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Pitkäkarvaisen collien 
jalostuksen tavoiteoh-
jelman tarkoituksena 
on koota samaan jul-
kaisuun tieto rodun 

taustoista ja nykytilanteesta 
sekä jalostuksen suunnittelusta 
nykytilanteesta eteenpäin. Ja-
lostuksella tarkoitetaan perin-
nöllisten tekijöiden perusteella 
suoritetulla määrätietoisella 
valinnalla ja suunniteilluilla pa-
rituksilla aikaansaatua eläin-
kannan laadun paranemista. 
Jalostuksen tavoiteohjelman 
avulla voidaan määrätietoisesti 
seurata ja ohjata rodun jalos-
tusta.

Rotumääritelmän avulla 
luodaan raamit rodun luonteel-
le ja ulkonäölle. Kasvattajille 
on ensiarvoisen tärkeää tuntea 
rotumääritelmä ja koko kannan 
tilanne siihen nähden sekä ym-
märtää, millaisia heidän omat 
jalostusyksilönsä ovat suhteessa 
koko kantaan. Erityisen tärkeää 
on tuntea myös rodun terveys-
tilanne ja pyrkiä jatkuvasti pa-
rantamaan sitä. 

Pitkäkarvaiselle colliel-
le hyväksyttiin uudistettu ro-
tumääritelmä vuonna 2011. 
Kokonaisvaltainen jalostus-
suunnitelma laadittiin collieil-
le ensimmäistä kertaa vuonna 
1985, ja sitä on muutettu vuonna 
2000. Jalostuksen tavoiteohjel-
ma koottiin Suomen Kennelliit-

to ry:n ohjeiden mukaisesti en-
simmäistä kertaa vuonna 2008. 
Colliet liitettiin PEVISA-ohjel-
maan 1.7.1986, jolloin alettiin 
vaatia lonkkakuvauslausunto 
rekisteröitävien pentujen van-
hemmilta. Vaatimus CEA-sai-
raudesta annetusta silmätar-
kastuslausunnosta lisättiin 
PEVISA-ohjelmaan 1.1.1988. 
Nykyisin alle 1-vuotiaana tutkit-
tujen koirien silmätarkastuslau-
sunnot ovat voimassa vain yh-
den vuoden tutkimuspäivästä. 
1.1.2014 alkaen pitkäkarvaisen 
collien PEVISA-ohjelma muut-
tuu siten, että jalostukseen käy-
tettävillä koirilla tulee olla sekä 
voimassa oleva silmätarkastus-
lausunto, lonkkakuvauslausun-
to että kyynärkuvauslausunto. 
Lonkkanivelten raja-arvo on C 
siten, että C-lonkkaista koiraa 
voidaan käyttää yhdessä terveen 
(A tai B) kanssa. Kyynärnivelten 
osalta raja-arvo on kyynärnivel-
dysplasian aste 1. 

Ensimmäinen pitkäkarvai-
nen collie tuotiin Suomeen jo 
1800-luvun lopulla. Rodusta ke-
hittyi vähitellen yksi suosituim-
mista roduista. Pitkäkarvaisen 
collien rekisteröintimäärät ovat 
tasoittuneet viimeisen kym-
menen vuoden aikana, ja rotu 
ei enää ole kymmenen eniten 
rekisteröidyn rodun joukossa. 
Terveystilanne on kohtuullisen 
hyvä: Lonkkaniveldysplasiaa 
esiintyy noin viidenneksellä ro-
dun edustajista ja muut vakavat 
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sairaudet ovat melko harvinai-
sia. CEA-silmäsairaus on laa-
jasti levinnyt, mutta useimmilla 
koirilla todetaan sairauden lie-
vin muoto, joka ei vaikuta koi-
ran näkökykyyn eikä aiheuta 
koiralle oireita. Autoimmuuni-
taudeista tunnetuinta, haiman 
vajaatoimintaa, esiintyy kannas-
sa alle prosentilla, eikä sairau-
den esiintyvyys tiettävästi ole 
kasvanut viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. 

Rodun luonnetta mitataan 
luonnetestin, MH-kuvauksen 
ja palveluskoirakokeiden avul-

la. Luonnetestitulosten perus-
teella pitkäkarvaisten colliei-
den suurimmat heikkoudet 
ovat puutteet toimintakyvyssä 
ja taisteluhalussa. Myös rodun 
kovuutta ja laukauspelotto-
muutta pitäisi lisätä. Pitkäkar-
vaisen collien käynnit ja hy-
väksytyn tuloksen saaneiden 
koirien määrä palveluskoi-
rakokeissa ovat romahtaneet 
viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden aikana samalla kun 
muut harrastusmuodot  ovat 
yleistyneet ja näyttelyharras-
tus on säilyttänyt suosionsa. 
Viimeisten vuosien aikana on 
kuitenkin ollut havaittavissa 

hieman positiivista kehitystä 
palveluskoirakoekäyntien suh-
teen. 

Tavoiteohjelman avulla 
on tarkoitus ohjata kasvattajia 
tekemään jalostusvalintojaan 
niin, että rodun keskitaso pa-
rantuisi, erityisesti luonteen 
osalta, samalla säilyttäen popu-
laation geenipooli laajana. Tie-
don kerääminen ja sen tehokas 
jakaminen ovat avainasemassa 
tähän pyrittäessä. Rotujärjestön 
strategioissa on kerrottu yksi-
tyiskohtaisemmin, kuinka tähän 
tavoitteeseen pyritään.
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2.1 Rodun synty 
ja kehittyminen

Rodun synty  ja  kehittyminen

Rodun alkuperän 
tunteminen on tär-
keää sen alkuperän 
ymmärtämiseks i . 
Collie on peräisin 

Skotlannista, jossa sen juuret 
paimenkoirana ovat hyvin van-
hat. Brittein saarilla paimenet 
tarvitsivat koiraa, joka kestävän 
rakenteensa ansiosta pystyi 
työskentelemään pitkiä päiviä. 
Saarten kosteiden sääolosuhtei-
den vuoksi koiran karvan täytyi 
olla tiheää, hyvin suojaavaa ja  
vedenpitävää. Koiran luonteen 
tuli olla lempeä, se ei saanut 
olla aggressiivinen tai pelokas.

Paimenkoirat ovat toden-
näköisesti rantautuneet Brittein 
saarille roomalaisten mukana. 
Brittiläisten paimenkoirarotu-
jen syntyhistoria on kuitenkin 
hämärän peitossa, sillä tavallis-
ten ihmisten apuna toimivista 
paimenkoirista ei ole pidetty 
kirjaa yhtä hyvin kuin esimer-
kiksi aatelisten metsästyskoi-
rista. Islannista 1700– ja 1800-
lukujen vaihteessa tuotujen 
koirien uskotaan vaikuttaneen 
merkittävästi collierodun ke-
hitykseen. Collie on todennä-
köisesti kehittynyt ajan myötä 
vanhoista brittiläisistä koirista, 

joihin on sekoittunut muual-
ta tullutta verta. Collierodun 
alkuperää ei voida päätellä 
myöskään nimestä, jolla on ol-
lut eri muotoja aikojen saatos-
sa. Margaret Osbornen (1986) 
mukaan muinaisenglannin 
kielen mustaa tarkoittava sana 
”col” tai ”colley” ovat todennä-
köisimpiä vaihtoehtoja rodun 
alkuperäiseksi nimeksi. Colliet 
paimensivat mustanaamaisia 
colley-lampaita, jotka olivat 
Skotlannin yleisin lammasro-
tu. Nimi saattaa juontaa myös 
Brittein saarten ensimmäisten 
asukkaiden, kelttien, käyttämän 
gaelin kielen sanasta ”collie”, 
joka tarkoittaa hyödyllistä, viita-
ten koirien käyttöön paimenta-
vina koirina. Sanaa ”colley” on 
käytetty jo vuonna 1617, mutta 
muotoon ”collie” se muutettiin 
vasta 1900-luvun alussa.

Ulkonäöltään alkuperäi-
nen collie muistutti enemmän 
nykypäivän bordercollieta kuin 
collieta. Sillä oli lyhyempi pää, 
leveämpi kallo ja selvempi ot-
sapenger. Alkuperäisiä vaati-
muksia olivat kestävä rakenne, 
terveys, työ- ja oppimiskyky, 
uskollisuus isännälle sekä vai-
keisiin ilmasto-olosuhteisiin 



Rodun tausta

7
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

sopeutuminen. Luonteen tuli olla myös lempeä, 
älykäs ja kiltti.

Paimenkoirista kiinnostuttiin alkujaan vain 
työkoirina. Brittiläisten paimenkoirarotujen ul-
komuotojalostus alkoi, kun kuningatar Victoria 
kiinnostui roduista. Kuningatar Victorialla oli 
monia lyhyt- ja pitkäkarvaisia collieita, ja hänen 
koiristaan pidettiin tarkkaa kirjaa. Victorian colli-
en Noblen (synt. 1872) isoäiti oli Bess, jonka väite-
tään olevan kuuluisan Trefoilin emä. Kuningatar 
lähetti monia koiria esimerkiksi Pohjois-Ame-
rikkaan, ja ne herättivät paljon kiinnostusta kau-
neutensa ja aatelisen taustansa vuoksi. Collieen 
on risteytetty 1800-luvulla ainakin gordonin- ja 
irlanninsetteriä värien parantamiseksi sekä bor-
zoita pään pituuden vuoksi.

Colliet esiintyivät ensimmäisen kerran näytte-
lyssä Birminghamissa vuonna 1860. Collie osallis-
tui luokkaan ”kaikenlaiset paimenkoirat”. Colliet 
esitettiin näyttelyissä erilaisilla nimillä vielä 1800-
luvun loppupuolelle asti. Näyttelyn järjestäjästä 
riippui, arvosteltiinko sileä- ja pitkäkarvaiset col-
liet yhdessä vai erikseen. Kennelklubin kantakir-
joissa koirat jaettiin pitkä- ja lyhytkarvaiseen sekä 

lyhythäntäiseen collieen, joista viimeinen viittaa 
vanhaanenglanninlammaskoiraan. Vuoden 1871 
Birminghamin näyttelyssä sileä- ja pitkäkarvaiset 
colliet erosivat näyttelykehissä omiksi roduikseen. 
Pitkä- ja sileäkarvainen collie kirjattiin ensim-
mäisen kerran oikeilla ja vakiintuvilla nimillään 
Kennelklubin kantakirjaan vasta vuonna 1895. 
Ensimmäisen pitkäkarvaisen collien rotumääri-
telmän kokosi The Collie Club, joka perustettiin 
vuonna 1881.

Tricolour-värinen Trefoil (synt. 1873) on 
vaikuttanut eniten collierotuihin: se on lähes 
jokaisen nykypäivän pitkä- ja lyhytkarvaisen col-
lien esi-isä. Useimmiten Trefoil löytyy koirien 
sukutauluista poikansa Ch Charlemagnen (synt. 
1879) kautta. Rodun historiassa on suuresti vai-
kuttanut myös vuonna 1962 syntynyt Dazzler of 
Dunsinane. Uros itse ei jättänyt erityisen suurta 
jälkeläismäärää, mutta sen jälkeläisiä käytettiin 
runsaasti siitokseen. Dazzler of Dunsinaneen 
myös linjattiin erittäin vahvasti, ja uros esiin-
tyykin lukemattomia kertoja nykyisten koirien 
sukutauluissa. Tämän päivän pitkäkarvaisten 
collieiden eurooppalaisessa kannassa on vain 
muutamia sukuja, jotka eivät polveudu Dazzler 
of Dunsinanesta.
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Nykyinen käy ttötarkoitus
K anta Suomessa

2.2 Nykyinen 
käyttötarkoitus

Collie on helppohoi-
toinen ja ystävälli-
nen rotu, joka sopii 
harrastus- ja seura-
koiraksi. Se on kool-

taan moneen tarkoitukseen 
sopiva, keskikokoinen koira: 
uroksen säkäkorkeus 56–61 cm 
ja nartun 51–56 cm. Pitkäkar-
vainen collie on ollut pitkään 

yksi maamme suosituimmista 
koiraroduista.

Collien käyttö alkuperäiseen 
paimentehtävään on käynyt 
erittäin harvinaiseksi yhteis-
kunnan muututtua. Tänä päivä-
nä collien pääasiallisin tehtävä 
on olla monipuolinen harras-

tuskoira ja perheenjäsen. Ai-
empia työtehtäviä ovat tulleet 
korvaamaan monet koirahar-
rastuksen muodot kuten pal-
veluskoirakoe, tottelevaisuus-
koe ja agilitykilpailut. Collien 
vahvuutena voidaan pitää sen 
soveltuvuutta samanaikaisesti 
perhekoiran ja harrastuskoiran 
tehtävään.

2.3 Kanta Suomessa

Ensimmäinen Suo-
meen tuotu pitkä-
karvainen collie oli 
Lord Aberdeen, jonka 
tilanhoitaja Heinbur-

ger tuotti Skotlannista vuonna 
1889. Samoihin aikoihin Joki-
oisten kartano tuotti collieita 
Englannista ja Skotlannista pai-
mennustehtäviin. Rotua kutsut-
tiin Suomessa nimellä skotlan-
ninpaimenkoira, ja sen edustajia 
osallistui Suomen Kennelklubin 
ensimmäiseen näyttelyyn Hel-
singissä vuonna 1891. Kasva-
tustyö oli vähäistä 1900-luvun 
alussa ja collieita rekisteröitiin 

vain muutamia kymmeniä vuo-
dessa. Vuosisadan puolivälissä 
kasvattaminen lisääntyi ja koiria 
tuotiin runsaasti Englannista, 
Ruotsista ja Norjasta. Pitkäkar-
vaisten collieiden vuosittaiset 
rekisteröinnit ovat vaihdelleet 
vuosikymmenten aikana tuhan-
nen yksilön molemmin puolin. 

Seuraavan sivun kuvassa on 
esitetty rekisteröintimäärät vuo-
sina 1963–2011. Vuosituhannen 
alusta alkaen kanta on vakiintu-
nut noin 700 vuosittaisen rekis-
teröinnin tuntumaan, eli noin 

puoleen rodun suomalaisen 
historian 1960–1970 -luvulle ja 
1990-luvulle osuvista rekiste-
röintimäärien huippuvuosista.

Vuodesta 2010 alkaen on 
ollut mahdollista siirtää sileä-
karvaisista vanhemmista pol-
veutuvat ilmiasultaan pitkäkar-
vaiset yksilöt pitkäkarvaisiksi 
collieiksi. Siirtoon vaaditaan 
pentuna ja aikuisena tehty vi-
rallinen silmätarkastus, jonka 
tulos on CEA-vapaa (ei muita 
vakavia löydöksiä). Puuttuva 
pentutarkastus voidaan kor-
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vata CEA-geenitestillä, jonka 
tuloksen tulee olla normaali 
tai kantaja. Testi pitää suorittaa 
eläinlääkärin tai muun viralli-
sen näytteenottoon oikeutetun 
henkilön ottamasta näytteestä. 
Koiran tulee olla virallisesti 
lonkkakuvattu ja tuloksen A 
tai B. Ulkomuodon arviointiin 

tarvitaan sileä- ja pitkäkarvai-
sille collieille oikeudet omaava 
ulkomuototuomari, joka arvioi 
täyttyvätkö seuraavat ehdot: 
Koira on yleiskunnoltaan hyvä, 
terverakenteinen ja luonteensa 
puolesta lähestyttävissä. Lisäk-
si tuomari arvioi, onko koira 
rotutyypiltään siinä määrin oi-

kea, että tuomari voisi arvioida 
antavansa koiralle näyttelyssä 
laatuarvosteluarvosanan EH, 
kun karvan pituutta ei oteta 
huomioon.

Siirtoja on tehty vuoteen 2012 
mennessä kaksi kappaletta.

Kuva 1. Pitkäkarvaisen collien rekisteröintien kehitys vuosittain.
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Suomen Collieyhdistys 
– Finlands Collieföre-
ning ry (myöhemmin 
myös SCY) on pe-
rustettu vuonna 1946 

ja se toimii pitkäkarvaisten ja 
sileäkarvaisten collieiden ro-
tujärjestönä. Sen tehtävänä on 
herättää harrastusta collierotui-
hin maassamme, edistää rodun 
jalostamista ja oikeaa kasvatus-
ta sekä toimia collieharrastajien 
yhdyssiteenä. 

Tarkoitustaan SCY  to-
teuttaa käytännössä tekemällä 
yhdistyksen toimialaan kuulu-
vaa valistustyötä julkaisemalla 
Colliesanomat-jäsenlehteä ja 
ylläpitämällä yhdistyksen in-
ternet-sivuja sekä  järjestämällä 
keskustelu-, neuvonta- ja kou-
lutustilaisuuksia, kursseja, näyt-
telyitä, kokeita ja kilpailuja.

Suomen Collieyhdistys ry 
tarjoaa jalostusneuvontaa, pyr-
kii levittämään oikeita käsityksiä 
kenneltoiminnan merkityksestä 
harrastajille, yleisölle ja julkisel-
le vallalle. Yhdistys seuraa ken-
neltoimintaan liittyvää kehitystä 
niin kotimaassa kuin ulkomailla 
ja tekee alan kehittämiseen liit-
tyviä aloitteita. SCY ylläpitää 
yhteyksiä jäseniinsä, alan kes-
kusjärjestöön, kennelpiireihin 
ja muihin kennelyhdistyksiin 
sekä antaa tarvittaessa lausun-
toja ja muuta apua järjestön 
toimialan puitteissa, ulkomuo-

totuomarikoulutuksessa, sekä 
koetuomarikoulutuksessa.

Yhdistyksen toiminta kä-
sittää koko maan, mutta eri 
puolilla Suomea on 11 alaosas-
toa, jotka järjestävät paikallista 
toimintaa. Alaosastoilla ei ole 
erillisiä jäseniä, vaan alaosasto-
jen toiminta on avointa kaikille 
pääyhdistyksen jäsenille. En-
simmäinen alaosasto perustet-
tiin vuonna 1966.

Yhdistys kokoontuu vuosit-
tain kahteen varsinaiseen koko-
ukseen. Yhdistyksen hallinnosta 
vastaa syysvuosikokouksen va-
litsema hallitus. Hallitus asettaa 
tarpeellisen määrän alaisuudes-
saan toimivia toimikuntia. Koko 
yhdistyksen jäsenmäärä oli vuo-
den 2011 lopussa 1645 jäsentä.

Yhdistys on Suomen Ken-
nelliitto ry:n (SKL), Suomen 
Palveluskoiraliitto ry:n  (SPKL), 
Suomen Agilityliitto ry:n (SAGI) 
sekä Suomen Valjakkourheili-
joiden liitto ry:n  (VUL) jäsen-
yhdistys.
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Suomen Collieyhdistys ry:n organisaatio 1.1.2012–31.12.2012.

SCY vuosikokous (2 x vuosi)

Hallitus Talous- ja työvaliokunta

Muut toimikunnat:
Lehti-, Nuoriso- ja 
Ständitoimikunta

www-sivut ja ylläpito

Foorumin ylläpito

Hallituksen ja 
yhdistyksen nimetyt 

laji- ja toiminnekohtaiset 
yhdyshenkilöt:

ulkomaanasiat 
SKL valtuusto 

SKL
SPKL 
SAGI 
VUL

toimikunnat

Lajitoimikunnat:
PK, TOKO & AGI

Työryhmät:
Paimennus, MH, Intranet

Toimikuntakohtaiset
- puheenjohtaja

- sihteeri
- rahastonhoitaja

Alaosastojen 
nimetyt lajitoimi-

kuntakohtaiset 
yhdyshenkilöt

Jalostustoimikunta

Pentuvälitys
Ulkomuoto

Näyttely
Collikka

Tulos-
toimikunta

Alaosastot (11 kpl)

Vuosikokous

Alaosastojen nimetyt 
hallitukset + niiden 

ulkopuoliset 
toimihenkilöt

Alaosastojen nimetyt 
lajitoimikuntakohtaiset 

yhdyshenkilöt

Jäsenasiat & tuotemyynti
(Laserma)

Rahastonhoitaja
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3.1 Jalostustoimikunnan 
organisaatio

Jalostustoimikunnan organisaat io

Rotujärjestön jalos-
tustoimikunta on 
aloittanut toimin-
tansa vuonna 1960, 
jolloin sen nimi oli 

siitosneuvosto. Nykyään toimi-
kuntaan kuuluu kuusi jäsentä, 
joista yksi jäsen on puheenjoh-
taja. Hallitus valitsee jalostus-
toimikunnan jäsenet kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen jalostustoimi-
kunta valvoo ja ohjaa sekä pitkä- 
että sileäkarvaisten collieiden 
jalostusta. Toiminnan pääpaino 

on informaation keräämisessä 
ja tuottamisessa rotujen kasvat-
tajien ja harrastajien käyttöön, 
vasta-alkajien ja tulevien uusi-
en harrastajien valistamisessa 
ja ohjaamisessa, toiminta- ja 
kehitystuloksista tiedottami-
sessa, sekä jalostusneuvonnan 
(urosehdotukset) antamisessa 
sitä haluaville rotujemme har-
rastajille. Jalostustoimikunta 
koostaa koirista erilaisia tiedos-
toja, joista koostetaan vuosittain 
yhteenvetoja jäsenistölle. Niistä 
selviää koirien viralliset terve-
ys-, koe-, jalostustarkastus- sekä 
näyttelytulokset sekä jalostus-

toimikunnan tekemien terveys- 
ja kasvattajakyselyiden tulokset. 
Jalostustoimikunta huolehtii 
jäsenistöön kohdistuvasta va-
listustoiminnasta laatimalla 
jalostustyötä, kasvatusta sekä 
toimikunnan omia työskentely-
periaatteita koskevia artikkeleita 
ja tiedotuksia Colliesanomissa. 
Jalostuksellisesti merkittävim-
mistä poikkeusluvista toimikun-
ta valmistaa päätösehdotukset 
vietäväksi edelleen yhdistyksen 
hallituksen käsiteltäviksi ja vah-
vistettaviksi. Jalostustoimikunta 
seuraa sekä kotimaassa että ul-
komailla tapahtuvaa kehitystä.



Järjestö-
organisaatio 

ja sen historia

13
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie



14
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

4 
N

yk
yt

ila
nn

e

4.1 Populaation 
rakenne ja 
jalostuspohja

Populaation rakenne 
ja  ja lostuspohja

Pitkäkarvainen collie 
on maailmanlaajui-
sestikin yleinen rotu. 
Geenipoolin liialli-
nen kapeneminen 

ja siitä seuraavat haittavaiku-
tukset ovat kuitenkin varteen-
otettava huolenaihe myös col-
lierodussa. Kannan koko on 
suuri, mutta jalostuskäyttöön 
siitä päätyy vain suhteellisen 
pieni osa. Kautta historian ro-
dussa on myös esiintynyt sii-
tosmatadoreja, joskin tällä het-
kellä suuntaus näyttäisi olevan 
kohti eri yksilöiden laajempaa 
käyttöä. Tulevaisuuden kannal-
ta merkitystä populaatioraken-
teelle on kuitenkin vain sillä, 
minkä yksilöiden perimä säilyy 
kannassa sukupolvesta toiseen, 
ja millaisilla frekvensseillä. 
Siten käytetyimpien jalostus-
urosten jälkeläismäärien lisäk-
si tulisi huomiota kiinnittää 
yleisimpien isoisien esiintyvyy-
teen kannassa ja jalostukseen 
runsaasti käytettyjen koirien 
keskinäiseen sukulaisuuteen. 
Jalostuskoirien keskinäisen su-
kulaisuuden kasvaessa koko po-
pulaation sukusiitosaste nou-
see nopeasti, vaikka yksittäisiä 

yhdistelmiä suunniteltaessa 
vältettäisiinkin liian voimakas-
ta sukusiitosta lähisukupol-
vissa. Samalla monipuolisten 
jalostusvalintojen tekeminen 
seuraavissa sukupolvissa vai-
keutuu huomattavasti. 

Oheisissa taulukoissa on 
esitetty mitattavissa olevia pit-
käkarvaisen collien populaatio-
rakenteesta kertovia lukuja.

Taulukosta voidaan havaita 
rekisteröintimäärien vähenty-
neen huomattavasti 1990-luvun 
huippuvuosista, jolloin pitkä-
karvaisia collieita rekisteröitiin 
yli 1500 yksilöä vuosittain. Käy-
tettyjen jalostusurosten määrä 
suhteessa populaatiokokoon on 
hieman kasvanut kertoen siitä, 
että uroksia on alettu käyttää 
hieman laajemmalla rintamalla. 
Urosten ja narttujen määrässä 
on kuitenkin edelleen havait-
tavissa selkeä epäsuhta: uroksia 
on jalostuskäytössä huomatta-
vasti narttuja vähemmän. Ide-
aalipopulaatiossa jokaisella syn-
tyvällä pentueella olisi eri isä ja 
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emä, jolloin urosten ja narttujen 
suhde olisi yhden suhde yhteen. 
Käytännössä tämä ei koiranja-
lostuksessa koskaan toteudu, 

mutta oleellista on välttää sa-
mojen urosten käyttöä erityisen 
runsaasti lyhyellä ajanjaksolla. 
Astuttamalla iso osa nartuista 

samoilla uroksilla menetetään  
myös monien suvuiltaan arvok-
kaiden narttujen jalostusarvo 
tulevilta sukupolvilta.

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Pennut (kotimaiset) 637 629 726 665 694 693 717 740 634 591

Tuonnit 20 26 31 28 30 21 32 17 21 11

Rekisteröinnit yht. 657 655 757 693 724 714 749 757 655 602

Pentueet 139 134 153 132 146 139 142 149 131 128

Pentuekoko 4,6 4,7 4,7 5 4,8 5 5 5 4,8 4,6

Kasvattajat 85 85 109 89 103 94 90 95 92 82

Jalostukseen käytetyt eri urokset

Kaikki 90 92 93 85 95 83 78 84 82 74

Kotimaiset 68 67 71 59 70 60 52 65 68 59

Tuonnit 16 19 15 18 17 16 19 15 13 12

Ulkomaiset 6 6 7 8 8 7 7 4 1 3

Keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 4 v 4 kk 4 v 6 kk 4 v 9 kk 4 v 3 kk 4 v 7 kk 5 v 1 kk 4 v 9 kk 5 v 1 kk 5 v 4 kk 5 v 4 kk

Jalostukseen käytetyt eri nartut

Kaikki 136 131 152 131 146 139 141 149 131 127

Kotimaiset 125 110 130 118 130 121 128 141 121 117

Tuonnit 11 21 22 13 16 18 13 8 10 10

Keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 3 v 9 kk 3 v 9 kk 3 v 7 kk 3 v 8 kk 3 v 10 kk 3 v 9 kk 3 v 9 kk 3 v 10 kk 4 v 3 kk 3 v 10 kk

Isoisät 126 138 151 123 140 137 134 131 135 130

Isoäidit 176 174 196 172 197 182 181 183 166 162

Kymmenen polven 
sukusiitosprosentti

8,2 % 9,4 % 9,5 % 9,4 % 10,4 % 11,2 % 10,6 % 11,3 % 12,0 % 11,5 %

Taulukko 1. Vuositilasto–rekisteröinnit. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestelmä. Sukusiitosasteet Riitta 
Lindström.
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Vuosi Kymmenen 
polvea

Sukupolvia 
ei rajoitettu

1992 12,7 % 16,8 %

1993 13,2 % 17,6 %

1994 12,5 % 17,2 %

1995 12,7 % 17,7 %

1996 13,1 % 18,4 %

1997 13,0 % 18,5 %

1998 13,0 % 18,7 %

1999 12,9 % 18,6 %

2000 13,8 % 19,5 %

2001 13,6 % 19,9 %

2002 11,5 % 17,6 %

2003 12,0 % 18,4 %

2004 11,3 % 17,6 %

2005 10,6 % 17,2 %

2006 11,2 % 17,9 %

2007 10,4 % 17,3 %

2008 9,4 % 16,2 %

2009 9,5 % 16,5 %

2010 9,4 % 16,7 %

2011 8,2 % 16,1 %

Taulukko 2. Keskimääräiset sukusiitosasteet vuosina 
1992–2011. Lähde: Riitta Lindström (Breedmate-oh-
jelma).

Kannan keskimääräisen sukusiitosasteen 
laskemiseen on tässä yhteydessä käytetty oma-
toimisesti täydennettyä KoiraNet-jalostustieto-
järjestelmän aineistoa koirien polveutumisesta, 
koska Suomen Kennelliiton tallentamat tiedot 
antavat erittäin puutteellisen, todellista tilannetta 
alhaisemman arvion. Sukusiitosasteet on lasket-
tu Breedmate- ja Pedigree Viewer -ohjelmilla, ja 
tiedosto sisältää yli 40 000 pitkä- ja sileäkarvais-

ta collieta. Pisimmät tiedossa olevat sukuhaarat 
ulottuvat aina 1900-luvun alkuun asti. Breedma-
te-ohjelman avulla voidaan rajata sukusiitosas-
teiden laskennassa huomioitavien sukupolvien 
määrä. Pedigree Viewer -ohjelman avulla voidaan 
huomioida sukusiitosasteiden ja sukulaisuuksien 
laskennassa kaikki saatavilla olevat sukupolvet. 
Pedigree Viewer -ohjelma laskee kahden koiran 
välisen sukulaisuuden käyttämällä Kempthornen 
metodia (Henning & Townsend, 2005). Kahden 
koiran keskinäinen sukulaisuus ilmaisee kuinka 
suuri osuus niiden geeniperimästä on identtistä 
alkuperää. Yksittäisen pentueen sukusiitosaste 
on vanhempien keskinäinen sukulaisuus jaettuna 
kahdella.

Keskimääräinen sukusiitosaste rodussa 
nousee jatkuvasti vuosien kuluessa, kun aineis-
toon tulee lisää samoista kantavanhemmista 
polveutuvia sukupolvia. Käytettävissä oleva su-
kutauluaineisto on kuitenkin määrältään rajalli-
nen, joten sukusiitosasteiden laskennassa tämä 
historiallinen sukusiitos ei loputtomasti nosta 
prosentteja. Uudempien sukupolvien väljem-
mät sukutaulut sekä lisääntyneet tuonnit ovat-
kin kääntäneet keskimääräisen sukusiitosasteen 
aineistossa laskuun tarkasteltavalla aikavälillä. 
Kannan keskimääräisen sukusiitosasteen kehi-
tys vuosittain on esitetty seuraavan sivun ylem-
mässä kuvassa.

