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LAUMANVARTIJAKOIRIEN TYÖKÄYTTÖ / 28.9.2010 Teet Otstavel, HY 

 

Taustaa 

- susikannan kasvu  

- susivahingot lisääntyneet  

- sudenhoitosuunnitelma 28.12.2005  lgd-koirien käyttö  

- ei perinnettä näiden käytöstä Suomessa  tutkitaan koirien käyttömahdollisuutta  

- n. 50 tilalla on Suomessa koiria  

Mikä on lgd?  

- koirien värin yhteneväisyys lampaiden väriin  

- vääriä käsityksiä lgd-koirista  

- tuhansia vuosi vanha koiratyyppi  

- suojelee kotieläimiä itsenäisesti  

- ei ole paimenkoira  

- useimmiten työskentelee laumana, pennut oppivat vanhemmilta koirilta  

- ei kouluteta, perinnöllistä toimintaa, suojelee itsenäisesti niitä joihin on pentuna sosiaalistunut 

(leimaantunut) (omaan perhettään)  

- Tiibetin seuduilta lähtöisin?  

- Italiassa pitkään käytetty, perinne ei katkennut. Susia enemmän kuin Suomessa, keskittyneet Keski-

Italian vuoristoon, yleisesti käytetty siellä  

- Itä-Euroopan maissa, etenkin Romania, Bulgaria ja Kroatia.  

- Espanja, Unkari jne.  

- Ruotsissa valvottua käyttöä, luvanvaraista, vähemmän koiria käytössä. Metsästyskoira laitumelle? 

Luultavasti mets.koiran omistaja vastuussa 

Rodut 

- rotujen väliset yhtäläisyydet suuremmat kuin erot  

- virallisten rotujen lisäksi paljon paikallisia rotuja  

- puhdasrotuisuus suhteellisen nuori käsite  

- joillain roduilla enemmän taipumusta aluevartiointiin vs. eläinten vartioiminen, alue ei niin tärkeä. 

Jälkimmäiset yleisempiä  

- Suomessa paljon, rotuja 15, yhteensä rekkauksia 1998-2009 välillä 6359 (1998 389, 2009 563, 

eniten 2008 730)  

- yleinen trendi ollut kasvamassa  

- missä ko. koirat ovat? Kotikoirina, pieni määrä työkoirina  

Laumanvartija ja paimenkoira  

- rotunimet harhaanjohtavia  

- ei paimenkoira  

- ulkomuodolliset ja käytöserot  

- paimenkoira ”metsästää”, käskytettynä  

- lgd itsenäisesti toimiva  
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- lgd näennäinen paimennustyöskentely, vaaran uhatessa saattaa kerätä lampaita yhteen tai 

yrittävät siirtää koiria turvallisempaan paikkaan  

- leimaantuminen kotieläimiin varhaisessa vaiheessa  

Mitä lgd tekee?  

- ei poistu laumasta kuulo- tai näköetäisyyden ulottumattomiin  

- oleskelee rauhallisesti lauman lähellä  

- ei häiritse vartioivia eläimiä  

- terävöityy, jos jotain uhkaavaa ilmenee  

- reagoi uhkaan tarvittavalla voimakkuudella; eleet ja äänet, ei niinkään hampaiden käyttö  

- energiataloudellinen ravinnon suhteen (rauhallisia)  

Kolme perusasiaa  

- huolellinen (attentive): leimaantuminen ja eläinten luona pysyminen  

- luotettava: ei leiki eikä vahingoita eläimiä  

- suojeleva 

- lisäksi…human tolerance = suhtautuminen ohikulkijoihin  

Mitä ei kannata odottaa lgd?  

- alistuvaisuutta, tottelevaisuutta ja käskyjen pikaista noudattamista. Liian itsenäinen siihen  

- hyvää vartiointikäyttäytymistä, jos se ei ole pentuna leimaantunut suojeltaviin eläimiin  

- yksi lgd ei välttämättä pysty suojelemaan kotieläimiä kokonaista susilaumaa vastaan  

- pitää olla kannattavaa tehdä asioita, ei helposti koulutettavia   

Miten koira vartioi?  

- käyttäen hyväksi laajaa reviiriä  

- hajuviestinnällä  

- läsnäololla  

Näkökohtia työkäyttöön  

- metsästyslaki  

- elsu-laki  

- eläintautitorjuntalaki  

- jokamiehenoikeus  

- Suomen susikannan hoitosuunnitelma (MMM)  

- riistavahinkolaji  

Yleistä mm.  

