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1 JOHDANTO 

 

Genomiikan nopean kehityksen myötä eläinjalostukseen on avautunut uusia mahdollisuuksia. Geno-

mien halpa ja tarkka sekvensointi on tuonut uuden tavan valita eläimiä jalostukseen: genomiarvoste-

lun (VanRaden 2020). Ensimmäisenä ajatuksen genomiarvostelusta esittivät Meuwissen ym. vuonna 

2001. Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin, että luotettavia jalostusarvoja on mahdollista ennustaa 

myös eläimille, joilla ei ole fenotyyppistä havaintoa tai jälkeläisiä. Nämä arvot saadaan muodostamal-

la genomiarvostelun ennusteyhtälöt eläinten feno- ja genotyyppitietojen sekä sukupuun perusteella 

(Oldenbroek ja van der Waaji 2014). Yhtälöiden avulla varsinainen genomiarvostelu tehdään pelkistä 

genotyypeistä myös eläimille, joilla ei ole fenotyyppejä. Genomiarvostelun käyttöönotto on ollut suu-

ri edistysaskel eläintuotannossa ja kehitys on yhä käynnissä (VanRaden 2020). Lypsykarjan jalostuk-

sessa genomiarvostelu on tätä nykyä arkikäytäntö ja geneettisen kehityksen päälähde (Mäntysaari 

ym. 2020). 

 

Genomiarvostelu on perinteistä jalostusta nopeampaa ja jalostusarvoja voidaan ennustaa jo nuorille 

eläimille (Mäntysaari ym. 2020). Genomiarvostelua käytetään paljon lypsykarjan jalostuksessa, sillä 

lypsykarjarotujen populaatioiden koko on yleensä sopiva genomivalinnalle. Tämän lisäksi lypsykar-

japopulaatiot ovat jo valmiiksi yhtenäisiä pitkään jatkuneen jalostuksen ansiosta. Alkuperäisroduilla, 

kuten suomenkarjalla, tätä intensiivistä jalostusta ei ole harjoitettu taloudellisen kannustimen puuttu-

misen takia ja genomiarvosteluun vaadittavaa rahallista sijoitusta ei ole tehty (NordGen 2018).  

 

Suomenkarjan populaatio on lisäksi melko pieni, mikä voi osoittautua ongelmaksi genomiarvostelus-

sa. Luotettavien tulosten saaminen genomiarvostelusta vaatii suuren vertailuryhmän eli referenssipo-

pulaation. Mitä suurempi on referenssipopulaatio, sitä parempi on myös arvostelujen arvosteluvar-

muus (Oldenbroek ja van der Waaji 2014). Pienissä populaatioissa suuren referenssipopulaation muo-

dostaminen on vaativaa, sillä jälkeläisarvosteltujen sonnien määrä on rajoitettu (Thomasen 2013). 

Suomenkarjan populaatio on pieni ja tätäkin pienempi on jalostukseen käytettävien yksilöiden määrä 

(Ahlman 2020). Genomiarvostelussa tarvittavan referenssipopulaation hankkiminen suomenkarjalle 

on täten hankalaa ja tämä voi genomiarvostelussa johtaa tuloksiin, joiden luotettavuus on matala. 

 

Pienen populaation takia onkin oleellista, että suomenkarjan suojeluun kiinnitetään huomiota. Sen 

merkitys alkuperäisrotuna on suuri sekä kulttuurihistoriallisista syistä, että sen geneettisen arvon takia 

(Karja ja Lilja 2007). Alkuperäisroduilla on valtaroduista poikkeavia ominaisuuksia, joista voi olla 
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hyötyä tulevaisuudessa (Tupasela ym. 2014). Suomenkarjan maidon erinomainen juustoutumiskyky 

on tästä hyvä esimerkki ja tämän takia suomenkarjan geeniperimän suojelu on tärkeää. Alkuperäis-

rodut ovat geenivarojensa ansiosta myös tärkeitä tutkimuskohteita (Pehu ym. 2018). Suomenkarjan 

säilyttämiseen on lisäksi esteettisiä ja symbolisia syitä. Nykyään suomenkarjaa käytetään paljon mai-

dontuotannon ulkopuolisissa käyttötarkoituksissa, kuten maisemanhoitajina, lemmikkeinä, emoleh-

minä sekä vetovoimatekijöinä maatilamatkailussa. Geneettisen suojelun ja maidontuotanto-ominai-

suuksien kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että suomenkarjaa käytettäisiin paljon myös maidontuotan-

nossa (Karja ja Lilja 2007). 

 

Suomenkarja jaetaan kolmeen eri rotuun: länsisuomenkarja (LSK), itäsuomenkarja (ISK) ja pohjois-

suomenkarja (PSK). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan genomiarvostelun käytön mahdollisuuksia 

länsisuomenkarjalla. Tutkimuksen aineisto perustuu LSK-genomihankkeen genomituloksiin. Hank-

keen toteuttavat yhdessä Luonnonvarakeskus (Luke), Faba, VikingGenetics sekä Suomen maa-, 

metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma ja sen rahoittajana toimii Suomenkarjan jalos-

tussäätiö. LSK-genomihankkeen tavoitteena on rakentaa länsisuomenkarjalle genominen jalostusar-

vostelu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perinteisen eläinmallijalostusarvostelun lisäksi tehdä 

genominen eläinmalliarvostelu länsisuomenkarjan maitotuotokselle ja tarkastella näiden kahden ja-

lostusarvojen ennusteen välisiä korrelaatioita sekä validaatiossa saatuja tuloksia.   

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Suomenkarja 

 

Maatalouden nopea kehitys on johtanut monien alkuperäisrotujen määrän vähenemiseen, kun suuri-

tuottoisemmat rodut ovat nousseet suosioon. Useat alkuperäisrodut ympäri maailmaa ovat tämän ta-

kia uhanalaisia (Tienhaara 2020). Vielä 1950-luvulla suomenkarjan osuus koko Suomen lypsykarjas-

ta oli yli 50 %, mutta uusien korkeatuottoisempien, kaupallisten rotujen saapuminen syrjäytti sen ja 

nykyään kaikki kolme suomenkarjarotua ovat harvinaisia (Karja ja Lilja 2000). 80-luvulla itä- ja poh-

joissuomenkarja olivat molemmat jopa lähellä sukupuuttoa (Pehu ym. 2018). Nopea väkimäärän kas-

vu ja ruuan tarpeen lisääntyminen eivät anna mahdollisuuksia näiden pienempituottoisten alkuperäis-

rotujen kehittämiseen (Tienhaara 2020).  
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Suomenkarjan kolmesta rodusta länsisuomenkarjan (LSK) määrä on tuotantoseurannassa suurin. Vu-

onna 2019 tuotantoseurantaan kuuluvien LSK-lehmien määrä oli 1 091, joka on alle 1 % kaikista tuo-

tantoseurantaan kuuluvista lehmistä (Faba 2020). LSK on kuitenkin myös yksi maailman korkeatuot-

toisimmista alkuperäisroduista ja vuonna 2020 sen keskituotos oli 7 204 kg (Karja ja Lilja 2007, 

ProAgria 2021). Länsisuomenkarjan maitotuotos, ja täten kannattavuus, eivät poikkea valtaroduista 

yhtä paljon kuin itä- ja pohjoissuomenkarjan, joiden maitotuotosluvut ovat LSK:ta alhaisempia (Karja 

ja Lilja 2007). Vuonna 2020 itäsuomenkarjan (ISK) keskituotos oli 4 256 kg ja pohjoissuomenkarjan 

(PSK) 5 381 kg (ProAgria 2021). Kokonaispopulaation suhteen ISK on toisaalta kaikista suurin. Tä-

mä johtuu sen yleistyneestä käytöstä emolehmätiloilla ja tuotantoseurannan ulkopuolisista lehmistä 

suurin osa on emolehmiä (Ahlman 2020). Tuotantoseurannassa ISK-lehmiä oli vuonna 2019 vain 197 

ja PSK-lehmiä 338 (Faba 2020). 

 

Alkuperäisrodut ovat paikalliseen ympäristöön sopeutuneita rotuja, ja suomenkarja on kehittynyt 

Suomen olosuhteisiin. Kaikki suomenkarjan kolme rotua ovat sopeutuneita kylmään ilmastoon, niuk-

kaan ravintoon sekä puutteellisiin hoito-olosuhteisiin. Tällöin niistä on tullut kestäviä, vähään tyyty-

viä ja vastustuskykyisiä. Suomenkarja on myös rotuna pienikokoinen, terve, hyväjalkainen ja pitkä-

ikäinen. Lisäksi niillä on hyvät hedelmällisyysominaisuudet ja hyvä immuniteetti (Karja ja Lilja 

2007, Tupasela ym. 2014). Karuissa olosuhteissa nämä ominaisuudet ovat olleet arvokkaita (Karja ja 

Lilja 2007). Niukka ravinto ja heikot olosuhteet eivät ole kuitenkaan sallineet korkeaa maitotuotosta, 

eikä suomenkarjaa ole myöskään jalostettu korkeatuottoiseksi valtarotujen tapaan.   