Tuontikoirien avulla voidaan laajentaa kan-
nan geenipoolia. Pitkäkarvaisia collieita tuodaan 
ulkomailta muutamia kymmeniä vuosittain. Myös 
ulkomaisia jalostusuroksia käytetään jonkin ver-
ran. Tuontien ja ulkomaisten urosten osuus rekis-
teröityjen pentujen vanhemmista on 2000-luvun  
aikana kasvanut. Seuraavan sivun alemmassa 
taulukossa on esitetty tuontikoirien määrät vuo-
sittain sekä tuonti- ja ulkomaisten koirien osuus 
rekisteröityjen pentueiden vanhemmista.

Populaat ion rakenne 
ja  ja lostuspohja



Nykytilanne

17
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

Kuva 2. Vuosina 1992–2011 rekisteröityjen pitkäkarvaisten collieiden keskimääräisen sukusiitosasteen kehi-
tys.

Taulukko 3. Tuontikoirien määrät vuosittain sekä tuonti- ja ulkomaisten koirien osuus rekisteröityjen pentu-
jen vanhemmista. Lähde: Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmä.

Vuosi Määrä Osuus 
rekisteröidyistä

Jalostukseen käytetyt urokset Jalostukseen 
käytetyt nartut

Kaikki Tuonnit Osuus Ulkomaiset Osuus Kaikki Tuonnit Osuus

2002 11 1,8 % 74 12 16,2 % 3 4,1 % 127 10 7,9 %

2003 21 3,2 % 82 13 15,8 % 1 1,2 % 131 10 7,6 %

2004 17 2,2 % 84 15 17,8 % 4 4,8 % 149 8 5,3 %

2005 32 4,2 % 78 19 24,4 % 7 9,0 % 141 13 9,2 %

2006 21 2,9 % 83 16 19,3 % 7 8,4 % 139 18 12,9 %

2007 30 4,1 % 95 17 17,9 % 8 8,4 % 146 16 11,0 %

2008 28 4,0 % 85 18 21,2 % 8 9,4 % 131 13 9,9 %

2009 31 4,1 % 93 15 16,1 % 7 7,5 % 152 22 14,5 %

2010 26 4,0 % 92 19 20,7 % 6 6,5 % 131 21 16,0 %

2011 20 3,0 % 90 16 17,8 % 6 6,7 % 136 11 8,1 %
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Populaat ion rakenne 
ja  ja lostuspohja

Tuontikoirien vaikutus sukusiitosastetta alen-
tavasti toteutuu vain, jos niillä on sukutaulussaan 
todellisuudessa nykyisestä kannasta jo aikaisessa 
vaiheessa eriytyneitä linjoja. KoiraNet-jalostustie-
tojärjestelmä antaa tuontikoirien merkityksestä 

liian positiivisen kuvan, koska niiden sukutauluja 
on tallennettu tietokantaan vain kolme sukupol-
vea. Alla olevassa taulukossa esitetään tuonti- ja 
ulkomaisten koirien jälkeläisten sukusiitosasteet 
verrattuna koko kannan keskiarvoihin.

Taulukko 4. Tuonti- ja ulkomaalaisten koirien vaikutus kannan sukusiitosasteeseen vuosina 2002–2011. Suku-
siitosasteet on laskettu kymmenellä sukupolvella (Breedmate-ohjelma).

Vuosi Kaikki 
yhdistelmät

Toinen vanhemmista 
tuonti- tai ulkomainen koira

Molemmat vanhemmat 
tuonti- tai ulkomaisia koiria

2002 11,5 % 10,4 % 16,8 %

2003 12,0 % 9,2 % 23,2 %

2004 11,3 % 10,4 % 19,1 %

2005 10,6 % 12,1 % 18,1 %

2006 11,2 % 11,3 % 11,8 %

2007 10,4 % 9,9 % 16,0 %

2008 9,4 % 9,3 % 11,3 %

2009 9,5 % 8,6 % 10,0 %

2010 9,4 % 10,1 % 10,9 %

2011 8,2 % 7,6 % 12,2 %

Taulukosta havaitaan että 
tuontikoirien vaikutus ”uuden 
veren” saamiseksi kantaan on 
ollut todellisuudessa melko 
pieni. Tuontikoira-yhdistelmi-
en hyöty kannan geenipoolille 
riippuu paitsi niiden jälkeläis-
määristä, myös siitä millaisiin 
ja kuinka yleisiin sukuihin 
tuontikoiria yhdistetään, ja 
käytetäänkö jatkojalostukses-
sa uusiin tuontisukuihin koh-

distuvaa linjasiitosta vai ei. 
Toisistaan erillisten ja etenkin 
harvinaisempien sukuhaarojen 
säilyttäminen rodussa tulisikin 
olla yksi tärkeä huomion kohde 
jalostusvalinnoissa. Taulukon 
lukujen analysoinnissa näkyy 
tuontikoirayhdistelmien osalta 
selvä sukusiitosasteita nostava 
vaikutus Corydon-linjaisten ja 
Yhdysvalloista tuotujen tuonti-
koirien yhdistelmissä jo aikai-

semmin Suomessa olleeseen 
samansukuiseen materiaaliin:  
tuontikoira–kotimainen-yhdis-
telmien sukusiitosasteet ovat 
kuitenkin keskimäärin hieman 
rodun keskiarvoa alhaisem-
pia. Seuraavassa taulukossa 
on esitetty sukusiitosasteiden 
jakauma yhdistelmissä, joissa 
toisena tai molempina van-
hempina on ollut tuonti- tai 
ulkomainen koira.



Nykytilanne

19
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

Yhdistelmän 
sukusiitosaste Määrä Osuus

0,00 % - 3,13 % 180 7,7 %

3,13 % - 6,25 % 432 18,6 %

6,25 % - 12,50 % 1102 47,4 %

12,50 % - 25,00 % 483 20,8 %

25,00 % - 126 5,4 %

Yhteensä 2323

Taulukko 5. Vuosina 2002–2011 rekisteröityjen pen-
tujen keskimääräisten sukusiitosasteiden jakauma 
niissä yhdistelmissä, joissa toinen vanhemmista 
tai molemmat vanhemmat ovat olleet tuonti- tai 
ulkomaalaisia koiria. Sukusiitosasteet on laskettu 
kymmenellä sukupolvella (Breedmate-ohjelma).

Tavallisesti jalostussuunnitelmissa käytetty 
viiden polven sukutaulu on liian lyhyt ja kymme-
nen vuoden aikajakso riittämätön sukusiitoksen 
todellisten vaikutusten tarkastelemiseen rodussa. 
Yleisohje turvallisesta sukusiitosasteesta on alle 
6,25 prosenttia, joka vastaa serkusparitusta. Käy-
tännössä pitemmillä sukutauluilla tarkasteltuna 
suuri osa yhdistelmistä ylittää tämän ohjearvon, ja 
rodun keskiarvo nousee sen yli. Jalostusvalinnois-
sa kaukaisempien yksilöiden runsaskin kertautu-
minen jää usein vaille huomiota, kun yhdistelmä 
vaikuttaa näennäisesti ulkosiitokselta. Käytännössä 
varsinaisia ulkosiitos yhdistelmiä on nykyisellään 
pitkäkarvaisilla collieilla melko vaikeaa tehdä lu-
kuunottamatta muutamia erisukuisia tuontikoiria, 
joiden kohdalla on kuitenkin otettava huomioon 
niiden jo olemassa oleva jälkeläismäärä tai tulevai-

suudessa tapahtuva runsas käyttö sekä linjaami-
nen. Koska varsinaisten ulkosiitosyhdistelmien te-
keminen on melko vaikeaa, tulisi kasvattajien olla 
hyvin tietoisia niiden sukujen ominaisuuksista, 
jotka vaikuttavat jalostuskoirien taustoissa.

Pentuekoko on collieilla nykyään keskimää-
rin noin viisi. Muihin vastaaviin rotuihin verrat-
tuna se on hieman alhainen. Tähän voisi kenties 
hakea osasyytä rodun historiaan kuuluneista ge-
neettisistä pullonkauloista ja toisaalta hiljakseen 
tapahtuvasta geenipoolin kapenemisesta. Col-
lieilla tiedetään esiintyvän myös jonkin verran 
hedelmällisyysongelmia – voisiko kyseessä olla 
varoitus siitä, että sisäsiitosdepressio alkaa näkyä 
käytännössä?
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Populaat ion rakenne 
ja  ja lostuspohja

Jalostuspohja
Jalostuspohja per sukupolvi (4 vuotta)

Vuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Pentueet 558 565 570 559 576 561 550 529 506 514

Jalostukseen käytetyt eri urokset 231 224 212 202 205 198 191 195 202 192

Jalostukseen käytetyt eri nartut 425 438 434 422 426 410 395 383 374 383

Isät/emät 0,54 0,51 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,51 0,54 0,5

Tehollinen populaatio 
(prosenttia ideaalista)

443 
(40%)

443 
(39%)

429 
(38%)

413 
(37%)

418 
(36%)

403 
(36%)

388 
(35%)

386 
(36%)

388 
(38%)

383 
(37%)

Uroksista käytetty jalostukseen 5 % 7 % 8 % 8 % 9 % 9 % 9 % 9 % 8 % 8 %

Nartuista käytetty jalostukseen 11 % 17 % 19 % 21 % 23 % 22 % 24 % 23 % 23 % 22 %

Taulukko 6. Vuosina 2002–2011 rekisteröityjen pitkäkarvaisten collieiden populaatiorakenne sukupolvittain 
tarkasteltuna. Tehollista populaatiota on verrattu ideaalitilanteeseen, jossa kaikilla sukupolven aikana rekis-
teröidyillä pennuilla on eri isä ja emä. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestelmä.

Tehollinen populaa-
tiokoko on lasken-
nallinen arvo, joka 
kertoo kuinka monen 
eri yksilön geeniver-

sioita rodun kannassa esiintyy. 
Se on riippuvainen rodun yk-
silöiden keskinäisestä sukulai-
suusasteesta toisiinsa nähden ja 
jalostukseen käytettyjen yksilöi-
den suhteellisesta määrästä. Jos 
rodun yksilöiden keskinäinen 
sukusiitosaste kasvaa nopeasti 
ja jalostukseen käytetään suh-

teessa vain vähän eri yksilöitä, 
tehollinen populaatiokoko on 
pieni. Tällöin geneettistä moni-
muotoisuutta menetetään no-
peammin kuin mutaatiot pys-
tyvät sitä lisäämään. Yleisenä 
riskirajana teholliselle populaa-
tiokoolle pidetään koiranjalos-
tuksessa 50–100 yksilöä. 

Tehollista populaatiokokoa 
on arvioitu KoiraNet-jalostustie-
tojärjestelmän avulla. Järjestel-

mä käyttää sukupolven mittana 
neljää vuotta siten, että jokaisen 
jakson viimeinen vuosi on se, 
jonka kohdalla tieto näkyy. Ja-
lostustietojärjestelmä laskee te-
hollisen populaatiokoon käyttä-
mällä laskukaavaa 4 * Nm Nf / (2 
* Nm + Nf), jossa Nm on jalos-
tukseen käytettyjen urosten ja Nf 
narttujen määrä. Nykyinen las-
kukaava ottaa vähän paremmin 
huomioon urosten epätasaisen 
jälkeläismäärän verrattuna aiem-
paan kaavaan. 

4.
1.

2
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Seuraavan sivun tau-
lukossa on esitetty 
viimeisen kymmenen 
vuoden aikana 20 eni-
ten käytettyä jalostus-

urosta. Käytetyimpien urosten 
jälkeläismäärät ovat vähentyneet 
edellisestä tarkastelujaksosta 
huomattavasti. 1990-luvun alus-
sa rekisteröitiin pentuja kaksi 
kertaa enemmän kuin nykyään, 
mikä on osasyy siihen, että joil-
lakin uroksilla on huomattava 
jälkeläismäärä. 

Osan käytetyimmistä uroksis-
ta voi kuitenkin sanoa olleen 
liian suosittuja. Tämän hetken 
tilanne on matadorijalostuksen 
suhteen parempi. 2002–2011 ti-
lastoinnissa havaitaan kuitenkin 
kuuden uroksen jälkeläistuoton 
ylittäneen viisi prosenttia vuo-
sittaisesta jälkeläismäärästä. 
Käytetyin uros Brilyn Touch of 
Black ylittää rajan kahdesti. 

Uroksen jalostuskäytössä tu-
lisi huomioida paitsi elinikäinen 
jälkeläistuotto, myös mahdolli-
nen lyhyellä aikavälillä tapahtu-
va liikakäyttö, jolloin liian suuri 
osa tietyn sukupolven yksilöistä 
on läheistä sukua keskenään. 
Yleisesti suositellaan, että yhden 
jalostusuroksen jälkeläismäärä 
ei ylittäisi viittä prosenttia su-

kupolven aikana rekisteröidyistä 
koirista. Sukupolven pituus on 
noin neljä vuotta. Tämä määrä 
laskettuna vuosien 2009-2012 
rekisteröinneistä (2633 pentua) 
on 131 jälkeläistä. Uros saattaa 
jättää jälkeläisiä jopa kymme-
nen vuoden ajan eli vaikuttaa 
useamman sukupolven ajan. 
Uroksen omistajan vastuulla on 
huolehtia, että jälkeläisten mää-
rä pysyy suosituksen rajoissa. 
Uroksen omistajan tulisi myös 
miettiä jalostusyhdistelmiä, eli 
pohtia, sopiiko hänen uroksensa 
tarjotulle nartulle, ja minkälaisia 
jälkeläisiä yhdistelmä mahdolli-
sesti tuottaisi. 

Nykyistä paremmin tulisi 
huomioida, että nuoria tuontiu-
roksia ei käytettäisi liikaa heti 
niiden tultua jalostusikäisiksi.  
Muutaman tuontiuroksen koh-
dalla on ollut havaittavissa nuo-
reen ikään nähden turhan run-
sasta jalostuskäyttöä viimeisen 
kymmenen vuoden kuluessa, 
ennenkuin uroksen periyttä-
mistä ominaisuuksista on saatu 
riittävästi tietoa.

Kertymät kertovat pentuei-
den jakautumisesta eri urosten 
kesken suhteessa rekisteröin-
timääriin. Seuraavalla sivulla 
olevasta taulukosta havaitaan 20 
käytetyimmän uroksen olevan 
isänä jo neljännekselle syntynei-

tä pentuja viimeisen vuosikym-
menen aikana. Puolet syntyneis-
tä pennuista on 64 käytetyimmän 
uroksen jälkeläisiä. 

Taulukossa esitettyjen käy-
tetyimpien urosten keskinäinen 
sukulaisuus on laskettu Pedig-
ree Viewer -ohjelmalla edellä 
mainitusta täydennetystä Koi-
raNet-jalostustietojärjestelmän 
aineistosta. Sukulaisuus on 
vertailukelpoinen niihin keski-
määräisiin sukusiitosasteisiin, 
jotka on laskettu rajoittamatta 
laskennassa huomioitavia suku-
polvien määrää. Käytetyimpien 
urosten keskinäinen sukulai-
suus on melko korkea, kun ote-
taan huomioon joukossa olevan 
myös useita tuontikoiria. Eniten 
ja lähimpänä yhteisenä tekijänä 
käytettyjen jalostusurosten taus-
talla esiintyy Niittykasteen Sen-
saatio, kauemmissa sukupolvis-
sa prosentteja nostavat etenkin 
linjasiitokset Rokeby-koiriin ja 
Dazzler Of Dunsinaneen sekä 
Lochinvar of Ladyparkiin. Tau-
lukosta puuttuu muutamia nuo-
ria, jo kohtuullisen paljon käy-
tettyjä uroksia, joilla voidaan 
arvioida olevan tulevaisuudessa 
suuri merkitys kantaan, sekä 
joitakin yksittäisen vuoden käy-
tetyimpiä koiria. Liitteessä 1 on 
esitetty täydellinen matriisi käy-
tetyimpien urosten keskinäisis-
tä sukulaisuuksista.

Vuosina 2002–2011 
käy tetyimmät urokset

4
.1

.2
A
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Yleis immät isoisät
Seuraavissa taulukoissa on esitetty viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden ajalta rekisteröityjen 
collieiden 20 yleisintä isoisää (1992–2001 ja 2002–
2011). Isoisien tarkastelua voidaan pitää jopa mer-

kittävämpänä kuin käytetyimpien jalostusurosten, 
koska se kertoo, missä määrin eri koirien geeni-
perimää on siirtynyt jatkojalostuksessa osaksi 
seuraavan sukupolven geenipoolia, ja täten tulee 
vaikuttamaan kannan kehitykseen pidemmälläkin 
aikavälillä.

Vuosina 1992-2001
Isoisä Määrä Osuus Kertymä

1 Niittykasteen Sensaatio 870 4,30 % 4,30 %

2 Corydon Be Brave * 624 3,09 % 7,39 %

3 Antoc Lord 
Of The Dance * 498 2,46 % 9,86 %

4 Sandiacre 
Son Of A Gun * 476 2,36 % 12,21 %

5 Fair Tribute 
From Lassina * 433 2,14 % 14,35 %

6 Corydon 
Knight Of Glory * 395 1,95 % 16,31 %

7 Niittykasteen Diamond 374 1,85 % 18,16 %

8 Antoc Gary Glitter * 325 1,61 % 19,77 %

9 Martini Ze 
Zlate Jalny CS * 317 1,57 % 21,33 %

10 Karion Ambitio 316 1,56 % 22,90 %

11 Finn Arrow Black Gary 293 1,45 % 24,35 %

12 Ebony Of Joshren * 285 1,41 % 25,76 %

13 Zinnia’s Bells Of Paris 251 1,24 % 27,00 %

14 Steadlyn 
Scene-Stealer * 226 1,12 % 28,12 %

15 Steadlyn Speed Well * 223 1,10 % 29,22 %

16 Bermarks Altair * 217 1,07 % 30,29 %

17 Sandiacre Sonny 
Jim Of Lassina # 190 0,94 % 31,23 %

18 Sograte’s Dalton 187 0,93 % 32,16 %

19 Sunsweet 
Blue Is The Pop 184 0,91 % 33,07 %

20 Vivian Amiraali 175 0,87 % 33,94 %

Vuosina 2002-2011
Isoisä Määrä Osuus Kertymä

1 Zinnia’s The Original 308 2,29 % 2,29 %

2 Hawkeire’s Spirit 
O’Barksdale * 296 2,20 % 4,49 %

3 Brilyn Touch Of Black * 247 1,84 % 6,33 %

4 Barksdale Stormsong * 226 1,68 % 8,01 %

5 Finn Arrow Black Gary 203 1,51 % 9,52 %

6 Roxier’s Bluexam 202 1,50 % 11,03 %

7 Corydon Will 
Carnegie * 196 1,46 % 12,49 %

8 Go-West vom 
Hause Reinhard * 176 1,31 % 13,79 %

9 Ingledene Powerplay * 175 1,30 % 15,10 %

10 Niittykasteen Sensaatio 157 1,17 % 16,26 %

11 Breezdon Only 
Edition In Heidelind * 154 1,15 % 17,41 %

12 Black Gary Friendly 
Face 153 1,14 % 18,55 %

13 Nyitramenti 
Chimney-Sweep * 149 1,11 % 19,66 %

14 Lynaire Touch Of Frost # 145 1,08 % 20,74 %

15 Zinnia’s 
Brazil Carneval 144 1,07 % 21,81 %

16 Random Acres 
William Light * 142 1,06 % 22,86 %

17 Phalling Snow 
Of Phreelancer * 141 1,05 % 23,91 %

Ingledene 
Power Of Love # 141 1,05 % 24,96 %

19 Ingledene 
Dream Lover * 136 1,01 % 25,97 %

20 Corydon Blackcat # 124 0,92 % 26,90 %
* = Suomessa käytetty ulkomainen tai tuontiuros
# = ulkomaalainen tai tuontikoiran isä

Taulukot 7A ja 7B. Yleisimmät isoisät. Koska KoiraNet-haku ei huomioi lainkaan uroksia, joilla itsellään ei ole 
tarkasteluaikana enää rekisteröityjä jälkeläisiä, listauksessa on käytetty samaa aineistoa kuin sukusiitosas-
teiden tarkastelussa. Lähde: Riitta Lindström / Päivi Kaski, henkilökohtainen tietokanta.
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Populaat ion rakenne 
ja  ja lostuspohja

Taulukosta havaitaan kymmenen vuoden ta-
kaiseen tilanteeseen verrattuna yleisimpien isoi-
sien kumulatiivisen prosenttiosuuden selkeä pie-
neneminen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
26,9 prosentilla Suomen colliekannasta oli isoisä-
nä ainakin yksi 20 yleisimmästä. Edellisen vuosi-
kymmenen aikainen luku oli niinkin iso kuin 33,9 
prosenttia, joten muutos on populaatiorakenteen 
kannalta oleellinen tulevaisuuden jalostuspohjaa 
ajatellen.

Edellisen tarkastelujakson yleisin isoisä Niit-
tykasteen Sensaatio on viimeisimmällä kym-

menvuotistarkastelujaksolla sijalla 10, mutta 
se on myös yleisimmän isoisän, Zinnia’s The 
Originalin isä ja esiintyy useampaan kertaan 
listalla kuudentena olevan Roxier’s Bluexamin 
sukutaulussa. Niittykasteen Sensaation vaikutus 
kannassa näkyy erittäin laajasti. Huomattavaa 
on myös amerikantuontien Hawkeire’s Spirit 
O’Barksdalen, Barksdale Stormsongin ja Ran-
dom Acres William Lightin nopeasti kasvaneet 
osuudet isoisinä. Myös käytetyin jalostusuros, 
Brilyn Touch Of Black, nousee jo korkealle myös 
isoisätilastossa. Kokonaisuutena tilastosta näh-
dään, että tuontiuroksilla on suuri merkitys kan-
taan.

Vuosina 2002–2011 
käy tetyimmät nar tut

Seuraavan sivun taulukosta havaitaan nart-
tujen jalostuskäytön olevan melko ta-
saista käytetyimpienkin narttujen osalta. 
Kahta narttua on pennutettu yhteensä 
enemmän kuin suositeltava enimmäis-

määrä, joka on ollut aikaisemmin rotuyhdistyksen 
suositusten mukaan viisi kertaa. Nykyisen koira-
rekisteriohjeen mukaan nartulle voidaan rekiste-
röidä korkeitaan viisi pentuetta. Koska narttujen 
jälkeläismäärät ovat huomattavasti pienempiä ver-
rattuna käytetyimpiin uroksiin, olisikin informa-
tiivisempaa tarkastella eri emälinjojen yleisyyttä 
rodussa kuin yksittäisten jalostusnarttujen jälke-

läismääriä. Valitettavasti tilastointikelpoista tietoa 
eri emälinjojen esiintymisestä kannassa ei kuiten-
kaan ole toistaiseksi käytettävissä. Toisen polven 
jälkeläismääristä voidaan tehdä suuntaa-antavia 
päätelmiä siitä, mitkä jalostusnartut ovat vaikutta-
neet rodun jatkojalostukseen jälkeläistensä kautta. 
Luvuista voidaan päätellä, että määrällisesti paljon 
jälkeläisiä jättäneet nartut eivät välttämättä ole 
olleet jalostuksellisesti rodulle kovin merkittäviä. 
Suurimmat toisen polven jälkeläismäärät ovat vii-
denneksi sijoittuvalla Finn Arrow Black Twinklellä 
ja yhdenneksitoista sijoittuvalla Heidelind’s Plea-
sant As A Zephyrillä.

4
.1

.2
B
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Narttu Synt.
2002-2011 toisessa polvessa yhteensä

Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 Black Classiel’s Pretty Mona 2003 5 36 0,54 % 11 70 5 36

2 Casildon’s Eglantine Emily 1997 4 35 0,48 % 10 46 7 54

3 Pajukola Ulpu 2002 5 31 0,46 % 6 25 5 31

4 Blomlane’s Best Of All 2002 5 31 0,46 % 7 19 5 31

5 Finn Arrow Black Twinkle 2000 5 30 0,45 % 26 135 5 30

6 Forsooth My Exotic Cookie 2000 4 29 0,43 % 8 26 4 29

7 Golden Mist The Purple Rose 2001 5 29 0,43 % 12 59 5 29

8 Forsooth My Ease Blackbird 2000 6 28 0,42 % 0 0 6 28

9 Cold Wing Key Electra 2000 4 28 0,42 % 7 39 4 28

10 Friby’n Ukulele 1996 3 26 0,39 % 11 56 4 33

11 Heidelind’s Pleasant As A Zephyr 1999 4 25 0,37 % 22 97 5 32

12 Eversti Överin Oiwa Kehäruusu 2001 4 25 0,37 % 4 17 4 25

13 Black Sara’s Snow Queen 2004 4 24 0,36 % 0 0 5 29

14 Littlelook Queen Of Hearts 2004 4 24 0,36 % 4 15 4 24

15 Happy Ones Glitter Girl 2003 3 24 0,36 % 0 0 3 24

16 Zinnia’s The Obsession 1996 3 23 0,34 % 18 75 5 34

17 Finn Arrow Coconut Choco 2004 3 23 0,34 % 3 15 3 23

18 Leijukan Iina 1995 2 22 0,33 % 3 16 5 39

19 Black Sara’s On The Rocks 2001 4 22 0,33 % 11 53 4 22

20 Siniketun Taikakuu 2007 3 22 0,33 % 7 31 3 22

Taulukko 8. Jalostukseen eniten käytetyt nartut vuosina 2002–2011. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestel-
mä.
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Rodun populaatiot 
muissa maissa

Pitkäkarvainen Collie 
on maailmanlaajui-
sesti suosittu rotu. 
Sitä rekisteröidään 
kotimaassaan Iso-

Britanniassa noin tuhat yksilöä 
vuosittain ja se on suosittu näyt-
telyrotu. Terveystutkimukset 
jalostuskäytön ehtona eivät ole 
pakollisia, mutta niiden tekemi-
nen on yleistynyt The Kennel 
Clubin suositusten myötä. Ro-
dun kotimaan kannan vaikutus 
colliejalostukseen maailmanlaa-
juisesti on melko suuri lukuun-
ottamatta Yhdysvaltoja ja Kana-
daa, joissa kanta on jo varhain 
lähes kokonaan eriytynyt rodun 
kotimaan geenipoolista. 

Pohjoismaista Ruotsin 
kanta on Suomen jälkeen laajin, 
noin 500 pennun vuosittaisilla 
rekisteröinneillä. Tanskassa re-

kisröidään 200–300 pentua vuo-
dessa, Norjassa hieman vähem-
män, vajaa 200 yksilöä. Ruotsissa 
pitkä- ja sileä karvaisten colliei-
den risteyttäminen on sallittua 
ja populaatiot ovat siten osittain 
yhtenäiset. Ruotsissa colliet 
ovat Suomen ohella palvelus-
koirarotu. Pohjoismaissa ja suu-
ressa osassa Keski-Eurooppaa 
jalostuskoirien dokumentointi 
on tarkkaa etenkin terveyden 
osalta. Pohjoismaissa on kautta 
historian tehty tiiviisti jalostus-
yhteistyötä ja koirat polveutuvat 
suurelta osin yhteisistä taus-
toista. 

Keski-Eurooppalaiset 
colliet polveutuvat enimmäk-
seen isobritannialaisista suvuis-
ta, mutta vaikutusta on ollut 
myös muutamilla Yhdysvallois-
ta tuoduilla koirilla. Saksassa 

rekisteröidään vuodessa noin 
500 pitkäkarvaista collieta ja 
Ranskassa hieman yli tuhat. 
Virossa, jossa vuosittaisia re-
kisteröintejä on vain muutamia 
kymmeniä, ja Venäjällä collie ei 
kuulu yleisimpiin rotuihin eikä 
koiramateriaalin terveydestä ja 
luonneominaisuuksista ole ko-
vin kattavasti dokumentoitua 
tietoa. Suomalaiseen kantaan 
Itä-Euroopasta tuoduilla koi-
rilla on kuitenkin oleellinen 
vaikutus. Viroon ja Venäjälle on 
myös myyty Suomesta merkit-
täviä jalostuskoiria. 

Yhdysvalloissa colliepopu-
laatio on määrällisesti erittäin 
suuri, collien ollessa American 
Kennel Clubin rekisteröintiti-
lastoissa 36. yleisin rotu, mutta 
toistaiseksi Eurooppaan on tuo-
tu hyvin suppea otos kannasta.

4.
1.
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Yhteenveto populaation 
rakenteesta ja jalostuspohjasta

Pitkäkarvainen Collie 
on Suomessa edelleen 
yksi suosituimmista 
koiraroduista, vaikka 
rekisteröinnit ovatkin 

1990-luvun huippuvuosista vä-
hentyneet noin puoleen. Suo-
malaista colliekantaa pidetään 
maailmanlaajuisesti edelleen 
korkeatasoisena ja hyvin doku-
mentoituna. Yleisenä rotuna osa 
pennutettavasta kannasta on 
kuitenkin tasoltaan alle Suomen 
Collieyhdistys ry:n suosittelemi-
en jalostusyksilöiden vähimmäis-
vaatimusten, ja etenkin nartuista 
liian suuri osa jalostukseen käy-
tettävistä koirista on dokumentoi-
matonta muilta kuin pakollisilta 
PEVISAan kuuluvilta terveys-
tiedoiltaan. Geenipoolin säilyttä-
miseksi riittävän laajana olisi eri 
koirien mahdollisimman laaja 
jalostuskäyttö hyvin suositelta-
vaa, mutta se ei saisi tapahtua ja-
lostuskoirien laadun kustannuk-
sella. Rekisteröintimäärät ovat 
tasoittuneet noin 700 yksilöön 
vuodessa ja Suomen Kennelliitto 
ry:n vuosittaisissa tilastoinneissa 
pitkäkarvainen collie on pudon-
nut yleisimmän kymmenen ro-
dun joukosta. 

