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2. marraskuuta 2014 
 

 

Uudet pohjoismaiset jalostusarvostelut on laskettu NTM-kokonaisjalostusarvolle, tuotos- ja 

rakenneominaisuuksille, hedelmällisyydelle, utareterveydelle, lypsettävyydelle, vuodolle ja luonteelle, 

sekä poikimaominaisuuksille, kasvulle, kestävyydelle ja sorkkaterveydelle. NAV laskee arvostelut 

roturyhmittäin: 

Holsteinarvostelu,  mukana olevat rodut: Tanskan holstein, Tanskan punainen holstein, Ruotsin 

holstein ja Suomen holstein. Suomen ayrshire ja suomenkarja ovat mukana holsteinarvostelussa 

vain tuomassa lisäinformaatiota. Tanskassa punaiset holsteinit käsitellään omana rotunaan (indeksit 

standardoidaan omaan rotukeskiarvoon), Suomessa ja Ruotsissa kaikki holsteinit käsitellään 

samana rotuna. 

Punaisten rotujen (RDC) arvostelu, mukana olevat rodut: Tanskan punainen (RDM), Ruotsin 

punakirjava rotu (SRB), Suomen ayrshire ja suomenkarja.  Suomen holstein on mukana 

arvostelussa vain tuomassa lisäinformaatiota. 

Jerseyarvostelu, mukana oleva rodut: Tanskan jersey ja Ruotsin jersey (vain tuotos- ja 

rakenneominaisuuksien arvostelu). 

 
Aineiston poimintapäivämäärät 
Arvostelussa käytetyn aineiston poimintapäivämäärät kansallisista tietokannoista on kerrottu 
taulukossa 1.  

 
Taulukko 1. Aineistojen poimintapäivämäärät kansallisista tietokannoista 

Ominaisuus Tanska Suomi Ruotsi 

Tuotosominaisuudet 29.09.2014 21.09.2014 26.09.2014 

Rakenne, lypsettävyys, 

luonne, vuoto 
30.09.2014 21.09.2014 22.09.2014 

Hedelmällisyys 29.09.2014 21.09.2014 27.09.2014 

Utareterveys, muut 

hoidot 29.09.2014 21.09.2014 27.09.2014 

Poikimaominaisuudet 29.09.2014 21.09.2014 27.09.2014 

Kestävyys 29.09.2014 21.09.2014 27.09.2014 

Kasvu 30.09.2014 21.09.2014 23.09.2014 

Sorkkaterveys 30.09.2014 21.09.2014 26.09.2014 

 

Arvostelussa käytettävät genomitiedot 

Arvostelussa käytettävät genomimääritykset poimittiin pohjoismaisesta SNP-tietokannasta 16. 

lokakuuta 2014. Genomiarvostelussa käytettävät Interbull-tiedot ovat puolestaan elokuun 2014 

Interbull-arvostelusta.  

 

 

NAV-arvostelussa tapahtuneet muutokset 

 Holsteinin tuotosominaisuuksien laskentaa on parannettu  

 Jersey jalkaindeksiä laskettaessa naaraat on pudotettu pois genomimallin taustalla olevasta ns. 

referenssiryhmästä 

 Rakennneominaisuuksien ja luonteen arvostelusta on otettu käyttöön uusi parempi versio 

 

Genominen arvostelu 



 

Holstein 

Holsteinin tuotosominaisuuksien genomiarvostelua on muutettu siten, että se on samanlainen kuin 

punaisten rotujen ja jerseyn genomiarvostelu, johon muutokset tehtiin elokuussa 2014. 

 käytetty sukudata on ns. eläinmallisukudataa 

 genomitietojen yhdistäminen perinteisen jalostusarvostelun tietoihin tapahtuu uudella 

menetelmällä 

 naaraat ovat mukana ns. referenssiryhmässä 

 

Naaraiden lisääminen referenssiryhmään nostaa hieman genomiarvostelun arvosteluvarmuuksia (1- 

2 %-yksikköä).  

 

 

Taulukko 2. Kuvaus holsteinin tuotosominaisuuksien genomiarvostelun muutoksista marraskuussa 

2014.  