 

Vaikka suomenkarjan maitotuotos on valtarotuja heikompi, on sen maidossa sellaisia hyviä ominai-

suuksia, joita valtaroduilla ei ole. Suomenkarjan maito on valtarotujen maitoa juoksettuvampaa johtu-

en sen suuremmasta κ-kaseiinin B-variantti pitoisuudesta, mikä tekee siitä paremmin soveltuvaa juus-

ton valmistukseen (Tupasela ym. 2014). Se on täten jatkojalostuksen kannalta parempi vaihtoehto 

kuin valtarotujen maito (Pehu ym. 2018). Suomenkarjan maidossa on myös korkeammat rasvapitoi-

suudet kuin valtarotujen maidossa, mutta samalla se sisältää enemmän hyviä rasvahappoja ja vähem-

män tyydyttyneitä rasvahappoja. Lisäksi siinä on parempi omega 3- ja 6- rasvahappojen suhde 

(Tupasela ym. 2014). Maidon hyvien ominaisuuksien lisäksi myös suomenkarjan liha on verrattain 

hyvälaatuista (Pehu ym. 2018).  
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2.1.1 Syitä suojeluun 

 

Intensiivinen jalostus on vähentänyt perinnöllistä vaihtelua, ja maatalouden geenivarat ovat sen takia 

vähenemässä (Karja ja Lilja 2007, Tienhaara 2020). Tämä geenivarojen hiipuminen vie tulevaisuuden 

sukupolvilta mahdollisuuksia sopeutua muuttuviin olosuhteisiin (Tienhaara 2020). Kun rotuja jaloste-

taan tiettyjen ominaisuuksien suhteen, niiden perinnöllisen muuntelun määrä vähenee ja erilaisten va-

riaatioiden löytäminen on haastavaa. Toisin kuin hyvin pitkälle jalostetuilla valtaroduilla, vähemmän 

jalostetuilla alkuperäisroduilla on tulevaisuuden kannalta merkittäviä geneettisiä variaatioita (Karja 

ja Lilja 2007). Näitä variaatioita voidaan käyttää eläinjalostuksessa parantamaan sellaisten rotujen 

ominaisuuksia, joilla kyseisiä variaatioita ei omasta takaa löydy (Pehu ym. 2018). Myös suomenkar-

jalla on valtaroduista poikkeavia yhden emäksen monimuotoisuuksia eli SNP:tä, (eng. single 

nucleotide polymorphism), mikä avaa mahdollisuuksia jalostukseen (Tupasela ym. 2014). Alkupe-

räisrodut, kuten suomenkarja, ovatkin tärkeitä suojelukohteita niiden ainutlaatuisen geeniperimän 

vuoksi. 

 

Ilmastonmuutoksen myötä alkuperäisrotujen antamat mahdollisuudet mukautua muuttuviin olosuh-

teisiin ovat yhä tärkeämpiä (Tienhaara 2020). Ilmastonmuutos tulee muuttamaan karjanpidon olosuh-

teita ja tärkeäksi nostettuja ominaisuuksia (Pehu ym. 2008). Nämä yllättäen hyödylliset ominaisuudet 

saattavat löytyä esimerkiksi suomenkarjalta ja rodun geeniperimää voidaan risteytyksien avulla hyö-

dyntää valtarotujen jalostuksessa. Suomenkarjan geeniperimässä näitä merkittäviä ominaisuuksia 

ovat muun muassa immuniteetti ja maidon laatu (Tupasela ym. 2014). Ilman perinnöllistä muuntelua 

eläinten mukauttaminen tulevaisuuden tarpeisiin ei kuitenkaan ole mahdollista, joten suomenkarjan 

perinnöllinen muuntelu on tärkeää (Karja ja Lilja 2007).  

 

Alkuperäisroduilla on myös kulttuurihistoriallista arvoa, sillä suomenkarja on osa Suomen kulttuuri-

perintöä. Esimerkiksi Suomen ensimmäinen tuotantoeläinten jalostusorganisaatio perustettiin juuri 

ISK:lle vuonna 1898. Lisäksi suomenkarjaa voidaan käyttää luonnonsuojelu- ja maisemanhoitotoi-

minnassa, joka edistää luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa. Suomenkarja on myös tieteellisesti ar-

vokas, koska monipuolisen, eri eläinpopulaatioista koostuvan aineiston olemassaolo on hyödyksi eri-

laisissa tutkimuksissa (Pehu ym. 2018). Suomenkarjan suojelu sisältää täten sekä kulttuurin, että gee-

niperimän suojelun ja rodun populaation kasvattaminen on suojelun kannalta oleellista (Karja ja Lilja 

2007). 
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Valtarotuja matalammasta maitotuotoksesta huolimatta suomenkarja on muiden hyvien ominaisuuk-

siensa takia suojelun ja jalostuksen arvoinen. Hyvät terveys- ja hedelmällisyysominaisuudet, maidon 

pitoisuudet ja sarvettomuus ovat esimerkkejä suomenkarjan ominaisuuksista, joita voidaan hyödyntää 

karjanjalostuksessa (Karja ja Lilja 2007). Alkuperäisrotujen suojelua voidaan auttaa kannustamalla 

rotujen kestävää käyttöä. Jos suojelu on myös taloudellisesti kannattavaa, on se houkuttelevampaa 

(Tienhaara 2020). Jalostuksen avulla voidaan parantaa suomenkarjan taloudellisia ominaisuuksia, 

joka puolestaan kannustaa karjanpitäjiä suomenkarjan kasvattamiseen.  

 

2.2 Genomiarvostelu  

 

Perinteisellä jalostuksella on parannettu eläinten perinnöllistä tasoa jo pitkään ja sen pohjana toimivat 

perinteiset jalostusarvojen ennusteet (eng. estimated breeding value, EBV) ovat yhä yleisesti käytös-

sä. EBV:t lasketaan BLUP-menetelmällä (eng. best linear unbiased prediction), joka korjaa fenotyypit 

systemaattisten ympäristötekijöiden suhteen ja ennustaa jalostusarvot eläinten sukulaisuuksien avulla 

(Oldenbroek ja van der Waaji 2014). Systemaattisten ympäristötekijöiden huomioon ottaminen on 

tärkeää, jotta eläinten ominaisuuksien vertaaminen niiden geneettiseen potentiaaliin on mahdollista. 

 

Perinteisen jalostuksen tuottavuutta kuitenkin vähentävät monet tekijät, merkittävin näistä on jalos-

tusarvojen ennusteiden arvosteluvarmuus (Eggen 2012). Arvojen arvosteluvarmuuteen vaikuttavat 

monet asiat, kuten ominaisuuden periytyvyys, systemaattiset ympäristötekijät sekä eläimen omien ja 

sen sukulaisilta kerättyjen havaintojen määrä (Oldenbroek ja van der Waaji 2014). Kun ominaisuuden 

periytyvyys on alhainen, myös jalostusarvojen ennusteiden arvosteluvarmuus on matalampi, kuin ti-

lanteessa, jossa periytyvyys on korkea. Samoin, jos havaintoja on vähän, on suuri mahdollisuus, että 

yksittäisessä mittauksessa saatu tulos ei kuvaa eläintä oikein. Tämän lisäksi joidenkin ominaisuuk-

sien, kuten rehunkäyttökyvyn, mittaaminen voi olla hankalaa, aikaa vievää tai kallista (Eggen 2012).  

 

Genomiarvostelussa saadut jalostusarvojen ennusteet ovat todistettavasti perinteisiä jalostusarvojen 

ennusteita tarkempia (Hayes ym. 2009). Hayesin ym. (2009) tutkimuksessa genomisten jalostusarvo-

jen ennusteiden (eng. genomic estimated breeding value, GEBV) luotettavuudet eri ominaisuuksille 

olivat 10–20 % korkeampia kuin perinteisille jalostusarvojen ennusteille (EBV). Samankaltaisia tu-

loksia ilmeni myös VanRaden ym. (2009) tutkimuksessa, jossa tutkittiin jalostusarvojen ennusteiden 

luotettavuutta lypsykarjan maidontuotantoon vaikuttavissa ominaisuuksissa. Keskiverroin kaikkien 

tuotanto-ominaisuuksien GEBV:n luotettavuus oli 50 %, kun taas EBV:llä tämä luotettavuus oli vain 

27 %. Kyseissä tutkimuksessa arvot laskettiin nuorille sonneille, joilla ei ollut jälkeläisiä. Arvostelu 
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tehtiin siis sonnien vanhempien tulosten perusteella, jolloin luotettavuus jäi alhaiseksi. Kun perintei-

sellä jalostuksella pyritään genomiarvostelun lyhyisiin sukupolvien välisiin aikoihin, arvojen luotetta-

vuudet kärsivät.  