Maailmanlaajuisesti-
kin melko yleisenä rotuna 

colliekanta ei ole määrälllisesti 
uhanalainen. Geneettistä mo-
nimuotoisuutta tulisi kuitenkin 
pyrkiä säilyttämään huolellises-
ti, koska rodun historiaan kuu-
luvat pullonkaulat ja matadori-
jalostus ovat johtaneet siihen, 
että suurin osa kannasta on 
kuitenkin melko läheistä sukua 
toisilleen. Amerikkalaiset suvut 
ovat eriytyneet eurooppalaisis-
ta ja amerikantuontien kautta 
on saavutettavissa todellista 
ulkosiitosta, kun niitä yhdiste-
tään eurooppalaisiin linjoihin. 
Vaikka colliet eri puolilla maa-
ilmaa polveutuvatkin yleises-
ti samoista esivanhemmista, 
voidaan eurooppalaisillakin 
koirilla päästä näennäiseen 
ulkosiitokseen alle kymmenen 
sukupolven mittaisilla suku-
tauluilla. Tuontikoiria käyte-
tään tyypillisesti jalostukseen 
suhteessa runsaasti. Tuonti-
koirien käytössä on kuitenkin 
huomioitava, että niiden yhdis-
täminen jo ennestään saman-
sukuiseen materiaaliin ei tuot-
ta mitään hyötyä geenipoolin 
kannalta, ja tuontien kohdalla 
riskit terveyden ja luonneomi-
naisuuksien suhteen tulee aina 
huomioida erityisen tarkasti. 
Myöskään sekoittamista rodun 
yleisimpiin sukuhaaroihin ei 
voi pitää tuontien geeniperi-

män tehokkaan hyödyntämisen 
kannalta järkevänä. 

Jalostukseen käytettyjen 
koirien keskimääräinen ikä on 
uroksilla hieman laskenut vii-
meisen kymmenen vuoden ai-
kana. Tarkastelujakson lopussa 
se oli vähän yli neljä vuotta. 
Nartuilla keskimääräinen jalos-
tuskäytön ikä on pysynyt vakio-
na noin kolmessa ja puolessa 
ikävuodessa. Tuloksessa näkyy 
luultavasti sekä eri yksilöiden 
lisääntynyt käyttö ja suosittujen 
siitosurosten ikääntyminen ja 
jääminen pois käytöstä, mutta 
myös nuorien (tuonti) urosten 
turhankin suuri suosio. 

Tehollinen populaatioko-
ko on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana ollut rodussa 
hienoisessa nousussa ja isät–
emät-suhde sekä eri urosten 
käyttömäärät kertovat saman-
suuntaisesta trendistä. Kaikista 
uroksista jalostukseen käytet-
tyjen osuus on ollut tasaises-
ti 8–9 prosentin luokkaa lu-
kuunottamatta viimeista kahta 
tarkasteluvuotta jolloin se on 
laskenut jopa viiteen prosent-
tiin. Lasku ei luultavasti ole 
lopullinen / todellinen, koska 

4.
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Populaat ion rakenne 
ja  ja lostuspohja

vuosiluokkien nuorimmat koi-
rat saavat vielä tulevaisuudessa 
jälkeläisiä. Kaikista nartuista 
jalostukseen käytettyjen osuus 
on laskenut viime vuosina alle 
20 prosenttiin, ja tätä tiukentu-
nuttta seulaa jalostusnarttujen 
osalta voidaankin pitää toisaalta 
positiivisena asiana. Yhteensä 
kuusi urosta ylittää vuosittain 
tarkasteluna suositellun viiden 
prosentin osuuden syntyneistä 
jälkeläisistä, mutta sukupolvit-
tain tarkasteltuina niidenkään 
jälkeläismäärät eivät ole huoles-
tuttavan suuria. On kuitenkin 
huomioitava, että käytetyimpien 
urosten listalla on jo nyt usei-
ta melko nuoria koiria, joiden 
käyttö niiden ikään nähden on 
ollut arvelluttavan runsasta, ja 
koko eliniän aikainen jälkeläis-
tuotto tulee nousemaan turhan 
suureksi, ellei käyttömäärää iän 

myötä tuntuvasti vähennetä. 
Vaikka tiettyjä selvästi ylikäytet-
tyjä uroksia ei rodussa enää suo-
sita, tehollisen populaatiokoon 
maksimista jäädään kuitenkin 
vielä kauas, laskennallisen ar-
von ollessa noin 40 prosenttia. 
Eri yksilöiden perimän hyödyn-
tämistä jatkojalostuksessa tulisi 
edelleen tehostaa huomioiden 
valinnoissa muun muassa ylei-
sesti kannassa jo esiintyvät iso-
isät ja emälinjat. Sukuyhdistel-
miä suunniteltaessa tulisi hakea 
myös uudenlaisia vaihtoehtoja 
ja samojen tai suvuiltaan hyvin 
samankaltaisten yhdistelmien 
toistamista tulisi välttää ilman 
erittäin painavia perusteita.

Pitkäkarvaisen collien 
sukusiitosaste on korkeahko 
suhteessa rodun yleisyyteen. 
Eri sukuja voitaisiin edelleen 

hyödyntää jalostuksessa tehok-
kaammin ja kasvattajien tulisi 
pyrkiä käyttämään jalostusva-
lintojensa tukena riittävän pit-
kiä, vähintään seitsemän suku-
polven mittaisia sukutauluja. 
Viidellä sukupolvella tarkas-
teltuna yhdistelmien todelliset 
sukulaisuudet eivät tule esille, 
ja tällä hetkellä sukutauluissa 
on nähtävissä paljon samojen 
yksilöiden kertaantumista ni-
menomaan 5–8 sukupolven 
kohdalla. 

Populaation geneettisen 
elinvoimaisuuden turvaamisek-
si olisi tärkeintä huomioida eri 
urosten riittävän laaja jalostus-
käyttö ja turhan samojen yksi-
löiden runsaan kertautumisen 
välttäminen sukutaulun kaukai-
semmissa sukupolvissa.
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Luonne ja
käy ttäy tyminen

4.2 Luonne ja 
käyttäytyminen sekä 
käyttöominaisuudet

Pitkäkarvainen collie 
soveltuu luonteensa 
puolesta sekä seura- 
että harrastuskoiraksi 
eri koiraurheilula-

jeihin. Varsinaista työkäyttöä 
rodulla ei nykypäivänä ole. Pit-
käkarvaisia collieita toimii kui-
tenkin hyötykoirina esimerkiksi 
avustajakoirina ja erilaisissa va-
paaehtoistehtävissä kuten pe-
lastus- ja terapiakoirina. Rodun 
luonneominaisuuksia mitataan 
luonnetestin ja MH-kuvauksen 
avulla. Rodunomainen koemuo-

to on palveluskoirakoe. Uutena 
epävirallisena koemuotona col-
lieille on kehitetty vuonna 2011 
käyttöön otettu pitkä- ja sileä-
karvaisten collieiden paimen-
nustaipumuskoe. Muotovalion 
arvoon vaaditaan näyttelytulos-
ten lisäksi joko koulutustunnus 
palveluskoirakokeesta tai hy-
väksytty luonnetesti. 

Pitkäkarvainen collie ei 
ole suvuiltaan käyttö- ja näyt-
telylinjoihin jakautunut rotu, 

mutta koe- ja luonnetestitu-
loksissa on nähtävissä kasvat-
tajakohtaisia eroja jalostusva-
lintojen painotuksissa. Rodun 
PEVISA-ohjelma ei sisällä vaa-
timuksia koetuloksista tai luon-
netestaamisesta, mutta Suomen 
Collieyhdistys ry:n laatimissa 
Jalostuksen tavoiteohjelmaan 
sisältyvissä jalostusyksilön vä-
himmäisvaatimuksissa suo-
sitellaan, että jalostukseen 
käytettävät koirat olisi joko 
luonnetestattu tai niillä olisi tu-
los palveluskoirakokeista.
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Rotumääritelmän maininnat 
luonteesta, käyttäytymisestä 
ja käyttötarkoituksesta

Pitkäkarvaisen collien 
rotumääritelmä (hy-
väksytty FCI 19.1.2011, 
SKL 24.8.2011) mai-
nitsee luonteen, käyt-

täytymisen ja käyttötarkoituksen 
osalta seuraavat asiat: 

Lyhyt historiaosuus: 
”Pitkäkarvainen skotlanninpai-
menkoira on skotlannin lam-

maspaimenten alkuperäisten 
koirien hieman hienostuneempi 
muunnos, jota on jalostettu aina-
kin sata vuotta. Monet nykyisistä 
koirista kykenevät tilaisuuden 
tullen myös työskentelemään. 
Kauneutensa lisäksi skotlannin-
paimenkoira on työkoira.”

Yleisvaikutelma: ”Seistes-
sään levollisen omanarvontun-

toinen. Rakenne ilmentää vah-
vuutta ja toiminnallisuutta.”

Luonne/käyttäytymi-
nen: ”Ystävällinen, ei vä-
hääkään hermostunut eikä 
aggressiivinen. Erinomainen 
seurakoira, ystävällinen, iloi-
nen ja aktiivinen, tulee hyvin 
toimeen lasten ja toisten koiri-
en kanssa.”

Luonne ja
käy ttäy tyminen

Käyttäytyminen 
päivittäistilanteissa

Päivittäiskäyttäytymis-
tä voidaan arvioida 
luonnetestaamalla ja 
-kuvaamalla koiria 
sekä keräämällä suo-

raan koirien omistajilta heidän 
omiin kokemuksiinsa perustu-
vaa tietoa. Viime vuosina pit-
käkarvainen collie on ollut yksi 
yleisimmistä luonnetestatuista 
roduista Suomessa. Vuosittain 
rekisteröitävistä koirista tes-

tataan noin kymmenen pro-
senttia. Suomen Collieyhdistys 
ry on teettänyt vuonna 2011 
edelleen jatkuvan käyttäyty-
miskyselyn, jossa kartoitetaan 
rodun mahdollisia päivittäis-
tilanteisiin liittyviä ongelmia. 
Kyselyn perusteella ongelmat 
olivat harvinaisia, ja niitä esiin-
tyi yleisimmin erilaisina lievinä 
pelkoreaktioina. Pelkoreaktiot 
kohdistuivat muun muassa 

äkillisiin ääniin, liukkaisiin lat-
tiapintoihin ja koiralle vierai-
siin paikkoihin tai tilanteisiin. 
Aggressiivisuutta toisia koiria 
kohtaan ilmeni muutamalla yk-
silöllä. Ihmisiin kyselyyn vas-
tanneiden koirat suhtautuivat 
pääsääntöisesti hyvin, joko kon-
taktia ottaen tai välinpitämät-
tömästi. Kyselyn tuloksista ei 
toistaiseksi ole saatavilla tilas-
tointikelpoisia tuloksia.

4.
2.
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Luonnetest i

Luonnetestin avulla voi-
daan arvioida koirien 
luonnetta ja rodun 
tilannetta. Jalostus-
koiran vaikutus rotuun 

voidaan arvioida parhaiten sen 
jälkeläisten luonnetestitulosten 

avulla. Luotettavan arvion saa-
miseksi jälkeläisiä pitäisi testata 
mahdollisimman paljon. Kas-
vattajien asenteet ovat erittäin 
tärkeitä, sillä heidän pitäisi kan-
nustaa kasvattiensa omistajia 
testauttamaan koiransa. 

Tutkimusten mukaan par-
haimmat vaikutukset rodun 
luonteeseen saadaan karsimalla 
jalostuksesta kaikki koirat, jotka 
ilmentävät suuria pelkoreaktioi-
ta. Jalostuskoira ei saa pelätä uu-
sia tilanteita, ihmisiä, ääniä eikä

Kuva 3. Pitkäkarvaisten collieiden luonnetestikäynnit ja hylkäysprosentit vuosittain. Lähde: Aktiivicolliet ry / 
Maarit Saarto.
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muita jokapäiväisiä ympäris-
tötekijöitä. Jos jalostukseen 
käytetään vain rohkeita koiria, 
voidaan tutkimusten mukaan 
samalla parantaa toimintakykyä, 
kovuutta ja ääniherkkyyttä, kos-
ka nämä luonteen ominaisuudet 
ovat kytkeytyneet toisiinsa. Kas-
vattajien on arvioitava rehelli-
sesti jalostuskoirien luonnetta 
voidakseen vähentää pelkoreak-
tioiden esiintymistä rodussa. 

Pitkäkarvaisia colliei-
ta on luonnetestattu vuosina 
1980–2011 yhteensä 2 071 koi-
raa. Edellisen sivun taulukos-
sa esitetään luonnetestattujen 
pitkäkarvaisten collieiden mää-

riä sekä hyväksyttyjen testien 
osuuksia 30 vuoden ajalta.

Testattujen koirien mää-
rä on lisääntynyt. Kasvu joh-
tuu osittain siitä, että collie voi 
saavuttaa muotovalion arvon 
palveluskoirakokeen koulutus-
tunnuksen ohella hyväksytyllä 
luonnetestillä. Hyväksyttyjen 
testien osuus on pysynyt vii-
meisen kymmenen vuoden ai-
kana kohtuullisen tasaisena, 
noin 70 prosentin tuntumassa. 
Tilastollisesti hyväksymispro-
senttia voidaan pitää luotetta-
vana 1990-luvun alkupuolelta, 
jolloin testattujen koirien mää-

rä on kasvanut selkeästi. Koira 
saa luonnetestistä hyväksytyn 
tuloksen, kun loppupistemäärä 
ylittää +75 pistettä ja koira on 
saanut positiiviset arvosanat 
terävyydestä, hermorakentees-
ta, luoksepäästävyydestä ja lau-
kauspelottomuudesta. 

Rotuyhdistyksen työryh-
mä on määritellyt rodulle ihan-
teelliset arviot luonnetestin eri 
osa-aluiessa. Työryhmän apuna 
toimi luonnetestituomari, jolla 
on pitkäaikainen kokemus ro-
dusta. Luonnetestin ihanteelli-
set arvosanat osa-alueittain on 
esitetty seuraavassa taulukossa:

Osa-alue Arvosana Selite

Toimintakyky
+2 Hyvä (suuri)
+1 Kohtuullinen

Terävyys
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

Puolustushalu
+3 Kohtuullinen, hillitty
+1 Pieni
-1 Haluton

Taisteluhalu
+3 Suuri
+2 Kohtuullinen

Hermorakenne
+2 Tasapainoinen (suhteellisen rauhallinen)
+1 Hieman rauhaton

Temperamentti
+3 Vilkas
+2 Kohtuullisen vilkas

Kovuus
+3 Kohtuullisen kova
+1 Hieman pehmeä

Luoksepäästävyys
+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
+2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen

+2b (+2) Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen

Laukauspelottomuus
+++ (+) Laukausvarma

++ Laukauskokematon

Taulukko 6. Luonnetestin osa-alueiden ihannearvosanat pitkäkarvaisella colliella. Suluissa on esitetty vuosina 
1996–2006 voimassa olleet arvosanat.

Luonne ja
käy ttäy tyminen
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Ominaisuus/Arvosana +3 +2 +1 -1 -2 -3
Toimintakyky 0 (-) 43 (2,8 %) 716 (47,3 %) 668 (44,2 %) 86 (5,7 %) 0 (-)

Terävyys 261 (17,3 %) 14 (0,9 %) 1238 (81,8 %) 0 (-) 0 (-) 0 (-)

Puolustushalu 513 (33,9 %) 26 (1,7 %) 670 (44,3 %) 303 (20,0 %) 0 (-) 1 (0,1 %)

Taistelutahto 40 (2,6 %) 592 (39,1 %) 0 (-) 696 (46,0 %) 196 (11,2 %) 16 (1,1 %)

Hermorakenne 0 (-) 49 (3,2 %) 1322 (87,4 %) 134 (8,9 %) 8 (0,5 %) 0 (-)

Temperamentti 461 (29,8 %) 905 (59,8 %) 113 (7,5 %) 34 (2,2 %) 10 (0,7 %) 0 (-)

Kovuus 70 (4,6 %) 0 (-) 1087 (71,8 %) 0 (-) 341 (22,5 %) 15 (1,0 %)

Luoksepäästävyys 1056 (69,8 %) 450 (29,7 %) 2 (0,1 %) 5 (0,3 %) 0 (-) 0 (-)

Pitkäkarvaiset colliet saa-
vat lähes poikkeuksetta rodun 
ihanteelliset arvosanat terävyy-
destä, puolustushalusta, hermo-
rakenteesta, temperamentista ja 
luoksepäästävyydestä. Luonne-
testin antaman tiedon pohjalta 
jalostuksessa on syytä kiinnittää 
huomiota erityisesti toimintaky-
vyn ja taisteluhalun parantami-
seen sekä kovuuteen ja laukaus-
pelottomuuteen. Kahta samaa 
heikkoutta ilmentävää yksilöä ei 
tulisi yhdistää. Erityisesti peh-
meä luonne ja ääniherkkyys pe-
riytyvät voimakkaasti.

Toimintakyky on luonne-
testin tärkeimpiä osa-alueita, 
jota arvioidaan koko testin ajan. 
Pitkäkarvaisista collieista lähes 
puolet saa negatiivisen arvosa-
nan toimintakyvystä ja vain hy-
vin pieni osa yltää arvosanaan 
+2, hyvä (suuri). Taisteluhalu 
on luonneominaisuus, joka toi-
mintakyvyn ohella auttaa koiraa 
selvittämään erilaisia tilantei-

ta. Negatiivisten arvosanojen 
osuus tässä osa-alueessa on lii-
an suuri (58,3 prosenttia) ja ar-
vosanan +3, suuri, osuus aivan 
liian alhainen (2,6 prosenttia). 
Myös kovuudesta pitkäkarvaiset 
colliet saavat liian usein nega-
tiivisen arvosanan: lähes kol-
masosa testatuista koirista saa 
arvosanan –2, pehmeä, tai –3, 
erittäin pehmeä. Laukauspelot-
tomuudesta negatiivisen arvo-
sanan saaneiden koirien osuus 
on huolestuttavan korkea (15,3 
prosenttia, katso liite 2).

Vaikka hermorakenteesta 
saatavat arvosanat ovat valta-
osin positiivisia (90,6 prosent-
tia, katso  liite 2), korkeamman 
arvosanan +2, tasapainoinen 
(suhteellisen rauhallinen), 
osuus on liian alhainen (3,2 
prosenttia). Käytännössä her-
morakenteen arvosteluskaala 
luonnetestissä ei välttämättä 
ole riittävä erottelemaan pa-
rempia yksilöitä heikommis-

ta, koska arvosanan +1 sisään 
mahtuu erittäin laaja kirjo koi-
ria. Siitä johtuen luonnetestis-
sä mitattavan hermorakenteen 
periytymisaste on alhainen. 
Kasvattajien tulisikin olla täl-
tä osin erityisen kriittisiä  ar-
vioidessaan jalostuskoiriensa 
luonteita.  Hermorakenne on 
koiran tärkeimpiä ominaisuuk-
sia ja se vaikuttaa normaalista 
arkielämästä selviytymisen li-
säksi koiran koulutettavuuteen. 
Negatiivisten arvosanojen mää-
rää pitäisi pyrkiä koko ajan vä-
hentämään. Hyvähermoisuus ja 
rohkeus ovat kuitenkin selvästi 
periytyviä ominaisuuksia, jo-
ten jalostukseen pitäisi käyttää 
erityisesti rohkeutta ja toimin-
takykyä osoittavia koiria sekä 
karsia pois sellaiset yksilöt, joi-
den käyttäytymisessä havaitaan 
heikosta hermorakenteesta ja 
ääniarkuudesta kertovia piir-
teitä.  Negatiivisen arvosanan 
hermorakenteesta saaneita koi-
ria ei tule käyttää jalostukseen.

Taulukko 9. Arvosanojen prosenttimääräinen ja lukumääräinen jakauma vuosina 1996 -2011 testatuilla koiril-
la. Lähde: Aktiivicolliet ry / Maarit Saarto.
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Yleisimpien arvosanojen mukainen 
pitkäkarvaisen collien luonnetestiprofi ili
Toimintakyky +1 Kohtuullinen

Terävyys +1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

Puolustushalu +1 Pieni

Taisteluhalu -1 Pieni

Hermorakenne +1 Hieman rauhaton

Temperamentti +2 Kohtuullisen vilkas

Kovuus +1 Hieman pehmeä

Luoksepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

Laukauspelottomuus +++ (+) Laukausvarma

Luonne ja
käy ttäy tyminen

Arvosanojen yleisyyteen pe-
rustuva pitkäkarvaisen collien 
tyypillinen luonnetestiprofi ili on 
yhtenevä rodun Jalostuksen tavoi-

teohjelman mukaisten ihanneosa-
alueiden kanssa lukuunottamatta 
taisteluhalua, josta yli puolet koi-
rista saa negatiivisen arvosanan.
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L A U K A U S P E L O T T O M U U S

Vuosina 1996–2011 testatut koirat

Laukausvarma Laukauskokematon Paukkuärtyisä Laukausaltis tai-arka Koe keskeytetty
% 43,8 % 37,4 % 1,0 % 15,3 % 2,5 %

kpl 679 580 16 238 38

Osa-alueiden kehitystä tar-
kastellessa havaitaan viimeisen 
viidentoista vuoden aikana tapah-
tuneen vain vähäisiä muutoksia 
rodun luonnekuvassa. Merkittä-
vimmät muutokset ovat kovuu-
den arvosanojen pieni parannus 
ja taisteluhalun huonontuminen. 
Myös toimintakyvyssä on ollut ha-
vaittavissa laskusuuntainen trendi 
joka kuitenkin on kääntynyt ta-
kaisin nousuun viimeisellä kaksi-
vuotisjaksolla. On huomattavaa, 
että hyvältä harrastuskoiralta vaa-
dittavat ”moottorit”, toimintakyky 
ja taisteluhalu, ovat voimakkuuss-
kaalalla mitattuna kaikkiin rotui-
hin nähden verrattain alhaisia.
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Kuva 4. Pitkäkarvaisen collien 
luonnetestien osa-alueiden kehi-
tys eri ajanjaksoina. Osa-alueet on 
skaalattu ominaisuuden voimak-
kuuden mukaan. Lähde: Aktiivi-
colliet ry / Maarit Saarto.

MH-kuvaus

Uutena luonteen ar-
viointikeinona on 
myös Suomessa 
tullut käyttöön alun 
perin Ruotsissa ke-

hitetty MH-kuvaus. MH-kuvaus 
on luonteenkuvaus, jossa kirja-

taan monen eri luonteen osa-
alueen suuruus asteikolla 1–5. 
Osa-alueet kootaan ominaisuuk-
siin uteliaisuus/pelottomuus 
(vastaa suomalaisen luonne-
testin osa-alueita toimintakyky, 
laukauspelottomuus), aggressii-

visuus (terävyys, puolustushalu), 
sosiaalisuus (luoksepäästävyys), 
leikkisyys ja saaliskiinnostus 
(taisteluhalu, temperamentti, 
toimintakyky). MH-kuvauksen 
osiot eivät ole kuitenkaan suo-
raan verrannollisia perinteiseen
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Luonne ja
käy ttäy tyminen

1 2 3 4 5
1a. KONTAKTI
Tervehtiminen

Torjuu kontaktia, murisee 
tai yrittää purra Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaa-

matta siihen, ei väistä
Ottaa itse kontaktia tai 

vastaa siihen
Mielistelevä kontaktinotossa, 
hyppii, vinkuu, haukkuu jne.

1b. KONTAKTI Ei lähde vieraan ihmisen 
mukaan / Ei kokeilla

Lähtee mukaan halutto-
masti

Lähtee mukaan, mutta ei 
ole kiinnostunut TJ:sta

Lähtee mukaan halukkaasti, 
kiinnostuu TJ:sta

Lähtee mukaan hyvin 
innokkaasti, erittäin kiin-

nostunut TJ:sta
1c. KONTAKTI

Käsittely
Tormuu murisemalla ja/tai 

yrittää purra
Väistää tai hakee tukea 

ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn Hyväksyy ja ottaa kontaktia Hyväksyy ja vastaa liiotellul-
la kontaktilla

2a. LEIKKI 1
Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiin-
nostusta

Ei leiki - osoittaa kiinnos-
tusta

Leikkii - aktiivisuus lisään-
tyy/vähenee

Leikkii - aloittaa nopeasti ja 
on aktiivinen

Leikkii - aloittaa erittäin no-
peasti ja on hyvin aktiivinen

2b. LEIKKI 1
Tarttuminen Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä 

tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esi-
neen vauhdista

2c. LEIKKI 1
Puruote ja taiste-

luhalu
Ei tartu esineeseen Tarttuu viiveellä - irrottaa/

pitää, ei vedä vastaan
Tarttuu, vetää vastaan, 

mutta irrottaa ja tarttuu 
uudestaan/Korjailee otetta

Tarttuu heti koko suulla, 
vetää vastaan kunnes TJ 

irrottaa

Tarttuu heti koko suulla, 
vetää, tempoo, ravistaa 
- kunnes TJ irrottaa.

3a. TAKAA-AJO Ei aloita Aloittaa, mutta keskeyttää
Aloittaa etenemisen hitaasti, 

voi lisätä vauhtia, seuraa 
koko matkan saalista

Aloittaa kovalla vauhdilla 
päämäärähakuisesti, pysäh-

tyy saaliille

Aloittaa heti kovalla vauh-
dilla juosten saaliin ohi, voi 

kääntyä saaliille

3b. TARTTUMINEN Ei kiinnostu saaliista / Ei 
juokse perään. Ei tartu, nuuskii saalista Tarttuu saaliiseen epäröiden 

tai viiveellä
Tarttuu heti saaliiseen, 

mutta irrottaa
Tarttuu heti saaliiseen, pitää 

sitä suussaan vähintään 3 sek.

4. AKTIVITEETTI-
TASO

Tarkkailematon, kiinnostu-
maton, passiivinen

Tarkkailevainen, tauhal-
linen, voi istua, seistä tai 

maata

Tarkkailevainen ja enimmäi-
seen rauhallinen, yksittäisiä 

toimintoja

Tarkkailevainen, toiminnot 
tai rauhattomuus lisääntyy 

vähitellen

Toiminnot vaihtelevat nope-
asti osion aikana / Rauhaton 

koko ajan
5a. ETÄLEIKKI

Kiinnostus Ei kiinnostu avustajasta Tarkkailee avustajaa, välillä 
taukoja

Kiinnostunut avustajasta, 
seuraa ilman taukoja

Kiinnostunut avustajasta, 
yksittäisiä lähtöyrityksiä

Erittäin kiinnostunut avusta-
jasta, toistuvia lähtöyrityksiä

5b. ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio Ei osoita uhkauseleitä

Osoittaa yksittäisiä (1-2) 
ulkouseleitä osion ensimm. 

osassa

Osoittaa yksittäisiä (1-2) 
uhkauseleitä osion ensim. ja 

toisessa osassa
Osoittaa useampia uhkause-

leitä osion ensim. osassa
Osoittaa useampia uhkause-
leitä osion ensim. ja toisessa 

osassa
5c. ETÄLEIKKI

Uteliaisuus Ei saavu avustajan luo Saapuu linjalle aktiivisen 
avustajan luo

Saapuu piilossa olevan 
puhuvan avustajan luo

Saapuu avustajan luo 
epäröiden tai viiveellä

Saapuu avustajan luo 
suoraan ilman apuja

5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu Ei osoita kiinnostusta Ei leiki - osoittaa kiinnos-

tusta
Leikkii - voi tarttua varovas-

ti, mutta ei vedä
Tarttuu, vetää vastaan, voi 

irrottaa ja tarttua uudelleen
Tarttuu, vetää vastaan, ei 

irrota
5e. ETÄLEIKKI

Yhteistyö Ei osoita kiinnostusta Kiinnostuu, mutta kes-
keyttää

On kiinnostunut leikkivästä 
avustajasta

Kiinnostunut leikkivästä 
sekä passiivisesta avustajasta

Houkuttelee myös passiivis-
ta avustajaa leikkimään

6a. YLLÄTYS
Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy 
nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä katset-

taan pois haalarista Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5 
metriä

6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkau-

seleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä 
ja muutamia

Osoittaa useita uhkauseleitä 
ja hyökkäyksiä, voi purra

6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun 
se on laskettu maahan / Ei 

mene ollenkaan

Menee haalarin luo, kun 
ohjaaja puhuu kyykyssä ja 

houkuttelee koiraa
Menee haalarin luo, kun 
ohjaaja seisoo sen edessä

Menee haalarin luo, kun oh-
jaaja on edennyt puoliväliin

Menee haalarin luo ilman 
ohjaajan apua

6d. YLLÄTYS
Jäljelle jäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikku-
misnopeuden vaihtelua tai 

väistämistä

Pieni niiaus tai liikkumis-
nopeuden vaihtelu jollain 

ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeuden-
vaihtelu kerran, pienenee 

toisen ohituskerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihte-
lu samanlaisina vähintään 

kahdella ohituskerralla
Voimakas pelko, voi lisään-
tyä jokaisella ohituskerralla

6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä 
kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta 
haalariin

Pysähtyy, haistelee tai 
katselee haalaria yhdellä 

ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai kat-
selee haalaria väh. kahdella 

ohituskerralla
Puree haalaria tai leikkii sen 
kanssa, kiinnostus vähenee

Puree haalaria tai leikkii 
sen kanssa väh. kahdella 

ohituskerralla
7a. ÄÄNIHERKKYYS

Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy 

nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois 
katsettaan Pakanee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5 

metriä

7b, ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus Ei mene katsomaan

Menee räminälaitteen luo 
kun ohjaaja puhuu kyykyssä 

ja houkuttelee koiraa

Menee räminälaitteen luo, 
kun ohjaaja seisoo sen 

vieressä

Menee räminälaitteen luo, 
kun ohjaaja on edennyt 

puoliväliin
Menee räminälaitteen luo 

ilman ohjaajan apua

7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikku-
misnopeuden vaihtelua tai 

väistämistä

Pieni niiaus tai liikkumis-
nopeuden vaihtelu jollain 

ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeuden-
vaihtelu kerran, pienenee 

toisen ohituskerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihte-
lu samanlaisina vähintään 

kahdella ohituskerralla
Voimakas pelko, voi lisään-
tyä jokaisella ohituskerralla

7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä 
kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta 
räminälaitetta kohtaan

