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1. YHTEENVETO 
Jalostuksen tavoiteohjelman yhteenveto on rodun jalostuksen ”punainen lanka”. Se sisältää rodun 
tärkeimmät jalostustavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi. 
Tämä ohjelma on järjestyksessään neljäs Kennelliiton ohjeen mukaan tehty jalostuksen tavoiteohjelma 
punaiselle irlanninsetterille. Seurantajakso on viisi vuotta ja PEVISA-ohjelma päivitetään samaan 
rytmiin. Rotujärjestö anoo PEVISA-ohjelmalle jatkoa nykymuodossa vuosille 2024–2028. 
 
Rodun käyttötarkoitus 
Punainen irlanninsetteri on rotumääritelmän mukaan metsästys- ja perhekoira, jonka luonne on 
tarkkaavainen, älykäs, tarmokas, lempeä ja uskollinen. Punainen irlanninsetteri on kanalintuihin 
erikoistunut, alun perin peltopyiden ja riekkojen metsästykseen jalostettu koira.  
 
Keskeisimmät jalostustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi 

Luonne ja käyttäytyminen 

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

Säilytetään rotumääritelmän mukainen ja 
käyttötarkoitukseen erinomaisesti soveltuva 
luonne 

Muut toimenpiteet: Jalostusvalinnoissa 
kiinnitetään huomiota jalostusyksilöiden 
luonteeseen.   
Näyttelylinjaisten puolella on testitulosten pohjalta 
syytä kiinnittää edelleen huomiota 
paukkuarkuuteen. Jalostukseen ei käytetä 
aggressiivisia tai liian arkoja koiria. 

 

Terveys 

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

Seurataan aktiivisesti lonkkaniveldysplasian 
esiintymistä ja jalostetaan entistä terveempiä 
koiria pitäen kuitenkin samalla huolta jalostukseen 
käytettävän populaation laajuudesta ja 
monipuolisuudesta. 
 
 
 
 
 

PEVISA: Lonkkaniveldysplasia – jalostukseen 
käytetään ainoastaan koiria, joiden 
lonkkaniveldysplasian aste on B tai indeksi 102 tai 
parempi.  

 

Lisääntyminen 

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

Pidetään huolta siitä, että irlanninsetteri pysyy 
hedelmällisenä ja että lisääntyminen ja synnytys 
onnistuvat luonnollisesti. 
 
 
 
 

Muut toimenpiteet: Laaditaan 
lisääntymisterveydestä erillinen kysely kasvattajille.  

 

Rakenteen ja anatomian terveys 

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

Vaalitaan rodunomaisen ulkomuodon säilymistä.  
 
 

Muut toimenpiteet: Vähennetään 
jalostusvalinnoilla rotumääritelmän alittavia tai 
ylittäviä kokoja ja ääreviä rakennetyyppejä sekä 
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 käyttö- että näyttelylinjoissa. Kiinnitetään erityistä 
huomiota rotumääritelmän mukaiseen pään 
muotoon ja ilmeeseen, raajojen kulmauksiin ja 
karvapeitteeseen. 

 

Käyttöominaisuudet 

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

Säilytetään rodun hyvät käyttöominaisuudet ja 
monipuolisuus kaikenlaisten maastotyyppien 
metsästyskoirana. 
 
 
 
 

Muut toimenpiteet: Keskitytään kouluttamaan 
enemmän omistajia sekä ohjaajia ja pyritään näin 
kasvattamaan kokeisiin osallistuvien tasoa ja 
määrää. Hyödynnetään jalostusvalinnoissa 
jalostustietokantaan kerättävien 
ominaisuusarviointien tuloksia. 

 

Jalostuspohja 

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet 

Kasvatetaan jalostukseen käytettävän populaation 
kokoa ja lisätään monimuotoisuutta. 
 
 
 

Muut toimenpiteet: Lisätään monimuotoisuutta 
ohjaamalla kasvattajia käyttämään myös sellaisia 
tuontikoiria, joiden sukutauluissa on eroja nykyisen 
populaation koiriin.  
Rohkaistaan omistajia käyttämään yhä suurempaa 
osuutta koirista kokeissa ja näyttelyissä, jotta 
jalostusnäyttöä saadaan laajemmin ja 
jalostuspohja kasvaa. Järjestetään erityisesti uusille 
harrastajille koulutustilaisuuksia. 

 
Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot 
PEVISA-ohjelma (voimassa alkaen 1.1.2011): 
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä 
koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B tai 
indeksi 102 tai parempi. 
Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen 
pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. 
 
Jalostussuositukset ja rotujärjestön pentuvälityksen ehdot 
- koiralla tai sen lähisukulaisella on oltava tulos rodunomaisesta kokeesta  
- koiralla on oltava hyväksytty näyttelytulos (ei pentuluokasta)  
- koiralla tai sen edellisissä pentueissa ei saa olla viitteitä kääpiökasvusta  
- koiralla ei saa olla purentavikaa  
- häntämutkaisen jalostuskäyttö ei ole kiellettyä, mutta kahta häntämutkaista ei saa  yhdistää  
- yhdistelmän sukusiitos saa olla korkeintaan 6,25% viidellä sukupolvella  
- yhdistelmän voi uusia kerran, jos pentueessa on ollut pentuja 5 tai vähemmän 
- allergiaa tai ruoka-aineallergiaa sairastavaa tai iho-ongelmista kärsivää koiraa ei saa käyttää 
jalostukseen 
Muut suositukset, jotka eivät vaikuta pentuvälitykseen:  
- jalostukseen käytettävät koirat kyynärkuvataan  
- yksilöllä (uros tai narttu) on korkeintaan 30 jälkeläistä Suomessa  
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2. RODUN TAUSTA 
Alkuperä ja käyttötarkoitus 
Irlanninsetterin arvellaan saaneen alkunsa espanjalaisista spanieleista. Varsinainen rodun kehittäminen 
tapahtui kuitenkin Irlannissa vasta 1800-luvulla. Jo 1300-luvulla käytettiin Ranskassa haukalla 
metsästettäessä peltopyiden ja viiriäisten ylös ajoon punavalkoisia koiria, joilla oli hapsutusta 
hännässä. Nämä muistuttivat kuitenkin enemmän pitkähäntäistä spanielia kuin nykyisin tuntemaamme 
jalomuotoista irlanninsetteriä.  1500-luvulla lähetettiin Euroopasta Irlantiin diplomaattilahjoina koiria, 
joita kutsuttiin nimellä ”setting dogs”.  Näitä kuvaili Caius vuonna 1555 seuraavasti: ”koira, jota 
setteriksi kutsutaan -latinaksi Index-, ryömii kuin mato vatsa maata viistäen riistan lähelle”. Varsinainen 
linnun saalistaminen tapahtui joko haukalla tai verkolla. Sen vuoksi koirilta vaadittiin ensisijaisesti 
hyvää linnunlöytö- ja paikallistamiskykyä, mihin riitti verkkainenkin vauhti.  1700-luvulla seisovien 
koirien jalostukseen tuli uusia tavoitteita. Lentoonammunta (wing shooting) syrjäytti 
verkkometsästyksen ja aseiden kevenemisen myötä nopeiden, laajasti hakevien koirien tarve tuli 
ilmeiseksi. 1800- luvun alkupuolelle saakka irlantilaiset käyttivät linnustuksessa Englannista tuotua 
punaista seisovaa spanielia, josta käytettiin gaelinkielellä nimitystä ”Modder Rhu” eli punainen koira.   
 
Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa 
Punaisia irlanninsettereitä tavattiin jo 1700-luvulla, mutta varsinaisesti rotu yleistyi 1800-luvun 
puolella.  Jalostuksessa kiinnitettiin päähuomio väriin ja käyttöominaisuudet jäivät vähemmälle 
huomiolle. Seurauksena oli se, että jo vuosisadan puolivälissä kenttäkokeissa kilpaili huomattavasti 
enemmän punavalkoisia kuin punaisia settereitä. Punaisesta setteristä oli tulossa seurakoira. 
Tilanteeseen pyrittiin saamaan korjaus ja 1882 perustettiin Irish Red Setter Club, jonka tehtävänä oli 
rodun käyttöominaisuuksien vaaliminen ulkomuodon ohella.  Jalostustyössä keskityttiin uudelleen 
käyttöominaisuuksien parantamiseen aina 1930-luvulle saakka, jolloin näyttelylinjaisten settereiden 
määrä jälleen kääntyi jyrkkään nousuun. Ilmiö liittyi maailmansotien välissä tapahtuneeseen yleiseen 
kehitykseen: metsästys ei enää ollut suosittu ajanviete yläluokan keskuudessa, eikä alemmilla luokilla 
ollut mahdollisuutta metsästykseen vallitsevien maanomistusolosuhteiden vuoksi.   
1930-luvulle saakka irlanninsetterin jalostus oli Brittein saarilla melko yhtenäistä ja muodostuneissa 
näyttelylinjoissa oli takana samoja koiria kuin käyttökoiralinjoissa. Jo 1800-luvulla vietiin 
irlanninsettereitä Venäjälle, Amerikkaan, Australiaan, Manner-Eurooppaan ja Skandinaviaan. Suurin 
osa nykyisistä koirista on kaikkialla maailmassa näyttelylinjaisia.   
Erikoisuutena voidaan vielä mainita, että Irlannissa esiintyi 1800-luvulla varsin erikoinen linja: täplikäs 
irlanninsetteri (Shower of Hail Setters). Näillä koirilla oli hentoja valkeita täpliä muuten punaisessa 
turkissa.  Sittemmin linja on valitettavasti täysin hävinnyt.   
 
Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria  
Nykyinen irlanninsetteri kehittyi 1800-luvun puoliväliin mennessä ja Birminghamin koiranäyttelyssä 
1860 se esitettiin virallisesti omana rotunaan. On esitetty poikkeavia käsityksiä siitä, mitä eri rotuja 
jalostustyössä käytettiin. Spanielin ja vesispanielin lisäksi aineksia lienee otettu pointterista, 
englanninsetteristä, vihikoirasta ja keltinkoirasta (celtic hound).  
 
Eri linjat 
Suomessa rodun jakautumisen kaava on jokseenkin sama kuin jakautumisen kulku Brittein saarilla, 
joskin vuosikymmeniä myöhemmin. Kannan kasvaessa ja tuontien lisääntyessä 1960–70-luvuilla 
joukossa oli jo joitakin näyttelylinjaa edustavia yksilöitä, mutta kokonaisuutena populaatio oli vielä 
ulkoisilta ominaisuuksiltaan yhtenäinen. Vielä 1980-luvulla eri linjojen yksilöitä käytettiin myös jossain 
määrin ristiin, mutta tämä toi ei toivottua kehitystä käyttöominaisuuksiin.   
Lopullisen jakautumisen Suomessa voidaan katsoa tapahtuneen vasta 1990-luvulla. Tuolloin Suomeen 
tuotiin tyypiltään selkeästi käyttötyypistä poikkeavia yksilöitä. Ne saavuttivat menestystä näyttelyissä 
ja niille kertyi sangen paljon jälkeläisiä. Tämä tarkoitti myös rodun rekisteröintimäärien kääntymistä 
jyrkkään kasvuun.  Voimallisimmin näyttelylinjaisten koirien määrän lisääntymiseen Suomessa 1990-
luvulla olivat vaikuttamassa muun muassa kennelit Chic Choix ja Lecibsin, joiden yhteenlaskettu 
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pentumäärä reilun kymmenen vuoden aikana lähentelee 300.   
 
Näyttelylinjoihin keskittyneet harrastajat perustivat 1997 oman yhdistyksensä Punaiset ja 
punavalkoiset irlanninsetterit ry. Valtakunnallisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
irlanninsetteriharrastusta ja toimia yhdyssiteenä harrastavien jäsenten kesken. Vuonna 2022 
yhdistyksessä on jäseniä noin 370. Yhdistys ei ole pitänyt kirjaa siitä, kuinka moni jäsenistä on 
nimenomaan punaisen irlanninsetterin omistaja.   
Selkeiden näkemyserojen vuoksi rotujärjestön ja Punaiset ja punavalkoiset irlanninsetterit ry:n jäsenten 
välit olivat vuosia etäiset ja yhteistyö oli vähäistä. 2020-luvulla yhteistyö on tiivistynyt ja nyt asioita 
voidaan viedä eteenpäin yhdessä rakentavassa hengessä. 
 
Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys 
Irlanninsetterin arvellaan tulleen Suomeen 1860-luvulla Venäjällä palvelleiden upseereiden mukana. 
1800-luvun jälkimmäisellä puolikkaalla irlanninsettereitä tuotiin jonkin verran Venäjän lisäksi Irlannista, 
Skotlannista ja Ruotsista. Ensimmäinen Suomessa syntynyt Finska Kennelklubbenin rekisteröimä 
irlanninsetteripentue on vuodelta 1892. Siinä oli emänä Irlannista tuotu Rose of Killaloe (Count - 
Queen) ja uroksena Rev. Irlantilaisten tuontikoirien lisäksi käytettiin jalostukseen myös Venäjältä 
tuotuja yksilöitä. Otto Wreden kasvattama v. 1899 syntynyt Ready oli yhdistelmästä CH Boy (Glenkar - 
Kerry Kate) – Erne Dermot (Dermot – Rose of Killaloe). Myös Ruotsista tuotiin muutama yksilö, joiden 
alkuperä oli Irlannista. Näistä tunnetuimpia olivat E.Krookin Sörängens Go’on yhdistelmästä Lally (CH 
Riversdale Red Guide - Autrin Molly) ja Sörängens Erin (Erin Pam - Erin Flora) sekä W. Spåhren 
omistama Nellie yhdistelmästä Forester Frick Donegal (Donegal Rake - CH Derry Una) ja Holmsunds 
Monna (Phil - Solbackens Monna Vanna).   
 
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä punaisten irlanninsetterien määrä oli vähäinen, sillä 
Hönshundssektionen tilastojen mukaan v. 1904–1943 kenttäkokeisiin osallistui vain viisi 
irlanninsetteriä. Tuontikoiria tuotiin 1930 luvulta alkaen etenkin muista Pohjoismaista, mutta kaiken 
kaikkiaan irlanninsetterien määrä pysyi vähäisenä 1960-luvulle asti.  
1960-luvulta alkaen rekisteröintimäärät ovat olleet noususuuntaisia, samoin tuontikoirien määrät. 
Tuonnit ovat olleet pääosin Pohjoismaista, mutta jonkin verran koiria on tuotu myös muualta 
Euroopasta sekä rodun synnyinmaasta. 
 
Erityisesti 1980 ja 1990 luvuilla metsästyskäytön laajenemisen rasitteena rodulla oli voimakas 
jakaantuminen käyttö- ja näyttelylinjaan. Irlanninsetteri käsitettiin liian usein pelkäksi näyttelykoiraksi.  
Onnistuneen jalostustyön ja aktiivisten harrastajien ansiosta irlanninsetteri on viimeisen 15 vuoden 
aikana on noussut ensiluokkaiseksi metsästyskoiraksi ja käyttökokeissa erinomaisesti pärjääväksi 
roduksi. Irlanninsetterien rekisteröintien, koekäyntien ja koepalkintojen määrä on noussut 
englantilaisista kanakoirista kaikkein suurimmaksi.  

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 
 
Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt 
Englantilaisten kanakoirien rotujärjestö Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry (KKK-HHS) on 
Pohjoismaiden vanhin rotujärjestö. Se perustettiin 11.5.1901 Finska Kennelklubbenin ensimmäiseksi 
osastoksi nimellä Finska Kennelklubbens Hönshundssektion. Vuonna 1935 perustettiin Suomen 
Kanakoirakerho ry, johon liittyivät lähinnä suomenkieliset. Finska Kennelklubbens Hönshundssektion ja 
Suomen Kanakoirakerho yhdistyivät vuonna 1983.  Yhdistyksen nimeksi tuli tällöin Kanakoirakerho-
Hönshundssektionen ry.   
 
Nykyään Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry. toimii valtakunnallisella tasolla Suomen Kennelliiton 
alaisena rotujärjestönä ja edustaa englantilaisia kanakoirarotuja: pointtereita ja settereitä. 
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Kanakoirakerho Hönhundssektionen ry:n toimiva organisaatio muodostuu hallituksesta, rotujaoksista 
sekä eri tehtäviin nimetyistä toimikunnista.   
 
Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys 
Yhdistyksen jäsenmäärä on viimeisen viiden vuoden aikana laskenut noin 50 hengellä. Vuonna 1980 
jäseniä oli 170, vuonna 2017 650 ja 2022 600. Jäsenrekisterissä ei ole tietoa, kuinka moni on punaisen 
irlanninsetterin omistaja. KKK HHS ry:llä on useita eri jäsenmuotoja. Yhdistyksen jäsenet ovat koe-, 
vuosi-, perhe-, vapaa-, kirjeenvaihtaja- tai kunniajäseniä. Yksityinen henkilö voidaan hyväksyä koe- tai 
vuosijäseneksi kirjallisen hakemuksen perusteella.  Koejäseneksi hyväksytään kaikki rotujärjestön 
jäsenyydestä kiinnostuneet. Koejäsen on oikeutettu kaikkiin rotujärjestön tarjoamiin palveluihin kuten 
kerhon julkaisuihin, jalostusneuvontaan, osallistumiseen koulutustapahtumiin ja koetoimintaan 
samalla tavalla kuin muutkin jäsenet. Koejäsenellä on äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki samat 
etuudet kuin vuosijäsenelläkin.  Koejäsenen osallistuttua kanakoirien koetoimintaan (ei 
tulosvaatimusta) hänet voidaan hyväksyä vuosijäseneksi ilman uutta hakemusta. Osallistumista 
rodunomaiseen kokeeseen on haluttu pitää varsinaisen jäsenyyden ehtona siksi, että päätösvalta 
rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta vaalivassa rotujärjestössä pysyisi jatkossakin niillä, joilla on asiaan 
harrastusta.   
 
Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät 
Jokaisella rodulla on rodun harrastajien esittämä ja yhdistyksen hallituksen nimeämä jaostoimikunta. 
Rotujaokset järjestävät edustamansa rodun harrastajille omia koulutuspäiviä ja kilpailuja. Tavoitteena 
on harrastajien keskinäistä yhteydenpitoa lisäämällä viedä kunkin rodun tasoa eteenpäin.   
Jaostoimikunnat ovat vastanneet 1990-luvun alusta alkaen rotukohtaisesti kunkin rodun jalostuksen 
ohjauksesta. Lisäksi vuodesta 2012 alkaen kaikkien Kanakoirakerhon edustamien rotujen yhteinen 
jalostustoimikunta on tukenut rotujaosten työtä.  Jalostustoimikunta on kerhon hallituksen alainen 
toimikunta, joka koordinoi jalostukseen liittyvää tiedonkeruuta kerhon sisällä ja toimii linkkinä kerhon 
ja jaosten välillä mm. eri asiantuntijaelimiin. Jalostustoimikunta myös pyrkii pysymään ajan tasalla 
yleisistä koiran jalostukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja auttaa jaoksia tiedon hankinnassa 
kerhon ulkopuolisilta tahoilta. Jalostustoimikunta myös antaa lausunnot kennelnimianomuksiin sekä 
mahdollisiin rekisteröintiin liittyviin poikkeuslupa-anomuksiin.   
 
Kanakoirakerhon tarkoituksena on järjestää kokeita ja kilpailuja jalostustyön tueksi settereiden ja 
pointtereiden käyttöominaisuuksien selvittämiseksi ja parantamiseksi. Toiminnan painopiste on 
kuluneen sadan vuoden aikana ollut selkeästi koetoiminnan kehittämisessä, mutta myös 
näyttelytoiminta on kuulunut Kerhon aktiivisen mielenkiinnon kohteisiin. Kanakoirien jakaantuminen 
näyttely- ja käyttölinjoihin on herättänyt jäsenet puolustamaan Kennelliiton jalostusstrategian 
hengessä rakenteeltaan tervettä, vaativaan metsästykseen soveltuvaa kanakoiratyyppiä. 
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Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry:n toimielimet  

Hallitus 
- Valitsee eri tehtäviä varten henkilöt ja toimikunnat sekä valvoo, että sovittuja jalostusperiaatteita 
noudatetaan 
- Ylläpitää suhteita Suomen Kennelliittoon ja sen alaisiin järjestöihin ja ulkomaisiin rotujärjestöihin. 

