Esitietolomake – koirat
Seuraava esitietolomake keskittyy kaikkiin niihin käytös- ja terveystekijöihin, joilla voi olla vaikutusta käytöspulmiin.
Voidaksemme tulkita antamaasi tietoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, olisi koirasi painon ja kuntoluokan merkitseminen
hyödyllistä. Mikäli et tiedä koirasi kuntoluokkaa, käythän mainituilla verkkosivuilla nähdäksesi tavallisesti käytössä olevat
luokitukset.
Koiran paino: __________ kg
Kuntoluokka: __________
http://www.hillspet.fi/fi-fi/weight-management/dog.html#is-your-dog-in-good-shape
http://www.royalcanin.fi/uutiset2/teemat/painonhallinta/onko-lemmikkisi-ylipainoinen
Täytäthän alla olevat sivut mahdollisimman tarkasti.
1. Koiran nimi
2. Omistajan / asiakkaan nimi
3. Virallinen nimi (mikäli koira on kasvattajalta)
4. Omistajan osoite

5. Omistajan puhelinnumero
6. Omistajan sähköpostiosoite
7. Koiran rotu
8. Koiran sukupuoli
9. Onko koira leikattu (kastroitu/steriloitu)?

□ Kyllä

10. Minkä ikäisenä koira leikattiin?

__________ kuukautta

□ Ei

11. Miksi koira leikkautettiin?

12. Muuttuiko koiran käytös leikkauksen jälkeen?

□ Kyllä

□ Ei

13. Onko tällä koiralla teetetty pentuja?

□ Kyllä

□ Ei

14. Oletko suunnitellut pentujen teettämistä koiralla,
mikäli sillä ei vielä ole teetetty pentuja?

□ Kyllä

□ Ei

15. Muuttuiko koiran käytös pentujen/astumisen jälkeen?

□ Kyllä

□ Ei

Mikäli kyllä, millä tavalla?

Mikäli kyllä, millä tavalla?

16. Kuvaile koirasi turkin väriä
17. Koiran syntymäaika

Päivä: _______ Kuukausi: _______ Vuosi: ________

18. Koiran ikä täytettäessä lomaketta (kuukausina)

__________ kuukautta

19. Minkä ikäinen koira oli hankkiessasi sen?

__________ kuukautta

20. Onko koiralla ollut muita omistajia?

□ Kyllä
□ Ei
Mikäli kyllä, montako?
□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5+ □ En tiedä
Miksi koirasta luovuttiin?

21. Kauanko koira on ollut sinulla?

__________ kuukautta

22. Mistä hankit tämän koiran?

a. Löytökoiratalo tai eläinsuojelujärjestö Suomessa
b. Löytökoira tai eläinsuojelujärjestö ulkomailta
c. Kasvattaja – intohimoinen näyttely/harrastuskasvattaja
d. Kasvattaja – kotikasvattaja
e. Lehti-ilmoituksen perusteella (ei kasvattaja)
f. Ystävältä
g. Muualta (selitäthän tarkemmin)

23. Miksi otit tämän koiran?

24. Koska koira on viimeksi rokotettu?
25. Koska koira on viimeksi ollut eläinlääkärin tarkastuksessa?
26. Onko koiralla eläinlääkärin toteamia fyysisiä vaivoja?

□ Kyllä

□ Ei

Mikäli kyllä, mitä tarkalleen?

27. Käyttääkö koira jotakin lääkityksiä edellä mainittujen
vaivojen hoitoon?

□ Kyllä

□ Ei

Mikäli kyllä, mitä tarkalleen?

□ Kyllä

□ Ei

Merkki:

31. Saako koirasi mitään muuta syötävää?

□ Kyllä

□ Ei

Mikäli kyllä, mitä tarkalleen?