Pysähtyy, haistelee tai 
katselee laitetta yhdellä 

ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai kat-
selee laitetta väh. kahdella 

ohituskerralla
Puree laitetta tai leikkii sen 
kanssa, kiinnostus vähenee

Puree laitetta tai leikkii 
sen kanssa väh. kahdella 

ohituskerralla
8a. AAVEET

Puolustus/aggressio Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä yksittäi-
siä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä 

ja muutamia
Osoittaa uhkauseleitä ja 
useampia hyökkäyksiä

8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen 
jälkeen ei kiinnostusta / Ei 

kiinnostu lainkaan
Katselee aaveita silloin 

tällöin
Tarkkailee aaveita, pitkiä 

taukoja, kumpaakin puolet 
ajasta tai koko ajan toista

Tarkkailee aaveita, lyhyitä 
taukoja

Tarkkailee molempia aaveita 
koko ajan

8c. AAVEET
Pelko

On ohjaajan edessä tai 
sivulla

On enimmäkseen ohjaajan 
edessä tai sivulla, pientä 

välimatkanottoa

On enimmäiseen ohjaajan 
edessä tai sivulla, vaihtelee 
paon ja kontrollin välillä

On enimmäkseen ohjaajan 
takana, vaihtelee paon ja 

kontrollin välillä

Peruuttaa enemmän kuin 
taluttimin mitan tai lähtee 

paikalta / Pakenee

8d. AAVEET
Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun oh-
jaaja on ottanut avustajalta 

hupun pois / Ei mene ajoissa

Menee katsomaan, kun 
ohjaaja puhuu avustajan 

kanssa ja houkuttelee koiraa

Menee katsomaan, kun 
ohjaaja seisoo avustajan 

vieressä
Menee katsomaan, kun oh-
jaaja on edennyt puoliväliin

Menee katsomaan ilman 
apua

8e. AAVEET
Kontaktinotto 

aaveeseen
Torjuu kontaktia / Ei mene 

ajoissa
Hyväksyy avustajan tarjo-
aman kontaktin, mutta ei 

vastaa siihen
Vastaa avustajan tarjoamaan 

kontaktiin
Ottaa itse kontaktia 

avustajaan
Innostunutta kontaktinottoa 
avustajaan, esim. hyppii tai 

vinkuu
9a. LEIKKI 2

Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiin-

nostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnos-

tusta
Leikkii - aktiivisuus lisään-

tyy/vähenee
Leikkii - aloittaa nopeasti ja 

on aktiivinen
Leikkii - aloittaa erittäin no-
peasti ja on hyvin aktiivinen

9b. LEIKKI 2
Tarttuminen Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä 

tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esi-
neen vauhdista

10. AMPUMINEN
Ei häiriinny, havaitsee no-
peasti ja sen jälkeen täysin 

välinpitämätön

Häiritsevyys lisääntyy leikin/
passiivisuuden aikana, sen 

jälkeen välinpitämätön

Kiinnostuu laukauksesta, 
yleisöstä tms., mutta palaa 

leikkiin/passiivisuuteen

Keskeyttää leikin/passiivi-
suuden, lukkiutuu yleisöä, 
laukauksia tms. kohden, ei 

palaa leikkiin/passiivisuuteen

Häiriintynyt, pelokas / Yrit-
tää paeta / Ohjaaja luopuu 

ampumisesta

”Toivotuin” ”2. toivotuin” ”Hyväksyttävä”
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T ilanne muissa  maissa
Luonnetestiä vastaava luonteen arviointime-
netelmä on käytössä hyvin harvoissa maissa. Laa-
jemman vertailuaineiston hankkiminen luonne-
ominaisuuksista on siksi vaikeaa. Pitkäkarvainen 
collie ei ole FCI:n käyttökoirarotujen listalla ja se 
on varsinainen palveluskoirarotu vain Suomessa 
ja Ruotsissa, mutta tottelevaisuudessa ja agilityssä 
niillä kilpaillaan maailmanlaajuisesti. Keski-Eu-
roopassa collieilta löytyy myös tuloksia FH-jäljeltä 
ja suojelusta. Pitkäkarvaisten collieiden tiedetään 
lisäksi toimivan hyötykoirina mm. Yhdysvalloissa, 
mutta asiasta ei ole vertailukelpoista tietoa saata-
villa. Ruotsissa collieiden rekisteröintiehtona on 
vanhempien suoritettu MH-kuvaus (mentalbesk-
rivning hund). Svenska Kennelklubbenin jalos-
tustietojärjestelmän, Avelsdatan, avulla voidaan 
tehokkaasti tilastoida eri luonteen ominaisuuk-
sien tilaa. Seuraavassa kuvassa on esitetty vuo-
sina 1996–2011  syntyneiden ruotsalaisten koiri-
en keskiarvot eri ominaisuuksissa. Ruotsalaisilla 
collieilla havaitaan puutteita samoilla osa-alueilla 
kuin suomalaisessa kannassa.

Kuva 5. Ruotsalaisten pitkäkarvaisten collieiden 
MH-kuvausten tyypilliset arvosanat skaalattuna omi-
naisuuksien voimakkuuden mukaan. Lähde: Svenska 
Kennelklubben/Avelsdata.

suomalaiseen luonnetestiin, 
koska ominaisuuksien testaus-
tavat ovat toisistaan poikkeavat, 
ja arvostelu on luonnetestissä 
koiran käyttäytymistä tulkitse-
vaa, MH-kuvauksessa sen sijaan 
vain dokumentoivaa.

MH-kuvattuja pitkäkarvai-
sia collieita on toistaiseksi Suo-

messa niin vähän, että tulosten 
tilastointia ei voida pitää luo-
tettavana. Vuosina 2010–2012 
on kuvattu yhteensä 30 koiraa, 
joista kolmen testi on ohjaajan 
toimesta keskeytetty. 

Suomen Collieyhdistys on 
pyytänyt Katri Leikolaa (LT-tuo-

mari) ja Irene Puputtia (LT-tuo-
mari, MH-kuvaaja) laatimaan 
MH-kuvauksen ihanneprofi ilin 
collieille., jossa taulukkoon on 
merkitty vihreällä toivotuin re-
aktio, keltaisella toiseksi toivo-
tuin reaktio ja harmaalla hyväk-
syttävä käyttäytyminen:
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Luonne ja
käy ttäy tyminen

Käyttö- ja 
koeominaisuudet

Pitkäkarvainen collie 
kuuluu Suomessa ja 
Ruotsissa palvelus-
koirarotuihin, vaikka 
se ei olekaan FCI:n 

käyttökoirarotujen listalla. Varsi-
naista työkäyttöä ei rodulla tänä 
päivänä ole. Nykyisiä collieita 
voidaan pitää kantamuodostaan 
skotlantilaisista työpaimenista 
jo 1800-luvun lopulla erkaan-
tuneena näyttelylinjana. Rotu 
on kuitenkin säilyttänyt monia 
työkoiralta toivottavista luon-

ne- ja rakenneominaisuuksista 
nykypäivään asti. Harrastuskäy-
tön ja palveluskoira-statuksen 
myötä etenkin pohjoismaista 
kantaa pidetään monipuolisena 
sekä erilaisiin koiraurheilulajei-
hin että näyttelyihin soveltuvina 
harrastuskoirina. 

Palvelus- ja pelastuskoirako-
keet mittaavat koiran luonne- ja 
käyttöominaisuuksia monipuo-
lisimmin käytettävissä olevista 

koemuodoista. Palveluskoirako-
etta voidaan pitää myös hyvänä 
fyysisen suorituskyvyn mitta-
rina. Tottelevaisuuskokeet ja 
agility antavat myös tietoa koi-
ran koulutettavuudesta etenkin 
ylemmissä luokissa. Vaikka pit-
käkarvaisen collien käyttö ny-
kypäivänä paimennustehtäviin 
muutoin kuin kokeilumuotoi-
sena harrasteena on harvinais-
ta, myös paimennustaipumusta 
pyritään rodun piirissä kartoit-
tamaan ja ylläpitämään. 

Palveluskoirakokeet

Pitkäkarvainen collie 
sai oikeuden osallis-
tua palveluskoirako-
keisiin 1.9.1949. Käyt-
tövalioita on yhteensä 

28. 1950–1970-luvuilla pitkäkar-
vaiset colliet saavuttivat mitali-
sijoituksia palveluskoiralajien 
SM-kilpailuista ja 1990-luvulla 
saavutettiin mitalisijoja veto-

hiihdossa. Nykyään pitkäkarvai-
sia collieita kilpailee SM-tasolla 
satunnaisesti.

Palveluskoirakoe on col-
lieiden rodunomainen koe. 
Collie tarvitsee koulutustun-
nuksen palveluskoirakokees-
ta tai hyväksytyn luonnetestin 

saavuttaakseen muotovalion 
arvon. Palveluskoirakoe koos-
tuu tottelevaisuus- ja maasto-
osuudesta, joista molemmista 
koiran tarvitsee saavuttaa hy-
väksytty pistemäärä saadak-
seen koulutustunnuksen. Tot-
televaisuusosuudessa testataan 
myös koiran suhtautuminen 
laukauksiin. Poikkeuksen teke-
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vät erikoisjälkikoe, jossa ei ole 
tottelevaisuusosuutta ja joka ei 
siksi riitä muotovalion arvon 
saavuttamiseen vaadittavaksi  
rodunomaiseksi kokeeksi sekä 
käyttäytymiskoe, joka on palve-
luskoirakokeiden esikoe. Käyt-
täytymiskoe testaa ennemmin 
koiran yhteiskuntakelpoisuutta 
kuin koulutettavuutta maasto-
lajeihin. Palveluskoiralajeissa 
menestyvältä koiralta vaaditaan  
taisteluhalua, toimintakykyä ja 

riittävän hyvää hermorakennet-
ta. Liiallinen pehmeys ja arkuus 
haittaavat tavoitteellista koulu-
tusta. 

Collieiden osallistujamää-
rät palveluskoirakokeissa ovat 
olleet suurimmillaan 1990-lu-
vulla. Kokeisiin osallistui tuol-
loin vuosittain 60–80 koiraa. 
2000-luvulle tultaessa osallistu-
jamäärät ovat laskeneet jyrkäs-

ti. Osallistumismäärien lasku 
selittyy paitsi vähentyneiden 
rekisteröintimäärien lisäksi kil-
pailevien harrastuslajien yleis-
tymisellä. Vaikutusta saattaa 
olla myös palveluskoirakokeen 
sääntömuutoksilla, joiden myötä 
osallistumiskynnys alokasluok-
kaan on noussut huomattavasti. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty 
vuosittaiset osallistujamäärät 
palveluskoirakokeisiin viimeisen 
kymmenen vuoden ajalta.

Kuva 6. Palveluskoirakokeissa käyneiden pitkäkarvaisten collieiden määrä ja kokeista tuloksen saavuttanei-
den koirien määrä vuosittain. Määrissä ei ole huomioitu käyttäytymiskoetta ja erikoisjälkikoetta. Lähde: 
Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmä.
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Harrastajamäärät ovat olleet rekisteröity-
jen koirien määrään nähden aina pieniä. Palve-
luskoirakokeissa kilpailee noin kahdesta kolmeen 
prosenttia vuosittain rekisteröidyistä pitkäkar-
vaisista collieista. KoiraNet-aineiston perusteella 
tehdyssä tilastossa ei ole mahdollista huomioida 
samojen yksilöiden mahdollista osallistumista 
useampaan koelajiin vuosittain, jolloin tilastoin-
nissa näkyvät osallistujamäärät ovat muutamia 
yksilöitä todellista suurempia. 

Pitkäkarvaisten collieiden osallistumismää-
rät palveluskoirakokeisiin ovat romahtaneet vii-
meisen viidentoista vuoden aikana. Yksi syy har-
rastajamäärän pienenemiseen ovat vähentyneet 

rekisteröinnit, mutta samalla muut harrastuslajit, 
tottelevaisuuskokeet ja agility, ovat kasvattaneet 
suosiotaan. Myös näyttelyharrastus on erittäin 
suosittua. Suurin osa collieista päätyy kuitenkin 
seurakoiriksi. Vaikka palveluskoiraharrastus on 
menettänyt suosiotaan myös muiden rotujen har-
rastajien piirissä, pitkäkarvaisten collieiden osal-
listujamäärät ovat huolestuttavan alhaiset rekiste-
röintimääriin nähden. Viime vuosina on nähtävissä 
jälleen pientä positiivista kehitystä koekäynneissä 
ja tuloksen tehneiden koirakoiden määrässä. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty pitkäkarvais-
ten collieiden eri palveluskoiralajeihin osallistu-
mismäärät vuosittain.

Kuva 7. Eri palveluskoiralajeihin osallistuneiden pitkäkarvaisten collieiden määrä vuosittain. Lähde: Koira-
Net-jalostustietojärjestelmä.
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Nykyään suosituin laji on 
hakukoe, jonka osallistuja-
määrät ovat pysyneet tasai-
simpina viimeisen 15 vuoden 
aikana. Jälkikoe on aiemmin 
ollut selkeästi suosituin laji, 
mutta osallistujamäärät ovat 
siinä laskeneet hakuun verrat-
tuna. Muutamana viimeisimpä-
nä vuotena jälkikoe on jälleen 
kasvattanut suhteellista suosi-
otaan yltäen osallistujamääris-
sä nyt alemmissa luokissa lähes 
samalle tasolle kuin hakuko-
keessa. Voittajaluokan jälkiko-
keen vähäiset osallistujamäärät 
johtuvat osittain koepaikko-

jen saamisen hankaluudesta. 
Viestikoe on menettänyt suo-
sionsa lähes täysin. Toisaalta 
viestikokeita järjestetään vain 
murto-osa kymmenen vuoden 
takaisista määristä ja lajin har-
rastajamäärät ovat laskeneet  
muidenkin rotujen parissa. Et-
sintäkoe (aiemmin yleiskoe) on 
ollut pienen harrastajamäärän 
suosiossa melko tasaisesti tar-
kasteltavalla aikajaksolla. Käyt-
täytymiskoe on vuonna 1999 
käyttöön otettu koe, joka koi-
ran tulee suorittaa hyväksytysti 
ennen palveluskoirakokeisiin 
osallistumista. Käyttäytymisko-

keeseen osallistuu melko pal-
jon collieita, mutta valitettavan 
pieni osa jatkaa varsinaisiin 
palveluskoirakokeisiin. Eri-
koisjälkikokeeseen on osallis-
tunut tarkasteltavalla ajanjak-
solla vain kaksi pitkäkarvaista 
collieta.

Seuraavassa taulukossa on 
esitetty pitkäkarvaisten colliei-
den osallistujamäärät luokit-
tain suosituimmissa lajeissa 
haku-, jälki- ja etsintäkokeessa  
sekä FH-jäljellä ja käyttäyty-
miskokeessa.

Taulukko 10. Pitkäkarvaisten collieiden osallistuminen palveluskoirakokeisiin lajeittain ja luokittain tarkas-
teltuna. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestelmä.

Vuosi Jälki1 Jälki2 Jälki3 Haku1 Haku2 Haku3 Etsintä1 Etsintä2 Etsintä3 Erikoisjälki PAKK
2002 8 3 4 3 5 7 0 0 0 0 18

2003 4 2 4 5 4 6 1 0 0 0 11

2004 2 3 4 3 2 6 2 0 1 0 16

2005 3 4 2 4 2 6 3 0 2 0 21

2006 1 1 3 7 0 4 0 0 0 1 32

2007 1 0 3 1 3 2 1 0 0 0 18

2008 3 0 3 2 2 5 0 0 0 1 19

2009 5 0 1 2 1 2 1 0 0 0 26

2010 1 1 0 7 1 2 1 0 0 0 15

2011 3 2 1 4 3 2 1 0 0 0 25
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Tottelevaisuuskoe

Tottelevaisuuskoe (TOKO) on avoin kai-
kille roduille, myös sekarotuisille. Kyn-
nys osallistua tottelevaisuuskokeeseen 
on palveluskoirakoetta alhaisempi, sillä 
tottelevaisuuskoe koostuu vain tottele-

vaisuusosuudesta, se ei ole fyysisesti vaativa koe-
muoto ja siinä pystyy saavuttamaan tuloksia kor-
keimmistakin luokista myös laukausarka koira. 
Lisäksi useimmilla paikkakunnilla on mahdolli-
suus osallistua ohjattuun harjoitteluun ja käytettä-
vissä on kunnolliset harjoitusolosuhteet. Kokeissa 
testataan ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä. Tot-
televaisuuskoe on jaettu neljään luokkaan: alokas-, 
avoin, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka. 

Pitkäkarvaisesta colliesta tuli ensimmäisen 
kerran tottelevaisuusvalio 1980-luvulla. Kaikkiaan 
tottelevaisuusvalioita on vuoden 2012 lopussa 32 
kappaletta. Seuraavan sivun ylemmässä kuvas-
sa tarkastellaan tottelevaisuuskokeisiin vuosina 

2002–2011 osallistuneiden koirien määrää luokit-
tain. Sama koira on voinut saman vuoden aika-
na kilpailla useammassa kuin yhdessä luokassa. 
Alemmassa kuvassa on esitetty koekertojen mää-
rät eri luokissa vuosittain.

Tottelevaisuuskokeisiin osallistuneiden 
määrä on pysynyt suunnilleen samana rekisteröi-
tyjen koirien määriin verrattuna.

Koekäyntien määrässä on havaittavissa hie-
noista nousua suhteessa osallistuvien koirien 
määrään etenkin alokas- ja avoimessa luokassa. 
Kehitys johtunee käyttöön otetusta tottelevai-
suuskokeen koulutustunnuksesta (TK), jonka 
saa jokaisesta luokasta saavutettuaan kolme yk-
köstulosta. Aikaisemmin luokkaa on vaihdettu 
nopeammin heti ylempään luokkaan oikeuttavan 
tuloksen saavuttamisen jälkeen.
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Kuva 8. Tottelevaisuuskokeisiin osallistuneiden pitkäkarvaisten collieiden määrä luokittain. Lähde: Suomen 
Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmä.

Kuva 9. Pitkäkarvaisten collieiden osallistumiskerrat tottelevaisuuskokeisiin vuosittain. Lähde: Suomen Ken-
nelliiton KoiraNet-jalostustietokanta.
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A g i l i ty

Ensimmäiset agility-kilpailut pidettiin 
vuonna 1989 ja laji tuli harrastajien 
suosioon 1990-luvun alussa. Agility on 
koiraurheilua, jossa myös omistajan 
on oltava hyvässä kunnossa. Agilitys-

sä menestymiseen vaaditaan koiran ja ohjaajan 
saumatonta yhteistyötä, hyvää fyysistä kuntoa ja 
toimintakykyä. Laji on tullut hyvin suosituksi col-
lieharrastajien keskuudessa.

Rodun ensimmäinen agilityvalion arvo Suo-
messa saavutettiin vuonna 1997. Kaikkiaan agili-
tyvalion arvon saavuttaneita koiria on 15. SM-ta-

solla kilpailee vuosittain muutama pitkäkarvainen 
collie.

Seuraavissa kuvissa on esitetty vuosina 1991–
2011 agilitykilpailuihin osallistuneiden pitkäkar-
vaisten collieiden määrä ja kilpailukäyntien mää-
rä vuosittain.

Agilityn suosio näkyy selvästi koiramäärissä ja 
yhä useampi nousee kilpailemaan kolmosluok-
kaan asti. Starttimäärät ovat nousseet reilusti tar-
kasteltavalla ajanjaksolla.
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Kuvat 10A ja 10B. Agility-kilpailuihin osallistuneiden pitkäkarvaisten collieiden määrä (A) ja kilpailukertojen 
määrä (B) vuosittain.
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Paimennuskokeet

Epäviral l inen col l ie iden
paimennustaipumuskoe (SC Y )
Paimennustaipumusta 
löytyy collieilta edelleen ja mo-
net Suomen Collieyhdistys ry:
n alaosastot ovat jo vuosikausia 
järjestäneet paimennuspäiviä 
alueillaan. Jäsenet ovat päässeet 
tätä kautta koiriensa kanssa tu-
tustumaan collien perinteiseen 
käyttötarkoitukseen, paimen-
nukseen. Harrastuksen ollessa 
maanlaajuisesti aktiivista jäse-
nistön piirissä, päätti SCY:n 
hallitus 7.6.2009 kokouksessa 
koota työryhmän valmistele-
maan paimennustaipumuskoet-
ta collieille. 

Paimennustaipumustyö-
ryhmä saattoi annetun työn 
valmiiksi arvosteluohjeineen, 
koepöytäkirjoineen ja koesään-
töineen vuonna 2010. SCY:n 
hallitus päätti 2.6.2011 kokouk-
sessaan ottaa epävirallisen pai-
mennustaipumuskokeen yhdis-
tyksen omaan sisäiseen käyttöön. 

Tavoitteena on kerätä pai-
mennustaipumustietoa yhdis-
tyksen ja jäsenistön käyttöön, 
alaosastojen järjestämien pai-
mennuspäivien ja/tai erillisten 
paimennustaipumuskokeiden 
kautta. 

PA IMENNUSTA IPU-
MUSKOKEEN TARKOI-
TUS: Paimennustaipumusko-
keen tarkoituksena on tutkia 
koiran luontaista rodunomaista 
paimennustaipumusta tilan-
teissa joissa se kohtaa lampaita: 
löytyykö koirasta sisäsyntyistä 
auktoriteettia paimennettavia 
kohtaan vai ei. Paimennustai-
pumus perustuu tiettyjen saa-
lisvietin ja laumakäyttäytymisen 
osien hyödyntämiseen ja ne 
ovat paimentavilla koirilla luon-
taisesti korostuneita. Paimen-
taminen on käytännössä pai-
mennettavien eläinten, kuten 
lampaiden, siirtämistä koiran 
avustuksella laitumelta toisaal-
le, paimennettavia kunnioitta-
en. Osasta koiria on tähän työ-
hön luonnostaan, osa voi vaatia 
lisäsytyttelyä, eli peittyneen pai-
mennustaipumuksen kaivamis-
ta esiin lisäharjoittelulla. 

Paimennustaipumus-
kokeessa on neljä osiota; 
kiinnostus lampaisiin, taipu-
mus hallita lampaita, henkinen 
kestävyys ja yhteistyökyky oh-
jaajan kanssa. Koira, jolla on 
hyvä paimennustaipumus, ha-
luaa kiertää lampaiden taakse, 
tuoda lampaat ohjaajalleen sekä 

kuunnella ja toteuttaa tarkasti 
annettuja ohjeita.

Saatua koetulosta käytetään 
koiran paimennustaipumuksen 
tason määrittämiseen ja kou-
lutuskelpoisuuden arviointiin. 
Se antaa viitteitä myös koiran 
jalostuskelpoisuudesta paimen-
nustaipumuksen osalta.

PA IMENNUSTA IPU-
MUSKOKEEN KULKU: 
Saatuaan tuomarilta luvan, ohjaa-
ja siirtyy koiran kanssa laitumelle. 
Koira on kytketty aluksi liinaan, 
joko soljellisesta kaulapannas-
ta tai valjaista. Tuomari tarkistaa 
koiran kiinnostumisasteen lam-
paisiin ja varmistaa, ettei koira 
osoita aggressiivisuutta paimen-
nettavia kohtaan. Koira irrote-
taan liinasta vain tuomarin anta-
malla erillisellä luvalla. Jos koira 
ei heti alussa osoita kiinnostus-
ta, ohjaaja koettaa saada koiran 
kiinnostumaan lampaista. Ko-
keessa mitataan kiinnostuksen 
lisäksi koiran taipumusta hallita 
lampaita, koiran henkistä kestä-
vyyttä ja koiran yhteistyökykyä 
ohjaajan kanssa. Tuomari antaa 
kaikille koirakoille kirjallisen ja 
suullisen loppuarvostelun  lisäksi 
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yleiskommentin suorituksen ko-
konaisvaikutelmasta. Mikäli koi-
ra ei läpäise taipumuskoetta, voi 
tuomari suosittaa uusintakoetta 
lisäsytyttelyn jälkeen. 

Collieiden paimennustaipu-
musta on mitattu yhdistyksen 
omalla epävirallisella paimen-
nustaipumuskokeella kesällä 
2012 yhden paimennuskauden 

verran. Otos ei ole vielä laaja, 
mutta antaa viitteitä osa-alueis-
ta, joissa havaitaan vahvuuksia 
ja myös alueista, joissa on puut-
teita.

Kuva 11. Paimennustaipumuskokeeseen osallistuneiden collieiden tulokset osa-alueittain vuonna 2012 (koe-
käyntejä 33 kpl). 

Muu paimennuskoetoiminta

Collieilla on osallistumisoike-
us 1.5.2012 voimaanastuneisiin 
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Collieyhdistys ry:llä on nimetty 
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nenä.
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Käyttäytyminen 
kotona sekä 
lisääntymiskäyttäytyminen

Collieilla on hyvä so-
peutumiskyky ja ne 
mukautuvat erilai-
siin elämäntilantei-
siin. Pitkäkarvaista 

collieta pidetään yleisesti niin-
sanottuna helppona rotuna, 
joka sopii myös aloittelijalle ja 
ensimmäiseksi koiraksi. Koska 
pitkäkarvaisen collien ärsyke-
kynnys on tyypillisesti melko 
korkea ja ne ovat ihmisiä koh-
taan sosiaalisia, niitä pidetään 
erinomaisina lapsiperheiden 
lemmikkeinä. Pitkäkarvaiset 
colliet tulevat keskimäärin hyvin 
toimeen myös laumakoirina. 

Uudistunut rotumääritelmä 
kuvaa entistä tarkemmin luon-
neominaisuuksia ja mainitsee 
muuan muassa pitkäkarvaisen 
collien tulevan hyvin toimeen 
lasten ja toisten koirien kans-
sa. Vaikka kyse on suurelta osin 
tapakasvatukseen liittyvästä 
asiasta, tulee jalostuksessa ot-
taa huomioon rodulle tyypilli-
nen ”sosiaalinen älykkyys” joka 
mahdollistaa normaalin lauma-
käyttäytymisen ja nyky-yhteis-
kuntaan hyvin soveltuvan arki-
käyttäytymisen. 

Edellä osion 4.2 ensimmäi-
sessä kappaleessa on käyty läpi 
Suomen Collieyhdistys ry:n jul-
kaiseman luonnekyselyn tilan-
ne. Kyselyssä ei ole käynyt ilmi 
merkittäviä arkikäyttäytymiseen 
liittyviä ongelmia muutamaa 
yksittäistä poikkeusta lukuun-
ottamatta. Erilaiset lievät tai sa-
tunnaisesti ilmenevät pelkotilat 
ovat yleisiä. KoiraNet-tietokan-
taan luonteeseen tai käyttäy-
tymiseen liittyvät ongelmat on 
merkitty lopetussyyksi 22 koi-
ralle. Pääasiallisia syitä ovat ol-
leet arkuus ja arvaamattomuus 
lapsia kohtaan. 

Lisääntymiskäyttäyty-
miseen liittyviä ongelmia on 
rodussa jonkin verran. Tyypil-
lisimmin ne liittyvät kokemat-
tomien koirien ensimmäisiin 
astutuksiin. Jalostustoimikun-
nan tietoon on tullut yksittäis-
tapauksina vakavampia lisään-
tymiskäyttäytymisen häiriöitä, 
jolloin emä on tarkoitukselli-
sesti vahingoittanut pentujaan. 
Urosten astumisvaikeudet al-
kavat tyypillisesti lisääntyä iän 
myötä etenkin kokemattomilla 
uroksilla. Terveyskyselyjen yh-

teydessä narttujen lisääntymis-
tä käsitteleviin kysymyksiin on 
toistaiseksi tullut niin vähän 
vastauksia, ettei niiden perus-
teella voida vielä päätellä on-
gelmien yleisyyttä rodussa. Kas-
vattajat korvaavat silloin tällöin 
luonnollisen astutuksen kei-
nosiemennyksellä, mutta sie-
mennyspentueet ovat suhteessa 
melko harvinaisia. Yleisimmät 
syyt keinosiemennykselle ovat 
koirien kokemattomuuden 
vuoksi epäonnistunut astutus ja 
uroksen korkea ikä. 

Etenkin collieurosten suku-
puolivietissä on silloin tällöin 
havaittu puutteita. Ongelma ei 
ole yksiselitteinen. Sen ilme-
neminen riippuu paljon koiran 
muista luonneominaisuuksista 
ja ympäristötekijöistä. Yleises-
ti ollaan kuitenkin sitä mieltä, 
että jalostukseen käytettävän 
uroksen tulee aina osoittaa nor-
maalia kiinnostusta kiimaista 
narttua kohtaan ja nartun tu-
lee osoittaa normaaliin kiiman 
huippuvaiheeseen kuuluvia 
käyttäytymismerkkejä kuten 
kääntää häntäänsä sivuun urok-
sen lähestyessä sitä. 

4.
2.

4
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Yhteenveto rodun 
käyttäytymisen ja 
luonteen keskeisimmistä 
ongelmakohdista 
sekä niiden korjaamisesta

Pitkäkarvaisen collien rodunomaista 
luonnetta ja käyttäytymistä tulee arvioi-
da siitä lähtökohdasta, että kyseessä on 
paimentaustainen palveluskoira. Uusi 
rotumääritelmä kuvaa sanamuodois-

saan entistä paremmin työkoirataustaa, painotta-
en että rodun tulee olla myös hyvin nyky-yhteis-
kuntaan sopeutuva lemmikki. Rodun luonteen 
ongelmina voidaan pitää seurakoiramaistumisen 
ja näyttelypainotteisen jalostuksen aiheuttaen 
käyttöominaisuuksien ja viettien heikentymistä 
sekä yleisiä puutteita hermorakenteessa, ääni-
varmuudessa, rohkeudessa ja kovuudessa. Nämä 
ominaisuudet ovat tärkeitä koiran käyttötarkoi-
tuksesta riippumatta. Niiden parantamisen tulisi 
olla koko rodussa ensisijaisia jalostustavoitteita. 