Koulutustoimikunnat 
- Toteuttaa ylituomari– sekä aspiranttikoulutukset, koetoimitsija-koulutukset, koulutukset 
ulkomuototuomareille sekä kollegiot. 
- Ylläpitää tuomariohjeita ja kunkin koulutusalueen koulutusmateriaalia sekä tilastoja. 

Näyttelytoimikunta 
- Järjestää vuosittain erikoisnäyttelyn. 
 
Jalostustoimikunta 
- Rotujärjestön alaisten rotujen jalostuksen ohjaus ja siihen liittyvä tiedonhankinta yhteistyössä 
rotujaosten kanssa. Toimii kaikkien rotujen tiedonhankintaa koordinoivana tahona. 
- Seuraa rotujen kehitystä Suomessa, rotujen kotimaissa ja muissa rotuja harrastavissa maissa. Voi 
tehdä tämän johdosta esityksiä rotujaoksille ja KKK-HHS:n hallitukselle. 
- Yhteistyössä rotujaosten kanssa tekee tarvittavat päätökset ja antaa lausunnot Suomen Kennelliitto 
ry:n ja KKK-HHS ry:n hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti toimialansa mukaisissa asioissa: 
- Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeeseen ja rotukohtaisiin PEVISA-ohjelmiin liittyvät poikkeusluvat 
- Lausunnot kennelnimianomuksissa 
- Järjestää rakennekatselmuksen. 
- Ylläpitää rotujärjestön jalostustietokantaa. 
Irlanninsetterijaos 
- Hyvissä ajoin ennen nykyisen PEVISAn päättymistä tarkastelee, onko PEVISA ajan tasalla vai 
tarvitaanko siihen muutoksia. 
- Tilastoi vuosittain rodun kannalta olennaiset tunnusluvut käyttöominaisuuksien, luonteen, terveyden 
ja populaation osalta. Tietoja julkaistaan rotujärjestön lehdessä, internetsivuilla ja vuosikirjassa. 
- Pitää yllä tietoutta rodun terveyttä koskevista tutkimuksista ja tiedottaa niistä jäsenille. 
- Antaa urossuosituksia niitä toivoville kasvattajille. 
- Järjestää koulutusta sekä kasvattajille että jäsenistölle. 
- Suunnittelee jalostusindeksien ja rakennekatselmuksista saatavan tiedon hyödyntämistä.  
- Toteuttaa kansainvälistä yhteistyötä. 
- Järjestää vuosittain rodunomaisia kokeita mm. rotumestaruuskilpailun. 
- Ylläpitää suhteita Punaiset ja punavalkoiset irlanninsetterit ry:n kanssa, jonka alle näyttelylinjaisten 
koirien harrastaminen on keskittynyt.  
- Päivittää voimassa olevia jalostussuosituksia tarpeen mukaan ja reagoi mahdollisiin muutostarpeisiin 
nopeasti. 
- Esittää ylituomariehdokkaita ja kannustaa ulkomuototuomarikoulutukseen.  
- Nimeää vuosittain vuoden setterit. 
 

4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 
 
Rodun monimuotoisuus antaa sille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden 
puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon 
kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus 
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ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 
 
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja 
sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden 
liian suuret jälkeläismäärät. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista 
sukulinjoista. 
 
Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on suurilukuisilla 
roduilla enintään 2–3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. Irlanninsettereiden 
nykyisillä rekisteröintimäärillä ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 18–27 
koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi olla korkeintaan 36–54.  
 
Punaisia irlanninsettereitä on rekisteröity Suomessa vuosina 2002–2021 yhteensä 4404 yksilöä, 
viimeisen viiden vuoden jaksolla keskiarvona 203 koiraa vuosittain. Viimeisen viiden vuoden 
tarkastelujaksolla käyttölinjan osuus rekisteröinneistä on noussut 23 %:n. Rodun suosio 
metsästyskoirana on kasvanut tasaisesti.  
 
Suomen irlanninsetteripopulaatio on jakautunut kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat 
sukulinjat, joiden yksilöt ovat rodunomaisessa käytössä ja joita käytetään metsästyskokeissa. Tätä 
ryhmää kutsutaan käyttölinjaiseksi irlanninsetteriksi. Toisen ryhmän muodostavat koirat ovat lähinnä 
näyttelykoiria. Tämän ryhmän koiria rekisteröidään vuosittain enemmän. 
Suurin osa Suomen käyttölinjaisesta irlanninsetterikannasta on pohjoismaisia sukulinjoja. 
Irlanninsettereitä on tuotu Suomeen myös alkuperämaasta sekä muualta Euroopasta. Yksittäisiä koiria 
on tuotu eri puolilta maailmaa. Tuontikoiria rekisteröidään vuosittain muutamia ja niiden määrät ovat 
olleet viime vuosina lievässä laskussa. Pohjoismainen irlanninsetterikanta on hyvin samankaltainen 
kuin Suomessa. Siksi olisi tärkeää tuoda myös sellaisia koiria, joiden geneettinen tausta olisi 
mahdollisimman erilainen. Yleistäen rodusta löytyy toisistaan geneettisesti eroavia linjoja: 
pohjoismaiset, amerikkalaiset, irlantilaiset metsästyslinjaiset sekä näyttelykäyttöön jalostetut koirat. 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 
Tässä osiossa esitetään rodun vuosittainen rekisteröintimäärä, tuontikoirien määrä, jalostukseen 
käytettyjen koirien keskimääräinen ikä ja sukusiitosprosentin kehittyminen. Punaisen irlanninsetterin 
populaatio Suomessa on suhteellisen pieni. Rodun harrastajakunta usein mieltääkin kannan osaksi 
yhteispohjoismaista kantaa, kuten se käytännössä onkin. Rotu on jakaantunut näyttely- ja 
käyttökoiratyyppeihin, eikä linjoja käytetä keskenään jalostukseen. Syynä on, kuten rodun tausta 
osuudessa tuli esille, että käyttöominaisuuksien säilyminen edellyttää niiden pitämistä keskeisessä 
asemassa jalostusvalintoja tehtäessä ja näyttelylinjapuolella painopisteet ovat olleet toisaalla.  
 
Kaikki tämän luvun tiedot ja taulukot on esitetty syntymävuosittain 
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Rekisteröintimäärät Suomessa 
 

 
Suomessa pentuerekisteröintien määrissä on ollut jonkin verran vaihtelua viimeisen 15 vuoden aikana. 
Suurin pentumäärä, 283 rekisteröitiin vuosina 2008 ja 2009, kun pienimmillään määrä oli 157 vuonna 
2017. PEVISA- ohjelmaan tuli mukaan uutena jälkeläisrajoitus (max. 40 pentua) vuoden 2011 alussa, 
mikä näkyi pentumäärien vähenemisenä. Viimeiset viisi vuotta rekisteröintimäärän on ollut tasaisessa 
kasvussa. 
Tuontikoirien määrä on pysynyt viiden vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin 10 yksilön vuositasolla. 
 
 

Taulukko vuosittain syntyneistä pennuista linjoittain. Käyttölinjaisten pentujen osuus koko seuranta-

ajalta 2007–2021 on 18,5 %. Viimeisen neljän vuoden keskiarvo on 23,5 % 
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Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä 
 
 

 
Jalostukseen käytettyjen narttujen keski-ikä on tarkastelujakson alkupäähän verrattuna hieman 
noussut. Kun koko tarkastelujakso otetaan huomioon, saadaan keskimääräiseksi sukupolven pituudeksi 
-Urokset 4 vuotta 6 kuukautta 
-Nartut 4 vuotta ja 2 kuukautta 
 
Rodun vuosittainen sukusiitosaste 
 

 
 
Sukusiitos ja sukusiitosaste 
 
Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. Sukusiitosaste tai -
prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi samaa 
alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esivanhemman 
tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen 
ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin 
haitalliset, resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä. 
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa 
jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. 
Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen 
verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös 
todennäköisyys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %. 
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan 
tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen 
ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään 
jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö 
kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa 
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sukusiitoksen myötä. Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen 
sukusiitosasteen ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman 
heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, 
pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan 
sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat 
pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä. 
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain 
sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman taustainfon 
perusteella. Jalostuksessa suositellaan neljästä viiteen sukupolven perusteella lasketun 
sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %. 
(Lähde: Kennelliiton artikkelit/MMT Katariina Mäki) 
 
 
Rotujärjestö on kirjannut jalostussuosituksiinsa ja pentuvälityksen ehtoihin, ettei yhdistelmän 
sukusiitosaste saa ylittää 6,25 % viiden sukupolven mukaan laskettuna. 
Punaisen irlanninsetterin populaatio Suomessa on suhteellisen pieni. Sukusiitosasteen tasainen 
vaihtelu selittyy sillä, että pentueita on vähän, jolloin yksittäisetkin suurella sukusiitosasteella tehdyt 
pentueet vaikuttavat koko rodun sukusiitosprosenttiin. Koko tarkastelujaksolla sukusiitosprosentin 
keskiarvo on 1,94 %, joka on varsin maltillinen taso. 

4.1.2 Jalostuspohja 
Jalostuspohja per sukupolvi 
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Isät/emät -luku  

 
Isät/emät -lukusuhteen kehitys vuosina 2002–2021. Mitä lähempänä suhde on yhtä, sitä tasaisempaa 
on urosten jalostuskäyttö. Mitä tasaisemmin uroksia käytetään jalostukseen, sitä tehokkaammin 
saadaan säilytettyä rodun perinnöllistä vaihtelua. Punaisen irlanninsetterin kohdalla isät/emät 
suhdeluku on varsin hyvä. Suuntausta tukee jatkossakin jälkeläismäärille asetettu rajoitus. 
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Tietoa tehollisesta populaatiokoosta: 
 
Tehollista populaatiokokoa sekä muita tilastollisin menetelmin saatavia populaation tunnuslukuja 
voidaan pitää laskennallisina arvioina rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta, jota voidaan arvioida 
myös molekyyligeneettisesti. Tehollinen populaatiokoko kertoo, kuinka monen yksilön geeniversioita 
tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 100 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu 
koostuu 100 eri koiran geeniversioista. Mitä pienempi tehollinen koko, sitä nopeammin rodun sisäinen 
sukulaisuus kasvaa ja näin ollen sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. Tehollinen koko arvioidaan aina 
sukupolvea kohden. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään neljä kertaa jalostukseen 
käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu 
rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen. 
 
Punaisen irlanninsetterin tehollisen populaation koko vuonna 2021 oli 112 yksilöä. Tehollinen 
populaatio kuvaa teoreettisesti rodun jalostuspohjan laajuutta ja geneettistä monimuotoisuutta. 
Yksinkertaistettuna voitaisiin sanoa, että rodun tämän hetken yksilöiden määrä on 112, koska vain ne 
koirat, joita käytetään jalostukseen, siirtävät geeninsä seuraavalle sukupolvelle. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tehollisessa populaatiossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. 
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Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta 
 
Kaikki taulukossa listatut urokset edustavat näyttelylinjaisia sukuja. Viidentoista käytetyimmän uroksen 
pentueiden kokonaismäärä on 55, joista rekisteröitiin yhteensä 521 pentua. Noin puolet listan 
uroksista on tuontikoiria tai ulkomaisia koiria.

 
Taulukossa listatuissa koirissa löytyy useita läheisiä sukulaisuussuhteita. Listaus antaa läheisten 
sukulaisten todellisesta jälkeläistilanteesta vain osittaisen kuvan, sillä listalle yltäneet koirat ovat 
sisaruksineen tuottaneet yli 300 ensimmäisen polven jälkeläistä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
samojen sukulaisten jättämään huomattavan suureen toiseen polveen. Toisesta polvesta löytyy vielä 
huomattava määrä nuoria koiria, jotka ovat vasta tulossa jalostusikään. Listattujen läheisten 
sukulaisten ensimmäisen ja toisen polven jälkeläismäärän perusteella on syytä pohtia sekä tutkia onko 
rodun monimuotoisuudelle ja terveydelle muodostumassa riskitekijöitä.  
 

 
Jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus urokset top 10 
 

FRINAN WONDERFUL BATMAN 

- Veli narttulistan koiralle: Frinan Wild Irish Rose 
- Serkku koiralle: Copper’s Rock’n Roll 

- Serkku koiralle: Copper’s Magiska Under 

  

COPPER'S THE MAGIC FLUTE 
- Poika koiralle: Copper’s Magiska Under 

-Isä koiralle: Entice Karibbean Pirate 

 

OZZY OSBOURNE OF THE TRAV'LIN STAR 

- 

 

APPLEGROVE I AM THE DRAGON'S AID 
-Serkku koiralle: Fansett Teddy Bear 

- Yhteisiä sukulaisia 3. polvessa: Vicary’s Justagame 

 

MOST MAROON'S UP AND RUNNING 

- Veljenpoika koiralle: Frinan Wonderful Batman 
 

COPPER'S MAGISKA UNDER 
- Isä koiralle: Copper’s Magic Flute 

- Isä koiralle: Wildrind’s Dazzling Highlight 
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- Serkku koiralle: Frinan Wonderful Batman 

- Serkku koiralle: Copper’s Magiska Under 

 

FLAMERISH MIDSUMMER FESTIVAL 

- 

REDWORD LEGEND RETURNS 

- 

COPPER'S ROCK'N'ROLL 
- Serkku koiralle: Copper’s Magiska Under 

- Serkku koiralle: Frinan Wonderful Batman 

 

FANSETT TEDDY BEAR 
-Serkku koiralle: Applegrove I Am The Dragon’s Aid 

 
 
 Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua  
Kaikki taulukossa listatut nartut edustavat näyttelylinjaisia sukuja. Viidentoista käytetyimmän nartun 
pentueiden kokonaismäärä on 37, joista rekisteröitiin yhteensä 362 pentua. 
 

 
 

Jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus nartut top 10 

 
KARHUTARHAN DEBBIE HARRY 
- Sisko koiralle: Karhutarhan Tina Turner 

 

RAISTAR MAGICA DE SPELL 
- Tytär koiralle: Raistar Gwenlynn 

 

KARHUTARHAN TINA TURNER 
- Sisko Koiralle: Karhutarhan Debbie Harry 

- 

DOLLYDANE'S KIOWA QUEEN 
- Sisko koiralle: Dollydane’s Kalamity Jane 

FANSETT DAYDREAMS IN PARIS 
- Serkku koiralle: Red Charmeleon’s Ailish The Nobble 
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DOLLYDANE'S KALAMITY JANE 
- Sisko koiralle: Dollydane’s Kiowa Queen 

SURPRISE POLISH VODKA Z ARISLANDU 

- 

JET STAR'S LADY JEE JEE 
- Serkku koiralle: Fansett Quality Jewell 

 

QUACK'S BEL AIR 

- 

RAISTAR GWENLYNN 
- Äiti koiralle: Raistar Magica De Spell 

- Täti koiralle: Most Maroon’s Quiet Secret 

- Serkku uroslistan koiralle: Gwaihir’s Chreigton 
 

 
4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 
 

 
Muissa Pohjoismaissa irlanninsettereitä rekisteröidään vuosittain selvästi Suomea enemmän. Rodun 
suurimmat rekisteröintimäärät löytyvät Norjasta. Siellä rekisteröidään lähes 500 pentua vuosittain. 
Norjassa rotu on onnistuttu pitämään lähes kokonaan alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, eikä se ole 
muiden maiden tavoin jakautunut käyttö- ja näyttelykoiratyyppiin. Ruotsissa rekisteröintimäärä ovat 
hieman Suomea suurempia. Ruotsissa käyttölinjaisten osuus rekisteröinneistä on noin puolet. Tanskan 
populaatio on Pohjoismaista pienin. Siellä rekisteröidään vain noin 50 pentua vuosittain. Tanskassa 
rotu on pääosin käyttökoiratyyppiä. 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 
Rodun jalostuspohjan laajuus 
Punaisia irlanninsettereitä on rekisteröity Suomessa viimeisen neljän vuoden jaksolla keskimäärin 208 
koiraa vuodessa. Vuosittainen vaihteluväli 2000-luvulla on ollut 167–322. Rekisteröintimäärät pysyivät 
melko tasaisina 2000-luvun alkupuolelta lukien ja nousivat tasaisesti vuosikymmenen loppua kohden. 
2010-luvulla on nähtävissä kaksi pudotusta rekisteröintien määrässä. Vuonna 2012 rekisteröinnit 
laskivat 258 koirasta 174 koiraan. Vuosi 2017 on selkeä aallonpohja, ja pentuja syntyi ennätyksellisen 
vähän, 135 kappaletta. Laskuun on voinut vaikuttaa vuoden 2011 alussa voimaan tullut uusi PEVISA-
ohjelma. Rekisteröintien laskua on havaittavissa erityisesti näyttelylinjaisilla koirilla, joilla PEVISA-
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ohjelman vaikuttavuus sekä lonkkaniveldysplasian että jälkeläisrajoituksen osalta on käyttölinjoja 
suurempi. Käyttölinjaisten koirien rekisteröintimäärät ovat kasvaneet hienoisesti 2000-luvulla, mutta 
pieni pudotus näkyy myös käyttölinjojen pentuerekisteröinneissä vuonna 2012. 2020-luvulla 
rekisteröintimäärät ovat tasaantuneet ja jälleen nousussa. Penturekisteröintien määrää on 
tarkoituksenmukaista lisätä, mutta yksin määrä ei edistä rodun kehitystä vaan tulisi toimia Kennelliiton 
strategian mukaisesti: Jalostukseen tulisi käyttää yksilöitä, jotka ovat rodun kannalta keskitasoa 
parempia halutuissa ominaisuuksissa, ja jalostukseen käytettävä koira on rodunomainen sekä 
ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään. 
 
Rodun sukusiitosaste on Koiranetin vuositilaston mukaan keskimäärin 1,88 kymmenen vuoden ajalta, ja 
1,84 viimeisen sukupolven ajalta (4 vuotta). Todellisuudessa sukusiitosaste voi olla tätäkin korkeampi, 
koska Koiranetissä mm. tuontikoirilla on puutteellinen sukutaulu, eikä kaikkien koirien sukulaissuhteet 
löydy järjestelmästä ja siten kirjaudu laskelmaan lainkaan.  
 
Neljän vuoden (Sukupolvi) tehollinen populaatiokoko oli Koiranetin tilaston mukaan vuosien 2018–
2021 ajalta keskimäärin 103 vaihdellen 98–112 välillä. Neljän viimeisen vuoden aikana tehollinen 
populaatio on laskenut, mutta viimeisin kulunut vuosi näyttää taas nousua.  
 
Rotuun täytyy saada lisää pentueita, siten että käytetään mahdollisimman paljon eri uroksia ja narttuja. 
Rotujärjestön on mietittävä keinoja, miten saadaan rodulle uusia harrastajia, kasvattajia ja 
metsästävien koirien rekisteröintimäärät kasvuun. 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 
käyttötarkoituksesta  
Rotumääritelmän mukaan punainen irlanninsetteri on metsästys- ja perhekoira. Se on kehitetty 
Irlannissa metsästykseen käytettäväksi seisovaksi lintukoiraksi. Nykyään sitä käytetään tuntureilla, 
metsissä ja pelloilla tapahtuvassa kanalintujen metsästyksessä. Rotumääritelmän mukaan punainen 
irlanninsetteri on luonteeltaan tarkkaavainen, tarmokas, lempeä, uskollinen, karaistunut, terve ja älykäs 
koira, joka on erittäin taitava ja kestävä käyttökoira. Punaisen irlanninsetterin rotumääritelmässä 
hylkäävä luonteenpiirre on vihaisuus. Arkuus ja aggressiivisuus ovat erittäin suuria virheitä, ja niihin tulee 
suhtautua hyvin vakavasti. 

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin  
Punainen irlanninsetteri on rotuna jakautunut käyttö- ja näyttelykoiralinjoihin. Eri linjat eroavat 

toisistaan ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien osalta. Käytännössä jakautuminen on niin selvää, että 

rodussa on kaksi erillistä populaatiota, joita ei lainkaan käytetä keskenään jalostukseen. Tilanne on 

samanlainen lähes kaikkialla maailmassa, myös rodun kotimaassa. 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien 
testaus ja/tai kuvaus  
PEVISA-ohjelmaan ei ole sisällytetty luonteen, käyttäytymisen tai käyttöominaisuuksien 
testaamista/kuvausta.  