- työtehtävissä olevien lgd hankinta- ja käyttökustannukset muiden maataloustuotannon kulujen tai 

muutoin tulonhankkimiskulujen tavoin verotuksessa vähennettäviä  

- vakuutussuoja- yms. vastuukysymykset tavanomaisten maataloustuotannossa tai muuten 

tulonhankkimiskulujen osalta käytössä olevien käytäntöjen mukaisia  
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Mitä eläinlajeja lgd sopii vartioimaan?  

- kaikenlaiset eläimet  

Ketä vastaan vartioi?  

- petoeläimet  

- villisika  

- hirvet  

Työkäytölle sopivat olosuhteet ja ympäristö 

- riittävästi tilaa  

- rauhallinen alue  

- mahdollisuus vapauteen  

- naapurisuhteet  

Pennun valinta  

- uros vai narttu  

- kuinka monta (2 samaan aikaan)  

- pennun ominaisuudet: rohkeus ja rauhallisuus  

- työkoiraperimä  

- terveys  

- luovutus- ja leimaantumisikä: ei haittaa, vaikka pentu olisi emän kanssa 12vko ikään asti. Jos omia 

koiria  voi luovuttaa 8vko  

- koirakokemuksen puute ei haittaa  

- pennut, vanhemmat koirat ja lampaat paras ympäristö kasvaa  

- hankkiminen syksyllä  eläimet sisällä, leimaantuminen helpompa  

Kasvattajaan liittyvää  

- mitä ominaisuuksia pitäisi painottaa jalostuksessa  

- voiko kasvattaja ottaa kotieläimen avustamaan pentuvaiheessa  

Pennun tutustuttaminen tilan eläimiin  

- turvallinen ympäristö  

- sopivat eläimet (ei esim. sellaisten uuhien joukkoon, joilla karitsoja)  

- seuranta (sisäkaudella helpompaa)  

- ei toivottu käytös ja siihen puuttuminen: olosuhteet sellaiset, ettei mahdollista käyttäytyä väärin  

o ei leiki lampaiden kanssa  

o puremisleikki kehittyy  alkaa purra enemmän, jahtaa tms.  ei siis saa leikkiä  

o pennut saavat leikkiä muiden koirien kanssa (samanikäinen pentu)  

- pentu ja muut tilan koirat  

- ei liikaa leimaantumista ihmisiin  

Koulutuksesta  

- sosiaalistumisen herkkyyskausi pidempi, avainhetki 4-8 vko  

- viihtyy lampolassa, ei evätä sitä mahdollisuutta  



LGD/paimenkoiraluento 28.9.2010 / PP  4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

- koulutus oikeiden käytt.mallien vahvistamista, olosuhteiden järjestämistä siten etteivät 

epäsuotuisat käytt.mallit vahvistu  

- ei makkarapalkkoja, muita sosiaalisia palkkioita  

- alistuu kotieläimille  

- pehmeitä luonteeltaan (ei kuitenkaan vartioidessaan)  

Perusasiat  

- peruskoulutus  

- sosiaalistaminen  

- lapset ja koirat  

- omat ja naapurin lapset  

Aggressiivisuus opittu käytös  

- vartiointiviettiä ei saa vahvistaa  

- täytyy olla tilaa väistää, alkuperämaissa väistetään vartioitavien eläinten suuntaan  

- monet eri laidunlohkot, joissa eläimiä ja joihin koiralla ei ole pääsyä, saattaa aiheuttaa 

turhauttamista  

Aggressiivisuus vartioitavia eläimiä kohtaan  

- laumakäyttäytyminen  

- leikkikäyttäytyminen  

- ruuan suojeleminen  

- hormonien vaikutus  

- uudelleen kohdistettu aggressio  

- aggressiiviset kotieläimet  

- uudet kotieläimet  

Aggressiivisuus muita lgd kohtaan  

- ruuan suojeleminen  

- uudelleen kohdistettu aggressio  

- epästabiili hierarkia  

- tila väistää  

Reviirin rajat  

- ihmisen ja koiran käsitykset reviirin rajoista  

o nuorena reviirin laajentaminen ja tutkiminen kaukanakin  

- rajojen opettaminen  

- karkaamisen vaarat  

Aidatut alueet  

- aidatun alueen koko  

- aitausten tyypit  
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Turvallisuus  

- varoituskyltit  

- koiran turvallisuus  

Koirasta saatu muu hyöty  

- lapset ja koirat turvassa kotipihalla 

- hirvi- ja peuravahingot vähentyneet  

- turistinähtävyys  

Koiria / lammasmäärä  

- Italia: yksi koira / 50 lammasta  

- yksi koira ei kuitenkaan sinänsä riittävä, kaksi olisi hyvä määrä tai siis useampia koiria laumassa  

 

Paimenkoirat töissä / Michaela Wikberg, SPKY  

- valmis paimenkoira maksaa n. 2000-3000€ 

- bc ja kelpie  

- yksi aussie  

 

 