Luonnetesti ja palveluskoirakokeet ovat en-
sisijaisia jalostuksellisia mittareita rodun luon-
neominaisuuksien tasolle. Niiden antamaa tietoa 
tulisi paremmin ja laajamittaisemmin hyödyntää 
jalostusvalintoja tehtäessä. Erityishuomiota tuli-
si kiinnittää ominaisuuksiin, jotka ovat rodussa 

keskimääräisesti heikoimpia: toimintakyky, taiste-
luhalu ja kovuus. Erityisesti taisteluhalun negatii-
visten arvosanojen suuri osuus luonnetestiarvo-
sanoista ja entisestään heikentyvä kehityssuunta 
on huolestuttavaa käyttöominaisuuksien säilyttä-
misen kannalta. Yleiskuvaltaan huonohermoisia 
tai arkoja koiria ei tule käyttää jalostukseen. Kas-
vattajien tulisikin olla entistä kriittisempiä arvi-
oidessaan jalostuskoiriensa tasoa etenkin hermo-
rakenteen osalta. Luonnetestin arvosteluskaala 
sellaisenaan ei anna riittävää tietoa ominaisuu-
den parantamiseksi rodussa, koska +1 -kategori-
aan mahtuu hyvin suurta vaihtelua. 

Rotujärjestö pyrkii entistä voimakkaammin 
motivoimaan kasvattajia tavoitteelliseen luon-
nejalostukseen. Erilaisen koetoiminnan ja luon-
netestien sekä MH-kuvausten järjestämisellä 
tuetaan collieiden osallistumisaktiivisuutta luon-
neominaisuuksia kartoittaviin koemuotoihin. Ro-
tujärjestön järjestämissä ulkomuototuomareiden 
koulutustilaisuuksissa korostetaan, ettei selvästi 
epävarmoja koiria saisi palkita näyttelyissä.

4.
2.

5
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4.3 Terveys ja 
lisääntyminen

Collien tulee pystyä 
t yöskente lemään 
vaativissa olosuh-
teissa, joten sen 
pitää olla kaikin 

puolin terve, hyvärakenteinen 
ja lihaksikas. Sen pitää pystyä 
liikkumaan joustavasti ja vaivat-
tomasti ja sen hermorakenteen 
tulee olla hyvä. Collien on pys-
tyttävä lisääntymään luonnolli-

sella tavalla. Yksittäisen koiran 
jalostukseen käytön on oltava 
järkevää, harkittua ja noudattaa 
Suomen Kennelliiton ohjeita ja 
sääntöjä.

Colliet ovat suhteellisen pit-
käikäisiä. Keski-ikä on yli kym-
menen vuotta, mutta monet 
elävät jopa 15-vuotiaiksi. Elin-

iän pituuteen vaikuttaa suuresti 
omistajan aktiivisuus: jos koira 
ei pääse lihomaan ja sen kun-
nosta pidetään huolta sopivalla 
liikunnalla, se saa elää terveen 
vanhuuden. Rodussa ei toistai-
seksi ole esiintynyt huolestutta-
van paljon sellaisia sairauksia, 
jotka lyhentävät koiran elinikää 
selvästi tai jotka aiheuttavat koi-
ralle kipuja.

Perinnöllisten 
vikojen ja sairauksien 
vastustamisohjelmaan 
(PEVISA) sisällytetyt sairaudet

Suomen Collieyhddis-
tys ry otti ensimmäis-
tä kertaa käyttöönsä 
PEVISA-ohje lman 
vuonna 1986. Aluksi 

pentueen rekisteröinnin ehtona 
oli vain vanhemmille suoritetut 
silmä- ja lonkkatutkimukset. 
Collieiden PEVISA-ohjelma 
uudistuu vuoden 2014 alusta 

alkaen. PEVISA-ohjelmaan si-
sältyvät pakolliset lonkka-, kyy-
närnivel- ja silmätutkimukset. 
Lonkkaniveldysplasian raja-
arvo jalostuskäytölle on C-aste: 
C-lonkkaista koiraa voidaan 
kuitenkin käyttää yhdistettynä 
terveeseen (A tai B). Kyynärni-
veldysplasian raja-arvo on aste 
1. Silmäsairauksien osalta raja-

arvoja ei ole asetettu, mutta alle 
yhden vuoden ikäisenä annettu 
silmätarkastuslausunto on voi-
massa vain vuoden ajan. 

Kaikkien PEVISA-ohjelman 
vaatimusten tulee olla voimassa 
molempien vanhempien osalta 
astutushetkellä.

4.
3.

1
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L onkkaniveldysplasia

Lonkkanivelen kasvu-
häiriö eli ”lonkkavika”, 
(engl. hip dysplasia, HD) 
on koirien yleisin luuston/
nivelten kasvuhäiriö. Se 

voidaan määritellä perinnölliseksi 
lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat 
ovat syntymähetkellä makroskoop-
pisesti normaalit, mutta muutokset 
alkavat jo pennun ensimmäisten 
elinviikkojen aikana. Löysyys joh-
taa reisiluun pään ja lonkkamal-
jan riittämättömään kontaktiin. 
Alueelle kohdistuu epänormaalin 
suuri paine, joka on sitä suurem-
pi mitä pienempi kontaktialue on. 
Tämä voi johtaa mikromurtumiin 
ja lonkkamaljan mataloitumiseen. 
Noin vuoden iässä lantion luutumi-
nen on täydellistä ja lonkkanivelet-
kin stabiloituvat. Yleensä kipukin 
helpottaa tässä iässä.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö 
johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivel-
rikon kehittymisen aikatauluun ja 
tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset 
ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen 
kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei 
tiedetä, mutta se periytyy tämän-
hetkisen tutkimustiedon perusteella 
kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa 
useita eri geenejä. Näistä osa on ns. 
suurivaikutteisia geenejä (engl. ma-
jor gene). Periytymisaste vaihtelee eri 
tutkimuksissa välillä 0.1–0.6. Ympä-
ristöllä on vaikutusta kasvuhäiriön 
ilmiasuun. Useissa tutkimuksissa on 
todettu runsaan ravinnonsaannin 
olevan yhteydessä lonkkavikaan. 
Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, 

mutta se tuo vian esiin geneettisesti 
alttiilla koirilla. Tämä pätee myös 
toisin päin, optimaalisella ruokin-
nalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei 
tule näkyviin tai on lievempää. Myös 
liian raju liikunta kasvuaikana voi 
pahentaa muutoksia.

Lonkkanivelen kasvuhäiriötä 
tavataan lähes kaikilla roduilla, 
mutta yleisintä se on suurilla ja jät-
tiroduilla. Oireet voidaan huoma-
ta pentuna 3-12 kuukauden iässä, 
jolloin kipu johtuu löysyyden aihe-
uttamasta nivelkapselin tulehduk-
sesta tai luukalvon hermojen jän-
nityksestä ja repeämisestä. Oireet 
voivat vähentyä selvästi tai loppua 
kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun 
nivelen ympärille muodostuva side-
kudos vähentää nivelen löysyyttä. 
Toinen oireilevien koirien ryhmä 
on aikuiset koirat, joiden oireiden 
syynä on nivelrikko. Nuorilla koi-
rilla oireina voivat olla takajal-
kojen ontuminen, ”pupuhyppely”, 
ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, 
liikkumishaluttomuus ja naksahte-
leva ääni kävellessä. Oireet voivat 
alkaa äkillisesti ja omistaja voi liit-
tää ne johonkin tapaturmaan. Van-
hemmilla nivelrikkoisilla koirilla 
oireet voivat olla epämääräisiä. 
Oireilu laitetaan usein vanhenemi-
sen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat 
takajalkojen ontuminen ja jäyk-
kyys liikkeessä. Lonkkavikainen 
koira yrittää viedä painoa pois ta-
kaosalta, mikä ilmenee kävellessä 
selkälinjan aaltoiluna ja lantion 
kiertymisenä. Tämä johtaa myös 

takaosan lihaskatoon ja etupään 
lihasten voimistumiseen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriön 
ja siitä johtuvan nivelrikon hoi-
dossa on ruokinnalla keskeinen 
merkitys. Ylipaino pahentaa oi-
reita ja pelkkä painon pudotus voi 
helpottaa koiran oloa. Tulehduski-
pulääkkeitä ja pistoksena tai suun 
kautta annettavia nivelnesteen ja 
nivelruston koostumusta paran-
tavia aineita käytetään yleisesti. 
Sopiva liikunta pitää lihaksiston 
kunnossa ja nivelet liikkuvina. Ki-
rurgisia hoitoja on myös olemassa.

Lonkkavian vastustamisohjel-
ma perustuu useimmilla roduilla 
röntgenkuvissa sairaiksi todettujen 
yksilöiden karsimiseen jalostukses-
ta. Lonkkanivelen kasvuhäiriön 
periytyvyys on kohtuullinen. Ilmi-
asuunkin perustuvan jalostusva-
linnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos 
valinta on systemaattista. Jalos-
tusarvoindeksien (BLUP-indeksit) 
avulla valinta on tehokkaampaa. 
Indeksissä otetaan huomioon koi-
ran kaikkien tutkittujen sukulaisten 
taso ja poistetaan röntgentuloksiin 
vaikuttavien ympäristötekijöi-
den vaikutusta. Jalostusindeksejä 
lasketaan jo useille roduille sekä 
lonkka- että kyynärnivelistä. In-
deksien laskemisen edellytyksenä 
on riittävä määrä kuvattuja koi-
ria. Suomessa arvostelussa käy-
tetään FCI:n vahvistamaa kan-
sainvälistä lonkkaniveldysplasian 
arvosteluasteikkoa:
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Taulukko 11. Lonkkatutkimusten määrät ja tulokset vuosina  2001–2010 syntyneillä koirilla. Tutkituista on 
laskettu, kuinka suuri osuus kyseisenä vuonna syntyneistä koirista on tutkittu. Tulosten kohdalla on ilmoitet-
tu kunkin tuloksen osuus kaikista tutkituista. Lähde: Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmä.

Vuosi Syntyneitä Tutkittu A B C D E Yhteensä
2001 590 38 % 124 55 % 51 23 % 27 12 % 21 9 % 2 1 % 225

2002 632 37 % 123 53 % 62 27 % 22 9 % 25 11 % 0 0 % 232

2003 647 40 % 129 50 % 65 25 % 32 12 % 32 12 % 0 0 % 258

2004 745 42 % 173 55 % 66 21 % 40 13 % 33 11 % 1 0 % 313

2005 743 39 % 136 47 % 80 28 % 33 11 % 33 11 % 5 2 % 287

2006 719 42 % 161 54 % 70 23 % 23 8 % 35 12 % 10 3 % 299

2007 722 43 % 180 58 % 65 21 % 29 9 % 29 9 % 6 2 % 309

2008 736 46 % 220 65 % 63 19 % 24 7 % 25 7 % 4 1 % 336

2009 745 41 % 177 58 % 62 20 % 34 11 % 27 9 % 7 2 % 307

2010 661 38 % 141 57 % 58 23 % 20 8 % 25 10 % 5 2 % 249

Yhteensä 6940 41 % 1564 56 % 642 23 % 284 10 % 285 10 % 40 1 % 2815

A ei muutoksia  Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhden-
mukaiset. Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna piirtyy 

terävänä ja on lievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen. 
Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena).

B lähes normaali / rajatapaus Reisiluun pää ja lonkkamaljakko 
ovat vähän epäyhdenmukaiset ja Norbergin asteikko veto-

asennossa lähellä 105°, tai reisiluun pään keskus on mediaalisesti 
lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää ja 
lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.

C lievä Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, 
Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kra-

niolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuutta tai 
korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali-, 
kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa.

D kohtalainen (keskivaikea Selvää epätasaisuutta reisiluun 
päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio. Norbergin asteikko 

on suurempi kuin 90° (vain suosituksena). Lonkkamaljakon krani-
olateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä.

E vaikea Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio 
tai selvä subluksaatio, Nordbergin asteikko alle 90°, selvä 

lonkkamaljakon kraniaalireunan tasaantuminen, reisiluun pään 
epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muut nivelrikko-
muutokset.

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään 
saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomi-
oon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko. Kursi-
voitu teksti: Suomen Kennelliitto/Anu Lappalainen.

Arviot lonkkaniveldysplasian periytymisasteis-
ta vaihtelevat jonkun verran eri tutkimuksissa eri 

rotujen välillä. Periytymisaste on aina populaa-
tiokohtainen tulos. Se muuttuu, kun kuvattujen 
koirien määrä kasvaa. Viimeksi pitkäkarvaiselle 
collielle periytyvyysaste on laskettu vuonna 2009. 
Tällä hetkellä arvio lonkkaniveldysplasian periy-
tymisasteesta on 0,29, joka on  kohtuullinen. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa että koirayksilön oman 
tuloksen luotettavuuden olevan sen jalostusarvon 
mittarina on noin 54 prosenttia (Mäki, 2009). Ja-
lostusvalinta tilanteen parantamiseksi on mah-
dollista, sillä perimällä on joka tapauksessa tärkeä 
osuus lonkkaniveldyspasian kehittymisessä. Mui-
ta vian syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat kasvu-
olosuhteet: kasvuajan ruokinta, ylipaino, rasitus 
tai nopeakasvuisuus pentuiässä. Myös kuvausikä 
ja -tilanne vaikuttavat lonkkatulokseen. 

Pitkäkarvaisen collien lonkkakuvattujen koi-
rien määrä on viimeisen kymmenen  vuoden vaih-
dellut 38–46 prosentin välillä. Vuosina 2001–2010 
syntyneistä kuvattujen koirien määrät ja lonk-
kaniveldysplasia-asteet on esitetty seuraavassa tau-
lukossa. Vuonna 2011 syntyneistä on kuvattu vielä 
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niin pieni osa, että ne on jätetty tilaston ulkopuo-
lelle. Vuosina 2001–2010 syntyneistä koirista on 
tutkittu virallisesti noin 40 prosenttia. Kuvattujen 
koirien määrä on kasvanut edellisestä tarkastelu-
jaksosta, jolloin se oli noin kolmannes. Virallisesti 
todettuja E-asteita on alle prosentilla tutkituista 
koirista. Lisäksi tiedossa on joitakin epävirallises-
ti tai alle virallisen kuvausiän tutkittuja vakavia 
dysplasiatapauksia. D- ja C-asteita on suurin piir-
tein saman verran, kumpaakin dysplasia-astetta 
esiintyy noin kymmenellä prosentilla. Noin nel-
jänneksellä kuvatuista koirista on todettu B-aste 
ja yli puolella lonkissa ei ole todettu muutoksia. 
Tilaston perusteella lonkkaniveldysplasian tilan-
ne rodussa on suhteellisen hyvä.

Rotujärjestö suosittaa, että jalostukseen 
käytettäisiin vain koiria, joiden lonkat ovat A- tai 
B-astetta. PEVISA-ohjelman raja-arvot sallivat 
kuitenkin C-lonkkaisen käytön, mikäli paritus-
kumppaniksi valitaan terve (A- tai B-lonkkainen) 
koira. Paras keino vähentää lonkkaniveldysplasi-
an esiintyvyyttä rodussa on käyttää terveitä koi-
ria jalostukseen sekä hyödyntää jälkeläisarvos-
telua sekä sukulaisten tuloksia. Jälkeläisten ja 
sukulaisten tulosten tulkinnassa voidaan käyttää 
BLUP-indeksiä (Best Linear Unbiased Predicti-
on), joka on laskenta-ajankohtana tietokannas-
sa oleviin lonkkakuvattujen koirien tuloksiin 
pohjautuva arvio kunkin yksilön jalostusarvosta 
lonkkaniveldysplasian suhteen. Indeksi häivyt-
tää hieman ympäristötekijöiden vaikutusta; sen 
laskennassa on poistettu kirjattujen tekijöiden 
kuten kasvattajan, syntymävuoden, sukupuolen, 
iän, kuvausajankohdan ja arvostelleen lääkä-
rin aiheuttamia eroja. Muita ympäristötekijöitä, 

kuten kasvuaikaista ruokintaa ja liikuntaa, ei 
tietenkään indeksissä voida huomioida. Pitkä-
karvaisen collien indeksit saadaan KoiraNet-ja-
lostustietojärjestelmästä.

Rodun eri koirien BLUP-indeksien keskiarvo 
on aina 100 eli rotuun nähden perimältään kes-
kiluokkaa oleva koira saa tuloksen 100. Jos luku 
on alle sata, koira on laskennallisesti huonompi 
kuin aineistossa olevat koirat keskimäärin. Jos 
luku on suurempi, koira on parempi kuin ai-
neistossa olevat koirat keskimäärin, ja koira on 
siten oletusarvoisesti parempi perimältään eli 
genotyypiltään. Tuontikoiran indeksi on aina 
alkuun tavallista epävarmempi, sillä jos koiran 
sukulaisia ei ole tutkittu, ei ole muuta tietoa 
kuin koira itse. Mitä enemmän koiralla on tut-
kittuja sukulaisia, sitä varmemman tuloksen in-
deksi antaa. Jalostuksellisesti tapahtuu edistystä, 
kun tehtyjen yhdistelmien vanhempien indeksit 
antavat keskiarvoksi yli sata. Tällä hetkellä pit-
käkarvaisissa collieissa indeksi sata asettuu A:n 
ja B:n välille. Keskiverto collie siis periyttää ole-
tusarvoisesti terveitä lonkkia. Verrattuna tuotan-
toeläimiin, joilla lähes yksinomaan indekseihin 
perustuvalla jalostuksella on saavutettu erin-
omaisia tuloksia, collieilla on aivan liian vähän 
tutkittua materiaalia ja kanta on perimältään 
kovin yhtenäistä lonkkaniveldysplasian suhteen. 
Näin ollen yksittäisen yksilön lonkkaindeksiin 
vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi kuvausikä ja 
ensimmäisten jälkeläisten lonkkakuvaustulok-
set. Indeksi on kuitenkin hyvä apuväline laajas-
ti tutkitun, lähipolvissa pääasiassa suomalaisiin 
sukuihin perustuvan yhdistelmän suunnittele-
misessa.
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Taulukko 12. Vuosina 2001–2010 syntyneiden pitkäkarvaisten collieiden kyynärniveltutkimusten määrät ja 
tulokset. Tutkituista on laskettu, kuinka suuri osuus kyseisenä vuonna syntyneistä koirista on tutkittu. Tulos-
ten kohdalla on ilmoitettu kunkin tuloksen osuus kaikista tutkituista. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestel-
mä, Suomen Kennelliitto ry.

Vuosi Syntyneitä Tutkittu 0 1 2 3 Yhteensä
2001 590 7 % 43 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 43

2002 632 6 % 37 97 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 38

2003 647 13 % 77 95 % 3 4 % 1 1 % 0 0 % 81

2004 745 16 % 117 97 % 3 2 % 1 1 % 0 0 % 121

2005 743 18 % 135 99 % 1 1 % 1 1 % 0 0 % 137

2006 719 26 % 180 96 % 3 2 % 2 1 % 2 1 % 187

2007 722 29 % 202 98 % 2 1 % 1 0 % 2 1 % 207

2008 736 34 % 241 96 % 8 3 % 2 1 % 0 0 % 251

2009 745 34 % 242 96 % 5 2 % 2 1 % 2 1 % 251

2010 661 34 % 216 97 % 3 1 % 2 1 % 2 1 % 223

Yhteensä 6940 22 % 1490 97 % 29 2 % 12 1 % 8 1 % 1539

Kyynärniveldysplasia 
on lisätty collieille 
vuonna 2014 voi-
maan astuvaan uu-
distuneeseen PEVI-

SA-ohjelmaan. Jalostuskäytön 
raja-arvoksi tulee kyynärnivel-
dysplasian aste 1. Kyynärnive-
lessä voi esiintyä erityyppisiä 
kasvuhäiriöitä, jotka ajoittuvat 
pitkien rustoisten putkiluiden 
luutumisjaksoon 4–7 kuukau-
den välillä. Oireilu, kipu ja on-
tuminen, alkaa yleensä koiran 
ollessa 6–9 kuukauden ikäi-
nen. Kyynärniveldysplasiaa eli 
kyynernivelen kehityshäiriötä 
pidetään polygeenisesti eli mo-
nen eri geenin välityksellä pe-
riytyvänä sairautena.

Kyynärniveldysplasia 
voidaan jakaa useaan eri muo-
toon. Näitä ovat:

• osteokondroosi eli nivel-
ruston solujen kehityshäiriö, 
jossa nivelalueen luutumi-
nen häiriintyy nopeimmassa 
kasvuvaiheessa. Häiriö johtaa 
nivelrikkoon.
• kiinnittymättömän kyynärpään 
ulokkeen (processus anconaeus) 
ja/tai varislisäkkeen (processus 
coronoideus) irtopala

Kyseiset vauriotyypit voivat 
esiintyä yhdessä tai erikseen. 
Dysplasia todetaan röntgenkuva-
uksella vähintään 12 kuukauden 
iässä. Kyynärnivelet arvioidaan 
viereisen taulukon mukaisesti:

Alla olevassa taulukossa on esi-
tetty kyynärnivelkuvausten tu-
lokset syntymävuoden mukaan. 
Lieviä muutoksia esiintyy noin 
kahdella prosentilla pitkäkarvai-
sista collieista. Kohtalaisia tai va-

kavia muutoksia on todettu vain 
muutamalla yksilöllä. Tilanne on 
tällä hetkellä hyvä, mutta jatku-
van seurannan varmistamiseksi 
kyynärnivelten kuvauspakko si-
sällytettiin vuoden 2014 alusta 
PEVISA-ohjelmaan. Kyynär-
tutkimusten määrä suhteessa 
rekisteröinteihin on jatkuvasti 
kasvanut ja uudistuneen PE-
VISA-ohjelman myötä se tulee 
edelleen nousemaan.

Kyynärniveldysplasian 
luokittelu 
(Suomen Kennelliitto ry:n 
internet-sivut):
0 normaalit kyynärnivelet

1 lievät muutokset

2 kohtalaiset muutokset

3 voimakkaat muutokset

Kyynär niveldysplasia
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Si lmäsairaudet

Si lmätarkastuspakko 
otettiin mukaan PEVI-
SA-ohjelmaan vuoden 
1988 alusta. Vanhempi-
en virallinen silmätar-

kastus on vaatimuksena pentujen 
rekisteröinnille. Rotujärjestö on 
asettanut pentusilmätarkastuk-
sen ylärajaksi kymmenen viikon 
iän ja suosittaa aikuistarkastuk-

sen alarajaksi kuuden kuukau-
den ikää. Alle vuoden ikäisten 
koirien silmätarkastuslausunto 
on voimassa vain yhden vuoden 
tutkimuspäivästä.

C O L L I E  E Y E 
A N O M A L Y   C E A 

CEA on colliesukuisilla roduilla esiin-
tyvä, resessiivisesti periytyvä silmävi-
ka. CEA ilmenee yleensä molemmissa 
silmissä, mutta muutokset voivat olla 
kummassakin silmässä erilaisia. Vika 

on synnynnäinen. Se kohdistuu lähinnä silmän 
kovakalvon ja suonikalvon sikiöaikaiseen muo-
dostumiseen. Kehityshäiriö ilmenee pääasiassa 
silmämunan takimmaisissa osissa. 

CEA:n voi todeta silmiin erikoistunut eläin-
lääkäri silmänpohjatutkimuksessa silmäpeilillä. 
CEA ei ole etenevä vika ja se jaetaan kolmeen eri 
muotoon:
CRD eli CH, CEA:n lievin ja yleisin muoto, tar-
koittaa verkkokalvon vajaakehitystä, joka ei vaiku-
ta koiran näkökykyyn eikä aiheuta koiralle oireita. 
CRD eli CH voi peittyä pigmentillä silmän kehit-
tyessä.
Coloboma on silmäpohjan pullistuma; kuoppa 
tai reikä näköhermon tyvessä. Sen aiheuttaa sikiö-
kauden aikainen puutteellinen näköhermonystyn 
tukilevyn sulkeutuminen. Coloboma-muutosten 
vaikutus näkökykyyn riippuu muutoksen laajuu-
desta ja sijainnista. 
Ablaatiolla, CEA:n vakavimmalla muodolla, 
tarkoitetaan verkkokalvon joko osittaista tai täy-
dellistä irtautumista. Ablaatio on usein seurausta 
laajasta colobomasta, mutta se voi aiheutua myös 
muista silmänpohjan muutoksista. Verkkokalvo 
voi irrota myös tapaturmaisesti, jolloin kyseessä 
ei ole CEA-muutos. Pahimmillaan ablaatio saat-
taa johtaa silmän sokeutumiseen.
Koirat pitäisi tarkastaa jo pentuina, 6–8 viikon 
ikäisinä, koska myöhemmin pigmentti voi peittää 
CRD:n eli CH:n. Pentueita eri-ikäisinä tutkittaes-

sa on tullut ilmi, että CRD eli CH voi peittyä jo 
noin 7-viikkoisena tai jopa aiemmin. Koiran tilas-
ta voidaan varmistua vasta, kun se on tutkittu sekä 
pentuna että aikuisena. Silloin saadaan paras var-
muus niin peittyvän CRD:n eli CH:n kuin mah-
dollisesti pennun pienestä silmästä huomaamatta 
jäävän colobomankin suhteen. Kennelliitto tal-
lentaa KoiraNet-jalostustietojärjestelmään kaikki 
virallisten silmätarkastusten tulokset. Suurin osa 
kasvattajista tarkastuttaa pennut virallisesti rotu-
järjestön suosituksen mukaisesti 6–8 viikon iässä. 
Koira, jolla on todettu pentuna CEA ja aikuisena 
muutoksia ei ole löydetty, on merkitty Kennel-
liiton jalostustietojärjestelmässä CEA-sairaaksi. 
Kuitenkin pentuna tutkimaton koira, joka aikui-
sena tutkitaan terveeksi, on saman tietojärjestel-
män mukaan terve. Tämä käytäntö vaikuttanee 
kasvattajien halukkuuteen tarkistuttaa pentueet 
virallisesti. 

Rotujärjestö kannustaa kasvattajia tarkastut-
tamaan pentueet antamalla ilmaiseksi rotujärjes-
tön pentuoppaan  kaikille pentueen koirille. Koko 
pentue on kannusteen saamiseksi silmätarkastet-
tava virallisesti ennen kymmenen viikon ikää.

Pennuille tehtyjen virallisten silmätarkas-
tusten CEA-löydökset ja niiden prosentuaaliset 
osuudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Va-
litettavasti Suomen Collieyhdistys ry:llä ei ole 
vuoden 2007 jälkeen silmätarkastetuista koiris-
ta käytettävissä tilastointikelpoista tietoa, koska 
KoiraNet-tietokannassa tutkimustuloksia ei voi 
erotella tutkimusiän mukaan. Näin ollen ainoa 
luotettava tilasto pentutarkastusten tuloksista ja 
todellisesta CEA-sairaiden osuudesta kannasta 
on vanhan tietojentallennusjärjestelmän aikai-
nen tilasto vuosilta 1998–2007.
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Taulukko 13. CEA-löydökset vuosina 1998–2007 rekisteröidyillä pennuilla. Tilastossa on esitetty alle kymme-
nen viikon iässä tutkitut pennut. Jokainen pentu on esitetty taulukossa vain kertaalleen, myöhempi tulos on 
jätetty tilaston ulkopuolelle.

Vuosi Rekisteröityjä Tutkittuja CRD eli CH Coloboma Ablaatio Tulkinnanvar.
1998 755 133 17,6 % 70 52,6 % 7 5,3 % 0,0 % 0,0 %

1999 689 125 18,1 % 57 45,6 % 7 5,6 % 1 0,8 % 0,0 %

2000 619 186 30,0 % 119 64,0 % 5 2,7 % 2 1,1 % 1 0,5 %

2001 596 263 44,1 % 156 59,3 % 8 3,0 % 0,0 % 1 0,4 %

2002 591 303 51,3 % 180 59,4 % 11 3,6 % 2 0,7 % 1 0,3 %

2003 634 335 52,8 % 190 56,7 % 10 3,0 % 0,0 % 1 0,3 %

2004 740 441 59,6 % 275 62,4 % 17 3,9 % 3 0,7 % 0,0 %

2005 717 468 65,3 % 276 59,0 % 25 5,3 % 5 1,1 % 0,0 %

2006 693 512 73,9 % 350 68,4 % 15 2,9 % 5 1,0 % 0,0 %

2007 694 574 82,7 % 339 59,1 % 19 3,3 % 6 1,0 % 2 0,3 %

Yhteensä 6728 3340 49,6 % 2012 60,2 % 124 3,7 24 0,7 % 6 0,2%

Taulukosta nähdään, että 
pentutarkastusten määrät ovat 
vakiintuneet yleiseksi käytän-
nöksi suunnulleen vuodesta 
2005 alkaen. Aikaisemmin osa 
pentueista tarkastettiin epävi-
rallisesti, mutta nykyään viralli-
nen silmätarkastus on syrjäyttä-
nyt epäviralliset tutkimukset. 

Koirien tutkituttaminen sekä 
pentuna että aikuisena on tärke-
ää, koska tilastoista voidaan ha-
vaita että erityisesti CRD eli CH 
on lähes kolme kertaa yleisempi 
pentu- kuin aikuistarkastuk-
sissa. Toisaalta taascolobomaa 
löytyy lähes kaksinkertaisesti 
aikuistarkastuksissa verrattuna 
pentutarkastuksiin. CRD:n eli 
CH:n osalta ero pentu- ja aikuis-
tilastoissa selittyy sillä, että CRD 

eli CH peittyy silmän kehittyes-
sä, jolloin sitä ei voida enää ai-
kuistarkastuksessa havaita. Pieni 
coloboma taas on vaikea havaita 
pienen pennun silmässä, ja siksi 
niitä löytyy aikuistarkastuksis-
sa enemmän. Coloboma on siis 
ollut olemassa jo pentuiässä, sitä 
ei vain ole voitu diagnosoida.