 

Genomiarvostelun alkuperä on Meuwissen ym. (2001) tutkimus, jossa todistettiin, että luotettavien 

jalostusarvojen ennustaminen on mahdollista eläimille, joilla ei ole fenotyyppisiä havaintoja tai jälke-

läisiä. Tässä tutkimuksessa havaittiin genomivalinnan potentiaali. Vuonna 2008 VanRaden käytti ge-

nomiarvostelussa SNP-markkereita ja nykyään niiden käyttö on valtamenetelmä. SNP-markkereita 

käytetään tiheästi ja tasaisesti, jotta perimässä esiintyvät vaihtelut löytyvät ja yhteydet feno- ja geno-

tyyppien välillä voidaan havaita. VanRadenin tutkimuksen jälkeen genomiarvostelu on yhä edistynyt 

ja uusia malleja rakennetaan jatkuvasti. Edistys genomiikassa on halventanut sekä nopeuttanut geno-

tyypitystä ja yleisimmillä lypsykarjaroduilla genomiarvostelu on tätä nykyä arkikäytäntö (Mäntysaari 

ym. 2020).  

 

Genomiarvostelun tavoitteena on parantaa eläinten perinnöllistä tasoa valitsemalla sopivat yksilöt nii-

den genomi-informaation perusteella (Koivula ym. 2012). Perinteisessä jalostusarvostelussa tietoläh-

teinä käytetään sukupuuta ja ominaisuuksien mittaustietoja eläimeltä itseltään sekä sen sukulaisilta 

(VanRaden 2020). Genomiarvostelussa tähän tietoon yhdistetään eläinten genomitiedot (Koivula ym. 

2014). Referenssipopulaatiosta kerätään feno- ja genotyyppistä tietoa, jonka perusteella arvioidaan 

SNP-markkereiden vaikutuksia ominaisuuksiin (Mäntysaari ym. 2020). Genomiarvostelussa siis ole-

tetaan, että tietyt SNP-markkerit ovat lähellä tiettyä geeniä, joka on vastuussa tietystä variaatiosta jos-

sakin ominaisuudessa. Näiden oletusten pohjalta rakennetaan tilastollinen malli, joka ennustaa mark-

kereiden vaikutuksia haluttuihin ominaisuuksiin (Eggen 2012). Malleilla voidaan näin ennustaa geno-

miset jalostusarvot jo nuorille eläimille (Mäntysaari ym. 2020, VanRaden 2020). Yksi näistä malleista 

on ssGBLUP (eng. single-step genomic BLUP), joka on mukautus BLUP:sta. ssGBLUP:ssa genomi-

tieto lisätään jalostusarvojen ennustamiseen. Sukupuuhun perustuva sukulaisuusmatriisi A ja genomi-

nen sukulaisuusmatriisi G yhdistetään matriisiksi H, joka korvaa perinteisen sukulaisuusmatriisin se-

kamalliyhtälöissä (Legarra ym. 2009). Tämä yhdistelmämatriisi H sisältää tiedon aineiston kaikista 

genotyypitetyistä sekä ei-genotyypitetyistä eläimistä.  

 

Lypsykarjalla merkittävä ongelma perinteisessä jalostuksessa on sukupolvien välinen pitkä aika. Tär-

keänä tuotanto-ominaisuutena lypsykarjalla on maitotuotos, joka on sukupuoleen sitoutunut ominai-

suus. Koska sonnit eivät voi tuottaa maitoa, niiden jalostusarvojen ennusteet tälle ominaisuudelle täy-

tyy laskea naaraspuolisten sukulaisten havainnoista. Luotettavimmat arvot saadaan sonnin tyttärien 



12 
 

havainnoista, mikä tarkoittaa sitä, että tarkat arvot sonnille saadaan vasta, kun sen tyttäret tuottavat 

maitoa (García-Ruiz ym. 2016). Genomiarvostelulla on mahdollista arvioida luotettavia jalostusarvo-

jen ennusteita myös nuorille sonneille ja valita näistä parhaat jalostukseen (König ym. 2009). Suku-

polvien välinen aika on lypsykarjalla, etenkin sonneilla, lyhentynyt merkittävästi genomiarvostelun 

myötä (García-Ruiz ym. 2016). Genomiarvostelu myös mahdollistaa sukulaisuuksien selvittämisen 

sukupuuhun perustuvia sukulaisuuksia tarkemmin. Sukupuussa DNA:n oletetaan periytyvän puoliksi 

molemmilta vanhemmilta, mutta rekombinaation aiheuttaman vaihtelun takia se ei käytännössä ole 

näin. Rekombinaatiossa DNA-alueet vaihtavat paikkaa ja muuttavat SNP:den tiedettyä järjestystä 

(Carroll 2001). Genomiarvostelussa tämä rekombinaatioiden aiheuttama vaihtelu pystytään tunnista-

maan ja DNA:n periytyminen voidaan selvittää tarkasti. Tämä mahdollistaa perinteisteistä arvostelua 

tarkempien ennusteiden luomisen (VanRaden 2020).  

 

Karjanjalostus on perinteisesti keskittynyt parhaiden sonnien valintaan, sillä valintaa on voitu harjoit-

taa sonneille vahvemmin kuin lehmille. Tämä on puolestaan johtanut keinosiemennyksen suosioon 

(Mäntysaari ym. 2020). Sonneilla on mahdollistaa tuottaa paljon jälkeläisiä, joiden perusteella sonne-

ja arvostellaan. Genomiarvostelun myötä kuitenkin myös lehmävasikoita voidaan valita tuotantoon 

tai jalostukseen jo nuorena niiden genotyypin perusteella. Tämän lisäksi alkionsiirto on mahdollista-

nut sen, että lehmiltäkin on mahdollista saada useita vasikoita, jolloin lehmien valinta jalostukseen 

on vahvempaa kuin ennen. Näitä alkiota voidaan edelleen genotyypittää ja genotyyppitiedon perus-

teella ennustaa tulevien yksilöiden ominaisuuksia (VanRaden 2020).  

 

2.2.1 Referenssipopulaatio  

 

Genomiarvostelu perustuu referenssipopulaatiosta kerättyyn tietoon. Tämä referenssipopulaatio 

koostuu eläimistä, jotka ovat genotyypitetty ja joilta on kerätty fenotyyppiset havainnot (Oldenbroek 

ja van der Waaji 2014). Referenssipopulaation koko on ratkaiseva tekijä genomiarvostelun arvostelu-

varmuudessa. Suuressa referenssipopulaatiossa pienempienkin geneettisten vaikutusten havaitsemi-

nen on mahdollista, kun suurempi määrä genotyyppejä saadaan yhdistettyä fenotyyppeihin 

(VanRaden 2020). Genomiaineistosta saadut tulokset lisääntyvät melkein lineaarisesti genotyypitet-

tyjen eläinten määrän lisääntyessä (VanRaden ym. 2009). Mitä suurempi on referenssipopulaatio, sitä 

luotettavampia saadut jalostusarvojen ennusteet ovat. Varsinkin, kun kyseessä on ominaisuus, jonka 

perinnöllisyysaste on pieni, on referenssipopulaation riittävän suuri koko ratkaiseva (Oldenbroek ja 

van der Waaji 2014). Genomisten jalostusarvojen ennusteiden tarkkuutta voidaan siis lisätä kasvatta-

malla referenssipopulaatiota (Hayes ym. 2009). 
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Referenssipopulaation kokoon saattavat usein vaikuttaa taloudelliset syyt (Oldenbroek ja van der 

Waaji 2014). Genotyypitettyjen eläinten määrä lisää jalostusarvojen ennusteiden tarkkuutta, mutta 

koko populaation genotyypittäminen ei ole korkean hinnan takia mahdollista (Legarra ym. 2009). 

Alan nopea kehitys ja tästä seuraava hintojen lasku kuitenkin mahdollistaa yhä suuremman määrän 

genotyypitettyjä eläimiä (VanRaden 2020). Referenssipopulaatiota voidaan lisäksi kasvattaa myös 

genotyypittämällä naaraita (Mäntysaari ym. 2020). Pienillä, harvinaisilla roduilla suuren referenssi-

populaation hankkiminen on silti haastavaa populaation koon takia ja tämä johtaa pieniin luotetta-

vuuksiin (Thomasen 2013).  

 

Genotyypitettyjen SNP:den määrän tulisi referenssipopulaatiossa olla hyvin suuri, vähintään useita 

tuhansia, ja SNP:tä tulisi olla laajasti koko genomista. Jokaisella SNP:llä on kaksi alleelia ja kolme 

mahdollista genotyyppiä. Mahdollisimman suuri määrä informaatiota referenssipopulaatiosta on tar-

peen, jotta voidaan varmistaa tiedon saanti kaikista näistä genotyypeistä (Oldenbroek ja van der Waaji 

2014). Suurempi mukaan otettujen SNP:n määrä lisää aina genomiaineiston hyötyjä (VanRaden ym. 

2009). On myös tärkeää, että referenssipopulaatio on sukua pääpopulaatiolle, jotta samat yhteydet 

SNP:den ja fenotyyppien välillä löytyvät molemmista populaatioista (Lund ym. 2009). Vaikka monet 

yhteydet todennäköisesti löytyvät saman lajin yksilöiden välillä sukulaisuudesta riippumatta, on silti 

parempi, että populaatiot ovat geneettisesti läheisiä (Oldenbroek ja van der Waaji. 2014). Muun mu-

assa Lund ym. (2009) totesivat tämän sukulaisuuden vaikuttavan selvästi genomiarvostelujen luotet-

tavuuteen. Kyseisessä tutkimuksessa arvosteluiden selitysaste (R2), joka kuvaa arvostelun luotetta-

vuutta, oli keskimäärin 22 % korkeampi, kun arvostelun saaneiden sonnien isät olivat referenssipopu-

laatiossa, kuin silloin, jos isät jätettiin pois aineistosta. 

 

Lisäksi on tarpeellista pitää referenssipopulaatio ajan tasalla. SNP:den ja fenotyyppien välisten arvi-

oitujen yhteyksien arvosteluvarmuus katoaa sukupolvien kuluessa rekombinaatioiden myötä 

(Oldenbroek ja van der Waaji. 2014). Tämä DNA:n katkeaminen ja uudelleensijoittuminen katkaisee 

oletettuja yhteyksiä SNP:den ja ominaisuuksien välillä, jolloin genomiarvostelun arvosteluvarmuus 

laskee. Keräämällä fenotyyppitietoa myös uusilta sukupolvilta, voidaan tarkastella vastaavatko en-

nusteet yhä havaintoja ja pitää näin arvostelu ajan tasalla (VanRaden 2020). Nämä nuoret genotyypi-

tetyt yksilöt siirtyvät ajan kuluessa referenssipopulaatioon, kun ne saavat fenotyyppihavaintoja.  

 

  



14 
 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella genomiarvostelun käyttöönoton mahdollisuuksia 

länsisuomenkarjan jalostuksessa. Tämä tehtiin laskemalla länsisuomenkarjalle perinteiset jalostusar-

vojen ennusteet (EBV) eläinmallilla (BLUP) sekä genomiset jalostusarvojen ennusteet (GEBV) geno-

misella eläinmallilla (ssGBLUP) ja vertaamalla saatuja arvoja toisiinsa. Tavoitteena oli selvittää pa-

rantaako genomitiedon lisääminen arvosteluun jalostusarvojen ennusteiden arvosteluvarmuutta länsi-

suomenkarjalla. 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Aineisto 

 

Aineistot tähän tutkielmaan saatiin Luonnonvarakeskukselta (Luke). Tuotosaineistossa oli havainnot 

26 258 suomenkarjalehmälle, joista 20 483 oli LSK-lehmiä (Kuva 1). Tutkittavana ominaisuutena oli 

käytössä ensimmäisen lypsykauden 305 päivän energiakorjattu maitotuotos, maito_305. Jokainen ha-

vainto oli korjattu siihen vaikuttaneiden ympäristötekijöiden ratkaisun suhteen (rotu, tila, vuosi, poi-

kimaikä, tuotantovuosi-kuukausi, tiineyden vaihe ja edeltävän tyhjäkauden pituus). Ratkaisut ympä-

ristötekijöille saatiin pohjoismaisen koelypsyeläinmallin BLUP jalostusarvosteluista. Vuosien 2016 

ja 2017 otoskoot olivat tuotosaineistossa muita vuosia pienempiä, joten ne jätettiin pois vuosittaisten 

tulosten tarkastelusta. Sukupuuaineisto sisälsi 97 033 eläimen tunnisteen, isän ja emän tunnisteet sekä 

syntymäajan. 
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Kuva 1. Maitotuotoshavaintojen määrä (N) syntymävuoden mukaan erikseen länsisuomenkarjalle 

(LSK) ja muulle suomenkarjalle (muu SK).  

 

Genomiaineistona oli 728 LSK-yksilön imputoidut genotyyppitiedot.  Tässä aineistossa oli 553 leh-

mää ja 175 keinosiemennyssonnia (Kuva 2). Sonnit olivat genotyypitetty llumina v2 54 000 SNP:n 

sirulla ja lehmät EuroGenomics MD 66 000 SNP:n sirulla. Imputoinnilla nämä kahdella eri sirulla 

genotyypitetyn eläinryhmän tiedot saatiin vastaamaan toisiaan. Imputoinnissa yhden sirun avulla ge-

notyypitettyjen eläinten tietoja voidaan täydentää toisella sirulla genotyypitettyjen eläinten tiedoilla 

(Habier ym. 2009). SNP:den määrä aineistossa oli 51 851. Kaiken tutkimukseen käytetyn alkuperäi-

sen aineiston omistaa pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys (Nordic Cattle Genetic Evaluation, 

NAV). 

 

 

Kuva 2. Genotyypitettyjen suomenkarjan lukumäärät (N) syntymävuoden mukaan. 
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4.1.1 Genomiaineiston karsiminen 

 

Genomiaineisto karsittiin kytkentäepätasapainon (eng. linkage disequilibrium, LD) mukaan. Kytken-

täepätasapainolla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa tietyt alleelit sijaitsevat genomissa lähellä toisiaan ja 

tämän takia periytyvät yhdessä useammin kuin toisiinsa kytkeytymättömien lokusten alleelit 

(Oldenbroek ja van der Waaji. 2014). Karsiminen tapahtui luomalla ensin lista poistettavista SNP:stä, 

jonka perusteella tehtiin uusi genotyyppiaineisto ilman näitä SNP:tä. Kytkentäepätasapainon karsin-

nan raja-arvona käytettiin r2 = 1,0 (täydellinen kytkentäepätasapaino). Yksikään SNP ei ollut 100 % 

korreloitunut toiseen, joten yhtään SNP:tä ei karsiutunut.  

 

LD-karsinnan jälkeen aineisto karsittiin myös harvinaisemman alleelin frekvenssin perusteella (eng. 

minor allele frequency, MAF). Alleelifrekvenssi kuvaa alleelien yleisyyttä ja SNP:den karsiminen tä-

män harvinaisemman alleelin frekvenssin perusteella on suositeltavaa, sillä se helpottaa aineiston kä-

sittelyä. Harvinaisten alleelien tilastollinen hyöty on pieni ja niille on vaikea löytää yhteyksiä ominai-

suuksiin (Turner ym. 2011). Alleelifrekvenssikarsinnan rajana käytettiin < 0,01, jolloin aineistosta 

karsiutui 8 783 SNP:tä.  

 

Lisäksi aineisto karsittiin Hardyn–Weinbergin tasapainon mukaan (eng. Hardy-Weinberg 

equilibrium, HWE). HWE-oletuksen mukaan alleelien jakauma pysyy muuttumattomana sukupolves-

ta toiseen (Falconer ja Mackay 1996). Tämän arvion tasapainotilasta poikkeaminen voi johtua muun 

muassa genotyypitysvirheestä, sattumasta tai valinnasta. Aineiston HWE-karsinnassa käytettiin raja-

na p-arvo ≤ 0,00001, joka karsi 186 SNP:tä. Genomiaineiston laatukarsinta tehtiin PLINK-ohjelmalla 

(versio 1.07, © 2009 Shaun Purcell, GNU General Public License, v2) ja aineiston muuttaminen 

PLINK:lle sopivaan formaattiin tapahtui R-ohjelmiston (R Core Team 2020) lisäosalla, RStudiolla 

(versio 1.3.959, © 2009–2020 RStudio, PBC). Karsinnan jälkeen genomiaineisto sisälsi 42 962 

SNP:tä. Genominen sukulaisuusmatriisi, G, perustuu tähän SNP-markkeriaineistoon.  

 

4.2 Tilastolliset menetelmät 

 

Sukusiitosasteet kaikille sukupuun eläimille sekä sukupuuhun perustuva sukulaisuusmatriisi, A22, 

genotyypitetyille eläimille laskettiin RelaX2-ohjelmalla (versio 1.95, © 2006, Strandén ja Vuori 

2006). Sukusiitosasteiden laskenta perustui Meuwissenin ja Luon (1992) kehittämään menetelmään. 

Sukusiitosasteet huomioitiin sukupuuhun perustuvan sukulaisuusmatriisin muodostamisessa ja otet-

tiin huomioon sekä perinteisten, että genomisten jalostusarvojen ennusteiden laskennassa. Genomi-



17 
 

nen sukulaisuusmatriisi, G, muodostettiin MiX99-ohjelmistopakettiin kuuluvalla HTGINV-ohjel-

malla (versio 0.94, marraskuu 2019; © 2017, Strandén ja Mäntysaari, Natural Resources Institute 

Finland (Luke)) käyttäen VanRadenin (2008) menetelmää 1 (𝑮 =
𝒁𝒁´

2 ∑ 𝑝𝑖(1−𝑝𝑖)
, jossa Z on markkereit-

tain keskitetty genotyyppimatriisi) ja käyttämällä alleelifrekvenssiä pi = 0,5 kaikille SNP:lle. Genomi-

sia jalostusarvojen ennusteita varten tarvittava genomisen sukulaisuusmatriisin käänteismatriisin ja 

genotyypitettyjen eläinten sukupuuhun perustuvan sukulaisuusmatriisin käänteismatriisin erotus, B = 

G-1 – A22
-1, luotiin HTGINV-ohjelmalla.  

 

Perinteiset jalostusarvojen ennusteet (EBV) ja genomiset jalostusarvojen ennusteet (GEBV) laskettiin 

MiX99-ohjelmalla (versio 19.1129, © 1998–2019, Lidauer, Matilainen ja Strandén, Natural 

Resources Institute Finland (Luke)) käyttäen sekamalliyhtälöä:  

 

𝐲 =  𝟏𝛍 +  𝐗𝐚 +  𝐞,     (1) 

 

missä 

y = havaintovektori 

μ = keskiarvo 

X = havainnot y jalostusarvoihin a yhdistävä insidenssimatriisi 

a = additiivisten geneettisten vaikutusten (jalostusarvo) vektori 

e = jäännösvektori. 

 

Perinteisten jalostusarvojen (EBV) ennustamisessa käytettiin BLUP-menetelmää ja jalostusarvojen 

oletettiin noudattavan normaalijakaumaa a ∼ N(0, Aσa
2), missä σa

2 on additiivinen geneettinen vari-

anssi ja A on sukupuuhun perustuva sukulaisuusmatriisi. Genomisten jalostusarvojen (GEBV) ennus-

tamisessa käytettiin ssGBLUP-menetelmää (Aquilar ym. 2010, Christensen ja Lund 2010). Jalostus-

arvojen oletettiin noudattavan normaalijakaumaa a ∼ N(0, Hσa
2), missä H on sukulaisuusmatriisin ja 

genomisen informaation yhdistävä matriisi (Aguilar ym. 2010, Christensen ja Lund 2010). Ainoa ero 

H:n ja sukupuuhun perustuvaan sukulaisuusmatriisiin A välillä on, että genotyypitetyille eläimille: 

𝐇22 = 𝐀22 + 𝐆−1 − 𝐀22
−1. 

 

Koska SNP-vaikutukset eivät selitä kaikkea perinnöllistä vaihtelua, polygeeninen jäännösvaihtelu 

voidaan sisällyttää malliin käyttämällä H22-osassa Gw
-1 tavallisen G-1 sijasta (Aquilar ym. 2010, 

Christensen ja Lund 2010).  Tässä Gw = (1-w)G + wA22 ja vakio w määrittää kuinka suuri osa geneet-
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tisestä vaihtelusta johtuu polygeenisistä tekijöistä, joita markkerit eivät selitä. Kertoimena käytettiin 

w = 0,1. Ennen Gw:n muodostamista genomimatriisi G kerrottiin skalaarilla 
𝑡𝑟(𝐀22)

𝑡𝑟(𝐆)
, jotta sukupuuhun 

perustuvan ja genomisen sukulaisuusmatriisin diagonaalien keskiarvot olisivat samansuuruiset. 

 

Sekamalliyhtälössä tarvittava H:n käänteismatriisi, H-1 on muotoa:  

 

𝐇−𝟏 =  𝐀−𝟏 +  [
𝟎 𝟎
𝟎 𝑮−𝟏 −  𝐀𝟐𝟐

−𝟏],   (2) 

 

missä 

A-1 = sukupuuhun perustuvan sukulaisuusmatriisin käänteismatriisi 

A22
-1 = genotyypitettyjen eläinten sukupuuhun perustuvan sukulaisuusmatriisin 

käänteismatriisi 

G-1 = sukulaisuusmatriisin käänteismatriisi. 

 

4.2.1 Tulosten vertailu 

 

Vertailukelpoisten tulosten saamiseksi jalostusarvojen ennusteet täytyi standardoida samalle tasolle. 

Standardointi tehtiin vuonna 2010 syntyneiden havainnon saavien lehmien (N = 885) perusteella las-

kemalla ensin kyseisen vuosiluokan keskiarvo sekä EBV:lle (ka = -5,123), että GEBV:lle (ka = 

19,473). Tämän jälkeen nämä keskiarvot vähennettiin kaikkien yksilöiden vastaavasta jalostusarvo-

jen ennusteesta. 

 

Koska LSK-populaatio on pieni, päädyttiin käyttämään niin sanottua yksi-pois-ristiinvalidointia 

(leave one out, LOO). Validaatioon valittiin vuosina 2017–2019 ensimmäistä kertaa poikineet geno-

tyypitetyt lehmät (N = 187). BLUP ja ssGBLUP ajettiin poistamalla kyseiset yksilöt yksi kerrallaan 

tuotosaineistosta ja saaduista jalostusarvojen ennusteista tallennettiin tuotosaineistosta poistetun yk-

silön ennuste, ns. validaatioarvo (vEBV ja vGEBV). Validaation onnistumista tarkasteltiin vertaamal-

la eläinten koko aineistosta laskettuja jalostusarvojen ennusteita (EBV ja GEBV) LOO-validaatiossa 

saatuihin arvoihin (vEBV ja vGEBV) käyttämällä regressiomallia (G)EBV = a + b*v(G)EBV + e, 

jossa a = vakio ja b = regressiokerroin. Tämän lisäksi laskettiin keskimääräinen koko aineistosta las-

kettujen arvojen ja validaatiossa laskettujen arvojen erotus, (G)EBV – v(G)EBV, eli jalostusarvoste-

lujen harha kiloina, sekä Pearsonin korrelaatio, cor((G)EBV, v(G)EBV). 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Maitotuotos 

 

Suomenkarjan tuotosaineisto on alun perin ajettu yhdessä korkeatuottoisemman ayrshiren kanssa ja 

tämän takia suomenkarjan tuotos saa tutkimuksessa myös negatiivisia arvoja. Koko suomenkarjan 

tuotosaineistosta (N = 26 257) laskettu 305 päivän energiakorjatun maitotuotoksen keskiarvo oli -

857,9 kg.  Aineistosta poimittujen LSK- (länsisuomenkarja-) lehmien (N = 20 483) vastaava keskiar-

vo oli korkeampi: -567,1 kg. LSK-lehmien maitotuotoksen trendi oli myös koko suomenkarjan tren-

diä jyrkempi (Kuva 3).  

 

 

Kuva 3. Suomenkarjalehmien maitotuotoksen (kg) keskiarvo lehmän syntymävuoden mukaan vuosil-

ta 1990–2015. Keskiarvot laskettu erikseen koko suomenkarjan tuotosaineiston lehmille (SK) ja ai-

neistosta poimituille LSK-lehmille.   

 

5.2 Jalostusarvojen ennusteet 

 

Perinteiset jalostusarvojen ennusteet (EBV) ja genomiset jalostusarvojen ennusteet (GEBV) laskettiin 

ja standardoitiin yhteensä 97 033 sukupuussa olevalle eläimelle. Aineistosta poimittiin vain arvoste-
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lun saaneet LSK-eläimet, joille laskettiin ennusteiden keskiarvot (Taulukko 1). LSK-sonneille laske-

tut keskiarvot olivat huomattavasti LSK-lehmien keskiarvoja pienemmät. 

 

Taulukko 1. Standardoiduista jalostusarvojen ennusteista lasketut EBV:n ja GEBV:n keskiarvot 

LSK-eläimille.  

 N EBV  GEBV 

Kaikki LSK 26 986 -81,21 -84,46 

Lehmät 26 149 -73,20 -76,24 

Sonnit 837 -331,40 -341,33 

 

LSK-lehmillä jalostusarvojen ennusteiden kehitys oli viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana 

ollut melko tasaista (Kuva 4). Geneettinen trendi seuraa hyvin fenotyyppiaineiston kuvaajaa. Vuosina 

1990–2015 maitotuotos nousi keskimäärin 52 kg vuodessa ja lehmien GEBV 50 kg vuodessa. Son-

neilla vastaava jalostusarvokuvaaja on epätasaisempi (Kuva 5). Sonnien vuosiluokkien koot vaihteli-

vat välillä 2–32 yksilöä per syntymävuosi, jotka eivät ole luotettavia ryhmäkokoja.  

 

 

Kuva 4. LSK-lehmien standardoitujen jalostusarvojen ennusteiden (EBV ja GEBV) vuosittainen kes-

kiarvo 1990–2015 ja kunkin vuoden ryhmäkoot.  
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Kuva 5. LSK-sonnien standardoitujen jalostusarvojen ennusteiden (EBV ja GEBV) vuosittainen 

keskiarvo 1990–2015 sekä vuosiluokkien ryhmäkoot. 

 

5.3. Jalostusarvojen ennusteiden korrelaatiot  

 

Perinteisten ja genomisten jalostusarvojen ennusteiden suhdetta tarkasteltiin laskemalla niiden väli-

nen Pearsonin korrelaatio. Kaikki korrelaatiot laskettiin ottamalla tarkasteluun mukaan vain vuonna 

2000 ja sen jälkeen syntyneet yksilöt. Kaikkien vuodesta 2000 eteenpäin syntyneiden, arvostelun saa-

neiden LSK-yksilöiden (N = 12 132) EBV:n ja GEBV:n välinen korrelaatio oli 0,998. Arvostelun 

saaneiden LSK-lehmien (N = 11 779) vastaava korrelaatio oli 0,998 ja sonneilla (N = 353) korrelaatio 

oli 0,996. 2000-luvun alkupuolella syntyneillä yksilöillä korrelaatio oli tasaisesti korkea (Kuva 6). 

Nuoremmilla eläimillä korrelaatio lähti molemmilla sukupuolilla pieneen laskuun, ja tämä lasku oli 

sonneilla jyrkempi kuin lehmillä. Sonneilla korrelaatio laski alle 0,95:een, kun se lehmillä pysyi yli 

0,98:ssa.   

 

LSK-lehmien korrelaatioita tarkasteltaessa lehmät jaettiin yksilöihin, joilla oli fenotyyppihavainto (N 

= 10 271) ja yksilöihin, joilla ei ollut fenotyyppihavaintoa (N = 1 508). EBV:n ja GEBV:n välinen 

korrelaatio havainnon saavilla lehmillä oli 0,999 ja lehmillä, jotka eivät saaneet havaintoa, vastaava 

luku oli 0,994. Molemmilla ryhmillä vuosittain lasketut korrelaatiot laskivat nuoremmilla eläimillä, 

mutta pysyivät yli 0,98:ssa (Kuva 7). 
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Kuva 6. LSK-lehmien ja -sonnien EBV:n ja GEBV:n välinen korrelaatio syntymävuoden mukaan 

2000–2015.  

 

 

Kuva 7. LSK-lehmien EBV:n ja GEBV:n välinen korrelaatio syntymävuoden mukaan 2000–2015. 

Laskettu erikseen lehmille, joilta oli fenotyyppihavainto ja lehmille, joilta ei ollut havaintoa.   
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Havainnon lisäksi lehmien korrelaatioita tarkasteltiin genotyypityksen mukaan. Lehmillä, joita ei ol-

lut genotyypitetty, EBV:n ja GEBV:n välinen korrelaatio oli korkeampi kuin genotyypitetyillä leh-

millä (Taulukko 2). Lehmillä, joilla oli havainto, korrelaatio oli korkeampi kuin lehmillä, joilla ei ol-

lut havaintoa, genotyypityksen tilasta huolimatta. 

 

Taulukko 2. Vuodesta 2000 eteenpäin syntyneiden LSK-lehmien EBV:n ja GEBV:n väliset korrelaa-

tiot luokiteltuna genotyypityksen sekä havainnon mukaan. 

LSK-lehmät  N cor(EBV, GEBV) 

Genotyypitetty Kaikki 553 0,961 

 Havainto 415 0,970 

 Ei havaintoa 138 0,907 

    

Ei genotyypitetty Kaikki 11 226 0,999 

 Havainto 9 856 0,999 

 Ei havaintoa 1 370 0,998 

 

 

LSK-sonneilla laskettiin EBV:n ja GEBV:n välisiä korrelaatioita samalla tarkastellen genotyypityk-

sen ja jälkeläisten määrän vaikutusta. Ei-genotyypitettyjen sonnien EBV:n ja GEBV:n välinen korre-

laatio oli 0,999 jälkeläisten määrästä riippumatta. Genotyypitetyillä sonneilla korrelaatio nousi jälke-

läisten määrän noustessa (Kuva 8). 
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Kuva 8. Genotyypitettyjen LSK-sonnien EBV:n ja GEBV:n välinen korrelaatio jälkeläisten määrän 

mukaan. Näkyvissä myös kunkin ryhmän koko (N).  

 

5.4 Validaatio 

 

Validaatioon valittiin 187 lehmää ja validaation onnistumista tarkasteltiin laskemalla regressio erik-

seen perinteisille (EBV) ja genomisille jalostusarvojen ennusteille (GEBV). Ennusteen harhattomuut-

ta kuvaavien regressiokertoimien (b1) ero ennusteilla ei ollut kovin suuri, mutta oli korkeampi 

GEBV:llä (Taulukko 3). Regressiossa laskettu selitysaste (R2) kuvaa arvostelun luotettavuutta ja oli 

korkeampi genomisilla arvoilla kuin perinteisillä arvoilla. Myös ennusteiden keskimääräinen erotus 

oli korkeampi GEBV:llä. Korrelaatio GEBV:n ja vGEBV:n välillä oli hieman korkeampi kuin korre-

laatio EBV:n ja vEBV:n välillä, mutta ero ei ollut suuri (Taulukko 3). Kuvasta 9 havaitaan, että EBV-

arvot ovat hieman GEBV-arvoja hajanaisempia. 

 

Taulukko 3. Koko aineistosta laskettujen jalostusarvojen ennusteiden ja validaatiossa laskettujen ar-

vojen regressiokerroin (b1), regression selitysaste (R2), Pearsonin korrelaatiokerroin sekä keskimää-

räinen erotus. 

  b1  R2  Korrelaatio  Erotus  

EBV  1,012 0,669  0,819 15,079 

GEBV  1,046 0,764  0,875 16,669  
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Kuva 9. Validaatiolehmille (N = 187) koko aineistosta laskettujen jalostusarvojen ennusteiden ja vali-

daatiossa laskettujen jalostusarvojen ennusteiden sirontakuvio ja regressiosuora. 1) Perinteiset jalos-

tusarvojen ennusteet (EBV), 2) Genomiset jalostusarvojen ennusteet (GEBV).  
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

6.1 Maitotuotos 

 

Koko tuotosaineistosta, joka koostui eri suomenkarjaroduista, laskettu keskimääräinen maito_305-

maitotuotos oli matalampi kuin tuotoksen keskiarvo laskettuna pelkästään länsisuomenkarjalehmille 

(LSK). LSK-lehmiä oli aineistossa 20 483 yksilöä ja muita rotuja vain 5 774 yksilöä, mutta ero tuo-

tosten keskiarvoissa oli huomattava; -290,7 kg. Myös vuosittaisissa tuotoksissa LSK:n tuotos oli pa-

rempi ja tuotoksen kasvu nopeampaa. ProAgrian (2021) tuotosseurannan mukaan LSK on selvästi 

kahta muuta suomenkarjarotua korkeatuottoisempi. Vuonna 2020 LSK:n energiakorjattu maitotuotos 

oli keskimäärin 7 661 kg, kun taas pohjoissuomenkarjalla (PSK) vastaava luku oli 5 654 kg ja itäsuo-

menkarjalla (ISK) 4 553 kg. LSK:n maidontuotantokäytössä oleva populaatio on myös muita suo-

menkarjarotuja suurempi, mikä on todennäköisesti mahdollistanut niiden tehokkaamman jalostuksen 

ja täten maitotuotoksen nopeamman kasvun. ISK ja PSK ovat myös yleisesti käytössä emolehminä, 

jolloin tuotokseen ei mahdollisesti olla jalostuksessa kiinnitetty huomiota yhtä paljon kuin LSK:n 

jalostuksessa. 

 

6.2 Jalostusarvojen ennusteet 

 

EBV:n ja GEBV:n keskiarvot olivat kaikissa ryhmissä lähellä toisiaan, mikä johtuu osittain standar-

doinnista. LSK-sonnien keskimääräiset jalostusarvojen ennusteet olivat huomattavasti LSK-lehmien 

keskimääräisiä ennusteita pienemmät. Nämä keskiarvot laskettiin koko aineistosta, joka sisälsi myös 

vanhempia eläimiä. Aineiston vanhimmat LSK-lehmät olivat syntyneet 70-luvulla, kun taas vanhim-

mat sonnit olivat 60-luvulla syntyneitä. Tällä erolla saattaa olla vaikutusta jalostusarvojen ennustei-

siin, koska vanhempien eläinten jalostusarvot ovat yleensä matalampia. Sonnien määrä tutkimuksessa 

on myös paljon pienempi, mikä on todennäköisesti vaikuttava tekijä useissa tuloksissa. Pienen luku-

määrän on havaittu aiemmissakin tutkimuksissa vaikuttavan sonnien jalostusarvoihin. Pienessä gir-

populaatiossa tehdyssä tutkimuksessa (Pereira ym. 2019) sonnien määrä oli lehmiä pienempi ja sa-

moin myös sonnien jalostusarvojen ennusteet olivat lehmien arvoja matalammat. Samankaltaisesti 

Liu ym. (2008) tutkimuksessa sonneja oli merkittävästi vähemmän kuin lehmiä ja tällä oli vaikutusta 

jalostusarvojen ennusteisiin. Suuremmissa populaatioissa vastaavaa eroa ennusteissa ei ole havaittu 

(Canaza-Cayo ym. 2016, Eriksson ym. 2017). 
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LSK-lehmien jalostusarvojen ennusteiden kehitys seurasi hyvin lehmien fenotyyppikäyrää ja arvojen 

keskiarvo oli samassa ajassa noussut yhtä paljon kuin tuotannon keskiarvo. Myös sonneilla trendi oli 

nousussa, mutta kasvu oli hyvin epätasaista. Tämä epätasaisuus voidaan havaita myös Suomen valta-

rotujen maitotuotoksen geneettisissä trendeissä (NAV 2021). Holsteinilla ja ayrshirella lehmien tren-

dit ovat sonnien trendejä tasaisempia, mutta tässä tutkimuksessa LSK-sonnien jalostusarvojen ennus-

teiden kasvu on kuitenkin selvästi epätasaisempaa kuin holstein- ja ayrshiresonneilla. LSK-sonnien 

geneettisen trendin epätasaisuuden takana saattaisi olla vanhojen sonnien käyttöönotto myöhemmäs-

sä jalostuksessa sukusiitoksen rajoittamiseksi. Vanhemmilla sonneilla jalostusarvot ovat luonnolli-

sesti pienempiä, joten niiden jälkeläisten jalostusarvot ovat myös matalampia. Sonnien otoskoon ol-

lessa pieni, näiden vanhempien sonnien jälkeläisten matalammat jalostusarvot laskisivat keskiarvoa. 