 

 

aiempi malli uudempi malli 

(marraskuu 

2014) 

huomautuksia 

käytetty sukutiedosto isä-emänisä eläinmalli  

referenssiryhmä sonnit sonnit + 

lehmät 
8500 holstein-lehmää 

genomitietojen ja perinteisen 

jalostusarvostelutietojen 

yhdistämisessä käytetty 

menetelmä 

MTT:n 

kehittämä 

menetelmä 

vuodelta 2010 

MTT:n uusi 

menetelmä 

vuodelta 

2013/2014 

uusi menetelmä ottaa paremmin 

huomioon että genomi- ja 

sukutiedot tuottavat osittain 

samaa tietoa. Uusi menetelmä 

mahdollistaa naaraiden mukaan 

ottamisen referenssiryhmään 

 

Holsteinin tuotosominaisuuksien genomiarvostelussa referenssiryhmään on siis lisätty sonnien 

lisäksi 8500 holsteinnaaraan tiedot. Sonninemien genomitietojen lisääminen ei käytännössä 

vaikuttanut jälkeläistensä genomiarvoihin.   

 

Naaraiden tietojen ottaminen mukaan referenssiryhmään vaikuttaa jonkin verran nuorten 

genomisonnien ja -hiehojen saamiin arvosteluihin. Genomitestattujen sonnien ja hiehojen osalta 

korrelaatiot aiemman ja uuden genomiarvostelun välillä ovat 0.97 niin maidolle, valkuaiselle kuin 

rasvallekin. Genomitestatuille, ja jo poikineille, lehmille korrelaatiot ovat 0.96. Uusi malli arvioi, että 

perinnöllinen edistyminen on hieman aiempaa ennustetta suurempi. Toisaalta genomijalostusarvojen 

hajonta on aikaisempaa hieman pienempi.  

 

Noin 10 % genomitestatuista hiehoista, nuorsonneista ja poikineista lehmistä tuotosindeksi muuttuu 

enemmän kuin 4 indeksipistettä.  

 

NAV valmistelee holsteinnaaraiden tietojen lisäämistä referenssiryhmään myös utareterveydessä, 

lypsettävyydessä sekä luonteessa. Tavoitteena on saada muutokset käyttöön helmikuun 2015 

arvostelussa. Vuonna 2015 tarkoitus on muuttaa myös muiden ominaisuuksien arvostelua kaikilla 

roduilla siten, että naaraiden mukaan ottaminen referenssiryhmään olisi mahdollista.    

 

Jersey 

Jerseyn jalkarakenteen genomiarvostelussa naaraiden tiedot on poistettu referenssiryhmästä. Tämä 

johtui odottamattomista ongelmista, joita naaraiden mukanaolo referenssiryhmässä tällä kertaa 

aiheutti. NAV ei aikataulun tiukkuuden vuoksi ehtinyt analysoida ongelmaa riittävän tarkasti, jotta se 

olisi saatu korjattua ennen arvostelujen julkaisupäivää. NAV tutkii asiaa, ja pyrkii löytämään ratkaisun 

seuraavaan arvosteluun mennessä. Paluu tilanteeseen, jossa referenssiryhmässä on pelkästään 



 

sonnit, aiheuttaa hieman normaalia suurempia muutoksia jerseyn jalkarakenteen genomiarvoissa 

verrattuna elokuun arvosteluun.  

 

Perinteinen jalostusarvosteluosuus 

Rakenneominaisuuksien ja luonteen jalostusarvostelua on parannettu 

 arvostelussa käytettävät geneettiset parametrit on arvioitu uudestaan 

 rakenneominaisuuksissa eri lypsykaudet oletetaan nyt geneettisesti eri ominaisuuksiksi 

 arvostelumallissa nyt samat kiinteät tekijät eri maille 

 

Rakenteen jalostusarvon ennusteet perustuvat jalostusasiantuntijoiden tekemiin 

rakennearvosteluihin. Sonnien jalostusarvon ennusteiden laskennassa on aiemmin ollut mukana 

myöhempien lypsykausien tiedot vain Suomesta mutta nyt vastaavat tiedot ovat käytettävissä myös 

Ruotsista ja Tanskasta (taulukko 3). Lehmien jalostusarvojen ennusteiden laskentaan on otettu 

mukaan rakennearvostelutiedot myöhemmiltä lypsykausilta myös Ruotsista. Suomesta ja Tanskasta 

nämä tiedot ovat olleet mukana jo aiemmin. 