32. Minkälaista liikuntaa/ulkoilua koirasi saa?

Tämä koira (rastitathan kaikki sopivat):
□ a. Ulkoilee vapaana ilman valvontaa
□ b. Ulkoilee aidatulla pihalla/tarhassa tms.
□ c. Käy hihnakävelyillä
□ d. Ulkoilee vapaana, mutta valvotusti
□ e. Pelkästään sisäkoira
□ f. Pelkästään ulkokoira
Lenkkien lukumäärä __________
Keskimääräinen pituus __________

28. Käyttääkö koira ennaltaehkäisevää ulko- tai
sisäloislääkettä?
29. Mitä ruokaa (merkit, määrät ja ajat) koirasi syö?

30. Mitä makupaloja (merkit, määrät ja ajat) koirasi saa?

33. Montako lenkkiä koirasi saa päivässä ja minkä
pituisia lenkit ovat?
34. Montako leikkihetkeä koirasi saa päivässä?

Leikkihetkien lukumäärä __________
Keskimääräinen pituus __________

35. Montako koulutushetkeä koirasi saa päivässä?
36. Kuinka usein koirasi turkkia hoidetaan?
37. Missä pidät koiraasi sen jäädessä yksin kotiin?

□ a. vapaana asunnossa
□ b. vapaana ulkona
□ c. sisällä aitauksessa
□ d. ulkona tarhassa tai aitauksessa
□ e. häkissä sisällä
□ f. häkissä ulkona tai autotallissa
□ g. oven tai portin takana asunnossa
□ h. muualla (tarkennathan)

38. Montako prosenttia 24 tunnin päivästä koirasi viettää
sisällä?

__________ % sisällä

39. Montako prosenttia päivästä koirasi viettää ulkona?
40. Minkälaisessa asunnossa asutte?

41. Onko taloutenne muuttunut hankittuanne koiran?

42. Tiedätkö montako pentua tämän koiran pentueessa

__________ % ulkona
□ a. Kerrostalossa
□ b. Luhtitalossa, pari- tai rivitalossa, jossa ei ole pihaa
□ c. Pari- tai rivitalossa, jossa on piha
□ d. Omakotitalossa, jossa on pieni piha
□ e. Omakotitalossa, jossa on iso piha
□ f. Maatilalla
□ Kyllä
□ Ei
Jos, niin millä tavalla?
□ a. Perheeseen kuuluvan ihmisen kuolema
□ b. Perheeseen kuuluvan lemmikin kuolema
□ c. Ero
□ d. Avioliitto tai rekisteröity parisuhde
□ e. Vauvan syntymä
□ f. Lapsi muuttanut kotoa
□ g. Uusi lemmikki
□ h. Muutto
□ i. Perheen aikataulu muuttunut (esim. työn
menetys/saaminen)
□ j. Muu
□ Kyllä
□ Ei

oli?

__________ narttua
__________ urosta

43. Onko pentuesisaruksilla lääketieteellisiä vaivoja?

□ Kyllä

44. Onko pentuesisaruksilla käytösongelmia?

□ Kyllä
□ Ei
□ En tiedä
Mikäli kyllä, mitä tarkalleen?

□ Ei

45. Miksi valitsit pentueesta juuri tämän koiran?
46. Miksi valitsit juuri tämän rodun?
47. Oletko omistanut tämän rotuista koiraa aiemmin?

□ Kyllä

□ Ei

48. Oletko omistanut lemmikkejä aiemmin?

□ Kyllä

□ Ei

49. Oletko omistanut koiria aiemmin?

□ Kyllä

□ Ei

50. Missä koirasi nukkuu? (Rastitathan kaikki sopivat kohdat).

Jos, niin mitä?