Eri CEA:n muotojen esiinty-
vyys on pysynyt melko tasaisena. 
Tutkittujen koirien kokonais-
määrä suhteessa rekisteröin-
teihin on noussut kattamaan 
lähes koko kannan. Seuraavan 
sivun ylemmässä taulukossa on 
esitetty KoiraNet-järjestelmästä 
kerätyt CEA-lausunnot eritte-
lemättä tutkimusikää. KoiraNet-
jalostustietojärjestelmästä ei ole 
mahdollista tilastoida erikseen 

pentu- ja aikuistutkimustu-
loksia. Taulukossa 15 ovat sekä 
pentu- että aikuistulokset erit-
telemättöminä, jolloin ne eivät 
anna todellista kuvaa CEA:n 
yleisyydestä. Tutkittujen koirien 
määrän on kasvanut huomat-
tavasti aikaisempiin tilastoihin 
verrattuna. Aivan viimeisien 
ikäluokkien koirista on tutkittu 
suurin osa. Tämä  viestii viral-
listen pentututkimusten selväs-
tä lisääntymisestä. Vastaavasti 
tämä näkyy CRD eli CH -diag-
noosien kasvuna, kun tilastoi-
hin jäävät nimenomaan viral-
liset pentututkimustulokset ja 
toisaalta CRD eli CH -koirien 
myöhemmät tutkimuslausunnot 
mahdollisesti peittyneistä CEA-
muutoksista eivät  tilastoidu 
lainkaan. Aikaisemmin tilastoja 
ovat hallinneet aikuistulokset.
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Taulukko 14. CEA-löydökset vuosina 1996–2005 rekisteröidyillä aikuisilla koirilla. Tilastossa on esitetty yli 
kymmenen viikon iässä tutkitut koirat. Jokainen koira on esitetty taulukossa vain kertaalleen, myöhempi 
tulos on jätetty tilaston ulkopuolelle. 

Vuosi Rekisteröityjä Tutkittuja CRD eli CH Coloboma Ablaatio Tulkinnanvar.
1996 755 263 34,8 % 62 23,6 % 15 5,7 % 3 1,1 % 0,0 %

1997 755 238 31,5 % 46 19,3 % 11 4,6 % 3 1,3 % 0,0 %

1998 755 246 32,6 % 43 17,5 % 21 8,5 % 2 0,8 % 0,0 %

1999 689 233 33,8 % 39 16,7 % 14 6,0 % 0,0 % 0,0 %

2000 619 221 35,7 % 34 15,4 % 10 4,5 % 1 0,5 % 0,0 %

2001 596 219 36,7 % 49 22,4 % 18 8,2 % 1 0,5 % 0,0 %

2002 591 213 36,0 % 47 22,1 % 10 4,7 % 1 0,5 % 0,0 %

2003 634 221 34,9 % 64 29,0 % 11 5,0 % 0,0 % 1 0,5 %

2004 740 295 39,9 % 69 23,4 % 22 7,5 % 1 0,3 % 0,0 %

2005 717 230 32,1 % 46 20,0 % 14 6,1 % 2 0,9 % 0,0 %

Yhteensä 6851 2379 34,7 % 499 21,0 % 146 6,1 % 14 0,6 % 1 0,0 %

Vuosi Syntyneitä Tutkittuja CRD eli CH Coloboma Ablaatio Terveitä
2002 632 394 62,3 % 197 50,0 % 22 5,6 % 3 0,8 % 172 43,7 %

2003 647 448 69,2 % 240 53,6 % 23 5,1 % 0 0,0 % 181 40,4 %

2004 745 546 73,3 % 281 51,5 % 34 6,2 % 4 0,7 % 222 40,6 %

2005 743 552 74,3 % 309 56,0 % 31 5,6 % 5 0,9 % 201 36,4 %

2006 716 594 82,6 % 383 64,5 % 27 4,5 % 6 1,0 % 169 28,5 %

2007 722 632 87,5 % 362 57,3 % 33 5,2 % 7 1,1 % 225 35,6 %

2008 736 681 92,5 % 493 72,4 % 46 6,8 % 5 0,7 % 159 23,3 %

2009 745 648 87,0 % 407 62,8 % 31 4,7 % 5 0,7 % 205 31,6 %

2010 661 582 88,0 % 374 64,3 % 17 2,9 % 4 0,6 % 177 30,4 %

2011 633 576 91,0 % 399 69,3 % 25 4,3 % 5 0,9 % 161 28,0 %

Yhteensä 6983 5653 81,0 % 3445 60,9 % 289 5,1 % 44 0,8 % 1872 33,1 %

Taulukko 15. CEA-löydökset vuosina 2002–2011 syntyneillä koirilla. Koirat, joilla on useampi CEA-löydös, 
esiintyvät aineistossa useampaan kertaan, jokaista löydöstä vastaavassa sarakkeessa. Niin sanotut ”go nor-
mal”-tapaukset ja koirat, joilla on eriäviä lausuntoja, on merkitty sairaiksi. Sarakkeessa ”Terveitä” ovat vain 
ne koirat, jotka ovat joko terveitä kaikissa tutkimuslausunnoissaan tai jotka on tutkittu vain kerran lau-
sunnolla terve. Lisäksi ”Terve”-sarakkeesta puuttuu CEA-vapaita koiria, jotka on tietokannassa tallennettu 
sairaaksi jonkin muun oheislöydöksen (esimerkiksi PPM) suhteen. Lähde: Suomen Kennelliiton KoiraNet-ja-
lostustietojärjestelmä.
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Coloboma-diagnoosien yleisyydessä on 
havaittavissa väreittäin tarkasteltuna selkeä vi-
noutuma siten, että bluemerle-värisillä koirilla 
on enemmän coloboma-lausuntoja kuin muilla 

väreillä. Geneettisesti eri värien populaatiot ovat 
täysin yhtenäiset, joten eroa ei voida selittää sai-
rausgeenien rikastumisella tietyn värin koirakan-
taan.

syntyneet 
2002-2011

coloboma-
lausuntoja coloboma-koiria suhteellinen 

osuus väreittäin
Blue merle 1323 = 19 % 125 9,45 % 43 %

Tricolour 2952 = 42 % 102 3,45 % 35 %

Soopeli 2687 = 39 % 61 2,27 % 21 %

Taulukko 16. Coloboma-lausuntojen yleisyys väreittäin tarkasteltuna. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestel-
mä.

Tilastojen ero CRD- eli CH-löydösten sekä 
coloboma-löydösten osalta tukee rotujärjestön 
suositusta tarkastuttaa pennut ennen luovutusta 
sekä suorittaa tarkastus uudelleen koiran olles-
sa yli kuuden kuukauden ikäinen. Coloboma- ja 
ablaatiomuutosten laajuus ja sijainti silmänpoh-
jassa vaikuttavat siihen, mikä merkitys muutok-
silla on koirayksilön kannalta. Toisilla koirilla co-
loboma tai ablaatio ei vaikuta näkökykyyn, toisilla 
seurauksena on havaittu esimerkiksi vaikeuksia 
hahmottaa etäisyyksiä, ja joillakin yksilöillä silmä 
on lähes sokea. Pahimmillaan ablaatiosta saattaa 
olla seurauksena verkkokalvon irtoamisen yhte-
ydessä syntyvä silmänsisäinen verenvuoto ja sil-
män sokeutuminen. 

CEA:n aiheuttaa mutaatio NHEJ1-geenissä (non-
homologous end joining factor 1), joka voidaan to-
deta koiran perimästä geenitestin avulla (Lowe ym., 
2003, Optigen® LLC, 2005, Parker ym., 2007). Kos-
ka CEA periytyy resessiivisesti, voidaan geenitestin 
avulla vähentää sairauden esiintymistä tunnistamal-
la ne yksilöt, jotka ovat ilmiasultaan terveitä, mutta  
kantavat sairauden aiheuttavaa mutaatiota. Mutaati-
on kantajia ei tule sekoittaa niihin koiriin, joilla pen-
tuna todetaan CRD eli CH, joka myöhemmin peittyy 
ja koiralla ei aikuisena todeta CEA:ta. Nämä koirat 

ovat genotyypiltään homotsygootteja geenimutaati-
on suhteen ja periyttävät siis mutaation kaikille jäl-
keläisilleen. Taudin aiheuttavan geenin löytämisestä 
huolimatta on vielä epäselvää, mikä vaikuttaa CEA:
n ilmenemiseen eri muodossa geenimutaation suh-
teen homotsygooteilla yksilöillä.

Seuraavassa taulukossa esitetään koirien omis-
tajien Suomen Collieyhdistys ry:n internet-fooru-
milla julkaisemat geenitestien tulokset. Tulosten 
tulkinnassa on huomioitava, että pitkäkarvaisilla 
collieilla geenitestillä pyritään lähinnä löytämään 
mahdolliset geneettisesti terveet ja ilmiasultaan 
terveet kantajat, joiden kautta on mahdollista lisä-
tä terveiden yksilöiden osuutta kannassa.

Genotyyppi Testattuja 
kpl

Osuus 
testatuista

Normaali 12 26 %

Kantaja 29 63 %

Sairas 5 11 %

Yhteensä 46 100 %

Taulukko 17. CEA-geenitestattujen pitkäkarvaisten 
collieiden eri genotyyppien lukumäärät ja osuudet 
testatuista vuoden 2012 loppuun mennessä. Lähde: 
Suomen Collieyhdistys ry:n intenet-foorumi.
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CEA:n lisäksi collieilla 
esiintyy jonkin ver-
ran muita silmäsaira-
uksia, joiden esiinty-
mistä tulisi seurata ja 

jotka tulisi huomioida jalostus-
valintoja tehtäessä. Arvio näi-
den sairauksien yleisyydestä 
perustuu Suomen Kennelliiton 
KoiraNet-jalostustietojärjestel-
mään ja ELL Sanna Elfvingin 
luentoon (2007).

PHTVL/PHPV ilmenee si-
kiöaikaisten verisuonten jään-
teinä linssin takapinnalla ja se 
saattaa aiheuttaa näköhäiriöitä 
ja sokeutta. Pitkäkarvaisilla col-
lieilla on todettu vain kymmen-
kunta yksittäistapausta. Collie-
roduissa kyseisen sairauden ei 
oleteta olevan samaa geneettistä 
laatua kuin niillä roduilla, joissa 
se on vastustettava perinnölli-
nen vika. Collieilla PHTVL/
PHPV on yhteydessä silmän 
pieneen kokoon, ja kuten MPP 
(PPM), se on hyvin yleinen löy-
dös esimerkiksi mikrofthalmian 
yhteydessä.

MPP (Membrana pupillaris 
persistens) eli PPM tarkoittaa 
iiriksen eli värikalvon kehitys-
häiriötä, jonka seurauksena 
normaalisti kasvun myötä sur-
kastuvista verisuonista ja kalvo-
rakenteista jää pysyviä rihmoja 
silmään. Muutokset ovat yleensä 
lieviä ja niillä ei ole vaikutusta 

näkökykyyn. Joissakin tapauk-
sissa rihmojen sijainti saattaa 
kuitenkin häiritä näköä. Silmä-
tarkastuskäytännön muuttumi-
sen ja laitteiston kehittymisen 
myötä MPP-löydökset ovat sel-
västi yleistyneet. Aiemmin nämä 
muutokset jätettiin merkitykset-
töminä usein kirjaamatta lau-
suntoon.

Ylimääräiset ripset (cilia 
aberranta/distichiasis) voivat ai-
heuttaa silmän ärsytystä ja tois-
tuvia silmätulehduksia. Uuden 
silmätarkastuskäytännön myötä 
myös cilia aberranta -diagnoo-
sit ovat yleistyneet. Kyseessä 
on useimmiten yksi tai muu-
tama pehmeä karva, jotka eivät 
aiheuta oireita. Vika on kuiten-
kin todettu selkeästi perinnölli-
seksi, ja siihen tulisi kiinnittää 
jalostuksessa huomiota, jotta 
vakavammilta tapauksilta väl-
tyttäisiin. Silmää ärsyttävien 
ripsien poisto pysyvästi vaatii 
kirurgisen toimenpiteen. Viralli-
sia silmätarkastuslausuntoja tar-
kasteltaessa on huomattava, että 
vaivaavat ripset on saatettu pois-
taa toisen eläinlääkärin toimesta 
ennen silmätarkastusta, jolloin 
silmätarkastuseläinlääkäri ei nii-
tä tietenkään voi havaita. Täten 
virallisista lausunnoista saattaa 
puuttua sairaita, eläinlääkärin 
hoitoa vaatineita koiria. Toisaal-
ta taas distichiasis-lausuntoon 

saattaa riittää yksi karva, joka ei 
aiheuta oireita.

Mikrofthalmia (sairaalloi-
nen pienisilmäisyys) voi esiin-
tyä vain toisessa, mutta ylei-
semmin molemmissa silmissä. 
Mikrofthalmian äärimmäinen 
muoto on anofthalmia eli sil-
mien puuttuminen. Tyypilli-
sesti pienisilmäisyyteen liittyy 
muitakin silmän rakenteelli-
sia poikkeamia, muun muassa 
voimakkaita PHTVL/PHPV- ja 
MPP-muutoksia sekä silmän 
sisänurkan peittävä, esillä ole-
va vilkkuluomi. Silmäaukkoon 
nähden liian pieni silmämuna 
altistaa silmätulehduksille, kos-
ka luomen poimuun kerääntyy 
helposti likaa. Diagnosoituja 
mikrofthalmia-tapauksia on ro-
dussa toistaiseksi vähän. Rodun 
silmien pieni koko on kuitenkin 
yleisesti tunnettu riskitekijä sil-
mäsairauksien suhteen. Diag-
nooseissa on huomioitava, että 
usein on vaikea päättää, milloin 
silmä on pieni, milloin taas sai-
raalloisen pieni. Jalostuksessa 
ei tule suosia erityisen pieniä 
silmiä.

Kuivasilmäisyyttä (kera-
tokonjunctivitis sicca) ei yleen-
sä kirjata virallisen silmätutki-
muksen yhteydessä, joten sen 
esiintyvyyttä rodussa ei tunneta. 
Silmäsairauksiin erikoistuneen 
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ELL Sanna Elfvingin mukaan (2007) vika on 
kuitenkin hyvin yleinen collieilla, jotka tulevat 
vastaanotolle muusta syystä kuin rutiininomai-
seen PEVISA-tutkimukseen. Rotujärjestön ja-
lostustoimikunnan mukaan kyseistä vikaa ei ole 
aiemmin tiedetty esiintyvän rodussa yksittäista-
pauksia lukuunottamatta. Kuivasilmäisyys on au-
toimmuunisairaus, joten perinnöllinen taipumus 
tulisi huomioida jalostuksessa.

Etenevä verkkokalvon surkastuma 
(PRA, progressive retinal atrophy) on useilla 
koiraroduilla esiintyvä perinnöllinen sairaus. 
Sairauden ensimmäinen oire on hämäränäön 
heikkeneminen. Vähitellen koira sokeutuu. PRA:
ta tunnetaan useampaa eri muotoa, joista osa 
periytyy resessiivisesti, osa vallitsevasti. Sairau-
den oireet ilmenevät rodusta riippuen vasta jopa 
kymmenvuotiaissa koirissa. Myöhäisen sairau-
den toteamisen vuoksi koiraa ja sen jälkeläisiä 
on saatettu käyttää jo jalostukseen. Tästä johtuen 
sairauden vastustaminen on hankalaa. Joillekin 
roduille on jo käytössä rotutyypillisen PRA:n ai-
heuttavan mutaation ilmaiseva geenitesti, jonka 
avulla sairauden esiintyvyyttä voidaan tehokkaas-
ti vähentää rodussa.

• Yhdysvalloissa pitkäkarvaisella colliella esiintyy 
nuoruusiän PRA:ta, joka ilmenee hämäräsoke-
utena jo kuuden viikon ikäisissä pennuissa ja 
koirat sokeutuvat vuoden ikään mennessä. Suku-
puuanalyysin avulla pystyttiin toteamaan sairau-
den periytyvän autosomaalisesti resessiivisesti. 
Tätä PRA:n muotoa kutsutaan nimellä rod-cone 
dysplasia type 2 (rcd2). Sairauden aiheuttava mu-
taatio on pystytty paikantamaan tiettyyn kromo-
somialueeseen koiran genomissa kytkentäanalyy-
sin avulla. Tutkimukset tautigeenin löytämiseksi 
jatkuvat ja useita ehdokasgeenejä on pystytty sul-
kemaan pois. Näiden joukossa on myös sellaisia, 
joiden tiedetään aiheuttavan PRA jossakin muus-
sa rodussa.

• Englannissa esiintyy jonkin verran vanhoilla 
koirilla ilmenevää PRA:ta, jonka periytyvyyttä ei 
tunneta.
• Suomessa collieilla ei ole tavattu PRA:ta aina-
kaan viimeisen 20 vuoden aikana, mutta lähiai-
koina on diagnosoitu kaksi koiraa PRA-sairaiksi. 
Toinen kyseisistä koirista on kuitenkin paneelissa 
todettu PRA:n osalta terveeksi. Koska tällä het-
kellä ei ole tiedossa muita sairastuneita rodussa, 
löydökset eivät aiheuta välittömiä toimenpiteitä. 
Tilannetta tulee kuitenkin seurata huolellisesti. 
Mahdolliset uudet PRA-diagnoosit suositellaan 
varmennettavaksi silmätarkastuspaneelin toimes-
ta  virhediagnoosin mahdollisuuden poissulke-
miseksi. Jalostuskoirien tutkimista PRA:n varalta 
suositellaan esimerkiksi 7–8 vuoden iässä, jotta 
mahdollisen myöhään puhkeavan PRA-muodon 
leviämiseen kannassa voitaisiin puuttua ajoissa.

Perinnöllinen harmaakaihi (HC, here-
ditary cataract) samentaa silmän linssin osittain 
tai kokonaan. Tunnettujen muotojen periytymis-
mekanismi on yleensä autosomaalinen resessii-
vinen, mutta useimpien muotojen periytymis-
mallia ei tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee 
suuresti. Se on yleensä molemminpuolinen ja 
johtaa sokeuteen, jos samentuminen on täydellis-
tä. Jos  sameuma jää hyvin pieneksi, se ei vaikuta 
näkökykyyn. Perinnöllinen kaihi voidaan todeta 
perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtäväs-
sä silmätutkimuksessa. Erityisen tärkeää kaihin 
toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen 
kuuluva biomikroskooppitutkimus. Kaihi voidaan 
poistaa leikkauksella fakoemulsifi kaatiomenetel-
mällä. Paras leikkaustulos saadaan, kun leikkaus 
tehdään ennen kuin kaihimuutos on täydellinen. 
Hoidon edellytyksenä on se, että silmänpohja on 
terve (ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lap-
palainen). Viime vuosien aikana etenkin tulkin-
nanvaraiset kaihilausunnot rodussa ovat hieman 
yleistyneet, mutta kyse saattaa olla pääasiassa 
muuttuneista silmätarkastus- ja merkintäkäytän-
nöistä.
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Muut rodulla 
Suomessa ja ulkomailla 
esiintyvät sairaudet
Haiman va jaatoiminta ,  EPI
(E xocr ine  Pancreat ic  Insuff ic ienc y)

Haima on vatsaon-
telon elin, jolla on 
elimistössä kaksi 
tärkeää tehtävää: 
Ensinnäkin se 

tuottaa ruoansulatusentsyymejä 
kuten amylaasia, lipaasia ja tryp-
siiniä ja erittää niitä ohutsuolen 
alkuosaan. Lisäksi haimasaa-
rekkeiksi kutsutut pienet solu-
ryhmät tuottavat verenkiertoon 
elimistön energiatasapainoa 
sääteleviä hormoneja (insuliini 
ja glukagoni). 

Haiman vajaatoiminta eli EPI 
(Exocrine Pancreatic Insuffi -
ciency) on kliininen diagnoosi, 
jossa koiralla todetaan haiman 
ruoansulatusentsyymien vähen-
tynyt tuotanto. Koiralla selvästi 
yleisin haiman vajaatoimintaan 
johtava mekanismi on haiman 
ruoansulatusentsyymejä tuotta-
vien solujen tuhoutuminen au-
toimmuunimekanismilla (pan-
creatic acinar atrophy, PAA). 
Koska haiman tuottamat ruoan-
sulatusentsyymit vastaavat ravin-

non valkuaisaineiden ja rasvojen 
pilkkomisesta ohutsuolessa, nii-
den alentuneesta tuotannosta 
seuraa vaikeita ruoansulatushäi-
riöitä. Kyseessä on parantuma-
ton sairaus, johon sairastuneet 
koirat tarvitsevat hoitoa koko 
loppuelämänsä ajan. Koirilla 
on syntyessään normaali hai-
ma. Haiman surkastuminen al-
kaa myöhemmällä iällä ja johtaa 
yleensä ruoansulatusentsyymejä 
tuottavan osan täydelliseen sur-
kastumiseen. 

Oireet ilmenevät nuorilla koi-
rilla, yleensä 1–5 vuoden iässä. 
Taudin puhjetessa ja alkuvai-
heessa koirilla ei välttämättä 
havaita minkäänlaisia oireita. 
Vähitellen alkavat, toistuvat 
ruoansulatuskanavan oireilut 
voivat olla ensimmäinen merkki 
sairastumisesta. Kun suurin osa 
haimasta on tuhoutunut, alkaa 
esiintyä vaihtelevia ruoansula-
tushäiriön oireita. Tyypillistä on 
koiran laihtuminen huomatta-
vasti lisääntyneestä ruokahalus-

ta huolimatta. Ulosteen määrä 
lisääntyy, koira saattaa ripuloi-
da, sillä on ilmavaivoja ja maha 
kurnii. Uloste on usein väriltään 
harmaata tai keltaista ja siinä on 
usein myös sulamatonta ruokaa. 
Hoitona on entsyymikorvaushoi-
to suun kautta. Vaihtoehtoisesti 
käytetään joko haimaentsyymejä 
sisältävää jauhemaista valmistet-
ta tai raakaa sianhaimaa ruokaan 
lisättynä. 

Haiman vajaatoimintaa on 
tavattu useilla roduilla, mutta 
toistaiseksi siihen on todettu 
liittyvän perinnöllinen alttius 
sairastua vain saksanpaimenkoi-
rilla ja pitkäkarvaisilla collieilla. 
Tutkimukset ovat antaneet viit-
teitä siitä, että alttius periytyy 
väistyvästi eli resessiivisesti. Ei 
tiedetä onko kyseessä yhden 
vai useamman geenin muutos. 
Perinnöllisesti alttiille koiralle 
sairauden oletetaan puhkeavan 
jonkin laukaisevan ympäristö-
tekijän kuten virusinfektion tai 
stressin seurauksena. Tästä joh-

4.
3.

2
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tuen myös koiran luontainen 
stressiherkkyys voi vaikuttaa 
sairauden puhkeamiseen, mikä 
korostaa luonneominaisuuksien 
merkitystä koiranjalostuksessa.

Eläinlääketieteen profes-
sori Elias Westermarck ja ELT 
Maria Wiberg ovat tutkineet koi-
rien haiman vajaatoimintaa ja 
sen esiintyvyyttä Suomessa. Tut-

kimusten avulla on pystytty ke-
hittämään taudin diagnosointia 
ja hoitoa (Wiberg ym. 1999, Wes-
termarck & Wiberg 2003, Wiberg 
2003).

Haiman va jaatoiminnan 
diagnosoiminen,  TLI

Oireilevalla koiralla 
haiman vajaatoi-
minta diagnosoi-
daan tyypillisten 
kliinisten oireiden 

ja potilashistorian avulla. Diag-
noosi varmennetaan haimaent-
syymien määrityksellä verestä. 
Käytännössä eniten käytetään 
TLI (Trypsin-like immunoreacti-
vity) -arvon määritystä seerumis-
ta. Testi mittaa haiman tuottami-
en trypsiinin ja trypsinogeenin 
pitoisuuksia seerumissa radi-
oimmunoanalyysi (RIA) -mene-
telmällä. Epänormaalin alhaisia 
seerumin TLI-pitoisuuksia (alle 
2,5 μg/l) yhdessä tyypillisten oi-

reiden kanssa pidetään varsin 
varmana merkkinä pitkälle eden-
neestä haiman vajaatoiminnasta. 
Terveellä koiralla TLI-arvon tulisi 
olla yli 5 μg/l. Wiberg ym. (1999) 
osoittivat tutkimuksessaan, että 
seerumin TLI-arvoa voidaan 
käyttää myös subkliinisen eli 
oireettoman vaiheen haiman va-
jaatoiminnan diagnosoimiseen. 
Verinäytteen avulla voidaan seu-
loa koirat, joilla tautiprosessi on 
alussa, mutta oireita ei vielä ole 
nähtävissä. Testin tulkinnassa on 
otettava huomioon mahdollinen 
päällekkäisyys terveiden ja subk-
liinisesti sairaiden koirien arvo-
jen välillä luonnollisen vaihtelun 

takia. Tästä syystä 2,5–5 μg/l väliä 
pidetään niin sanottuna har-
maana alueena, eikä yksittäisen 
näytteen tuloksesta voida vielä 
varmasti todeta haiman vajaatoi-
mintaa. On myös huomattavaa 
että yli 5 μg/l TLI-arvo yksittäi-
sessä näytteessä ei sulje pois 
alullaan olevaa tautiprosessia. 
TLI-arvon luotettavuutta hai-
man vajaatoiminnan diagnosoi-
misessa voidaan lisätä ottamalla 
epäselvissä tapauksissa uusin-
tanäytteitä. Yksittäisen näytteen 
diagnostinen arvo on sitä suu-
rempi (eli haiman vajaatoimin-
ta-diagnoosi sitä varmempi) mitä 
alhaisempi mitattu arvo on.

Esi intyminen ja  vastustus

Professori Westermarck 
on tehnyt arvokasta 
työtä tutkiessaan hai-
man vajaatoiminnan 
esiintyvyyttä koira-

roduissa. Sairauden kliinisen 
tutkimuksen lisäksi professori 
Westermarck keräsi sairastunei-
den koirien omistajilta luvan jul-
kaista sairastuneen koiran tiedot 

ja pyrki selvittämään, miten sai-
raus periytyy. Kerättyjen tietojen 
avulla on pystytty arvioimaan 
sairauden esiintyvyydeksi pitkä-
karvaisilla collieilla tällä hetkellä 
noin 0,7 pronsettia. Seuraavassa 
kuvassa on esitetty rotujärjestön 
tietoon tulleiden sairastuneiden 
koirien osuus vuosittain rekiste-
röidyistä koirista.

Vuodesta 2004 lähtien rotu-
järjestö on pyytänyt omistajia 
lähettämään sairastuneiden koi-
rien tiedot tähän tarkoitukseen 
suunnitellun lomakkeen avulla. 
Lomake on saatavilla rotujär-
jestön lehdessä sekä internet-
sivuilla. Tietojen keräämisestä 
ja julkaisemisesta vastaa rotu-
järjestön jalostustoimikunta. Va-
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Kuva 12. Haiman vajaatoimintaa sairastavien pitkäkarvaisten collieiden osuus syntyneistä koirista vuosittain. 
Tilasto on kerätty professori Elias Westermarckin sekä sairaiden collieiden omistajien lähettämistä tiedoista.
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litettavasti tietojen lähetys on 
professori Westermarckin jää-
tyä eläkkeelle täysin omistajien 
oman aktiivisuuden ja myös tie-
toisuuden varassa. Vuoden 2005 
jälkeen tietojen saapuminen 

yhdistyksen käyttöön on ollut 
hyvin vähäistä eikä diagnoosi-
en määrä riitä sairaustapausten 
tilastoimiseen. Parhaiten tietoa 
sairastuneista yksilöistä saatai-
siin Suomen Kennelliiton vi-

rallisen eläinlääkintälomakkeen 
avulla. Mahdollisuudesta lomak-
keen toteuttamiseksi on jo kes-
kusteltu Suomen Kennelliiton 
kanssa, mutta valitettavasti asia 
ei toistaiseksi ole edennyt.

Epi lepsia

Koiran epilepsia on yleisin koirilla 
esiintyvä neurologinen sairaus. Noin 
yhdellä prosentilla koirista on epi-
lepsia, mutta epilepsian esiintymi-
sessä on suuria rotukohtaisia eroja. 

Epilepsia aiheutuu aivojen sähköisen toiminnan 
häiriöistä. Kohtauksen laatu riippuu sähköpurka-
uksen paikasta koiran aivoissa.

Koiran epilepsia voi olla joko idiopaattista eli 
sisäsyntyistä tai seurausta jostain muusta sai-
raudesta tai vammasta. Diagnoosin teko on pit-
kälti muiden kohtauksia aiheuttavien tekijöiden 
poissulkemista. Idiopaattisessa epilepsiassa koira 
käyttäytyy kohtausten välillä normaalisti ja on 
kohtauksia lukuunottamatta terve neurologisesti 
ja fysiologisesti. 
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Professori Hannes Lohen tutkimusryhmä 
(Helsingin yliopisto, Folkhälssan) on tehnyt uraa-
uurtavaa geenitutkimusta koirien epilepsian pa-
rissa. Tutkimusryhmä tunnisti koirien ensimmäi-
sen symptomaattisen epilepsiageenin, EPM2B:n 
karkeakarvaisista kääpiömäyräkoirista ja lagotto-
jen ohimenevään geneettiseen pentuiän epilepsi-
aan liittyvän LGI2-geenin. Ryhmä on ollut myös 
mukana löytämässä tiibetinterrierien sympto-
maattiseen epilepsiaan liittyvää geeniä. Ryhmän 
viimeisin saavutus on belgianpaimenkoirien epi-
lepsialle altistavan geenin löytyminen koiran kro-
mosomista 37 (www.vetmed.helsinki.fi )

Koirien epilepsiasta esiintyy runsaasti eri muo-
toja, joiden periytymistyyppi vaihtelee. Kasvatta-
jien avoimuus ja rehellisyys on sairauden leviä-
misen ehkäisemisessä tärkeässä asemassa, kuten 
minkä tahansa muunkin perinnöllisen sairauden 
torjunnassa.

Karkeana suosituksena jalostuskäyttöä ajatel-
len pidetään yleisesti:
• älä käytä epileptikkoa jalostukseen

• älä käytä epileptikon pentuesisaruksia jalostukseen
• älä uusi epileptikon tuottanutta yhdistelmää

Pitkäkarvaisilla collieilla epilepsiaa sairas-
tavia koiria tulee rotuyhdistyksen tietoon muuta-
mia yksilöitä vuosittain. Sairastuneet koirat ovat 
melko usein olleet keskenään sukulaisia, mutta 
myös niinsanottuja yksittäistapauksia esiintyy. 
Tilanne ei ole vielä hälyyttävä, mutta sairauden 
esiintymistä tulee seurata. Niiden yksilöiden ja-
lostuskäytössä, joilla on epilepsiaan mahdollinen 
sukurasite, tulee olla erityisen kriittinen. Sairau-
den yleistymisen ehkäisemiseksi on ensiarvoisen 
tärkeää että sairastuneiden koirien omistajat jul-
kistavat tiedon koiransa sairaudesta. 