 

Taulukko 3. Uudessa (marraskuu 2014) ja aiemmassa arvostelussa käytettyjen 

rakennearvostelutietojen kertyminen eri lypsykausilta  

 Sonnit 

aiempi                       uusi 

 Lehmät 

aiempi                       uusi 

Tanska 1 1-3  1-3 1-3 

Suomi* 1-10 1-3  1-10 1-3 

Ruotsi 1 1-3  1 1-3 

*Uudessa laskentamallissa suomalaisilta lehmiltä huomioidaan viimeisin rakennearvostelu 

kolmannen lypsykauden arvostelun sijaan, jos lehmä on arvosteltu vielä kolmannen lypsykauden 

jälkeen. 

 

Eri lypsykausilta saatavan tiedon määrä vaihtelee sekä maittain että roduittain. Myöhemmiltä 

lypsykausilta saadaan eniten tietoa suomalaisilta ayrshirelehmiltä (38 % kaikesta 

rakennearvostelutiedosta) ja vähiten Ruotsin SRB-rodun lehmiltä (5 %). 

 

Kaikkien arvostelussa tarvittavien ominaisuuksien geneettiset parametrit on arvioitu uudestaan. 

Taulukossa 4 on kerrottu uudessa arvostelussa käytettävät ominaisuuksien periytyvyysasteet ja 

taulukossa 5 lypsykausien 1 ja 3 väliset geneettiset korrelaatiot.  

 

Aiempi arvostelumalli oli ns. toistuvuusmalli, jossa ominaisuus oletettiin olevan geneettisesti sama eri 

lypsykausilla. Uusi arvostelumalli on ns. monen ominaisuuden malli, jossa havainnot eri lypsykausilta 

oletetaan geneettisesti eri ominaisuuksiksi, joskin niiden välillä on kohtuullisen voimakas 

perinnöllinen yhteys. 

   

Taulukko 4. Uudessa arvostelussa käytettävät rakenneominaisuuksien ja luonteen periytymisasteet 

1. lypsykaudella  

 Holstein RDC  Jersey 

takakorkeus      0.60     0.77 0.41 

rungon syvyys      0.25     0.29 0.24 

rinnan leveys      0.17     0.12 0.16 

lypsytyyppisyys      0.27     0.15 0.22 

selkälinja      0.17     0.19 0.18 

lantion leveys      0.28     0.40 0.27 

lantion kulma       0.32     0.27 0.29 

kinner       0.20     0.19 0.14 

takajalkojen asento takaa        0.11     0.11 0.06 



 

kinnerlaatu       0.17     0.30 0.12 

luuston laatu        0.21     0.47 0.14 

sorkkakulma       0.12     0.10 0.13 

utareen etukiinnitys       0.21     0.22 0.22 

utareen takakiinnityskorkeus       0.19     0.23 0.23 

utareen takakiinnitysleveys      0.21     0.25 0.25 

keskiside       0.20     0.17 0.17 

utareen muoto       0.39     0.34 0.34 

vetimien pituus       0.35     0.44 0.44 

vetimien paksuus       0.29     0.27 0.27 

etuvedinten sijainti       0.32     0.27 0.27 

takavedinten sijainti        0.28     0.26 0.26 

utareen tasapaino       0.16     0.16 0.16 

luonne      0.11     0.14 0.11 

 

 

Taulukko 5. Arvostelussa käytettävät 1. ja 3. lypsykausien väliset geneettiset korrelaatiot  

 Holstein RDC  Jersey 

takakorkeus 0.98 0.99 0.99 

rungon syvyys 0.96 0.98 0.98 

rinnan leveys 0.94 1.00 1.00 

lypsytyyppisyys 0.97 0.97 0.97 

selkälinja 0.91 0.92 0.92 

lantion leveys 0.99 0.98 0.98 

lantion kulma  0.98 0.97 0.97 

kinner  0.95 0.99 0.95 

takajalkojen asento takaa   0.98 0.99 0.94 

kinnerlaatu  0.96 0.98 0.99 

luuston laatu   0.97 0.99 0.98 

sorkkakulma  0.94 0.98 0.97 

utareen etukiinnitys  0.91 0.91 0.90 

utareen takakiinnityskorkeus  0.93 0.96 0.84 

utareen takakiinnitysleveys 0.88 0.97 0.88 

keskiside  0.96 0.91 0.95 

utareen muoto  0.93 0.95 0.95 

vetimien pituus  0.99 0.99 0.99 

vetimien paksuus  0.96 0.95 0.99 

etuvedinten sijainti  0.96 0.98 0.96 

takavedinten sijainti   0.93 0.98 0.97 

utareen tasapaino  0.94 0.94 0.87 

 

Lypsykausien väliset geneettiset yhteydet ovat korkeita. Se tarkoittaa, että samat geenit säätelevät 

lähes 100 %:sti samaa ominaisuutta eri lypsykausilta mitattuna. Valinta ensimmäisen lypsykauden 

havaintojen perusteella johtaa siten myös perinnölliseen edistymiseen myöhemmillä lypsykausilla.  

 

Kuvassa 1 on esitetty miten indeksit eri lypsykausilla ja eri ominaisuuksissa yhdistetään. Esimerkiksi 

utareen muotoindeksi kootaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen lypsykauden indekseistä. 

Painotukset eri lypsykausille ovat 50 %, 30 % ja 20 %.   

 



 

Rakenteen jalostusarvon ennusteet ja yhdistelmäindeksien muodostuminen 

Marraskuussa julkaistiin ensimmäisen kerran yksittäisten rakenneominaisuuksien 

jalostusarvon ennusteet eri lypsykausilla. Lypsykausittaiset jalostusarvon ennusteet 

yhdistetään ominaisuuskohtaisesti painottamalla lypsykausia erisuuruisesti (1. lypsykausi 

50%, 2. lypsykausi 30% ja 3. lypsykausi 20%). Näistä muodostetaan tutut koko-, jalka- ja 

utareindeksit kuten ennenkin. 

 
 

 

Kuva 1. Kuvassa esitetään mille yksittäisille rakenneominaisuuksille lasketaan jalostusarvojen 

ennusteet 1-3+ -lypsykausille ja miten ne yhdistetään.  

 

Taulukossa 6 on esitetty korrelaatiot aiemman ja uuden rakennearvostelun välillä. Sonnien osalta 

korrelaatiot ovat korkeita, 0.98 - 0.97, mikä kertoo siitä, että jalostusarvon ennusteissa ja sonnien 

välisessä arvojärjestyksessä tapahtuu vain vähän muutoksia. Lehmillä korrelaatiot ovat hieman 

alhaisempia, ja siten muutokset hieman suurempia.  Suurimmat syyt muutoksille ovat uudet päivitetyt 

ominaisuuksien periytymisasteet, sekä se että arvostelumallin kiinteät tekijät on harmonisoitu niin 

että ne ovat kaikille kolmelle maalle samat. Ruotsalaiset lehmät saavat myös lisätietoa aiempaan 

arvosteluun nähden kun myös Ruotsista on käytettävissä rakennearvosteluja myöhemmiltä 

lypsykausilta. Noin 95 % eläimistä indeksimuutokset ovat alle 5 pistettä.  

 

Luonteen osalta korrelaatiot aiemman ja uuden arvostelun välillä ovat RDC:lle ja holsteinille 0.95-

0.97  (sekä sonnit että lehmät). Jerseylle korrelaatiot sen sijaan olivat huomattavasti alhaisemmat 

(0.90 – 0.92), mikä kertoo että eläinten jalostusarvoissa on tapahtunut muutoksia.  Muutos johtuu 

siitä, että arvostelussa käytettävä periytyvyysaste muuttui kohtuullisen paljon. 

 

Taulukko 6. Uuden ja aiemman rakennearvostelujen väliset korrelaatiot eri ominaisuuksissa. 

  kokoindeksi jalkaindeksi utarerakenneindeksi luonne 

Holstein sonnit 0.97 0.97 0.97 0.95 

RDC sonnit  0.98  0.97  0.98 0.97 

Jersey sonnit 0.97 0.97 0.98 0.90 



 

Holstein lehmät 0.97 0.96 0.95 0.96 

RDC lehmät 0.95 0.94 0.97 0.97 

Jersey lehmät 0.98 0.97 0.98 0.92 

 
Vertailuryhmä 

Sonnien ja lehmien jalostusarvot ilmaistaan suhteellisina indekseinä, jolloin kaikkia eläimiä verrataan 

samaan vertailuryhmään. Tämän arvostelun vertailuryhmän (joiden indeksien keskiarvo on 100) 

muodostavat 2.11.2009 - 2.11.2011 välisenä aikana syntyneet lehmät. 

 
Genomitietoa sisältävät indeksit 

NAVin arvostelussa hyödynnetään perinteisten tietojen lisäksi yksittäisten eläinten genomitestitietoja. 

Englannin kielellä tällaisista arvosteluista saatavia indeksejä kutsutaan nimellä ”Genomic Enhanced 

Breeding Values” eli GEBV. Suomenkielinen vastine voisi olla genomitietoa sisältävät indeksit tai 

genomi-indeksit.  Taulukossa 7 on kerrottu minkä eri eläinryhmien arvosteluissa genomitietoja on 

hyödynnetty. Genomitestaamattomien eläinten indeksit ovat ns. perinteisiä indeksejä eli pohjautuvat 

yksilön sekä sen sukulaisten havaintoihin. 

 
Taulukko 7. Genomitietoa sisältävien indeksien (GEBV) julkaisu eri eläinryhmillä 2.11.2014 

arvostelussa 

Eläinryhmä Status julkistettava indeksi 

genomitestattu 

sonni 

nuorsonni, jolla ei 

vielä jälkeläisiä 

karsittu indeksejä ei julkaista 

kantakirjatut 

keinosiemennyssonnit 

GEBV jos sonni on 

vähintään 10 kk 

ikäinen julkaisuhetkellä 

ulkomaiset 

keinosiemennyssonnit, jotka on 

kantakirjattu Pohjoismaissa  

IB-GEBV jos sonni on 

vähintään 10 kk 

ikäinen julkaisuhetkellä 

sonni, jolla on jo 

jälkeläisiä joko 

Pohjoismaissa tai 

muualla 

keinosiemennyssonnit, joilla 

tyttäriä Pohjoismaissa 

EBV  

tuontisonnit, jotka on 

kantakirjattu Pohjoismaihin ja 

joilla on tyttäriä Pohjoismaitten 

ulkopuollella 

Interbull-arvostelu 

niissä 

ominaisuuksissa, 

joissa se on 

saatavissa. GEBV jos 

perinteistä indeksiä ei 

ole käytössä 

genomitestattu 

naaras 
hiehot ja lehmät 

GEBV  

 

 

 EBV=NAV-arvostelu sonnien tytärtietojen perusteella 

 IB EBV = Interbull-arvostelu sonnien tytärtietojen perusteella 

 GEBV=arvosteluun on käytetty sekä fenotyyppistä tietoa että genomitietoa  

 
GMACE 

Interbull on laskenut 12.8. 2014 ensimmäisen kerran virallisesti kansainvälisen arvostelun 

genomitestatuille nuorille holsteinsonneille. Arvostelussa on mukana 10 maata. Nämä ns. GMACE-

tulokset on löydettävissä muiden Interbull-arvostelujen yhteydesta Faban verkkosivujen kautta:  

http://www.faba.fi/sonnit/sonnihaut 

 

tai NAVin IB-sonninäytön kautta: 

http://www.faba.fi/sonnit/sonnihaut


 

http://www2.mloy.fi/SKJOWeb/WWWjasu/NAVBullSearch.asp?strLang=FI&strBreed=&strBirthCountr

y=&strBirthCountryID=&strName= 

 

 

 

 

NTM:n julkaiseminen 

Sonnin NTM julkaistaan, jos sonnilla on virallinen arvostelu (joko NAV-arvostelussa tai Interbullin 

arvostelussa) tuotosominaisuuksissa, rakenteessa sekä utareterveydessä. Virallisella arvostelulla 

tarkoitetaan sitä, että sonni täyttää kyseisen ominaisuuden arvosteluvarmuuskriteerit. NTM:ää 

laskettaessa käytetään ensisijaisesti ominaisuuden NAV-arvostelua, ulkomaiselle sonnille käytetään 

NAV-arvostelun puuttuessa kyseisen ominaisuuden Interbull-arvostelua. Mikäli sonnilla ei ole jossain 

ominaisuudessa NAV- tai Interbull-arvostelua, lasketaan sonnille suvun mukainen odotusarvo. 

 

NAV-sonnihaku 

NAV on heinäkuun alussa ottanut käyttöön uudet sonninäyttösivut (http://www3.mloy.fi/NAV/ ), josta 

löytyvät kaikki NAV-arvostelun (joko tytär- tai genomitietojen perusteella) saaneiden sonnien tiedot.  

 

NAV-arvostelujen lukumäärä ja aikataulu 

NAV laskee vuosittain neljä varsinaista arvostelua, jolloin poimitaan uusi arvosteluaineisto. Aikataulu 

on sellainen, että NAV pystyy toimittamaan mahdollisimman tuoreet jalostusarvot Interbullin 

kansainväliseen arvosteluun. Oheisessa taulukossa (taulukko 8) on kerrottu NAVin ja Interbull-

arvostelujen julkaisupäivät 2015. Rutiiniarvostelujen lisäksi NAV laskee vuosittain kahdeksan 

ylimääräistä arvostelua, joissa käytetään uusia genomitestituloksia sonneilta, lehmiltä ja hiehoilta. 

Ylimääräisten arvostelut tehdään 6.1, 3.3, 7.4, 2.6, 7.7, 1.9, 6.10, ja 1.12. Ylimääräisten arvostelujen 

jälkeen lehmien ja hiehojen arvostelutulokset päivitetään maiden kansallisiin tietokantoihin. 

 

Aiemmasta arvosteluaikataulusta poiketen NAV julkaisee arvostelut vuonna 2015 kunkin kuukauden 

ensimmäisenä tiistaina (poikkeuksena elokuu, jolloin julkaisu on samana päivänä kuin Interbull-

arvostelun julkaisu). 

 

 

Taulukko 8. NAV- ja Interbull-arvostelujen julkaisupäivät vuosina 2015. Tummennetulla merkityt 

NAVin arvostelut toimitetaan seuraavaan Interbull-arvosteluun. 

 2015 

kuukausi NAV INTERBULL 

tammikuu 2015   

helmikuu 2015 3  

maaliskuu 2015   

huhtikuu 2015  7 

toukokuu 2015 5  

kesäkuu 2015   

heinäkuu 2015   

elokuu 2015 11 11 

syyskuu 2015   

lokakuu 2015   

marraskuu 2015 3  

joulukuu 2015  1 

 

http://www3.mloy.fi/NAV/


 

Lisätietoja pohjoismaisesta arvostelusta löytyy: 

NAVin kotisivut: www.nordicebv.info 

Yhteyshenkilö: Gert Pedersen Aamand, Puh. +45 87405288, gap@vfl.dk 

Tanska: www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/avl/avlsvaerdital-for-malkekvaeg 

Yhteyshenkilö: Ulrik Sander Nielsen, Danish Cattle, Puh. +45 87405289, usn@vfl.dk 

Ruotsi: www.sweebv.info, www.vxa.se 

Yhteyshenkilö: Jan-Åke Eriksson, Växa Sverige, Puh. +46 010 471 06 26, jan.eriksson@vxa.se  

Suomi: www.faba.fi 

Yhteyshenkilö: Jukka Pösö, Faba, Puh. +358-(0)207472071 jukka.poso@faba.fi 
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