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  
Luonteeltaan tyypillinen punainen irlanninsetteri on vilkas, energinen, ystävällinen, omistajaansa syvästi 
kiintyvä ja tasapainoinen koko perheen koira ja käyttölinjainen yksilö on myös toimiva metsästyskoira. 
Punainen irlanninsetteri haluaa olla aina siellä missä tapahtuu jopa rasittavuuteen saakka. 
 
Jalostuksen painottuminen eri ominaisuuksiin eri linjoissa näkyy päivittäisessä elämässä eniten siinä, 
että käyttölinjaisen irlanninsetterin metsästyskäyttäytyminen on voimakasta ja sille on tarjottava 
mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. Näyttelylinjaisilla koirilla ei ole todettu vuosikymmeniin 
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tarvittavia metsästysominaisuuksia eikä näyttelylinjaisia koiria ole koskaan palkittu rodunomaisissa 
kokeissa. Näyttelylinjaisilla koirilla on raportoitu myös paukkuarkuutta, joka on voimakkaasti koiran 
elämänlaatuun vaikuttava asia. Siihen täytyy jatkossa kiinnittää huomiota eikä paukkuarkoja koiria saa 
käyttää jalostukseen.  
 
Luonnekysely 
Kanakoirakerhon Irlanninsetterijaos järjesti keväällä 2022 kyselyn, johon vastasi 117 koiranomistajaa. 
Näistä 117 koirasta, 80 edusti käyttölinjoja ja 37 näyttelylinjaisia koiria. Käyttölinjaisten koirien 
omistajat vastasivat suhteessa populaation kokoon selvästi aktiivisemmin kyselyyn kuin 
näyttelylinjaisten koirien omistajat.  
 
Kyselyn perusteella punaisten irlanninsetterien omistajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä koiriensa 
luonteisiin. Irlanninsetterit ovat avoimia ja sosiaalisia koiria. Häviävän pieni osa on rodulleen 
epätyypillisiä sosiaalisessa käyttäytymisessä vieraita ihmisiä kohtaan. Punainen irlanninsetteri ei 
välttämättä ole kaikista miellyttämisenhaluisin rotu, mutta irlanninsetterit linjoista riippumatta 
työskentelevät mielellään ohjaajansa kanssa. 
 

 
 
Rotumääritelmän mukainen irlanninsetteri ei saa olla aggressiivinen tai arka. Valtaosa koirista, linjasta 
riippumatta, on rotumääritelmän mukaisesti sosiaalisia muita koiria kohtaan eivätkä osoita 
aggressiivisuutta ihmisiä kohtaan. Metsästyskoirana punainen irlanninsetteri ei saa olla paukkuarka tai 
reagoida koviin ääniin. Käyttölinjaiset irlanninsetterit ovat pääsääntöisesti paukkuvarmoja koiria. 
Kyselyssä käy ilmi, että näyttelylinjaisissa koirissa on jokin verran enemmän paukkuarkuutta. 
Paukkuarkuus on koiran elämänlaatuun vaikuttava asia eikä paukkuarkoja koiria saa käyttää 
jalostukseen. Koirien luonteet, linjoista riippumatta, ovat avoimia ja ystävällisiä. Vain hyvin pieni määrä 
koiria käyttäytyy varautuneesti/epäluuloisesti. Punaiset irlanninsetterit ei juurikaan stressaa, mutta 
haukkuherkkyyttä esiintyy jonkin verran. 
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Luonnetesti  
Luonnetesti on aikanaan Suomessa kehitetty Ruotsin armeijan sotakoiratestistä palveluskoirien 
käyttöominaisuuksien arviointimenetelmäksi. Se on käyttökelpoinen luonteen arviointiin muillakin 
roduilla, etenkin kun halutaan tietoa koiran reaktioista tilanteessa, jossa sen hermostoa kuormitetaan. 
Testin arviointiasteikko on rakennettu suojeluun soveltuvaa koiraa ajatellen ja siksi arvosanoja ja pisteitä 
muihin käyttötarkoituksiin kehitetyille roduille tulee soveltaa niiden käyttötarkoitusta vastaavaksi.  
Testi mittaa toimintakykyä uhan alla ja ilman uhkaa. Sillä saadaan myös arvokasta tietoa 
temperamentista ja keskittymiskyvystä, hermorakenteesta, luokse päästävyydestä ja 
kovuudesta/pehmeydestä sekä laukauksien sietämisestä. Myös koiran taipumuksesta reagoida asioihin 
aggressiolla saadaan informaatiota. 
 
Luonteen arviointi 
Vuosina 2012–2021 luonnetestiin on osallistunut 11 koiraa. Kaikkiaan punaisia irlanninsettereitä on 
luonnetestattu 35 kpl. Osallistuneet olivat näyttelylinjaisia. Rodulle ei ole laadittu luonnetestin 
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ihanneprofiilia.  
Taulukko luonnetestiin osallistuneista koirista. 
  

  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  

LTE        1 tulosta  1 tulosta  2 tulosta  1 tulosta    5 tulosta  1 tulosta  

LTE0                      

LTE-                      

Yhteensä  0 tulosta  0 tulosta  0 tulosta  1 tulosta  1 tulosta  2 tulosta  1 tulosta  0 tulosta  5 tulosta  1 tulosta  

 
 
MH-luonnekuvaus 
Mentalbeskrivning Hund eli lyhyesti MH on Ruotsissa ja Suomessa käytettävä koiran 
luonteenkuvausmenetelmä, jossa tarkastellaan koiran käyttäytymistä ja luonteen ominaisuuksia kuten 
leikkisyyttä, saalisviettiä, pelkoja ja sosiaalisuutta. MH-luonnekuvaus on alun perin Ruotsissa erityisesti 
nuorille koirille kehitetty luonteen arviointimuoto. Suomessa alaikäraja kuvaukseen osallistumisella on 
18 kk (Ruotsissa 12 kk). MH-luonnekuvaus virallistui Suomessa vuonna 2010 ja säännöt poikkeavat 
hieman Ruotsin säännöistä. MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä tarkoin 
määritellyissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain tarkastelemalla voidaan saada tietoa rodulle 
tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH-kuvaustulos kuvaa koiran luonteen ominaisuuksia 
yksilönä, mutta niitä voidaan verrata rodun keskiarvoihin sekä rodun ihanneprofiiliin. 
 
Luonteen tarkastelu on aina haasteellista eikä mikään kuvaus kerro koko totuutta koirasta. 
Metsästyskokeet kertovat irlanninsettereiden osalta monesta tärkeästä ominaisuudesta ja eritoten 
sopivuudesta alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. MH ei ole metsästyskoetta korvaava kuvaus koiran 
ominaisuuksista, vaan apuväline luonteen arvioinnissa. MH-kuvauksesta saatava tieto on helposti 
vertailtavissa ja näin myös tulosten analysointi on helppoa. Sen lisäksi voidaan helposti verrata koiria 
toisiinsa, rotua suhteessa muihin rotuihin tai esimerkiksi koiran jälkeläisten tuloksia rodun keskiarvoon. 
MH-kuvauksessa tarkkailtavien ominaisuuksien on todettu periytyvän ainakin jossain määrin, joten 
tuloksia voidaan käyttää apuna jalostuksessa. Lomakkeessa on 10 erilaista osiota ja yhteensä 31 
kuvailtavaa kohtaa. Kunkin osion jälkeen lomakkeeseen merkitään koiran reaktio ärsykkeeseen 
intensiteettiasteikolla 1–5, jolloin yksi (1) on intensiteetiltään pieni reaktio ja viisi (5) suuri. Pisteet eivät 
kerro millään tavoin koiran käyttäytymisen paremmuudesta vaan yksinkertaisesti reaktion suuruudesta. 
Arvioinnista on pyritty tekemään mahdollisimman objektiivinen siten, että luonnekuvaajat vain 
merkitsevät lomakkeeseen koiran reaktion intensiteettiasteikolla 1–5. Kuvaaja ei siis tee johtopäätöksiä 
koiran käytöksestä tai luonteesta. MH-kuvauksessa ainoastaan tarkkaillaan koiran käyttäytymistä ja 
ominaisuuksia, tarkoituksena EI ole asettaa koiria paremmuusjärjestykseen. Tämä takaa kuvauksen 
sopivuuden erilaisille roduille eikä määrittele yksiselitteistä ”ihannekoiraa”. MH-kuvaustulos kertoo 
koiran arkuudesta tai rohkeudesta. Lisäksi kuvaustulos kertoo aggressiivisuudesta ja 
saalistushalukkuudesta. 
 
Punaisen irlanninsetterin MH-luonnekuvauskäynnit vuosina 2014–2021 
Punaisilla irlanninsettereillä oli vuosina 2014–2021 yhteensä 81 MH-kuvauskäyntiä. Kuvauksiin 
osallistuneista yksilöistä 80 oli näyttelylinjaisia ja yksi käyttölinjainen koira. Liite 2:ssa on esitetty 
tulosten kooste. 
  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  

suoritettu  8 tulosta  7 tulosta  9 tulosta  9 tulosta  11 tulosta  6 tulosta  14 tulosta  11 tulosta  

ohj. kesk.    1 tulosta    1 tulosta    1 tulosta    3 tulosta  

kuv. kesk.                  

Yhteensä  8 tulosta  8 tulosta  9 tulosta  10 tulosta  11 tulosta  7 tulosta  14 tulosta  14 tulosta  

 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2018&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2013&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2012&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2142&TVuosi=2021&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2142&TVuosi=2020&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2142&TVuosi=2019&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2142&TVuosi=2018&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2142&TVuosi=2017&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2142&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2142&TVuosi=2015&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2142&TVuosi=2014&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2143&TVuosi=2020&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2143&TVuosi=2018&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2143&TVuosi=2016&P=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=116&Tulos=2143&TVuosi=2014&P=0
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Koirakohtaiset tiedot MH-luonnekuvauksen tuloksista ovat nähtävillä Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmässä.  
 
Jalostustarkastus 
Punaisella irlanninsetterillä ei ole jalostustarkastuksia. 
 
Näyttelyt 
Näyttelyissä esitettyjen punaisten irlanninsettereiden luonteet ovat yleensä rodunomaisia ja hyviä. 
Koirat ovat helposti lähestyttäviä ja pääsääntöisesti helposti käsiteltäviä.  
 
Erot eri maiden populaatioiden välillä 
Ei ole tiedossa, että koirien luonteet vaihtelisivat eri maiden välillä.  
 
Sukupuolten väliset erot 
Punainen irlanninsetteri on sukupuolesta riippumatta sosiaalinen, ystävällinen ja avoin. Irlanninsetterit 
tulevat hyvin toimeen laumassa sukupuolesta riippumatta. 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

 
Kuva: Ahti Putaala. Suomen historiassa on viisi käyttövalion arvon saavuttanutta punaista 
irlanninsetteriä; FI MVA FI KVA Revonroihun Red Lady, FI KVA Douedal’s Irwin, FI MVA FI KVA Finby 
Inez, FI KVA Taigalinnun Saga, FI KVA Taigalinnun Mantra (kuvassa). 
 
Rodun alkuperäinen käyttö 
Punainen irlanninsetteri on metsästykseen jalostettu seisova lintukoira - spesialisti, jonka melko 
kapealle erikoisosaamiselle on määritelty korkeat vaatimukset. Rotumääritelmän liitteeksi laadittu 
työskentelytapastandardi kuvaa yksityiskohtaisesti punaisen irlanninsetterin työskentelytapaa, jota 
arvioivat rodunomaisissa kokeissa rotua tuntevat tuomarit. Jalostuksen kannalta tärkeimmät 
ominaisuudet ovat setterin tyyli, linnunlöytökyky, linnun käsittely, riistainto ja koulutettavuus. 
Työskentelytapa on myös fyysisesti vaativa, sillä setterin täytyy pystyä ylläpitämään lennokas laukka 
jopa tuntikausia vaikeassakin maastossa. 
 
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen 
Metsästysominaisuuksien säilyttäminen ja rodun paikan vakiinnuttaminen kestävänä metsästyskoirana 
ovat keskeisiä tavoitteita Punaisen irlanninsetterin jalostuksessa. Jalostuksen painopisteiden 
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keskittäminen terveyteen ja käyttöominaisuuksiin alkoi tuottaa tulosta vuosituhannen taitteessa. 
Kehitys näyttää rakentuneen suhteellisen kestävälle pohjalle ja harrastajamäärä kasvaa vähitellen. Rotu 
on kuitenkin vahvasti jakautunut kahtia; metsästys- ja näyttelykoiralinjaan.  Kuilu käyttö- ja 
näyttelykoiratyypin välillä on ominaisuuksien osalta kasvanut vuosien saatossa. Tämä johtunee siitä, 
että käyttötyypin osalta eteenpäin on päästy ominaisuuksiin keskittyvillä jalostusvalinnoilla samalla kun 
näyttelykoirapuolella painopisteet ovat olleet muualla. Rodun jakautuminen kahteen tyyppiin on 
tosiasia, jonka kanssa harrastajakunta on oppinut elämään. 
 
Aikavälin 2002–2021 seurannan perusteella voidaan todeta, että punainen irlanninsetteri on Suomessa 
vakiinnuttanut asemansa käyttöominaisuuksiltaan kilpailukykyisenä metsästyskoirarotuna muihin 
englantilaisiin kanakoirarotuihin verrattuna.  Vuonna 2021 käyttökokeisin osallistui 66 punaista 
irlanninsetteriä, joista palkinnon sai 28 koiraa. Palkittujen punaisten irlanninsettereiden osuus kokeisiin 
osallistuneista irlanninsettereistä (42,4 %) vastaa hyvin kaikkien muiden englantilaisten 
kanakoirarotujen edustajien palkitsemisosuutta (42,7 %). 
 
 
Kokeet 
Punaisen irlanninsetterin rodunomaiset kokeet ovat kanakoirien kenttäkoe (KAKE), kanakoirien 
tunturikoe (KATU) ja kanakoirien metsäkoe (KAME). Kenttä- ja tunturikokeessa koirat työskentelevät 
parihaussa, metsäkokeessa yksi kerrallaan. Esimerkiksi Suomen muotovalion arvoon tarvittavat 
tulokset (AVO 1 tai 2 x AVO 2) on saavutettava koemuodoista, jotka määrittävät rodun 
työskentelytapaa, tyyppiä ja tyyliä.  Myös mannermaisille seisojaroduille rodunomaiseksi kokeeksi 
määritellyissä kanakoirien erikoiskokeissa (KAER) saavutetut tulokset (AVO 1 tai 2 x AVO 2) hyväksytään 
irlanninsettereillä muotovalion arvoon. 
 
Punainen irlanninsetteri on jalostettu seisovaksi lintukoiraksi, jonka erottaa vaikkapa mannermaisista 
kanakoirista temperamentti, liikkumisen laajuus ja lennokkuus. Toimintatapa itse lintutilanteessa on 
kaikilla seisovilla koirilla jokseenkin samankaltainen. Oikean, alkuperäisen tyypin säilyttäminen 
on tärkeää, sillä juuri se erottaa punaisen setterin monitoimikoiriksi tarkoitetuista mannermaisista 
kanakoirista. 
 
Englantilaisten kanakoirien metsästyskokeiden tärkeimpinä tavoitteina on arvioida koiran 
metsästysintoa, linnunlöytökykyä, tyyliä ja koulutuksen vastaanottokykyä sekä luonnetta. 
Käyttökokeissa tavallisimpia todettuja rikkeitä ovat lentävän linnun perään ryntääminen, 
linnunkäsittelyn epäonnistuminen tai epätarkkuus, sekä nihkeys linnun lentoon ajossa. 
 
Koekäynnit ja koepalkinnot 2010–2021 
Irlanninsetteri soveltuu metsästyskumppaniksi niin metsä-, tunturi-, kuin kenttäolosuhteisiinkin. 
Metsästys seisovalla kanakoiralla on säilyttänyt asemansa harrastuksena. Myös rodunomaisen kokeen 
säännöt ovat muuttuneet vain vähän aikain saatossa. Kokeissa pyritään jäljittelemään mahdollisimman 
hyvin käytännön metsästystilannetta. Rodunomainen koe on keskeisin muoto määriteltäessä 
tilastokelpoisesti rodunomaista luonnetta ja käyttäytymistä. 
 
Seurantajaksolla vuosina 2010–2021 punaiselle irlanninsetterille kertyi yhteensä 2294 koekäyntiä, 
joista 1525 starttia kenttäkokeissa, 448 starttia metsäkokeissa ja 321 starttia tunturikokeissa. 
Koekäyntien määrä, erityisesti kenttäkokeiden osalta on vuodesta 2016 lähtien ollut nousussa.  
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Punaisten irlanninsettereiden koekäynnit koemuodoittain vuosina 2010–2021. Lähde: 
Jalostustietokanta, KKK-HHS ry. 
 
Punaiselle irlanninsetterille kertyi seurantajaksolla kaikkiaan 518 koepalkintoa. Palkitsemisprosentti 
koestarttien määrästä koko seurantajaksolla oli 22,6 %. Punaisten irlanninsettereiden 
palkitsemisprosentti on seurantajaksolla vaihdellut 15–30 % välillä. Vuonna 2021 palkitsemisprosentti 
jäi toista kertaa peräkkäin alle 20 % sitten vuoden 2016. Vaikka palkitsemisprosentissa on 
seurantajaksolla nähtävissä lievää laskua, voidaan rodun käyttöominaisuuksien todeta säilyneen 
edelleen hyvin ja tukevan rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta metsästyskoirana. 
 
 

 
 
Irlanninsettereille kokeissa jaettujen palkintojen määrän kehittyminen. Palkintojen määrä seuraa 
pääpiirteittäin koekäyntien määrää, ja suurin määrä palkintoja kertyy kenttäkokeista. Lähde: 
Jalostustietokanta, KKK-HHS ry. 
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Kuva: Punaisten irlanninsettereiden palkitsemisprosentti metsästyskokeissa (kaikki koemuodot 
mukaanluettuina) vuosina 2010–2021. 
 
Kultamalja ja Derby 
Perinnöllisten käyttöominaisuuksien ja varhaiskypsyyden osalta rodunomaisista kokeista voidaan 
tarkastella Kultamalja- ja Derby-kilpailujen tuloksia. Kultamalja on tarkoitettu alle kaksi- ja Derby alle 
kolmevuotiaille koirille. Suhteessa englanninsettereihin ja pointtereihin punaista irlanninsetteriä ei ole 
pidetty erityisen varhaiskypsänä rotuna. Tätä näkemystä vahvistaa se, että punainen irlanninsetteri on 
onnistunut voittamaan vuodesta 1948 kilpaillun Kultamaljan vain neljästi. Derbystä on kilpailtu 
vuodesta 1935 ja tämän on irlanninsetteri voittanut kahdesti.  
 
Punaisten irlanninsettereiden osallistuminen ikäkausikilpailuihin ja niissä menestyminen. 
Kultamaljaan osallistuneet, finaaliin päässeet ja siinä sijoittuneet punaiset irlanninsetterit vuosina 
2010–2021. 

 
 
Derbyyn osallistuneet, finaaliin päässeet ja siinä sijoittuneet punaiset irlanninsetterit vuosina 2010–
2021. 
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2010 19 3 1 3.

2011 19 4 2 3. ja 4.

2012 17 4 2 1. ja 3.

2013 18 0 0

2014 13 1 1 3.

2015 22 3 1 5.

2016 6 0 0

2017 23 4 1 3.

2018 14 0 0

2019 22 3 2 1. ja 2.

2020 19 0 0

2021 14 2 1 4.
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Ominaisuusarviointilomake ja rotujärjestön jalostustietojärjestelmän käyttö jalostuksessa 
Vuonna 2015 otetiin kaikissa koemuodoissa käyttöön täysin uusi arvostelukaavake, joka perustuu 
ominaisuusarviointiin. Malli on haettu Norjasta, jossa sitä on jo testattu kymmenillä tuhansilla koirilla ja 
todettu käyttökelpoiseksi sekä hyvin toimivaksi. Uusi lomake muutti koiran arviointia siten, että koiran 
toiminnan kannalta keskeisimmät ja tärkeimmät toimet hakutyöskentelyssä ja lintutyössä on pilkottu 
pienempiin osiin, osasuorituksiin ja ne kirjoitetaan numeerisessa muodossa lomakkeelle ja edelleen 
kanakoirakerhon ylläpitämään jalostustietokantaan. Näin koiran suorituksesta tallentuu aina 
jalostuksellisesti tärkeää tietoa tietokantaan numeerisessa muodossa. Vanhemmassa arvostelumallissa 
koiran suorituksesta jäi tosiasiaksi käytännössä ainoastaan kokeen lopputulos eli mahdollinen 
palkintosija. Tämä malli ei kerro koirasta kaikkea sitä, mitä olisi jalostuksen kannalta hyvä tietää. 
Ominaisuusarviointiin perustuvassa arvioinnissa kokeen lopputulos on vain yksi tekijä arvostelussa, kun 
eri osa-alueet on eroteltu toisistaan ja ne arvostellaan erikseen. Näin koirasta saadaankin paljon 
tarkempi kuva eli jos koiralla on esimerkiksi jokin palkitsemisen estävä tai palkintosijaa laskeva 
koulutuksellinen puute, niin se ei vielä nollaa kaikkea muuta kertyvää tietoa. Tämä on jalostuksen 
kannalta oleellista tietoa.  
   
Tietokannasta voidaan datan kertyessä suorittaa hakuja eri kriteerien perusteella ja saatua numeerista 
arvoa verrata muuhun populaatioon sekä suorittaa esimerkiksi rotukohtaista tilastointia ja rotujen 
välistä vertailua. Voidaan esimerkiksi tarkastella koirien linnunlöytökykyä indeksinä, jossa yksilön kykyä 
löytää ja päästä paritoveriaan ennen linnulle voidaan kuvata helposti ymmärrettävällä luvulla. Luvusta 
selviää, onko kyseessä tämän ominaisuuden kannalta parempi vai huonompi linnunlöytäjä suhteessa 
muihin ja vieläpä siten, että suhteellisen eron suuruus vielä korostaa ominaisuuden hyvyyttä tai sen 
puutetta. Uusi arviointimenetelmä edistää koirien arvostelun yhtenäisyyttä, ja koirien omistajille 
kertyvä tietomäärä omasta koirastaan lisääntyy jokaisesta koekäynnistä määrällisesti sekä laadullisesti.  
  
Uuden ominaisuusarviointilomakkeen ja jalostustietokannan käyttöönoton ansiosta on myös 
mahdollista tilastoida ja vertailla punaisten irlanninsettereiden kokeissa todettuja käyttöominaisuuksia 
muiden kokeisiin osallistuneiden englantilaisten kanakoirarotujen (englanninsetteri, gordoninsetteri, 
punavalkoinen irlanninsetteri ja pointteri) käyttöominaisuuksiin. Punaisten irlanninsettereiden 
metsästysinto ja vauhti ovat olleet tilastointijaksolla (2015–2021) keskimäärin hyvän ja erittäin hyvän 
välillä, sekä samalla tasolla kuin muillakin roduilla. Samoin hakulaajuus ja maaston peittävyys on 
kokeissa käynneillä punaisilla irlanninsettereillä ollut hyvän ja erittäin hyvän tason välillä. Muihin 
rotuihin verrattuna punaisten irlanninsettereiden hakulaajuus on ollut kuitenkin hivenen suppeampaa 
ja maaston peittävyys hiukan tiheämpää.    
 

Vuosi osallistuneita (yks.) finaaliin päässeitä (yks.) finaalissa sijoittuneita (yks.) sijoitukset

2010 10 3 3 1., 2. ja 4.

2011 7 0 0

2012 11 8 3 1., 2, ja 3.

2013 11 1 1 3.

2014 10 0 0

2015 7 1 1 2.

2016 16 3 0

2017 1 1 0

2018 11 3 0

2019 8 2 1 5.

2020 10 3 0

2021 11 2 2 2. ja 5.
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”Metsästysinto” (1= puuttuu, 2= alhainen toimintahalu, 3 = keskinkertainen toimintahalu, 4 = hyvä 
toimintahalu, 5= erittäin hyvä toimintahalu, 6 = erityisen hyvä toimintahalu) 
 

 
 
”Vauhti” (1= erittäin alhainen, 2= alhainen, 3 = keskinkertainen, 4 = hyvä, 5= erittäin kova, 6 = erityisen 
kova) 
 

 
 
”Hakulaajuus” (1= aivan liian pientä, 2= kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5= hieman liian laajaa, 
6 = aivan liian laajaa) 
 

 
 
”Maaston peittävyys” (1= ei suunnitelmallisuutta, eikä etene, 2= aivan liian tiheä kuvio, 3 = hieman 
liian tiheä kuvio, 4 = erinomainen kuvio, 5= hieman avoin, 6 = aivan liian avoin) 
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4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 
Yksinoloon liittyvät ongelmat 
Rotujärjestön tekemässä kyselyssä ei ole erikseen kyselty yksinoloon liittyvistä ongelmista eivätkä 
vastaajat ole niistä erikseen maininneet, joten meillä ei ole tietoa onko koirilla ongelmia yksinolossa.  
 
Lisääntymiskäyttäytyminen 
Urokset ovat tavallisesti hyviä astujia. Punaisten irlanninsetterinarttujen kiimat ovat useimmiten 
säännöllisiä. Suurimmalla osalla nartuista ei ollut valeraskauksia lainkaan, vain joskus tai lievinä. 
Irlanninsetterinartuilla ei pääsääntöisesti ole ongelmia astutuksessa ja nartut tiinehtyvät hyvin. Synnytys 
ja imetys onnistuivat ongelmitta aina tai useimmiten. Yliseksuaalisuus ei näytä kyselyn perusteella olevan 
ongelma. 
 
Sosiaalinen käyttäytyminen  
Punaiset irlanninsetterit ovat luonteeltaan pääsääntöisesti rotumääritelmän mukaisia eli tarkkaavaisia, 
älykkäitä, tarmokkaita, lempeitä ja uskollisia. Ne suhtautuvat hyvin toisiin koiriin ja vieraisiin ihmisiin.  
 
Pelot ja ääniherkkyys  
Luonnekyselyssä sekä MH-luonnetestin osioiden tuloksissa on käynyt selville, että näyttelykoiralinjaisissa 
punaisissa irlanninsettereissä on jonkin verran koiria, jotka reagoivat ääniin. MH-luonnetestin mukaan 
laukauksiin reagoimista oli monen tasoista lievästä reagoinnista paikalta poistumiseen saakka. 
 
Tutkimusten mukaan taipumus ääniherkkyyteen periytyy. Se välittyy sekä geneettisesti että saattaa olla 
opittua. Jos emä säikähtää jotain ääniä pentuja hoivatessaan, se näyttää näin jälkeläisilleen, että kovat 
äänet ovat pelottavia. Tutkimusten mukaan paukkuarkuus on tyypillinen joko tai -ominaisuus. Kun sen 
periytyvyysastetta arvioidaan, on järkevintä käyttää siihen sellaista laskentamenetelmää, joka on 
tarkoitettu joko tai - ominaisuudelle. Tällaisella laskentamenetelmällä laskien on paukkuarkuuden 
periytymisasteeksi saatu 0.42, joka on varsin korkea. Käyttökoirilla, kuten palvelus- ja metsästyskoirilla, 
paukkuarkuutta kartoitetaan luonnetestissä ja käytännön metsästystilanteissa. Tällaisilla roduilla 
ääniherkät yksilöt karsitaan usein jalostuksesta. Näyttelylinjaisilla koirilla ääniherkkyyttä ei välttämättä 
pidetä jalostuskäyttöön vaikuttavana seikkana, minkä vuoksi ääniherkkiä yksilöitä käytetään 
jalostukseen. Paukkuaran koiran kanssa eläminen on kuitenkin todella ahdistavaa niin koiralle itselleen 
kuin omistajallekin. Paukkuarkuutta voidaan yrittää hoitaa siedättämällä, vastaehdollistamalla tai 
lääkehoidoilla. Tärkeintä olisi kuitenkin pyrkiä välttämään paukkuarkojen koirien jalostuskäyttöä 
paukkuarkuuden voimakkaan periytymisen vuoksi.  
 
Ikään liittyvät käytöshäiriöt 
Luonnekyselyssä ei ole erikseen kyselty ikään liittyvistä käytöshäiriöistä, joten meillä ei ole tietoa tämän 
tyyppisistä ongelmista.  
 
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 
Irlanninsetterin tulisi olla rakenteeltaan toimiva ja kestävä metsästyskoira. Sen vuoksi rotumääritelmässä 
ei suosita piirteitä, jotka aiheuttaisivat terveydellisiä ongelmia.  

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä 
niiden korjaamisesta 
Keskeisimmät ongelmakohdat 
Punainen irlanninsetteri on pääsääntöisesti linjasta riippumatta luonteeltaan rotumääritelmän 
mukainen tarkkaavainen, älykäs, tarmokas, lempeä ja uskollinen. Arkuus ja aggressiivisuus ovat 
harvinaisia. Luonnekyselyssä ja MH-testikuvausten mukaan näyttelykoiralinjaisissa koirissa esiintyy 
jonkin verran ääniarkuutta. Osa testatuista koirista reagoi laukauksiin ja tulokset ovat olleet 
samansuuntaisia aiemmissakin omistajakyselyissä. 2012–2021 luonnetestatuista, näyttelylinjaa 
edustavista koirista 2 (18 %) on ollut laukauskokematonta ja 9 (82 %) laukausvarmoja. 
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Rodunomaisista metsästyskokeista kertyvä tieto on keskeisin luonteen ja käyttäytymisen mittaamisen 

muoto rodulle.  Käyttöominaisuuksien säilyttämisen kannalta on tärkeää jalostusvalinnoissa hyödyntää 

jalostustietokannan ominaisuus arviointeja koirien koekäynneistä. Jalostuksen kannalta tulisi vielä 

paremmin kyetä tunnistamaan mihin juuri jalostusvalinnoilla voidaan vaikuttaa, ja missä 

ominaisuuksissa taas koulutuksella ja ympäristötekijöillä on perintötekijöitä suurempi vaikutus.   

 
Ongelmien syyt ja vähentäminen 
Paukkuarkuutta esiintyy enemmän näyttelykoiralinjaisissa koirissa. Jalostusvalinnoilla voidaan ohjata 
rodun kehitystä oikeaan suuntaan. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat 
 
PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset 
1.1.2011 voimaan tullut rodun PEVISA-ohjelma on seuraava: 
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä 
koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B tai 
indeksi 102 tai parempi. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä jälkeläistä 
Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.  
  
Edellinen PEVISA-ohjelma oli voimassa 1990-luvulta vuoden 2010 loppuun saakka muodossa: 
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä 
koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. 
 
PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat 
LONKKANIVELEN KASVUHÄIRIÖ, HD (hip dysplasia) 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten 
kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkkaniveldysplasian 
kehittymisen tärkein vaihe on lonkkamaljakon muotoutuminen sen luutuessa koiran kasvuaikana. 
Lonkkamaljakon 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. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä 
nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset 
erot.  
 
Kasvukauden aikana 3–12 kuukauden iässä oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, 
ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat 
vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille muodostuva 
sidekudos vähentää nivelen löysyyttä. Aikuisilla koirilla oireiden syynä voi olla nivelrikko. Oireet voivat 
alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne johonkin tapaturmaan. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla 
oireet voivat olla epämääräisiä ja oireilu laitetaankin 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 ruokinnalla on 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.  
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Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen 
tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä 
on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen. Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu 
useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi todettujen yksilöiden karsimiseen jalostuksesta. 
Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Periytymistavassa geenivirhe ei välttämättä 
näy eläinten ilmiasussa jokaisessa sukupolvessa. Ilmiasuunkin perustuvan jalostusvalinnan pitäisi johtaa 
tuloksiin, jos valinta on systemaattista. (Kennelliiton artikkelit/ELL Anu Lappalainen) 
 
FCI: n kansainvälinen arvosteluasteikko   
 
A = ei muutoksia Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon 
                                                    kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt.  
                                                    Nivelrako on tiivis ja tasainen. 
  
 
B = lähes normaali/ Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset. 
        rajatapaus 
  
 
C = lievä                          Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset. Epätasaisuutta tai 
                                                   korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia on lonkkamaljan reunassa tai 
                                                   reisiluun päässä tai kaulassa. 
  
 
D = kohtalainen/ Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio.  
       keskivaikea                          Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna on tasaantunut ja/tai esiintyy 
                                                     nivelrikon merkkejä. 
  
E = vaikea                           Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, 
                                                    Nordbergin asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kraniaalireunan 
                                                    tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut)                                     
tai muut nivelrikkomuutokset. 
  
Suomessa käytetään tuloksille A ja B luokittelua terve, C-, D- ja E-tuloksista tulee HD maininta eli  
luokitteluksi sairas.  
  
Lonkkavian vaikutus koiran jokapäiväiseen elämään on hyvin yksilöllistä. On koiria, jotka kärsivät 
jonkinasteisesta jäykkyydestä ja ontumisista jo hyvin nuorena, kun taas setteriroduilla on raportoitu 
hyvinkin vanhoja yksilöitä, yli 9-vuotiaita, jotka ovat alkaneet oireilla vasta vanhoilla päivillään.  
Vakavasta lonkkaviasta kärsivä irlanninsetteri ei kykene täysipainoiseen metsästyskäyttöön. Vuonna 
2022 punaisten irlanninsetterin omistajille suunnattuun terveyskyselyyn vastanneiden mukaan käyttöä 
haittaavia nivelvaivoja ilmeni alle 4 prosentilla kaikista vastatuista koirista. Osassa näissäkin tapauksissa 
vaivojen aiheuttajiksi oli tarkennettu muu nivelrikko kuin lonkkaniveldysplasia.  
  
BLUP-indeksi  
BLUP-indeksi on ennuste koiran jalostusarvosta jossakin tietyssä ominaisuudessa. Indeksissä otetaan 
huomioon koiran oma tulos, kaikkien tutkittujen sukulaisten tulos sekä myös tulokseen vaikuttavia 
ympäristötekijöitä. Näin koiran perinnöllinen taso saadaan kyseisessä ominaisuudessa esiin. Indeksi 
kuvastaa koiran tasoa suhteessa rodun koirien keskitasoon. Rodun indeksin keskiarvo on 100. Alle 
sadan koira on huonompi ja yli sadan koira parempi kuin aineistossa olevat rodun yksilöt keskimäärin. 
Käytännön jalostusvalintaa voidaan tehdä indeksien perusteella valitsemalla yhdistelmiä, joiden 
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keskiarvo (nartun ja uroksen indeksien keskiarvo) on parempi kuin koko rodun keskiarvo eli yli 100. 
Tämä uroksen ja nartun indeksin keskiarvo vastaa suunniteltujen pentujen indeksien odotusarvoa. Kun 
tietoa koirista kertyy lisää, indeksejä päivitetään. Yksittäisen koiran indeksi muuttuu laskentakerrasta 
toiseen, jos siihen aiheen antavaa tietoa koirasta itsestään, sukulaisista ja muista rodun koirista 
saadaan lisää. (Kennelliiton artikkelit/ Katariina Mäki) 
 
Indeksi punaisen irlanninsetterin PEVISA-ohjelmassa  
Punainen irlanninsetteri pääsi indeksilaskentaan vuonna 2010. Indeksi tuli mukaan PEVISA-ohjelmaan 
jalostustieteellisen toimikunnan ehdotuksesta ensimmäisten rotujen joukossa vuodesta 2011 alkaen. 
Laskennallisesti rajaus kokonaisuudessaan jättää käyttöön koko rodussa lonkkakuvatuista yksilöistä 
noin 70 %. Koska tilanne oli indeksin käyttöönoton aikoihin vielä selvästi eroavainen eri linjojen välillä, 
päädyttiin PEVISA-ohjelmaan kirjaamaan yksilön eikä yhdistelmän indeksi. Indeksi raja-arvon 
määrittäminen 102:een puolestaan perustuu siihen, että käyttölinjoissa vielä D-lonkallakin indeksi voi 
ylittää sadan.  
  
Ohjelma on vaikuttanut positiivisesti siten, että myös näyttelylinjoissa pentueista on valikoitunut 
jalostuskäyttöön terveempää materiaalia. Rotujärjestön suositus on jo yli 20 vuoden ajan ollut, että 
jalostukseen käytettävien koirien lonkkanivelen tulee olla terve (A tai B) kun taas näyttelykoirapuolella 
käytettiin aikaisemmin paljon myös C-lonkkaisia koiria. Tämä näkyy nyt yhdistelmien 
indeksikeskiarvoissa ja ero on myös osoitus siitä, että lonkkienkin osalta terveillä jalostusvalinnoilla 
voidaan päästää eteenpäin.  
 
Jos rodun lonkkaterveyttä halutaan parantaa, tulee pentueiden vanhempien indeksien olla yli 100. 
Vaihtoehtoisesti voidaan laskea vanhempien indekseistä keskiarvo, jonka senkin tulee olla yli 100, jotta 
perinnöllistä edistymistä tapahtuu. Vaikka PEVISA-ohjelmaan on kirjattu yksilön indeksi, on 
kokonaisuutta tarkoituksenmukaista tutkia myös yhdistelmien indeksin kautta.  
 
Käyttölinjoissa tarkastelujaksolla 2009–2017 yhdistelmien indeksikeskiarvot ovat olleet vuosittain yli 
111. Tarkastelujaksolla 2018–2021 yhdistelmäindeksit ovat hieman pudonneet ollen kuitenkin 
vuosittain vielä yli 105. Näyttelylinjaisten puolella indeksikeskiarvo oli selvästi alhaisempi, kun indeksi 
otettiin käyttöön PEVISA-ohjelmassa. Se kuitenkin nousi aina vuoteen 2017, ollen jo lähes yhtä 
korkealla kuin käyttölinjaisilla koirilla. Vuodesta 2018 alkaen on näyttelylinjaisten koirien 
indeksikeskiarvo lähtenyt lievään laskuun, ollen kuitenkin vielä niukasti yli 102. Huomionarvoista on, 
että vuonna 2019 näyttelylinjaisten yhdistelmien indekseistä noin 24 % ja vuosina 2020–2021 lähes 
kolmannes jäi alle 100:n. Kun kuvattujen jälkeläisten indeksikeskiarvoja vertaa vanhempien 
yhdistelmäindekseihin voidaan todeta, että jälkeläisillä on pääsääntöisesti hieman huonompi indeksi. 
Tämä korostuu etenkin näyttelylinjaisissa koirissa. Samoin vaikka vain toisella vanhemmalla oma 
indeksiarvo olisi alle 100, periyttää yhdistelmä todennäköisesti jälkeläisiä, joiden indeksikeskiarvo on 
alle 100. 
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Jalostusyhdistelmien indeksit linjoittain (KoiraNet) 
 

  
Lonkkakuvatut 15 vuoden aikana 
Lonkkaniveldysplasian osalta kehitys kohti parempaa on hidasta, mutta suunta on positiivinen. 
Erityisen positiivista on, että lonkkia kuvataan ikäluokittain suhteellisen aktiivisesti. 2000-luvulla 
ikäluokan kuvausprosentti on alimmillaankin yltänyt 35 prosenttiin (pois lukien ikäluokat 2020–2021 
jotka ovat vasta tulossa kuvausikään) ja korkeimmillaan on päästy jopa lähelle 50 prosenttia. Punainen 
irlanninsetteri suositellaan lonkkakuvattavaksi 1,5–2,5 vuoden iässä. 
 
Punaisten irlanninsetterien lonkat syntymävuoden mukaan vuosina 2007–2021 (KoiraNet 3.7.2022) 

 
 
   
Molempien linjojen lonkkatilastoista voi huomata, että PEVISAn kiristyminen vuoden 2011 alusta on 
parantanut keskimääräisesti lonkkien terveyttä.  Käyttölinjan lonkkatilastoissa vuosien 2000–2010 
aikana kuvatuista koirista terveiden osuus oli keskimäärin 74 %. Vuosina 2011–2021 kuvatuista 
käyttölinjan koirista keskimäärin jo yli 80 % oli terveitä. Näyttelylinjaisten koirien lonkkatilastoista 
voimme nähdä, että vuosina 2000–2010 hieman vajaa 56 % kuvatuista on luokiteltu terveiksi. 
Tarkastelujaksona 2011–2021 saavutettiin parempi tulos, kun keskimäärin jo yli 60 % kuvatuista 
näyttelylinjan koirista oli lonkiltaan terveitä. 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä Tutkittu A-B C-E 

2007 247 41 36 26 9 0 112 45 % 69 % 31 %

2008 283 41 25 29 10 5 110 39 % 60 % 40 %

2009 283 37 31 23 9 3 103 36 % 66 % 34 %

2010 279 30 64 21 8 1 124 44 % 76 % 24 %

2011 281 34 40 19 10 0 103 37 % 72 % 28 %

2012 178 17 25 23 4 2 71 40 % 59 % 41 %

2013 176 24 28 20 2 1 75 43 % 69 % 31 %

2014 197 18 33 16 5 0 72 37 % 71 % 29 %

2015 247 37 28 25 6 0 96 39 % 68 % 32 %

2016 227 22 36 14 7 0 79 35 % 74 % 26 %

2017 157 25 21 9 4 0 59 38 % 78 % 22 %

2018 171 29 24 18 5 0 76 44 % 70 % 30 %

2019 204 34 33 20 4 0 91 45 % 73 % 27 %

2020 226 7 25 14 0 1 47 21 % 68 % 32 %

2021 257 3 2 1 0 0 6 2 % 83 % 17 %

Yhteensä 3413 399 451 278 83 13 1224 36 % 70 % 30 %
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Lonkkakuvattujen punaisten irlanninsettereiden terveiden %-osuus kuvatuista lausuntovuosittain 
(KoiraNet) 
 

 
 
Lonkkakuvattujen punaisten irlanninsettereiden C-E lonkkaisten %osuus kuvatuista lausuntovuosittain 
(KoiraNet) 

 
 
Muut maat 
Rodun alkuperämaassa Irlannissa ja Iso-Britanniassa lonkkakuvaus ei kuulu rekisteröinnin ehtoihin. 
Näissä maissa lonkkakuvaus on vasta vähitellen yleistymässä. Iso-Britanniassa viimeisten 15 vuoden 
aikana punaisia irlanninsettereitä on lonkkakuvattu yhteensä 1212, joista 110 vuonna 2021. 
Arvostelutaulukko rakentuu pisteistä, jossa kumpikin lonkka voi maksimissaan saada 106 pistettä (53 
pistettä/lonkka) yhdeksänkohtaisesta arviosta. Roduille lasketaan myös eräänlaista keskiarvoa, jota 
suhteutetaan kaikkiin rotuihin. Keskiarvo muodostuu pisteistä ja kuvattujen koirien määrästä. Mitä 
korkeampi lukema, sitä huonompi tilanne rodussa lonkkien osalta on. Keskiarvot vaihtelevat luvuissa 
5–45 roduittain. Vuosina 2007–2021 kuvattujen punaisten irlanninsettereiden keskiarvo on 11, mitä 
voidaan pitää varsin hyvänä (vertailuna englanninsetteri 12, gordoninsetteri 10). 
  
Norjassa rekisteröinnin ehtona punaisella irlanninsetterillä on vanhempien lonkkaniveldysplasian raja-



 
 

34 
 

arvo B.  Lisäksi aiempien jälkeläisten HD-prosentti (C-E lonkkaisten määrä) ei saa olla yli 5 % korkeampi 
kuin rodun viimeisten 10 vuoden keskiarvo. Terveiden (A-B) osuus vuosina 2008–2018 tutkituista oli 
81,1 %. 
  
Ruotsissa vanhempien tulee olla kuvattu ennen astutusta ja yhdistelmän lonkkaindeksi on oltava 
vähintään 100. Terveiden (A-B) osuus vuosina 2006–2015 kuvatuista oli 70,5 %. 
  
Tanskassa rekisteröinnin ehtona on, että molemmat vanhemmat on lonkkakuvattu ennen astutusta. 
Koiraa, jolla on kuvaustulos D tai E, voidaan poikkeuksellisesti käyttää jalostuksessa, jos kasvattaja 
katsoo, että koiran kokonaispanos rotuun on positiivinen. Tässä tapauksessa jalostuskumppanin on 
aina oltava HD-vapaa (A tai B). Terveiden (A-B) osuus vuosina 2017–2020 kuvatuista oli 80,3 %. 
(The Kennel Club UK, NISK Racespesifikk avlsstrategi 2019–2024, SISK Rasspecifik avelsstrategi, DISK 
Avlsvejledning) 
 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat 
 
Rotujärjestö on toteuttanut vuosina 2012, 2016 ja 2022 kattavan käyttöominaisuus- luonne- ja 
terveyskyselyn. Kyselyt toteutettiin nettikyselynä ja niistä tiedotettiin sekä rotujärjestön että 
näyttelylinjaisten koirien harrastustoimintaan keskittyvän Punaiset ja Puna-valkoiset irlanninsetterit 
ry:n julkaisuissa. Vuoden 2012 kyselyyn vastasi 193 (63/130) koiranomistajaa, vuoden 2016 kyselyyn 
152 (47/105) ja vuoden 2022 kyselyyn 117 (80/37) koiranomistajaa. Suluissa käyttölinjaisten/ 
näyttelylinjaisten jakauma. Yleisesti omistajien vastausaktiivisuus on vähentynyt ja viimeisimmässä 
vuoden 2022 kyselyssä linjajakauma on kääntynyt toisinpäin. 
 
Vuoden 2022 terveyskyselyyn vastanneiden käyttölinjaisten irlanninsettereiden omistajista 45 % (77%) 
on ollut tyytyväisiä koiransa yleiseen terveydentilaan ja 51 % (15%) jokseenkin tyytyväinen. Vain yksi 
(8%) koiranomistaja oli tyytymätön koiransa terveydentilaan. Kaksi omistajaa ei ottanut kantaa. 
Suluissa edellisen eli vuoden 2016 terveyskyselyn vastaavat prosentit. Verrattaessa vuoden 2016 
terveyskyselyn tuloksia vuoden 2022 tuloksiin voidaan havaita, että käyttölinjaisten omistajien 
tyytyväisyys koiriensa yleiseen terveydentilaan on vähentynyt muuttuen jokseenkin tyytyväiseksi. 
Toisaalta terveydentilaan tyytymättömien määräkin on vähentynyt 8%:sta marginaaliseen noin 1 
prosenttiin.  
 
Kyselyn tulosten perusteella käyttölinjan koiria tuntuvat kiusaavan eniten tapaturmat. Käyttölinjaisten 
omistajista 14 % ilmoitti koirallaan olevan tapaturmasta johtuvia vammoja, kuten varvasmurtumia, 
revähdyksiä, nyrjähdyksiä ja nikamamurtumia. Tapaturma-alttius on ollut aiemmissakin 
terveyskyselyissä käyttölinjan koirien suurin terveyshuoli. Tulehduksista yleisin käyttölinjaisilla koirilla 
on ollut korvatulehdus (11 %:lla) jonka esiintyvyys on pysynyt vuoden 2016 tasolla. Yleisesti ottaen 
tulehdussairauksia käyttölinjassa oli ilmennyt hyvin vähän. Myöskään allergiset ongelmat, iho-
ongelmat, vehnä-/gluteeniherkkyys tai herkkävatsaisuus eivät näyttele suurta osaa sairauslistassa 4–6 
%:n esiintyvyydellä. 
 
Näyttelylinjaisten omistajista 40 % (57%) oli ollut tyytyväinen ja 27 % (25%) jokseenkin tyytyväisiä 
koiransa yleiseen terveydentilaan. Tyytymättömiä tai jokseenkin tyytymättömiä koiransa 
terveydentilaan oli 22 % (13%) koirien omistajista. 4 näyttelylinjaisten koirien omistajista ei ottanut 
kyselyssä kantaa tyytyväisyyteensä koiransa terveydentilasta. Suluissa edellisen eli vuoden 2016 
terveyskyselyn vastaavat prosentit. Kuten käyttölinjaisten niin myös näyttelylinjaisten koirien 
omistajien tyytyväisyys koiransa yleiseen terveydentilaan on vähentynyt. Ei kuitenkaan 
prosentuaalisesti yhtä paljon. Jokseenkin tyytyväisten määrä oli pysynyt lähes samana kuin vuonna 
2016. Sen sijaan tyytymättömien tai jokseenkin tyytymättömien määrä on kasvanut. 
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Herkkävatsaisuus on vuosien mittaan selkeästi lisääntynyt näyttelylinjaisissa irlanninsettereissä. Kun 
vuonna 2012 terveyskyselyssä se vaivasi vain 9 % koirista, oli se vuonna 2016 ongelmana jo 30 %:lla. 
Vuoden 2022 vastausten perusteella herkkä vatsa oli yleisin näyttelylinjaisten koirien terveysongelma, 
jopa 46 %:lla koirista. Vehnä-/gluteeniherkkyyttä, allergisia ongelmia ja iho-ongelmia oli 
näyttelylinjassa raportoitu olleen 30 %:lla. Näistä ensiksi mainittu oli pysynyt vuoden 2016 
terveyskyselyn tasolla. Sen sijaan allergia- ja iho-ongelmat ovat pikkuhiljaa lisääntyneet. Vuonna 2012 
iho-oireita raportoitiin olleen vain 6 %:lla ja allergisia ongelmia 10 %:lla näyttelylinjan koirista. 
Tulehdussairauksista korvatulehdukset vaivaavat jopa 38 % näyttelylinjaisia irlanninsettereitä. 
Tapaturmista johtuvia vammoja on raportoitu saman verran kuin käyttölinjaisilla koirilla (14 %). 
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Terveyskyselyssä 2022 ilmoitetut punaisten irlanninsetterien terveysongelmat 

TERVEYSONGELMA KPL 
Korvatulehdus 23 
Herkkävatsaisuus 18 
Tapaturmainen vamma 

(esim.ristiside/nivelkierukka/varvasmurtuma/nuljuluumurtuma) 

17 

Iho-ongelmat 16 
Allergiset ongelmat 14 
Herkkyys vehnälle tai gluteenille 14 
Muut tulehdukset kuin korvatulehdus 12 
LTV 7 
Napatyrä 5 
Immuniteettisairaus 5 
Syöpä 5 
Lihas- tai nivelsairaus (muu kuin HD) 4 
Toimintaa haittaava nivelvaiva 4 
Spondyloosi 4 
Kivespuutos 3 
Purentavika/hammaspuutos 3 
Toistuva anaalirauhastulehdus 3 
Sydänsairaus 3 
Häntämutka/koukkuhäntä 3 
Maitorauhaskasvain 3 
Epileptisiä kohtauksia 2 
Lisääntymisongelmia/kyvyttömyyttä 2 
Kohtutulehdus 2 
Todettu steriiliksi 2 
Distichiasis 2 
Kynsien irtoamista, SLO 1 
Ruokatorvenlaajentuma 1 
Nieluhalvaus/kurkunpäähalvaus 1 
Kilpirauhasen vajaatoiminta 1 
Munuaissairaus 1 
Addisonintauti 1 
Vatsalaukunkiertymä 1 
Kääpiökasvuisuus 1 
Muu vähämerkityksellinen kaihi 1 
Lievä lasiaisen rappeuma 1 
Vilkkuluomen kiertymä 1 

 

KYYNÄRNIVELEN KASVUHÄIRIÖ, ED 
Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan 
nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Sairaudesta on eri muotoja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön 
periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Nykykäsityksen mukaan 
perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä 
on osuutensa sen ilmenemisessä. Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4–7 
kuukauden iässä. Tyypillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta 
levon jälkeen. Kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana yleensä 
nivelrikko. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, 
koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla. Suomessa kyynärnivelkuvien arviointi perustuu 
pääasiassa nivelrikon merkkeihin, mutta myös muut kasvuhäiriöön viittaavat röntgenlöydökset 
huomioidaan. (Kennelliiton artikkelit / Anu Lappalainen) 
 
Suomessa käytetään IEWG:n esittämää kansainvälistä kyynärniveldysplasian arvosteluasteikkoa. 
0 = Ei muutoksia 1 = lievät muutokset 2 = kohtalaiset muutokset 3 = voimakkaat muutokset 

2007–2021 syntyneiden kyynärnivelten terveys (KoiraNet) 
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Rotujärjestö on suosittanut kyynärnivelten kuvaamista kaikille jalostukseen käytettäville koirille. 
Rotujärjestö ei ole kuitenkaan asettanut rajoituksia kyynärnivelten vioista kärsivien jalostuskäytölle. 
Suositus kyynärnivelen kuvauksista on lisätty jalostussuosituksiin vuonna 2007 ja sen myötä 
kuvausmäärät ovat lisääntyneet niin, että noin kolmannes ikäluokkansa punaisista irlanninsettereistä 
kuvataan. Kuvaustulosten perusteella kyynärnivelen kasvuhäiriöt eivät ole rodulla yleisiä, sillä lieviäkin 
muutoksia kyynärnivelissä tavataan keskimäärin vain muutamalla prosentilla kuvatuista koirista ja 
pahinta, 3-tason kasvuhäiriötä on viimeisen 15 vuoden aikana havaittu vain kahdella kuvatulla koiralla. 
 
PRA  
PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä 
sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat 
erilaisia ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja. Yleisin periytymismekanismi on 
autosomaalinen resessiivinen. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat liittyen PRA-
muodon syntymekanismiin. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy vääränlaiseen 
näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut 
kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin 
hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä johtuu hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon 
sauvasolujen surkastumisesta. Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan verkkokalvon tappisolujen 
surkastuessa. (Kennelliton artikkelit) 
 
Irlanninsettereiltä löytyy ainakin kolmea erilaista PRA-muotoa: rcd1, rcd4 ja kolmas, vielä tuntematon 
muoto. Ikä, jolloin rcd4-tyypin mutaatio kehittyy PRA:ksi, vaihtelee neljän ja kymmenen vuoden välillä. 
Varhaisessa vaiheessa puhkeavan PRA:n mutaatio tunnetaan nimellä rcd1. PRA:n rcd1 ja rcd4 
muotoihin on olemassa geenitesti. 
 
KKK-HHS ry:n irlanninsetterijaos pyysi vuonna 2012 Kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta 
(JTT) lausuntoa PRA rcd4:n haitta-asteesta. Samalla lausuntopyyntö lähti myös silmätyöryhmälle. 
Silmätyöryhmälle lähteneessä lausuntopyynnössä esillä olivat myös muut rodussa esille tulleet 
silmäsairaudet. Työryhmä toivoi, että rodussa tutkittaisiin enemmän silmiä esim. kaihin vuoksi ja jotta 
PRA-muutosten etenemistä voitaisiin seurata. Koska eri silmäsairauksien yhteyttä ei varmuudella 
tiedetä, suositti työryhmä silmätutkimuksia erityisesti jalostukseen käytettäville koirille. 
Geenitestaamalla voidaan välttää kantaja-kantaja yhdistelmiä ja estää näin helposti sairaiden koirien 
syntyminen. Rotujärjestön pentuvälityksen suosituksena on ollut urosten ja narttujen geenitestaus PRA 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä Tutkittu

2007 247 65 1 0 0 66 27 %

2008 283 65 2 0 0 67 24 %

2009 283 79 5 0 1 85 30 %

2010 279 86 2 0 0 88 32 %

2011 281 80 3 0 0 83 30 %

2012 178 55 1 0 0 56 31 %

2013 176 57 1 0 0 58 33 %

2014 197 53 1 0 0 54 27 %

2015 247 77 2 0 0 79 32 %

2016 227 66 3 0 1 70 31 %

2017 157 46 1 0 0 47 30 %

2018 171 63 6 0 0 69 40 %

2019 204 75 4 0 0 79 39 %

2020 226 36 5 0 0 41 18 %

2021 257 6 0 0 0 6 2 %

Yhteensä 3413 909 37 0 2 948 28 %
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rcd1 ja rcd4:n osalta sekä virallinen silmäpeilaus.  
 
Rotujärjestö KKK-HHS ry:n nettisivuilla julkaistaan kasvattajien ja koiranomistajien luvalla tuloksia PRA 
rcd1 ja -rcd4 DNA-testeistä. Tällä hetkellä (26.7.2022) sivulle on koottuna seuraavasti tuloksia: 
PRA rcd1: terve/perinnöllisesti terve 43 kpl 
PRA rcd4: perinnöllisesti terve 16 kpl, terve 110 kpl, kantaja 60 kpl, geneettisesti sairas 11 kpl, joista  
3:lla todettu PRA silmäpeilauksessa, perinnöllisesti terveet pentueet 26 kpl. Geenitestatuista koirista 6 
% on ollut geneettisesti sairaita ja näistä 27 %:a on todettu myös silmäpeilauksella sairaiksi. Voidaan 
siis todeta, että PRA ei tällä hetkellä muodosta vakavaa uhkaa rodun terveydelle sillä testatuista 
koirista vain alle kaksi prosenttia on sairastunut. 
 
HARMAAKAIHI ELI KATARAKTA 
Perinnöllinen harmaakaihi (ent. hereditäärinen katarakta, HC) samentaa silmän linssin osittain tai 
kokonaan. Useimpien muotojen periytymismallia ei vielä tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee 
suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien 
samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran 
näkökykyyn. Edennyt kaihi aiheuttaa silmän sisäistä suonikalvontulehdusta ja siten voi aiheuttaa kipua. 
Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei-perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 
viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta katraktasta on 
sokeritautiin liittyvä, usein hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä diabeettinen katarakta. Muita 
esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. 
Ns. nukleaariskleroosi (ei luokitella kaihiksi) on normaaliin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin 
ydin tiivistyessään muuttuu ’opaalinharmaaksi'. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta näkökykyyn. 
Kaihi voidaan poistaa leikkauksella fakoemulsifikaatiomentelmällä. (Kennelliiton artikkelit) 
 
KoiraNetin silmätutkimustilastossa lausuntovuosina 2007–2021 eri kaihimuotoja esiintyi kymmenellä 
punaisella irlanninsetterillä. Perinnöllinen kaihi -diagnoosin saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
Poikkeuksena ovat perinnölliseksi todetut ja oletetut muut vähämerkitykselliset linssin kaihimuutokset, 
joita saa käyttää jalostukseen terveen kumppanin kanssa. 
 
CLAD- IMMUUNIPUUTOSTAUTI  
Amerikkalainen tutkija H. Renshwan julkisti jo vuonna 1975 tapausselostuksen siitä, kuinka eräs 
irlanninsetterinpentu sairastui toistuviin infektioihin. Myöhemmin 70-luvulla tehtiin joukko 
testiparituksia ja havaittiin sairauden olevan resessiivisesti perinnöllinen. Pennut syntyvät keskimäärin 
normaalia pienempinä ja ne kasvavat huonosti. Ne sairastuvat hyvin aikaisessa vaiheessa erilaisiin 
infektioihin mm. napa-, nielurisa- ja ihotulehduksiin. Yleensä pennut ovat saaneet em. oireisiinsa 
antibioottihoitoa jo ennen 8–12 viikon ikää, jolloin niillä tavallisesti ilmenee ientulehdusta, raajojen 
arkuutta, suurentuneita imusolmukkeita, korkeaa kuumetta, väsymystä ja ruokahaluttomuutta. 
Oireiden vaikeusaste voi luonnollisesti vaihdella. Toisinaan koirat tuntevat kivuliaisuutta koko 
ruumiissa, ja juuri kivun takia niillä saattaa olla jopa suuria vaikeuksia pysytellä pystyssä. Koska 
kyseessä on ns. resessiivinen periytyminen, tilastollisesti kahden oireettoman kantajan pariutuessa 25 
% pennuista on sairaita. Sairauteen on kehitetty geenitesti, jolla voidaan todeta sairauden kantajat. 
Kaikkia koiria ei tarvitse testata. Jos koiran vanhemmat ovat terveiksi testattuja, on pentukin vapaa 
sairaudesta. 
 
Geenitestin tultua käyttöön on etenkin Ruotsissa, Norjassa ja Iso-Britanniassa jalostukseen käytettäviä 
koiria testattu aktiivisesti. Näissä maissa jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan yhä, että niiden 
CLAD-status on selvillä joko testattuna tai perinnöllisesti. Suomessa rotujärjestön pentuvälitykseen 
pääsyn vaatimuksena on ollut, että todettu CLAD-kantaja voidaan yhdistää vain terveeksi testattuun 
yksilöön. Näillä toimin CLADin ei katsota olevan enää jalostustyössä ongelma. Rotujärjestön 
terveyskyselyyn vastanneista punaisen irlanninsetterin omistajista 82 % ei tiennyt koiransa CLAD-
statusta, ja 18 % vastanneista tiesi koiransa olevan joko perinnöllisesti tai geneettisen testin kautta 
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saadun tuloksen perusteella puhtaita. 
 
KÄÄPIÖKASVUISUUS  
Kääpiökasvuisuus voidaan luokitella sarjaan rodun omat sairaudet. Kääpiökasvuisuuden periytyminen 
johtuu geenivirheestä, jolla on autosomaattinen resessiivinen periytyvyyskaava. Tämän geenivirheen 
täytyy tulla molemmilta vanhemmilta, jotta se ilmenee sairautena. Sairauden tutkiminen jalostukseen 
käytettävistä koirista on vaikeaa, koska siihen ei ole olemassa testiä. Kääpiökasvuisuus ilmenee 3–7 kk 
iässä. Tällainen pentu jää selkeästi normaalikasvuista pentua pienemmäksi. Sen pää on yleensä 
normaalikokoinen, mutta raajat lyhytkasvuiset. Vaikeissa tapauksissa raajoissa voi ilmetä vääntymistä. 
Koiralla voi olla myös muita oireita esim. kouristuksia. Jos kääpiöpentuja epäillään syntyneen, niistä on 
ilmoitettava rodun jaostoimikunnalle. Rotujärjestön pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, jos koiralla 
itsellään tai sen edellisissä pentueissa on viitteitä kääpiökasvuisuudesta. Vuonna 1993 syntyi Suomessa 
tiettävästi ensimmäisen kerran irlanninsetteriuros, joka oli kääpiö. Sen jälkeen on syntynyt muutamia 
pentueita, joissa on ollut kääpiöpentuja tai epäilyksiä kääpiökasvuisuudesta. Viimeisin tiedossa oleva 
vuonna 2011. 
 
ALLERGIA JA ATOPIA 
Allergia on yksi yleisimmistä syistä koiran kutinalle. Allergiassa koiran immuunijärjestelmä herkistyy 
yhdelle tai useammalle allergian aiheuttajalle eli allergeenille ja reagoi vahingollisella tavalla vieraaksi 
tulkittuun ärsykkeeseen. Toisin kuin ihmisillä, koiralla allergia ilmenee ensisijaisesti koiran iho-oireina. 
Kutinan lisäksi esiintyy ihon punoitusta, karvattomuutta, toistuvia ihotulehduksia ja korvatulehduksia. 
Suolisto-oireet ovat myös mahdollisia. Atopia on allergian alalaji ja koiran yleisin allergian muoto 
Suomessa. Se 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. Tyypillisesti atopia on nuoren aikuisen koiran sairaus, ja oireet alkavat suurimmalla 
osalla atoopikoista 6 kk–3 vuoden iässä. 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. Joillakin koirilla jatkuva kutina aiheuttaa myös käyttäytymisen muutoksia, esim. 
ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat eräs tavallisimmista atoopikon iho-oireista. Atooppista tai 
allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. (Kennelliiton artikkelit, Eläinlääkäri Nina Mahlanen, 
Koirajakutina.fi) 
 
MAHALAUKUN LAAJENTUMA JA KIERTYMÄ 
Mahalaukun laajentuma ja kiertymä on suurikokoisilla, syvärintaisilla koirilla esiintyvä 
hengenvaarallinen, välitöntä hoitoa vaativa tila. Irlanninsetteri kuuluu rotuihin, jotka ovat alttiita 
saamaan sairauden. Kiertymälle altistavia riskitekijöitä on tutkittu laajasti, mutta tulokset ovat osin 
ristiriidassa keskenään. Syvärintainen ruumiinrakenne, suuret ruoka-annokset, syöminen vain kerran 
päivässä, ruoan hotkiminen ja liikunta juuri ennen tai jälkeen ruokailun ovat mahdollisia altistavia 
tekijöitä. Perinnöllisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Aluksi mahalaukku täyttyy kaasulla. Täyttynyt 
mahalaukku saattaa pysyä normaaliasennossaan vatsaontelossa, jolloin puhutaan mahalaukun 
laajentumasta. Jos täyttynyt mahalaukku kiertyy ympäri, puhutaan mahalaukun laajentumasta ja 
kiertymästä. Laajentunut mahalaukku painaa suuria laskimoita aiheuttaen shokkioireita. Mahalaukun 
seinämä saattaa verenkiertohäiriöiden seurauksena mennä kuolioon ja jopa puhjeta. Mahalaukun 
kiertymään voi liittyä myös pernan kiertymä. Tyypillisesti oireet alkavat hyvin äkillisesti. Tulokseton 
oksentaminen ja yökkiminen ovat tavallisimpia oireita. Koiran vatsa saattaa olla silmin nähden 
turvonnut ja koiran on hyvin vaikea olla. Mikäli koiralla epäillään mahalaukun kiertymää, se tulee 
toimittaa välittömästi eläinlääkärin hoitoon. Mahalaukun kiertymä vaatii aina välitöntä leikkaushoitoa, 
pelkkää laajentumaa sen sijaan voidaan hoitaa konservatiivisemminkin. Toipumisennuste on nykyään 
kuitenkin hyvä, jos koira saadaan nopeasti asianmukaiseen hoitoon.  (Ell Maija Hagman, Eläinsairaala 
Tammisto) 
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Koiranetin tilaston mukaan irlanninsetterien kolmanneksi yleisin kuolinsyy on Muu sairaus, joka ei ole 
listalla. Tähän kategoriaan on listattu useampia mahalaukun kiertymään kuolleita koiria, sairaudesta 
toisinaan käytetyllä nimikkeellä vatsalaukun kiertymä. Sairaus on eritelty kuolinsyytilastossa myös 
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaudeksi, joista 36 % kuolinsyyksi on ilmoitettu mahalaukun 
kiertymä. 
 
EPILEPSIA  
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.  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. (Kennelliiton artikkelit, Eläinlääkäri Nina Mahlanen) 
 
Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen 
yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä niin kauan kun rodulle ei ole olemassa 
geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta. Vuoden 2016 ja 2022 terveyskyselyissä 
käyttölinjaisen koiran omistajista yksikään ei raportoinut koirallaan esiintyneen epileptisiä kohtauksia. 
Vuoden 2016 kyselyssä näyttelylinjaisten koirien omistajista 3 % ja vuoden 2022 kyselyssä kaksi 
omistajaa ilmoitti koirallaan olleen epileptisiä kohtauksia. KoiraNetissä epilepsia on ilmoitettu 
seitsemälle punaiselle irlanninsetterille kuolinsyyksi. Rotujärjestön terveyskyselyn sekä KoiraNetin 
perusteella kyseessä on n. 1 % esiintyvyys rodussa tilastollisesti.  
 
KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA 
Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) johtuu liian alhaisesta kiertävien kilpirauhashormonien 
määrästä. Kilpirauhasen vajaatoiminta on koiran yleisin sisäerityssairaus. Sairauden esiintyvyys on 
keskimäärin 0,2–0,4 % kaikista koirista, mutta joissakin roduissa esiintyminen on huomattavasti 
yleisempää. 
Kilpirauhasen vajaatoiminnan taustalla on tavallisimmin immunologinen kilpirauhasen tulehdusreaktio, 
lymfosytaarinen tyreoidiitti. Kilpirauhasen vajaatoiminta on autoimmuunisairaus, jolla on geneettistä 
taustaa. (Kennelliiton artikkelit, Eläinlääkäri Nina Mahlanen) 
 
Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Vuonna 2017 toteutetussa 
rotujärjestön terveyskyselyssä kilpirauhasen vajaatoimintaa ei raportoitu yhdelläkään punaisella 
irlanninsetterillä ja vuonna 2022 raportoitiin vain yhdestä koirasta. Kuitenkin Kennelliiton 
terveyskyselyyn vastanneista kilpirauhasen vajaatoiminnasta raportoi viisi (5 %) punaisen 
irlanninsetterin omistajaa. 
 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 
 
Punaisten irlanninsettereiden yleisimmät kuolinsyyt ja keskimääräinen elinikä 1988–2022 (KoiraNet 
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6.7.2022) 

 
 
Tällä hetkellä kuolinsyytilastossa on 983 punaisen irlanninsetterin tilastoidut kuolinsyyt ja -iät.  
Yleisin kuolinsyy on Vanhuus (luonnollinen tai lopetus). KoiraNetin tilaston mukaan vanhuuteen 
kuolleiden punaisten irlanninsetterien keskimääräinen elinikä on 12 vuotta 7 kuukautta. Rotujärjestön 
vuonna 2012 tekemässä irlanninsettereiden terveys- ja ominaisuuskyselyssä oli mukana myös jo 
kuolleet irlanninsetterit. Vastauksia saatiin yhteensä kahdestakymmenestä kuolleesta koirasta. Näistä 
korkeimman eliniän saavuttanut irlanninsetteri oli elänyt 16 vuoden ja 8 kuukauden ikäiseksi.  
Kuolemaan johtavista sairauksista merkittävimpiä ovat Kasvainsairaudet, syöpä, joka on ilmoitettu 167 
punaisen irlanninsetterin kuolinsyyksi. Keskimääräinen elinikä tässä tapauksessa on reilu yhdeksän 
vuotta. Kolmanneksi yleisin kuolinsyy on Muu sairaus, joka ei ole listalla. Täältä löytyvät 
sisäelintulehdukset, leikkausten jälkeiset verenvuodot ym. Myös useampia vatsalaukun kiertymään 
kuolleita koiria on listattu tähän kategoriaan, vaikka sairaus on eritelty myös kuolinsyytilastossa 
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaudeksi nimellä mahalaukun kiertyminen.  
Neljänneksi yleisin kuolinsyy on Luusto- ja nivelsairaudet. Huomionarvoista on, että tästä syystä 
lopetetut irlanninsetterit on myös useammassa tapauksessa lonkkakuvattu tuloksella D tai E.  
Tilastoa saattaa vääristää se, että usein nuorena johonkin sairauteen kuolleen koiran omistaja saattaa 
raportoida kuolinsyystä todennäköisemmin kuin hyvin vanhan, luonnollisesti vanhuuttaan kuolleen 
koiran omistaja. Yhteensä 170 irlanninsetterin kuolinsyytä ei ole ilmoitettu. Lisäksi kun tarkastelee 
tilastoa kuolinsyittäin eriteltynä pelkän pääkategorian sijaan, voi huomata koiranomistajan täyttämästä 
lisätietoja kohdasta, että osa kuolinsyistä on merkitty väärään kategoriaan. Jonkinlaista suuntaa 
sairauksien esiintyvyydestä listaus kuitenkin antaa. 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä

Hengitystiesairaus 10 vuotta 1 kuukautta 10

Hermostollinen sairaus 6 vuotta 11 kuukautta 11

Iho- ja korvasairaudet 7 vuotta 8 kuukautta 9

Immunologinen sairaus 6 vuotta 10 kuukautta 15

Kadonnut 6 vuotta 9 kuukautta 6

Kasvainsairaudet, syöpä 9 vuotta 6 kuukautta 167

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 8 vuotta 4 kuukautta 22

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10 vuotta 3 kuukautta 37

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 4 vuotta 7 kuukautta 4

Luusto- ja nivelsairaus 7 vuotta 11 kuukautta 40

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 8 vuotta 9 kuukautta 28

Muu sairaus, jota ei ole listalla 8 vuotta 4 kuukautta 56

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 0 vuotta 5 kuukautta 1

Selkäsairaus 10 vuotta 8 kuukautta 14

Silmäsairaus 10 vuotta 6 kuukautta 4

Sisäeritysrauhasten sairaus 9 vuotta 2 kuukautta 13

Sydänsairaus 9 vuotta 8 kuukautta 35

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 6 kuukautta 38

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 12 vuotta 7 kuukautta 282

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 10 vuotta 0 kuukautta 21

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 8 vuotta 10 kuukautta 170

Kaikki yhteensä 9 vuotta 10 kuukautta 983
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4.3.4 Lisääntyminen 

 
Kuva: Jani Heikkilä 
 
Koko rodun keskimääräinen pentuekoko ja pentuekoko linjoittain 2021–2006 (KoiraNet) 

 
 
Urokset  
Kyselyssä mukana olleista 51 uroksesta siitokseen oli käytetty 16 % (8 kpl). Urokset ovat tavallisesti 
hyviä astujia. Valtaosalla eli 90 % uroksista ei ilmennyt yliseksuaalisuutta (ahdistelu, ”nylkyttäminen”). 
Vain viidellä uroksista yliseksuaalisuutta ilmeni jonkin verran. 94 %:lla (48 kpl) uroksista oli normaalit 
kivekset. Kahdelta urokselta on jouduttu leikkaamaan piilokives.  
  
 
Nartut 
Punaisten irlanninsetterinarttujen kiimat ovat useimmiten säännöllisiä. Kyselyn mukaan rodun 
nartuista kiimakierto oli tullut säännöllisesti tai jokseenkin säännöllisesti 78 %:lla (51 kpl). 
Irlanninsetteri narttujen kiiman alkamisikä asettui 73 % välille 9-15kk. Varhaisin kiiman alkamisikä oli 6 
kk ja myöhäisin 30 kk.  
  
Valeraskauksia esiintyi useimmiten tai aina kiimakierron yhteydessä 32 %:lla (21 kpl) nartuista. 
Suurimmalla osalla 68 % (44 kpl) nartuista ei ollut valeraskauksia lainkaan, vain joskus tai lievinä. 
Kohtutulehdus oli ollut kahdella nartulla ja maitorauhaskasvaimia kolmella.  

Vuosi 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Kaikki pentueet yht. 31 24 24 23 19 29 29 22 21 31 37 34 32 32 39

Pentuekoko 8,4 8,4 8,3 7,4 7 8,4 7,9 8,4 7,9 8,6 7,1 8,1 8,3 7,3 7,8

Käyttölinjaiset 

pentueet 
8 5 7 5 6 6 2 6 4 6 7 7 6 4 6

Käyttölinjaisia 

pentuja yht. 
65 40 57 31 32 42 10 54 25 38 48 56 45 25 39

Käyttölinjaiset 

pentuekoko 
8,1 8 8,1 6,2 5,3 7 5 9 6,3 6,3 6,9 8 7,5 6,3 6,5

Näyttelylinjaiset 

pentueet 
23 19 17 18 13 23 27 16 17 25 30 25 26 28 33

Näyttelylinjaisia 

pentuja yht. 
169 161 143 139 103 203 218 130 140 220 215 203 221 208 265

Näyttelylinjaiset 

pentuekoko 
8,5 8,5 8,4 7,7 7,9 8,8 8 8,1 8,2 8,8 7,1 8,1 8,5 7,4 8
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Kyselyssä mukana olleista nartuista 15 kpl (23 %) oli käytetty siitokseen. Irlanninsetterinartuilla ei 
kyselyn mukaan pääsääntöisesti ole ongelmia astutuksessa ja nartut tiinehtyvät hyvin. Kyselyn mukaan 
myös synnytys ja imetys onnistuivat ongelmitta aina tai useimmiten 14 kpl nartuista. Yksi narttu oli 
jouduttu keisarinleikkaamaan. Kymmenessä pentueessa vähintään yksi pentu syntyi kuolleena tai 
jouduttiin lopettamaan ennen luovutusikää. Syinä oli mm. pieni heiveröinen koko, ennen aikojaan 
irronnut istukka ja ruokatorven laajenema. Osassa syy ei ollut tiedossa. 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  
Punaisilla irlanninsettereillä ei ole pääsääntöisesti sellaisia ulkomuotoon liittyviä epäterveitä 
anatomisia piirteitä, jotka altistaisivat rodun yksilöt sairauksille tai hyvinvointiongelmille. Punaista 
irlanninsetteriä ei ole listattu Kennelliiton Jalostusstrategiassa olevaan ohjeistukseen 
ulkomuototuomareille esimerkkiroduksi, joilla esiintyy yleisissä periaatteissa mainittuja ongelmia. 
Rodulla ei myöskään ole rakenteessa ongelmakohtia, jotka vaikuttaisivat luonnolliseen lisääntymiseen. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 
Keskeisimmät ongelmakohdat 
 
Punaisen irlanninsetterin terveydentila on vuosien 2007, 2012, 2017 ja 2022 terveyskyselyjen 
perusteella pysynyt suhteellisen samanlaisena. Vakavat sairaudet eivät näytä hälyttävästi lisääntyneen. 
Lonkkaniveldysplasian tilanne on hitaasti kohentunut. Lievemmistä sairauksista viimeisimmissä 
kyselyissä ovat yleistyneet hälyttävästi näyttelylinjaisten koirien allergiat ja iho-oireet. Ongelmat eivät 
korjaantune muuten kuin rajaamalla allergiset koirat pois jalostuskäytöstä.  
 
Lonkkaniveldysplasia (HD) on kirjattu ainoana sairautena rodun PEVISA-ohjelmaan. HD:n osalta kehitys 
on ollut hitaasti parempaan päin. Viimeisen viiden vuoden aikana tutkituista terveitä on ollut 73 % kun 
tätä edeltävän viiden vuoden aikana terveitä oli 68 %. Lonkkia myös kuvataan ikäluokittain jo riittävästi, 
vaikka ihan kaikkina vuosina tavoitteeseen (kuvataan 40 prosenttia ikäluokasta) ei päästykään.  BLUP-
indeksin mukaantulo PEVISAan on osaltaan voinut vaikuttaa lonkkatilanteen paranemiseen. 
Muutamana viime vuotena näyttelylinjan puolella on kuitenkin ollut taas runsaasti (25–30 %) 
jalostusyhdistelmiä, joiden yhdistelmäindeksi on jäänyt alle sadan. Tämä saattaa näkyä tulevina 
vuosina, heikentyvinä kuvaustuloksina.   
 
Kyynärnivelten kuvaus on noussut noin 40 %:n ikäluokan koosta ja riittävän tutkimusnäytön perusteella 
voidaankin sanoa, että kyynärnivelvaivat eivät ole irlanninsettereille ongelma. Viimeisen viiden vuoden 
aikana kaikista kuvatuista täysin puhtaan tuloksen on saanut yli 93 prosenttia. 
 
Muutkin erityisseurannassa olleet sairaudet eli CLAD, PRA ja kääpiökasvuisuus ovat hallinnassa. CLADia 
ei pidetä enää ongelmana pohjoismaisessa setterikunnassa, koska sen kantajat on seulottu vähiin 
verikokeilla. PRA:n osalta geenitestaustuloksia on kerätty 10 vuoden ajalta ja vanhuusiän tyypin (rcd4) 
geneettisesti sairaiden tai kantajien osuus on Suomessa 39 %, joka on samalla tasolla muiden maiden 
kanssa. Vain alle kaksi prosenttia testatuista koirista on silmäpeilauksissa todettu sairastuneiksi.  
Kääpiökasvuisia pentuja ei ole tiettävästi todettu tai epäilty vuoden 2011 jälkeen. Rotujärjestön 
jalostussuosituksista voidaan poistaa mainittuihin sairauksiin liittyvät suositukset.  
 
Tiinehtymis- ja synnytysongelmat eivät näytä olevan jalostuksellinen ongelma rodussa. Omistajakyselyn 
perusteella edellä mainittuja ongelmia esiintyy lähinnä yksittäistapauksina. Punaisten irlanninsetterien 
kasvattajille voi olla kuitenkin perusteltua toteuttaa kysely, jossa voidaan keskittyä omistajakyselyä 
tarkemmin lisääntymiseen liittyviin teemoihin. 

4.4. Ulkomuoto 
 
Tässä osiossa esitellään punaisen irlanninsetterin rotumääritelmä ja pohditaan miltä osin nykyiset 
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koirat poikkeavat voimassa olevasta rotumääritelmästä. Irlanninsetterin rotumääritelmän tavoitteena 
on rakenteeltaan toimiva ja kestävä metsästyskoira, joten siinä ei suosita piirteitä, joiden voisi katsoa 
olevan hyvinvointia alentavia. 

