v 6 kk 4 v 4 kk 

Keskimääräi- 
nen nartun 
jalostuskäytön 
ikä 3 v 6 kk 3 v 4 kk 3 v 9 kk 3 v 3 kk 3 v 8 kk 3 v 6 kk 3 v 5 kk 3 v 9 kk 3 v 7 kk 4 v 3 kk 

Sukusiitospro-
sentti 1,99 % 1,11 % 0,77 % 0,87 % 0,66 % 1,06 % 0,82 % 0,91 % 1,12 % 1,41 % 

Taulukko 2: Rekisteröinnit, pentueet, pentuekoot, kasvattajat, urosten ja narttujen jalostusiät ja 
sukusiitosprosentit 2006-2015 * (KoiraNet) 
 
Boksereiden rekisteröintien määrä oli edellisen vuosikymmenen lopulla n. 300, jonka jälkeen vuosittainen 
rekisteröintimäärä on asettunut 250:n tienoille. Pentuekoko on pysynyt hyvin stabiilina, sekä vuosittaisten 
pentueiden määrä asettunut viimeisen neljän vuoden aikana n. 45:een. (Taulukko 2; Kuvio 1) 
 
*  Jalostuskäytön keskimääräinen ikä uroksilla (U) ja naarailla (N) on laskettu keskiarvoisesti kaikista kyseisen vuoden 

lisääntyneistä yksilöistä ja sukusiitosprosentti keskiarvoisesti kaikista kyseisen vuoden rekisteröidyistä pentueista. 
Kasvattajat-sarake kertoo mainittuna vuonna pentuja rekisteröineiden kasvattajien lukumäärän. Sukusiitosprosentit 
eivät ole todellisia, sillä tuontikoirien osalta lasketaan vain kolme sukupolvea. 

 
Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen keskimääräinen ikä on pysynyt koko tarkasteluajan 
suhteellisen stabiilina.  
 

 
Kuvio 1. Rekisteröinnit 2006-2015 (KoiraNet). 
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Sukusiitosprosentti on ollut hyvin vaihteleva tarkastelujaksolla vaihdellen enimmillään vuoden 2006 1,99:stä 
vähimmillään vuoden 2010 0,66:een (kuvio 2). Sukusiitosprosentti on pysynyt keskimäärin 0,8-0,9 välillä 
vuosina 2008-2013, mutta lähtenyt kahtena viime vuotena nousuun sen ollessa vuonna 2014 1,12 ja vuonna 
2015 jo 1,41. Jos tarkastellaan prosentteja sukupolvittain, eli neljän vuoden sykleissä, ollaan tällä hetkellä 
(2012-2015) paremmassa tilanteessa kuin 10 vuotta sitten, mutta huonommassa tilanteessa kuin vuosina 
2008-2011.  

 
 
Kuvio 2: Sukusiitosprosentin kehitys 2006-2015 (neljä sukupolvea) (KoiraNet). 
 
Bokseri ei ole jakautunut Suomessa selviin linjoihin. On kuitenkin selvää, että kasvattajilla on omat 
näkemyksensä ja painoarvonsa boksereiden jalostustyöstä, jolloin keskitytään tietynlaisiin ominaisuuksiin 
tiettyjen sukujen yksilöissä. Tämä johtaa pienimuotoiseen sukulinjojen eriytymiseen, mutta ei kuitenkaan 
siten, että voitaisiin puhua ulkomuoto- ja käyttökoirapainotteisuuteen eriytyneistä linjoista kuten esimerkiksi 
saksanpaimenkoirilla. 
 

4.1.2 Jalostuspohja 
 
Luonnonpopulaation elinvoima vähenee, jos epäsuotuisa ominaisuus pääsee lisääntymään. Tällaisia ovat 
esimerkiksi lisääntymismekanismeihin ja terveyteen liittyvät ominaisuudet, jotka karsiutuvat 
luonnonvalinnan kautta nopeasti. Suljetussa koirapopulaatiossa, jossa lisääntymistä hallitsee ihminen, ei 
tällaista karsiutumista tapahdu. Rotu on sitä elinvoimaisempi mitä useampia esivanhempia koirilta löytyy. 20 
täysin erisukuisella koiralla voisi olla 640 esivanhempaa viidessä sukupolvessa. On siis kovin vaikeaa löytää 
kahta täysin erisukuista koiraa jalostukseen.  
 
Jalostuspohjan kokoon ja perinnölliseen monimuotoisuuteen vaikuttavat muun muassa rodun koirien 
lukumäärä ja sen vaihtelut, jalostukseen käytettyjen koirien osuus kaikista koirista, jalostuskoirien 
jälkeläismäärät eri polvissa, jälkeläismäärien tasaisuus jalostuskoirien välillä, isien lukumäärä suhteessa 
emien lukumäärään, sukutaulujen monipuolisuus eli niistä löytyvien eri esivanhempien lukumäärä, sekä 
onko rodussa tehty rotuun ottoja tai risteytyksiä. Jalostuspohjaa arvioidessa voidaan käyttää apuna tehollista 
populaatiokokoa. Se on laskennallinen mitta, joka kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä 
rodussa tai kannassa on. Se ei ota huomioon tuontikoiria, ihmisen vaikutusta parinvalintaan, paljon 
käytettyjä ns. matador-uroksia, sisäsiitosastetta tai pentuekokojen vaihteluita, joten sen käyttöä 
absoluuttisena mittarina jalostuspohjan monipuolisuudesta tulisi välttää. Yleisesti ajatellaan rodun 
jalostuspohjan olevan turvattu, kun tehollinen populaatiokoko on vähintään 100-200. Kriittisessä tilassa 
ollaan, jos rodun tehollinen koko on alle 50. Mitä pienempi tehollinen koko, sitä nopeammin rodun sisäinen 
sukulaisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. (Taulukko 3.) 
 
Tehollinen populaatio on laskettu Koiranetissä kaavalla  

4 x käytetyt urokset/sukupolvi x käytetyt nartut/sukupolvi 
2 x käytetyt urokset/sukupolvi + käytetyt nartut/sukupolvi 

 
ja osuus maksimiarvosta 
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toteutunut tehollinen populaatio 
2 x vuoden pentueet 

 
Korkea isät/emät -suhde ei takaa, että rodun jalostuspohja olisi tehokkaassa käytössä. Jalostuskoirat voivat 
olla keskenään lähisukulaisia ja käytössä voi olla vain muutama sukulinja.  
 
Tehollinen koko kasvaa käyttämällä uroksia ja narttuja mahdollisimman tasaisesti siitokseen ja kasvattamalla 
jalostusurosten ja -narttujen lukumäärän suhdetta sekä nostamalla siitoskoirien osuutta kannasta. 
Perinnöllistä monimuotoisuutta ajatellen kannalla tulisi aina olla mahdollisimman monta eri esivanhempaa. 
Jalostuksessa tulisi suosia koiria, joiden sukutaulussa viiden polven ajalla on mahdollisimman monta eri 
koiraa.  
 
Ihannetilanteessa jalostuksesta ei suljeta pois enempää kuin 50 % pentueista tai enempää kuin 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 1000 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 olla 4-6 % suhteessa 
neljän vuoden rekisteröinteihin. Vuoden 2011-2015 tiedoilla yhdelläkään bokserilla ei tulisi olla yli 49 
jälkeläistä. Urokset, joiden jälkeläismäärä lähestyy tuota rajaa, tulisi sulkea jalostuksen ulkopuolelle 
(taulukko 4). 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pentueet 163 172 193 202 218 220 209 202 194 181 

Jalostukseen 
käytetyt eri 
urokset 75 87 100 102 102 98 93 89 85 80 

Jalostukseen 
käytetyt eri 
nartut 127 137 146 158 166 170 160 159 150 139 

Isät/emät 0,59 0,64 0,68 0,65 0,61 0,58 0,58 0,56 0,57 0,58 

Tehollinen 
populaatio 

138 
(42%) 

153 
(44%) 

169 
(44%) 

178 
(44%) 

183 
(42%) 

182 
(41%) 

172 
(41%) 

168 
(42%) 

159 
(41%) 

149 
(41%) 

Uroksista 
käytetty 
jalostukseen 11 % 10 % 10 % 7 % 7 % 8 % 6 % 5 % 3 % 2 % 

Nartuista 
käytetty 
jalostukseen 27 % 26 % 28 % 24 % 22 % 21 % 19 % 16 % 10 % 6 % 

Taulukko 3. Jalostuspohja/sukupolvi. * 
 
* Sukupolvi on neljä vuotta, joten esim. vuoden 2015 luvut tulevat vuosien 2012-2015 rekisteröintitiedoista. 

Prosentuaaliset määrät jalostukseen käytetyistä uroksista ja nartuista on laskettu sukupolvittain. Tehollisen populaation 
prosenttiluku kertoo osuuden maksimiarvosta.  
 

Jalostukseen käytettyjen koirien määrän kasvu vuoteen 2011 asti ja sen jälkeen määrän pieneneminen ovat 
suoraan verrannollisia bokseripentujen rekisteröintien määrään. Tehollisen populaation lisäksi suhteellisen 
tehollisen populaation (suurin mahdollinen tehollinen pop.koko/suurin tehollinen pop.koko) tulisi kasvaa. 
Boksereilla sen pysyminen noin 40 %:ssa kymmenen vuoden ajan kuvaa sitä, että jalostuspohjaa ei ole 
käytetty kattavasti. (Kuvio 3.)  
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Mitä lähempänä isät/emät suhdeluku on yhtä, sitä tehokkaammin rodun jalostuspohja ja perinnöllinen 
monimuotoisuus säilyvät. Sukupolven suhdelukujen keskiarvo on ollut vuosituhannen vaihteen jälkeen ensin 
nousussa (vuosina 2000-2003 suhdelukujen keskiarvo on ollut 0,57 ja vuosina 2004-2007 0,73) ja kääntynyt 
myöhemmin hienoiseen laskuun (vuosina 2008-2011 0,67 ja vuosina 2012-2015 0,66). (Kuvio 4.)  
 

 
Kuvio 3. Jalostuspohja. Jalostukseen käytetyt eri urokset ja nartut 2006-2015 (KoiraNet) 
 

 
Kuvio 4. Isät ja emät -suhdeluku 2006-2015 (KoiraNet) 
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Tilastointiaikana 
Toisessa 

polvessa 
Yhteensä 

# Uros 

Pentueit

a 

Pentuj

a 

%-

osuus  

kumulat.

% 

Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 HUNTER VON DER MILSEBURG  15 86 2,26% 2% 45 213 19 111 

2 ALEXVAL VAN WINKLE 20 83 2,18% 4% 23 115 20 83 

3 UMBRO DES PUIG MAJOR NORDICS  14 73 1,92% 6% 22 86 14 73 

4 LIBERUM AVIS AUT CAESAR 11 69 1,82% 8% 8 52 11 69 

5 PLAYBOX'S WARLOCK 13 66 1,74% 10% 

  

13 66 

6 HIGH ISLE'S ICEBREAKER  11 66 1,74% 12% 7 31 11 66 

7 YUPPIE BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL  10 64 1,68% 13% 12 66 10 64 

8 SAMBUCA DELLA CADORMARE  9 63 1,66% 15% 3 18 9 63 

9 BOX-EVEREST DIEGO  10 62 1,63% 17% 3 15 10 62 

10 NAPMARY'S BORN TO BE WITH YOU  11 59 1,55% 18% 3 7 11 59 

11 FERDINAND VON INIS VITRIN 9 58 1,53% 20% 12 58 9 58 

12 ENZO BOXER DE TABARCA  11 55 1,45% 21% 19 85 11 55 

13 ZIRCO DEL TRINITAD  8 54 1,42% 23% 7 28 8 54 

14 XANTHOS VOM DRIMBORN  8 52 1,37% 24% 17 110 8 52 

15 YAKO VAN DE HAZENBERG  10 52 1,37% 25% 11 35 10 52 

Taulukko 4. 15 käytetyintä urosta, pentujen syntymävuodet 2000-2015 * (KoiraNet) 
 
* %-osuus tarkoittaa uroksen pentujen osuutta kaikista 2000-2015 syntyneistä pennuista, kumulat.% laskee yhteen 

uroksen ja sitä enemmän pentuja siittäneiden urosten pentumäärän.  

 
15 käytetyimmästä uroksesta 13 on tuontikoiria (taulukko 4). Tämä voisi tuoda toivottua monimuotoisuutta 
rotuun, mutta sitä laimentavat tuontikoirien yhteiset matador -esi-isät ja sukutauluissa esiintyvät 
linjasiitokset. Narttujen käyttö on ollut melko maltillista, mutta niiden parittaminen suosituimpien urosten 
kanssa kaventaa entisestään rodun perimää (Taulukko 5.). 15 käytetyimmän nartun listalta löytyy useampi 
narttu, jotka ovat lähisukulaisia keskenään (Liberum Avis Iz Oblasti Fantastikin lisäksi listalla ovat sen tyttäret 
Playbox’s Okariina ja Playbox’s Rigveda sekä Okariinan tytär Playbox’s Soronume). Lisäksi käytetyimmillä 
uroksilla ja nartuilla on valitettavan monta yhteistä esi-isää. Kaikkien koirien sukutaulut eivät ole täydelliset. 
Kahdella taulukon 4 uroksella on jälkeläisiä taulukossa 5 (Xanthos vom Drimborn: Cocoon’s Coco Chanel, Sky 
Bridge Evereve; Hunter von der Milseburg: Bullrunners Oruscha). Taulukon 4 uroksilla on myös hieman 
yhteneväisyyksiä (Zirco del Trinitad on Yuppie beit Hollandia me Hagalilin setä, Alexval van Winkle on High 
Isle’s Icebreakerin sekä isänisä että emän isä ja Playbox’s Warlockin emä on Liberum Avis Aut Caesarin 
puolisisko). 
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Tilastointiaikana 

Toisessa 
polvessa 

Yhteensä 

# Narttu  Pentueita  Pentuja  

%-
osuus  

Pentueita  Pentuja  Pentueita  Pentuja  

1 PLAYBOX'S SORONUME  3 28 0,74% 
  

3 28 

2 
LIBERUM AVIS IZ OBLASTI 
FANTASTIKI  

4 25 0,66% 11 51 4 25 

3 JANKA KIERSKIE USTRONIE  3 24 0,63% 5 30 3 24 

4 LELLIBOX FIANNA  3 24 0,63% 2 5 3 24 

5 BULLRUNNERS ORUSCHA  3 22 0,58% 5 27 3 22 

6 SKY BRIDGE EVEREVE  3 22 0,58% 4 10 3 22 

7 SANKARITTAREN CHIQUITITA 3 22 0,58% 1 8 3 22 

8 COCOON'S COCO CHANEL  3 22 0,58% 14 75 3 22 

9 BOKSTAFF ÅNNEN PIKKU-MYY  3 21 0,55% 5 28 3 21 

10 PLAYBOX'S RIGVEDA  3 21 0,55% 1 4 3 21 

11 PLAYBOX'S OKARIINA  4 20 0,53% 19 114 4 20 

12 
BOKS-BEST SAIZ ROZMARIE 
MAY DREAM  

3 20 0,53% 6 24 3 20 

13 
EVITA DELLA ROCCA 
COSTANZA  

2 19 0,50% 1 3 2 19 

14 RUSH V. RUSTICANA  3 19 0,50% 5 22 3 19 

15 FIRE ENERGY GLAMOUR  4 19 0,50% 9 55 4 19 

Taulukko 5: 15 käytetyintä narttua, pentujen syntymävuodet 2000-2015 * (KoiraNet) 
 

* %-osuus tarkoittaa nartun pentujen osuutta kaikista 2000-2015 syntyneistä pennuista. 

 
Uroksella ei saisi olla enempää kuin 5 % jälkeläisiä omana sukupolvenaan (4 vuoden viimeisimmät 
rekisteröinnit). Toisaalta sen käyttö ei saisi ylittää kertakaikkisena määränä 25 % yhden vuoden tai 10 % 
kahden edellisen vuoden rekisteröinneistä. Yksittäisen koiran toisen polven jälkeläismäärä saisi olla 
korkeintaan 4-6 prosenttia, laskettuna yhden sukupolven rekisteröintimäärästä. Koiran toisen polven 
jälkeläismäärää voidaan verrata sukupolveen, joka alkaa viisi tai kuusi vuotta koiran syntymävuoden jälkeen. 
Toivottavaa olisi, että vähintään 20 kappaletta eri sukuista urosta käytettäisiin vuosittain tasa-arvoisesti 
jalostukseen. Edellä mainitulla laskentatavalla jälkeläisraja boksereilla olisi tällä hetkellä 49 jälkeläistä. 
 
Bokseriurosten jälkeläismäärät ovat kaikkien 15 uroksen kohdalla menneet jo yli 49 jälkeläisen rajan. Toisen 
polven jälkeläismäärät ovat 15 vuoden tarkastelujaksolla hyvin korkeat, joka tulee heijastumaan teholliseen 
populaatiokokoon ja rodun geneettiseen monimuotoisuuteen muutaman vuoden kuluttua.  

 
4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

 
Rodun kotimaan rekisteröinneissä on tapahtunut hienoista kasvua 2000-luvulla, vaikka ensimmäisen 
vuosikymmenen loppua kohti rekisteröinnit ovat aavistuksen laskeneet (taulukko 6.). 2010-luvun 
alkupuolella rekisteröinnit ovat asettuneet 1400-1600:n tasolle. Liitteessä 2 on esitetty saksalaisten urosten 
(vähintään viisi pentuetta) jälkeläistiedot vuosina 2004-18.12.2015. Taulukossa 7 on esitetty nämä tiedot 
tiivistettynä 15 käytetyimmän uroksen osalta. Kuten taulukossa 7 näkyy, useiden urosten prosenttiosuus 
sukupolvesta, vuoden osuus ja toisen vuoden osuus ylittävät selvästi edellisessä luvussa esitetyt ihanteet 
saman uroksen käyttöasteesta. 
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Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rekisteröinnit 1748 1831 1742 1644 1686 1446 1473 1556 1367 1580 

Taulukko 6: Saksan rekisteröinnit 2006-2015 ( Saksan Bokseriklubi) 
 

 

 
Uros  Synt. Pentuja 

%-osuus 
sukupolvesta 

Vuoden 
osuus 2. Vuoden osuus 

1. Orgon von Fausto 2004 656 11 % 42 % 22 % 

2. Magic-Boy von Santana 2006 418 7 % 26 % 14 % 

3. Uno vom Okeler Forst 2006 317 5 % 20 % 11 % 

4. Al-Capone von den Busch 2004 312 5 % 20 % 11 % 

5. Urosch von der Burg Singidunum 2009 222 4 % 14 % 8 % 

6. Igor von Poptime 2005 212 4 % 13 % 7 % 

7. Bo-Rudy von Jahwe 2006 202 3 % 13 % 7 % 

7. Fiete von der Pauliner Marsch 2004 202 3 % 13 % 7 % 

9. Fashion-Guy von Khanbalic 2007 199 3 % 13 % 7 % 

10. Napoleon The Fifth Element 2009 183 3 % 12 % 6 % 

11. Bayano von den Tempelrittern 2008 178 3 % 11 % 6 % 

12. Duncan von Fausto 2007 176 3 % 11 % 6 % 

12. Xanto von Altenburg 2008 176 3 % 11 % 6 % 

14. Capo von der Mörike Allee 2008 175 3 % 11 % 6 % 

15. Caos vom Schwanenschloss 2005 174 3 % 11 % 6 % 

Taulukko 7: Saksan urostilasto 1.1.2004-18.12.2015 (Saksan Bokseriklubi). 

 

Taulukosta 7 voidaan todeta, että myös Saksassa harrastetaan matador-jalostusta, mutta koska kanta on 
laajempi kuin meillä ja koiria käytetään hyvin vanhaan ikään asti, voidaan vielä puhua kohtuullisen 
laajapohjaisesta jalostuksesta. Listan kaikki urokset ovat 6 vuotta täyttäneitä. Eniten käytettyjen urosten ja 
heidän jälkeläistensä jälkeläismääriä Suomessa tulisi seurata, jotta rodun monimuotoisuus ei vaarannu. 
 
 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rekisteröinnit 597 531 620 606 447 478 454 376 282 295 

Taulukko 8. Ruotsin rekisteröinnit 2006-2015 (Svenska kennelklubben) 
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Uros  Synt.  

Jälkeläisiä 
2006-2015 

Jälkeläisiä 
Yhteensä 

Lapsenlapsia 

1 
LEMBERGI BOX KING CRIMSON V 
EUROZON 

2007 137 137 76 

2 
VOTE FOR VALENTINO OF DEVIL 
INSIDE 

2004 91 91 141 

3 PLAYBOY V RUSTICANA 2007 82 82 68 

4 THEO DU VAL D'EUROPE 2002 79 127 283 

5 BIG HEART’S HANDYMAN 2006 72 72 10 

6 TENZING DES COURTILLIERES 2002 69 116 174 

7 ALEX DEL COLLE DELL’INFINITO 2003 68 68 111 

8 BOXOLAS LUDWIG 2005 60 60 102 

9 INCIRIAS BOOGIE-WOOGIE 2005 55 55 48 

10 SWEDBOX MARCO POLO 2005 54 54 58 

11 HONEYBOX NAPOLEON 2002 50 56 26 

12 SWEDBOX MAD MAX 2005 41 41 69 

13 JAWS THE FIFTH ELEMENT 2008 41 41 25 

14 FLYING YANKEE TO MARIKALO 2003 40 49 0 

15 PIBOX WALK OVER 2006 40 40 37 

Taulukko 9. Ruotsin urostilasto vuosilta 2006-2015 (Svenska kennelklubben) 
 
Taulukosta 9 voimme todeta, että myös Ruotsissa on käytetty paljon samoja uroksia jalostukseen. Oranssilla 
on merkitty ne urokset, jotka ylittävät yhden sukupolven laskennallisen jälkeläismäärän (71kpl). Ruotsin 
tämänhetkinen tilanne käytetyimpien urosten jälkeläismäärien suhteen on parempi kuin Suomessa 

 
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 
 
Rekisteröintimäärät Suomessa ovat olleet hienoisessa laskussa. Kotimaisten pentujen rekisteröintimäärien 
suhde rodun kotimaan Saksan rekisteröintien keskiarvoon on viime vuosina asettunut kuuden- ja 
seitsemänkertaisen väliin. 
 
Sukusiitosprosentti on ollut hienoisessa nousussa viimeiset pari vuotta. Olisi tärkeää, ettei se jatkaisi 
nousua tulevaisuudessa vaan kääntyisi laskuun. Alle 0,25 sukusiitosprosentti takaisi yhdessä noin 
kahdensadan yksilön tehollisen populaatiokoon kanssa monimuotoisen bokseripopulaation. Tuontikoirien 
osuutta tulisi lisätä entisestään siten, että tuonnit tulisivat eri sukulinjoista. Myös kasvattajien välistä 
yhteistyötä tulisi kannustaa ja tukea.  
 
Populaation jalostuskäyttöä tulisi laajentaa siten, että useampaa yksittäistä koiraa käytettäisiin jalostukseen. 
Tämän hetkinen urosten käyttöprosentti (alle 5 %) sekä narttujen (noin 10 %) ovat liian matalia kattavaan 
otokseen. Jos noin 40 % rodun koirista jatkaisi sukua ja isät/emät suhdeluku lähestyisi 1:tä, rodun 
jalostuspohja ja perinnöllinen monimuotoisuus paranisivat. 
 
Matadormainen urosten käyttö tulisi lopettaa kokonaan. Uroksella ei saisi olla enempää kuin 5 % jälkeläisiä 
omana sukupolvenaan, 25 % yhden vuoden tai 10 % kahden edellisen vuoden rekisteröinneistä. Yksittäisen 
koiran toisen polven jälkeläismäärä saisi olla korkeintaan 4-6 % laskettuna yhden sukupolven 
rekisteröintimäärästä. Yksittäinen koira ei saisi olla vanhempana useammalle kuin 49 koiralle. 
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4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 
käyttötarkoituksesta  
(Bokserin rotumääritelmä FCI n:o 144, 9.7.2008, suomennos 27.11.2008 SKL) 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Seura-, suojelu- ja palveluskoira.  
 
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE: Bokserin tulee olla vahvahermoinen, itsetietoinen, rauhallinen ja 
tasapainoinen. Rodunomainen luonne on erittäin tärkeä, ja sitä on tarkoin vaalittava. Bokseri on aina ollut 
kuuluisa isäntäänsä ja koko perhettään kohtaan osoittamastaan kiintymyksestä ja uskollisuudesta sekä 
valppaudestaan, pelottomuudestaan ja rohkeudestaan puolustajana. Se on vaivaton perhekoira, iloinen ja 
ystävällinen leikkikaveri, mutta epäluuloinen vieraita kohtaan ja tosipaikan tullen peloton. Bokseri on 
helposti koulutettavissa, koska se on valmis alistumaan1, se on tarmokas ja rohkea, luonnollisen terävä ja 
sillä on hyvä hajuaisti. Vaatimattomuutensa ja siisteytensä takia se on yhtä miellyttävä perheessä kuin 
suojelu-, seura- ja palveluskoirana. Bokseri on koko ikänsä luonteeltaan suora, ei petollinen eikä salakavala. 
 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. linjoihin 

 
Bokseri ei ole jakautunut näyttely- ja käyttölinjoihin. Kuitenkin esimerkiksi rodun kotimaassa Saksassa 
vaaditaan koetulos vähintään toiselta yhdistelmän koiralta sekä luonnetta mittaava jalostustarkastus 
molemmilta vanhemmilta.  Kun bokserit Saksassa paitsi osallistuvat runsaasti palveluskoirakokeisiin, myös 
tekevät niissä tuloksia, ja koska näitä tuloksia käytetään Saksassa jalostuskäytön kriteereinä (ks. 4.2.5), on 
hyvin todennäköistä, että saksalaissukuiset bokserit vastaavat luonneominaisuuksiltaan paremmin rotu-
määritelmää kuin muun sukuiset bokserit. 
 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttö-
ominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus 
 
Bokserilla ei ole PEVISA-ohjelmaan sisällytettyä luonteen ja käyttäytymisen testausta. 

 
4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 
 
Tässä osiossa tarkastellaan bokserin luonnetta ja käyttäytymistä päivittäistilanteessa luonnetestien, 
jalostustarkastusten ja MH-kuvausten avulla. Bokserien jalostustarkastusta eli ZTP-testiä 
(Zuchttauglichkeitsprüfung) on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.2.5, koska sillä arvioidaan paitsi 
käyttäytymistä arkitilanteissa (luoksepäästävyys), erityisesti käyttöominaisuuksia (rohkeuden ja 
kuormitettavuuden testaus). Luonnetestin tarkoitus on ”arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteissa, 
joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi”. MH-luonnekuvauksen tarkoitus on puolestaan ”kerätä aineistoa 
koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa”. (www.kennelliitto.fi) 
 
Luonnekuvaukset ja –testaukset 
Viime vuosina luonnetestausten ja bokserien jalostustarkastusten eli ZTP-testien osallistujamäärät ovat 
olleet kasvussa. Ensimmäiset MH-luonnekuvaukset boksereille on tehty vuonna 2009 (taulukko 10) ja 
osallistuminen niihin näyttää myös olevan kasvussa, vaikka niiden vaikutuksista jalostukseen ei vielä ole 
kattavaa tietoa. Erilaisten ominaisuuksia mittaavien testien kasvuun ovat luultavasti vaikuttaneet JTO:n 

                                                           
1 Rotumääritelmän virallisessa käännöksessä on käytetty ilmaisua valmis alistumaan, mutta alkuperäiskielen ilmaus "Bereitschaft zur Unterordnung" 
voidaan ymmärtää myös valmis tottelemaan. Se vastannee paremmin ajatusta tässä yhteydessä, sillä suomenkielen sana alistua on hyvin vahva 
merkitykseltään. 
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2006-2010 voimassaoloaikana päivitetyt uudet jalostussuositukset, joiden mukaan vähintään toisella 
vanhemmista (kesäkuusta 2011 alkaen molemmilla) tulisi olla luonnetta mittaava tulos.  
 
Taulukossa 10 on verrattu vuosina 2006–2015 luonnetestattujen, MH-kuvattujen ja jalostustarkastettujen 
bokserien määrää saman ajanjakson rekisteröinteihin.  
 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä 

Luonnetestissä 

käyneet 

23 

(10%) 

17 

(6%) 

38 

(11%) 

46 

(16%) 

 15 

(5%) 

49 

(16%) 

52 

(20%) 

37 

(15%) 

30 

(12%) 

38 

(16%) 

345 

(13%) 

MH kuvatut Ei 

järj. 

Ei 

järj. 

Ei 

järj. 

16 

(6%) 

12 

(4%) 

25 

(8%) 

27 

(10%) 

29 

(12%) 

11 

(4%) 

17 

(7%) 

137  

(5%) 

ZTP-testatut 6 

(3%) 

11 

(4%) 

8 

(2%) 

5 

(2%) 

12 

(4%) 

16 

(5%) 

13 

(5%) 

8 

(3%) 

4 

(2%) 

16 

(7%) 

99     

(4%) 

Rekisteröinnit 228 293 342 280 314 314 258 246 249 236 2760 

Taulukko 10. Vuosina 2006-2015 luonnetestiin, MH-kuvaukseen ja ZTP-testiin osallistumiset suhteessa 
rekisteröinteihin (suluissa osuus sinä vuonna rekisteröidyistä) (KoiraNet ja Suomen Bokseriyhdistys). 
 
MH-luonnekuvaus 
Seuraavassa on kuvattu MH-kuvausta, koska se on (päinvastoin kuin luonnetesti) vielä suhteellisen uusi 

tulokas luonnetta kuvaavien tai mittaavien testien joukossa. Liitteessä 3 on esitetty tarkempi kuvaus MH-

luonnekuvauksen kulusta.  

MH‐luonnekuvaus on kehitetty ruotsalaisten luonnetestien pohjalta 1980‐luvulla. Sen tarkoituksena on 
kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain 
yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH‐kuvaus kuvaa koiran 
käyttäytymistä sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuna. Suomen 
ihanneluonnekuvaprofiili valmistui vuonna 2013. 1.1.2010 alkaen MH‐luonnekuvaus on ollut Suomessa 
virallinen ja yhdistykset ovat voineet anoa MH‐luonnekuvauksia Suomen Kennelliitolta järjestettäväkseen.  
Suomen Bokseriyhdistys on alusta asti ollut vahvasti mukana MH-kuvausprojektissa ja kouluttanut lyhyenä 
aikana useita MH-toimihenkilöitä. 
 
Luonnekuvaukseen saavat osallistua puhdasrotuiset vähintään 18 kk vanhat koirat, joiden tulee täyttää 
Kennelliiton rokotus‐, tunnistusmerkintä‐ ja antidopingsääntövaatimukset. Koira voi osallistua MH 
luonnekuvaukseen vain yhden kerran. Jos ohjaaja keskeyttää kuvauksen, sen saa uusia kerran. Jos 
MH‐kuvaaja keskeyttää, uusintamahdollisuutta ei ole, paitsi jos kuvaus keskeytetään ulkopuolisen 
kohtuuttoman häiriön vuoksi.  Osallistua eivät saa sairaat koirat, kiimaiset nartut, narttu 30 vrk ennen 
synnytystä ja alle 75 vuorokautta synnytyksen jälkeen.  
 