Tästä voisi johtua myös sonnien matalammat keskiarvot verrattuna lehmiin. Lehmillä suurempi otos-

koko estää yksittäisten eläinten matalan jalostusarvon vaikutuksen keskiarvoon.  

 

6.3 Jalostusarvojen ennusteiden korrelaatiot 

 

Perinteisten ja genomisten jalostusarvojen ennusteiden väliset korrelaatiot koko LSK-aineistosta oli-

vat lähellä yhtä, tosin sonneilla korrelaatio oli hieman lehmien korrelaatiota matalampi. Tämän taus-

talla voi olla sonnien pieni lukumäärä tutkimuksessa. Luštrek ym. (2021) tutkimuksessa lehmien kor-

relaatiot olivat korkeimmillaan 0,97, joka on pienempi luku kuin tässä tutkimuksessa. Myös kyseises-

sä tutkimuksessa sonnien korrelaatiot olivat lehmien korrelaatioita matalampia. Lourenco ym. (2014) 

tutkimuksessa 135 sonnille laskettu korrelaatio oli keskimäärin 0,82, joka on samankaltaisesta son-

nien lukumäärästä huolimatta myös selvästi pienempi arvo kuin tässä tutkimuksessa. Sekä LSK-leh-

millä, että sonneilla korrelaatiot olivat korkeampia kuin vastaavissa tutkimuksissa. Tähän voi vaikut-

taa genotyypitettyjen LSK-yksilöiden pieni määrä. Kuitenkin sonnien korrelaatiot näyttävät olevan 

lehmien korrelaatioita matalampia myös suuremmissa populaatioissa tehdyissä tutkimuksissa.  

 

Sekä lehmillä, että sonneilla korrelaatiot laskivat, kun tarkasteltiin lähivuosina syntyneitä yksilöitä. 

Sonneilla tämä korrelaation lasku oli selvästi jyrkempi. Vastaavanlainen korrelaatioiden lasku nuo-

remmissa eläimissä on havaittu muissakin tutkimuksissa. Luštrek ym. (2021) laskivat korrelaatioita 

brown swiss-karjalla ja huomasivat selvän laskun sekä lehmien, että sonnien jalostusarvojen ennustei-

den korrelaatioissa. Lehmillä korrelaatiot laskivat 0,97 -> 0,74 vuosien 2013–2019 välillä, joka on 

huomattavasti jyrkempi lasku kuin tässä LSK-tutkimuksessa. Sonneilla korrelaatioiden lasku ei 

Luštrek ym. tutkimuksessa ollut yhtä selvä tai tilastollisesti merkittävä, mutta korrelaatiot olivat myös 

selvästi lehmien korrelaatioita matalampia. Jorjani ym. (2012) tutkimuksessa vanhoilla brown swiss-



28 
 

sonneilla korrelaatiot vaihtelivat välillä 0,91–0,95 ja nuorilla sonneilla 0,73–0,80. Jorjani ym. totesi-

vat korrelaatioiden olevan normaalia matalampia tutkimustavan takia, koska suurimmalla osalla son-

neista ei ollut tyttäriä populaatiossa. Jalostusarvojen ennusteiden välinen korrelaatio on yleisesti van-

hemmilla eläimillä korkeampi kuin nuoremmilla yksilöillä informaation määrän ollessa suurempi. 

Mitä nuoremmista eläimistä on kyse, sitä vähemmän fenotyyppi- ja sukupuuinformaatiota on saata-

villa jälkeläisiltä tai muilta nuoremmilta sukulaisilta. Sonneilla tytärinformaatio on erityisen tärkeää, 

varsinkin kun mitattava ominaisuus on maitotuotos, koska omaa havaintoa ei ole mahdollista saada. 

Tästä syystä korrelaation lasku on sonneilla jyrkempi kuin lehmillä ja jalostusarvojen ennusteiden 

keskiarvo lehmien keskiarvoa matalampi. 

 

Se, oliko lehmällä omaa havaintotietoa, vaikutti EBV:n ja GEBV:n väliseen korrelaatioon. Koko ai-

neistosta lasketut korrelaatiot molemmille ryhmille olivat korkeat, mutta korkeammat lehmille, joilla 

oli havainto, kuin lehmille, joilla ei ollut havaintoa. Tämä johtuu arvosteluun käytetyn informaation 

pienemmästä määrästä. Lehmillä, joilla ei ole omaa havaintoa, jalostusarvojen ennustaminen perus-

tuu vain sukulaisinformaatioon eikä näin ollen ole yhtä tarkka kuin lehmillä, joilta on havaintotietoja. 

Molemmilla ryhmillä korrelaatiot laskivat nuorilla eläimillä. Ajan kuluessa ja informaation lisäänty-

essä myös näiden nuorempien lehmien EBV:n ja GEBV:n väliset korrelaatiot tulevat nousemaan.   

 

Myös genotyypitys vaikutti lehmien jalostusarvojen ennusteiden korrelaatioon. Genotyypitetyillä 

lehmillä korrelaatiot olivat huomattavasti matalampia kuin lehmillä, joilta ei ollut genotyyppitietoa. 

Genotyypitetyillä lehmillä fenotyyppihavainnon vaikutus oli myös suurempi kuin ei-genotyypitetyil-

lä lehmillä. Molemmilla ryhmillä havainto kuitenkin nosti korrelaatiota. Genotyypitettyjen lehmien 

korrelaatiot olivat korkeampia kuin Leen ym. (2020) holsteinlehmiin perustuvassa tutkimuksessa, 

mutta myös heillä korrelaatio oli korkeampi havainnon saavilla lehmillä (0,921) kuin lehmillä, joilla 

ei ollut havaintoa (0,864). Genotyypitetyillä lehmillä matalampi korrelaatio tarkoittaa sitä, että 

GEBV:t erosivat EBV:stä enemmän kuin ei-genotyypitetyillä lehmillä. Tämä viittaa siihen, että geno-

mitiedon lisäys malliin vaikutti jalostusarvojen ennusteisiin enemmän genotyypitetyillä lehmillä eli 

niillä lehmillä, joiden oma genomitieto oli aineistossa. Lehmän oma genomitieto vaikuttaa siis sen 

jalostusarvojen ennusteisiin enemmän kuin toisten eläinten genomitieto. 

  

Genotyypitetyillä sonneilla jälkeläisten määrä vaikutti korrelaation suuruuteen, ja tulokset käyvät yh-

teen aiempien tutkimusten kanssa. Koivula ym. (2012), Winkelman ym. (2015) sekä Lee ym. (2020) 

totesivat EBV:n ja GEBV:n välisten korrelaatioiden olevan korkeampia vanhemmilla sonneilla, joilla 

on jälkeläisiä, kuin nuorilla sonneilla ilman jälkeläisiä. Myös Takedan ym. (2020) tutkimuksessa jäl-
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keläisten määrän kasvu nosti jalostusarvojen ennusteiden välistä korrelaatiota genotyypitetyillä son-

neilla. Suurempi määrä jälkeläisiä lisää käytettävän informaation määrää ja parantaa korrelaatiota. 

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että sonnin saadessa tytärinformaatiota sen jalostusar-

vojen ennusteiden luotettavuus paranee ja ero EBV:n ja GEBV:n välillä pienenee. Tulosten kohdalla 

täytyy kuitenkin myös huomioida sonnien pieni määrä. Sonneja, joilla oli yli 20 jälkeläistä, oli huo-

mattavasti enemmän kuin sonneja, joilla ei ollut jälkeläisiä. Tällä saattoi olla vaikutusta havaittuihin 

korrelaatioihin. Ei-geno-tyypitetyillä sonneilla jälkeläisten määrällä ei havaittu samankaltaista vaiku-

tusta.  

 

Kaikki lasketut korrelaatiot LSK-eläimille vaikuttivat olevan korkeampia kuin vastaavissa aiemmissa 

tutkimuksissa. Tähän todennäköisesti vaikuttaa genotyyppiaineiston puutos aikaisemmilta vuosilta. 

Koska genotyypitettyjä eläimiä ei ole ollut, EBV ja GEBV ovat aiemmilta vuosilta käytännössä sama 

arvostelu. Genotyyppitiedon kertyessä ero EBV:n ja GEBV:n välillä kasvaa.  

 

6.4 Validaatio 

 

Validaatiossa eläimen oma havainto poistettiin aineistosta ja jalostusarvomallit laskettiin kyseiselle 

eläimelle ilman tätä havaintotietoa. Validaatiossa ennustetut perinteiset arvot (vEBV) ovat siis peri-

aatteessa eläimen vanhempien keskiarvo ja validaation genomiset arvot (vGEBV) sisältävät tiedon 

vanhempien jalostusarvoista sekä lehmän oman DNA-määrityksestä saatavan ennusteen. EBV ja 

GEBV vastaavasti sisältävät edellä mainitut tiedot sekä eläimen oman havaintotiedon. 

 

Ero perinteisten (EBV) ja genomisten jalostusarvojen ennusteiden (GEBV) regressiokertoimessa (b1) 

sekä arvostelujen keskimääräisessä erotuksessa ja täten mallien harhattomuudessa oli pieni. EBV:n 

regressiokerroin oli kuitenkin hieman lähempänä yhtä kuin GEBV.n eli EBV oli harhattomampi. Ide-

aalitilanteessa regressiokerroin on yksi, jolloin validaatiossa on onnistuttu ennustamaan arvot oikein 

(Lourenco ym. 2014). Molemmilla malleilla regressiokertoimet olivat hieman pienempiä ja täten lä-

hempänä yhtä kuin Koivula ym. (2014) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin ayrshirelehmiä. Myös 

Jorjani ym. (2012) sonneilla tehdyn GEBV-validaation regressiokerroin oli kauempana yhdestä 

(0,94) kuin tässä tutkimuksessa. Lourenco ym. (2014) tutkimuksessa regressiokertoimet ensimmäisen 

laktaation maitotuotokselle olivat 0,86 (EBV) ja 0,98 (GEBV). Kyseisessä tutkimuksessa ero mallien 

välillä oli suurempi ja arvot erosivat yhdestä enemmän kuin tässä tutkimuksessa. Myös Lourenco ym. 

tekivät validaation sonneilla, jolla on todennäköisesti vaikutusta tuloksiin, kun niitä verrattaan tähän 

lehmillä tehtyyn validaatioon. Lisäksi validaatiomenetelmien erolla on vaikutusta, kun tämän tutki-
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muksen tuloksia verrataan muihin tutkimuksiin. Toinen harhaa kuvaava parametri tutkimuksessa eli 

validaatioarvojen ja koko aineistosta laskettujen arvojen keskimääräinen erotus oli hieman suurempi 

GEBV:llä kuin EBV:llä.  

 

Selitysaste (R2) kuvaa mallien luotettavuutta (Lourenco ym. 2014). Selitysaste oli GEBV:llä 9,5 % 

korkeampi kuin EBV:llä, mikä viittaa GEBV:n parempaan luotettavuuteen. Genomitiedon lisääminen 

malliin siis nosti jalostusarvojen ennusteiden luotettavuutta. Vastaava on todettu aiemmissa tutki-

muksissa, mutta lukujen vertaaminen edeltäviin tutkimuksiin on haastavaa validaatiomenetelmien 

eroavaisuuksien takia. Koivula ym. (2014) tutkimuksessa maitotuotokselle lasketun GEBV:n selitys-

aste oli 12 % korkeampi kuin EBV:n ja Koivula ym. (2012) tutkimuksessa vastaava luku oli 13 %. 

Molemmat tutkimukset oli tehty huomattavasti suuremmalla eläinryhmällä kuin tässä tutkimuksessa, 

mikä viittaa siihen, että suuremmassa populaatiossa genomitiedosta on enemmän hyötyä. Myös 

Lourenco ym. (2014) tutkimuksessa GEBV:llä oli korkeampi selitysaste kuin EBV:llä kaikissa tut-

kituissa ominaisuuksissa riippumatta tarkasteltujen eläinten määrästä, mutta ero oli suurempi eläin-

määrän ollessa isompi. Samoin selitysasteet olivat isompia tutkitun populaation ollessa suurempi. 

Huolimatta pienestä LSK-eläinten määrästä, EBV:n ja GEBV:n selitysasteissa oli huomattava ero. 

Tähän vaikuttanee valittu validaatiomenetelmä (LOO), joka valittiin juuri populaation pienen koon 

takia. Mikäli menetelmä olisi ollut eri, selitysasteet ja niiden välinen ero olisivat mahdollisesti olleet 

pienempiä. 

 

Korrelaatio kahden mallin välillä oli GEBV:llä hieman EBV:tä korkeampi. Validaatiossa laskettu ar-

vojen välinen korrelaatio ei ole arvosteluvarmuus, vaan korrelaatio kahden arvostelun välillä (Legarra 

ja Reverter 2018). Molemmissa arvosteluissa on mukana vanhempien keskiarvo ja koko aineistosta 

lasketussa arvostelussa on sen lisäksi lehmän havainto. EBV:lle laskettu korrelaatio 0,819 tarkoittaa, 

että lehmien arvosteluvarmuus havainnon kanssa oli 22 % korkeampi kuin ilman havaintoa. Toisin 

sanoen havainto paransi perinteisten jalostusarvojen ennusteiden arvosteluvarmuutta 22 %. Vastaa-

vasti genomisilla arvoilla luku oli 14 %. Tämä viittaa siihen, että ennustettaessa jalostusarvoja ilman 

havaintotietoja, niiden arvosteluvarmuus on jo valmiiksi korkeampi genomisilla kuin perinteisillä ja-

lostusarvojen ennusteilla. Ero on melko pieni, mutta tähän vaikuttanee genotyypitettyjen eläinten pie-

ni lukumäärä. Lehmän oman havainnon sisällyttäminen malliin kuitenkin paransi sen jalostusarvojen 

ennusteiden arvosteluvarmuutta sekä perinteisillä, että genomisilla ennusteilla. 

 

Validaation tulokset viittaavat siihen, että genomitiedolla on vaikutusta LSK:n jalostusarvojen ennus-

teiden laskennassa ja se näyttää parantavan arvojen luotettavuutta. Populaation koko näyttäisi myös 



31 
 

vaikuttavan siihen, kuinka paljon genomitiedosta on hyötyä. Suuremmalla populaatiolla ja isommalla 

määrällä genotyypitettyjä eläimiä genomitiedolla on enemmän vaikutusta (VanRaden ym. 2009, 

Lourenco ym. 2014). LSK:n pienessä populaatiossa genomiarvostelussa täytyy ottaa huomioon myös 

sukusiitos. Sukupolvien välisen ajan lyhentyessä ja geneettisen edistymisen nopeutuessa genomiar-

vostelun myötä parhaiden eläinten käyttö yleistyy ja täten sukusiitoksen riski kasvaa. Tämän takia on 

tärkeää käyttää jalostuksessa useita sukulinjoja, vaikka ne olisivatkin hieman heikompia tuotosomi-

naisuuksiltaan.    

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Länsisuomenkarja on maitotuotokseltaan heikompi kuin kaupalliset valtarodut, mutta suomenkarja-

roduista se on korkeatuottoisin. LSK:n tuotos on myös selvässä nousussa, joten potentiaalia korkeam-

malle tuotokselle on.  Genomiarvostelun käyttöönotto LSK:lla voisi edistää tätä tuotoksen kasvua en-

tisestään. Tämän tutkimusten tulosten perusteella genomiaineiston lisääminen länsisuomenkarjan ja-

lostusarvosteluun lisää arvostelun luotettavuutta pienestä populaatiosta huolimatta. Genomitiedon li-

säksi myös fenotyyppihavaintojen kerääminen on tärkeää, sillä tässäkin tutkimuksessa huomattiin ha-

vainnon nostavan EBV:n ja GEBV:n välistä korrelaatiota. Referenssipopulaation kasvattaminen eli 

havaintojen ja genomiaineiston kerääminen useammilta yksilöiltä parantaisi LSK:n genomiarvoste-

lun luotettavuutta.  

 

Sonneille saadut tulokset eivät tässä tutkimuksessa olleet luotettavia pienen otoskoon takia. LSK-son-

nien populaation kasvattaminen riittävän suureksi voi olla hankalaa pienen kokonaispopulaation ta-

kia. LSK-sonneja on keinosiemennyskäytössä rajoitetusti, eikä tilasonnien määrä ole myöskään kovin 

suuri. Tämä rajoittaa genomitiedon saamista sonneilta. LSK:n genomiarvostelussa voisikin siis olla 

tarve keskittyä lehmien genotyypitykseen. Lehmien geneettinen edistyminen on hitaampaa kuin 

sonnien, sillä lehmien jälkeläisten määrä on huomattavasti rajoitetumpi. Alkionsiirron myötä kuiten-

kin myös lehmiltä voidaan saada yhä useampia jälkeläisiä. Parhaimmilta LSK-lehmiltä voitaisiin näin 

alkionsiirrolla saada useita hyviä jälkeläisiä, jolloin LSK:n geneettinen edistyminen nopeutuisi. 
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