□ a. Sängyssäsi
□ b. Omassa pedissään makuuhuoneessasi
□ c. Häkissä makuuhuoneessasi
□ d. Sängyllä toisessa huoneessa
□ e. Häkissä toisessa huoneessa
□ f. Lattialla sänkysi vieressä
□ g. Eri huoneessa omasta tahdostaan, missä haluaa
□ h. Eri huoneessa, koska se on suljettu pois makuuhuoneesta
□ i. Missä haluaa

51. Mikä on koirasi koirakoulu/koulutushistoria?

□ a. Ei koirakoulua – koulutit itse
□ b. Pentujen leikkikoulu
□ c. Ryhmäkoulutus – perusteet
□ d. Ryhmäkoulutus – edistynyt
□ e. Yksityiskoulutus (koulutit itse)
□ f. Yksityiskoulutus (kouluttaja koulutti)
□ g. Agility
□ h. Flyball
□ i. Rotutyypillinen koulutus (metsästys, paimennus jne.);
tarkennathan

52. Ikä kuukausina, jolloin koiran koulutus alkoi

__________ kuukautta

53. Miten koira pärjäsi koulutuksessa?

54. Kuka vei koiran harjoituksiin?
55. Onko koiralla koulutustunnuksia?

□ Kyllä

□ Ei

56. Kuinka hyvin tämä koira osaa seuraavat vihjeet/
”käskyt”/pyynnöt?

Täydellisesti

Kohtalaisesti

Huonosti

a. Istu
b. Paikka
c. Maahan
d. Odota
e. Seuraa
f. Nouda
g. Jätä/irti
h. Tuo
i. Muu
(tarkennathan)

57. Luettele taloudessanne tällä hetkellä asuvat ihmiset itsesi mukaan lukien.
SUHDE
NIMI
SUKUPUOLI
IKÄ
(Itse, mies, vaimo, anoppi jne.)

AMMATTI

ITSE*

* Itse tarkoittaa lomakkeen täyttäjää.
58. Luettele kaikki taloudessanne elävät eläimet (sisällytä kaikki lemmikit, myös muut kuin koirat).
Sukupuoli:
Hankkimis
Hankintaikä
Ikä nyt
Lääketieteellinen
Nimi
Rotu
U K
järjestys
kuukausina
kuukausina
sairaus?
N S

Käytöshäiriö?

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

□ Kyllä □ Ei

59. Mikäli jollain näistä lemmikeistä on todettu lääketieteellinen sairaus, tarkennathan mistä on kysymys:
_________________________________________________________________________________________________________
60. Mikäli jollain näistä lemmikeistä on todettu käytöshäiriö, tarkennathan mistä on kysymys:
________________________________________________________________________________________________________

61. Kuvaile yksityiskohtaisesti, miten toimit lähtiessäsi kotoa ja koira jää yksin. Jätätkö koiran huomiotta, kutsutko sen luoksesi
tai hyvästelet, hössötätkö jne.? _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
62. Mitä koirasi tekee kun valmistaudut lähtemään? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
63. Mikäli koirallasi on käytösongelm(i)a, luettele ne alle ja kerro meille miten suurena ongelmana pidät käytöstä. Rastitathan
sopivan vakavuusasteen.
Huolenaihe nro

Huolenaihe tarkalleen / ongelma

Erittäin vakava?

Vakava?

Ei vakava?

1
2
3
4
5
Arvioi edellä numeroiduille ongelmille epätoivotun käytöksen esiintymisen yleisyys:
Huolenaihe 1:
Kuinka usein epätoivottu käytös toistuu
Huolenaihe 2:
□ Päivittäin
niissä tilanteissa, joissa sitä esiintyy?
□ Päivittäin
□ Viikoittain
□ Alle 25%
□ Viikoittain
□ Kuukausittain
□ 25%-50%
□ Kuukausittain
□ 51%-75%
□ 76%-100%
Huolenaihe 3:
Kuinka usein epätoivottu käytös toistuu
Huolenaihe 4:
□ Päivittäin
niissä tilanteissa, joissa sitä esiintyy?
□ Päivittäin
□ Viikoittain
□ Alle 25%
□ Viikoittain
□ Kuukausittain
□ 25%-50%
□ Kuukausittain
□ 51%-75%
□ 76%-100%
Huolenaihe 5:
Kuinka usein epätoivottu käytös toistuu
□ Päivittäin
niissä tilanteissa, joissa sitä esiintyy?
□ Viikoittain
□ Alle 25%
□ Kuukausittain
□ 25%-50%
□ 51%-75%
□ 76%-100%