MH‐rata rakennetaan aina järjestämis‐ohjeen mukaisesti. Alueen pitää olla tasainen, mutta se ei saa olla 
koulutuskenttä. Suomessa MH‐kuvauksessa on aina kaksi tuomaria eli MH‐kuvaajaa, sekä yksi A‐tason 
toimihenkilö testinohjaajana ja hän vastaa testin teknisestä läpiviennistä. Vastaava koetoimitsija on 
vähintään B‐tason toimihenkilö ja hän vastaa tuloslistojen ja muiden asiakirjojen oikeellisuudesta. Lisäksi 
laitteita käyttämään tarvitaan vähintään kaksi B‐tason toimihenkilöä ja kaksi C-tason toimihenkilöä. Ohjaajan 
on aina tarvittaessa saatava irti oleva koira kiinni 2 minuutin aikana, tai kuvaus keskeytetään. Mikäli koira ei 
palaudu ennen seuraavaa osiota, kuvaus keskeytetään. 
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Liitteenä 4 on esitetty luonnekuvauksen arviota. Liitteessä 5 esitetään kooste bokserien MH-kuvauksista 

vuosina 2009–2015 ja verrattu tuloksia rodun ihanneprofiiliin. Kun vertaillaan luonnekuvattujen boksereiden 

keskiarvoja taulukossa 11, voidaan todeta, että kaikilta osin boksereiden luonteet eivät vastaa 

rotumääritelmää rodun tausta huomioiden.  Huomattavimmat poikkeamat havaitaan kohdissa 3 a ja b. 

Bokserin tulisi sijoittua molemmissa kohdissa lähemmäksi maksimiarvoa 5, kun tällä hetkellä arvot ovat 

lähempänä minimiarvoa 1. Myös kohdassa 5 a, c, d ja e ja 9 a ja b tulisi arvojen olla lähempänä maksimiarvoa 

5. Palveluskoirana bokserin tulisi syttyä leikistä heti, mutta näyttäisi siltä, että tämä ei useinkaan toteudu. 

Täytyy myös muistaa, että vain 12:lla aineiston suomalaisesta koirasta on koulutettavuutta mittaava tulos ja 

toivottavaa olisikin, että myös koulutettavuudesta saataisiin lisää tietoa koirien osalta. Tuolloin voitaisiin 

myös analysoida tarkemmin sitä, johtuvatko ongelmat MH-kuvauksen leikkimistä kuvaavissa osioissa koirien 

viettien ja/tai kokemusten puutteesta vai epävarmuudesta ja/tai arkuudesta. 

 
Taulukko 11. Suomen ja Ruotsin kuvaustulosten vertailu Suomen ihanneprofiiliin nähden. 
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Luonnetesti 
Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu 

rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden 

arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle. 

Taulukkoon 12 on koottu bokserien luonnetestitulokset vuosilta 2011-2015. Tuloksia on analysoitu 

päivittäiskäyttäytymisen ja hermorakenteen osalta myöhemmin alaluvussa Boksereiden 

päivittäiskäyttäytyminen. Tässä luvussa analysoidaan luonnetestien tuloksia muilta osin bokserin 

rotumääritelmään peilaten.  

Rotumääritelmän mukaan bokserin ”tulee olla vahvahermoinen, itsetietoinen, rauhallinen ja tasapainoinen”. 

Sen tulisi olla edelleen rotumääritelmää seuraten myös ”peloton ja rohkea puolustaja”, ”vaivaton perhekoira, 

iloinen ja ystävällinen leikkikaveri, mutta epäluuloinen vieraita kohtaan ja tosipaikan tullen peloton”. 

Edelleen bokseri on ”tarmokas, rohkea ja luonnollisen terävä”. Bokserin luonteeseen ei kuulu salakavaluus.  

Taulukosta 12 nähdään, että bokseri saa enimmät negatiiviset arviot toimintakyvystä (tarkasteluajankohtana 

22,3 % boksereista sai toimintakyvystä -1 pieni ja 2,9 % -2 riittämätön). Suurimmalla osalla (67 %) testatuista 

boksereista toimintakyky oli +1 (kohtuullinen). Arvioita on vaikea suoraan kytkeä rotumääritelmän kohtiin, 

mutta voidaan ajatella, että itsetietoiselle ja tasapainoiselle palveluskoiralle negatiivinen toimintakyky ei ole 

riittävä.  Terävyys oli useimmiten (87,9 %) +1 (pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua). Puolustushalu, jota 

bokserilla pitäisi myös rotumääritelmän mukaan olla, jakautui suurimmaksi osaksi välille +1 (pieni, 47,6 %) ja 

+3 (kohtuullinen, hillitty, 35,4 %). Taistelutahdossa yleisin (62,1 %) arvio oli +2 (kohtuullinen), mutta yli 10 % 

oli saanut arvion -1 (pieni). Temperamentti jakautui melko tasaisesti erittäin vilkkaan (+1, 43,2 %) ja vilkkaan 

(+3, 35 %) välillä. Kovuus (jonka voi ajatella liittyvän vahvahermoisuuteen ja itsetietoisuuteen) oli arvioitu 

useimmiten arvosanalla +1 (hieman pehmeä, 70,4 %). 9,7 % testatuista boksereista sai kovuudesta arvion – 2 

pehmeä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että bokserin suurimmat luonnetestillä mitattavat ongelmat 

näyttävät liittyvän toimintakykyyn.  

 Yleisin arvosana +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Toimintakyky +1 0% 7,8% 67,0% 22,3% 2,9% 0% 

Terävyys +1 11,2% 0,5% 87,9% 0% 0% 0,5% 

Puolustushalu +1 35,4% 1% 47,6% 14,6% 1% 0,5% 

Taistelutahto +2 18,9% 62,1% 1,5% 14,1% 3,4% 0% 

Hermorakenne +1 0% 8,3% 87,4% 4,4% 0% 0% 

Temperamentti +1 35,0% 15,5% 43,2% 6,3% 0% 0% 

Kovuus +1 19,9% 0% 70,4% 0% 9,7% 0% 

Luoksepäästävyys +3 85,4% 13,1% 1% 0% 0,5% 0% 

  *** ** * - --  

Laukauspelottomuus Laukausvarma 81,1% 15,5% 0,5% 2,4% 0,5%  

Taulukko 12. Bokserien luonnetestien osa-alueiden arvioinnit (%) 2011-2015 (SKL- KoiraNet). 
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Boksereiden päivittäiskäyttäytyminen 
Boksereiden päivittäiskäyttäytymistä voidaan jonkin verran arvioida näiden käytössä olevien erilaisten 
luonnetta mittaavien testien avulla. Vuosina 2011-2015 luonnetestatuista boksereista noin 85 % on saanut  
luonnetestien luoksepäästävyysarvioksi  3 (hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) ja hieman yli 13 % 
arvosanan 2 (luoksepäästävä, aavistuksen/hieman pidättyvä). Vain 1 % on mainittuna aikana saanut 
arvosanan 1 (mielistelevä). Vain yksi bokseri sai tuona ajanjaksona negatiivisen arvion (-1, selvästi 
pidättyväinen). Vuosina 2000-2015 ZTP-testatuista 140 bokserista yksi (n. 1 %) ei läpäissyt testin 
luoksepäästävyysosiota. MH-kuvauksia on toistaiseksi tehty niin vähän, että niistä ei voi vetää tilastollisia 
johtopäätöksiä. Näidenkään tuloksissa ei kuitenkaan ole merkintöjä tervehtiessä (ks. MH-kuvauksen kohta 
1a, liite 3) aggressiivisesta käytöksestä. Vain yksi koira (alle 1 %) on väistänyt tervehtiessä. Kahdeksassa 
tapauksessa (noin 6 %) koira oli lähtenyt haluttomasti leikkiin (kohta 1 b). 13 koiraa (n. 9 %) oli käsittelyssä 
(kohta 1c) ”väistänyt tai hakenut tukea ohjaajasta” ja kaksi koiraa (n. 1 %) ”torjunut murisemalla ja/tai 
yrittänyt purra”. Näistä kaikista tuloksista voidaan siis päätellä, että bokserit suhtautuvat ihmisiin 
keskimäärin erittäin avoimesti ja sosiaalisesti, ja sosiaalisuuteen liittyvät ongelmat ovat ainakin 
luonnetestatuissa, MH-kuvatuissa ja ZTP-testatuissa koirissa täysin marginaalinen ongelma. Ihmisen 
väistäminen on ei-toivottavaa käyttäytymistä ja näiden koirien jalostuskäyttöä olisi vältettävä. 
 
ZTP-testin eli jalostustarkastuksen osalta suotavimpia piirteitä on kuvattu luvussa 4.2.5. Taulukossa 12 on 
esitetty kooste bokserien luonnetesteistä 2011-2015. Ihanneprofiilia ei tässäkään suhteessa ole määritelty, 
mutta huomiota kiinnittää muutama testin osa-alue bokserin päivittäiskäyttäytymisen näkökulmasta. 
Bokserin toimintakyky on yleisimmin +1 (”kohtuullinen”), mutta huomiota kiinnittää, että noin 22 % tuona 
aikana testatuista boksereista on arvioitu toimintakyvyltään arvosanalla -1 (”pieni”). Hermorakenne on 
yleisimmin +1 (”hieman rauhaton”), mikä on luonnetestituomari Tarja Matsuoin antaman arvion mukaan 
tosin tyypillinen nykykoirille, ei yksinomaan boksereille. Temperamentti jakautuu melko tasaisesti 
arvioinneille +3 (”vilkas”) ja +1 (”erittäin vilkas”). Suomen Bokseriyhdistys on mukana Suomen Kennelliiton 
luonnetoimikunnan koordinoimassa koiran kotikäyttäytymistä tutkivassa kyselyhankkeessa. Tästä ei ole vielä 
saatavilla tietoa, mutta jatkossa näitä tuloksia tullaan seuraamaan myös hermorakenteen ja vilkkauden 
näkökulmasta, koska kotikäyttäytymisen osalta näistä ominaisuuksista ei tällä hetkellä ole saatavilla 
tutkimus- tai testitietoa. 
 
Toisaalta aiemmin kuvatun luoksepäästävyyden lisäksi bokserien laukausvarmuus (n. 81 %) tai 
laukauskokemattomuus (n. 15 %) kertovat hyvää kieltä bokserien hermorakenteesta. ZTP-testatuista 
boksereista on tarkempaa tietoa luvussa 4.2.5; tässä luvussa voidaan ZTP:n perusteella tiivistää, että sen 
suorittaneet koirat ovat 1995-2015 olleet 82 %:sti hermorakenteeltaan ”tasapainoisia” ja luonteeltaan 54 
%:sti ”itsevarmoja” ja n. 42 %:sti ”temperamenttisia”. Nämä testit eivät ole keskenään vertailukelpoisia; 
tulokset kertovat enemmän testiin osallistuvien koirien eroista, kun ZTP-testiin valikoituu harvalukuisempi 
joukko. ZTP:stä saatavaa monipuolista luonne- ja koulutettavuustietoutta olisi rodun kotimaan esimerkin 
mukaan hyödynnettävä enemmän (ks. 4.2.5), kuten jo JTO:ssa 2006-2010 todettiin. 
 
Näyttelyarvosteluissa tuomareiden on vuoden 2011 alusta ollut mahdollista arvioida myös koiran 
käyttäytymistä rastittamalla yksi kolmesta vaihtoehdoista (rodunomainen lähestyttäessä; väistää; vihainen). 
Lisäksi tuomari voi merkitä yleisesti, mikäli koira on joko pelokas tai vihainen koirille. Vuosina 2011-2014 on 
yhteensä neljä koiraa saanut normaalista (”rodunomainen lähestyttäessä”) poikkeavan lausunnon. Kaksi 
koiraa on saanut maininnan ”väistää” ja kaksi ”vihainen” (=yrittänyt purra tuomaria). 
 
Vertailu muiden populaatioiden tietoihin 
Luonnetesti on kansallinen testimuoto, joka ei ole vertailukelpoinen muiden maiden testien kanssa. 
Tulevaisuudessa MH-kuvausten perusteella on mahdollista vertailla juuri Ruotsiin, mutta tällä hetkellä ei 
vertailukelpoista tietoa ole Suomesta vielä tarpeeksi. ZTP-testissä hylätään rodun kotimaassa Saksassa 
vuosittain noin 6-8 % testiin osallistuvista noin 400 koirasta, ja näistä ylivoimaisesti suurin osa 
(kolmisenkymmentä) luonteen osalta (ks. tarkemmin 4.2.5). Suomessa testatuista boksereista on viimeisen 
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kymmenen vuoden aikana hylätty noin 16 %, ja nämä kaikki luonneosiossa. Suomessa siis hylkäysprosentti 
on suurempi. Tätä analysoidaan tarkemmin kohdassa 4.2.5 alaluvussa Bokserin rodunomainen 
jalostustarkastus eli ZTP-testi. 
 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

 
Bokserin alkuperä ja käyttötarkoitus 
Bokserin alkuperää käyttökoirana on kuvattu tarkemmin luvussa 2. Viimeksi mainitussa tarkoituksessa 
bokseri löi itsensä lopullisesti läpi ensimmäisessä maailmansodassa, jossa rotua käytettiin jo melko runsaasti 
työtehtävissä. Vuonna 1924 bokserille myönnettiin lopulta virallinen työkoiran status. Työkoirana bokseri 
säilyi pitkään, ja sitä käytettiin yleisesti sotakoirana Saksassa toisen maailmansodan aikana ja poliisi- ja 
vartiokoirana vielä pitkään sodan jälkeenkin. Saksan lisäksi bokseri oli arvostettu työkoira kylmän sodan 
aikana rautaesiripun itäisen puolen maissa. Pienessä määrin bokseria käytetään poliisikoirana rodun 
kotimaassa yhä vieläkin, vaikka rotu siinä suhteessa on kärsinyt suuresti ainakin maineen menetyksestä 
pääasiassa terveysongelmien takia. Poliisikoirina bokseria on lisäksi käytetty satunnaisesti ainakin Espanjassa, 
Italiassa ja Ruotsissa. 
 
Palveluskoiraharrastus ja bokseri 
Palveluskoirakoelajeista boksereilla suosituin on jälkikoe (kuten palveluskoirilla yleensä; 
www.palveluskoiraliitto.fi). Jälkikokeessa koira jäljestää ihmisen tekemää jälkeä. Jäljentekijä (joka on koiralle 
vieras henkilö) kävelee maastossa suunnitellun reitin ja jättää kävelyuralleen 6 jälkiesinettä, n. 10 cm pitkiä 
kuivia, radan tunnuksella merkittyjä oksan pätkiä. Bokserien toiseksi suosituin palveluskoiralaji eli hakukoe 
on saanut alkunsa lumivyöryissä hautautuneiden etsimisestä, ja ensimmäisessä maailmansodassa todettiin 
koirien erinomaisuus taisteluissa haavoittuneiden etsimisessä. Hakukokeen henkilöetsinnässä koiran tulee 
etsiä, löytää ja ilmaista merkityltä alueelta sinne piiloutuneet 2-3 ihmisiä. Alueen keskilinja on merkitty ja 
ohjaaja kulkee tätä merkittyä linjaa pitkin ohjatessaan koiran etsintää. Kolmanneksi suosituin 
palveluskoiralaji boksereille Suomessa on suojelu; tätä esitellään tarkemmin alempana, koska se on 
jalostuskäytön kriteeri ja rodunomainen koe rodun kotimaassa sekä kansainvälisesti vertailukelpoinen. 
Etsintäkoe ja viestikoe ovat tällä hetkellä boksereille harvinaisempia, vaikka nekin sopisivat aktiiviselle 
bokserille erinomaisesti. Etsintäkokeen maasto-osuus koostuu jäljestä, henkilöhausta, esineruudusta, 
pudotetun esineen noudosta ja tarkkuusetsinnästä. Viestikokeessa koira juoksee maastossa kahden ohjaajan 
välillä.  Boksereiden viime vuosien uusi suosikkilaji on kansainvälinen erikoisjälki (FH-koe). Siinä koiran 
suoritusta arvostellaan koko jäljestämisen ajan. Kokeessa ei ole tottelevaisuusosuutta. Jälki tehdään yleensä 
pellolle tai muuhun avoimeen maastoon. Jäljelle jätetään käyttöesineitä, jotka koiran on ilmaistava, jäljellä 
on myös useita erilaisia kulmia. Lisäksi jäljen ylittää toisen henkilön tekemä harhajälki. Koiran tulee seurata 
jälkeä tarkasti ja hyvin maavainuisesti. Erikoisjälki on kovaa vauhtia kirimässä harrastusmäärissä metsäjäljen 
rinnalle.  (www.palveluskoiraliitto.fi.) 
 
Alkuperäinen käyttö nykyään  
Vaikka bokseri ainakin Suomessa nykyään tunnetaan ensisijaisesti perhekoirana, sillä on kuitenkin työkoiran 
tausta. Rotu on synnytetty työkoiraksi ja luonneominaisuuksiensa takia se sai jalansijansa muiden rotujen 
joukossa. Alkuperäisen käyttötarkoituksensa perusteella bokserilla tulee olla sellaiset ominaisuudet, että sitä 
pystytään käyttämään poliisin ja armeijan tehtävissä ja näitä ominaisuuksia mittaa tänä päivänä parhaiten 
suojelukoirakoe eli nykyinen VPG-/IPO-koe. Boksereita myydään nykyään valtaosa perhekoiriksi, tulee 
jalostuksessa kuitenkin tavoitella sellaista bokseria joka ominaisuuksiltaan pystyy toimimaan palveluskoirana. 
Hyvä vahvahermoinen palveluskoira on myös hyvä perhekoira. 
  

http://www.palveluskoiraliitto.fi/
http://www.palveluskoiraliitto.fi/
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Koiralla tulee kokeesta suoriutuakseen olla ainakin seuraavia ominaisuuksia: hyvä hermorakenne, vahvat 
viettiominaisuudet 2 , taistelutahtoa, rohkeutta, kovuutta, ohjattavuutta ja koulutettavuutta. 
Rotumääritelmän mukainen bokseri omaa kaikki nämä ominaisuudet, mutta koska se ei taustaltaan ole 
paimenkoira, sen vahvuuksia harvoin on suojelun ilmaisutyöskentely eli haukkuminen, sillä 
bullenbeissereiden jälkeläisille ei haukkuminen ole luonteenomaista. Bullenbeisser-taustasta lähtöisin lienee 
myös hyvälle bokserille ominainen halu työskennellä melko itsenäisesti ja pyrkiä oma-aloitteisesti 
ratkaisemaan ongelmatilanteita. Tämä on selvä ero ohjattavampiin paimenkoiriin nähden. 
 
Suomessa bokseri ei ole saavuttanut merkittävää mainetta palveluskoirana. Tämä näkyy esimerkiksi 
suhteellisen vähäisenä osallistumisena palveluskoirakokeisiin verrattuna muihin perinteisiin PK-rotuihin 
(KoiraNet). Suomen luonnonoloissa myöskään rodun lyhyt karva ei ole edesauttanut kiinnostusta rotuun 
työkoirana, joskin jatkosodan aikana saksalaisjoukkojen mukana tuli boksereitakin Suomeen armeijan 
tehtäviin. Alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan työkoirana bokseria ei Suomessa juuri ole käytetty.  
 
Rodun kotimaassa Saksassa lähes ainoana maailmassa vaalitaan johdonmukaisesti rodun 
käyttöominaisuuksia. Vaikka lähtökohtaisesti vaatimuksia ei sielläkään ole laskettu, on lisää haasteita tuonut 
2000-luvun vaihteessa maassa alkanut taistelu rodun perinnöllisiä sydänsairauksia ja spondyloosia vastaan.  
 
Palveluskoirakoetoiminta rodun kotimaassa ja Suomessa 
Bokseri on kotimaassaan ollut vuosikymmeniä maan toiseksi suosituin palveluskoirarotu 
saksanpaimenkoiran jälkeen niin rekisteröinneissä kuin koekäynneissäkin. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana suurten palveluskoirarotujen rekisteröinnit ovat Saksassa laskeneet merkittävästi, 
saksanpaimenkoiran melkein puolittuneet ja bokserinkin pudonneet melkein tuhannella yksilöllä. Bokseri on 
rekisteröinneissä käynyt lähes vuosittain kilpailua toisesta sijasta rottweilerin kanssa, molempien 
rekisteröintimäärät ovat vuodesta 1999 lähtien vaihdelleet noin 2000 ja 1600 yksilön välillä. Bokserien 
palveluskoira-aktiivisuus Saksassa rekisteröinteihin nähden on säilynyt hyvin korkeana, mutta valitettavasti 
juuri terveysongelmat ovat vahingoittaneet bokserin imagoa palveluskoirana. Myös belgianpaimenkoira 
malinoisin suosion nousu palveluskoiraharrastajien keskuudessa on vienyt aktiivisia harrastajia paljon 
bokseriltakin. 
 
Saksassa boksereita rekisteröitiin Saksan Bokseriklubissa vuonna 2014 1367 kappaletta (vuonna 2013 1556 
kpl). Palveluskoirakokeissa oli samana vuonna 2412 koekäyntiä (vuonna 2013 2440 koekäyntiä). 
Koemuotoina tässä luvussa ovat BH-koe, IPO ja FH-koe. Näin ollen koekäyntien suhde saman vuoden 
rekisteröintejä kohden on vuoden 2014 osalta 176 % ja vuoden 2013 osalta 157 %. Tulosprosentti vuonna 
2014 oli saksalaisten boksereiden osalta suojelukokeessa 83 %, FH-kokeessa 88 % ja BH-kokeessa 84 %. 
(Lähde: Boxer Blätter 3/2015). Suomalaisten boksereiden vastaavat luvut on luettavissa jäljempänä olevasta 
taulukosta 14.  
 

BH IPO-VO IPO1 IPO2 IPO3 FH1 FH2 IPO-FH Yhteensä 

423 11 229 108 557 89 962 33 2412 

Taulukko 13. Boksereiden koekäynnit Saksassa vuonna 2014. 
 
Bokserien palveluskoirakoekäynnit 2000-luvun alun aktiivisimpien vuosien jälkeen olivat lievässä 
laskusuunnassa asettuen  2000-luvun viime vuosina noin 70:n koekäynnin vuositasolle. 2010-luvun 

                                                           
2  Vahvoilla viettiominaisuuksilla tarkoitetaan työ- ja palveluskoiran koulutukseen keskeisesti tarvittavien viettien kuten saalis-/leikkivietin, 
puolustusvietin, ravinnonhankintavietin ja laumavietin suhteellista voimakkuutta. Vietti on koiran toiminnan moottori, huonoilla viettiominaisuuksilla 
varustettua koiraa on vaikeaa motivoida haluttuun toimintaan kun taas vahvaviettisen koiran kouluttaminen on helppoa ja ohjaaja voi usein myös 
valita haluaako motivoida koiraansa esimerkiksi ruualla vai leikillä. Viettitoiminta on viettivoimakkaassa koirassa helposti heräteltävissä esiin, 
esimerkiksi voimakkaasti saalisviettinen koira innostuu nopeasti pallosta vaikka sillä ei olisi aiempaa kokemusta siitä. 
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alkuvuosina palveluskoirakoekäynnit ovat ilahduttavasti lisääntyneet ja ovat olleet viimeisen neljän vuoden 
(2012-2015) aikana n. sadan koekäynnin tasolla. Palveluskoirakoekäyntien määrät suhteessa 
rekisteröinteihin ovatkin nousseet erittäin positiivisesti, eikä tätä nousua siis selitä pelkkien 
rekisteröintimäärien lasku. Rotujärjestöllä on kuitenkin edelleen haasteellinen tehtävä saada kaikki uudet 
bokserinomistajat myös palveluskoiraharrastuksen piiriin. Jalostuksen näkökulmasta nykyisten koekäyntien 
osuus rekisteröinneistä on niin pieni – ja kun huomioidaan vähäinen kokeissa käyvien yksilöiden määrä – 
ettei käyttö- ja luonneominaisuuksien jalostuksen ohjaaminen koetuloksista saatavan informaation 
perusteella ole helppoa, ehkä ei mahdollistakaan.  

Suojelukoe on vuosi vuodelta pienin askelin kasvattanut suosiotaan bokseriharrastajien keskuudessa ja myös 
tulosten taso on koko ajan parantunut.  Palveluskoirakokeiden (ml. sekä kansalliset että kansainväliset lajit) 
tulosprosentti on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut (taulukko 14). FH-kokeen suosio on sinänsä 
tietysti erittäin positiivinen ilmiö, mutta jalostusnäkökulmasta sen arvo mittarina on hiukan muita lajeja 
huonompi, koska siitä puuttuu tottelevaisuusosuus. Vaikka FH-jälki on koiralle erittäin vaativa ja lajissa 
onnistuminen edellyttää koiralta erinomaisia jälkiominaisuuksia ja taistelutahtoa, palveluskoirakokeen 
tottelevaisuusosuus mittaa muita tärkeitä viettiominaisuuksia.  

Palveluskoirakokeiden tulosprosentti – parhaimmillaankin vain 47 prosentin luokkaa - on alhainen, etenkin 
jos sitä vertaa Saksan lukuihin (liite 6). Pelkkien tulostietojen pohjalta on vaikeaa arvioida syitä alhaiseen 
tulosprosenttiin. Aiemmin bokserit epäonnistuivat useammin palveluskoirakokeen tottelevaisuusosuudessa 
kuin maasto-osuudessa, mutta viime vuosina tämä suuntaus on muuttunut ja boksereiden 
tottelevaisuusosuudet ovat parantuneet. Tämä kertoo mahdollisesti sekä lisääntyneestä 
koulutusosaamisesta että siitä, että nykyinen palveluskoirakokeissa kilpaileva bokserikanta omaa aiempaa 
enemmän tottelevaisuusosuudessa mitattavia ominaisuuksia kuten viettikestävyyttä 3 , kovuutta ja 
palveluhalua. 
 
Taulukko 14. Rekisteröinnit, koekäynnit ja tulokset 2006–2015 (KoiraNet; Suomen Kennelliitto) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pennut (kotimaiset 205 273 313 255 280 291 238 232 234 222 

Tuonnit 23 20 29 25 34 23 20 14 15 14 

Rekisteröinnit yhteensä 228 293 342 280 314 314 258 246 249 236 

PK-koekäynnit yhteensä 90 83 62 70 65 80 95 106 127 104 

PK-kokeisiin osallistuneet koirat 46 39 31 37 34 35 38 50 58 49 

PK-tulokset yhteensä 34 33 29 28 29 34 38 42 59 42 

PK-tuloksen saaneet koirat 20 23 19 24 23 22 24 31 34 27 

BH-koekäynnit 36 41 32 31 30 29 45 61 34 34 

                                                           
3 Viettikestävyys on määritelmällisesti hyvin lähellä viettivoimakkuus -käsitettä. Vieteiltään voimakas koira on yleensä myös viettikestävä. Mutta on 

mahdollista, että koira ilmentää voimakasta viettiä jossain tilanteessa jonkin aikaa, mutta ajan kuluessa sen viettitaso laskee ja koira ei enää olekaan 
motivoitavissa kyseisen vietin avulla. Esimerkiksi mielellään palloa noutava koira hakee ensin innoissaan palloa, mutta ei halua hakea enää kun on 
heitelty tunti. On myös koiria, jotka normaalioloissa ilmentävät hyvinkin kestävää viettiä, mutta jotka ulkoisten ärsykkeiden tai sisäisten paineiden 
takia eivät enää pysty esittämään viettitoimintaa. Esimerkiksi erittäin viettikestävä koira  
hakee palloa vieraassa, hyvin häiriöalttiissa ympäristössä vielä senkin jälkeen kun se ei enää fyysisesti oikein jaksaisi. Viettitilansa häiriötilanteissa 
menettävien koirien kohdalla voidaan tietysti aina  
keskustella siitä, mikä osuus tässä on hermorakenteella. Määritelmällisesti on kuitenkin selvää, että viettikestävä koira ei häiriinny ulkoisista 
ärsykkeistä. 
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BH-tunnukset 26 29 27 23 27 20 35 46 26 26 

Agility-osallistumiskerrat - - 50 35 108 158 148 122 119 141 

Toko-osallistumiskerrat 17 27 20 41 28 21 50 62 76 50 

Toko-tulokset 12 26 15 39 27 19 47 59 68 46 

PK-tulosprosentti 38 39 47 39 45 43 40 40 46 42 

BH-tulosprosentti 72 71 84 74 90 69 78 75 76 76 

PK-osallistumiset suhteessa 

rekisteröinteihin 

39 28 18 25 20 25 37 43 51 44 

 
*PK-kokeisiin osallistuvat koirat voi kaikkien lajien osalta yksilöidä vasta vuodesta 2008 (KoiraNetistä ei pysty 
tilastoimaan bokserien suojelutuloksia ennen tuota vuotta). 
** Agilitytulokset ovat saatavilla vasta vuodesta 2008 (KoiraNet).  

 
Liitteessä 6 on esitetty yksityiskohtaisesti bokserien osallistuminen ja tulokset eri palveluskoiralajeissa 

Suomessa vuosina 2006-2015. Yleishavainto on, että vuosittaisten osallistumisten hiljainen laskusuunta 

(2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alun noin 90 osallistumisesta vuoden 2010 64:ään) on kääntynyt 

nousuun ollen viimeisen neljän vuoden (2012-2015) ajan jo keskimäärin yli sata osallistumiskertaa vuodessa. 

Tulosprosentti näyttää asettuneen melko tasaisesti viimeisen kahdeksan vuoden aikana hiukan päälle 

40 %:iin ollen vuosituhannen alussa lähempänä 30 %:a. Näyttää siis siltä, että kokeisiin mennään nykyään 

paremmin valmistautuneena, mikä on toisaalta nostanut osallistumiskynnystä. Erityisen selvästi tämä näkyy 

suojelu- ja jälkikokeen kohdalla. Osittain voi myös olla kyse siitä, että tavoitteellisia harrastajia on siirtynyt 

terveempiin ja/tai helpommin koulutettaviin rotuihin. Kaikki bokserit eivät ole ominaisuuksiltaan 

palveluskoiraksi sopivia, mikä olisi otettava myös luonteen jalostuksessa huomioon. Bokserilla on hyvä 

perhekoiran maine, mikä myös saattaa vaikuttaa siihen, että sitä ei mielletä harrastukseen sopivaksi. Tässä 

rotuyhdistys voisi tehdä voimakkaampaa imagotyötä: bokserin ottaminen perhekoiraksi edellyttää perheeltä 

myös ymmärrystä koiran palveluskoiraluonteesta. Palveluskoiraluonteen parempi esille tuominen paitsi toisi 

kentille uusia bokseriharrastajia, myös lisäisi bokserinomistajien ymmärrystä koiransa luonteesta ja 

ominaisuuksista.  

Bokserin rodunomainen jalostustarkastus eli ZTP-testi 
Rodunomaisuuden yleensä ja luonteen testaamiseen erityisesti on suojelu- ja palveluskoirakokeiden lisäksi 
kehitetty rodun kotimaassa jalostukseensoveltuvuustesti ZTP. ZTP:n läpäiseminen on Saksassa edellytys 
bokserin jalostuskäytölle eli ilman vanhempien hyväksyttyä ZTP-testiä bokserin pentuja ei siellä rekisteröidä. 
ZTP on boksereiden alempi jalostustarkastus, jolla pyritään karsimaan luonteeltaan tai ulkomuodoltaan 
soveltumattomat koirat pois jalostuksesta. Testiin voivat osallistua koirat, joilla on hyväksytty 
lonkkakuvaustulos (A-C) ja vähintään 12 kuukauden ikä. Jalostustarkastukseen eivät luonnollisesti voi 
osallistua rotumääritelmän vastaiset (esim. väri, kivekset) yksilöt. Toisella, ylemmällä saksalaisella 
jalostustarkastuksella eli ns. Körungilla pyritään puolestaan löytämään jalostukseen erityisesti suositeltavat 
yksilöt ja siihen on ennakkovaatimuksina tiettyjä koe- ja terveystutkimustuloksia.  
 
ZTP:llä pyritään siis Saksassa varmistamaan jalostukseen käytettävien boksereiden riittävä rodunomaisuus 
sekä luonteen, että ulkomuodon osalta. Lisäksi ZTP:ssä koirista kerätään merkittävä määrä informaatiota, 
joka mahdollistaa kannan perusteellisen seurannan. Läpäisykriteerien voi sanoa ZTP:ssä olevan selvästi 
kovempia luonteen kuin ulkomuodon kohdalla, vuosittain Saksassa testataan noin 400-500 bokseria, joista 
yleensä vain yksi tai kaksi hylätään ulkomuodon osalta. Kaikkiaan hylkäysprosentti on 2000-luvulla ollut 6-8 
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prosentin luokkaa. Mikäli koira hylätään ZTP-testissä luonteen tai ulkomuodon takia, se voi kerran osallistua 
testiin uudestaan. Mikäli koira hylätään toisessakin testissä, se saa elinikäisen jalostuskiellon Saksassa. 
 
Tuomareina ZTP-testissä saavat olla vain saksalaiset Körmeister-pätevyyden hankkineet rodun 
erikoistuomarit. Körmeisteriksi aikovan on omattava kokemusta kasvatustyöstä, ulkomuotoarvostelusta sekä 
useamman bokserin kouluttamisesta suojelun kolmosluokkaan. Tuomarikoulutuksesta vastaa Saksan 
Bokseriklubi ja se kestää useita vuosia. Körmeisterit perehtyvät nimenomaan oman rotunsa eli bokserin 
ominaisuuksiin ja erityispiirteisiin.  
 
Bokseri on ystävällinen ja hyväluontoinen koira, joka leikkii mielellään ystävien ja ystävällisesti käyttäytyvien 
vieraiden kanssa. Toisaalta bokseri on tosi paikan tullen rohkeutensa, taistelutahtonsa ja suojeluviettinsä 
ansioista valmis suojelemaan ja puolustamaan omia ihmisiään. Jotta nämä vastakohtaiset ominaisuudet 
voivat yhdistyä yhdessä ja samassa koirassa, on bokserilla oltava tasapainoinen hermorakenne ja itsevarma 
luonne. Juuri näitä ominaisuuksia on ZTP-testi kehitetty mittaamaan. 
 
Testi on kolmiosainen; ensimmäisessä osassa mitataan koirat (korkeus, pituus ja rinnan syvyys), määritellään 
koirien silmien väri sekä purenta ja tarkistetaan luoksepäästävyys, koiran liikkeet sekä laukauksiin 
reagoiminen. Toinen osio käsittää suojeluosuuden, jossa arvioidaan koirien luonne. Suojeluosuus käsittää 
piilosta hyökkäyksen, jossa hyökkäys kohdistuu koiran ohjaajaan. Koiran on puolustettava ohjaajaansa 
hyökkäämällä maalimiestä kohden, käyden kiinni suojahihaan, ja osoitettava kykynsä ja rohkeutensa 
vastustaa ja pysäyttää hyökkäys. Toinen osuus on ns. rohkeuskoe, jossa koira lähetetään kohti juoksevaa ja 
uhkaavasti käyttäytyvää maalimiestä kohden. Tässä koiran on osoitettava rohkeutensa uskaltaa hyökätä 
hyökkääjää vastaan, käyden kiinni suojahihaan, sekä kuormitettavuutensa kestämällä hyökkääjän antamat 
iskut irrottamatta puruotettaan suojahihasta. Kolmas osio käsittää yksityiskohtaisen ulkomuotoarvostelun. 
 
ZTP:ssä tarkasteltavat asiat kerätään kaikki laajalle nelisivuiselle lomakkeelle, josta omistaja saa oman 
kappaleen mukaansa. Kaikki lomakkeen tiedot siirtyvät myös Saksan Bokseriklubin tietokantoihin.  
Lomakkeen sivuille kerätään taustatietojen lisäksi tarkat kuvaukset testattavan koiran rakenteesta ja 
ominaisuuksista mukaan lukien purentakaaviot ja silmien väri. Lomakkeella on eri aihealueita kaikkiaan 8, 
niitä ovat kokonaisvaikutelma, pää, runko, etuosa, takaosa, liikunta, luonne ja täydennykset. Yhteensä eri 
kohtia lomakkeella on yli 70, joissa kussakin on 4-5 vaihtoehtoa. Kustakin koirasta saadaan siis hyvin 
yksityiskohtainen kuvaus, paljon perusteellisempi kuin näyttelyarvostelu. Viimeiselle sivulle useimmat 
tuomarit kirjoittavat vielä lyhyen kuvauksen luonnekokeesta ja koiran toiminnasta siinä. Yleensä mikäli koira 
hylätään ZTP:n luonneosuudessa, syy kirjoitetaan tälle viimeiselle sivulle.  
 
Suomessa ZTP-testejä on järjestetty kerran vuodessa aina vuodesta 1994 lähtien. Vain kerran on testi jäänyt 
osallistujien vähyyden vuoksi pitämättä. Suomessa pidettävät testit on anottu Saksan Bokseriklubilta, ne on 
arvostellut Bokseriklubin hyväksymä tuomari ja ne ovat täysin virallisia Saksassa. Suomessa hyväksytysti 
ZTP:n suorittanut bokseri on siis testin osalta jalostuskelpoinen sielläkin. Suomessa testi on täysin 
vapaaehtoinen, se ei ole edellytyksenä mihinkään eikä se oikeuta mihinkään.  
 
ZTP-testi on testi, johon tulee harjoitella ja valmistautua. Bokseriyhdistys on vuosittain järjestänyt 
harjoitusleirejä ja tilaisuuksia testiin valmistautumista varten. Bokseriyhdistyksen tulee jatkossa 
mahdollisuuksien mukaan lisätä harjoitustilaisuuksia ja mikäli kiinnostusta saadaan lisättyä, pyrkiä 
järjestämään 2 testiä vuosittain. ZTP on paras rodunomainen luonteen mittari, johon riittävin ominaisuuksin 
varustettua bokseria ei tarvitse harjoittaa niin paljon kuin palveluskoirakokeeseen.  On tosin selvää, että 
testiin osallistuvien koirien määrä on tällä hetkellä aivan liian pieni ja osallistuvien koirien määrää tulisi 
määrätietoisesti pyrkiä lisäämään. Myös testissä kerättyjä varsin yksityiskohtaisia tietoja tulisi pyrkiä 
hyödyntämään aiempaa paremmin. 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Osallistuneet 6 11 8 5 12 16 13 9 4 16 

Hyväksytyt 6 8 8 3 11 13 13 8 3 11 

Hylätyt 0 3 0 2 1 3 0 1 1 5 

Rekisteröinnit 228 293 342 280 314 314 258 246 249 236 

Osallistuneet/rekisteröinnit % 2,63 3,75 2,34 1,79 3,82 5,10 5,04 3,66 1,61 6,78 

Taulukko 15: Osallistumiset, hyväksymiset ja hylkäämiset ZTP-testissä sekä osallistumiset suhteessa 
rekisteröinteihin 2006–2015 (Suomen Bokseriyhdistys). 
 
Yhtä lukuunottamatta kaikki Suomessa ZTP-testissä hylätyt bokserit on hylätty luonneosuudessa. Yksi bokseri 
on hylätty luoksepäästävyysosuudessa, kaikkien muiden osalta kyse on ollut siitä, että ne eivät ole kyenneet 
osoittamaan riittävän itsevarmaa suojeluosuutta. Seuraavassa taulukossa on kerätty yhteen vuosina 1995-
2015 Suomessa testattujen boksereiden luonteista annetut arviot ZTP-testin luokittelun mukaisesti. 
 

ZTP luonnearviot 1995-2015   Yhteensä 182 koiraa (testiä) 

ZTP-testissä luonnearviointien maininnat, kpl     

  1 2 3 4 5 

Hermorakenne 0 2 149 30 1 

Viettivoimaisuus 9 46 89 5 33 

Rohkeus 13 41 95   33 

Kuormitettavuus 17 30 102   32 

Luonne 1 6 99 76 0 

Laukausvarmuus 1 71 110   0 

            

%-osuudet           

  1 2 3 4 5 

Hermorakenne 0 1,1 81,9 16,5 0,5 

Viettivoimaisuus 4,9 25,3 48,9 2,7 18,1 

Rohkeus 7,1 22,5 52,2   18,1 

Kuormitettavuus 9,3 16,5 56   17,6 

Luonne 0,5 3,3 54,4 41,8 0 

Laukausvarmuus 0,5 39 60,4   0 

Taulukko 16: ZTP-luonnearviot 1995-2015. * 
 
* Taulukon selitykset: 
Hermorakenne: 1=apaattinen, 2=erittäin rauhallinen, 3=tasapainoinen, 4=rauhaton, 5=hektinen  
Viettivoimaisuus: 1=riittävä, 2=hyvä, 3=erinomainen, 4=liian voimakas (esim. hermoihin tai koiran muihin  
ominaisuuksin nähden), 5=riittämätön 
Rohkeus: 1=riittävä, 2=hyvä, 3=erinomainen, 5=riittämätön 
Kuormitettavuus: 1=riittävä, 2=hyvä, 3=erittäin hyvä, 5=riittämätön 
Luonne: 1=arka, 2=pidättyvä, 3=itsevarma, 4=temperamenttinen, 5=hermostunut 
Laukausvarmuus: 1=laukausarka, 2=reagoi hieman, 3=laukausvarma, 5=reagoi aggressiivisesti 
Rohkeus-, kuormitettavuus sekä laukausvarmuus osioissa ei ole määritetty 4. arvosanaa. 



34     Suomen Bokseriyhdistys ry 
 

ZTP-testin luonnekategorioita on helppo tulkita. Pääosin arvosana 3 on kaikissa kohdissa toivottavin, 
ainoastaan kohdassa ”luonne” (alkukielellä Wesen) arvosanat 2, 3 ja 4 eivät ole niin paljon 
paremmuusjärjestystä ilmaisevia vaan ne ovat enemmän kuvailevia. 
 
Suomessa ZTP-testattujen boksereiden testitulosten perusteella voidaan sanoa, että suurimmat luonteiden 
puutteet liittyvät erityisesti suojeluosuuksissa testattaviin ominaisuuksiin kuten viettivoimaisuuteen, 
rohkeuteen ja kuormitettavuuteen. Hermorakenteet ovat testatuilla boksereilla kunnossa eikä niillä juuri ole 
puutteita itsevarmuudessa. Vaikka testitulosten perusteella voidaan sanoa tilanteen olevan kaikkiaan hyvä, 
testituloksia voi pitää yhteneväisinä palveluskoirakoetulosten perusteella tehtävien johtopäätösten kanssa; 
bokserin luonteen puutteet liittyvät lähinnä palveluskoira- ja työkoiratehtävissä tarvittaviin ominaisuuksiin. 
 
ZTP-testi on luonteeltaan ja tarkoitukseltaan hyvin toisenlainen kuin luonnetesti tai MH-kuvaus. Testin 
tarkoitus on karsia jalostukseen soveltumattomat yksilöt pois jalostuksesta ja voidaan sanoa, että niin 
Suomessa kuin Saksassakin ZTP karsii eniten ennen testiä. Koiria harjoitetaan testiä varten ja joudutaan 
toteamaan, että yksilön ominaisuudet eivät riitä niin pitkälle, että koiraa kannattaisi viedä testiin. Koska 
Suomessa testi on täysin vapaaehtoinen eikä rajoita jalostuskäyttöä, testin hyvin läpäisseiden koirien 
voidaan ajatella olevan yksilöitä, joiden käyttö jalostukseen olisi luonneominaisuuksien näkökulmasta 
erityisen perusteltua. Tämän takia voidaan myös katsoa, että Saksassa koiramateriaali on parempaa, sillä 
kaikki jalostuskoirat joutuvat käymään läpi ZTP-testaukseen tehtävät harjoitteet. Siellä luonteeltaan 
epätoivottava jalostusmateriaali karsiutuu pois jo tässä vaiheessa.  
 
Käyttäytymistarpeet nykyisissä olosuhteissa 
Bokseri on aktiivinen koira, joka tarvitsee valtavan paljon liikuntaa ja virikkeitä. Uudet pennunostajat eivät 
aina tiedosta, että kyseessä on voimakas palveluskoira, joka tarvitsee mielekästä tekemistä, haluaa käyttää 
leukojaan ja rakastaa taisteluleikkejä. Jos näitä aktiviteetteja ei olla valmiita tarjoamaan 
palveluskoiraharrastuksen muodossa, tulee koiran toiminnantarve tyydyttää muulla tavoin. Bokserin 
avoimen ja ystävällisen käyttäytymisen takia usein myös unohtuu, että rotu tarvitsee myös rajat. Vahvan 
palveluskoirarodun omistajien tulisi sitoutua ainakin peruskouluttamaan koiransa esim. BH:n 
(käyttäytymiskoe) tasolle. Mikäli aktiivinen koira ei saa tarvitsemaansa liikuntaa, seurauksena voi olla 
monenlaisia käyttäytymisongelmia. 

 
4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 
 
Eroahdistus 
Harvoilla koirilla. Usein tuhojen tekeminen yksin ollessa tulkitaan eroahdistukseksi, vaikka kyseessä on 
aktiivisella bokserilla yleensä tekemisen puutteesta johtuva turhautuminen. 
 
Lisääntymiskäyttäytyminen 
Urokset astuvat normaalisti, ja narttujen juoksuväli vaihtelee yleensä 6-10 kuukauden välillä (SBY 
jalostustoimikunta / terveyskysely). Bokserinartut ovat yleensä hyviä emiä, jotka imettävät pentujaan niin 
kauan kuin niiden annetaan imettää. Boksereilla esiintyy kuitenkin merkittävästi polttoheikkoutta ja 
pentukuolleisuutta. Katso lisää kohta 4.3.4. 
 
Sosiaalinen käyttäytyminen 
Ihmisiä kohtaan bokserit ovat pääsääntöisesti ystävällisiä, eikä aggressio ihmistä kohtaan ole missään 
nimessä toivottua. Tämä on todettavissa myös luonnetesti- ja ZTP-testitulosten perusteella. Viime aikoina on 
harrastuskentillä ja yhteisissä tapahtumisissa nähty joitakin myös ihmisten ja uusien tilanteiden edessä 
arkoja ja epävarmasti käyttäytyviä boksereita ja tällaisia koiria tulisi ehdottomasti välttää jalostuskäytössä. 
(Ks. 4.2.4) Terävyytensä eli ärsykeherkkyytensä ja vilkkautensa vuoksi monet bokserit ovat aikuisina ainakin 
jollain tasolla aggressiivisia toisia koiria kohtaan tai ainakin reagoivat aggressiivisesti, jos katsovat siihen 
olevan vähänkään aihetta. Tämän vuoksi kouluttaminen on tärkeää; bokserin on arkitilanteissa oltava 
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hallinnassa. Terävyydellä tarkoitetaan tässä nimenomaan bokserin rotumääritelmässä mainittua haluttua 
ominaisuutta (bokserin kaikkia reaktioita ulkoisiin ärsykkeisiin), eikä luonnetestissä tarkoitettua ominaisuutta 
(bokserin aggressiivista reaktiota ihmisen aiheuttamaan uhkaan).  
 
Pelot, ääniherkkyys 
Boksereilla ei ole todettu ääneen liittyviä pelkoja, eivätkä ne häiriinny erilaisista äänistä, kuten laukauksista 
tai ilotulitusraketeista. Katso lisää kohta 4.2.4. Ei ole myöskään minkäänlaisia viitteitä siihen, että boksereilla 
yleisesti esiintyisi jonkinlaisia rotutyypillisiä pelkoja. Mikäli yksittäisiä tapauksia ilmenee, ei koiria tulisi 
käyttää jalostukseen. 
 
Rakenteellisten ja terveydellisten seikkojen vaikutus käyttäytymiseen 
Terveydellisistä seikoista kivut, kuten spondyloosi aktiivisessa vaiheessa tai nivelrikko, voivat näkyä 
aggressiivisena reagointina lähinnä toisia koiria kohtaan. Usein selittämätön aggressio saattaakin paljastua 
eläinlääkärin tutkimuksessa kivusta johtuvaksi. Bokseri on jalostettu hyvin kipua kestäväksi roduksi, joten sen 
ilmentäessä kipua, sairaus saattaa olla jo hyvin vakava. Bokserin lyhyt kuono-osa asettaa rajoituksia 
lämmönkestävyydelle, ja jos vielä sieraimet ovat lyhytkuonoisella bokserilla ahtaat, tämä rasite kertautuu ja 
asettaa rajoituksia lämmönkestävyydelle ja fyysiselle kestävyydelle, joka on palveluskoirana toimimisen 
edellytys. 
 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista 
 
Suomalaisen bokserin luonteessa ei ole löydettävissä suuria ongelmia ns. arkikäyttäytymisen osalta. Bokseri 
on yleensä vahvahermoinen, avoin ja ystävällinen koira, vaikkakaan ei aina sosiaalisin muita koiria kohtaan. 
Nämä perusominaisuudet - jotka tiedostetaan ja joita myös arvostetaan yli roturajojen - ovat tehneet 
bokserista melko suositun perhekoiran, jonka kohdalla ei aina ymmärretä, että se on taustaltaan työkoira, 
joka tarvitsee paljon tekemistä ja myös kuria. Arkikäyttäytymisongelmat johtuvat usein siitä, että bokseri ei 
saa tarvitsemaansa liikuntaa ja henkisiä virikkeitä, vaikka toki muunkin tyyppisiä ongelmia on. Bokseri on 
kuitenkin palveluskoirarotu ja sitä tulisi ehdottomasti vaalia kaikessa jalostusvalinnassa. 
 
Bokserin luonteen ongelmat liittyvätkin sen puutteellisiin palveluskoiraominaisuuksiin. Suomessa ei 
bokserilla ole ollut tavoitteellista käyttökoirajalostusta, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että 
palveluskoirakoetulosta ei vaadita jalostukseen käytettäviltä koirilta. Tässä tosin bokseri ei ole ainoa rotu, 
jota on jalostettu ensisijaisesti ulkonäkökriteerein; Katariina Mäki mainitsee erityisinä poikkeuksina 
suomenajokoiran ja suomenpystykorvan, joita on jalostettu ensisijaisesti metsästysominaisuuksien ja 
rakenteen perusteella (Mäki s.a.b), kun yleensä hänen mukaansa viimeisen sadan vuoden ajan jalostusta 
ovat useimmilla roduilla ohjanneet ulkomuototekijät. Bokserista ei ole koskaan tullut Suomessa suosittua 
palveluskoiraa, koska sen ominaisuudet ja terveys eivät aina ole tehtävään riittäneet, eikä 
luonneominaisuuksia ole pyritty jalostuskriteereillä johdonmukaisesti kehittämään. Rodun kotimaassa 
Saksassa tilanne on koko ajan ollut olennaisesti parempi, mutta vaikka Saksasta on koko 2000-luvun tuotu 
uutta verta Suomeen, ei laajempaa palveluskoirakasvatus- tai harrastuskulttuuria ole bokserille Suomessa 
päässyt syntymään. Suomalaisen bokserin luonteen suurimmat puutteet ovat sellaisia, jotka estävät niitä 
tulemasta menestyviksi palveluskoiriksi. Useimmiten kyse on heikoista viettiominaisuuksista ja 
puutteellisesta kovuudesta, harvemmin hermorakenteen tai itsevarmuuden puutteesta.  
 
ZTP-testattavien ja siihen harjoitettavien koirien määrän lisääminen ja testin parempi hyödyntäminen 
voisivat olla osa ratkaisua pyrittäessä luonteeltaan rodunomaisempaan bokseriin. Testi ei edellytä 
palveluskoirakokeeseen vaadittavaa määrää harjoittelua, mutta sen avulla pystytään selvästikin karsimaan 
ei-toivottuja ominaisuuksia omaavat koirat pois jalostuksesta ja se on luonteen osalta rodunomaisin ja 
tiukoin jalostusmittari Suomessa käytettävissä olevista pois lukien suojelukokeet. Saksalaiset ovat ZTP:n ja 
suojelukokeen avulla pystyneet säilyttämään rodun aktiivisena palvelus- ja työkoirana ja Suomessa me 
voimme hyötyä tästä kokemuksesta.  
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4.3 Terveys ja lisääntyminen 
 
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 
 
Bokserille on hyväksytty seuraava PEVISA ohjelma ajalle 1.1.2017 - 31.12.2021: 
 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, 
selkälausunto (SP) ja astutushetkellä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos, Rekisteröinnin 
raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. 
Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa 
vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1. Alle vuoden iässä tehdyn 
sydänkuuntelun tulos on voimassa 12kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on 
voimassa 24 kk.  
Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava 
ultraäänitutkimuksella (doppler, aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. 
Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä.  
Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään  
auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa 
löytyy joku sydänsairaus.  
Ohjelma on voimassa 1.1.2017 – 31.12.2021. 

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta:  
  
PEVISA-ehdot koskevat myös ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöä. Rotujärjestön aloitteesta voidaan 
ulkomaisen uroksen käytölle myöntää myös ns. pysyvä poikkeuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää 
ulkomaista urosta, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tämä poikkeuslupa 
koskee 1.1.2016 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta/uros (SKL koirarekisteriohje 
2016). Pysyvä poikkeuslupa koskee ulkomaisen uroksen astutuskäyttöä sekä Suomessa että ulkomailla. Kun 
ulkomaisen uroksen pentuekiintiö täyttyy, voidaan se tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai 
kasvattaja voi anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle. (Suomen Kennelliitto) 
  
SBY on anonut ulkomaisille uroksille poikkeusluvan joka on päivitetty viimeksi 29.1.2010. Ulkomaisilta 
uroksilta ei vaadita sydänlausuntoa eikä spondyloosilausuntoa. Uroksen kahden pentueen (astutus  1.1.2016 
lähtien) pentuekiintiön täytyttyä sillä tulee seuraavien pentueiden kohdalla olla voimassa oleva SKL:n 
sydänohjeen vaatimukset täyttävä sydäntutkimus- ja spondyloosilausunto.  
 
Rodulle on myös hyväksytty seuraava rotukohtainen erityisehto: Uroksen pitää astutushetkellä olla vähintään 
24 kk ikäinen. Ehto tulee voimaan 1.1.2017. 
 
Sydän 
Bokserilla esiintyy paljon erilaisia sydänsairauksia, joista suurin osa on perinnöllisiä. On tärkeää seurata 
bokserin sydäntä säännöllisillä kuunteluilla jotka voi suorittaa eläinlääkärillä vaikka rokotusten yhteydessä. 
Virallinen sydänkuuntelu tulee tehdä Kennelliiton sydäntutkimuslomakkeelle, jotta kuuntelutulos näkyy 
KoiraNet-jalostustietokannassa. Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka sydämestä ei kuuluisi sivuääniä, ei se 
silti automaattisesti tarkoita sydämen olevan terve. Kuviossa 5 on esitetty bokserien sydänkuuntelutulosten 
kehitys 2006-2015.  
 
Jotta pystyisimme selvittämään, mitkä sydänsairaudet ovat yleisiä juuri Suomessa, olisi tärkeää tutkia 
kuuntelussa havaitut sivuäänet tarkemmin doppler-tutkimuksessa. Myös koiran äkillinen kuolema olisi syytä 
tutkia ruumiinavauksena ja saada siten selville syy koiran kuolemaan. Tämä on tärkeää varsinkin, kun on kyse 
nuoresta alle 8-vuotiaasta koirasta. 
 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?R=144
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Jalostustoimikunta suosittelee, että jalostusyksilöiden sydämet tulisi tutkia vähintään kuuntelemalla 
mieluummin kuitenkin doppler-tutkimuksella 2 vuoden välein. Kuviossa 6 esitetään vuosina 2006-2014 
tehtyjen doppler-tutkimusten tulokset. Vuonna 2015 valmistui SKL:n uusi sydäntutkimuslausuntolomake, 
johon merkitään osoittaako koira yleisesti merkkejä sydänsairaudesta sekä osoittaako koira merkkejä 
mitraaliläppäsairaudesta, dilatoivasta kardiomyopatiasta, aortanahtaumasta ja/tai pulmonaaliahtaumasta. 
Asteikkona on A=ei osoita merkkejä sydänsairaudesta, B=tutkimustulos avoin C=osoittaa merkkejä 
sydänsairaudesta. Vuonna 2015 ultrattiin 14 bokseria, joiden tulokset jakautuvat seuraavasti:  
1 kpl Hz2, lievä aortanahtauma 
1 kpl Ei osoita sydänsairautta 
7 kpl Ei osoita sydänsairautta, MMVD=A DCM=A SAS=A PS=A 
1 kpl Ei osoita sydänsairautta, MMVD=A DCM=A SAS=A PS=B 
1 kpl Ei osoita sydänsairautta, MMVD=A DCM=A SAS=B PS=A 
1 kpl Osoittaa merkkejä sydänsairaudesta, MMVD=A DCM=A SAS=A PS=B 
1 kpl Osoittaa merkkejä sydänsairaudesta (Piilevä/oireeton), MMVD=A DCM=A SAS=C (Aste lievä) PS=A 
1 kpl Osoittaa merkkejä sydänsairaudesta (Piilevä/oireeton), MMVD=A DCM=A SAS=B PS=C (Aste lievä). 
 
Yhdistys käytti ennen vuotta 2015 viisiportaista asteikkoa (hz0-hz4), jota käytetään rodun kotimaassa 
Saksassa. Arvot perustuvat veren virtauksen suunnan ja nopeuden havainnointiin: 
Hz0; tarkoittaa normaalia sydämen toimintaa tutkimushetkellä. 
hz1; Aortanahtauman ja/tai läppävian epäily 
hz2; Lievä aortanahtauma ja/tai lievä keuhkovaltimoahtauma 
hz3; Keskivaikea aortan ahtauma 
hz4; Vaikea-asteinen aortanahtauma 
 
Dilatoiva kardiomyopatia  
(http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Dilatoiva+kardiomyopatia.htm) 
ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema  

 
Dilatoiva kardiomyopatia (DCM) on sydänlihaksen rappeutumissairaus, joka johtaa sydämen laajenemiseen 
ja supistumiskyvyn laskuun. Rappeutumisen seurauksena sydämen seinämät ohenevat ja veltostuvat, eikä 
sydän enää pysty pumppaamaan riittävästi hapekasta verta elimistön käyttöön. Dilatoivaa kardiomyopatiaa 
esiintyy keski- ja suurikokoisilla roduilla. Koska sairaustapaukset esiintyvät pääsääntöisesti suvuittain ja 
taudinkuva on kullekin rodulle tyypillinen, on dilatoivalla kardiomyopatialla geneettinen tausta. Jalostukseen 
käytettävien koirien säännöllisillä tutkimuksilla DCM -tapaukset voitaisiin löytää aikaisemmassa vaiheessa ja 
jättää pois jalostuksesta. DCM potevaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  
 
Dilatoivan kardiomyopatian oireet näyttävät ilmaantuvan yhtäkkiä, mutta todellisuudessa sairaus kehittyy 
pitkään, jopa vuosia piilevänä ilman, että koirasta näkyy mitään ulospäin. Vasta, kun elimistön korjaavat 
mekanismit eivät enää pysty peittämään sydämen heikkenemisestä johtuvia ongelmia, alkavat oireet näkyä. 
Koira laihtuu ja sen ruokahalu laskee. Se alkaa yskiä ja rasituksen sietokyky sekä liikkumishalu vähenevät. 
Tyypillisimmin yskää esiintyy yöllä ja aamulla levon jälkeen. Koira saattaa myös hengittää normaalia 
pinnallisemmin ja tiheämmin. Joskus ensimmäinen oire on elimistön hetkellisestä hapenpuutteesta johtuva 
yhtäkkinen pyörtyminen tai äkillisen sydämen rytmihäiriön aiheuttama kuolema, joka usein liittyy 
voimakkaaseen rasitukseen.  
 
Dilatoivasta kardiomyopatiasta kärsivää koiraa ei voida parantaa eikä sairauden kehittymistä pysäyttää, 
mutta laadukasta elinaikaa voidaan pidentää lääkityksen avulla. Hoitona käytetään nesteenpoistolääkitystä, 
verisuonia laajentavaa lääkitystä sekä sydänlihaksen supistumisvoimaa lisäävää lääkitystä. Joissakin 
tapauksissa tarvitaan myös sydämen lyöntirytmiin vaikuttavaa lääkitystä. Rajua liikuntaa on syytä rajoittaa ja 
koiran ruokintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.  
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Bokserilla esiintyvä dilatoivan kardiomyopatian sairaustyyppi on arytmogeeninen (rytmihäiriötä tuottava) 
oikean kammion seinämään paikallistuva kardiomyopatia (ARVC). Sairaus on perinnöllinen ja sitä esiintyy 
suhteellisen yleisesti bokserilla. Sairauteen liittyy myös äkillisen sydänkuoleman riski, joka on tutkimuksissa 
ollut niinkin yleinen kuin 39 % sairaista koirista (Basso et al., 2004). Samaisessa tutkimuksessa todettiin 
kammioperäisiä arytmioita 83 % koirista, putoamiskohtauksia 52 % ja sydämen vajaatoimintaa 13 % koirista 
(23 bokseria, keski-ikä noin 9 vuotta).  
 
Sairaudelle on tyypillistä, että oikean kammion seinämän lihakset korvautuvat sidekudoksella ja rasvalla, 
mikä heikentää sydämen supistumiskykyä ja johtaa rytmihäiriöiden kehittymiseen. Seitsemällä koiralla oli 
myös samanaikaisia rappeumamuutoksia sydänläpissä. 
 
Tutkimuksessa tarkkailluista 23 koirasta pystyttiin 10 osoittamaan sairauden esiintyminen myös 
lähisukulaisissa sukupolvesta toiseen eli on syytä epäillä sairauden periytyvän vallitsevasti (dominoivasti), 
joten sairastuvat koirat on poistettava jalostuksesta mahdollisimman aikaisin. Dilatoivaa kardiomyopatiaa 
sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on syytä pyrkiä määrittämään sen mahdollisten jo 
syntyneiden jälkeläisten ja vanhempien sydämen tila ennen niiden jalostuskäyttöä jäljempänä mainituin 
tutkimusmenetelmin (Holter EKG ja/tai UÄ-tutkimus).  
 
Sairauden ensimmäinen oire on rytmihäiriöiden esiintyminen, jotka voidaan todeta useita tunteja kestävällä 
sydänfilmitallennuksella (24 tunnin Holter EKG nauhoitus). Sairauden sydämeen aiheuttamat rakenteelliset 
ja toiminnalliset muutokset voidaan todentaa UÄ-tutkimuksen (ultraäänitutkimus) avulla. Pelkkä 
sydänkuuntelu ei useinkaan riitä sairauden osoittamiseen, mutta se on käyttökelpoinen rodulla esiintyvien 
muiden sydämen rakenteellisten ongelmien havainnoinnissa (pulmonaali- ja aorttastenoosi).  
 
 
Koiran sydämen vajaatoiminta (Vetcare Oy http://www.vetcare.fi/index.php?id=163) 

Koiran sydänvikojen yleisyydestä Suomessa ei ole tutkimuksia, mutta kansainvälisiin tutkimuksiin perustuen 
voidaan arvioida, että noin 10 % koirista sairastaa kliinisiä oireita aiheuttavaa sydämen vajaatoimintaa ja 
sairaiden osuus kasvaa koirien ikääntyessä. On arvioitu, että joka kolmas yli 10-vuotias koira sairastaa 
läppävikaa, joka on koiran yleisin sydänsairaus.  
 
Noin 95 % koirien kaikista sydänvioista kehittyy syntymän jälkeen eli on ns. hankittuja (läppävika, 
sydänlihaksen rappeuma) ja vain 5 % on synnynnäisten epämuodostumien aiheuttamia. Hankituista 
sydänvioista 80 % on läppävikoja ja 20 % sydänlihaksen sairauksia. 
 
Keuhkovaltimon läpän ahtauma, pulmonaalistenoosi. (SBY – lainattu Seppo Lambergin artikkelista) 
Läpän epämuodostumisen ja ahtautumisen vuoksi sydämen oikea kammio joutuu työskentelemään 
lisääntynyttä kuormaa vasten. Tämä johtaa sydämen oikean puoliskon hypertrofiaan eli sydänlihaksen 
paksuuntumiseen. Lievät tapaukset voivat pysyä oireettomina. Vakavissa tiloissa oireina havaitaan 
hengästymistä, alentunutta rasituksensietoa, pyörtyilyä, mahdollisesti nestekeräytymiä vatsaontelossa ja 
raajoissa. Taudinmääritys tapahtuu luotetttavimmin ultraäänitutkimuksella. Läpän laajentamiseksi on 
kehitetty leikkaustekniikoita, Suomessa ei näitä toimenpiteitä ole koirilla suoritettu.  
 
Aorttaläpän ahtauma, aorttastenoosi. (SBY – lainattu Seppo Lambergin artikkelista) 
Tämän sairauden yhteydessä kuormittuu vasen sydänpuolisko, joten oireet seuraavat vasemmanpuoleisesta 
hypertrofiasta. Yleensä havaitaan ensin rasituksensiedon alenemista ja heikkoutta, sairauden edetessä 
sydämen vajaatoiminnan asteelle kerääntyy nestettä keuhkoihin aiheuttaen yskää ja hengitysvaikeuksia. 
Taudinmääritys varmistetaan jälleen ultraäänitutkimuksella. Korjaavaa hoitoa ei ole. Lääkehoito voi auttaa 
potilaita tilapäisesti, ennuste pitemmällä tähtäimellä on huono. 
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Kuvio 5: Yhteenveto boksereiden sydänkuunteluista vuosina 2006-2015 (KoiraNet ja SBY:n 
jalostustoimikunta). 
 
 

 
Kuvio 6. Doppler-tutkimus tai ultraääni vuosina 2006–2014.  
 
 

 
Kuvio 7:  Doppler-tutkittujen bokserien  löydöksistä 2006-2015 (SKL ja SBY:n jalostustoimikunta). 
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Kuvio 8: Kaikki sydäntutkimukset suhteessa rekisteröinteihin vuosina 2006-2015 (KoiraNet, SBY:n 
jalostustoimikunta). 

 
Kuvio 9.  Saksan sydändopplertilastot syntymävuosittain 2000–2013 (Boxer Blätter 3/2015). 
 
Kuvioissa 7 ja 8 on vedetty yhteen tähänastisia bokserien sydäntutkimuksia, ja kuviossa 9 tarkastellaan rodun 
kotimaan sydändopplertutkimustuloksia. Saksassa jalostuskoirilta vaaditaan sydämen dopplertutkimus. 
 
Tällä hetkellä 41% 2005–2014 syntyneistä boksereista on kuunneltu (KoiraNet). Todellinen lukema on 
pienempi, koska tilasto ei erottele samalle koiralle tehtyjä useampia kuunteluita. Sydämiä on tutkittu aivan 
liian vähän, jotta siitä voisi vetää jotain johtopäätöstä sen aiheuttamista ongelmista. Useat sydänviat ovat 
kuitenkin koiralle hyvin kivuliaita ja johtavat kuolemaan nuorella iällä. Vain vaikeimmat tapaukset estävät 
harrastuskäyttöä. Sydämien osalta tulisi jatkossa kuunnella vielä useampien koirien sydämiä, sekä tutkia 
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sivuäänelliset sydämet doppler-laitteella. Mikäli epäillään bokserille tyypillistä kardiomyopatiaa, tulisi sydän 
tutkia myös Holter EKG testilaitteella 24 tunnin ajan. Koska on olemassa tutkimustuloksia, joiden perusteella 
voidaan todeta, että sydän voi olla sairas, vaikka sivuääniä ei kuulukaan, tulisi myös sellaisia koiria tutkia 
vähintään doppler-laitteella. Jalostuskoirille suositellaan tehtävän vähintään ultraäänitutkimus (aortta- ja 
pulmonaalistenoosi) sekä 5 minuutin sydänfilmitutkimus (EKG), sekä lisäksi suositellaan holter-EKG:tä 
(ARVC:n, rytmihäiriömuotoinen kardiomyopatia). 
 
Selkä 
Selän spondyloosi boksereilla 
(http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/tutkimukset/spondyloosilausunto/spondyloosilausunto.htm ), ELT Anu 
Saikku-Bäckström 

 
Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille 
muodostuu luupiikkejä ja/tai – siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta 
boksereilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu perinnölliseksi sairaudeksi 
boksereilla (perinnöllisyys 0,42 - 0,62), joten sitä voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla.  
 
Silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän alueella, joten rinta- ja 
lannerangasta otetut sivukuvat ovat riittäviä kartoituskuvaamisessa. Spondyloosin suositeltava kuvausikä 
boksereilla on 2 vuotta, jolloin ikääntymismuutoksia ei vielä ole, mutta perinnölliset muutokset ovat ehtineet 
muodostua. Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle 
koiralle, mutta eri-ikäisten koirien lausuntoja on vaikea verrata suoraan, koska ikääntymismuutosten osuutta 
on hankalaa arvioida. Kuitenkin kannattaa muistaa, että spondyloosi on etenevä sairaus, joten puhdas selkä 
tai vain lievät muutokset vanhemmalla koiralla on jalostuksellisesti erittäin merkittävä löydös.  
 
Spondyloosia pidettiin pitkään koiralle merkityksettömänä oireettomana ikääntymismuutoksena. On 
kuitenkin havaittu, että selkärankaan muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiralle 
vaihtelevanasteisia oireita kuten jäykkyyttä, ontumista, epämääräisiä selkäkipuja ja 
hyppäämishaluttomuutta. Kehittymässä olevat luupiikit voivat murtua tai hangata toisiaan aiheuttaen 
tulehduskipua alueella – toisinaan paikalliset oireet helpottavat kun luutuminen etenee täydeksi sillaksi. 
Ventraalinen eli nikamien alapuolelle muodostuva siltamuodostus jäykistää selkää rasittaen viereisiä 
nikamavälejä. Harvinaisempi lateraalinen eli nikamien sivuille muodostuva spondyloosi voi painaa 
hermojuuria ja aiheuttaa koiralle rajujakin oireita, kuten virtsan ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä tai 
halvausoireita. Tällaisen tilanteen diagnosointi vaatii useimmiten röntgenkuvauksen lisäksi 
tietokonetomografia (CT) tai magneetti (MRI) tutkimuksen. Spondyloosia sairastavien koirien oireilu 
vaihtelee voimakkaasti yksilöittäin ja jopa vaikeaa spondyloosia sairastava bokseri voi olla täysin oireeton, 
joten kartoituskuvaaminen on jalostuksellisesti tärkeää.  
 
Spondyloosi on valitettavasti boksereilla jo niin yleistä, että pelkästään sen perusteella ei kannata koiraa 
sulkea pois jalostuksesta kuin vaikeissa tapauksissa, jotta jalostuskanta ei pienene liikaa. Spondyloosin 
periytymismekanismia ei tarkkaan tiedetä, joten voidaan noudattaa yleistä vastaavanlaisten sairauksien 
jalostuksesta annettua suositusta: käytettäessä spondyloosia sairastavaa koiraa pyritään etsimään sille 
partneri, joka on spondyloosivapaa (SP0) tai jolla on vain lieviä muutoksia. Nuoren, keskivaikeaa (SP3) 
spondyloosia sairastavan koiran jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan. Vaikeaa (SP4) spondyloosia 
sairastavat yksilöt tulisi sulkea pois jalostuksesta ja SKL:n koirarekisteriohje estääkin SP4-tuloksen omaavan 
koiran jälkeläisten rekisteröinnin. Sukua tulee katsoa laajemminkin eli myös vanhempien ja pentuesisarusten 
lausunnot kannattaa huomioida koiran perimän ja ilmiasun vaikutuksen arvioimiseksi.  
 
Suomen Kennelliitto on vuonna 2014 laskenut Suomessa lausutuille koirille spondyloosi-indeksit. Indeksejä 
tulisi käyttää jalostuksen apuvälineenä arvioimaan jalostuskoiraa ja/tai yhdistelmää kyseisen sairauden 
suhteen. Spondyloosi-indeksit tullaan tulevaisuudessa julkaisemaan SKL:n KoiraNet-tietokannassa. 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/tutkimukset/spondyloosilausunto/spondyloosilausunto.htm
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On tärkeää muistaa, että selkänikamissa voi olla paljon muitakin sairauksia kuin spondyloosi, joten 
spondyloosipuhdas (SP0) selkä ei aina ole sama kuin terve selkä. Välimuotoinen lanne-ristinikama 
(lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja perinnöllinen nikamaepämuodostuma, 
jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinikaman 
piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lannenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai 
ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen eli 
samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai epäsymmetrinen, jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa 
nähdään puoliero. Diagnoosi tehdään usein lonkkakuvasta, josta voidaan nähdä koiran ristiluu ja lanne-
ristiluuliitos yhdestä suunnasta (”ylhäältäpäin”). Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, 
normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla on 8 tai 6 lannenikamaa. Tämä on yksi LTV:n muoto ja se voidaan 
nähdä sivusuunnasta otetusta röntgenkuvasta (koira on kuvattaessa kyljellään), jossa ristiluun lisäksi näkyy 
koko lanneranka. Välimuotoiset lanne-ristinikamat lausutaan nykyään automaattisesti 
spondyloositutkimuksen yhteydessä.  
 
Spondyloosin arvosteluasteikko  
(Lähde: SKL - Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Selkäohje) , voimassa 1.6.2013 lähtien).  
 

Luokitus   Kuvaus 
 
SP0 puhdas  Ei muutoksia.  
SP1 lievä  Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai > 3 

mm piikkejä korkeintaan 3 nikamavälissä tai saareke korkeintaan 
2 nikamavälissä. 

SP2 selkeä  Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan 2 nikamavälissä 
ja/tai suuria saarekkeita korkeintaan 2 nikamavälissä. 

SP3 keskivaikea  Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) ja/tai suuria saarekkeita 
3-7 nikamavälissä. 

SP4 vaikea   Edellisiä vakavammat muutokset. 
 
 

 
Lausunnossa otetaan huomioon kaikki rintanikamat (1-13) sekä lannenikamat (1-7) ja ristiluu. Tätä asteikkoa 
noudatetaan koiran 5 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen arvostelussa otettaan huomioon koiran ikä siten, 
että 5-7 -vuotiaalla koiralla jätetään huomioimatta yksi silloittuma ja 8-vuotiaalla tai vanhemmalla koiralla 
jätetään huomioimatta kaksi silloittumaa. Kuitenkin jos vanhallakin koiralla on silloittumaa, ei se voi saada 
SP0 lausuntoa. 
 

 

http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/1FBE8B3D-75D5-428F-9D68-592E1C1017B0/0/spondyloosiohje2010.pdf


Jalostuksen tavoiteohjelma 2017-2021     43 
 

Kuvio 10: Vuosina 2003–2015 lausuttujen selkäkuvien löydökset (KoiraNet ja SBY:n jalostustoimikunta). 
 
Kuvioon 10 on koottu vuosina 2003–2015 lausuttujen selkäkuvien löydökset. Muutamia koiria on 
uusintakuvattu, joten eri koiria ei ole 1189 kpl, kuten kuvioiden yhteenlaskettu määrä osoittaisi. 
Prosentuaalisesti asteikko on jakautunut seuraavasti: SP0 33 %, SP1 21 %, SP2 24 %, SP3 17 % ja SP4 5 %. Yli 
puolet (54 %) tutkituista selistä on asteikossa SP0 tai SP1. Mikäli lasketaan mukaan vielä aste SP2, on määrä 
jo yli kolme neljäsosaa (78 %) kaikista tutkituista selistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että suurin osa tutkituista 
koirista on vain hieman yli 2-vuotiaita. Koska spondyloosi on etenevä sairaus, ainakin jalostuskoirien selät 
olisi lausuttava 2-3 vuoden välein. Noususuunnassa ollut tutkimisaste on ollut viime vuosina n. 50 %, ollen 
parhaimmillaan vuosina 2012 ja 2013 jopa 65%. Tulevaisuus näyttää jatkuuko noususuunta ja mille tasolle 
vuosittainen tutkimisaste asettuu. Vaikea-asteinen spondyloosi on PEVISAan kuuluvista sekä harrastuksia 
että jokapäiväistä elämää yksi voimakkaimmin rajoittavista ongelmista. PEVISAn rajoituksen SP3-tuloksen 
omaavien koirien yhdistämisestä ainoastaan SP0- tai SP1-tuloksen omaaviin koiriin on tarkoitus ohjata 
kasvattajia huomioimaan spondyloosi hyvin vammauttavana sairautena. Kuviossa 13 on esitetty kooste 
rodun kotimaan selkälausunnoista 1999–2014. Saksassa, jossa spondyloosia on seurattu kauemmin, selät 
ovat hienoisesti paranemassa. Saksan spondyloosilausunnot eivät ole täysin vertailukelpoisia suomalaisten 
kanssa (www.kennelliitto.fi). 
 

 
Kuvio 11. Spondyloositutkimukset suhteessa vuosittaisiin rekisteröinteihin (%) vuosina 2003-2015 (KoiraNet 
ja SBY:n jalostustoimikunta) 
 

http://www.kennelliitto.fi/
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Kuvio 12. Spondyloosilausunnot ja kuvausmäärät vuosina 2006–2015(KoiraNet ja SBY:n jalostustoimikunta). 
 
 

 
Kuvio 13.  Saksan spondyloositilastot yli kaksivuotiailla boksereilla vuosilta 1999–2010 (Boxer Blätter 
3/2015). 
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Lonkkanivelen kasvuhäiriö  
(Lähde: http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/lonkkanivel.htm ) 
ELL Anu Lappalainen 

 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten 
kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä 
makroskooppisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. 
Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin 
suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja 
lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä ja lonkkaniveletkin 
stabiloituvat. Yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.  
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin 
vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta 
se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. 
Näistä osa on ns. suurivaikutteisia geenejä (engl. major gene). 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.  
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla. 
Oireet voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta 
nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Oireet voivat vähentyä 
selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille muodostuva sidekudos vähentää 
nivelen löysyyttä. Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. 
Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, 
liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne 
johonkin tapaturmaan. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä. Oireilu laitetaan 
usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. 
Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja 
lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen.  
 
Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys. Ylipaino 
pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai 
suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. 
Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on myös olemassa.  
 
Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi todettujen yksilöiden 
karsimiseen jalostuksesta. Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuvan 
jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista. Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) 
avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja 
poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo 
useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä 
kuvattuja koiria.  
 
Vuosina 2005–2015 rekisteröidyistä boksereista noin 89 %:lla on tutkittu lonkkien olevan PEVISAn raja-arvoa 
C vastaavat, tai paremmat lonkat ja noin 12 % PEVISAn raja-arvoa C huonommat (kuviot 14 ja 15). Kaikkiaan 
mainittuna aikana tutkittiin 1481 bokseria, mikä on noin 49 % tuona aikana rekisteriröidyistä boksereista (ks. 
myös kuvio 16). Yleisesti C lonkat eivät aiheuta koiralle haittaa arkielämässä tai harrastuksissa. D lonkkaisella 
koiralla pystytään vielä pääsääntöisesti harrastamaan, mutta on myös viitteitä siitä, että D lonkat aiheuttavat 
koiralle terveysongelmia harrastettaessa. (SBY:n terveyskysely). Tulevaisuudessa tulisi lonkkaindeksejä 

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/lonkkanivel.htm
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käyttää jalostuksessa paremmin hyväksi varsinkin silloin, jos ollaan parittamassa kahta C-lonkkaista koiraa 
keskenään. Kuvioon 16 on koottu lonkkakuvausten määrän kehitys suhteessa rekisteröinteihin.  
 

 
Kuvio 14. Lonkkalausuntojen tulosten jakaantuminen lausuntovuosina 2005–2015 (KoiraNet). 
 

 
 
Kuvio 15. Lonkkalausuntojen tulosten kehitys rekisteröintivuosina 2006–2014 (kuvion vuosiluvut ovat koirien 
syntymävuosia)(KoiraNet). 
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Kuvio 16. Lonkkalausuntojen suhde rekisteröinteihin 2000–2015 (KoiraNet). 
 

 
Kuvio 17. Saksan lonkkaniveldysplasialausunnot vuosilta 1968–2014 (Boxer Blätter 3/2015). 
 
Kuvioon 17 on koottu Saksan lonkkanivellausunnot vuosina 1968-2014. Näin pitkällä tarkastelulla näkyy 
lonkkien selvä paraneminen. Kuviossa 18 ovat Ruotsin lonkkaniveldysplasialausunnot suhteellisen lyhyeltä 
(2004–2013) ajalta. Huomattavaa on, että Ruotsissa HD-D ja HD-E lausunnon saaneita boksereita on vain 
marginaalinen määrä verrattuna Suomessa ja jopa Saksassa lausuttujen määrään.  Ruotsissa jalostuskäytön 
raja on vuodesta 1997 ollut lonkkalausuntotulos B ja vuodesta 2000 lähtien lonkkaniveldysplasiaa 
sairastavien vanhempien jälkeläiset on asetettu ikuiseen jalostuskieltoon. (Svenska Kennelklubben 2011). 
Kaikki FCI:n jäsenmaat noudattavat samaa lonkkalausuntoasteikkoa (FCI Circular).  
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Kuvio 18: Ruotsissa lausuttujen boksereiden lonkkatulokset (Svenska Boxerklubben, 
www.boxerklubben.org).  
 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet  
(Lähde: Boksereiden JTO 2006–2010, mikäli muuta ei mainita) 

 
Luusto  
 
Polvet: (Muokattu Dosentti, ELT Jan Räihän kirjoituksesta ”Ristisiteen ristiretki”. ELL Nina Menna) 
Polvinivelen etumaisen ristisiteen repeäminen on koiran takaraaja ontuman tavallisimpia syitä. Koiran 

polvinivelessä on kaksi ristisidettä, jotka kytkevät toisiinsa reisi- ja sääriluun ja pyrkivät estämään näiden 

liikettä toisiinsa nähden. Etumaisen ristisiteen revetessä sääriluu pääsee liukumaan reisiluuhun nähden 

eteenpäin. Etumaisen ristisiteen repeäminen johtaa polvinivelen löysyyteen, mikä taas ajan kuluessa johtaa 

kivuliaan nivelrikon syntyyn. Ristisiteen repeämä voidaan korjata kirurgisesti. 

Ristisiteen katkeamiseen tarvitaan aina vaurio, joka usein alkaa muutaman sidesäikeen repeämästä, mikä voi 

vähitellen edetä koko ristisiteen katkaisevaksi repeämäksi. Tämän prosessin aikana koiran ontuman aste voi 

vaihdella täysin oireettomasta voimakkaaseen ontumiseen. Repeämän taustalla voi olla monia eri syitä: 

 Suorat polvikulmat, jotka johtavat ristisiteen jatkuvaan jännitykseen ja rappeutumiseen. 

 Liian jyrkkä sääriluun ylätasanteen kulma, jolloin reisiluu pyrkii liukumaan taaksepäin ja tilanne 

aiheuttaa ristisiteen jatkuvan venytyksen. 

 Alikehittynyt sääriluun yläharjanne, jolloin polvilumpion suora side ei vedä askellettaessa sääriluuta 

tarpeeksi taaksepäin. 

 Ulomman reisiluun nivelnastan OCD ja sen mahdollinen hankaus siteeseen. 

 Polvea ympäröivien rakenteiden riittämätön tuki nivelelle. 
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Kaikki edellä mainituista syistä liittyvät jollakin tavoin koiran takaraajan virheelliseen rakenteeseen, joten 

ristisiteen repeämästä kärsivää tai leikkaushoidolla oireettomaksi saatettua koiraa ei saa käyttää 

jalostukseen. 

Brakykefaalinen syndrooma eli lyhytkuonoisuus ja -kalloisuus: (Koiramme 4/11) 
Brakykefalia on jalostusvalintojen aikaansaama ongelma. Oireita ovat mm. ”kuorsaaminen”, rohina ja huono 
rasituksen sieto. Näihin voivat vaikuttaa useat eri tekijät, esimerkiksi liian pitkä pehmyt kitalaki, ahtaat 
sieraimet, kurkunpään muutokset, tai ahdas henkitorvi. Lyhytkuonoisilla koirilla ei kehon lämmönsäätely 
toimi normaalisti, koska jäähtyvää kudospintaa on kuonossa vähemmän. Vaarana on koiran 
ylikuumentuminen. Liian ahtaat sieraimet taas aiheuttavat hengitysongelmia, ilmavaivoja (koiran niellessä 
ilmaa mahalaukkuunsa haukkoessaan happea), pulauttelua (joka pitkäkestoisena voi johtaa kasvaimiin 
äänihuulissa), ja unettomuutta (koira ei pysty avaamaan suutaan nukkuessaan, vaan joutuu heräämään, jos 
sen tarvitsee hengittää suun kautta). Tällaista koiraa tulisi käyttää jalostukseen harkiten. 
 
Olkanivelet: (Apex Malmin eläinklinikka http://www.apexvet.fi/pages/verkkoklinikka.html) 
Osteokondroosi ilmaantuu kasvuikäisillä koirilla yleisimmin 4-7 kuukauden iässä. Kyseessä on luutumishäiriö, 

jossa tavallisimmin jonkun nivelen nivelrusto paksuuntuu. Jostakin syystä, mahdollisesti paikallisen 

ravitsemushäiriön vuoksi, luutuminen on häiriintynyt ja sen seurauksena voi muodostua jopa halkeamia 

nivelpintaan ja rustopala voi irrota (osteochondritis dissecans - OCD). Leikkaushoidolla oireettomaksi 

saatettua koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen. 

Puhkeamaton hammas ja sen aiheuttama leukaluukysta:  
(Lähde: Kuntsi-Vaattovaara ELL, DEVDC, DAVDC, http://www.anident.fi/tekstit/artikkelit.htm) 

Puhkeamaton hammas voi muodostaa ympärilleen kystan, eli nesterakkulan, joka tuhoaa leukaluuta ja 
ympäröiviä hampaita, altistaen leukaa jopa murtumille. Tavallisimpia puhkeamattomia hampaita ovat 
alaleuan ensimmäiset premolaarit, eli P1-hampaat.  
 
Muissa elimissä esiintyvät sairaudet  
 
RD, Renal Dysplasia (entinen PNP) eli progressiivinen nefropatia, kutsutaan myös nimellä JRD  
(Lähde: Ruotsin bokseriyhdistys www.boxerklubben.org) 

RD on synnynnäinen ja perinnöllinen munuaissairaus, joka johtaa munuaisten vajaatoimintaan ja koiran 
kuolemaan alle kahden vuoden iässä. Tauti voi aiheuttaa myös kohdunsisäisiä sikiökuolemia sekä 
pentukuolemia pikkupennuilla. Yleensä oireet alkavat kehittyä 4–12 kuukauden iässä. Pennulla on jo 
syntyessään alikehittyneet munuaiset. Munuaiset toimivat vajavaisesti mm. poistaessaan elimistössä 
syntyneitä jäteaineita sekä tuottaessaan punasolujen muodostuksessa tarvittavaa erytropoietiini-hormonia. 
Oireina on runsasta juomista, runsasta virtsaamista, kääpiökasvuisuutta, luuston kasvuhäiriöitä, huonoa 
ruokahalua ja laihtumista, oksentelua, ripulia ja kuivumista sekä apaattisuutta. Nämä oireet eivät eroa 
muiden munuaissairauksien oireista. RD:n toteamiseksi ja muista munuaissairauksista erottamiseksi 
tarvitaan kudoksen mikroskooppista tutkimista biopsianäytteestä joko elävästä koirasta tai 
ruumiinavauksessa. Periytymismekanismia ei täysin tunneta, mutta mikäli epäillään koiraa RD:n kantajaksi, ei 
koiraa tulisi käyttää jalostukseen. RD:tä tutkitaan useissa maissa 
(http://hunddna.slu.se/?artikelserie/artiklar_renal_dysplasi.html, 
http://www.afboxer.com/Depistages/Deparbox.htm) ja SBY:n tulisikin seurata tarkasti tutkimusten 
etenemistä. Kanadalainen Dogenes Inc. on kehittänyt sairauteen geenitestin ( http://www.dogenes.com/). 
Tällaista koiraa, eikä sen sisaruksia saa käyttää jalostukseen. 
 
Inkontinenssi eli steriloidun nartun virtsanpidätyskyvyttömyys  
(Lähde: Stéphanie Noël et al. Acquired urinary incontinence in the bitch: Update and perspectives from 
human medicine. Part 1-3. The Vet Journal 186 (2010), 10–17, 18–24, 25–31) 

http://www.apexvet.fi/pages/verkkoklinikka.html
http://www.anident.fi/tekstit/artikkelit.htm
http://hunddna.slu.se/?artikelserie/artiklar_renal_dysplasi.html
http://www.afboxer.com/Depistages/Deparbox.htm
http://www.dogenes.com/
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Virtsanpidätyskyvyttömyydellä tarkoitetaan tahatonta virtsan vuotamista. Vaiva on kohtalaisen yleinen 
koirilla. Taustalla voi olla virtsaelinten hermotuksen häiriöt tai jotkin muut syyt, joista tavallisin on 
virtsaputken sulkumekanismin toimintahäiriö (USMI = urethral sphincter mechanism incompetence).  Sen 
taustalla voi olla monia eri syitä, jotka johtavat virtsaputken sulkupaineen laskuun (virtsaputken hypotonia). 
Tyypillisin virtsanpidätysongelmista kärsivä potilas on täysikasvuinen steriloitu narttu. 
Virtsanpidätyskyvyttömistä nartuista 90 % on steriloituja. Steriloiduista nartuista noin 20 % kehittyy 2-3 
vuoden kuluttua leikkauksesta virtsanpidätysongelmia. Sterilointi johtaa alempien virtsaelinten 
rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Sileän lihaksen määrä vähenee steriloinnin jälkeen sekä 
virtsaputkessa että virtsarakossa. Samanaikaisesti kollageenin määrä rakossa ja virtsaputkessa nousee. 
Lisäksi poikkijuovaisen lihaksen (tyyppi I ja II lihassyyt) kokonaismäärä vähenee. Tyyppi I lihassyyt edistävät 
virtsaputken lepotonusta, joten määrän väheneminen heikentää sulkumekanismin toimintaa. Lisäksi 
steriloitujen narttujen virtsaputken on todettu olevan steriloimattomien narttujen virtsaputkea lyhyempi.  
Munasarjojen poiston on todettu vähentävän merkitsevästi virtsaputken maksimaalista sulkupainetta ja 
supistuvan osan pituutta. Virtsankarkailun esiintymisessä ei ole havaittu eroja koirien välillä, joilta on 
poistettu vain munasarjat tai niiden lisäksi myös kohtu. Alhaista estrogeenipitoisuutta pidetäänkin 
merkittävänä tekijänä virtsankarkailun kehittymisessä.  Lihavuus voi pahentaa virtsanpidätysongelmia rasvan 
työntäessä rakon kaulaa eteenpäin. Rodun on myös havaittu vaikuttavan ja korkean riskin roduista yksi on 
bokseri. 
 
Kasvaimet  
 
Bokseri on useiden kasvainten osalta tyyppirotu. Kyseessä on sekä hyvän- että pahanlaatuiset kasvaimet. Ei 
kuitenkaan tiedetä liittyykö esiintyvien kasvainten kirjo vain rotuun vai rodun sisällä tiettyyn sukuun. Yleensä 
kasvaimia esiintyy iäkkäämmillä boksereilla. Yleisimpiä hyvänlaatuisia kasvaimia ovat ikenen hyperplasia eli 
epulis eli ikenen liikakasvu, nisäkasvaimet ja histiosytooma. Pahanlaatuisista kasvaimista esiintyy 
mastsolukasvaimia, luusyöpää, pahanlaatuisia nisäkasvaimia, eturauhaskasvaimia, insuloomaa, 
maitorauhaskarsinoomaa ja imusolmukesyöpää. Pahalaatuiset kasvaimet ovat vanhojen boksereiden yleisin 
kuolinsyy.  
 
Mastsolukasvaimet 
(Lähde: ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema) 
Mastsolukasvaimet ovat ihossa esiintyviä pahanlaatuisia kasvaimia, jotka alussa ovat pieniä ja nappimaisia, 
mutta usein haavautuvat nopeasti. Ne ovat koiran kaikkein yleisimpiä ihokasvaimia, joita esiintyy 
tavallisimmin iäkkäillä koirilla. Bokseri kuuluu tyyppirotuihin, joilla mastsolukasvaimia esiintyy muita 
runsaammin. Ensimmäisen ja toisen asteen hyvin rajautuneiden mastsolukasvaimien parantamiseen saattaa 
riittää laajoilla (min. 3 cm) marginaaleilla tehty kirurginen poisto, mutta etenkin kolmas aste vaatii 
lääkehoitoa syöpälääkkeillä. Kolmannen asteen kasvainten ennuste on huono. Myös ensimmäisen ja toisen 
asteen hoitoon kuuluu kirurgisen poiston jälkeen tehtävät säännölliset kontrollit, sillä ensimmäisenkin 
asteen kasvaimista noin 10 % lähettää etäispesäkkeitä, joiden tavanomaisin kohde ovat imusolmukkeet. 
 
Neurologiset sairaudet 
 
Epilepsia  
(Lähde: http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm) 
Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin 
neurologinen sairaus. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen 
toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla 
tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä 
myös paikallisena, jolloin vain yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. 
Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen 
lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on 
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vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan 
kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta. 
 
Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen epilepsia voi 
alkaa missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia. 
Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja 
verinäytteitä ja tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa 
epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen 
aloituspäätökseen vaikuttaa kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla 
epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa, kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus 
kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan.  
 
Hollannissa epilepsian esiintyvyyden boksereilla todettiin olevan 4 % ja periytyvyyden kvantitatiivista (Nielen 
et al. 2001).  
 
Synnynnäinen kuurous  
Oireet havaitaan jo pienellä pennulla ja sen on todettu liittyvän valkoiseen väriin (havaittu vain valkoisilla 
boksereilla). 
 
(lähde: http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Kuuroudesta.htm) 
Kuulo on yksi koiran tärkeimmistä aisteista. Kuuloaistimus syntyy aivoissa, johon kuuloelimessä syntynyt 
äänen aiheuttama endolymfanesteen värähtely johtuu sähköisessä muodossa. Sekä varsinaisen kuuloelimen 
että kuuloaistimusta aivoihin välittävien hermojen kehitys ja ylläpito on varsin monisyinen prosessi ja 
erilaiset häiriöt joko itse kuuloelimessä tai välittävissä hermoradoissa tai aivojen kuuloalueella voivat johtaa 
alentuneeseen kuuloon tai täydelliseen kuuroutumiseen. Synnynnäinen kuurous ei ole tavatonta ja lähes 
kaikissa koiraroduissa tavataan silloin tällöin kuuroja pentuja. Näissä tapauksissa kuurouden perimmäinen 
syy jää usein hämärän peittoon. Synnynnäistä kuuroutta tai etenevää kuulon rappeutumista voivat aiheuttaa 
myös ns. ototoksiset aineet, joita ovat mm. eräät antibiootit ja eräiden infektioiden tuottamat toksiinit. 
Myös äkillinen kova ääni tai jatkuva korkeatasoinen melu aiheuttaa kuuloaistinsolujen tuhoutumista ja 
etenevää kuulon alenemista. 
 
Merkittävin kuurouden aiheuttaja useilla roduilla liittyy kuitenkin perimään. Kuurouden geneettinen tausta 
on usein epäselvä ja sekä autosomaalista resessiivistä, autosomaalista dominoivaa että X-
kromosomivälitteisesti periytyviä kuurouden muotoja on kuvattu eri roduilla. Koirilla esiintyy kuitenkin 
värigeenejä, jotka aiheuttavat ns. toissijaista eli sekundääristä synnynnäistä kuuroutta. Merkittävimpiä näistä 
geeneistä ovat valkoläiskäisyyttä ja valkoisuutta aiheuttavat piepaldismi (sp)- ja white spotting –geeni (sw) 
sekä marmorointiväriä aiheuttava merle –värigeeni. Näiden geenien vaikutus väreihin heijastaa niiden 
merkitystä melanosyyttien eli ihon pigmenttiä tuottavien solujen ylläpitoon. 
 
Melanosyytit ovat peräisin ns. hermostopienasta ja ne vaeltavat sikiökehityksen aikana eri puolille elimistöä, 
myös kehittyvän korvan alueelle. Täysin valkoisilla koirilla (sw/sw) tai merle-geenin suhteen 
homotsygooteilla yksilöillä melanosyytit puuttuvat kokonaan tai niitä on vain murto-osa normaalista 
määrästä. Melanosyytit puuttuvat tällöin myös kehittyvän sisäkorvan alueelta. 
 
Melanosyyttien merkitystä sisäkorvan kehityksessä ei vielä kokonaan ymmärretä, mutta melanosyyttien on 
havaittu ylläpitävän sisäkorvan käytävään endolymfanestettä tuottavaa stria vascularis- verkostoa. Jos ko. 
verisuonisto ei kehity normaalisti melanosyyttien puuttuessa, ei korvassa ole endolymfaa eikä synny 
kuuloaistimukselle välttämätöntä värähtelyä. Sisäkorvan rakenteet usein myös surkastuvat ja kuulo on 
pysyvästi vaurioitunut ja usein seurauksena on molemmissa tai kummassakin korvassa täydellinen ns. 
sekundäärinen kuurous. On myös mahdollista, että melanosyytteihin vaikuttavat molekyylit vaikuttavat 
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myös muuhun hermostopienaan, jolloin kuurous voi johtua myös kuuloelimeen liittyvien hermostopienasta 
lähtöisin olevien ns. stato-akustisten hermopäätteiden puutteellisesta erilaistumisesta.  
 
Yleisimmät autoimmuunisairaudet 
 
Autoimmuunisairauksilla tarkoitetaan sairauksia, joissa kehon oma puolustusjärjestelmä alkaa virheellisesti 
hyökätä omaa elimistöä vastaan. Siihen liittyy perinnöllinen alttius. Oletuksen mukaan boksereilla on jokin 
immunologinen heikkous, joka voi johtaa sairauden puhkeamiseen. Ympäristöntekijöilläkin ilmeisesti on oma 
osuutensa sairauden puhkeamiseen. Siksi erilaiset stressitilanteet voivat laukaista sairauden. Puhtaita linjoja 
ei ole. Autoimmuunisairauksia on lukuisia. Bokserien autoimmuunisairauksiin kuuluvat yleisimpinä allergiat, 
atopiat, (ks. kohta erilaiset ihosairaudet ja allergiat alla) kilpirauhasen vajaatoiminta ja autoimmuuni 
aivokalvontulehdus. Bokserin jalostuksessa on käytetty sukusiitosta, jonka myötä geenien monimuotoisuus 
on alentunut. Tämä altistaa koirat autoimmuunisairauksille. Autoimmuunisairaudesta kärsivää koiraa ei saa 
käyttää jalostukseen. 
 
Aseptinen märkäinen aivokalvontulehdus-arteriitti (Steroid responsive meningitis-arteritis - SRMA) 
(Lähde: ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema) 
SRMA on immuunivälitteinen keskushermoston tulehdus, joka kuvattiin ensimmäisen kerran bokserilla 1990-
luvulla. Sairaudelle alttiita rotuja ovat bokserin lisäksi beagle, berninpaimenkoira, weimarinseisoja ja 
novaskotiannoutaja. Sairauden tyypillinen alkamisikä on 6 -18 kk (4 kk – 7 vuotta) ja se vastaa yleensä 
vähintään 6 kk pituiseen kortikosteroidihoitoon immunosupressiivisella annoksella annosta koiran kliinisen 
tilan ja tulehdusarvojen mukaan vähitellen laskien. Koiran tila on syytä kontrolloida 4-6 viikon välein. Liian 
aikaisin lopetettu tai riittämätön hoito voi johtaa sairauden kroonistumiseen. 
 
Sairauden oireina havaitaan akuutissa muodossa kaulan jäykkyys ja hyperestesia, jäykät liikkeet, kipu, kuume 
ja aivo-selkäydinnesteen runsassoluisuus. Ennuste on hyvä, jos potilas on nuori ja hoito aloitetaan ajoissa. 
Sairaus voi myös kroonistua, jolloin esiintyy myös muita neurologisia muutoksia, jotka johtuvat aivojen 
verenkierron häiriöistä (krooniset aivokalvojen muutokset, sidekudoistuminen). Näitä ovat mm. vesipää, 
pareesi, ataksia, erisuuruiset pupillat ja silmän hallitsemattomat liikkeet. Tällöin ennuste on rajallinen ja 
vaatii pitkäaikaista immunosupressiivista lääkitystä. Taustalla voi olla akuutin vaiheen riittämätön hoito. 
 
Sairauden synty on osittain hämärän peitossa, mutta immuunivasteen hyökkäys keskushermostoa vastaan 
on osa sairauden kehitystä. Kohteena ovat aivokalvot ja niiden verisuonitus. Joskus tavataan myös sydämen, 
välikarsinan ja kilpirauhasten suonien tuhoa ja moniniveltulehdusta. Potilailla on löydetty kohonneita IgA- 
vasta-ainepitoisuuksia, joiden taustalla on epäilty olevan Th2 solujen aktivaatio ja aivo-veriesteen 
vaurioituminen (Tipold & Schatzberg, An update on steroid responsive meningitis-arteritis, Journal of Small 
Animal Practice 2010). Beagleilla tehtyjen geeniselvitysten myötä on ajateltu, että taustalla lienee useita eri 
geenejä (polygeeninen ominaisuus) ja kliinisen sairauden puhkeamiseen tarvitaan myös laukaisevia 
ympäristötekijöitä. SRMA:n sairastunutta ja siitä parantunutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Lisäksi on 
vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joista on syntynyt sairastuneita koiria. Geneettisen 
monimuotoisuuden ylläpitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
Erilaiset ihosairaudet ja allergiat  
 
Atopia, allergiat:  
(Lähde: http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/atopia.htm) 
Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka 
synnylle on perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. 
Atopia on elinikäinen vaiva, joka on kontrolloitavissa, muttei parannettavissa. Ruoka-aineallergia on koiralla 
atopiaa huomattavasti harvinaisempaa. Vain 10 % iho-oireisista koirista kärsii ruoka-aineallergiasta, jolloin 



Jalostuksen tavoiteohjelma 2017-2021     53 
 

koiralla on yleensä myös ruuansulatuskanavan oireita (ilmavaivat, ripuli). Atooppista tai allergista koiraa ei 
saa käyttää jalostukseen. 
 
Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus ja oireet alkavat suurimmalla osalla atoopikoista 6 kk – 
3 vuoden iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus ovat koiralla harvinaisia. Koira reagoi 
ihollaan ja atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja 
hiivatulehdusten esiintymisestä on päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen 
immuunivaste. Atopialle tyypillistä on, että oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti ainakin sairauden 
alkuvaiheessa. Jos oireet ovat heti alkuun jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä epäillä ruoka-aineallergiaa 
aiheuttajaksi. 
 
Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä ja huonokuntoinen 
sekä ohut tai jopa paikoin kalju. Niiltä alueilta, joissa kutina on voimakkainta, iho paksunee jatkuvan 
raapimisen ja kalvamisen seurauksena sekä tummuu. Muutokset paikallistuvat naamaan (huulet ja silmien 
ympärys), korviin, tassuihin, jalkoihin, leukaan ja vatsan alle (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla jatkuva 
kutina aiheuttaa myös käyttäytymisen muutoksia, esim. ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat eräs 
tavallisimmista atoopikon iho-oireista. 
 
Koiran kutinan syy on selvitettävä huolellisesti. Jos muuta selittävää syytä ei löydy ja koiralla on 
atopiadiagnoosin tekemiseen oikeuttavat oireet, koiralle tehdään joko ihotesti tai allergiavasta-aineita 
etsitään verestä. Koiran atopian hoitoon käytetään monia eri hoitomuotoja. Kaikkein tärkein on 
allergeenialtistuksen vähentäminen esim. toistuvien pesujen ja ympäristön saneerauksen avulla. Jollei 
näiden toimenpiteiden ja sekundaaristen bakteeri – ja hiivatulehdusten hallinnalla päästä riittävään 
lopputulokseen, voidaan allergiatestin tulosten perusteella aloittaa siedätyshoito ja/tai lääkehoito. 
Tutkimusten mukaan noin 3-15 % kaikista koirista kärsii atopiasta, mutta vain hyvin pieni osa näistä johtuu 
ruoka-aine yliherkkyydestä. Suurin osa (90 %) koirien allergisista iho-oireista on hengitystieperäisiä (atopia), 
vain 10 % oireista johtuu ruoka- aineista ja suuri osa näistä ruoka-aine allergikoista kärsii myös atopiasta 
samanaikaisesti. Ruoka-aineperäisten allergioiden iho-oireet eivät kuitenkaan millään tavoin kliinisesti 
poikkea atooppisista iho-oireista, mutta kohdistuvat etupäässä oireilevan koiran korviin. Atopian on 
ehdotettu olevan mahdollisesti yleisempää nartuilla. Se ilmenee 6kk-7v koirilla. Se saattaa olla kausittaista. 
Suhteellinen riski boksereilla 5.8 (Gough Alex & Thomas Allison, Breed Predispositions to Disease in Dogs, 
Blackwell Publishing, 2004).  
 
Ruoka-aineallergiassa ei ole todettu eroa sukupuolten välillä, useat tapaukset ilmenevät nuorilla koirilla. 
Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet rotualttiuden, erään tutkimuksen mukaan suhteellinen riski 4.3 (Gough 
Alex & Thomas Allison, Breed Predispositions to Disease in Dogs, Blackwell Publishing, 2004).  
 
Krooniset ihosairaudet vaativat usein koko elämän kestävää lääkitystä tai erikoisruokavaliota. Vaikeat atopiat 
vaikeuttavat myös koiran arki- ja harrastuselämää koiran kipuillessa. Tämä vaikuttaa myös osaltaan 
koekäynteihin, sillä lääkityksessä oleva koira ei voi kilpailla kokeissa.  
 
Furunkuloosi:  
(Lähde: ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema) 
Furunkuloosin (märkivät paiseet tassuissa) syyt ovat osittain edelleen hämärän peitossa, mutta on epäilty, 
että taustalla olisi immunologinen tulehdusreaktio revenneistä karvatupista vapautuneeseen materiaaliin, 
kuten keratiiniin ja triglyserideihin.  Laukaisevana tekijänä on usein mekaaninen trauma, tulehdus, loiset tai 
allergia. Bokseri on lyhytturkkisena rotuna alttiimpi kehittämään furunkuloosin pitkäturkkisiin verrattuna. 
Hoidon perustana on altistavien tekijöiden, kuten allergioiden aiheuttaman kutinan hoito ja turkin poikki 
hankautumisen estäminen. 
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Nokkosrokko ja angioödeema:  
Bokserilla on taipumus saada pentuna ja nuorena nokkosrokkoreaktio. Tällöin koiran näyttää siltä ikään kuin 
ampiaiset olisivat pistäneet ympäriinsä. Tämän allergisen reaktion aiheuttajaa ei yleensä saada selville. 
Lääkehoitona nokkosrokkoon käytetään ensiapuna kyytabletteja sekä kortisonia. Reaktio voi olla niin raju, 
että koko pää turpoaa muodottomaksi. Nokkosrokko voi uusia. 
 
Demodikoosi eli sikarituppipunkki:  
(lähde:http://www.orionvet.fi/sikaripunkki ja  www.vetcare.fi) 
Sikaripunkki on nimensä mukaisesti sikarin muotoinen ja se elää karvaa ympäröivän ontelon eli karvatupen 
sisällä. Sikaripunkkeja löytyy tavallisesti kaikkien koirien iholta, eivätkä ne yleensä aiheuta koiralle mitään 
harmia. 
 
Sikaripunkkien havaitseminen paljain silmin on mahdotonta ja eläinlääkäri löytää loiset koirasta 
mikroskoopilla tutkittavan ihon raapenäytteen avulla. Sikaripunkit kulkevat perintönä emolta pennuille. 
Siirtyminen tapahtuu pentujen ensimmäisten elinpäivien aikana. Myöhemmin koira ei voi enää saada 
sikaripunkkeja toisilta koirilta. Normaalisti koiran immuunivaste pitää punkkiarmeijan kurissa, mutta joillakin 
yksilöillä sikaripunkit voivat aiheuttaa ikäviäkin ja laajalle levinneitä iho-oireita. Tällöin yksilön immuunivaste 
on todennäköisesti sillä tavoin puutteellinen, ettei se pysty hillitsemään punkkien lisääntymistä. Tällaisia 
yksilöitä ei tulisi käyttää jalostukseen. Ihmisestä sikaripunkit eivät välitä. Hoitona käytetään eläinlääkäriltä 
reseptillä saatavia ulkoloislääkkeitä ja tarvittava hoitoaika on usein pitkä. 
 
Silmäsairaudet  
 
Entropion  
Silmäluomen reunan sisään kääntyminen, jolloin silmäripset ärsyttävät silmää. Jos ärsytys jatkuu pitkään voi 
seurauksena olla myös näön heikkeneminen. Vaikeita tapauksia ei tulisi käyttää jalostukseen. Rodulla alttius, 
periytyvyys polygeenistä.  
 
Ektropion  
Silmäluomen reunan ulos kääntyminen, jolloin silmä altistuu pölylle ja roskille. Voi aiheuttaa jopa kroonista 
silmätulehdusta. Vaikeita tapauksia ei tulisi käyttää jalostukseen. Rodulla alttius, periytyvyys 
todennäköisimmin polygeenistä  
 
Cherry Eye kirsikkasilmä  
Kehittyy tavallisesti nuorelle koiralle, jonka silmät ovat voineet olla jonkin aikaa ärtyneet. Tällöin kolmannen 
silmäluomen sisäpinnan tulehtunut ja suurentunut kyynelrauhanen kasvaa niin suureksi että se pullistuu 
esiin silmäkulmasta. Hoitamattomana se saattaa peittää koko silmän. Alttiutta rodussa, mahdollisesti 
periytyvää.  
 
Sarveiskalvohaava ”bokseriulcus” 
Tämä sairaus on rodulle tyypillinen silmän sarveiskalvohaava. Tiedetään että bokeriulcukseksi kutsuttu 
sarveiskalvohaava ei synny tapaturmaisesti. Se on kytköksissä rotuun, ei sukulinjoihin. Sarveiskalvohaava 
hoidetaan tavallisen haavan tapaan. Bokseriulcuksen paranemisnopeus on normaalia hitaampaa. 
 
Muut 
 
Kivesvikaisuus  
Kivesvikaisuus tarkoittaa sitä, että uroksen toinen tai molemmat kivekset jäävät laskeutumatta normaalisti 
vatsaontelosta kivespussiin. Kives voi jäädä joko vatsaontelon sisään tai nivusalueelle ihon alle. 
Piilokiveksellä on normaalia suurempi taipumus kehittyä kivessyöväksi, joten piilokiveksen poistaminen 
kirurgisesti on suotavaa. Kivesvikaisuus kehityspuutos, jonka uskotaan olevan sukupuoleen sitoutuneesti 

http://www.vetcare.fi/
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periytyvä, autosomaali resessiivinen ominaisuus. Boksereilla on kohonnut riski. Boksereilla piilokiveksen 
paikka hyvin vaihteleva verrattuna muihin rotuihin (Yates et al., Vet. Rec. 2003; 152(16): 502-4.)  
 
Kivesvian periytymistapaa tai sen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ei ole voitu perinpohjaisesti selvittää. 
Kivesvikaisuus todetaan viimeistään 1-vuotiaana (kasvattajan tulee palauttaa osa kauppahinnasta ostajalle, 
kts. Suomen Kennelliiton sopimus koirankaupasta). Kivesvikaista koiraa ei voi käyttää näyttelyissä tai käyttää 
jalostukseen. Muuhun harrastuskäyttöön kivesvikaisuudella ei ole merkitystä.  
 
Napatyrä  
Napatyrä on vika, jossa suolen osa, vatsapaita tai vatsaontelorasvaa työntyy vatsaontelon seinämän 
ulkopuolelle ihon alle navan kohdalta. Napatyrä on useimmiten todettavissa jo luovutusiässä. Napatyrä 
todennäköisesti periytyy polygeenisesti. Napatyrä ei yleensä aiheuta vakavaa haittaa. Mikäli tyrä on suuri, 
suositellaan sen korjaamista kirurgisesti. Tällöin kasvattaja korvaa leikkauksesta aiheutuneet kulut (kts. 
Suomen Kennelliiton sopimus koiran kaupasta). 
 
Terveyskysely 
 
Jalostustoimikunta julkaisi terveyskyselyn vuonna 2011 ja vuoden 2015 loppuun mennessä siihen oli tullut 
327 vastausta. Niissä mainittiin mm. seuraavaa: 
 
13 % vastanneiden koirista kärsii allergiasta, 22 %:lla on iho-ongelmia, 7 %:lla on ahtaat sieraimet, 12 %:lla 
on sydänsairaus, 24 %:lla on ienkasvaimia, 10 %:lla on muita kasvaimia, 2 %:lla ollut epileptisiä kohtauksia 
(epilepsia on todettu kahdella koiralla) 4 %:lla oirehtivat lonkat, 14 %:lla oirehtii selkä, 4 %:lla oirehtivat 
polvet, 10 %:lla on muita luustosairauksia, 4 %:lla puhkeamaton hammas on aiheuttanut leukaluukystan, 7 
%:lla nartuista on ollut kohtutulehdus, 15 %:lla uroksista eivät olleet kivekset laskeutuneet normaalisti, 14 
%:lla uroksista on ollut joko eturauhasvaivoja tai esinahan tulehduksia, 16 %:lla ollut silmissä ongelmia 
(ylimääräisiä ripsiä, cherry eye, sarveiskalvohaava, tai muita ongelmia).  
 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

 
Boksereiden kuolinsyiden yhteenveto kuolinvuosina 2006–2015 on esitetty taulukossa 17 (KoiraNet). 
KoiraNet -tietokannan perusteella boksereiden keskimääräinen elinikäennuste on 8 vuotta ja neljä kuukautta. 
Kuolemat, jotka johtuvat luustosta (myös selkä), kasvainsairaudet, sydänsairaudet ja munuaissairaudet ovat 
prosentuaalisesti ylivoimaisesti suurimmat bokserin elinikää alentavat sairaudet. Näiden tutkimiseen ja 
parantamiseen on jo osittain puututtu mm. PEVISA:ssa, mutta munuaissairauksiin; niiden tutkimiseen ja 
tiedon lisäämiseen kannattaa panostaa tulevaisuudessa. 
 
Taulukossa 17 olevien kuolinsyiden varmuudesta ei ole tietoa, sillä koirien omistajat lisäävät KoiraNet -
tietokantaan tulokset, eikä ruumiinavauslausunnoista tai -määristä ole tietoja. Ilmoitettuja kuolinsyitä oli 
yhteensä 512.  
 

Kuolinsyy Yhteensä Keskim. elinikä 

Kasvainsairaudet, syöpä  132 8 vuotta 11 kuukautta 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)  86 11 vuotta 10 kuukautta 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu  84 8 vuotta 10 kuukautta 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  40 5 vuotta 4 kuukautta 

Selkäsairaus  34 6 vuotta 7 kuukautta 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus  26 6 vuotta 0 kuukautta 

Sydänsairaus  19 6 vuotta 11 kuukautta 

Luusto- ja nivelsairaus  18 7 vuotta 4 kuukautta 

Tapaturma tai liikennevahinko 14 3 vuotta 2 kuukautta 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=573&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=582&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KSyyPT=-1&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=574&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=66&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=570&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=64&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=65&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=578&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016


56     Suomen Bokseriyhdistys ry 
 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia  12 9 vuotta 5 kuukautta 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia  11 9 vuotta 9 kuukautta 

Hermostollinen sairaus  9 8 vuotta 9 kuukautta 

Immunologinen sairaus  6 4 vuotta 5 kuukautta 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus  4 1 vuotta 7 kuukautta 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 3 6 vuotta 3 kuukautta 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma  3 1 vuotta 2 kuukautta 

Sisäeritysrauhasten sairaus  3 9 vuotta 0 kuukautta 

Iho- ja korvasairaudet  2 6 vuotta 5 kuukautta 

Silmäsairaus  2 10 vuotta 5 kuukautta 

Synnytysvaikeus  2 4 vuotta 4 kuukautta 

Hengitystiesairaus  1 8 vuotta 8 kuukautta 

Kadonnut  1 13 vuotta 7 kuukautta 

Kaikki yhteensä  512 8 vuotta 4 kuukautta 

Taulukko 17. Kuolinsyiden yhteenveto kuolinvuosina 2006–2015 (KoiraNet) 
 
Suomen bokseriyhdistyksen vuonna 2010-2015 tekemän kuolinsyykyselyn perusteella selvisi seuraavaa 
(kyselyyn tuli 105 kpl vastauksia) (kuvio19). 
 

 
Kuvio 19. Kuolinsyyt vuonna 2010-2015 tehdyn kyselyn perusteella (Suomen Bokseriyhdistys). 
Kuviossa 20 olevat kuolinsyyt ovat suurimmalta osin omistajien omia lausuntoja, sillä vain 16 koiraa on 
lähetetty Eviralle avattavaksi. 
 
Eviran patologian laitoksen professorin Marjukka Anttilan mukaan SBY:n ei ole mahdollista saada virallista 
raporttia edes avattujen koirien määrästä, sillä avaukset ovat maksullista toimintaa ja näin ollen 
avausraportti on ainoastaan omistajan luettavissa. SBY korvaa alle 7-vuotiaiden boksereiden 
ruumiinavauslausunnot saadakseen tietoa ruumiinavausraporteista. Kuitenkaan näitä avausraportteja ei ole 
niin paljoa, että niistä voisi vetää luotettavia johtopäätöksiä. Tulevaisuudessa onkin ehkä mietittävä sitä, 
kannattaisiko yhdistyksen nostaa korvattavien lausuntojen ikärajaa entisestään, jotta saataisiin tietoa 
luotettavien johtopäätösten tekemiseksi. 
 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=660&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=575&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=67&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=571&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=70&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=576&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=579&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=69&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=572&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=68&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=667&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=668&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?KSyyPT=580&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Kuollut=1&KVuosiA=2006&KVuosiY=2016
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4.3.4 Lisääntyminen 

 
Bokserin keskimääräinen pentuekoko vuosina 2009 – 2015 on ollut 6 rekisteröityä pentua. Syntyneitä 
pentuja on jonkin verran enemmän, koska osa pennuista kuolee tai lopetetaan ennen rekisteröintiä. 
Pentujen keskimääräisistä syntymäpainoista ei ole kerätty tietoja. 
 
Seuraavat tiedot on kerätty pentueseurannasta 2009 ja 2015 väliltä. Tiedot ovat 285 astutuksesta, joista 270 
johti synnytykseen. 
 
Bokseriurokset astuvat pääsääntöisesti normaalisti. 285 astutuksesta 25 tehtiin keinosiemennyksellä, näistä 
kahdessa tapauksessa mainittiin ongelmat astuttamisessa. 
 
Aineistossa ei ole tietoa tiinehtymisvaikeuksien yleisyydestä, koska siinä on pääosin tiedot vain syntyneisiin 
pentueisiin johtaneista astutuksista. Aineistossa 15 narttua jäi tyhjäksi. 
 
Synnytysongelmia on huomattavan paljon. 270 synnytyksestä normaaleja ongelmattomia synnytyksiä oli 141 
kpl, keisarinleikkaukseen päädyttiin 109 tapauksessa ja muita ongelmia, joissa jouduttiin turvautumaan 
eläinlääkärin apuun, oli 20. Synnytysongelmista esille nousivat polttoheikkoudet (37mainintaa), synnytys ei 
käynnistynyt tai loppui liian aikaisin (5 mainintaa), liian suuria pentuja tai joku pentu poikittain 
synnytyskanavassa (32 mainintaa), vain 1 pentu (5 mainintaa), liian suuret pentueet, joiden takia narttu ei 
pystynyt supistelemaan (4 mainintaa). Polttoheikkoudet, joihin suurin osa edellä mainituista voidaan katsoa 
kuuluvaksi, ovat hyvin merkittävä ongelma ja tulevaisuudessa onkin mietittävä, tulisiko tällaisia narttuja 
käyttää enää jalostukseen. Rodun kotimaassa Saksassa on käytössä järjestelmä, jonka mukaan narttu joutuu 
jalostuskieltoon, mikäli sille on tehty kaksi keisarinleikkausta. Tällaisia rajoituksia tulisi harkita myös meillä. 
 
Bokserinartut ovat suurelta osin hyviä emoja, vain 14 tapauksessa emo tarvitsi apua pentujen hoidossa. 
 
Kuolleena syntyneitä pentuja oli 65 pentueessa. Ennen luovutusikää pentuja kuoli tai lopetettiin 118 
pentueesta. 18 pentueessa syynä oli painon kasvun loppuminen ja sitä seurannut heikentyminen. 
Synnynnäisistä vioista useamman pentueen kohdalla mainittiin ainakin yhdeksi lopetussyyksi kitalaki- tai 
huulihalkio (45 kpl), munuaisvika (4 pentueessa) ja suolistovika (4 pentueessa). Parvo-virukseen kuoli 3 
pentua. Kaikkiaan aineiston keruuajalta oli elävänä syntyneistä pennuista kuollut noin 14 % ennen 
luovutusikää. Luvun järjestelmällinen seuranta on vielä niin lyhytaikaista, että lukemasta ei voi vetää 
tilastollisia johtopäätöksiä. Tämän luvun kehitystä tulisi seurata seuraavan JTO:n yhteydessä. 
 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

 
Bokserilla suurimmat anatomiset sairauksille tai hyvinvointiongelmille altistavat piirteet löytyvät päästä. 
Lyhyt kuono ja pienet sieraimet aiheuttavat hengitysongelmia.  
 
Lisääntymisongelmista liian suuret tai synnytyskanavassa poikittain olevat pennut aiheutuvat ainakin osittain 
bokserin molossityyppisestä rakenteesta: kallo ja rintakehä ovat jo pennuilla leveämpiä kuin 
normaalirakenteisilla roduilla.  
 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

 
Koirien sairauksien ja perimän tieteellinen tutkimus on lisääntynyt viime vuosina tuoden paljon uutta tietoa 
niin sairauksien ja vaivojen yleisyydestä kuin niiden perinnöllisyydestäkin. Kansainvälisessä tutkimuksessa 
bokserit ovat yliedustettuina erilaisten kasvaimien, sydänsairauksien, nivel- sekä hermovikojen otoksissa, 
sillä rotumme kärsii näistä sairauksista enemmän kuin muut rodut. Bokserin perimästä puuttuu voimakkaan 
keinotekoisen valinnan vuoksi isoja vaihtelualueita, joiden on osoitettu liittyvän sekä ulkomuodollisiin 
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seikkoihin, kuten kallon muotoon, mutta myös sairauksiin, kuten sydäntauteihin. Tutkimuksista käy myös 
ilmi, ettei alle kolmivuotiaan sydänkuuntelu välttämättä takaa tervettä sydäntä tai indikoi sairautta, vaikka 
systemaattisella sydänkuunteluseulonnalla on saatu hyviä tuloksia sydänsairauksien karsimisessa. Useille 
sydänsairauksille ja kasvaimille on löydetty nk. geenimerkki, ja olisikin rodun kannalta edullista, jos yhä 
useampi bokseri luovuttaisi verta tutkimuksen käyttöön ja ennen kaikkea, jos bokserinomistajat pitäisivät 
geeniverinäytteeseen liittyvät terveystietolomakkeet ajan tasalla. Tulevaisuudessa meille voi tarjoutua 
mahdollisuus karsia jalostuskäytöstä ne yksilöt, joiden todennäköisyys sairastua on suuri. (ISI Web of 
Knowledge (kansainvälinen tieteellisten julkaisujen hakukone), hakusana Boxer). Suomalaisia 
bokseriverinäytteitä on annettu Hannes Lohen tutkimusryhmän käyttöön 453 kappaletta (02-2016). 
(www.koirangeenit.fi ) 
 
Boksereiden terveysongelmat ilmentyvät yleensä vasta myöhemmällä iällä. Jotta jalostuskäytöstä voitaisiin 
karsia yksiöitä tai sukulinjoja, jotka periyttävät sairautta, tulisi jalostukseen käytettävien koirien ikää nostaa. 
Hitaasta kehityksestä johtuen myöskään luonnetta mittaavat kokeet eivät ehdi kertoa koiran 
ominaisuuksista ennen sen pennutusta.  
 
Yksi mahdollisuus tarkastella bokserin terveyttä ja rakennetta on ns. AD-koe (Ausdauerprüfung; 
kestävyyskoe). Kokeen tarkoitus on antaa näyttöä siitä, että koira kykenee suoriutumaan määrätyn 
tasoisesta fyysisestä rasituksesta vailla suurempia väsymysoireita. Koiran rakenteen kohdalla tämä vaadittu 
rasitus voi muodostua vain juoksusuorituksista, joista tiedämme, että ne asettavat suurempia vaatimuksia 
koiran sisäelimille, varsinkin sydämelle ja keuhkoille sekä varsinaisille liikuntaelimille. Juoksusuoritukset 
tuovat myös koiran muita ominaisuuksia esiin, kuten temperamentin ja kovuuden. Jos koira suoriutuu 
kokeesta vaivatta, on se todiste koiran terveydestä sekä siitä, että koiralla on toivomiamme ominaisuuksia. 
(Säännöt ja lisätietoja  
http://www.bokseriyhdistys.fi/jalostusjakasvatus/106 .)  
 
Rodun keskeisimmät terveysongelmat ovat kasvaimet, sydänsairaudet ja selän spondyloosi. Niitä on hyvin 
suurella osalla koirista ja ne myös ovat tappavimmat ongelmat. Syövän ja kasvaimien yleisyyden ja niiden 
aiheuttamien kuolemien vähentämiseksi tulisi pyrkiä toimimaan aktiivisesti, mutta se on erittäin haastavaa, 
sillä syövän periytymisestä ja synnyinmekanismeista ei ole varmuutta.  Synnytyskanavaan jääneet pennut, 
polttoheikkoudet ja niistä johtuvat keisarinleikkaukset ovat prosentuaalisesti myös merkittävä ongelma 
synnytyksien yhteydessä.  
 

4.4 Ulkomuoto 

 
Lokakuussa 2009 Suomen Bokseriyhdistys esitti Suomen Kennelliiton pyynnöstä lausuntonsa koskien 
bokserin ulkomuotoarvostelussa huomioitavia piirteitä. Kyse oli Kennelliiton hankkeesta koota 
ulkomuototuomareille tarkoitettu ohjeistus, jossa kiinnitetään tuomarikunnan huomiota eri roduissa 
esiintyviin liioiteltuihin piirteisiin ja painotetaan terveen rakenteen suosimista ulkomuotoarvostelussa.  
Rotujärjestö mainitsi tässä ensimmäisessä lausunnossaan kolme melko yleistä ongelmaa: liian lyhyet kuono-
osat, avoimet silmäluomet ja iho-ongelmat. Lisäksi mainittiin käyttäytymiseen liittyvistä vaatimuksista sekä 
häntämutkan vaikutuksesta arvosteluun. Huomiot ovat varsin ajankohtaisia edelleen ja siksi myös nämä 
kommentit on sisällytetty seuraavaksi esitettävään rotumääritelmän tulkintaan. 
 
Kennelliiton julkaisema uusin versio ohjeistuksesta on 1.6.2015 voimaan tullut ohje ulkomuototuomareille, 
jonka otsikkona on ”Rotukohtaiset ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta ulkomuotoarvostelussa” 
(RKO). Ohjeen johdannossa todetaan yleisesti, että rotumääritelmät eivät kuvaile liioiteltuja piirteitä, 
mutta rodunomaisten yksityiskohtien kuvailemiseen käytetyt sanamuodot saattavat johdattaa 
tuomareita ja kasvattajia tulkintoihin, joiden vuoksi äärimmäistä tyyppiä edustavia yksilöitä suositaan 

http://www.koirangeenit.fi/
http://www.bokseriyhdistys.fi/jalostusjakasvatus/106
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näyttelyissä ja jalostuksessa. Bokseri  kuuluu brakykefaalisiin eli lyhytkalloisiin rotuihin. Näiden tyypilliset 
rotupiirteet ilmenevät eriasteisina kallossa, kuonossa, leuoissa, silmissä, rintakehässä ja ihossa. 
Rotutyypillisen rakenteen liioittelu voi aiheuttaa näissä roduissa vakavia ongelmia, joista erityisesti 
mainittakoon hengityksen ja ruumiinlämmön säätelyn ongelmat. Bokserirodun 
ulkomuototuomarikoulutuksessa on jo monen vuoden ajan kiinnitetty huomiota tähän, ja olemme 
halunneet painottaa oikeaa rotutyyppiä, joka ei koskaan tarkoita liioiteltuja rotupiirteitä. 
 
RKO:ssa bokserin osalta mainitaan tarkkailtaviksi hengitys ja iho. Kuorsaava hengitysääni ja suun 
pitäminen auki voivat johtua erittäin lyhyestä kuonosta, ahtaista hengitysteistä ja/tai ahtaista sieraimista. 
Ohjeessa mainitaan, että bokserin rotumääritelmän mukaan "kuononselän pituuden suhde kallon 
pituuteen on 1:2", joten kuonon ei siis tule olla äärimmäisen lyhyt. Edelleen ohjeessa sanotaan, että 
hampaiden tulee olla terveet ja rotumääritelmän mukaiset. Ärtynyt iho ja värjäytymät on huomattava 
arvostelussa. Kiteytettynä voidaan todeta, että tavoitteena on terve hengitys, oikeat pään mittasuhteet, 
hyvät hampaat ja iho. 
 

 
4.4.1 Rotumääritelmä 
Bokserin rotumääritelmä n:o 144, hyväksytty FCI 9.7.2008, suomennos SKL-FKK 27.11.2008; suorat 
lainaukset kursivoitu. 
 
YLEISVAIKUTELMA: 

Keskikokoinen, lyhytkarvainen, vankka koira, jolla on lyhyt, neliömäinen rakenne ja vahva 
luusto. Voimakkaasti kehittynyt, kuiva lihaksisto on selvästi erottuva. Liikkeet ovat eloisat, 
voimakkaat ja ylväät. Bokseri ei saa vaikuttaa kömpelöltä eikä raskaalta, ei kevytrunkoiselta 
eikä ilmavalta. 

 
Huomioita: 
Luuston vahvuus on asia, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Bokseri ei saa koskaan vaikuttaa kevyeltä 
eikä ilmavalta, tosin ei myöskään liian raskaalta. Suomalaiset bokserit ovat usein turhan kevytluustoisia, 
melko hentoja koiria, joiden yleisvaikutelma ei ole vankka ja raajojen luusto on riittämätön. 
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: 

a) Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen: runko on neliömäinen, ts. rajoittavat suorat 
muodostavat neliön (yksi vaakasuora, joka sivuaa koiran selkää ja kaksi pystysuoraa, joista 
toinen koskettaa lapaluun kärkeä ja toinen istuinluun kyhmyä). 
b) Rinnansyvyyden suhde säkäkorkeuteen: rintakehä ulottuu kyynärpäiden tasolle; 
rinnansyvyys on puolet säkäkorkeudesta. 
c) Kuononselän pituuden suhde kallon pituuteen on 1:2 (mitattuna kuonon kärjestä silmän 
sisäkulmaan ja sisäkulmasta niskakyhmyyn). 

 
Huomioita: 
Rungon neliömäisyys on ominaisuus, josta ei saa tinkiä. Suomessa esiintyy nykyään liian paljon sekä 
pitkärunkoisia että matalaraajaisia yksilöitä. Rungon pituus muodostuu liian pitkästä lanneosasta, usein 
tähän ominaisuuteen yhdistyy myös lyhyt rintakehä. Tällöin bokserin rakenne ei ole tasapainoinen eikä 
tarkoituksenmukainen. 
 
Kuononselän pituuden suhde kallon pituuteen on erityisen tärkeä ns. päärodulle, johon bokseri lukeutuu. 
Tähän tulisikin kiinnittää enemmän huomiota jalostuksessa. Tässä kohdin meiltä esiintyy kahta ongelmaa: 
tyhjiä ja litteitä kuono-osia ja liian lyhyitä kuono-osia. 
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Bokseri on ns. ”päärotu” jolle pää antaa rodun erityisleiman ja tekee lyhytkarvaisesta, neliömäisestä ja 
atleettisesta yleiskoirasta juuri bokserin. Päähän liittyen haluamme kommentoida melko yleistä virhettä, 
lyhyitä kuono-osia. Bokserin kuono-osan pituuden tulee olla yksi kolmasosa koko pään pituudesta. 
Havainnollisempi tapa nähdä nämä mittasuhteet on ajatella kuonon olevan puolet kallon pituudesta. Liian 
lyhyt kuono-osa estää normaalin hengittämisen ja merkitsee mm. liian ahdasta nielua. Liian lyhyt kuono-osa 
yhdistyy usein ns. yli- tai hypertyyppiseen pään kokonaisuuteen: raskas leveähkö tai leveä kallo, matala otsa 
ja riittämätön otsapenger. 
 
Otamme tällä kommentilla tietoisen riskin, sillä rotujen ei-toivottujen erityispiirteiden arvottaminen ja 
ohjeiden soveltaminen ulkomuotoarvostelussa on subjektiivinen tapahtuma. Bokserilla ei saa olla pitkä 
kuono-osa ja se saa läähättää jopa äänekkäästi juostessaan! Vaivattoman hengityksen arvioiminen on 
rotukohtainen taito. Energisen käyttäytymisensä vuoksi bokseri on näyttelykehässä usein hyvin innoissaan ja 
pyrkii huomioimaan ja kokemaan kaiken mahdollisen mahdollisimman lyhyessä ajassa – tällöin hengityskin 
kiihtyy ja saattaa olla äänekästäkin. Tuomarin arvioitavaksi jää, mikä on epänormaalia ja mikä nousseesta 
sykkeestä johtuvaa. Tuomari voi aina ohjeistaa esittäjää rauhoittamaan koiraa liikkeelle lähdettäessä. 
Hengityksen on oltava normaalia koiran ollessa paikallaan ilman kiihottavia ärsykkeitä. 
 
PÄÄ: 

Antaa bokserille rodunomaisen leiman ja sen tulee olla oikeassa suhteessa runkoon. Pää ei saa 
vaikuttaa liian kevyeltä eikä liian raskaalta. Kuonon tulee olla mahdollisimman leveä ja 
voimakas. Pään kauneus perustuu kuonon ja kallon tasapainoiseen suhteeseen. Edestä, 
ylhäältä tai sivulta katsottuna kuonon tulee olla aina oikeassa suhteessa kallo-osaan, ts. 
kuono ei milloinkaan saa vaikuttaa pieneltä. Pään tulee olla kuiva, siinä ei saa olla ryppyjä. 
Koiran ollessa erityisen tarkkaavainen kallo-osaan syntyy luonnostaan ryppyjä. 
Poikittaispoimut ovat aina havaittavissa kuonontyven kummallakin puolella. Tumma maski 
rajoittuu kuono-osaan ja sen tulee erottua selvästi muusta pään värityksestä, jotta ilme ei 
vaikuta synkältä. 

 
KALLO-OSA: 

Kallo: Kallon tulee olla mahdollisimman kapea ja kulmikas. Se kaareutuu hieman, se ei ole 
pallomaisen lyhyt, ei litteä eikä liian leveä; takaraivo ei saa olla liian korkea. Otsauurre on vain 
heikosti havaittava, varsinkaan silmien välissä se ei saa olla liian syvä. Otsapenger: Otsa 
erottuu selvästi kuononselästä. Kuononselkä ei saa työntyä bulldoggimaisesti 
otsapenkereeseen eikä myöskään olla laskeva. 

 
KUONO-OSA: 

Kirsu: Leveä, musta ja hieman nouseva; sieraimet ovat suuret. Kirsun kärki sijaitsee hieman 
korkeammalla kuin sen tyvi. 
Kuono-osa: Voimakkaasti kolmeen suuntaan kehittynyt, ei siis suippo eikä kapea, ei lyhyt eikä 
litteä. Kuonon ulkomuotoon vaikuttavat a) leukojen muoto, b) kulmahampaiden asento ja c) 
huulten paksuus ja muoto. Kulmahampaiden tulee olla mahdollisimman kaukana toisistaan ja 
pitkät, mikä tekee kuonon edestä katsottuna leveäksi, lähes neliömäiseksi. Kuonon etureuna 
muodostaa sivusta katsottuna kuononselän kanssa tylpän kulman. Edestä katsottuna ylä- ja 
alahuulen reunat koskettavat tiiviisti toisiaan. Leuka, ts. alaleuan ylöspäin kaareutuva osa 
huulineen, ei saa ulottua huomattavasti ylähuulen eteen, mutta vielä vähemmän hävitä sen 
alle. Alaleuan tulee olla edestä ja sivulta katsottuna selvästi havaittavissa. Alaleuan etu- ja 
kulmahampaat tai kieli eivät saa näkyä suun ollessa kiinni. Ylähuulen uurre on selvästi 
havaittavissa. 
Huulet: Viimeistelevät kuonon muodon. Ylähuuli on paksu ja täyteläinen ja täyttää sen tilan, 
joka muodostuu alaleuan kaartuessa ylähuulen eteen. Alaleuan kulmahampaat tukevat 
ylähuulta. 
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Leuat / hampaat / purenta: Alaleuka työntyy yläleuan eteen kaartuen hieman ylöspäin. 
Yläleuka kiinnittyy kallo-osaan leveästi ja kapenee vain hieman kohti kärkeä. Etuhampaat ovat 
mahdollisimman säännölliset ja suorassa rivissä, kulmahampaat kaukana toisistaan ja melko 
kookkaat. Voimakas ja terve alapurenta. 
Posket: Oikeassa suhteessa voimakkaaseen leukaan korostumatta kuitenkaan liikaa. Ne 
pikemminkin sulautuvat kuonoon kevyesti kaareutuen. 
Silmät: Tummat; eivät liian pienet, eivät ulkonevat eivätkä liian syvällä sijaitsevat. Ilme 
kuvastaa tarmokkuutta ja älykkyyttä, se ei saa vaikuttaa uhkaavalta eikä pistävältä. 
Silmäluomien tulee olla tummat. 
Korvat: Luonnolliset, sopivan kokoiset ja mahdollisimman ylös kallon sivuille kiinnittyneet. 
Lepoasennossa korvat ovat poskenmyötäiset ja laskeutuvat etenkin koiran ollessa 
tarkkaavainen siten, että muodostuu selvä, eteenpäin suuntautunut laskos. 

 
Huomioita: 
Pään koon ja vahvuuden tulee olla oikeassa suhteessa runkoon. Se ei saa vaikuttaa liian raskaalta tai kevyeltä. 
Kuono-osan tulee olla mahdollisimman leveä ja voimakas, eikä se saa koskaan vaikuttaa pieneltä. Liian 
lyhyeen kuono-osaan saattaa liittyä ahtaat sieraimet, mikä voi osaltaan vaikeuttaa hengitystä. Liian pieniä 
sieraimia ei kokemuksemme mukaan kuitenkaan boksereilla Suomessa esiinny kovinkaan usein. Sierainten 
poikkeava koko tulee kuitenkin aina huomioida yhtenä yksityiskohtana. 
 
Kallo-osan tulee olla mahdollisimman kapea ja kulmikas, otsapenger erottuu selvästi kuononselästä. Kevyt, 
tyvestään riittämätön ja litteä kuono-osa yhdistettynä matalaan otsapenkereeseen pilaa rodunomaisen 
ilmeen, mikä on Suomessa valitettavan yleinen ongelma. 
 
Haasteena Suomessa ovat heikot ja kapeat alaleuat, jolloin leuan kaaresta ei tule riittävän voimakasta. 
Hampaat ovat usein liian pienet. Bokserin leuat on tarkoitettu vahvoiksi, ja vahvoihin leukoihin pitäisi aina 
kuulua terve normaali hampaisto. Alapurennan tulee olla voimakas ja terve, ei kuitenkaan koskaan liian 
runsas eli pitkä. Vinot, pitkät ja kapeat purennat ovat asioita, joita jalostuksella tulisi pyrkiä parantamaan. 
Näihin piirteisiin olisi kiinnitettävä huomiota, sillä tällaiset ominaisuudet eivät ole yksinomaan rodun 
esteettinen virhe, vaan saattavat pahimmillaan vaikeuttaa bokserin jokapäiväistä elämää (mm. syöminen). 
Liian avoimet, roikkuvat alaluomet ovat yleinen piirre etenkin nuorilla koirilla. Useimmiten tämä ongelma 
poistuu bokserin kasvaessa ja kehittyessä täyteen mittaansa. Tämä on kuitenkin ei-toivottu ominaisuus, 
jonka yleistyminen edellyttää kasvattajilta huomiota. Silmien terveyden kannalta avoimet alaluomet ovat 
haitalliset. Aikuisen bokserin silmäluomien tulee aina olla tiiviit, muutoin sen ilme, jonka tulisi olla älykäs ja 
tarmokas, menee pilalle. 
 
KAULA: 

Selväpiirteinen niska jatkuu tyylikkäästi kaartuneena säkään asti. Kaulan tulee olla pitkä, 
pyöreä, voimakas, lihaksikas ja kuiva. 

 
Huomioita: 
Bokserin ryhdikkääseen ja tyylikkääseen olemukseen liittyy oleellisesti pitkä ja kuiva kaula. Suomessa on 
runsaasti ongelmia liian lyhyiden ja paksujen kaulojen kanssa. Usein vielä kaulanahka on löysä, mikä 
pahentaa vaikutelmaa entisestään. Myös tehokkaiden tasapainoisten liikkeiden kannalta kaulan merkitys 
korostuu. 
 
RUNKO: 

Neliömäinen. Raajat ovat tanakat ja suorat. 
Säkä: Selvästi erottuva. 
Selkä: Lanneosa mukaan luettuna lyhyt, tiivis, suora, leveä ja voimakaslihaksinen. 
Lantio: Hieman laskeva, hieman kaartuva ja leveä. Lantion tulee olla pitkä ja varsinkin 
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nartuilla leveä. 
Rintakehä: Syvä, ulottuu kyynärpäiden tasolle. Rinnansyvyys on puolet säkäkorkeudesta. Hyvin 
muodostunut eturinta. Kylkiluut ovat selvästi kaarevat, mutta eivät tynnyrimäisesti 
pyöristyneet; ulottuvat pitkälle taakse. 
Alalinja ja vatsa: Alalinja nousee taaksepäin tyylikkäästi kaartuen. Kupeet ovat lyhyet, tiiviit ja 
hieman sisäänpäin vetäytyneet. 

 
Huomioita: 
Neliömäisyys on ehdottoman tärkeää, mutta Suomessa on runsaasti liian pitkärunkoisia boksereita (ks. 
huomiot kohtaan Tärkeitä mittasuhteita). Selän pitää olla lyhyt, tiivis ja suora. Tässä on haaste kasvattajille, 
sillä köyristyvät selät ja lanneosat ovat aivan liian yleinen ongelma. 
Bokserin eturinta on hyvin muodostunut ja kylkiluut selvästi kaarevat, tällöin myös rungon tilavuus on sopiva. 
Jonkin verran suomalaisissa boksereissa esiintyy litteitä riittämättömiä runkoja. 
 
HÄNTÄ: 

Kiinnittynyt mieluummin ylös kuin alas. Häntä on normaalin mittainen ja jätetään 
luonnolliseksi. 

 
Huomioita: 
Häntämutkan vaikutus bokserin ulkomuotoarvostelussa on jätetty arvostelevan tuomarin ratkaistavaksi  
periaatekysymyksenä. Luonnonhäntäinen bokseri ei ole tasavertaisessa asemassa typistetyn bokserin kanssa, 
mutta typistettyhäntäisiä boksereita ei Suomessa näyttelykehissä enää näy. Osallistumisoikeus 
koiranäyttelyihin Suomessa on vain sellaisilla typistetyillä koirilla, jotka ovat syntyneet viimeistään 
31.12.2000. 
 
RAAJAT 

ETURAAJAT: Eturaajojen tulee olla edestä katsottuna suorat, yhdensuuntaiset ja 
vahvaluustoiset. 
Lavat: Pitkät ja viistot, kiinteästi rungon myötäiset, eivät liioitellun lihaksikkaat. Olkavarret: 
Pitkät ja suorassa kulmassa lapaluihin nähden. 
Kyynärpäät: Eivät liikaa sisään eivätkä ulospäin kääntyneet. 
Kyynärvarret: Pystysuorat, pitkät ja kuivalihaksiset. 
Ranteet: Voimakkaat ja selväpiirteiset, eivät kuitenkaan liiaksi erottuvat. 
Välikämmenet: Lyhyet ja lähes pystysuorat. 
Etukäpälät: Pienet, pyöreät ja tiiviit. Päkiät ovat täyteläiset ja lujat. 
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat hyvin voimakaslihaksiset ja takaa katsottuna suorat. Lihakset 
ovat vahvat ja sulavalinjaiset. 
Reidet: Pitkät ja leveät. Lantio- ja polvikulmat ovat mahdollisimman selvät. 
Polvet: Asettuvat koiran seistessä vapaasti niin eteen, että sivuavat lonkkaluun kärjestä 
maahan vedettyä pystysuoraa linjaa. 
Sääret: Erittäin lihaksikkaat. 
Kintereet: Voimakkaat, selväpiirteiset, eivät kuitenkaan liiaksi erottuvat. Kinnerkulma on 
noin140°. 
Välijalat: Lyhyet, alustaan nähden noin 95 - 100°:n kulmassa. 
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pitemmät ja tiiviit. Päkiät ovat täyteläiset ja lujat. 

 
Huomioita: 
Suorat eturaajojen, lapojen ja olkavarsien, kulmaukset ovat olleet rodulle ongelmana vuosikausia. Viime 
vuosina ranteet ovat ilahduttavasti tiivistyneet. Takaosissa on rodussamme paljon rakenteellisia ongelmia: 
jyrkkä lantio, niukat polvikulmaukset, kapeat reidet ja heikot kintereet. Erityisesti etuosan ongelmat 
rajoittavat pahimmassa tapauksessa merkittävästi bokserin toimintaa palveluskoirana tai muussa 
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fyysisemmässä harrastuksessa. Koiran liikkuessa sen etuosa ottaa vastaan kovimman rasituksen, joten 
normaalilla tavalla kulmautunut bokseri on kestävin harrastuskoira. 
 
LIIKKEET: 

Eloisat, voimakkaat ja ylväät. 
 
Huomioita: 
Jotta bokserin liikkeet olisivat riittävän tehokkaat ja maatavoittavat, on sen rakenteen ja erityisesti 
kulmausten oltava normaalit. Tehokkaassa liikunnassa bokseri käyttää raajojaan ja koko kehoaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla, ja silloin on etuaskeleen ulottuvuus hyvä ja taka-askeleen potku ja 
takaraajojen työntö ovat asianmukaiset. Yleisimmät virheet suomalaisten boksereiden liikkeissä ovat lyhyet 
askeleet ja riittämätön voimakkuus. Kun lantio on jyrkkä ja takakulmaukset riittämättömät, takaraajat jäävät 
liikkeissä rungon alle. Usein näkyy myös kovin kapeita ja/tai kinnerahtaita takaliikkeitä ja töksähteleviä tai 
löysiä etuliikkeitä. 
 
NAHKA: 

Kuiva, joustava ja poimuton. 
 
Huomioita: 
Bokserilla tulee olla terve iho, eli ei karvattomia alueita, silmin näkyvää ärsytystä tai ihon eritteistä tai muista 
syistä johtuvaa karvapeitteen värjäytymistä. Poikkeamat on huomioitava ulkomuotoarvostelussa. 
 
KARVAPEITE 

KARVA: Lyhyttä, kovaa, kiiltävää ja rungonmyötäistä. 
VÄRI: Keltainen tai juovikas. Keltaisen värin kirjo on vaaleankeltaisesta tumman punaruskeaan, 
välimuodot ovat kuitenkin toivotuimmat (punakeltainen). Musta maski. Juovikkailla yksilöillä 
on yllämainitun sävyisellä keltaisella pohjalla kylkiluiden suuntaisia tummia tai mustia juovia. 
Pohjavärin ja juovien tulee selvästi erottua toisistaan. Valkoiset merkit eivät periaatteessa ole 
virheelliset ja ne voivat vaikuttaa jopa miellyttäviltä. 

KOKO JA PAINO 
Säkäkorkeus: Uroksilla 57 - 63 cm ja nartuilla 53 - 59 cm mitattuna säästä kyynärpään kautta 
maahan. 
Paino: Uroksilla yli 30 kg (jos säkäkorkeus on noin 60 cm) ja nartuilla noin 25 kg 
(säkäkorkeuden ollessa noin 56 cm). 

 
Huomioita: 
Joitakin vuosia sitten suuret, raskaat yksilöt olivat ongelma, mutta vaikuttaa siltä, että siitä on päästy eroon 
jalostuksen myötä. On tärkeää muistaa että bokseri on keskikokoinen rotu, joten liian pieneksi ja kevyeksi se 
ei myöskään saa mennä. 
 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

 
Seuraavassa taulukossa (taulukko 18) on vuosina 2010–2014 syntyneiden eri boksereiden näyttelykäynnit. 
Karkeasti arvioiden alle puolet kustakin ikäluokasta käy näyttelyissä, luonnollisesti viime vuonna syntyneillä 
luku on selvästi pienempi. Eri nartut käyvän enemmän näyttelyissä kuin eri urokset ja nartuilla on myös 
kaiken kaikkiaan huomattavasti enemmän näyttelykäyntejä kuin uroksilla. 
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Syntymävuosi 2010 2011 2012 2013 2014 

Uroksia 32 31 32 26 19 

Narttuja 64 46 50 41 33 

Yhteensä 96 77 82 67 52 

Taulukko 18: 2010–2014 syntyneiden bokserien näyttelykäynnit 

Taulukossa 19 on esitetty edellisen taulukon koirien saamien parhaiden laatumainintojen jakauma. 

 

Syntymävuosi 0 EVA T H EH ERI 

2010 0 0 0 2 24 69 

2011 0 0 0 6 18 53 

2012 0 1 0 2 14 65 

2013 0 0 0 3 15 49 

2014 0 0 0 1 18 33 

Taulukko 19: 2010–2014 syntyneiden bokserien näyttelykäynnit saamien parhaiden laatumainintojen 
jakauma 
 
Taulukkoon 20 on koottu bokserien kaikki näyttelykäynnit 2010–2015.  
 

Vuosi Näyttelykäynnit Näyttelyitä 

2015 687 65 

2014 786 69 

2013 842 68 

2012 869 71 

2011 915 71 

2010 982 68 

Taulukko 20: Boksereiden määrä näyttelyissä vuosittain 2010-2015 
 
Vuosittain järjestettävään ZTP-testiin kuuluu suojeluosuuden lisäksi kaksi osuutta, joissa koiran ulkomuoto ja 
liikkeet käydään yksityiskohtaisesti läpi. Testissä on käynyt vuodesta 1994 eteenpäin yhteensä 189 koiraa, 
jotka kaikki ovat läpäisseet testin ulkomuoto-osuuden (keskimäärin 9 koiraa/testi, yhtenä vuonna testiä ei 
järjestetty, koska ilmoittautuneita ei ollut riittävästi). (Ks. 4.2.5.) Myös näyttelyarvostelut (taulukko 19) 
tukevat päätelmää suomalaisten boksereiden rodunomaisesta ulkonäöstä.  
 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
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Alun perin bokserin esi-isien, bullenbeissereiden, tehtävänä oli toimia suurriistan metsästäjän apuna. Ne 
tarttuivat kiinni ajokoirien esiin ajamaan riistaan ja pitivät saalista puruotteella paikoillaan kunnes metsästäjä 
tuli sen lopettamaan. Tästä johtuen jalostusvalintojen kriteerinä olivat mm. leveät vahvat leuat ja nouseva 
kirsu. Leveä suu ja leuat takasivat pitävän otteen riistasta, nouseva kirsu helpomman hengityksen estäen 
riistan veren valumisen sieraimiin koiran pidellessä kiinni saaliista. 
 
Tämän päivän bokseri on tarkoitettu seura-, suojelu- ja palveluskoiraksi. Tavoitteemme on säilyttää bokseri 
monipuolisena harrastuskoirana ja painottaa erityisesti sen käyttöä palveluskoirana. Kuten edellä esitetyistä 
rotumääritelmän huomioista tulee selvästi esille, bokserin rakenteen tulee olla sellainen, että koira kestää 
kovaakin rasitusta. Mahdollisimman normaali terve rakenne rungossa ja raajoissa sekä rodunomainen, mutta 
liioittelematon pää takaavat rodun aseman sekä perhe- että käyttökoirana, sillä niillä ominaisuuksilla 
bokserin edellytykset elää ja toimia itseään liikaa kuluttamatta ovat helpommin saavutettavissa. 

 
4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

 
Edellisten kohtien perusteella keskeisimmiksi ongelmakohdiksi voidaan todeta: 

 mittasuhteet: liian pitkä runko, matalaraajaisuus 

 luuston vahvuus: kevytrakenteisuus, ilmavuus 

 pää: kevyt, tyvestään riittämätön ja litteä kuono-osa yhdistettynä matalaan otsapenkereeseen; liian 
lyhyt kuono-osa; heikko, kapea alaleuka 

 leuat ja hampaat: riittämätön leukojen voimakkuus; pienet heikot hampaat  

 raajat: suorat eturaajojen, lapojen ja olkavarsien, kulmaukset; jyrkkä lantio, niukat polvikulmaukset, 
kapeat reidet ja heikot kintereet 

 liikkeet: tehoton liikunta, lyhyt askel ja riittämätön voima. 

 
5 YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 
TOTEUTUMISESTA 
 
 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
 
Taulukoissa 21 ja 22 on kuvattu käytetyimpien urosten ja narttujen jälkeläistilasto rekisteröintivuosilta 
20011–2015 (KoiraNet). 
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Taulukko 21. Urosten jälkeläistilasto jälkeläisten rekisteröintivuosilta 2011–2015. (KoiraNet ) 
 

 
 
 
 
  

Pentuja tilastointiaikana Jälkeläisten lonkat Pentujen sydän- ja luonnetilastot (18.2.2016)

Uros Synt. vuosi Pentueet Yhteensä

Vuoden 

aikana

Toisessa 

polvessa

Pentuja 

yhteensä Tutkittu Sairas Tutkittu% Sairas%

Sydän ei sivuääniä / 

sivuääni kuuluu

Sydämiä 

tutkittu 

yhteensä

Sydäntutk

imus% PK PAKK MH LT

1 PLAYBOX'S WARLOCK 2011 13 66 38 66 5 2 8 % 40 % 5/1 6 9 % 1

2 LIBERUM AVIS AUT CAESAR 2009 10 64 6 64 69 27 12 39 % 44 % 22/2 24 35 % 4 3 10

3 NAPMARY'S BORN TO BE WITH YOU 2009 11 59 15 13 59 9 5 15 % 56 % 8/3 11 19 % 2

4 SAMBUCA DELLA CADORMARE 2007 8 56 0 18 63 19 1 30 % 5 % 18/2 21 33 % 1 3 6 2

5 LINK LOGOS AMOTEAMO 2009 10 42 0 17 42 21 6 50 % 29 % 19/5 24 57 % 1 3 4

6 GIVEMEFIVE JACK SPARROW 2009 6 41 5 49 8 6 16 % 75 % 12/2 14 29 % 2 1

7 KREISID ADMIRABLE ADONIS 2008 6 36 1 28 51 15 10 29 % 67 % 15/0 15 29 % 2 2 1 6

8 CARRERA MAXIMUS DEUS 2007 7 30 0 27 38 14 7 37 % 50 % 10/3 13 34 % 2 4

9 ZICCO TORQUES 2009 4 28 9 28 5 3 18 % 60 % 6/0 6 21 % 1 2 1

10 VANHELSING VON FAUSTO 2006 7 28 0 21 28 7 5 25 % 71 % 8/1 9 32 % 1 2 3

11 KASSIUS DE LOS MORRITOS 2008 6 27 0 17 36 15 6 42 % 40 % 13/0 13 36 % 2 1

12 FAUSTO DE VAL DE CAYONE 2011 4 24 0 23 5 2 22 % 40 % 4/0 4 17 %

13 VUORMAN CARLOS 2012 3 21 10 21 0 0 0 % * 3/0 3 14 %

14 SKY BRIDGE OZZY OSBOURNE 2009 5 21 6 6 21 3 0 14 % 0 % 2/1 3 14 % 1 1 2

15 GIFT OF GODS NO AKACISA 2009 5 21 5 9 21 5 5 24 % 100 % 4/1 5 24 % 1 1

16 BOX-EVEREST DIEGO 2004 11 57 0 15 62 26 17 42 % 65 % 18/2 21 34 % 3 8 6 6

17 HARLEY DAVIDSON NO AKACĪŠA 2010 4 23 14 23 3 2 13 % 67 % 7/0 7 30 %

18 EDINI CON TILIA 2009 8 18 0 3 19 5 2 26 % 40 % 4/0 4 21 % 2 1

19 JEWEL NO AKACIŠA 2011 3 17 9 0 17 0 0 0 % * 0/0 0 0 %

20 ZEALBEAT'S TUFT IS TUFT 2009 3 17 0 4 17 12 2 71 % 17 % 11/0 11 65 % 1 1 1 2
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Taulukko 22. Narttujen jälkeläistilasto jälkeläisten rekisteröintivuosilta 2011–2015. (KoiraNet ) 

 

Pentuja tilastointiaikana Jälkeläisten lonkat Pentujen sydän- ja luonnetilastot (18.2.2016)

Narttu

Synt. 

vuosi Pentueet Yhteensä

Vuoden 

aikana

Toisessa 

polvessa

Pentuja 

yhteensä Tutkittu Sairas Tutkittu% Sairas%

Sydän ei sivuääniä / 

sivuääni kuuluu

Sydämiä 

tutkittu 

yhteensä

Sydäntutk

imus% PK PAKK MH LT

1 PLAYBOX'S SORONUME 2010 3 28 12 28 7 2 25 % 29 % 5/1 6 21 % 1

2 LELLIBOX FIANNA 2008 3 24 0 23 24 8 4 33 % 50 % 7/2 9 38 % 1 2 2

3 PLAYBOX'S RIGVEDA 2010 3 21 15 4 26 9 5 35 % 56 % 8/3 11 42 % 2

4 SKY BRIDGE PROUD MARY 2009 2 19 9 19 3 2 16 % 67 % 3/0 3 16 % 1 1

5 NAJAF'S JACARANDA 2009 3 18 2 10 18 7 6 39 % 86 % 5/0 5 28 % 1

6 ZEALBEAT'S OBEY ALL DAY 2008 2 18 0 5 18 13 6 72 % 46 % 9/3 12 67 % 1 2 6 1

7 ZITA VOM OKELER FORST 2009 2 17 0 34 17 4 2 24 % 50 % 3/0 3 18 % 3

8 PLAYBOX'S SYRAH 2010 2 16 0 5 16 7 3 44 % 43 % 6/0 6 38 % 2

9 MOONRAKER INTEDRA 2008 3 16 0 18 16 6 4 38 % 67 % 5/0 5 31 % 1 2 2

10 VIEW VIRGINIA EWABO 2011 2 16 9 16 2 2 13 % 100 % 2/0 2 13 % 1

11 RINGSIDE'S QUINNA 2009 2 15 0 15 4 4 27 % 100 % 2/0 2 13 %

12 APRILMIST ANGELIQUE NOIR 2008 2 15 0 15 8 5 53 % 63 % 7/1 8 53 %

13 ZEALBEAT'S SAME OLD FAME 2009 2 15 0 15 10 4 67 % 40 % 12/0 12 80 % 1 1 2

14 BOXICON ICEDANCER 2010 3 15 5 15 1 1 7 % 100 % 1/0 1 7 %

15 PLAYBOX'S UNIQUE 2009 2 14 5 20 4 1 20 % 25 % 5/0 5 25 % 1

16 BESTBOX ESMERALDA MAS CARA 2011 2 14 0 14 5 1 36 % 20 % 3/0 3 21 % 1 1

17 LELLIBOX FIFTY SIXTY 2010 2 14 5 14 3 2 21 % 67 % 7/0 7 50 %

18 SARABOX GLAMOUR GIRL 2009 2 14 8 14 1 0 7 % 0 % 0/0 0 0 % 1

19 VAA'AS SAARISTON TYTTÖ 2009 2 14 0 4 14 3 1 21 % 33 % 1/1 2 14 % 2

20 FLIRTIN CUJE 2008 3 14 0 14 9 3 64 % 33 % 6/0 6 43 % 3 7 2 1
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Kun tarkastellaan taulukkoa 21, voidaan todeta, että vuosina 2011–2015 käytetyimpien urosten joukossa on 
selvästi eniten vuonna 2009 syntyneitä uroksia (9 kpl). Ne ovat täyttäneet tarkastelujakson ensimmäisenä 
vuotena kaksi vuotta, joten niiden käyttö on ollut runsasta juuri tarkastelujakson alussa alkaneen 
jalostuskäyttöiän vuoksi. Niiden yhteenlaskettu pentumäärä on 45% kaikista listalla olevista pennuista. Tätä 
vanhempia uroksia oli listalla neljä kappaletta. Ne olivat syntyneet vuosina 2004, 2006, 2007 (2) ja 2008 (2). 
Niiden jälkeläiset muodostavat 34% listan pennuista. Tarkastelujakson aikana syntyneitä uroksia on neljä 
kappaletta. Ne ovat syntyneet vuosina 2011 (3) ja 2012 (1). Niiden yhteenlaskettu jälkeläismäärä on listan 
pentumäärästä 18%. Yksi uros oli syntynyt vuonna 2010. Vain neljän uroksen jälkeläisillä ei ole vielä yhtään 
luonnetta (LT/MH) tai koulutettavuutta (BH, PK-tulos tai ZTP) mittaavaa tulosta. Nämä urokset ovat listan 
nuorimpien joukossa. Listan 20 uroksesta yhdelläkään ei ole hyväksyttyä PK-tulosta. Seitsemän on 
suorittanut käyttäytymiskokeen (BH). Viisi on tehnyt ZTP:n Suomessa ja kahdella uroksella on ulkomainen 
IPO1-tulos ja/tai hyväksytty ZTP-testi. Taulukon urosten jälkeläisten sydäntutkimusprosentti vaihtelee 0-
65%:n välillä ja lonkkakuvausprosentti 0-71%:n välillä. Yhdellä uroksella ei ole yhtään sydäntutkimustuloksen 
omaavaa jälkeläistä, ja kahdella ei ole yhtään lonkkakuvaustulosta omaavaa jälkeläistä. Listan uroksista yksi 
on ulkomainen koira, 14 tuonteja ja viisi Suomessa kasvatettuja uroksia.  
 
Taulukkoa 22 tarkastellessa on huomattavaa se, että listalla on seitsemän narttua, jotka ovat tehneet kolme 
pentuetta. Näistä seitsemästä nartusta viidellä on jälkeläisiä, joita on luonnetestattu jollain tavalla ja 
näistäkin yhdellä nartulla vain yksi on testattu. Taulukon nartuista neljällä on PK-tuloksen omaavia jälkeläisiä 
ja 10:llä käyttäytymiskokeen (BH) suorittaneita jälkeläisiä. Seitsemällä nartulla ei ole yhtään luonnetta 
mittaavaa tulosta omaavaa jälkeläistä. Taulukon narttujen jälkeläisten sydäntutkimusprosentti vaihtelee 0-
80%:n välillä ja lonkkakuvausprosentti 7-72%:n välillä. Vain yhdellä nartulla ei ole yhtään 
sydäntutkimustuloksen omaavaa jälkeläistä. 
 
Monella sekä uroksen, että nartun jälkeläisellä on sydänkuuntelussa kuulunut sivuääniä. Listalla on myös 
nuoria koiria, joten luonnollisesti niiden jälkeläiset ovat nuoria, eikä niillä sen takia ole terveys- tai 
luonnetuloksia. Molemmilla listoilla on lähisukulaisia (esim. puoli- ja täyssisaruksia). 
 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen  
 
Suomen Bokseriyhdistyksen edellinen jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin vuonna 2011 ja se tuli 
voimaan vuonna 2012. Taulukossa 23 on arvioitu JTO:n tavoitteiden toteutuminen.  
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Taulukko 23. JTO:n 2012–2016 tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset. 

Tavoite Toimenpide Tulos 

Populaation rakenne 
ja jalostuspohja 
 

 sukusiitosprosentti pidetään alle 
0,65 %:n  

 isät-emät-suhdetta nostetaan noin 
0,75:een  

 tehollista populaatiota (KoiraNet) 
kasvatetaan edelleen lähelle 
kahtasataa 

 yksittäisten koirien jälkeläismääriä 
rajoitetaan siten, että uroksella ei 
saisi olla jälkeläisiä omana 
sukupolvenaan yli 5 %, eikä 
kertakaikkisena määränä 25 % 
yhden vuoden rekisteröinneistä. 
Kaikki koirat, joiden jälkeläismäärä 
lähentelee 61kpl, tulisi sulkea 
jalostuksesta. 

 tuontikoirien lisääminen eri 
linjoista: seurataan tuontikoirien 
linjoja ja verrataan Saksan 
käytetyimpiin uroksiin 

 seurataan jalostustoimikunnan 
sukusiitossuosituksen toteutumista 

yhdistelmissä. 
 

 sukusiitosprosentti viimeisen neljän vuoden 
keskiarvolla oli 1,07 

 isät-emät –suhde viimeisen neljän vuoden 
keskiarvolla oli 0,57 

 tehollinen populaatio on viimeisen neljän 
vuoden keskiarvolla 162 

 

 15 käytetyimmän uroksen listalla 9 uroksella 
oli jälkeläisiä yli 61 kpl ja kuudella 
uroksellakin jälkeläisiä jo yli 50 kpl 

 

 
 
 
 

 tuontikoirien määrä on laskenut  
 
 
 

 sukusiitosprosentti on pääsääntöisesti 
pysynyt suosituksen 6.25 alla, noin 1-2 
yhdistelmää vuodessa on ylittänyt 
suosituksen. 

 

Terveys ja 
lisääntyminen 
 

 nostetaan sydäntutkimusastetta 
noin 50 %:iin vuosittaisista 
rekisteröinneistä; vähintään 50 ei 
sivuääniä -lausunnon saanutta 
koiraa tutkitaan doppler-laitteella 
vuosina 2012-2016, ja 100% 
sivuääni kuuluu –lausunnon 
saaneista koirista tutkitaan 
doppler-laitteella 

 pyritään vakiinnuttamaan selkien 
tutkimisaste yli 50 %:in 
vuosittaisista rekisteröinneistä; 
selkien spondyloosiastetta 
pyritään parantamaan 5 
prosenttiyksikköä, eli seuraavassa 
päivityksessä SP0 osuus olisi 
vähintään 39 % 

 pyritään vakiinnuttamaan lonkkien 
tutkimisaste yli 50 %:iin 
vuosittaisista rekisteröinneistä; 
pyritään vähentämään D-
lonkkaisten koirien määrää 5 
prosenttiyksiköllä ja pitämään E-
lonkkaisten koirien osuus lähes 
0 %:ssa, eli seuraavassa 
päivityksessä HD-D -osuus olisi 
enintään 8 % ja HD-E edelleen 
lähes 0 % 

 pyritään kartoittamaan muiden 

 sydäntutkimusaste on ollut 
noususuunnassa, osasyynä vuoden 2015 
tutkimusasteen laskuun saattaa olla 
sydänohjeen muuttuminen kesken vuoden 
ja virallisia sydänlausuntoja tekevien 
eläinlääkäreiden väheneminen. Doppler-
tutkimuksia tehdään yhä vähäisesti. 

 
 

 selkientutkimusaste on ollut selvästi 
nousussa, ollen viimeisen neljän vuoden 
keskiarvolla 57%. SP0 osuus on noussut, 
mutta jäänyt hieman asetetusta tavoitteesta 

 
 
 
 

 lonkkien tutkimusaste on ollut selvästi 
noususuunnassa, ollen viimeisen neljän 
vuoden keskiarvolla 56%. HD-D osuus on 
ollut 11% ja HD-E 1%. 

 
 
 
 
 
 
 

 terveyskysely on ollut pysyvästi yhdistyksen 
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sairauksien yleisyyttä tarkemmin 
terveyskyselyjen avulla; erityisesti 
kiinnitetään huomiota 
polvisairauksiin, 
munuaissairauksiin, 
hammaspuutoksiin ja silmiin  

 seurataan järjestelmällisemmin 
pentueseurantalomakkeiden 
tietoja (erit. synnytysongelmat ja 
pentukuolleisuus) 

 seurataan kansainvälisiä 
boksereiden terveystutkimuksia 

 seurataan jalostustoimikunnan 
terveyssuositusten toteutumista 
yhdistelmissä. 

nettisivuilla, tulokset on analysoitu 
vuosittain ja julkaistu bokserilehdessä 

 
 
 
 

 tietoja on kerätty, mutta tarkempi 
analysointi tullaan toteuttamaan 
seuraavalla JTO-kaudella 

 

 Atibox Health committée on perustettu 
vuonna 2015 ja Suomella on siinä edustaja. 

 Terveyssuosituksia on pääsääntöisesti 
noudatettu 

Luonne ja 
käyttäytyminen 
 

 viimeistellään MH-ihanneprofiili ja 
seurataan MH-luonnekuvauksen 
kehittymistä 

 maalimieskoulutuksen 
vakiinnuttua kasvatetaan 
vuosittaisten ZTP-testin 
suorittaneiden määrää 
keskimäärin kahteenkymmeneen; 
järjestetään tarvittaessa vuosittain 
toinen ZTP-testi alueellisen 
kattavuuden parantamiseksi; 
kehitetään edelleen ZTP-testin 
parempaa hyödyntämistä 
jalostuksessa  

 kehitetään alaosastojen 
koulutustoimintaa 
palveluskoirakokeisiin 
osallistumisen lisäämiseksi 

 luodaan bokserin 
luonnetestiprofiili  

 seurataan jalostustoimikunnan 
suositusten toteutumista luonteen 
osalta. 

 MH-ihanneprofiili on valmistunut vuonna 
2013 
 

 ZTP-testi on järjestetty kerran vuodessa, 
osallistujamäärät olleet kasvussa 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Alaosastot ovat aktiivisesti järjestäneet 
koulutustoimintaa 

 
 

 luonnetestiprofiilin tekeminen on kesken 
 

 osalta jalostukseen käytettäviltä koirilta on 
puuttunut luonnetta mittaava tulos 

 

Ulkomuoto 
 

 jatketaan rodun 
erikoistuomareiden antamaa 
ulkomuototuomarikoulutusta 
bokserin ulkomuodon 
kehittämiseksi (huomioidaan 
erityisesti, että liioiteltuja 
brakykefalisia muotoja ei saa 
suosia arvosteluissa) 

 hyödynnetään jalostuksessa ZTP-
testistä saatavaa tarkkaa tietoa 
koirien ulkonäöstä (erit. leuka ja 
hampaat, luuston rakenne, 
mittasuhteet) julkaisemalla ZTP-
testien yksityiskohtaiset tulokset 
yhdistyksen sivuilla  

 seurataan jalostustoimikunnan 
suositusten toteutumista ulkonäön 
osalta. 

 ulkomuototuomarikoulutusta on jatkettu 
vuosittain 

 
 
 
 
 
 

 Testitulokset hyväksytty/hylätty on 
julkaistu, mutta ei yksityiskohtaisia tuloksia 

 
 
 
 
 

 jalostustoimikunnan suositukset ulkonäön 
osalta ovat lähtökohtaisesti toteutuneet 
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6 JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 
6.1 Jalostuksen tavoitteet  
 
Bokseri on rotumääritelmän mukaan seura-, suojelu- ja palveluskoira. Sen pitäisi siis sekä luonteeltaan että 
rakenteeltaan sopia edellä mainittuihin tehtäviin. Rakenteessa ongelmat liittyvät kulmauksiin (liian suorat), 
hampaisiin ja purentaan (riittämätön voima, heikot hampaat) ja tehottomaan liikuntaan. Terveydessä 
keskeisiä ongelmia ovat luustosairaudet (erit. selkä), sydän ja syöpäsairaudet. Myös synnytysongelmiin tulee 
puuttua, sillä ne ovat vahvasti perinnöllisiä. Luonneominaisuuksien puutteet liittyvät useimmiten heikkoihin 
viettiominaisuuksiin ja koulutettavuuteen; harvemmin hermorakenteeseen ja itsevarmuuteen. Bokseri on 
ystävällinen ihmisiä kohtaan, mutta tästäkin ominaisuudesta on pidettävä huolta ja vältettävä epävarmojen 
ja ihmistä väistävien yksilöiden jalostuskäyttöä.  
 
Tavoitteet vuosille 2017-2021:  
 
Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 
Sukusiitoksen pitäminen vähintään nykyisellä tasolla ja populaation jalostuskäytön laajentaminen: 

 sukusiitosprosentti pyritään laskemaan alle 0,65 %:n (KoiraNetin neljällä sukupolvella laskettuna)  

 isät-  emät –suhdetta  nostetaan noin 0,75:een  

 tehollista populaatiota (KoiraNet) kasvatetaan edelleen lähelle kahtasataa 

 yksittäisten koirien jälkeläismääriä rajoitetaan siten, että uroksella ei saisi olla jälkeläisiä omana 
sukupolvenaan yli 5 %, eikä kertakaikkisena määränä 25 % yhden vuoden rekisteröinneistä. Kaikki 
koirat, joiden jälkeläismäärä lähentelee 50 kpl, tulisi sulkea jalostuksesta. 

 tuontikoirien lisääminen eri linjoista: seurataan tuontikoirien linjoja ja verrataan Saksan 
käytetyimpiin uroksiin 

 seurataan jalostustoimikunnan sukusiitossuosituksen toteutumista yhdistelmissä. 
 

 Kasvattajien välisen yhteistyön lisääminen. 
 

Terveys ja lisääntyminen 
 

Jatketaan järjestelmällistä tiedonkeruuta ja kehitetään saadun tiedon analyysia: 

 pyritään nostamaan sydäntutkimusaste yli 60 %:iin vuosittaisista rekisteröinneistä; vähintään 50 ei 
sivuääniä -lausunnon saanutta koiraa tutkitaan doppler-laitteella vuosina 2017-2021, ja 100% 
sivuääni kuuluu –lausunnon saaneista koirista tutkitaan doppler-laitteella 

 pyritään vakiinnuttamaan selkien tutkimisaste yli 50 %:in vuosittaisista rekisteröinneistä; selkien 
spondyloosiastetta pyritään parantamaan 5 prosenttiyksikköä, eli seuraavassa päivityksessä SP0 
osuus olisi vähintään 39 % 

 pyritään vakiinnuttamaan lonkkien tutkimisaste yli 50 %:iin vuosittaisista rekisteröinneistä; pyritään 
vähentämään D-lonkkaisten koirien määrää ja pitämään E-lonkkaisten koirien osuus lähes 0 %:ssa, eli 
seuraavassa päivityksessä HD-D -osuus olisi enintään 8 % ja HD-E edelleen lähes 0 % 

 pyritään kartoittamaan muiden sairauksien yleisyyttä tarkemmin terveyskyselyjen avulla; erityisesti 
kiinnitetään huomiota polvisairauksiin, munuaissairauksiin, hammasongelmiin ja silmiin  

 seurataan järjestelmällisemmin pentueseurantalomakkeiden tietoja (erit. synnytysongelmat ja 
pentukuolleisuus) 

 parannetaan pentueseuranta- ja terveyskyselyiden lomakkeita tiedon analysoinnin parantamiseksi 

 seurataan kansainvälisiä bokserien terveystutkimuksia 

 seurataan jalostustoimikunnan terveyssuositusten toteutumista yhdistelmissä. 
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 Kehitetään tiedotusta bokserien terveydestä. 
 

Luonne ja käyttäytyminen 
 

 maalimieskoulutuksen vakiinnuttua kasvatetaan vuosittaisten ZTP-testin suorittaneiden määrää 
keskimäärin kahteenkymmeneen; järjestetään tarvittaessa vuosittain toinen ZTP-testi alueellisen 
kattavuuden parantamiseksi; kehitetään edelleen ZTP-testin parempaa hyödyntämistä jalostuksessa  

 kehitetään alaosastojen koulutustoimintaa palveluskoirakokeisiin osallistumisen lisäämiseksi 

 luodaan bokserin luonnetestiprofiili  

 seurataan jalostustoimikunnan suositusten toteutumista luonteen osalta. 
 
Ulkomuoto 
 

 jatketaan rodun erikoistuomareiden antamaa ulkomuototuomarikoulutusta bokserin ulkomuodon 
kehittämiseksi (huomioidaan erityisesti, että liioiteltuja brakykefalisia muotoja ei saa suosia 
arvosteluissa) 

 hyödynnetään jalostuksessa ZTP-testistä saatavaa tarkkaa tietoa koirien ulkonäöstä (erit. leuka ja 
hampaat, luuston rakenne, mittasuhteet) julkaisemalla ZTP-testien yksityiskohtaiset tulokset 
yhdistyksen sivuilla  

 seurataan jalostustoimikunnan suositusten toteutumista ulkonäön osalta. 
 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille  
 
Suomen Bokseriyhdistyksen jalostustoimikunnan ja hallituksen jalostussuositukset: 
 
Suositukset jalostusuroksille: 
 
Lonkkakuvaustulos , joka täyttää PEVISA-vaatimukset (A-C)  

 lisäksi HD-indeksin tulee olla vähintään 95. 
 
Sydän (PEVISA) 

 kuuntelutulos: ei sivuääniä tai doppler-tulos: HZ0 (terve) tai HZ1 (epäily) tai ”ei osoita merkkejä 
sydänsairaudesta” tai ”tutkimustulos avoin”; sydänkuuntelu ei saa olla kahta vuotta vanhempi. 

 
Selkäkuvaus (PEVISA) mahdollisen spondyloosin toteamiseksi  

 tuloksen tulee olla SP0-SP3 (puhdas, lievä, selkeä ja keskivaikea). 
 

Lisäksi: 

 vähintään näyttelytulos H tai ZTP testin hyväksytty ulkomuoto-osio 

 luonnetta mittaavat tulos (ZTP/BH/PK/LTE/MH) 

 ulkomaisista tuloksista (terveys, luonne, näyttely) tulee toimittaa jalostustoimikunnalle kopiot 
todistuksista sekä kopio uroksen sukutaulusta; koiran tulee kuitenkin täyttää kaikki yllä olevat 
vaatimukset listalle pääsemiseksi. 

 Uroksella ei saa olla yli 49 jälkeläistä Suomessa. 
 

Suositukset yhdistelmille (hall. päätös 14.5.2011, astui voimaan 12.6.2011). Jalostustoimikunta suosittelee, 
että suunnitteilla olevan pentueen vanhemmilta tulee löytyä vähintään seuraavat terveystutkimukset: 
 
1. lonkkakuvaustulos A-C (PEVISA) 

 lisäksi pentueen HD indeksiennusteen tulee olla vähintään 100. 
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2. sydäntutkimus 

 kuuntelutulos (PEVISA) 

 jos kuuntelussa kuuluu sivuääni, tulee sydän tutkia doppler-laitteella, jotta sivuäänen syy selviäisi 

 doppler-tulos HZ0 (terve) tai HZ1 (epäily) tai ”ei osoita merkkejä sydänsairaudesta” 
tai ”tutkimustulos avoin”. 

 
3. selkäkuvaus (PEVISA) mahdollisen spondyloosin toteamiseksi 

 tuloksen tulee olla SP0-SP3. 

 Spondyloosilausunnon aste 3; keskivaikea (SP3) saanut koira voidaan parittaa vain lausunnon 
aste puhdas (SP0), tai aste 1; lievä (SP1) kanssa. 

 
Lisäksi pentueen vanhemmilta tulee löytyä: 

 vähintään arvosana H näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus 

 luonnetta mittaava tulos: hyväksytty ZTP, PK, BH, Luonnetesti tai MH-kuvaus (HUOM! AD-koe ei ole 
luonnetta mittaava koe) 

 tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25 % (kuudella sukupolvella laskettuna) joka 
vastaa serkusparitusta 

 pentueen tulee täyttää Kennelliiton Koirarekisteriohjeen pentueen rekisteröinnin ehdot 
 
Tavoitteet:  

 seurataan jalostustoimikunnan suositusten toteutumista 

 otetaan jatkossa jalostusyhdistelmiä arvioitaessa huomioon se tavoite, että yksittäisellä koiralla ei 
saisi olla jälkeläisiä omana sukupolvenaan yli 5 %, eikä kertakaikkisena määränä 25 % yhden vuoden 
rekisteröinneistä. Kaikki koirat, joiden jälkeläismäärä lähentelee 49 kpl (mikäli rekisteröintimäärät 
eivät olennaisesti muutu), tulisi sulkea jalostuksesta. 

 suositusta jalostusurosten lonkkaindeksistä tulisi vielä nostaa vähintään rodun keskiarvoon (100≤) 

 suunnitellaan nartuille jalostusurossuosituksia vastaavat suositukset 
 

 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet  
 
Suomen Bokseriyhdistyksen hallitus 

 kehittää jalostustoimikunnan koostumusta huomioimalla Suomen Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, 
rotua harrastavien yhdistysten ja rotuyhdistysten toimikunnille (www.kennelliitto.fi)  

 järjestää koulutusta toimihenkilöilleen 

 vaikuttaa Suomen Kennelliittoon, jotta boksereiden terveystutkimukset saataisiin sekä yhtenäiseksi 
KoiraNet-tietokantaan että mitattavaan muotoon 

 aloittaa hyvissä ajoin ennen nykyisen JTOn päättymistä 31.12.2021 uuden JTO:n valmistelun 

 seurata toimikuntien toimintaa ja varmistaa että JTO:n tavoitteet saavutetaan 

 aloittaa hanke sivuäänettömien sydänten tutkimiseksi doppler -laitteella 

 ylläpitää suhteita Suomen Kennelliittoon ja sen alaisiin järjestöihin, ATIBOX- kattojärjestöön ja 
ulkomaisiin rotujärjestöihin (erityisesti rodun kotimaahan Saksaan). 

  

http://www.bokseriyhdistys.fi/27
http://www.bokseriyhdistys.fi/26
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/5BDC7D9B-F300-49DA-99C2-2ECA30480498/0/koirarekisteriohje09.pdf
http://www.kennelliitto.fi/
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Jalostustoimikunta  

 pitää yllä tietoutta bokserin terveyttä koskevista tutkimuksista ja tiedottaa niistä jäsenille 

 tilastoi vuosittain boksereiden tehollista populaatiokokoa, jalostukseen käytettyjen koirien ikiä ja 
käyttöasteita sekä puuttuu huonoon suuntaan meneviin trendeihin 

 järjestää terveystutkimusmahdollisuuksia jäsenilleen ja tilastoi tietoa vuosittain 

 järjestää kyselyitä jäsenistölle tiedon keruuta varten 

 järjestää koulutusta sekä kasvattajille että jäsenistölle 

 järjestää vuosittain vähintään yksi ZTP-testi 

 tilastoi ja julkaisee ZTP-testien yksityiskohtaiset tulokset jalostuksen tueksi 

 suunnitelee jalostusindeksien ja jalostustarkastuksista saatavan tiedon hyödyntämistä paremmin 

 aloittaa hyvissä ajoin ennen nykyisen JTOn päättymistä 31.12.2021 uuden JTO:n valmistelun 

 jatkaa kansainvälistä yhteistyötä  

 luo bokserin luonnetestiprofiili 

 pitää saksalainen ZISpro-jalostustietokantatilaus jatkuvasti ajan tasalla 

 tuottaa vuosittaisen katsauksen julkaisutoimikunnalle 

 valitsee Vuoden Kasvattajan 

 ylläpitää ja päivittää ulkomuototuomarikoulutuksessa käytettävää opetusmateriaalia sekä järjestää 
vuosittain arvosteluoikeuksiaan laajentaville tuomareille erikoiskoulutusta ja koearvostelutilaisuuden.   

 
Näyttelytoimikunta  

 järjestää vuosittain erikoisnäyttelyn, Klubsieger-näyttelyn ja Puppy&Veteran -shown 

 tekee yhteistyötä rodun tuomareiden kanssa 

 ylläpitää ja tilastoi tietoa näyttelypalkituista 

 tuottaa vuosittaisen katsauksen julkaisutoimikunnalle 
 
Koe- ja koulutustoimikunta  

 järjestää vuosittain PK-, FH- ja TOKO-mestaruuskilpailut 

 järjestää vuosittaisen koulutusleirin 

 järjestää kouluttajakoulutusta ja maalimieskoulutusta 

 lähettää joukkueen ATIBOX WM-kilpailuihin 

 ylläpitää ja tilastoi tietoa PK-palkituista  

 tuottaa vuosittaisen katsauksen julkaisutoimikunnalle. 
 
Julkaisutoimikunta  

 julkaisee vuosittain Bokseri-lehdessä keskeiset jalostustilastot (populaatio, luonne, terveys ja 
ulkomuoto) 

 julkaisee erilaisia jalostukseen liittyviä artikkeleja Bokseri-lehdessä 

 päivittää vuosittain web-sivuille ajankohtaiset jalostustilastot 
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
 
 

VAHVUUDET: 

 terveystutkimusten määrä on nousussa 

 aktiiviset toimijat pitävät bokserin terveyden 
kehittämistä tärkeänä 

 monipuolinen tietotaito koulutuksessa 

 kasvattajilla on erilaisia näkemyksiä, mikä johtaa 
monipuoliseen keskusteluun 

 bokserilla on hyväluonteisen ja 
yhteiskuntakelpoisen koiran maine. 
 

HEIKKOUDET: 

 rodun sairaudet 

 rekisteröintimäärät pieniä  

 aktiivisten toimijoiden henkilökemiat eivät aina 
kohtaa 

 kasvattajilla on erilaisia näkemyksiä, mikä 
saattaa johtaa lokeroitumiseen 

 bokserin suhteellisen vähäinen käyttö 
palveluskoirana 

 aktiivisia tekijöitä liian vähän, samat henkilöt 
hoitavat useita tehtäviä. 

 

MAHDOLLISUUDET: 

 kiinnostus bokserin terveydestä kasvanut 

 rekisteröintimäärät pieniä, jolloin voidaan 
panostaa laatuun 

 bokseri on rotuna tasapainoinen ja hyvän 
hermorakenteen omaava ja siten houkutteleva 
uusillekin harrastajille  

 terveyden ja käyttöominaisuuksien 
parantuminen 

 Suurilukuinen rotu maailmalla, 
tuontimahdollisuudet 

 kansainvälinen yhteistyö 

 yli roturajojen tehtävä yhteistyö. 

UHAT: 

 kun rekisteröintimäärät pieniä, seuraa riski 
kannan luhistumisesta 

 keskinäiset ristiriidat saattavat johtaa 
lokeroitumiseen 

 sairaudet uhka itsessään 

 sairaudet saattavat johtaa aktiiviharrastajat 
vaihtamaan rotua; saattaa johtaa myös 
sairauksien salaamiseen 

 aktiiviset toimijat eivät jaksa jos ei uusia 
aktiiveja tule 

 ”kotikoiramaine” ei kannusta harrastamaan, ja 
saattaa jopa torjua harrastajia. 

 
Kuvio 23. SWOT-analyysi tulevaisuudesta 

 
6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta  
 

Suuri osa toimenpiteistä on vuosittaisia, ja ne on kirjattu ensin. Tämän jälkeen taulukossa 24 on esitetty 

erilliset tapahtumat, hankkeet ym.  Tavoitteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa 6.3. 

 

Vuosittaiset: 

 järjestöyhteistyö (koti- ja ulkomainen) 

 toimikuntien toiminnan seuranta (tilastointi, tapahtumat ja tiedottaminen) 

 joukkotutkimusten järjestäminen yhdessä alaosastojen kanssa 

 jäsenkyselyt (terveys, koulutus ym.) 

 toimihenkilö-, kouluttaja-, ulkomuototuomari- ja maalimieskoulutus 

 ZTP-jalostustarkastus 

 erikoisnäyttely , Klubsieger- ja Puppy &Veteran -näyttelyt 

 PK-, FH- ja TOKO-mestaruuskilpailut, koulutusleiri ja ATIBOX-MM-osallistumiset 

 geeniverinäytteenottotilaisuuksien järjestäminen yhdistyksen tapahtumissa 

 Vuoden Kasvattajan valitseminen ja muut vuosittaiset palkinnot. 
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Vuosi Toimenpide 

2017  sydänhankkeen käynnistäminen (ks. 6.3) 

 luonnetestiprofiilin valmistuminen  

 järjestetään kasvattajapäivät 

2018  kehitetään jalostustoimikunnan koostumusta (ks. 6.3) 

 luodaan käytäntö ZTP-jalostustarkastuksen paremmalle hyödyntämiselle 
jalostuksessa 

2019  seuranta maalimieskoulutuksen toteutumisesta 

 tarkistetaan jalostussuositukset  

2020  kehitetään jalostustoimikunnan koostumusta (ks. 6.3) 

 PEVISAn valmisteluseminaari  ja kasvattajapäivä  

 uuden JTO:n valmistelu 

2021  PEVISA 

 uuden JTO:n valmistuminen 

Taulukko 24: Toimenpiteet vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseksi 2017-2021  
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LIITE 1. Bokserin rotumääritelmä 
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LIITE 3. MH-luonnekuvauksen kulku 
 

1. Kontakti.  
Tarkoituksena kuvata koiran valmiutta ottaa kontaktia ja vastata kontaktiin vieraiden ihmisten kanssa. Kontakti 
on fyysistä läheisyyttä, sosiaalisuutta ja kommunikointia. 

1a Tervehtiminen 
Millä tavalla koira ottaa kontaktia tai torjuu sitä vieraaseen ihmiseen. Ensin koira ja ohjaaja kävelevät 
paikoillaan seisovan yleisön ympäri. Koira ja ohjaaja kävelevät testinohjaajan luo, joka seisoo hiljaa 
paikoillaan noin 10 metrin päässä yleisöstä. Testinohjaaja tervehtii äänellä ja kättelemällä ohjaajan.  
1b Yhteistyö 
Yhteistyötä kuvataan, kun testinohjaaja ottaa koiran taluttimen ja kulkee koiran kanssa 10 metrin 
päähän ja takaisin. Koiraa houkutellaan aktiivisesti, mutta koiraa ei pakoteta, jos se ei halua seurata. 
1c Käsittely 
Käsittelyssä katsotaan antaako koira käsitellä itseään ja millä tavalla käyttäytyy. 
Testinohjaaja koskettaa koiraa käsin päästä varpaisiin ja tarkistaa lopuksi hampaat. Koira seisoo 
testinohjaajan ja ohjaajan välissä käsittelyn ajan. 

 
2. Leikki 1 
Tarkoituksena on kuvata koiran kykyä leikkiä esineellä ja taistella testinohjaajan kanssa. Leikkiesineenä on 
vahva 50 cm pitkä ja 5 cm paksu esine, jossa solmu molemmissa päissä. Koira on vapaana.  Vapaana oleva koira 
on kuvauksen aikana aina saatava tarvittaessa 2 minuutin sisällä kiinni, että kuvausta päästään jatkamaan. 

2a ja 2b Leikkihalu ja puruote 
Koira ja ohjaaja menevät heille osoitettuun paikkaan 10 metrin päähän yleisöstä. Koira irrotetaan 
taluttimesta ja se saa olla vapaana koko osion ajan. Ohjaaja ja testinohjaaja seisovat noin neljän metrin 
päässä toisistaan. Testinohjaaja opastaa koiran ohjaajaa houkuttelemaan koiraa leikkiin vetämällä 
leikkiesinettä maata pitkin kaksi lyhyttä nykäisevää vetoa. Ohjaaja heittää esineen testinohjaajalle joka 
heittää sen takaisin ohjaajalle, joka heittää sen vielä takaisin testinohjaajalle. 
Testinohjaaja heittää leikkiesineen nopeasti noin 10 metrin päähän itsestään, siten että kuvaajilla on 
mahdollisuus nähdä koiran tarttumisote. Ohjaajaa opastetaan kutsumaan koiraa luokse ja tarvittaessa 
testinohjaaja antaa toisen leikkiesineen koiran houkuttelemiseksi luokse.  
Leikkiesineen heittely tehdään kahteen kertaan. Osion aikana ovat sekä testinohjaaja että koiran 
ohjaaja hiljaa ja puhumatta. Parempi kahdesta suorituksesta kuvataan. 
2c Puruote ja taisteluhalu 
Leikin jälkeen ohjaaja ottaa leikkiesineen koiralta ja antaa sen testinohjaajalle. Testinohjaaja pitää 
leikkiesineen molemmista päistä kiinni ja liikuttaa sitä lyhyin nykivin liikkein maata kohden. Koiran 
tarttuessa leikkiesineeseen testinohjaaja taistelee koiran kanssa. Taisteluaika on noin 30 sekuntia, 
testinohjaaja on kääntyneenä koiraan päin ja vetää esinettä koiran liikkeiden tahdissa siitä poispäin. 
Aktiivisen leikin aikana testinohjaaja ei katso koiraa silmiin. Koiran tassujen on pysyttävä maassa. 
Taisteluleikin aikana testinohjaaja on passiivinen noin 5 sekunnin ajan ja katsoo  silloin koiraa silmiin. 
 

3. Takaa‐ajo ja tarttuminen  
Kuvataan koiran halua ajaa takaa liikkuvaa esinettä (saalista) ja tarttua siihen. Saalista vedetään siksakkia 8-10 
limittäin asetetun rullan ympäri. 

3a Takaa-ajo ja 3b Tarttuminen 
Koirakko saapuu yhdessä testinohjaajan kanssa etukäteen merkitylle lähtöviivalle. Ohjaajalle neuvotaan 
paikka, mihin hän pysähtyy. Ohjaaja irrottaa koiran taluttimen ja pitää kiinni koiraa kaulapannasta 
kulkiessaan 10 metrin matkan aloituspisteeseen. Koirakon ollessa tässä kohdassa saalis lähtee liikkeelle. 
Testinohjaaja kertoo koiranohjaajalle, milloin tämä päästää koiran irti ja astuu yhden askeleen 
eteenpäin. Koira päästetään irti, kun saalis on edennyt viidennen rullan kohdalle. 
Tämä osio toistetaan kaksi kertaa ja molemmat suoritukset kuvataan. 
 

4. Aktiviteettitaso  
Tarkoitus kuvata koiran reaktioita tilanteessa, jossa ei tapahdu mitään. Koiranohjaaja seisoo paikallaan ja koira 
on hihnassa. Odotetaan 3 minuuttia. Tarkkaillaan koiraa kuinka aktiivinen tai rauhallinen tai rauhaton se on.  
Osio kuvaa koiran hermorakennetta. 

 
5. Etäleikki  
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Kuvataan koiran kykyä yhteistyöhön vieraan henkilön kanssa välimatkan päässä ohjaajasta. Avustaja, jolla on 
polvipituinen, hupullinen ympäristöstä selvästi erottuva värillinen (ei keltainen tai oranssi) viitta, on piilossa ja 
aloittaa toiminnan neljällä lyhyellä koputuksella. Avustaja liikkuu kumarassa kolme metriä sivuttain koiraan – 
kääntyy kohti ja leventää ylävartalonsa niiaten samalla. Jatkaa kolme metriä ja toistaa toiminnon. Tämä toistuu 
kahdesti. Avustaja poistaa hupun ja heittää lelua kolme kertaa ilmaan ja juoksee piiloon riisuen viitan päältään. 
Tässä vaiheessa koira päästetään irti ja etäleikissä kuvataan mitä koira tekee. Tuleeko etäleikkijän luokse, 
leikkiikö etäleikkijän kanssa. Entä mitä koira tekee, kun etäleikkijä on passiivinen. 

5a Kiinnostus 
Kuvataan kiinnostuuko koira etäleikkijästä ja miten. 
5b Uhka/agressio 
Kuvataan osoittaako koira uhkauselkeitä. 
5c Uteliaisuus 
Kuvataan lähteekö koira etäleikkijän luo piilolle vai linjalle ja miten. 
5d Leikkihalu 
Kuvataan osoittaako koira leikkihalua, tarttuuko esineeseen ja vetääkö vastaan. 
5c Yhteistyö 
Kuvataan onko koira aktiivinen etäleikkijän kanssa.  

 
6. Yllätys 
Tarkoituksena on selvittää koiran valmiutta toimia yllättävässä tilanteessa. Haalarit vedetään ylös maasta 
yllättäen 3 metrin päässä koirasta Ja samalla ohjaaja päästää hihnan käsistään ja pysähtyy.  

6a Pelko 
Kuvataan pysähtyykö koira, väistääkö vai pakeneeko. 
6b Uhka/agressio 
Kuvataan osoittaako koira uhkaelkeitä tai hyökkääkö. 
6c Uteliaisuus 
Kuvataan missä vaiheessa koira menee haalarin luo. Koiralle annetaan riittävästi aikaa palautua ennen 
ohituksia. Osio mittaa mm. koiran rohkeutta ja toimintakykyä. 
6d Jäljellejäävä pelko  
6e Jäljellejäävä kiinnostus 
Osiossa koiranohjaaja kulkee koiran kanssa kaksi kertaa haalarin ohi pitäen koiraa pitkässä taluttimessa. 
Kuvataan koiran reaktiot sen ohittaessa haalaria. 
 

7. Ääniherkkyys  
Kuvataan koiran reaktiota yllättävään ääneen. Räminälaite on aaltopelti, jonka päällä metalliketjussa  
esimerkiksi 2 kattilankantta. Koirakko ohittaa laitteen 1‐1,5 metrin etäisyydeltä. Ääni tulee odottamatta ja 
yllättäen. Ohjaaja päästää irti taluttimesta, pysähtyy ja kääntyy räminälaitetta kohti. Koira saa etsiä äänen 
aiheuttajaa vapaana.  

7a Pelko 
Kuvataan millä tavalla koira pysähtyy, väistääkö vai pakeneeko. 
7b Uteliaisuus 
Meneekö koira räminälaitteen luo ja missä vaiheessa. 
7c Jäljellejäävä pelko 
7d Jäljellejäävä kiinnostus 
Koiranohjaaja kulkee koiran kanssa kaksi kertaa räminälaitteen ohi pitäen koiraa pitkässä taluttimessa. 
Kuvataan koiran reaktiot sen ohittaessa räminälaitteen. 
 

8. Aaveet  
Kuvataan koiran reaktiota, kun uhkaavasti liikkuvat kohteet lähestyvät hitaasti edestäpäin kohti koiraa. 
Valkokaapuiset aaveet, joille on maalattu mustarenkaiset pyöreät silmät ja suu leveänä viivana. Aaveet 
lähestyvät kaavamaisin varmoin hitain liikkein, vuorotellen, noin kolme metriä kerrallaan. Ohjaaja päästää 
koiran taluttimesta irti, jos koira haluaa paeta paikalta. Aaveet pysähtyvät noin neljän metrin päähän koirasta, 
ennalta merkittyyn paikkaan, kääntyvät selin koiraan ja paljastavat kädet kaavun alta. Tällöin ohjaaja päästää 
koiran taluttimen irti. 

8a Uhka/agressio 
Kuvataan osoittaako koira uhkaelkeitä. 
8b Tarkkaavaisuus 
Kuvataan millä tavalla koira tarkkailee aaveita. 
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8c Pelko 
Kuvataan pelkääkö koira ja missä se seisoo. 
8d Uteliaisuus 
Kuvataan miten ja milloin koira menee katsomaan aavetta. 
8e Kontaktinotto aaveeseen 
Kuvataan, miten koira ottaa kontaktia aaveeseen 
 

9. Leikki 2 
Kuvataan koiran kykyä leikkiä esineellä ja verrataan ovatko reaktiot muuttuneet  ensimmäisien leikkien 
jälkeen. Tehdään samanlainen leikkiesineen heitto kuin leikissä yksi, mutta vain yhteen kertaan. 

9a Leikkihalu 
Kuvataan leikkiikö koira ja onko se innokas ja aktiivinen. 
9b Puruote 
Kuvataan tarttuuko koira esineeseen ja jos tarttuu niin miten. 
 

10. Ampuminen 
Tarkoituksena on kuvata koiran reaktiot laukausten yhteydessä. Koiran reaktioita kuvataan sekä aktiivisena 
(leikkii ohjaajan kanssa leikkiesineellä, esine voi olla myös oma) sekä passiivisena. Leikissä koira on vapaana ja 
passiivisessa osassa kytkettynä. Laukaukset (2+2) ammutaan 9mm starttipistoolilla. Osio kuvaa koiran 
hermorakennetta. 
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LIITE 4. MH-luonnekuvauksen eri osa-alueiden arviointi 
(harmaalla merkityt alueet vastaavat ihannekuvausta).  

 1 2 3 4 5 

1a. KONTAKTI  
Tervehtiminen 

Torjuu kontaktia, 
murisee tai yrittää 
purra 

Välttää kontaktia, 
väistää 

Hyväksyy kontaktin 
vastaamatta siihen, ei 
väistä 

Ottaa itse kontaktia tai 
vastaa siihen 

Mielistelevä 
kontaktinotossa, 
hyppii, vinkuu, 
haukkuu, jne. 

1b. KONTAKTI 
Yhteistyö 

Ei lähde vieraan 
ihmisen mukaan / Ei 
kokeilla 

Lähtee mukaan 
haluttomasti 

Lähtee mukaan, mutta 
ei ole kiinnostunut 
TO:sta 

Lähtee mukaan 
halukkaasti, 
kiinnostuu TO:sta 

Lähtee mukaan hyvin 
innokkaasti, erittäin 
kiinnostunut TO:sta 

1c. KONTAKTI 
Käsittely 

Torjuu murisemalla 
ja/tai yrittää purra 

Väistää tai hakee 
tukea ohjaajasta 

Hyväksyy käsittelyn Hyväksyy ja ottaa 
kontaktia 

Hyväksyy ja vastaa 
liioitellulla kontaktilla 

2a. LEIKKI 1 
Leikkihalu 

Ei leiki - ei osoita 
kiinnostusta 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta 

Leikkii - aktiivisuus 
lisääntyy/ vähenee 

Leikkii - aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen 

Leikkii - aloittaa erittäin 
nopeasti ja on hyvin 
aktiivinen 

2b. LEIKKI 1 
Tarttuminen 

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii 
esinettä 

Tarttuu esineeseen 
viiveellä tai 
etuhampailla 

Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa 
esineen vauhdista 

2c. LEIKKI 1 
Puruote ja 
taisteluhalu 

Ei tartu esineeseen Tarttuu viiveellä - 
irrottaa/pitää, ei 
vedä vastaan 

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

Tarttuu heti koko 
suulla, vetää 
vastaan kunnes TO 
irrottaa 

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

3a. TAKAA-
AJO 

Ei aloita Aloittaa, mutta 
keskeyttää 

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

Aloittaa kovalla 
vauhdilla  
päämäärä-hakuisesti, 
pysähtyy saaliille 

Aloittaa heti kovalla 
vauhdilla juosten 
saaliin ohi, voi kääntyä 
saaliille 

3b. 
TARTTUMINE
N 

Ei kiinnostu saaliista/ 
Ei juokse perään 

Ei tartu, nuuskii 
saalista 

Tarttuu saaliiseen 
epäröiden tai viiveellä 

Tarttuu heti saaliiseen, 
mutta irrottaa 

Tarttuu heti saaliiseen, 
pitää sitä suussaan 
vähintään 3 sekuntia 

4. 
AKTIVITEETTI-
TASO 

Tarkkailematon, 
kiinnostumaton, 
passiivinen 

Tarkkailevainen, 
rauhallinen, voi 
istua, seistä tai 
maata 

Tarkkailevainen ja 
enimmäkseen 
rauhallinen, yksittäisiä 
toimintoja 

Tarkkailevainen, 
toiminnot tai 
rauhattomuus lisääntyy 
vähitellen 

Toiminnot vaihtelevat 
nopeasti osion aikana/ 
Rauhaton koko ajan 

5a. ETÄLEIKKI 
Kiinnostus 

Ei kiinnostu 
avustajasta 

Tarkkailee 
avustajaa, välillä 
taukoja 

Kiinnostunut 
avustajasta, seuraa 
ilman taukoja 

Kiinnostunut 
avustajasta, yksittäisiä 
lähtöyrityksiä 

Erittäin kiinnostunut 
avustajasta, toistuvia 
lähtöyrityksiä 

5b. ETÄLEIKKI 
Uhka / 
aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä 

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

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

Osoittaa useampia 
uhkauseleitä osion 
ensim. osassa 

Osoittaa useampia 
uhkauseleitä osion 
ensim. ja toisessa 
osassa. 

5c. ETÄLEIKKI 
Uteliaisuus 

Ei saavu avustajan 
luo 

Saapuu linjalle 
aktiivisen 
avustajan luo 

Saapuu piilossa olevan 
puhuvan avustajan luo 

Saapuu avustajan luo  
epäröiden tai viiveellä 

Saapuu avustajan luo 
suoraan ilman apua 

5d. ETÄLEIKKI 
Leikkihalu 

Ei osoita kiinnostusta Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta 

Leikkii - voi tarttua 
varovasti, mutta ei 
vedä 

Tarttuu, vetää vastaan, 
voi irrottaa ja tarttua 
uudelleen 

Tarttuu, vetää vastaan, 
ei irrota 

5e. ETÄLEIKKI 
Yhteistyö 

Ei osoita kiinnostusta Kiinnostuu, mutta 
keskeyttää 

On kiinnostunut 
leikkivästä avustajasta 

Kiinnostunut 
leikkivästä sekä 
passiivisesta 
avustajasta 

Houkuttelee myös 
passiivista 
avustajaa leikkimään 

6a. YLLÄTYS 
Pelko 

Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti 

Kyykistyy ja 
pysähtyy 

Väistää kääntämättä 
pois katsettaan 
haalarista 

Pakenee enintään 5 
metriä 

Pakenee enemmän 
kuin 5 metriä 

6b. YLLÄTYS 
Puolustus / 
aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä 

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia hyökkäyksiä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
hyökkäyksiä, voi purra 

6c. YLLÄTYS 
Uteliaisuus 

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

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
puhuu kyykyssä ja 
houkuttelee koiraa 

Menee haalarin luo, 
kun ohjaaja seisoo sen 
edessä 

Menee haalarin luo, 
kun ohjaaja on edennyt 
puoliväliin 

Menee haalarin luo 
ilman ohjaajan apua 
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6d. YLLÄTYS 
Jäljellejäävä 
pelko 

Ei minkäänlaisia 
liikkumisnopeuden 
vaihtelua tai 
väistämistä 

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla 

Pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen ohituskerran 
jälkeen 

Niiaus tai nopeuden 
vaihtelu samanlaisina 
vähintään kahdella 
ohituskerralla 

Voimakas pelko, voi 
lisääntyä jokaisella 
ohituskerralla 

6e. YLLÄTYS 
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita kiinnostusta 
haalariin 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee 
haalaria yhdellä 
ohituskerralla 

Pysähtyy, haistelee tai 
katselee haalaria väh. 
kahdella ohituskerralla 

Puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus vähenee 

Puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa väh. 
kahdella ohituskerralla 

7a. ÄÄNI-
HERKKYYS 
Pelko 

Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti 

Kyykistyy ja 
pysähtyy 

Väistää kääntämättä 
pois katsettaan 

Pakenee enintään 5 
metriä 

Pakenee enemmän 
kuin 5 metriä 

7b. ÄÄNI-
HERKKYYS 
Uteliaisuus 

Ei mene katsomaan Menee 
räminälaitteen luo 
kun ohjaaja puhuu 
kyykyssä ja  
houkuttelee koiraa 

Menee räminälaitteen 
luo kun ohjaaja seisoo 
sen vieressä 

Menee räminälaitteen 
luo kun ohjaaja on 
edennyt puoliväliin 

Menee räminälaitteen 
luo ilman apua 

7c. ÄÄNI-
HERKKYYS 
Jäljellejäävä 
pelko 

Ei minkäänlaisia 
liikkumisnopeuden 
vaihteluita tai 
väistämistä 

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla 

Pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen ohituskerran 
jälkeen 

Niiaus tai nopeuden 
vaihtelu samanlaisina 
vähintään kahdella 
ohituskerralla 

Voimakas pelko, voi 
lisääntyä jokaisella 
ohituskerralla 

7d. ÄÄNI-
HERKKYYS 
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita kiinnostusta 
räminälaitetta 
kohtaan 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee laitetta 
yhdellä 
ohituskerralla 

Pysähtyy, haistelee tai 
katselee laitetta väh. 
kahdella ohituskerralla 

Puree laitetta tai leikkii 
sen kanssa, kiinnostus 
vähenee 

Puree laitetta tai leikkii 
sen kanssa väh. 
Kahdella ohituskerralla 

8a. AAVEET 
Puolustus/ 
aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä 

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia hyökkäyksiä 

Osoittaa uhkauseleitä 
ja useampia 
hyökkäyksiä 

8b. AAVEET 
Tarkkaavaisuu
s 

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

Katselee aaveita 
silloin tällöin 

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

Tarkkailee aaveita, 
lyhyitä taukoja 

Tarkkailee molempia 
aaveita koko osion 
ajan 

8c. AAVEET 
Pelko 

On ohjaajan edessä 
tai sivulla 

On enimmäkseen 
ohjaajan edessä tai 
sivulla, pientä 
välimatkanottoa 

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

On enimmäkseen 
ohjaajan takana, 
vaihtelee paon ja 
kontrollin välillä 

Peruuttaa enemmän 
kuin taluttimen mitan 
tai lähtee paikalta / 
Pakenee 

8d. AAVEET 
Uteliaisuus 

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

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja puhuu 
avustajan kanssa 
ja houkuttelee 
koiraa 

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja seisoo 
avustajan vieressä 

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja on 
edennyt puoleenväliin 

Menee katsomaan 
ilman apua 

8e. AAVEET 
Kontaktinotto 
aaveeseen 

Torjuu kontaktia/ 
Ei mene ajoissa 

Hyväksyy 
avustajan 
tarjoaman 
kontaktin, mutta ei 
vastaa siihen 

Vastaa avustajan 
tarjoamaan 
kontaktiin 

Ottaa itse kontaktia 
avustajaan 

Innostunutta 
kontaktinottoa 
avustajaan, esim. 
hyppii tai 
vinkuu 

9a. LEIKKI 2 
Leikkihalu 

Ei leiki - ei osoita 
kiinnostusta 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta 

Leikkii - aktiivisuus 
lisääntyy/ vähenee 

Leikkii - aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen 

Leikkii - aloittaa erittäin 
nopeasti ja on hyvin 
aktiivinen 

9b. LEIKKI 2 
Tarttuminen 

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii 
esinettä 

Tarttuu esineeseen 
viiveellä tai 
etuhampailla 

Tarttuu heti koko 
suulla 

Tarttuu heti, nappaa 
esineen vauhdista 

10. 
AMPUMINEN 

Ei häiriinny, 
havaitsee nopeasti ja 
sen jälkeen täysin 
välinpitämätön 

Häiritsevyys 
lisääntyy leikin/ 
passiivisuuden 
aikana, sen jälkeen 
välinpitämätön 

Kiinnostuu 
laukauksista, yleisöstä 
tms, mutta palaa 
leikkiin 
/passiivisuuteen  

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

Häiriintynyt, pelokas /  
Yrittää paeta / 
Ohjaaja luopuu 
ampumisesta 
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LIITE 5: MH-kuvauksen osa-alueiden tulokset ja vertailu ihanneprofiiliin (2009-2015). 
 

  1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10 

keskiarvo 4,1 3,7 3,5 3,7 2,8 2,7 2,1 1,4 3,2 2,9 1,1 2,7 2,4 2,8 2,9 1,3 2,6 1,8 1,6 3,2 3,6 1,6 1,4 1,8 4,0 2,5 3,2 3,7 3,3 2,7 2,4 

Ihanneprofiili 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 1 5 5 4 1 2 5 1 2 1 5 1 2 2 4 1 5 4 4 4 1 
 

 

N= 138 (59 urosta, 79narttua) 

 

MH-kuvauksen osa-alueet: 

1a Kontakti, tervehtiminen  6c Yllätys, uteliaisuus   

1b Kontakti, yhteistyö  6d Yllätys, jäljelle jäävä pelko  

1c Kontakti, käsittely  6e Yllätys, jäljelle jäävä kiinnostus  

2a Leikki 1, leikkihalu  7a Ääniherkkyys, pelko  

2b Leikki 1, tarttuminen  7b Ääniherkkyys, uteliaisuus  

2c Leikki 1, puruote ja taistelutahto  7c Ääniherkkyys, jäljelle jäävä pelko  

3a Takaa-ajo  7d Ääniherkkyys, jäljelle jäävä kiinnostus  

3b Tarttuminen  8a Aaveet, puolustus, aggressio  

4 Aktiviteettitaso  8b Aaveet, tarkkaavaisuus  

5a Etäleikki, kiinnostus  8c Aaveet, pelko  

5b Etäleikki, uhka, aggressio  8d Aaveet, uteliaisuus  

5c etäleikki, uteliaisuus  8e Aaveet, kontaktinotto aaveeseen  

5d Etäleikki, leikkihalu  9a Leikki 2, leikkihalu  

5e Etäleikki, yhteistyö  9b Leikki 2, tarttuminen  

6a Yllätys, pelko  10 Ampuminen  

6b Yllätys, puolustus, aggressio     
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LIITE 6.  PK-osallistumiset ja tulokset lajeittain 2006-2015 
 

Jälkikoe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht. 

Koekäynnit 27 32 12 27 21 43 36 33 32 17 280 

Tulokset 7 9 6 8 9 19 9 15 8 7 97 

Tulos-% 26 % 28 % 50 % 30 % 43 % 44 % 25 % 45 % 25 % 41 % 35 % 

            Hakukoe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht. 

Koekäynnit 16 17 21 16 8 12 28 36 45 31 230 

Tulokset 3 9 9 5 3 2 13 13 25 13 85 

Tulos-% 19 % 53 % 43 % 31 % 38 % 17 % 46 % 36 % 56 % 42 % 38 % 

            Etsintäkoe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht. 

Koekäynnit 3 4 2 1 2 3 0 0 7 3 25 

Tulokset 1 0 1 0 1 1 0 0 6 2 12 

Tulos-% 33 % 0 % 50 % 0 % 50 % 33 % 0 % 0 % 86 % 67 % 48 % 

            Viestikoe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht. 

Koekäynnit 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Tulokset 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Tulos-% 50 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 67 % 

            Suojelukoe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht. 

Koekäynnit 18 14 13 8 10 7 17 17 18 17 139 

Tulokset 12 9 9 8 9 7 13 9 12 11 99 

Tulos-% 67 % 64 % 69 % 100 % 90 % 100 % 76 % 53 % 67 % 65 % 71 % 
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            Erikoisjälki 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht. 

Koekäynnit 24 15 14 18 23 15 13 20 25 36 203 

Tulokset 10 4 4 6 7 5 3 4 8 9 60 

Tulos-% 42 % 27 % 29 % 33 % 30 % 33 % 23 % 20 % 32 % 25 % 29 % 

            Yhteensä 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht. 

PK-
koekäynnit 

90 83 62 70 64 80 94 106 127 104 880 

PK-tulokset 34 32 29 27 29 34 38 41 59 42 365 

PK-tulos-% 38 % 39 % 47 % 39 % 45 % 43 % 40 % 39 % 46 % 40 % 42 % 

 