4.4.1 Rotumääritelmä 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys- ja perhekoira 
YLEISVAIKUTELMA: Eloisa, urheilullinen, tyylikäs, tasapainoinen ja sopusuhtainen. Ilme on ystävällinen. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tarkkaavainen, älykäs, tarmokas, lempeä ja uskollinen.  
PÄÄ: Pitkä, kuiva, ei karkeapiirteinen korvien kohdalla. Kuono ja kallo ovat yhtä pitkät ja linjoiltaan 
yhdensuuntaiset.  
KALLO-OSA: Soikea (korvien välistä) ja tilava; niskakyhmy on selvästi erottuva. Kulmakaaret ovat 
korostuneet.  
OTSAPENGER: Selvästi erottuva. 
KUONO-OSA: Kohtalaisen syvä ja kärjestään lähes neliömäinen. Etäisyys otsapenkereestä kuonon 
kärkeen on pitkä. Huulet eivät ole riippuvat.  
KIRSU: Tumman mahonginruskea, tumman pähkinänruskea tai musta. Sieraimet ovat avarat.  
LEUAT / PURENTA: Leuat ovat keskenään lähes yhtä pitkät. Leikkaava purenta.  
SILMÄT: Tumman pähkinänruskeat tai tummanruskeat; eivät liian suuret.  
KORVAT: Keskikokoiset ja ohuet; alas, pään takaosaan kiinnittyneet, kauniisti laskostuneet ja 
päänmyötäisesti riippuvat.  
KAULA: Kohtalaisen pitkä, hyvin lihaksikas ja hieman kaareutunut, ei liian paksu eikä löysää 
kaulanahkaa.  
RUNKO: Suhteessa koiran kokoon.  
LANNE: Lihaksikas ja hieman kaartuva.  
RINTAKEHÄ: Syvä ja tilava, edestä kapeahko. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuvat.  
HÄNTÄ: Kohtalaisen pitkä, suhteessa koiran kokoon, melko alas kiinnittynyt. Tyvestään vahva, kärkeä 
kohden oheneva; asennoltaan selkäviivan tasolla tai hieman sen alapuolella.  
RAAJAT ETURAAJAT YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat, jäntevät ja vahvaluustoiset.  
LAVAT: Kapeakärkiset, pitkät ja hyvin viistot.  
KYYNÄRPÄÄT: Vapaasti liikkuvat ja matalalla sijaitsevat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.  
KÄPÄLÄT: Pienet ja hyvin tiiviit. Varpaat ovat vahvat, kaarevat ja tiiviisti yhdessä.  
TAKAOSA: Leveä ja voimakas.  
TAKARAAJAT YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat pitkät ja lihaksikkaat lonkasta kintereeseen. Välijalka 
on lyhyt ja vahva.  
POLVET: Hyvin kulmautuneet.  
KINTEREET: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.  
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.  
LIIKKEET: Vapaat, sulavat ja tarmokkaat. Pää on korkea-asentoinen. Eturaajat ojentuvat pitkälle eteen, 
askel on kuitenkin matala. Takaraajojen liike on vaivatonta ja potku voimakas. Ristiinastunta tai kerivät 
liikkeet eivät ole hyväksyttyjä. 
KARVAPEITE: Päässä, raajojen etuosassa ja korvien kärjissä lyhyttä ja hienoa. Muualla rungossa ja 
raajoissa keskipitkää ja sileää, mahdollisimman vähän kiharaa tai laineikasta. Hapsut ovat korvien 
yläosassa pitkät ja silkkiset, etu- ja takaraajojen takaosassa pitkät ja hienolaatuiset. Rintakehän 
alaosassa on runsaasti pitempää karvaa, joka voi röyhelönä ulottua rintaan ja kurkunaluseen asti. 
Varpaiden välit ovat selvästi karvaiset. Hännässä hapsutus on melko pitkää ja kärkeä kohden vähitellen 
lyhenevää. Hapsutus on kaikkialla suoraa ja sileää.  
VÄRI: Syvän kastanjanruskea ilman vivahdustakaan mustaan. Valkoinen väri rinnassa, kurkussa ja 
varpaissa, pieni tähti otsassa tai kapea viiru tai pilkku kuonossa tai otsassa eivät ole hylkääviä virheitä.  
KOKO SÄKÄKORKEUS: Urokset 58–67 cm ja nartut 55–62 cm.  
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 
vakavuuteen.  
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet.  
HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 
Edellisen seurantajakson aikana vuosittain syntyneistä koirista lähes puolet kävivät näyttelyssä 
vähintään kerran riippumatta siitä, onko koira käyttö- vai näyttelylinjainen. Käyttölinjaista koirien 
näyttelyissä käymistä lisää se, että rodunomaiseen kokeeseen osallistumiseksi tarvitaan hyväksytty 
näyttelytulos. Eniten punaisia irlanninsettereitä on vuosittain esitetty rodun erikoisnäyttelyssä.  
Tällä jaksolla näyttelylinjaisten koirien näyttelymäärät ovat laskeneet huomattavasti, vaikka pentueita 
on syntynyt normaalimäärä. Tämä tulos johtunee COVID-19 pandemiasta, jonka takia koiranäyttelyitä 
ei järjestetty normaalisti vuosina 2019–2021. Käyttölinjaisten koirien osallistumismääriin pandemia ei 
ole vaikuttanut, sillä ne esitetään pääsäätöisesti erikoisnäyttelyissä ja erikoisnäyttely on järjestetty 
poikkeusoloista huolimatta. 
 
Rodun koirien näyttelykäynnit 

2013 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  

Näyttelylinjaiset 842 243 25 2 7 2 1121 

Käyttölinjaiset 19 29 21 6 3 1 79 

Kaikki 861 272 46 8 10 3 1200 

        

2014 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  

Näyttelylinjaiset 835 230 22 2 3 1 1093 

Käyttölinjaiset 16 18 15 1 0 2 52 

Kaikki 851 248 37 3 3 3 1145 

        

2015 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  

Näyttelylinjaiset 800 169 20 8 3 3 1003 

Käyttölinjaiset 18 24 19 1 0 2 64 

Kaikki 818 193 39 9 3 5 1067 

        

2016 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  

Näyttelylinjaiset 788 190 17 0 6 1 1002 

Käyttölinjaiset 11 11 16 4 0 0 42 

Kaikki 799 201 33 4 6 1 1044 

        

2017 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  

Näyttelylinjaiset 836 196 15 1 4 1 1053 

Käyttölinjaiset 13 21 20 6 1 1 62 

Kaikki 849 217 35 7 5 2 1115 

        

2018 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  

Näyttelylinjaiset 661 165 28 1 5 0 860 

Käyttölinjaiset 17 15 12 4 0 0 48 

Kaikki 678 180 40 5 5 0 908 

        

2019 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  

Näyttelylinjaiset 768 158 21 0 6 0 953 

Käyttölinjaiset 24 18 11 2 0 0 55 

Kaikki 792 176 32 2 6 0 1008 

        

2020 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  

Näyttelylinjaiset 215 78 7 0 1 0 301 

Käyttölinjaiset 14 25 11 0 3 0 53 

Kaikki 229 103 18 0 4 0 354 

        

2021 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  
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Näyttelylinjaiset 443 106 10 1 1 0 561 

Käyttölinjaiset 2 15 12 1 0 0 30 

Kaikki 445 121 22 2 1 0 591 

        

2022 ERI EH H T  EVA HYL  Yhteensä  

Näyttelylinjaiset 908 213 13 0 5 0 1139 

Käyttölinjaiset 30 40 38 1 1 0 110 

Kaikki 938 253 51 1 6 0 1249 

 
Koirien saamat laatuarvostelupalkinnot, linjasta riippumatta, ovat pääsääntöisesti ”erinomainen” tai 
”erittäin hyvä”. Näyttelysääntöjen mukaan laatuarvostelupalkinto ”erinomainen” voidaan antaa 
koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta ja joka esitetään erinomaisessa kunnossa, 
jolla on tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen 
ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset 
piirteet.  
 
Laatuarvostelupalkinto ”erittäin hyvä” voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla 
on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta 
ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle. 
 
Suomen muotovalion (FI MVA) arvoon vaaditaan 3 sertifikaattia kolmelta eri tuomarilta, joista 
vähintään yksi yli 24 kk iässä sekä koepalkinnot joko 1 x AVO 1 tai 2 x AVO 2 kanakoirakokeesta. 
Punainen irlanninsetteri voi myös saavuttaa kansainvälisen muotovalion (C.I.B) tai kansainvälisen 
näyttelyvalion (C.I.E.) arvon. Tarkastelujakson aikana tuli yksi FI MVA. 
 
Rodun koirien jalostustarkastukset 
Rotujärjestö on aloittanut kultamaljaikäisten koirien rakennekatselmukset. Katselmuksia on järjestetty 
6 kertaa. Koirien rakenne käydään tarkemmin läpi kuin normaalissa näyttelyarvostelussa. Tulokset 
tallennetaan rotujärjestön tietokantaan. Toistaiseksi rakennekatselmuksessa on käynyt niin pieni 
määrä koiria (17 kpl), ettei niiden tuloksia voi käyttää jalostuksen apuvälineenä. 
 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 
Punainen irlanninsetteri on kehitetty Irlannissa metsästykseen käytettäväksi seisovaksi lintukoiraksi. Se 
polveutuu punavalkoisista irlanninsettereistä ja tuntemattomista yksivärisistä punaisista koirista. 
Irlanninsetterin rotutyyppi on vakiintunut jo 1700-luvulla. Rotujärjestö The Irish Setter Club perustettiin 
vuonna 1882 ja se julkaisi rotumääritelmän vuonna 1886. 
 
Punaisen irlanninsetterin rotumääritelmään ei ole tullut suuria muutoksia vuosikymmenten kuluessa. 
Tämä on ymmärrettävää, koska rodun käyttötarkoitus ja sen olosuhteet eivät ole muuttuneet.  
 
Rotumääritelmän ylivoimaisesti merkittävin kohta, johon tulee arvostelussa kiinnittää huomiota, on siis 
koiran koko, tyyli ja yleisvaikutelma. Käyttötarkoituksen kannalta irlanninsetterin tyyppi ei vuosien 
varrella ole juurikaan muuttunut. Irlanninsetterin on kyettävä juoksemaan nopealla laukalla pitkiä 
aikoja erilaisissa maastoissa. Rakenteen ja tyypin tulee säilyä sellaisena, että koira voi vaivatta suorittaa 
tätä tehtäväänsä maastosta riippumatta. 
 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 
Punainen irlanninsetteri on jakautunut ulkomuodollisesti ja käyttötarkoitukseltaan toisistaan 
poikkeaviin kahteen linjaan. Rodun jakautuminen näkyy myös ulkomuodossa ja erilinjaiset koirat 
eroavat toisistaan esimerkiksi koon sekä turkin määrän ja laadun suhteen. Yleisesti ottaen 
käyttölinjaisten koko- ja ulkomuotovariaatio on suurempaa kuin näyttelylinjaisilla. Näyttelyarvosanojen 
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perusteella suomalaisten punaisten irlanninsetterien ulkomuodollinen tilanne on erittäin hyvä. 
 
Rotumääritelmän mukaan punaisen irlanninsetterin kokorajat ovat uroksilla 58–67 cm ja nartuilla 55–
62 cm. Silmämääräisesti rodun koko on vuosien aikana ollut kasvamaan päin. Tällä hetkellä huolen 
aihetta aiheuttaa käyttölinjaisten koirien koon liiallinen pieneneminen. Koirien säkäkorkeudet, 
erityisesti nartuilla, ovat koon alarajoilla. Koirien luuston vahvuuksissa on toivomisen varaa – luustot 
ovat turhan kevyitä. Lisäksi uroksilla sukupuolileimat ovat puutteellisia. Vastaavasti näyttelylinjaisissa 
koirissa on sekä uroksissa että nartuissa liian suuria koiria. Settereitä ei näyttelyissä mitata juuri 
koskaan. JTO työryhmä suosittelee mittaamisen lisäämistä, jolloin saataisiin tilastokelpoista dataa 
hyödynnettäväksi jalostustyössä.  
 

 Nartut Urokset 
Käyttölinjainen 56,9 61,8 
Näyttelylinjainen 61,5 67,8 
Kaikki  58,1 63,6 

Irlanninsetterien keskimääräiset säkäkorkeudet omistajakyselyn mukaan. Näyttelylinjaisista uroksista 
31 % ja nartuista 26 % on rotumääritelmää korkeampia ja vastaavasti käyttölinjaisista nartuista 17 % on 
rotumääritelmää pienempiä. Käyttölinjaiset urokset mahtuvat rotumääritelmän rajoihin. 
 
Rungon mittasuhteet ovat useimmiten kunnossa. Näyttelylinjaisissa koirissa näkyy jonkin verran liian 
pitkiä. Käyttölinjaisissa koirissa on jonkin verran neliömäisiä koiria. Suurimmat ongelmat ovat kuitenkin 
linjoista riippumatta päässä, raajojen kulmauksissa sekä aivan liian litteissä ja kapeissa rintakehissä. 
 
Punaisen irlanninsetterin pään tulee olla ohutnahkainen, kuono ja kallo ovat yhtä pitkät ja pään linjat 
yhdensuuntaiset. Käyttökoirissa ikävä kyllä kovin usein näkee liian lyhyitä päitä. Kallot ovat pyöreitä ja 
kuono-osa liian kevyt. Usein myös ilmeessä on sanomista. Irlanninsetterillä kuuluu olla ystävällinen ja 
älykäs ilme. Rodussa esiintyy koiria, joiden ilme on synkkä tai jopa vihainen.  
Näyttelylinjaisissa koirissa on jonkin verran erisuuntaisia pään linjoja, jotka tekevät vieraan 
vaikutelman. Lisäksi jonkin verran edelleen näkyy paksunahkaisia päitä, joissa on liikaa huulia.  
 
Etuosien ongelmat ovat liian pystyt tai etuasentoiset lavat sekä olkavarret. Rotumääritelmän mukaan 
eturaajat ovat suorat, jäntevät ja vahvaluustoiset. Lapojen tulee olla kapeakärkiset, pitkät ja hyvin 
viistot.  
 
Kovin usein liian suoraan etuosaan liittyy myös liikaa laskeva ylälinja. Rintakehissä on puutteita 
pituudessa sekä syvyydessä. Rintakehän tulee laskeutua kyynärpäiden tasolle, että se tukee kunnolla 
laukkaavan koiran eturaajoja.  
 
Irlanninsetterin takaraajojen tulee olla pitkät ja lihaksikkaat ja takaosan leveä ja voimakas. Takaraajojen 
liikkeen tulee olla vaivatonta ja potku voimakas. Valitettavasti rodussa on menty äärimmäisyyksiin 
takakulmauksissa. Rodussa löytyy sekä ylikulmautuneita että liian suoria takakulmauksia. Kun tähän 
vielä yhdistetään lyhyt voimakkaasti laskeva lantio niin sillä on jo erittäin negatiivinen vaikutus laukalla 
työskentelevän koiran kestävyyteen.  
 
Rotumääritelmän mukaan rintakehän tulee olla syvä ja tilava, edestä kapeahko. Valitettavasti edelleen 
rodusta löytyy liian kapeita ja litteitä rintakehiä. Tällöin koko koirasta tulee yleisvaikutelmaltaan litteä 
ja käyttöön tarkoitetulle koiralle jää aivan liian vähän tilaa keuhkoille ja sisäelimille.  
 
Turkeissa on paljon variaatiota liian runsaasta kiharasta karvasta aivan turhan niukkaan karvaan. 
Rotumääritelmän mukainen karvapeite ei saa olla liioiteltu vaan tarkoituksen mukainen. Koiran tulee 
selvitä tiheästäkin kasvillisuudesta ilman, että sen turkkiin takertuu roskakuorma. Liian usein 
huomautetaan vain liian niukasta turkista, ei liian runsaasta.  
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Lisäksi on muistettava, että irlanninsetteri ei ole trimmattava rotu. Näkyvästä turkin muotoilusta tulisi 
alentaa palkintosijaa. Mikäli koiran turkkia on käsitelty niin, ettei sen laatua voida kaikilta osin 
arvostella pitäisi koiralle antaa arvosana ”ei voida arvostella”. Valitettavasti liian harva 
ulkomuototuomari puuttuu turkin käsittelyyn.  

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 
TOTEUTUMISESTA 
Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi on 2019–2023 
 
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi oli 2011–2013 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

  
  
Jalostusuroksista 20 käytetyintä ovat näyttelylinjaisia pois lukien sijalla 16 oleva Tintorama’s TS Tikru. 
Vain Tikrulla on käyttökoetulos. Hieman huolestuttavaa on, että kolme viidestä eniten käytetyimmästä 
uroksesta on periyttänyt puolet tai enemmän sairaiksi luokiteltavia lonkkia. Kolmella listalla olevista 
koirista on ollut HD indeksi alle sadan ennen jalostuksen aloittamista. 29 % urosten tutkituista 
jälkeläisistä on ollut sairaslonkkaisia. Neljä taulukon eniten käytetyimmästä uroksesta on käynyt MH 
luonnekuvauksessa. 
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Jalostusnarttujen 20 käytetyimmän listalla olevista 10. FI KVA Taigalinnun Mantra, 18. FI KVA FI MVA 
Finby Inez ja 19. Golden Annie’s Irish PR Leia ovat käyttölinjaisia ja näillä on käyttökoetulokset. 26 % 
narttujen tutkituista jälkeläisistä on ollut sairaslonkkaisia. Kaksi taulukon eniten käytetyimmästä 
nartusta on käynyt MH luonnekuvauksessa. 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpide Tulos 

Jalostuspohja Pentuerekisteröintien 
kasvattaminen. 
Monimuotoisuuden lisääminen. 
Tuontien mahdollistaminen. 

Rekisteröintien määrä on 
kasvanut tasaisesti ja oli vuonna 
2021 noin 70 % korkeampi kuin 
2017. Jalostuksen 
monimuotoisuutta vähentää se, 
että vain suhteellisen pientä 
osaa populaation koirista 
käytetään jalostukseen. Tuontien 
määrä on pysynyt tasaisena. 

Käyttäytyminen ja luonne Luonteen säilyttäminen rodulle 
tyypillisenä. Näyttelylinjapuolella  
Paukkuarkuuden vähentäminen. 
Tilastotiedon lisääminen 
jalostuskatselmuksia pitämällä 
sekä MH-testituloksia 
hyödyntämällä. Pyritään 
järjestämään yhteistyössä 
Suomen Punaiset ja 
Punavalkoiset Irlanninsetterit 
ry:n kanssa jalostustarkastuksen 
käyttäytymisosio. 

MH-luonnekuvauksiin on 
osallistunut lähes yksinomaan 
näyttelylinjaisia koiria. On myös 
epäselvää, onko koirien saamia 
tuloksia hyödynnetty 
jalostuksessa. Paukkuarkuutta 
esiintyy edelleen 
näyttelylinjaisissa suhteellisen 
yleisesti.  

Käyttöominaisuudet Käyttöominaisuuksien 
säilyttäminen jokaisessa 
maastotyypissä. 
Kasvatetaan kokeisiin 
osallistuvien 
tasoa ja määrää. 
Hyödynnetään kokeiden 
ominaisuusarvostelukaavaketta 

Koekäyntien määrä on kasvanut 
selvästi. Välttämättä kokeissa 
käyneiden koirien lukumäärä tai 
osuus ei ole kuitenkaan kasvanut 
ja palkitsemisprosentti on 
lievästi laskenut. 
Ominaisuusarvostelun 
numeeriset tiedot ovat nyt 
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jalostusvalinnoissa. käytettävissä. Kotimaisia uroksia 
on kuitenkin käytetty melko 
vähän jalostukseen, mikä 
vähentää tilastotietojen hyötyä. 

Terveys ja lisääntyminen HD-tilanteen kehityksen 
jatkuminen edelleen 
positiiviseen suuntaan. 
Hyödynnetään tarjolla olevaa 
tietoa sairauksista ja niiden 
periytyvyydestä 
jalostusvalinnoissa. Helpotetaan 
tiedon hankkimista. 

Tervelonkkaisten osuus on 
noussut hitaasti. Kuitenkin 
kolmena viimeisenä vuotena 
näyttelylinjaisten 
jalostusyhdistelmien HD-indeksi 
ollut lähes kolmasosalla alle 100, 
mikä saattaa johtaa lonkkien 
tason laskuun jatkossa. Myös 
käyttölinjaisissa yhdistelmien 
keskimääräinen indeksi on ollut 
laskussa, mutta osin tämä voi 
johtua indeksittömien 
ulkomaisten urosten käytöstä. 

Ulkomuoto Tavoitellaan tyypin säilyttämistä 
yhtenäisenä ja vastustetaan 
eriytymisen lisääntymistä 
lisäämällä tietoisuutta 
alkuperäisestä tyypistä. 
Järjestetään vuosittain 
erikoisnäyttely ja rohkaistaan 
jäseniä pyrkimään 
ulkomuototuomarikoulutukseen. 

Ulkomuodossa ei ole linjojen 
eriytymisen suhteen tapahtunut 
suurta muutosta, vaan linjojen 
eriytyminen on jatkunut. 

 
Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus 
Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus on merkittävä ja rotujärjestö suosittaakin, että jatkossa 
yhä useampia koiria käytettäisiin jalostukseen. Uroksista käyttämättä jää edelleen yli 90 prosenttia. 
Narttujen kohdalla jalostuskäytössä on hieman alle 15 %:n populaatiosta. 
 
Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi 
Työryhmämme ei näe PEVISA:ssa tarvetta muutoksille. Jalostussuosituksiin liittyen rotujärjestön 
pentuvälityksen suosituksena on aiemmin ollut urosten ja narttujen geenitestaus PRA rcd1 ja rcd4:n 
osalta. Testausta on jatkettu nyt 10 vuotta. Tulosten mukaan PRA ei tällä hetkellä muodosta vakavaa 
uhkaa rodun terveydelle, sillä testatuista koirista vain alle kaksi prosenttia on sairastunut. Tämän takia 
voidaan luopua PRA:n geenitestaussuosituksesta pentuvälityksen ehtona. Jos kuitenkin on tiedossa, 
että koira on kantaja tai geneettisesti sairas, voidaan se yhdistää vain terveeseen koiraan. 
 
Työryhmä suosittelee myös kiinnittämään huomiota jalostusyhdistelmien lonkkaindeksien keskiarvoon. 
Sen tulisi olla aina yli 100, jotta lonkkatilanne rodussa kehittyy jatkossakin parempaan suuntaan. 
Erityisesti näyttelylinjaisten puolella jalostusyhdistelmien HD yhdistelmäindeksi on jäänyt viime vuosina 
liian usein (noin 30 % yhdistelmistä) alle 100:n. Poikkeuslupia PEVISA-sääntöihin ei tule sallia.   

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 
Jalostuspohja 
Lisätään monimuotoisuutta ohjaamalla kasvattajia käyttämään myös sellaisia tuontikoiria, joiden 
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sukutauluissa on eroja nykyisen populaation koiriin. Rohkaistaan omistajia käyttämään yhä suurempaa 
osuutta koirista kokeissa ja näyttelyissä, jotta jalostusnäyttöä saadaan laajemmin. Tavoitteena on 
päästä tämän ohjelman aikana rodun tehollisessa populaatiossa tasolle 130. 
 
Käyttäytyminen ja luonne 
Luonteen säilyttäminen rodulle tyypillisenä. Näyttelylinjaisten puolella on testitulosten pohjalta syytä 
kiinnittää edelleen huomiota paukkuarkuuteen. 
 
Käyttöominaisuudet 
Tavoitellaan, että käyttöominaisuudet pysyvät hyvinä ja rotu pysyy jokaisen maastotyypin 
metsästyskoirana. Keskitytään kouluttamaan enemmän omistajia sekä ohjaajia ja pyritään näin 
kasvattamaan kokeisiin osallistuvien tasoa ja määrää. Hyödynnetään kokeiden 
ominaisuusarvostelukaavaketta jalostusvalinnoissa.  
 
Terveys ja lisääntyminen 
Varmistetaan HD-tilanteen kehittyminen edelleen positiiviseen suuntaan säilyttämällä nykyiset PEVISA-
ehdot. Kiinnitetään erityistä huomiota allergioiden, iho-oireiden ja ruoka-aineherkkyyksien 
vähentämiseen jalostusvalinnoilla.  
 
Ulkomuoto 
Vaalitaan rodunomaisen ulkomuodon säilymistä. Vähennetään jalostusvalinnoilla rotumääritelmän 
alittavia tai ylittäviä kokoja ja ääreviä rakennetyyppejä sekä käyttö että näyttelylinjoissa. Kiinnitetään 
erityistä huomiota rotumääritelmän mukaiseen pään muotoon ja ilmeeseen, raajojen kulmauksiin ja 
karvapeitteeseen.  

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 
PEVISA-ohjelman lisäksi rotujärjestö on antanut suosituksia jalostukseen käytettäville 
koirille.  
 
Terveyteen liittyvät suositukset noudattelevat samaa linjaa sekä rotujärjestön että 
näyttelylinjaisten koirien yhdistyksen Punaiset ja punavalkoiset irlanninsetterit ry:n kanssa. Eroa on 
kuitenkin niin käyttöominaisuuksiin kuin jälkeläismäärään liittyvissä suosituksissa. 
 
Rotujärjestö on määrittänyt pentuvälityksensä ehdot seuraavasti: 
Käyttökoetulokset 

• Koiralla tai sen lähisukulaisella (vanhemmat tai pentuesisaret) on oltava tulos rodunomaisesta 
kokeesta (KAKE, KAME, KATU) tai sijoitus Kultamalja- tai Derbykilpailussa. 

Näyttelytulos 

• Koiralla on oltava hyväksytty näyttelytulos virallisesta arvosteluluokasta, ei pentuluokka. 
Terveysvaatimukset 

• Koiran tulee olla lonkkakuvattu ja HD-tuloksen on oltava A, B tai jalostusindeksin 102 tai 
parempi (PEVISA vaatimus). 

• Koiralla itsellään tai sen edellisissä pentueissa ei saa olla viitteitä kääpiökasvusta. 

• Jalostukseen käytettävällä koiralla ei saa olla purentavikaa. 

• Häntämutkainen koira voidaan yhdistää vain yksilöön, jolla ei ole häntämutkaa. 

• Allergiaa tai ruoka-aineallergiaa sairastavaa tai iho-ongelmista kärsivää koiraa ei saa käyttää 
jalostukseen. 

•  
Muut 

• Yhdistelmän sukusiitosprosentti korkeintaan 6,25 % viiden sukupolven mukaan laskettuna. 
Yhdistelmän voi uusia kerran, jos pentuja on ollut viisi tai vähemmän.  
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Suositukset: (ei pakollisia pentuvälityksen ehtoja) 

• Jalostukseen käytettävän yhdistelmän HD-indeksien keskiarvo on vähintään 100 

• Jalostukseen käytettävät koirat kyynärkuvataan 

• Suositellaan, että yksilöllä (urokset ja nartut) on vain korkeintaan 30 jälkeläistä Suomessa. 
Pevisa ohjelma kuitenkin sallii 40 jälkeläistä ja viimeinen pentue rekisteröidään 
kokonaisuudessaan. 

 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
 
Rotujärjestö kannustaa käyttämään yhä useampia yksilöitä jalostukseen sekä nartuissa, että uroksissa. 
Tähän kannustetaan yksinkertaistamalla jalostussuosituksia tällä käynnistyvällä ohjelmakaudella. 
Houkutellaan uusia harrastajia järjestämällä koulutustilaisuuksia. Kasvava harrastajamäärä 
mahdollistaa myös rekisteröintien määrän kasvattamisen. 
 
Rotujärjestö pyrkii pysäyttämään allergioiden lisääntymisen rodussa. Tähän liittyvän 
jalostussuosituksen lisäksi järjestetään koulutusta allergioiden tunnistamiseen ja hoitoon liittyen. 
 
Laaditaan lisääntymisterveydestä erillinen kysely kasvattajille. 
 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet 
Populaation osalta uhkana on, että kasvattajilla on liian tiukat vaatimukset jalostukseen käytettäville 
yksilöille ja tehollinen populaatio pienenee sekä myös kaventuu jalostuskäytön keskittyessä vain 
tiettyihin sukuihin. Mahdollisuutena on kansainvälisen yhteistyön kautta koirien tuonti ja mahdollisuus 
käyttää ulkomaisia jalostusuroksia. Myös tällöin pitäisi ottaa huomioon, että pohjoismaisilla koirilla on 
hyvin usein taustalla samoja sukulinjoja kuin kotimaassa. 
 
Luonteen puolesta uhkana on, että luonnetta ei huomioida riittävästi jalostusvalinnoissa. On 
mahdollista, että keskittyminen mahdollisimman helposti koulutettavien koirien jalostukseen voi 
synnyttää pitemmällä aikavälillä liian pehmeitä koiria. MH-testaus on valitettavasti kiinnostanut vain 
näyttelylinjaisten koirien omistajia. Näin sen tuloksena saatava kuva koirien luonteesta koskee vain 
näyttelylinjaa. 
 
Käyttöominaisuuksiltaan irlanninsetteri on osoittautunut toimivaksi metsästyskoiraksi kaikissa 
suomalaisissa metsästysmaastoissa. Rodun käytön lisääntymisen esteenä on enemmänkin sopivien 
pennun ottajien puute kuin kasvattajien vähyys. Koirien koulutusmaastot ovat erityisesti 
peltomaastojen osalta rajalliset. Ominaisuusarvostelulomakkeen tietojen hyödyntäminen jalostuksessa 
on datan lisääntyessä hyvä mahdollisuus.  
Ulkomuotoon liittyvä uhka on muotovalion arvoon liittyvän koepalkintovaatimuksen poistuminen. 
Tämä johtaisi tyyppien täydelliseen eriytymiseen. Vaatimus pitää rakenteen ja ulkomuodon oikean 
tyyppisenä. 
Rotujärjestön henkilöitä tulee saada lisää ulkomuototuomareiden piiriin sekä lisätä 
ulkomuototuomareiden ymmärrystä metsästyksen asettamista vaatimuksista. 
 
Varautuminen ongelmiin 
Jalostuspohjan kaventumista tulee torjua tiedotuksella ja koulutuksella. 
Rodunomainen luonne tulee säilyttää jalostusvalinnoilla ja arvioimalla luonnetta myös käyttökokeissa. 
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
 

Vuosi Tehtävä tai projekti 

2022 JTO:n päivitys 
Hyödynnetään jalostustietokannan informaatiota 
jalostusneuvonnassa. 

2023–2025 Ohjaajien alueellisten koulutusten järjestäminen 
Kasvattajille suunnattava kysely lisäämään 
ymmärrystä kasvattajien suunnitelmista sekä 
koirien lisääntymisterveydestä 
Julkaistaan artikkelit Ekipage lehdessä JTO:n 
pääteemoista. 
Hyödynnetään jalostustietokannan informaatiota 
jalostusneuvonnassa. 

2026–2027 JTO:n päivitys 
Omistajakyselyä kannattaa edelleen kehittää ja 
parantaa 2022 kyselyn puutteita (kuten 
vahingossa väärin vastaaminen, kysymysten 
ymmärrettävyys jne) 
Ohjaajien alueellisten koulutusten järjestäminen 
Hyödynnetään jalostustietokannan informaatiota 
jalostusneuvonnassa 

 
JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen 

Suuri osa toimenpiteistä on vuosittaisia. Tämän lisäksi edellisessä taulukossa on esitetty erilliset 
tapahtumat ja hankkeet. 
 
Vuosittaiset: 
− tilastoidaan vuosittain rodun kannalta merkittävimmät tunnusluvut 
− järjestetään koulutustapahtumia 
− tiedotetaan aktiivisesti rotujärjestön julkaisuissa 
− erikoisnäyttelyn järjestelyihin osallistuminen 
− rotukisan järjestäminen (avoin myös ilman näyttelytulosta) 
− järjestöyhteistyö kotimaassa ja ulkomaille 

7. LÄHTEET  
Hagman Maija, ELL, Eläinsairaala Tammisto 
Jalostustietokanta, KKK-HHS ry. 
Kanakoirakerho, internetsivusto 
Kennelliiton artikkelit/Anu Lappalainen 
Kennelliiton artikkelit/Katariina Mäki 
Kennelliiton artikkelit/Nina Mahlanen 
KoiraNet Jalostustietojärjestelmä, Kennelliitto 
Norjan irlanninsetteriklubin (NISK) internetsivusto, Racespesifikk avlsstrategi 2019–2024 
Omistajakysely 2022, Kanakoirakerho - irlanninsetterijaos 
Ruotsin irlanninsetteriklubin (SISK) internetsivusto, Rasspecifik avelsstrategi 
Tanskan irlanninsetteriklubin (DISK) internetsivusto, Avlsvejledning 
The Kennel Club UK 
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8. LIITTEET 
 
Liite 1  
 
JAOSTOIMIKUNTA 2022 
Jani Heikkilä puheenjohtaja 
Katja Paakki sihteeri 
Anni Ikäläinen varapuheenjohtaja 
Esa-Matti Köykkä 
Vesa Konttaniemi 
Markku Hakuli 
Kari Halonen 
 
JTO projektissa mukana 
Jani Heikkilä 
Katja Paakki 
Suvi Lintukangas 
Joni Pirhonen 
Ahti Putaala 
Virpi Sarparanta 
 
Liite 2 – MH Luonnekuvauksen koostetaulukko 
 

 MH-luonnekuvaus Punainen irlanninsetteri 2014-2021   

Osa-alueet   kpl  

1. Kontakti    

a) Tervehtiminen  1. Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra  - 

 2. Välttää kontaktia, väistää - 

 3. Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä 7 

 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen 68 

 5. Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu jne. - 

b) yhteistyö 1. Ei lähde vieraan ihmisen mukaan / ei kokeilla 1 

 2. Lähtee mukaan haluttomasti  2 

 3. Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta 46 

 4. Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta 26 

 5. Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostutut TO:sta - 

c) käsittely 1. A. Ei päästä käsittelemään B. toruu murisemalla ja / tai yrittää purra  1 

 2. Väistää tai hakee tukea ohjaajasta 3 

 3. Hyväksyy käsittelyn 57 

 4. Hyväksyy ja ottaa kontaktia  14 

 5. Hyväksyy ja vastaa liioittelulla kontaktilla  - 

2 Leikki    

a) leikkihalu  1. Ei leiki - ei osoita kiinnostusta  8 

 2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta 22 

 3. Leikkii - aktiivisuus lisääntyy / vähenee 30 

 4. Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen 10 

 5. Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen - 

b) tarttuminen  1. Ei tartu esineeseen  19 

 2. Ei tartu, nuuskii esinettä 32 
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 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla  20 

 4. Tarttuu heti koko suulla  4 

 5. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista  

c) puruote ja 
taisteluhalu  

1. Ei tartu esineeseen  65 

 2. Tarttuu viiveellä - irrottaa / pitää, ei vedä vastaan 8 

 3. Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan / korjailee 
otetta 

2 

 4. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan, kunnes TO irrottaa - 

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

3. Taka-ajo    

a)  taka-ajo1  1. Ei aloita  26 

 2. Aloittaa, mutta keskeyttää 25 

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

20 

 4. Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille 4 

 5. Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille - 

b) taka-ajo 2 1. Ei aloita  50 

 2. Aloittaa, mutta keskeyttää 9 

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

15 

 4. Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille 1 

 5. Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille - 

   

3. Tarttuminen    

a) tarttuminen 1 1. Ei kiinnostu saaliista / Ei juokse perään 54 

 2. Ei tartu, nuuskii saalista 19 

 3. Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä 2 

 4. Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa - 

 5. Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussa vähintään 3 sekuntia - 

b) tarttuminen 2 1. Ei kiinnostu saaliista / Ei juokse perään 54 

 2. Ei tartu, nuuskii saalista 20 

 3. Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä - 

 4. Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa - 

 5. Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussa vähintään 3 sekuntia  1 

   

4. Aktiviteettitaso   

 1. Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen 1 

 2. Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata 35 

 3. Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja 33 

 4. Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen 6 

 5. Toiminnon vaihtelevat nopeasti osion aikana / Rauhaton koko ajan - 

5. Etäleikki    

a) kiinnostus 1. Ei kiinnostu avustajasta  3 

 2. Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja 14 

 3. Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja 59 

 4. Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä - 
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 5. Erittäin kiinnostunut avustajista, toistuvia lähtöyrityksiä - 

b) uhka / 
aggressio 

1. Ei osoita uhkauseleitä 75 

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

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

 4. Osoittaa useampia uhkauseleitä osioin ensim. osassa - 

 5. Osoittaa useampia uhkauseleitä osioiden ensim. ja toisessa osassa - 

c) uteliaisuus  1. Ei saavu avustajan luo 39 

 2. Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo 17 

 3. Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo 9 

 4. Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä  8 

 5. Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua  2 

d) leikkihalu  1. Ei osoita kiinnostusta 58 

 2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta 16 

 3. Leikkii - voi tarttua varovasti, mutta ei vedä 1 

 4. Tarttuu, vetää vastaa, voi irrottaa ja tarttua uudelleen - 

 5. Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota - 

e) yhteistyö  1. Ei osoita kiinnostusta 61 

 2. Kiinnostuu, mutta keskeyttää - 

 3. On kiinnostunut leikkivästä - avustajasta 12 

 4. Kiinnostuu leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta  1 

 5. Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään 1 

6. Yllätys    

a) pelko  1. Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti 1 

 2. Kyykistyy ja pysähtyy 9 

 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista 55 

 4. Pakenee enintään 5 metriä  7 

 5. Pakenee enemmän kuin 5 metriä 3 

b) puolustus / 
aggressio  

1. Ei osoita uhkauseleitä 72 

 2. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä 2 

 3. Osoittaa useita uhkauseleitä 1 

 4. Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä - 

 5. Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra - 

c) uteliaisuus  1. Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan / ei mene ajoissa  39 

 2. Mene haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa 23 

 3. Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä 3 

 4. Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin 3 

 5. Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua 7 

d) jäljellejäävä 
pelko 

1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä 48 

 2. Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu joillain ohituskerralla 5 

 3. Pieni niiaus tai nopeuden vaihtelu kerran, pienenee toisen 
ohituskerran jälkeen 

5 

 4. Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisin vähintään kahdella 
ohituskerralla  

16 

 5. Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla  - 
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e) jäljellejäävä 
kiinnostus  

1. Ei osoita kiinnostuta haalariin  67 

 2. Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla  7 

 3. Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. Kahdella ohituskerralla  1 

 4. Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee - 

 5. Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla  - 

7. Ääniherkkyys    

a) pelko  1. Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti 2 

 2. Kyykistyy ja pysähtyy 2 

 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan 55 

 4. Pakenee enintään 5 metriä  10 

 5. Pakenee enemmän kuin 5 metriä 11 

b) uteliaisuus  1. Ei mene katsomaan 24 

 2. Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee 
koiraa 

24 

 3. Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja seisoo sen vieressä 5 

 4. Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin 3 

 5. Menee räminälaitteen luo, ilman apua  19 

c) jäljellejäävä 
pelko  

1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä 56 

 2. Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu joillain ohituskerralla 9 

 3. Pieni niiaus tai nopeuden vaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen2 

 4. Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisin vähintään kahdella ohituskerralla 8 

 5. Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla  - 

d) jäljellejäävä 
kiinnostus  

1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan 70 

 2. Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla  5 

 3. Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. Kahdella ohituskerralla  - 

 4. Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee - 

 5. Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla  - 

8. Aaveet    

a) puolustus / 
aggressio  

1. Ei osoita uhkauseleitä 65 

 2. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä 9 

 3. Osoittaa useita uhkauseleitä 1 

 4. Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä - 

 5. Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä - 

b) tarkkaavaisuus  1. Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta / ei kiinnostu lainkaan 1 

 2. Katselee aaveita silloin tällöin 12 

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

36 

 4. Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja  16 

 5. Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan 10 

c) pelko  1. On ohjaajan edessä tai sivulla 32 

 2. On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa 21 

 3. On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaoihtee paen ja 
kontrollin välillä  

11 

 4. On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin väillä  4 



 
 

58 
 

 5. Peruuttaa, enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / 
Pakenee  

7 

d) uteliaisuus  1. Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei 
mene ajoissa  

24 

 2. Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee 
koiraa 

22 

 3. Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä 5 

 4. Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin 12 

 5. Mene katsomaan ilman apua 12 

e) kontaktinotto 
aaveeseen  

1. Torjuu kontaktia / Ei mene ajoissa   14 

 2. Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen  - 

 3. Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin 3 

 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan  57 

 5. Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu  - 

9. Leikki    

a) leikkihalu  1. Ei leiki - ei osoita kiinnostusta  36 

 2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta 19 

 3. Leikkii - aktiivisuus lisääntyy / vähenee 19 

 4. Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen 1 

 5. Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen - 

b) tarttuminen  1. Ei tartu esineeseen  52 

 2. Ei tartu - nuuskii esinettä 8 

 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla  11 

 4. Tarttuu heti koko suulla  3 

 5. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista 1 

   

10 ampuminen  1. Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön 11 

  2. Häiritsevyys lisääntyy leikin / passiivisuuden aikana, sen jälkeen 
välinpitämätön 

10 

 3. Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms., mutta palaa leikkiin/ 
passiivisuuteen 

19 

 4. Keskeyttää leikin / passiiv. Lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. Kohden, 
ei palaa  leikkiin / passiivisuuteen  

19 

 5. A. Osoittaa pelkoa B. Ohjaaja luopuu ampumisesta 15 

 
 
 
 