Kuinka usein epätoivottu käytös toistuu
niissä tilanteissa, joissa sitä esiintyy?
□ Alle 25%
□ 25%-50%
□ 51%-75%
□ 76%-100%
Kuinka usein epätoivottu käytös toistuu
niissä tilanteissa, joissa sitä esiintyy?
□ Alle 25%
□ 25%-50%
□ 51%-75%
□ 76%-100%

64. Jos koirallasi on jotakin mitä pidät ongelmana, miksi olet pitänyt koiran ongelmasta huolimatta?
_________________________________________________________________________________________________________
65. Oletko huolissasi, että olet itse aiheuttanut ongelman?
66. Tunnetko syyllisyyttä ongelmasta?
67. Oletko harkinnut uuden kodin etsimistä tälle koiralle?
68. Oletko harkinnut eutanasiaa (koiran lopettamista)?
----Mikäli kysymys on puremisesta:

□ Kyllä
□ Kyllä
□ Kyllä
□ Kyllä

□ Ei
□ Ei
□ Ei
□ Ei

69. Montako puremaa koirasi on kaiken kaikkiaan aiheuttanut ihmiselle?
70. Moniko ihmisiin kohdistuneista puremista rikkoi ihon?
71. Monestako ihmisiin kohdistuneesta puremasta on ilmoitettu jonnekin ja minne?
(esim. viranomaiset, sairaala, eläinsuojeluyhdistys jne.) Ilmoitusten lukumäärä:
Ilmoitettu kenelle?

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

>5
>5

0

1

2

3

4

5

>5

72. Onko mistään koiran ihmiselle aiheuttamasta puremasta tehty rikosilmoitusta?
73. Montako puremaa koirasi on kaiken kaikkiaan aiheuttanut koiralle?
74. Moniko koiriin kohdistuneista puremista rikkoi ihon?
75. Monestako koiriin kohdistuneesta puremasta on ilmoitettu jonnekin ja minne?
(esim. viranomaiset, sairaala, eläinsuojeluyhdistys jne.) Ilmoitusten lukumäärä:
Ilmoitettu kenelle?

□ Kyllä
□ Ei
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

5
5

>5
>5

0

5

>5

76. Onko mistään koiran koiralle aiheuttamasta puremasta tehty rikosilmoitusta?
77. Onko käytöksen voimakkuus tai esiintymistiheys muuttunut käytösongelman alettua?
Jos, niin millä tavoin ja milloin?

□ Kyllä
□ Kyllä

1

2

3

4

□ Ei
□ Ei

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
----78. Kuvaile lyhyesti miten ongelma on kehittynyt, sisällyttäen kaikki merkittävät tapaukset, joista arvelet, että meidän olisi hyvä
tietää.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
79. Ongelman kesto: __________ päivää __________ kuukautta __________ vuotta
80. Koiran ikä ensimmäisten oireiden ilmetessä: __________
81. Tiedätkö käyttäytyvätkö kyseisen koiran vanhemmat vastaavalla tavalla?
□ Kyllä käyttäytyvät
□ Eivät käyttäydy
□ En osaa sanoa
Jos, niin mitä käytöksiä ja kuka?
_________________________________________________________________________________________________________
82. Tiedätkö käyttäytyvätkö kyseisen koiran pentuesisarukset samalla tavalla?
□ Kyllä käyttäytyvät
□ Eivät käyttäydy
□ En osaa sanoa
Jos, niin mitä käytöksiä ja kuka?
_________________________________________________________________________________________________________
83. Onko koirallasi ajoittaista ripulia tai vatsavaivoja?
□ Kyllä
□ Ei
□ En osaa sanoa
Lähde (soveltuvin osin): Overall KL: Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats

