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51 koiraa 
Vastauksia saatiin 51 koirasta. Suurin osa koirista on elossa kyselyyn vastattaessa, lopetettu oli reilu kymmenesosa. 

Nämä koirat asuvat lähinnä maatiloilla, harraste-eläintiloilla ja omakotitaloissa. Tiloista päätoimisina toimi 

kolmasosa. Reilu kolmasosa oli kotipihoja. Kolme neljästä vastaajasta asui haja-asutusalueella ja lisäksi kymmenesosa 

lähes erämaassa. 

Koirat sijaitsevat melko tasaisesti ympäri Suomen. Lähes kaikista maakunnista on tullut vastauksia. Hienoisessa 

vastauskärjessä ovat Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Kolme neljästä koirasta työskentelee alue- tai eläinvahtina. 55% 

koirista vahtii joitain eläimiä. Lemmikkinä toimii 13,7% koirista.  

Narttuja koirista oli 45% (näistä 21,7% steriloitu) ja 55% uroksia (joista 28,6% kastroitu). Sterilointi tai kastraatio oli 

suoritettu lähinnä vahinkopentujen varalta tai kun ei ollut suunniteltu jalostuskäyttöä. Leikkaus oli tehty 

kaikenikäisille, mutta hienoisesti korostuvat 1-2 ja 6-8 vuotiaat koirat. 

 

Työskentelyalueen koko ja koirien siirtämistarve 
Neljäsosa tiloista oli ½-1 hehtaarin alueita. Kaikkiaan reilu puolet tiloista oli ½-5 hehtaarin alueita. Yli 50 hehtaarin 

tiloja oli reilu neljäsosa. Vajaa puolet (43%) koirista työskentelee enintään hehtaarin alueella. Saman verran 

työskentelee 2-5 hehtaarilla. Puolet tiloista on niin yhtenäisiä, ettei koiria tarvitse siirtää alueilta toisille. Kaksi 

viidestä koirasta vartioi vain osaa tilan aluetta. Yleinen tie kulkee 6 vastaajan pihan läpi. Kolmea koiraa pidetään 

myös etäämmällä lauman kanssa. 

 

  



Hankintaan vaikuttaneet seikat 
Yli puolella vastaajista m-a on ainoana koirana. 31,4 % vastaa omistavansa 2 m-a:a. Muita rotuja ei ole liki puolella 

vastaajista. Muita laumanvartijarotuja on kuudella vastaajalla. M-a:n hankintaan vaikuttavat tekijät ovat olleet rodun 

ulkonäkö, luonne ja rotumääritelmä 54,9 %:lla. Eläinten suojaamiseen varmuuden vuoksi sen on hankkinut neljäsosa. 

Yhtä paljon vaikutti koiran ulkona pärjääminen. Seuraavat syyt olivat omaisuuden, perheen suojaaminen sekä 

petotilanne kaikki noin viidesosalla vastaajista. Kolme neljästä pennun hankkijasta on tutustunut rotuun ensin 

lukemalla siitä. Suosituksia rodusta oli saanut viidesosa ja saman verran tuttavan kautta.  Kodinvaihtajia vastatuista 

koirista oli 3. ”Mikä rodussa on yllättänyt” -kysymykseen vastattiin mm. viisaus, rauhallisuus, älykkyys, turkki, oman 

alueen vahtiminen, lempeys, leikkisyys, herkkyys, nopea oppiminen, työinto, omatoimisuus ja jääräpäisyys. 

 

Aidat ja eläimet 
Enemmistöllä vastaajista naapureita on alle 2 km säteellä. Suurin osa vastaajista on päätynyt verkkoaitaan ja aitojen 

korkeus on pääsääntöisesti 1,5-1,8 metriä. Kaksi kolmesta koirasta on vapaana aidatulla alueella (sääsuoja) ja 

yhdeksällä koiralla ei ole tarhaa ollenkaan. Vajaa neljäsosa koirista ei ole ollenkaan ihmisten kanssa sisätiloissa ja 

kuusi koiraa ei halua ollenkaan sisään. Neljä koiraa asuu sisällä ja 15/51 koiraa voi olla sisällä yksin esim. työpäivän 

ajan. 

 



Vartioitavia eläimiä ei ole 19 koiralla. 13 koiraa vahtii lampaita, 16 hevosia tai poneja ja 11 koiraa kanoja. Neljällä 

koiralla on vuohia, lypsylehmiä, emolehmiä, ankkoja/hanhia tai alpakoita/laamoja vahdittavana kutakin. Seitsemän 

koiraa ei hakeudu minkään eläimen luo. Lampaiden luo hakeutuu mielellään 11 koiraa. Reilu kymmenesosa koirista 

pysyy koko ajan laumansa luona. Lauman luota poistuu, mutta palaa 3/7. Kaksi viidestä koirasta vartioi muutamia tai 

kymmeniä eläimiä. Kahdeksan koiraa eläimiä vahtivista on eläinten kanssa vain laidunkaudella. Kolmasosa koirista on 

sisätiloissa lauman seassa. Neljä koiraa ei pysy laidunaidoissa. 

Kolmasosa koirista ei vahingoittaisi vahdittaviaan. Kuutta prosenttia koirista ei voi jättää vahdittavien kanssa yksin. 

Koirat poistuvat alueelta yleisimmin jonkin eläimen perässä. Suurin osa alueeltaan poistuvista koirista ajaa pedon 

pois ja palaa alueelleen. 65 % koirista ei viivy pitkään alueensa ulkopuolella. Viidesosa koirista pitää hakea kotiin 

niiden poistuttua omalta alueeltaan.  

 

Eläimet suhtautuvat enemmistöön koirista niiden tullessa lauman sekaan huomioiden ne, mutta jatkavat toimiaan. 

15 % vastaa koiran vahingoittaneen vartioivaa eläintä. Lähinnä nämä ovat tapahtuneet nuorilla koirilla alle 1-

vuotiailla ja alle 2-vuotiailla. 93 % vahingoittamistapauksissa koirasta tuli luotettava eläinvahti. Vahingoittaminen on 

ollut lähinnä näykkäämistä. Viidesosalle koirista on sattunut jokin tapaturma sen ollessa työssä.  

 



 

 

Opettaminen 
Puolet koirista on ollut kasvattajan luona eläinten lähellä. Tilan töiden yhteydessä on ohjattu 18 koiraa. Ei-toivottuun 

käytökseen on puututtu yli puolen kohdalla ja 62 % on vahvistanut toivottua käytöstä. Vanhempi koira on ollut 

mallina kolmasosalla pennuista. Luoksetulo on opetettu kolmelle neljästä koirasta. Seitsemää koiraa ei ole 

mitenkään ohjattu. Yli puolet koirista työskentelevät sujuvasti keskenään. Ruokailu sujuu sovussa reilulla 

kolmasosalla ja vajaalla kolmasosalla se on järjestettävä erikseen. 

 

 

Vahtiminen 
Puolet koirista on haukkuherkkänä ensimmäisenä paikalla ja saman verran koirista menee uhan ja laumansa väliin. 

Kolmasosa hoitaa omaa työsarkaansa laumassa järkähtämättä. Neljäsosa koirista puuttuu vahdittavien eläinten 

yhteenottoihin.  



Yli puolet koirista on rauhallisia tai melko rauhallisia. Puolet koirista liikkuu alueellaan vapaasti. Kolme neljästä 

alueesta on aidattu. Puolet koirista reagoi useimpaan ulkopuoliseen (pedot, liikennevälineet, ihmiset) poisajavasti. 

Neljä kuudesta koirasta hyväksyy vieraat omistajan läsnäollessa. 13 koiraa kytketään vieraiden aikana. Neljä koiraa 

on kaikkien, myös vieraiden kaveri. Kolme viidestä koirasta ei laske satunnaisia vieraita alueelle omistajan 

poissaollessa. 

 

Kodin ulkopuolella  
Neljä viidestä koirasta käy eläinlääkärin luona paikanpäällä. Metsässä tai maanteillä/lenkkipoluilla ulkoilee kaksi 

kolmesta koirasta. Yhdeksän koiraa ei käy oman alueensa ulkopuolella. Kolmasosa koirista käy jossain vähintään 

kerran kuussa, yhdeksän koiraa päivittäin. 60 % koirista matkustaa autossa hyvin. Viidesosa ei halua mennä autoon. 

45 % menee autoon mielellään. Yksi kymmenestä oksentaa autossa. Yli puolet koirista käyttäytyy oman alueensa 

ulkopuolella rauhallisesti ja rohkeasti. Varautuneesti käyttäytyy neljäsosa. Arkoja tai ujoja on alle 10 %. 

 



 

 

Luonne ja kovat äänet 
Suurinta osaa koirista ei ole testattu luonnetestein. Eikä suurin osa ole käynyt näyttelyissä tai jalostustarkastuksessa.  

Vain kymmenesosa on jalostusarvosteltu ja viidesosa on käynyt näyttelyssä. Ukkoseen reagoi neljäsosa koirista, 

ilotulitteisiin enemmän, kolmasosa. Kovia ääniä huomioi kaksi viidestä koirasta, mutta eivät reagoi liiallisesti. 

Viidesosa koirista reagoi haukkumalla, kuudesosa läähättämällä ja kymmenesosa pelkää. 

 

Reilulla puolella vastaajista (61 %) ei ole koirien kanssa kotona ongelmia. Ongelmista on mainittu aitaaminen, koiran 

hallinta, luonne ja käyttäytymisongelmat (noin kymmenesosalla). 80 % koirista on täysin terveitä. Liikkumisongelmia 

on kymmenesosalla. Hyvä luoksetulo on yli puolella koirista. Koirista 6 % ei kuitenkaan tottele ollessaan etäämmällä 

irti. 

 

  



Hyöty 
 

Petovahingot ja pihakäynnit ovat vähentyneet koirien saavuttua tilalle. Lähinnä koirat ovat kohdanneet kettuja tai 

muita pienpetoja. Susi, Ilves ja karhu on kohdattu. Yli puolet koirista on saanut karkotettua pedon juoksemalla ja 

haukkumalla. Neljä koiraa on hyökännyt petoa vastaan.  

Koirista koetaan olevan paljon hyötyä eläinten, perheen ja omaisuuden suojaamisessa. Reilu puolet on tehnyt 

materiaalihankintoja enintään 1000 eurolla, loput enemmän. Kaikki vastaajat ruokkivat koiriaan kuivamuonalla. 

Suurin osa käyttää lisäksi tuoreruokaa ja luita. Yli puolet arvioi ruokakulujen olevan 40 €/kk. Yli puolet pitää koiran 

pitämisen kuluja kohtuullisina. 42:lle se on harrastus ja 14 %:lle pakollista. 

 



 

Kokonaisuus ja mistä tietoa 
Kokonaisuutena koiransa arvioi toimivan hyvin 65 % ja puolet vastaajista toteaa koiran opettaneen heille paljon. Yksi 

kymmenestä toimisi seuraavan pennun kanssa toisin.  

Kolme viidestä koiranostajasta on saanut hyvät ohjeet pennun mukana tulleista ohjeista. Joka toinen on saanut 

kasvattajalta avun tarpeen tullessa. Kolmasosa on saanut apua joltain toiselta kasvattajalta.   

Eniten toivotaan etukäteen saatavaa tietoa ei-toivottuun käytökseen puuttumisesta ja sen tunnistamisesta, 

sitouttamisesta ja totuttamisesta eläimiin ja alueeseen, aitaamiseen sekä pennun etsintään ja valintaan.  

Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että tietoa pitäisi saada rotuyhdistyksen sivuilta, pennun mukana infopakettina 

ja kasvattajalta.  

 