Suomen Collieyhdistys ry sponsoroi yhdessä 
Aktiivicolliet ry:n kanssa epileptisiä kohtauksia 
saaneiden collieiden DNA-näytteiden keräämistä 
Lohen tutkimusryhmän käyttöön edesauttaak-
seen collieiden epilepsiageenin löytymistä. Kun 
näytteitä epilepsiaa sairastavista collieista on riit-
tävästi, voidaan sairautta aiheuttavaa mutaatiota 
yrittää kartoittaa geenitutkimuksella.

Car pal  Hyperex tension Injur y  

Ranteiden taipumista (Carpal Hyperex-
tension Injury) esiintyy collieilla jonkin 
verran. Ranteen koukistajapuolen nivel-
siteet, jotka vakauttavat rannetta niin, et-
tei se pääse yliojentumaan, pettävät. 

Collieilla ja colliensukuisilla kyseessä on rap-
peutumismuutos ja ranteet saattavat pettää joko 

asteittain ja vähitellen kipeytymällä tai äkillisesti 
esim. esteeltä alas tullessa. Ranne painuu vähitel-
len kohti maata ja ranneniveliin kehittyy samalla 
nivelrikkomuutoksia. 

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen Toi-
mikunnan mukaan tämä asteittain tapahtuva mo-
lempien ranteiden notkahtaminen on juuri col-
lielle tyypillistä.
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K ivesvika

Kivesvikaisen urok-
sen toinen tai mo-
lemmat kivekset 
ovat jääneet laskeu-
tumatta kivespus-

seihin. Piilokives voi sijaita vat-
saontelossa tai nivuskanavassa. 
Suomen Kennelliiton säännös-
ten mukaisesti piilokiveksistä 

koiraa ei saa käyttää siitokseen. 
Kasvattajan tulee palauttaa os-
tajalle kolmasosa kauppahin-
nasta, jos urokselle ei ole yh-
den vuoden iässä tullut kahta 
kivestä. Piilokivesten poista-
mista suositellaan, sillä niihin 
liittyy syöpäriski. Kivesten kai-
kenlainen operoiminen niiden 

laskeutumisen edistämiseksi 
on kielletty. Kivesvikaa esiintyy 
pitkäkarvaisissa collieissa jon-
kin verran, mutta tilanne ei ole 
huolestuttava. Jonkin verran 
esiintyy myös kivesten viivästy-
nyttä laskeutumista, joka saattaa 
olla yhteydessä varsinaiseen ki-
vesvikaan.

Napatyrä

Napatyrä on koiran 
vatsanpeitteissä 
oleva reikä, jonka 
kautta vatsapai-
taa ja/tai suolia 

työntyy vatsaontelosta nahan 

alle. Napatyrä on periytyvä vika. 
Suomen Kennelliiton säännös-
ten mukaisesti kasvattaja on 
velvollinen korvaamaan mah-
dollisesta napatyräleikkaukses-
ta aiheutuneet kustannukset. 

Kaikki napatyrät eivät tarvitse 
leikkausta. Pitkäkarvaisissa col-
lieissa esiintyy napatyrää yksit-
täistapauksina ja tilannetta seu-
rataan.

Autoimmuunisairaudet

Autoimmuunisairau-
det ovat erittäin laaja 
kokonaisuus taus-
taltaan geneettisiä 
vikoja ja sairauksia, 

joiden syntymekanismia ja pe-
riytymistä ei monissa tapauksissa 
tarkoin tunneta. Autoimmuuni-
reaktio tarkoittaa elimistön puo-
lustuksen häiriintymistä: jokin 
oman elimistön kohde herättää 
immuunivasteen aikaansaaden 
normaalien solujen ja kudosten 
tuhoutumisen. Eri autoimmuu-

nisairaudet saattavat olla geneet-
tisesti sidoksissa toisiinsa, koska 
immuunipuolustuksen häiriöt 
voivat ilmetä eri yksilöillä eri ta-
voin. Autoimmuunisairauksien 
vakavuus vaihtelee eri sairauksi-
en välillä ja samankin sairauden 
oireilu saattaa olla mitä tahansa 
tuskin huomattavan ja kuole-
maan johtavan väliltä. Yleisin 
pitkäkarvaisilla collieilla esiinty-
vä autoimmuunisairaus on hai-
man vajaatoiminta, mutta monia 
muita sairauksia on tavattu har-

vinaisina. Autoimmuunisairau-
det puhkeavat yleensä aikuisille 
koirille, tavallisimmin 1–5 vuo-
den iässä. Monesti sairauden 
puhkeamiseen voidaan liittää 
jokin laukaiseva tekijä, kuten 
stressi, mutta siihen vaaditaan 
myös geneettinen alttius. 

Collieilla on tavattu haiman 
vajaatoiminnan lisäksi ainakin 
seuraavia autoimmuunisairauk-
sia:
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Degenerati iv inen myelopatia

Degeneratiivinen my-
elopatia eli etenevä 
selkäydinrappeuma 
on vanhojen koirien 
vaiva, jota eläinlää-

käreiden lausuntojen mukaan ta-
vataan keskimääräistä useammin 
muun muassa collieilla ja saksan-
paimenkoirilla. Sairaus puhkeaa 
aikaisintaan kuusivuotiailla koi-
rilla ja koiran takaosa halvaantuu 
hitaasti muutaman kuukauden 
tai reilun vuoden kuluessa. Her-
mostorappeuman aiheuttaja on 
autoimmuunireak tio, joka tuho-
aa selkäytimen hermokudosta ja 
vaikeuttaa siten impulssien kul-
kua. Sairastuneet koirat oireilevat 
alkuun refl eksien hidastumisella 
ja heikkenemisellä. Erityisesti ta-
kajalkojen asentotunnon mene-
tys ja itse sairauden kivuttomuus 
huonosta liikuntakyvystä huo-
limatta ovat tyypillisiä tunnus-
merkkejä. Sekundäärisiä kipuja 
koiralle voi tietenkin tulla, kun 
sairaus on edennyt vaiheeseen, 
jossa koira horjahtelee tai jopa 
kaatuu takajalkojen heikkouden 
vuoksi. Tehokasta hoitokeinoa 
sairauteen ei ole, mutta tukihoi-
toja voidaan antaa liikuntakyvyn 
ylläpitämiseksi mahdollisimman 
pitkään. Sairauden puhkeami-
sikään ja etenemisnopeuteen vai-
kuttavia tekijöitä ei tällä hetkellä 
tarkoin tunneta, mutta vaikutusta 
saattaa olla sekä perimällä että 
ympäristötekijöillä. 

Degeneratiiviseen mye-
lopatiaan sairastumisen ge-
neettinen alttius on nykyisin 
mahdollista testata geenitestillä:  
SOD1-sairausgeenin suhteen 
homotsygooteilla yksilöillä (gee-
nitestin tulosten ilmoitusmuoto 
DM/DM) on selvästi kohonnut 
todennäköisyys sairastua etene-
vään selkäydinrappeumaan. Kan-
tajilla (N/DM) tai geneettisesti va-
pailla (N/N) ei ole tutkimuksissa 
todettu tämän sairauden oireita, 
lukuunottamatta harvoja tapa-
uksia, joissa muita oireet selittä-
viä syitä ei ole voitu poissulkea. 
SOD1-geenin on ajateltu olevan 
niinsanottu suurivaikutteinen 
geeni, jolloin sen virheellinen 
alleeli homotsy goottina nostaa 
merkittävästi sairastumistoden-
näköisyyttä, mutta se ei ole ainoa 
sairastumiseen vaikuttava tekijä. 

Sairauden yleisyydestä ei ole 
dokumentoitua tietoa, mutta 
eläinlääkärien ja rodun harrastaji-
en mukaan takapään pettäminen 
on varsin yleinen collien kuolin-
syy. Suomen Collieyhdistys ry:
n internet-foorumille on kerätty 
jäsenten ylläpitämää listaa geeni-
testien tuloksista. Sen perusteella 
voidaan todeta suurimman osan 
pitkäkarvaisista collieista olevan 
sairauden kantajia. Tähän sairau-
teen on ilman geenitestiä han-
kalaa jalostuksen keinoin puut-

tua, koska oireet alkavat yleensä 
vasta lisääntymisiän ohittaneilla 
koirilla. Geenitestaus tulisi saa-
da rodun piirissä laajamittaisesti 
käyttöön DM/DM-koirien vähen-
tämiseksi populaatiossa jalostus-
valinnan avulla. DM/DM-tulok-
sen saaneita koiria ei ole syytä 
sulkea pois jalostuksesta, mutta 
ne tulisi pyrkiä parittamaan tes-
tatusti SOD1-mutaatiogeenistä 
vapaiden yksilöiden kanssa. 

Seuraavassa taulukossa on 
esitetty Suomen Collieyhdistys 
ry:n internet-foorumille ilmoi-
tettujen DM-geenitestattujen pit-
käkarvaisten collieiden tulokset 
lukumäärittäin ja eri genotyyp-
pien osuudet. Suuren kantajien 
määrän perusteella on aiheellista 
olettaa, että todellinen DM/DM-
koirien osuus kannasta on ilmoi-
tettua ja testattua suurempi.

Genotyyppi Testattuja 
kpl

Osuus 
testatuista

Normaali, 
N/N 40 40 %

Kantaja, 
N/DM 53 53 %

Sairastumis-
riski, 
DM/DM

7 7 %

Taulukko 18. Degeneratiivisen 
myelopatian esiintyvyys geenites-
tatuilla pitkäkarvaisilla collieilla 
vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Lähde: Suomen Collieyhdistys ry:n 
internet-foorumi.
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Der matomyosit is

Dermatomyositis on periytyvä iho-li-
hassairaus. Sairaus ilmenee useim-
miten jo hyvin nuorena, yleensä alle 
puolen vuoden ikäisellä pennulla. 
Koiran päähän, yleensä silmien ja 

korvien ympärille sekä kuonoon, ja/tai raajoihin 
ilmestyy karvattomia kohtia tai rupisia haavaumia. 
Kohdat eivät yleensä kutise, eivätkä useinkaan 
verestä. Karvojen irtoaminen johtuu ihon ker-

roksien tuhoutumisesta, jolloin karvanjuurien 
alueet tuhoutuvat irrottaen karvoja. Sairauden 
vakavuus vaihtelee suuresti, lievimmät tapaukset 
saattavat oireilla vain kerran, mutta vakavimmissa 
tapauksissa sairaus etenee: koiran lihakset alka-
vat surkastua ja sen elinikä lyhenee merkittävästi. 
Suomessa on diagnosoitu muutamia yksittäisiä 
tapauksia. Tilannetta seurataan ja jalostustoimi-
kunta kerää tietoa sairastuneista koirista.

Pemphigus -kompleksi

Pemphigus-kompleksi tarkoittaa ryhmää 
erilaisia ihosairauksia, joille tyypillisiä 
oireita ovat rakkulat ja ruvet, karvan-
lähtö sekä kirsun, huulten ja anturoi-
den haavaumat. 

Pemhigus-sairauksista yleisin on Pemphi-
gus foliaceus, pinnallinen ihon rakkulasairaus, 
joka on koirien yleisin autoimmuuni-ihosairaus. 
Collieilla tiedossa on joitakin yksittäisiä tapauk-
sia.

Lupus - sairaudet

Lupus-sairaudet ovat vakavuudeltaan 
ja oireiltaan vaihteleva ryhmä autoim-
muunisairauksia. DLE, eli Discoid 
Lupus erythematosus, jota kutsutaan 
myös nimellä ”collie nose”, on näistä 

sairauksista collieroduille tyypillisin, vaikkakin 
sitä esiintyy myös muilla roduilla. DLE oireilee 
kirsun kuivumisena ja halkeiluna sekä verestä-
vinä haavaumina kirsussa ja sen ympärillä, mah-
dollisesti myös huulissa. Yksi sairauden oire on 

usein pigmentin katoaminen autoimmuunire-
aktion seurauksena, jolloin syntyy collie nose 
–sairaudelle tyypillinen ”aurinkoallergia”. Suo-
jaavan pigmentin puuttuessa oireet pahenevat 
ultraviolettisäteilyn seurauksena. Sairauden 
yleisyydestä rodussa ei ole dokumentoitua 
tietoa, mutta USA:ssa ja Englannissa sitä tie-
detään esiintyvän jonkin verran. Toistaiseksi 
se näyttäisi olevan hyvin harvinainen ainakin 
Suomen kannassa. 
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K i lpirauhasen va jaatoiminta

Kilpirauhasen vajaa-
toiminta on sairaus, 
jossa tyroksiini-hor-
monia erittävä kilpi-
rauhanen surkastuu 

autoimmuunireaktion seurauk-
sena. Koiran aineenvaihdun-
ta häiriintyy aiheuttaen muun 
muassa väsymystä, iho-oireita, 

turkin ohenemista ja kylmänar-
kuutta. Kilpirauhasen vajaa-
toiminta vaatii tyroksiinilääki-
tyksen, mutta oikein lääkittynä 
sairaus on oireeton. 

Sairaus ei välttämättä var-
sinkaan alkuvaiheessa oirei-
le näkyvästi. Suvuissa, joissa 

esiintyy sairastapauksia, onkin 
varmuuden vuoksi tehty veri-
testejä piilevän vajaatoiminnan 
poissulkemiseksi. Toistaiseksi 
pitkäkarvaisella colliella kilpi-
rauhasen vajaatoiminta on har-
vinainen eikä sairauden suhteen 
riskialttiita linjoja ole erotetta-
vissa.

Addisonin tauti

Addisonin tauti eli 
lisämunuaisen kuo-
rikerroksen vajaa-
toiminta on usein 
perinnöllinen au-

toimmuunisairaus, mutta se voi 
puhjeta myös muista syistä. Li-
sämunuaisen kuorikerros erit-
tää elimistöön kortikosteroide-

ja, joita tarvitaan muun muassa 
stressitilassa ja elektrolyyttita-
sapainon ylläpitämiseen. 

Yleisiä oireita ovat oksentelu, 
ripuli, ruokahaluttomuus, vat-
sakipu ja painon menetys. Koira 
on väsynyt ja haluton. Tärinää, 

lihasheikkoutta ja lihaskipu-
ja voi esiintyä. Joskus tauti voi 
puhjeta kriisiksi: verenpaine 
laskee, koira on heikko, jopa 
tajuton, alilämpöinen ja kuivu-
nut. Oikein lääkittynä sairaus 
on oireeton. Addisonin tautia 
on todettu Suomessa joitakin 
yksittäisiä tapauksia collieilla. 

IMHA

IMHA (aikaisemmin AIHA), autoimmuuni hemolyyttinen ane-
mia, on erittäin vakava autoimmuunisairaus, joka voi johtaa 
koiran kuolemaan. Sairaudessa elimistön puolustusjärjestel-
mä tuhoaa yksilön omia punasoluja aiheuttaen anemian, joka 
vaikeuttaa hapen kuljetusta. Toinen sairauteen usein liittyvä 

ilmiö on trombosytopenia eli verihiutalekato, jonka vuoksi sairaan 
koiran veri ei hyydy normaalisti. Sairaus puhkeaa usein stressin yh-
teydessä ja koiran yleiskunto saattaa romahtaa nopeasti. Collieilla 
on tavattu harvoja yksittäistapauksia.

Kuivasilmäisyys

Kuivasilmäisyys eli 
keratoconjunctivi-
tis sicca on esitelty 
tarkemmin silmä-
sairauksien yhtey-

dessä. Se saattaa aiheutua myös 
muista syistä, mutta yleisimmin 
sitä pidetään autoimmuunisai-
rautena.
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L ääkeaineyl iherkkyys

Sekä pitkä- että sileäkar-
vaisen collien on tie-
detty jo pitkään olevan 
herkkiä loisten torjun-
taan käytetylle lääkkeel-

le, ivermektiinille. Ivermektiini 
kertyy koirien keskushermostoon 
ja aiheuttaa jo pieninä määrinä 
kuoleman. Yleensä ivermektiinin 
imeytyminen keskushermostoon 
estetään aivo-veriesteen (blood-
brain barrier) avulla. Vuonna 
2001 löydettiin yliherkkyyden 
aiheuttava mutaatio, neljän nu-
kleotidin deleetio mdr1-geenis-
sä (multiple drug resistance 1), 
joka tuottaa P-glykoproteiinia. 
P-glykoproteiini on yksi aivo-ve-
riesteen molekyyli, jonka tehtä-

vänä on pumpata tiettyjä aineita 
keskushermostoon yhteydessä 
olevien verisuonien endoteelistä 
takaisin vereen ja estää aineiden 
pääsy keskushermostoon. Neljän 
nukleotidin mutaatio aiheuttaa 
geenin lukukehyksen muutok-
sen. P-glykoproteiinista tuote-
taan vain pieni osa, joka ei pysty 
toimimaan normaalin proteiinin 
tavoin. Mutaation suhteen hete-
rotsygoottien collieiden todettiin 
sietävän ivermektiiniä (van Aspe-
ren ym., 1997, Mealey ym., 2001). 
Samalla julkaistiin lista muista 
lääkeaineista, joille mutaation 
suhteen homotsygootit koirat 
ovat tai saattavat olla herkkiä 
aineiden farmakologisten omi-

naisuuksien perusteella. Näihin 
lääkeaineisiin kuuluu ainakin 
loperamidi, vinkristiini, vinblas-
tiini, doksorubisiini, moksidek-
tiini, ondansetroni, domperido-
ni, paklitakseeli, mitoksantroni, 
etoposidi, rifampisiini, kinidiini 
ja morfi ini.

Mutaatio esiintyy harvinaise-
na myös muilla colliesukuisilla 
roduilla, esimerkiksi australian-
paimenkoiralla, bordercolliella 
ja shetlanninlammaskoiralla. 
Koiran genotyypin voi todeta 
kaupallisen geenitestin avulla. 
Mutaation yleisyys pitkäkarvai-
silla collieilla eri maissa on esi-
tetty seuraavassa taulukossa.

Maa Alleeli-
frekvenssi +/+ +/- -/- n

Saksa 55 % 24 % 43 % 33 % 578

USA 51 % 26 % 46 % 28 % 161

Luoteis-USA 56 % 23 % 42 % 35 % 40

UK 60 % 15 % 51 % 34 % 94

Australia 56 % 12 % 64 % 24 % 33

Ranska 64 % 20 % 32 % 48 % 25

Taulukko 19. Genotyyppien osuudet prosentteina ja mdr1-mutaation yleisyys collieilla eri maissa (koottu jul-
kaisussa Geyer ym. 2007). Sarakkeessa n on esitetty tutkittujen koirien määrä.

Tällä hetkellä Suomessa on tes-
tattu muutaman kymmenen pitkä-
karvaisen collien genotyypit mdr1-
mutaation suhteen. Oheisessa 
taulukossa on esitetty eri geno-
tyyppien osuudet ja lukumäärät 
omistajien Suomen Collieyhdistys 
ry:n internet-foorumille ilmoitta-
mien tietojen perusteella.

Genotyyppi Testattuja kpl Osuus testatuista

Normaali +/+ 12 17 %

Kantaja +/1 39 57 %

Yliherkkä -/- 18 26 %

Yhteensä 69 100 %

Taulukko 20. MDR1-mutaation osalta geenitestattujen pitkäkarvais-
ten collieiden eri genotyyppien lukumäärät ja osuudet testatuista 
vuoden 2012 loppuun mennessä. Lähde: Suomen Collieyhdistys ry:n 
internet-foorumi.
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Ter veyskysely

Rotujärjestö on julkais-
sut rotulehdessään ja 
internet-sivuillaan 
terveyskyselyn, jonka 
avulla kartoitetaan 

collieiden terveydentilaa. Vasta-
ukset voi antaa myös jo meneh-
tyneistä koirista. Kyselyssä selvi-
tetään koiran yleisterveydentilaa, 
terveyteen liittyviä ongelmia ja 
monia sairauksia, esimerkiksi 

sisäelinten toimintahäiriöitä. Jo 
menehtyneistä koirista kysytään 
myös kuolinsyytä. Jalostustoimi-
kunta kerää tiedot ja tekee niistä 
yhteenvedon. 

Kyselykaavaketta on 
muutamaan kertaan päivitetty 
entistä paremmin ajankohtai-
seksi, joten vastaukset eivät ole 
suoraan vertailukelpoisia aiem-

pien kyselyiden tuloksiin. Edel-
lisen kerran yhteenveto tehtiin 
vuonna 2012, ja sen perusteella 
esiintyvät terveysongelmat on 
esitetty seuraavissa kappaleissa. 
Yhteenvedossa on mukana 583 
pitkäkarvaista collieta, joista 
284 (48,5 prosenttia) urosta ja 
301 (51,5 prosenttia) narttua.  
Terveyskyselylomake on esitetty 
liitteessä 3.

Yleiskuva rodun ter veydenti lasta

Kyselyn perusteella muodostuva yleis-
kuva on, että terveysongelmia on, 
mutta ne ovat enimmäkseen laadul-
taan lieviä ja ohimeneviä. Hyvin usein 
ilmoitetun sairausoireen lisähuomau-

tuksena oli, että vaivaa esiintyi vähän/hieman/jos-
kus/kerran. Toisin sanoen mukaan on ilmoitettu 
runsaasti nopeasti ohimenneitä ja lieviä sairaus-
oireita varsinkin silmätulehdusten, iho-ongelmi-

en ja vatsavaivojen kohdalla. Lisäksi oli paljon 
koiria, joilla ei ollut mainintaa minkäänlaisesta 
terveysongelmasta. Yleisterveydeltään collie on 
varsin perusterve rotu: yli 90 prosenttia vastan-
neista kuvailee koiransa yleisterveyttä erinomai-
seksi (noin 62 prosenttia) tai hyväksi (noin 30 
prosenttia ). Alle joka kymmenes vastaajista antoi 
tyydyttävän (noin 2 prosenttia) tai välttävän (noin 
5 prosenttia) arvosanan.

I ho-ongelmat 
ja  a l lerg iat

Vajaalla kymmenel-
lä prosentilla vas-
tanneista esiintyi 
joko iho-oireita 
tai allergiaa. Noin 

16 prosentilla vastanneista oli 
joko toistuvasti tai yksittäis-
tapauksena vaivaava hot spot. 
Toinen suuri iho-ongelmien 
syy on erilaiset allergiat, eri-
tyisesti ruoka-aineallergiat.

Maha-  ja
suol isto-ongelmat

Jopa 47 prosenttia vas-
tanneista ilmoitti koi-
rillaan olevan ns. herk-
kävastsaisuutta. Vaikka 
kyselyssä herkkävat-

saisten osuus saattaakin olla yli-
edustettuna, herkkävatsaisuuden 
voidaan katsoa olevan yleisimpiä 
pitkäkarvaisen collien peruster-
veyteen vaikuttavia ongelmia. 
Herkkävatsaisuudella on arveltu 

olevan myös yhteyttä stressiin 
(niin sanottu ”stressivatsa”) ja 
sitä kautta rodussa esiintyviin 
luonteen heikkouksiin.  

Varsinaisista vatsa- ja suo-
listo-ongelmista kärsii kuitenkin 
pienempi osa. Valtaosin koirilla 
on ripulia ja/tai oksentelua. Ruu-
ansulatuskanavan tulehduksia 
esiintyi noin 16 prosentilla.
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Tulehdukset

Virtsatietulehduksia esiintyi neljännek-
sellä pitkäkarvaisista collieista, erityi-
sesti nartuilla pentuaikana. Silmätu-
lehduksia esiintyi jopa 75 prosentilla, 
mutta ne ovat valtaosin lieviä ja ajoit-

tuivat pentuaikaan. Korvatulehdusta esiintyi noin 
kymmenellä prosentilla.

Hampaisi in 
ja  purentaan 
l i i tty vät  ongelmat

86,4 prosentilla kyselyn koirista oli kaikki 
hampaat. Yleisin hammaspuutosten muo-
to ovat puuttuvat pienet välihampaat P1 
ja P2. Välihampaiden puutoksia oli 51 
koiralla ja muiden hampaiden puutoksia 

yksittäisillä yksilöillä vastanneista.  Purentavikoja 
ilmoitettiin kyselyyn noin kymmenellä prosentilla 
pitkäkarvaisista collieista. Purentavioista yleisim-
mät ovat tasapurenta (6 prosenttia), yläpurenta (4,2 
prosenttia) sekä ahdas purenta (3,8 prosenttia), joka 
aiheuttaa kulmahampaiden painumisen ikeniin. 
Hammaskiveä muodostuu runsaasti noin kymme-
nellä prosentilla koirista.

Luuston ongelmat

Pitkäkarvaisella colliella esiintyy lonk-
kaniveldysplasiaa sekä harvinaisempina 
tapauksina kyynärniveldysplasiaa. Nämä 
sairaudet on esitelty omissa kappaleis-
saan aiemmin ohjelmassa. Terveysky-

selyyn vastanneista noin kymmenellä prosentilla 
ilmoitettiin esiintyvän luusto-ongelmia, joista ylei-
simpiä olivat lonkka- tai kyynärnivelen nivelrikko 
ja ranneongelmat. Vastauksissa ei ole huomioitu 
esimerkiksi oireettomia lieviä dysplasiamuutoksia, 
vaan yhteenveto koskee erilaisia luusto-ongelmia 

Neurolo g iset  ja 
s isäel inten sairaudet

Diagnosoitua epilepsiaa tai epileptisiä 
oireita esiintyi yhteensä yhdellätoista 
koiralla. Haimasairaita oli vastannei-
den joukossa 10 kappaletta. Maksan 
toimintaan liittyviä häiriöitä ilmoi-

tettiin kuudelta yksilöltä, munuais- ja sydänvikoja 
molempia kolme kappaletta. Muita hermostoon ja 
sisäelimiin liittyviä sairauksia esiintyi yksittäisiä.

K asvaimet 
ja  syövät

Kasvaimia esiintyi varsinkin vanhoilla 
koirilla, syöpäkasvaimia raportoitiin 
vain muutamia. Monien vanhojen 
koirien ihokasvaimien laatu oli jäänyt 
tutkimatta, yhteensä erilaisia kasvai-

mia oli 22 kappaletta. Muutamalla koiralla oli to-
dettu kysta/kystia.

Lisääntyminen
Lisääntymiseen liittyvistä ongelmista kerro-
taan tarkemmin erillisessä kappaleessa.

oireilleita koiria. Selkäongelmista yleisimmin oli 
diagnosoitu spondyloosia (10 kpl) ja ylimääräisiä 
nikamia (5 kpl). Yhteensä selkämuutoksia ilmoitet-
tiin vain 16 koiralla.



72
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

Ter veys  ja 
l i sääntyminen

Yleisimmät kuolinsyyt

Pitkäkarvainen col-
lie on kohtuullisen 
pitkäikäinen rotu. 
Eri kyselyissä ja 
KoiraNet-tietokan-

nan tilastoissa selvästi yleisin 
kuolinsyy on vanhuus ja kor-
keaan ikään liittyvät oireet tai 
sairaudet. KoiraNet-tilaston 
mukainen rodun keski-ikä on 
9 vuotta 5 kuukautta, jonka 
kuitenkin voidaan arvioida 
olevan huomattavasti todellis-
ta alhaisempi, sillä omistajien 
ilmoituksiin perustuvassa ti-
lastoinnissa tapaturmaisesti 
kuolleet ja sairauden vuoksi 
menehtyneet koirat ovat yli-
edustettuina. 

Seuraavassa taulukossa 
on esitetty pitkäkarvaisten 
collieiden kuolinsyyt kappa-
lemäärittäin KoiraNet-tieto-
kannan tilastojen mukaan.

Kuolinsyy Keskimääräinen 
elinikä Yhteensä

Hengitystiesairaus 8 vuotta 0 kuukautta 4

Hermostollinen sairaus 5 vuotta 5 kuukautta 21

Iho- ja korvasairaudet 7 vuotta 2 kuukautta 7

Immunologinen sairaus 6 vuotta 8 kuukautta 14

Kadonnut 10 vuotta 10 kuukautta 7

Kasvainsairaudet, syöpä 9 vuotta 2 kuukautta 85

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 8 vuotta 10 kuukautta 25

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 9 vuotta 0 kuukautta 64

Lopetus käytös- tai 
käyttäytymishäiriöiden vuoksi 6 vuotta 7 kuukautta 22

Luusto- ja nivelsairaus 7 vuotta 9 kuukautta 56

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 7 vuotta 4 kuukautta 36

Muu sairaus, joka ei ole listalla 8 vuotta 11 kuukautta 71

Pennun synnynnäinen 
vika tai epämuodostuma 0 vuotta 5 kuukautta 3

Petovahinko 3 vuotta 11 kuukautta 1

Selkäsairaus 10 vuotta 0 kuukautta 17

Silmäsairaus 2 vuotta 10 kuukautta 1

Sisäeriterauhasten sairaus 6 vuotta 2 kuukautta 6

Sydänsairaus 7 vuotta 11 kuukautta 4

Synnytysvaikeus 4 vuotta 6 kuukautta 1

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 3 kuukautta 64

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 12 vuotta 5 kuukautta 322

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 9 vuotta 2 kuukautta 39

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 9 vuotta 0 kuukautta 205

Kaikki yhteensä 9 vuotta 5 kuukautta 1075

Taulukko 21. Pitkäkarvaisten collieiden kuolinsyyt ja keskimääräinen elin-
ikä. Lähde: Suomen Kennelliiton KoiraNet-tietokanta (05/2013).
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Lisääntyminen

Pitkäkarvainen collie on pääsääntöises-
ti helposti ja luonnollisesti lisääntyvä 
rotu. Synnytykset ovat yleensä helppo-
ja, koska pennut ovat keskimäärin pie-
nehköjä suhteessa nartun kokoon, ja 

pentujen pitkänmallinen pää on edullinen synny-
tyksen kannalta. Collien pennut painavat yleensä 
syntyessään noin 200–350 grammaa, mutta pen-
tujen koko vaihtelee eri suvuissa. Normaalin pai-
novaihtelun puitteissa pentujen syntymäpaino ei 
ole verrannollinen pentujen elinvoimaisuuteen. 
Normaalipainona voidaan pitää 170–400+ gram-
maa. Pentujen syntymäpaino riippuu myös pen-
tujen lukumäärästä. 

Rotuyhdistyksen jalostustoimikunnan tie-
toon on tullut jonkin verran lisääntymisongelmia, 
erityisesti urosten steriiliyttä ja heikkoa sperman 
laatua. Sen ei kuitenkaan ole todettu olevan yhtey-
dessä astumisvaikeuksiin, vaan löydökset tehdään 

yleensä tutkittaessa normaalisti astutetun nartun 
tyhjäksi jäämisten syytä. On siis oletettavissa, että 
ongelmaa esiintyy kannassa enemmän kuin sitä 
tulee ilmi. Astumisvaikeuksia esiintyy satunnai-
sesti: yleensä syynä on joko uroksen, nartun tai 
molempien kokemattomuudesta.

Keisarinleikkaukset ja synnytysvaikeudet 
ovat harvinaisia ja collienartut ovat yleensä hyviä 
emoja. Pentuekoko on kuitenkin keskimäärin pie-
nehkö ja narttuja jää melko usein tyhjäksi. Syitä 
näiden ongelmien esiintymiseen on haettu muun 
muassa historiallisesta sukusiitoksesta. Steriilien 
urosten sukutauluja tutkimalla voidaan kuitenkin 
havaita, että ongelmaa esiintyy suurin piirtein sa-
man verran sekä suku- että ulkosiitetyissä koirissa.

Seuraavassa kuvaajassa on esitetty keskimää-
räisen pentuekoon kehitys viidentoista vuoden 
ajalta.

Kuva 13. Pitkäkarvaisten collieiden keskimääräisen pentuekoon kehitys vuosina 1997–2011. Lähde: Suomen 
Kennelliiton KoiraNet-tietokanta.

3.0 kpl

3.5 kpl

4.0 kpl

4.5 kpl

5.0 kpl

5.5 kpl

201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997

4.
3.

4



74
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

Ter veys  ja 
l i sääntyminen

L isääntymisongelmat

Pitkäkarvaisilla col-
lieilla esiintyy jonkin 
verran lisääntymison-
gelmia sekä uroksilla 
että nartuilla. Erityi-

sesti uroksilla on todettu viime 
aikoina huomattavan paljon he-
delmättömyyttä. Rotujärjestö on 
kartoittanut yhdessä ELT Merja 
Dahlbomin kanssa siitosurosten 

hedelmättömyyttä ja sen syitä 
kyselyn avulla. Collierotuisten 
siitosurosten hedelmällisyyden 
selvityskaavake on esitetty liit-
teessä 4.

Nar tun hedelmäl l isyyshäir iöt

Nartun hedelmäl-
lisyyshäiriöt voi-
daan karkeasti ja-
kaa infektiivisiin, 
hormonaalisiin, 

geneettisiin sekä anomalioista 
ja kehityshäiriöistä johtuviin te-
kijöihin. Tyypillisin syy nartun 
tiinehtymättömyyteen on kui-
tenkin väärä astutusajankohta. 

Oikean ajankohdan määrittä-
misen apuna voidaan käyttää 
papa- eli vaginan irtosolunäy-
tettä sekä progesteronin määri-
tystä seerumista.

A N O M A L I A T  J A  K E H I T Y S H Ä I R I Ö T

Mikäli infertiliteettiongel-
man taustalla on lisääntymis-
elinten kehityshäiriö tai ana-
tomiset poikkeamat, nartun 
kiimakierto on yleensä normaa-
li ja uros on innokas astumaan 
nartun oikeana ajankohtana. 
Tyypillisimpiä ongelmia ovat 
nartun vaginan synnynnäiset 
anomaliat: erilaiset astutusta 
hankaloittavat tai hedelmöit-

tymisen estävät vaginan septat 
(väliseinät) tai striktuurat (ku-
routumat, ahtaumat). Etenkin 
nuorilla nartuilla saattaa esiin-
tyä myös vaginan hyperplasiaa 
eli emättimen limakalvon lii-
allista turvotusta tai jopa vagi-
naprolapsiaa, eli vaginan ku-
dosten työntymistä emättimen 
ulkopuolelle. Vaginahyperpla-
sia on estrogeenivälitteinen, 

jossain määrin perinnöllinen 
ongelma, joka tosin ei ole col-
lieille tyypillinen, vaan esiin-
tyy useimmiten lyhytkalloisilla 
roduilla.

Harvinaisempia ovat ke-
hityshäiriöt muissa sukuelimis-
sä, kuten munasarjojen tai koh-
dunkaulan puuttuminen.
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T U L E H D U K S E T

Nartun hedelmättömyyden 
taustalla voi olla esimerkiksi 
subkliininen metriitti eli kohtu- 
tai kohdun limakalvon tulehdus, 
joka estää hedelmöittymisen tai 
aiheuttaa abortin tiineyden var-
haisessa vaiheessa. Tyypillinen 
metriittipatogeeni on Esche-
richia coli. Lievät metriitit tai 
vaginiitit eli emätintulehdukset 
ovat suhteellisen yleisiä.

Bruselloosi aiheuttaa abort-
teja tiineyden myöhäisessä vai-

heessa. Elossa syntyvät pennut 
ovat usein pieniä ja heikkoja. 
Brucella canis on tyypillisesti 
suurten kenneleiden ongelma, 
eikä sen esiintyvyydestä Suo-
messa ole tarkkaa tietoa. Bru-
selloosin sairastaneet koirat 
jäävät useimmiten kroonisiksi 
erittäjiksi.

Herpesviroosi (CHV) on 
aikuisilla nartuilla yleensä oi-
reeton, mutta on merkittävä 
pentujen neonataalisairaus ai-

heuttaen pikkupentujen var-
haiskuolemia. Herpes saattaa 
myös olla osallisena lopputii-
neyden aborteissa. Suomen ti-
lanteesta herpesviruksen suh-
teen ei myöskään ole tarkkaa 
tietoa, mutta todennäköisesti 
sekä bruselloosia että herpestä 
esiintyy kuitenkin Suomessa 
vähemmän kuin Keski-Eu-
roopassa. Herpes on kuiten-
kin Suomessakin todellinen 
suurten kenneleiden ongelma, 
mutta bruselloosi on todennä-
köisesti harvinainen.

H O R M O N A A L I S E T  H Ä I R I Ö T I L A T 
J A  G E N E E T T I S E T  O N G E L M A T

Hoitamaton tai diagnosoi-
maton hypotyreoosi eli kilpirau-
hasen vajaatoiminta saattaa olla 
nartun tiinehtymättömyyden tai 
kiimattomuuden taustalla. Usein 
hypotyreoosi ilmenee pidenty-
neinä kiimaväleinä. Lääkityksel-
lä hallintaan saatu kilpirauhasen 
vajaatoiminta ei enää välttämät-
tä vaikuta hedelmällisyyteen. 
Ongelman perinnöllisyys on 
kuitenkin otettava huomioon ja 
siksi hypotyreoottisen yksilön 
jalostuskäyttöä ei suositella. Hy-

potyreoosia esiintyy koirilla suh-
teellisen yleisesti.

Erilaiset lisääntymishormo-
nien häiriötilat voivat myös vai-
kuttaa nartun tiinehtyvyyteen. 
Tällaisia ovat esimerkiksi harvi-
naiset hypofyysi–hypotalamus-
akselin toimintahäiriöstä joh-
tuva primaarinen anovulaatio, 
jolloin kypsä munasolu ei hor-
monierityksen häiriöistä johtu-
en ovuloidu, sekä hypoluteinis-

mi eli koiran kykenemättömyys 
tuottaa riittävästi tiineydenai-
kaista progesteronia tiineyden 
ylläpitoon.

Nartun hedelmättömyyden 
taustalla saattaa olla myös su-
kupuolenmääräytymisen häi-
riö, esimerkiksi hermafrodismi. 
Genotyypiltään normaalista 
poikkeavat koirat (esimerkiksi 
X0, XXX) ovat kuitenkin harvi-
naisia.
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Ter veys  ja 
l i sääntyminen

Uroksen hedelmäl l isyyshäir iöt
Uroksen hedelmällisyyson-
gelmat voidaan jakaa eri teki-
jöistä johtuviin luokkiin samoin 
kuin nartulla. Nämä tekijät 
vaikuttavat uroksen sperman 
laatuun ja siittiömäärään. Uros-
koiran normaalin ejakulaatin 
siittiömäärä on yli 200 miljoonaa 
siittiötä, josta hyvälaatuisessa 
spermassa normaalisti liikkuvia 
siittiöitä tulisi olla yli 80 prosent-
tia. Oligozoospermialla tarkoite-
taan vähentynyttä siittiö määrä 
ejakulaatissa ja azoo spermia on 

ejakulaatin siittiöttömyys. Col-
lieuroksilla on todettu varsin 
yleisesti keskimääräistä hei-
kompaa sperman laatua, jolloin 
normaalisti liikkuvien siittiöiden 
osuus on vain 50–70 prosenttia 
(Lisääntymistiet. erikoiseläin-
lääkäri Merja Dahlbom). Täl-
laisessa tapauksessa uros jättää 
yleensä vielä normaalikokoisia 
pentueita ja nartut tiinehtyvät 
mikäli astutusajankohta on ollut 
oikea, jolloin uroksen sperman 
heikkoa laatua ei osata epäillä. 

Collieissa tavataan myös jonkin 
verran mahdollisen autoimmuu-
nireaktion aiheuttaman tuleh-
duksen seurauksena täysin tai 
lähes steriiliksi jääneitä uroksia, 
jotka aikaisemmin ovat jättäneet 
jälkeläisiä. Ongelman on todet-
tu kulkevan suvuissa, vaikka se 
ei olekaan suoraan periytyvä. 
Tilannetta tulee seurata ja tällai-
set tapaukset huomioida tulevia 
jalostusvalintoja tehdessä jotta 
ongelma ei pääsisi yleistymään 
kannassa.

A N O M A L I A T  J A 
K E H I T Y S H Ä I R I Ö T

Lisääntymiselinten anomaliat, kuten epi-
didymiksen eli lisäkiveksen aplasia / hypoplasia 
tai kivesten hypoplasia ovat mahdollisia, mutta 
harvinaisia ongelmia. Selkeimmät anomaliat sel-
viävät palpoimalla eli tunnustelemalla kivekset.

Lisäkivestiehyen tukos saattaa aiheuttaa 
hedelmättömyyttä estämällä siittiöiden kulun 
lisäkiveksistä ejakulaattiin. Tämä näkyy sperma-
näytteessä täydellisenä azoospermiana. Tukok-
sen mahdollisuus voidaan poissulkea mittaamalla 
sperman alkaalinen fosfataasi -entsyymin pitoi-
suus: täydellisen ejakulaatin entsyymipitoisuus 
on rauhasejakulaattia korkeampi.

T U L E H D U K S E T

Lisääntymiselinten erilaiset infektiiviset 
prosessit voivat aiheuttaa akuuttia hedelmät-
tömyyttä estäen spermatogeneesiä ja aiheut-
taa pysyvää hedelmättömyyttä vaurioittamalla 
spermatogeneettistä kudosta kiveksissä. Kives-, 
lisäkives- ja eturauhastulehdukset (orkiitit, epi-
didymiitit ja prostatiitit) ovat tyypillisiä ja yleisiä 
uroskoirien ongelmia. Etenkin bakteerien aihe-
uttamat eturauhastulehdukset ovat vanhojen, 
kastroimattomien urosten ongelmia. Orkiitit ja 
epididymiitit voivat olla primaarisesti kivesongel-
mia tai infektio voi levitä kiveskudokseen prosta-
tiitista tai virtsatieinfektiosta. Tyypillisiä infektio-
patogeenejä tulehduksissa ovat Escherichia coli, 
streptokokit sekä stafylokokit. Tulehdukset voivat 
aiheuttaa sperman oligozoospermiaa tai täydellis-
tä azoospermiaa.

Brusella canis on yksi epididymiitin aihe-
uttajapatogeeneistä. Tartunnan saanut uros jää 
kantajaksi ja mahdollisesti pysyvästi hedelmät-
tömäksi.
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H O R M O N A A L I S E T  H Ä I R I Ö T I L A T
J A  G E N E E T T I S E T  O N G E L M A T

Harvinainen infertiliteettiä 
aiheuttava ongelma sukupuolen 
määräytymisessä on koirillakin 
tavattu Klinefelterin syndroo-
ma (XXY-urokset). Nämä koirat 
ovat azoospermisiä ja usein nii-
den kivekset ovat hypoplastiset. 
Uroksilla on kuitenkin tyypilli-

sesti voimakas libido, ja astumi-
nen onnistuu.

Hypotyreoosi on myös 
uroksen hedelmällisyyteen vai-
kuttava endokrinologinen eli 
hormonivälitteinen sairaus. Hy-
potyreoosikoirilla spermanlaatu 

on heikentynyt. Osaltaan tähän 
saattaa olla vaikutusta jatkuvalla 
immuunivälitteisellä kilpirau-
hasen tulehdustilalla ja orkiitil-
la. Samoin kuin nartulla, hedel-
mällisyys voi palata normaaliksi, 
kun uroksen hypotyreoosi saa-
daan hallintaan lääkkeillä.

M U U T  O N G E L M A T

Monet lääkeaineet vaikuttavat 
spermatogeneesiin. Esimerkiksi 
kortikosteroidit tai pitkät an-
tibioottikuurit voivat vaikuttaa 
heikentävästi spermanlaatuun.

Astumistilanteessa voi 
olla monenlaisia ongelmia. 

Herkkä uros ei välttämättä us-
kalla astua vahvaa, dominoivaa 
narttua. Vaikka uroksen lisään-
tymisfysiologia olisi kunnossa, 
voi myös uroksen huono libido 
johtaa astumisen epäonnistu-
miseen. Huonolibidoisen urok-
sen jalostuskäyttöä tulee harkita 
huolella. Epäonnistuneen astu-

misen syynä voi olla myös urok-
sen kipu, muun muassa eturau-
has-, selkä- ja nivelongelmat.

Kiveskasvaimet voivat ai-
heuttaa muutoksia uroksen he-
delmöittämiskyvyssä sekä sper-
matogeneesissä.
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Ter veys  ja 
l i sääntyminen

Sairauksille ja 
lisääntymisongelmille 
altistavat anatomiset piirteet

Vaikka rodussa esiintyy jonkin verran 
luustovikoja ja rakenteellisia heikkouk-
sia, pitkäkarvaista collieta voidaan pitää 
keskimäärin perusterveenä ja tervera-
kenteisena koirarotuna: oikea rotutyyp-

pi on liiottelematon ja rotumääritelmän mukainen 
rakenne on sopusoinnussa toiminnallisuuden ja 
käyttötarkoituksen kanssa. Collien rakenne on ra-
vaajatyyppinen: se on hieman korkeuttaan pidempi, 
suhteellisen kevyt ja tasapainoisesti kulmautunut 
edestä ja takaa. Colliet säilyttävät fyysisen toiminta-
kykynsä keskimäärin hyvin vanhuusikään asti. Esi-
merkiksi palveluskoirakokeissa kilpailevista koirista 
suuri osa pystyy jatkamaan kilpailemista vielä vete-
raani-iässä. Rodun fyysisen toimintakyvyn säilyttä-
miseksi tulee kuitenkin kiinnittää entistä enemmän 
huomiota PEVISA:an kuuluvien luustovikojen 
ohella myös muihin rakenteellisiin ja fyysisiin heik-
kouksiin, jotka uhkaavat koiran nivelten terveyttä ja 
kestävyyttä: etenkin taipuviin ranteisiin, liialliseen 
rungon ja rintakehän raskauteen ja puutteellisiin 
etukulmauksiin tulee suhtautua kriittisesti. 

Rotumääritelmän yksityiskohtien tul-
kinnoista johtuen rodussa esiintyy joitakin ää-
ripiirteitä, joista saattaa olla haittaa terveydelle 
ja toiminnallisuudelle. Ruotsin Kennelklubi on 
listannut joukon epäterveitä piirteitä, joihin ul-
komuototuomarien tulee tiukasti puuttua laatu-
arvostelussa. Collieiden osalta näitä anatomisia 
piirteitä edustavat liioitellun kapea kuono-osa, 
kapea alaleuka ja ahdas purenta sekä pystyasen-
toiset kulmahampaat, joista johtuen rodussa 
esiintyy melko yleisesti virheellistä, kapeaa pu-
rentaa, jossa alakulmahampaat painautuvat ylä-
leuan ikeniin. Toinen kyseisessä listassa esiin 
nostettu ongelma ovat liian pienet ja syvällä 
sijaisevat silmät, jotka aiheuttavat paitsi tuleh-
dusherkkyyttä, myös äärimmilleen jalostunee-
na silmän sisäisiä rakenteellisia muutoksia ja 
näkökyvyn heikentymistä. Toiminnallisuuden 
kannalta tulee myös huomioida, että liian suuri 
turkki ja massava runko eivät ole käyttötarkoi-
tuksen kannalta toimivia eikä niitä tule tavoitella 
näyttävyyden vuoksi.
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Yhteenveto rodun 
keskeisimmistä ongelmista 
terveydessä ja lisääntymisessä

Rodun yleisin ter-
veysongelma tilas-
tojen valossa on 
CEA. Käytännössä 
se kuitekin aiheut-

taa koirille terveydellisiä on-
gelmia äärimmäisen harvoin. 
Vakavat lonkkaniveldysplasian 
asteet D ja E ovat käytännön 
kannalta merkityksellisimpiä 
vastustettavia terveysongelmia 
kannassa. Kyynärniveldysplasia 
on rodussa harvinainen, mut-
ta jalostuksellisesti vakavasti 
otettava sairaus. PEVISA:n ul-
kopuolisista ongelmista ajan-
kohtaisin on epilepsia, jonka 
esiintymisestä on aikaisemmin 
ollut rodussa melko niukasti 
tietoja. Vaikka tapausten näen-
näinen yleistyminen saattaakin 

johtua etupäässä tiedonku-
lun parantumisesta, sairauden 
yleistymisen ehkäisyyn tulee 
suhtautua erittäin vakavasti ky-
seessä ollessa vakava koiran elä-
mänlaatua heikentävä ja useissa 
tapauksissa elinikää lyhentävä 
sairaus. Haiman vajaatoimintaa 
esiintynee edelleen muutamia 
tapauksia vuodessa, vaikka sen 
kartoittaminen luotettavasti on 
tällä hetkellä melko vaikeaa. 

Geenitestien käytön tul-
lessa entistä yleisemmäksi 
mahdollisuudeksi jalostuksen 
apuvälineenä, niitä tulisi tehdä 
oleellisimmista sairauksista kas-
vattajakohtaisen tarpeen mukaan. 
Toistaiseksi käytettävissä olevista 

testeistä koiran elämänlaadun 
kannalta tärkein  lienee degene-
ratiivisen myelopatian riskigeeni-
en esiintymisen kartoittaminen. 
Vaikka DM ei erikseen näy kuo-
linsyytilastoista, on oletettavaa 
että se on yksi merkittävimpiä 
ennenaikaiseen lopetukseen joh-
taneista syistä rodussa. 

Lisääntymisongelmat 
ovat harvinaisia, mutta ne voivat 
olla tietyissä suvuissa merkittävä 
jalostusta haittaava tekijä. Kasvat-
tajien tulisi valintoja tehdessään 
huomioida, että ongelmat lisään-
tymiskäyttäytymisessä ja -fysiolo-
giassa saattavat olla periytyviä ja 
rodun tulisi kyetä luonnollisiin 
synnytyksiin ja astutuksiin.

4.
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U lkomuoto

4.4 Ulkomuoto
Rotumääritelmä

Rotumääritelmä on 
kunkin rodun yh-
tenäinen kansain-
välinen standardi, 
jonka tulee olla 

ensisijainen ohjenuora rotu-
tyypin ja rodunomaisten yksi-
tyiskohtien jalostuksessa. Eri 
maiden kattojärjestöillä saattaa 
olla käytössään toisistaan ero-
avat rotumääritelmät. Suomen 
Kennelliitto noudattaa FCI:n 

hyväksymiä rotumääritelmiä. 
Rodun kotimaan kenneljärjes-
tö The Kennel Club hyväksyi 
ensimmäisen rotumääritelmän 
collieille vuonna 1881. Nykyi-
nen rotumääritelmä astui voi-
maan vuonna 2011. Suomen 
Collieyhdistys on julkaissut yh-
dessä ulkomuototuomareiden 
kanssa laaditun rotumääritel-
män tulkinta –oppaan. (Painos 
lopussa, 2012).

Ryhmä: 1 

FCI:n numero: 156 

Hyväksytty: FCI 19.1.2011 

Suomen Kennelliitto 24.8.2011 

Pitkäkar vainen 
skotlanninpaimenkoira  / 
pitkäkar vainen col l ie
(col l ie ,  rough)
Alkuperämaa: Iso-Britannia 

Käyttötarkoitus: Paimenkoira. 
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FCI:n luokitus: Ryhmä 1 lammas- ja karja-
koirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat) 

Alaryhmä 1 lammaskoirat 

Käyttökoetulosta ei vaadita. 

Lyhyt historiaosuus: Pitkä- ja sileäkarvai-
nen skotlanninpaimenkoira ovat turkin pituutta 
lukuun ottamatta samanlaisia. Rodun uskotaan 
kehittyneen, kun alun perin roomalaisten Skot-
lantiin tuomia koiria risteytettiin alueen alkupe-
räisten koirien kanssa. Rotuun vihkiytyneet viit-
taavat joskus rotujen välisiin hienoisiin eroihin, 
jotka ovat syntyneet yksittäisten kasvattajien te-
kemien jalostusvalintojen tuloksena. Tosiasias-
sa nämä kaksi rotua eriytyivät samoista linjoista 
vasta varsin äskettäin, ja todellisuudessa niillä 
on yhä edelleen samoja linjoja takanaan. Pitkä-
karvainen skotlanninpaimenkoira on Skotlannin 
lammaspaimenten alkuperäisten koirien hieman 
hienostuneempi muunnos, jota on jalostettu ai-
nakin sata vuotta. Monet nykyisistä koirista kyke-
nevät tilaisuuden tullen myös työskentelemään. 
Kauneutensa lisäksi skotlanninpaimenkoira on 
työkoira. 

Yleisvaikutelma: Erittäin kaunis koira, jos-
sa kaikki osat ovat sopusoinnussa kokonaisuuden 
kanssa. Seistessään levollisen omanarvontuntoi-
nen. 

Rakenne ilmentää vahvuutta ja toiminnalli-
suutta. Ei kömpelö eikä millään lailla karkea. Ilme 
on erittäin tärkeä. Muita olennaisia piirteitä ovat 
kallon ja kuonon oikea suhde sekä täydellinen ta-
sapainoisuus, silmien koko, muoto, väri ja sijainti 
sekä korvien oikea kiinnityskohta ja asento. 

Käyttäytyminen / luonne: Ystävällinen, 
ei vähääkään hermostunut eikä aggressiivinen. 
Erinomainen seurakoira, ystävällinen, iloinen ja 

aktiivinen, tulee hyvin toimeen lasten ja toisten 
koirien kanssa. 

Suomalaiset pitkäkarvaiset colliet edusta-
vat pääosin hyvin yleisvaikutelmaltaan ja 
rotutyypiltään rotumääritelmän kuvausta. 
Koska collie on Pohjoismaissa kautta histo-
ria nykypäivään asti säilyttänyt asemansa 
paimentaustaisena palveluskoirana, myös 
ulkomuotoarvostelussa on huomioitu toi-
minnallisuuden rakenteelliset edellytykset. 
Maailmanlaajuisesti rodun piirissä esiin-
tyy kuitenkin tyypin ja rakenteen osalta 
melko laajaa vaihtelua, joka johtuu rotu-
tyypillisten yksdityiskohtien tulkinta- ja 
painotuseroista. Rodun luonteesta on ro-
tumääritelmän kuvauksessa kerrottu vain 
hyvin pintapuolisesti: yleisvaikutelman ja 
käyttötarkoituksen perusteella on kuiten-
kin selvää, että rodunomaisen pitkäkar-
vaisen collien tulee olla myös luonteensa 
puolesta tasapainoinen ja halukas sekä 
kykenevä työskentelemään. 

PÄÄ JA ILME

Pää: Mittasuhteet erittäin tärkeät, päätä on ar-
vosteltava suhteessa koiran kokoon. Edestä tai 
sivulta katsottuna pää muistuttaa tylppää, puh-
daslinjaista kiilaa, jonka ääriviivat ovat sileät. Pää 
kapenee sivuilta tasaisesti ja pehmeästi korvista 
kohti mustaa kirsua. Sivulta katsottuna kallon 
ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset ja sa-
manpituiset ja niitä erottaa otsapenger. Silmien 
sisänurkkien välin keskipiste (joka on otsapen-
kereen oikea sijaintipaikka) on pään keskikohta 
pituussuunnassa. Kallon syvyys kulmakaarista 
leuan alaosaan ei koskaan ole liiallinen (eli ei 
kauttaaltaan syvä). 
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Kallo-osa: 
Kallo: Tasainen. 
Otsapenger: Vähäinen mutta havaittava. 

Kuono-osa: 
Kirsu: Väriltään aina musta. 
Kuono: Sileän ja pyöristyneen kuonon kärki 
on tylppä, ei koskaan neliömäinen. Kuono ei ole 
suippo. 
Leuat / hampaat: Vahvat leuat, selvä alaleu-
ka. Kookkaat hampaat. Säännöllinen ja täydelli-
nen leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat 
koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden taka-
pintaa. Hampaat ovat kohtisuorassa leukaluihin 
nähden. 
Posket: Poskiluut eivät ole ulkonevat. 
Silmät: Lempeä ilme on hyvin tärkeä rodulle. 
Silmät ovat keskikokoiset (eivät koskaan hyvin 
pienet), hieman vinoasentoiset, mantelinmuo-
toiset ja tummanruskeat paitsi sinimarmoroidun 
värisillä koirilla, joilla silmät ovat usein siniset 
tai sini-täpläiset (osittain tai kokonaan, toinen tai 
molemmat). Ilme on erittäin älykäs, koiran kuu-
lostellessa katse on valpas ja tarkkaavainen. 
Korvat: Pienet korvat sijaitsevat päälaella, ne 
eivät ole liian lähellä eivätkä liian kaukana toisis-
taan. Levossa koira voi kääntää korvansa taakse-
päin, mutta koiran ollessa tarkkaavainen ne ovat 
eteenpäin suuntautuneet ja osittain pystyt, ts. 
noin kaksi kolmasosaa korvasta on pysty, ylin kol-
mannes luonnostaan eteen-  ja alaspäin taipuva. 

Collieta pidetään niinsanottuna ”pää-
rotuna”. Rodunomainen, tasapainoinen, 
tylpän kiilan mallinen pää, kärkikolman-
neksestaan alaspäin taittuvat korvat ja 
keskikokoiset, vinoasentoiset silmät antavat 
rodulle sen tunnusomaisen ilmeen. Virheet 
pään mittasuhteissa vaikuttavat heti nega-
tiivisesti koiran yleisvaikutelmaan - toisin 
sanoen ulkomuotoarvostelussa päällä ja

ilmeellä on suuri merkitys. Yksityiskohdiltaan 
oikeanmallinen collien pää on tunnetusti 
sekä vaikea jalostettava että arvosteltava. 
Pään yksityiskohdissa on myös tulkintaero-
ja, jotka voivat suuresti vaikuttaa haluttuun 
lopputulokseen. Tämä on havaittavissa ver-
taamalla esimerkiksi keski-eurooppalaista 
ja amerikkalaista rotutyyppiä. 

Rotumääritelmän mukaan pään mitta-
suhteet ovat erittäin tärkeät ja päätä on 
arvosteltava suhteessa kokoon.  Edestä tai 
sivusta katsottuna pää muistuttaa tylppää, 
puhdaslinjaista kiilaa, jonka ääriviivat 
ovat sileät. Pää kapenee sivuilta tasaisesti 
ja pehmeästi korvista kohti mustaa kir-
sua. Sivusta katsottuna kallon ja kuonon 
ylälinjat ovat yhdensuuntaiset, samanpi-
tuiset ja niitä erottaa otsapenger. Silmien 
sisänurkkien välin keskipiste (joka on ot-
sapenkereen oikea sijaintipaikka) on pään 
keskikohta pituussuunnassa. Kallon syvyys 
kulmakaarista leuan alaosaan ei koskaan 
ole liiallinen (eli ei kauttaaltaan syvä).

Kuva 14. Pitkäkarvaisen collien pää sivusta. 
Piirros: Johanna Ruottinen.
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Tyypillisimpiä pään virheitä ovat kallon 
ja kuono-osan epäyhdensuuntaiset linjat 
ja epätasapaino (kallo saattaa olla joko 
laskeva eli takaluisu, pyöreä, tai taka-
raivoa kohti nouseva) sekä liian syvä ja/
tai leveä kallo-osa. Oikeanlaisen, silmien 
sisänurkkien väliin sijoittuneen, niukan 
mutta silminhavaittavan otsapenkereen 
jalostus on vaikeaa, ja juuri oikeanlaisia 
otsapenkereitä on suhteellisen harvassa. 
Tyypillisiä virheitä ovat liian pitkä, alas 
kuonolle tuleva otsapeger, lähes tai täy-
sin puuttuva otsapenger ja liian jyrkkä 
otsapenger. Kuono-osa ei saa olla liian 
heikko suhteessa kalloon, ja alaleuan 
on oltava riittävän vahva ja leveä. Ka-
pea alaleuka, josta seuraa liian ahdas 
purenta tai jopa hampaiden asentovir-
heitä, on melko yleinen ongelma rodus-
sa. Hampaat ovat usein myös kooltaan 
pienehköt ja välihampaiden puutoksia 
esiintyy jonkin verran.

Silmien väri ja koko ovat suomalaisilla 
collieilla yleensä hyvät, mutta ilmetta häi-
ritseviä pyöreitä tai liian vaaleita silmiä 
esiintyy jonkin verran. Korvien asennos-
sa ja kannossa on collieilla ongelmia hy-
vin yleisesti. Tyypillisimät ongelmat ovat 
haja-asentoiset tai liian leveälle asettu-
neet korvat. Collien korvien tulisi sijaita 
edestä päin tarkasteltuna pään päällä 
siten, että korvan ulkoreunoja kärjestä 
tyveen mukaillen voidaan vetää kuvitteel-
linen suora pään ja kuono-osan ulkoreu-
naa pitkin aina kirsun sivuun asti. Myös 
liian kevyet tai pystyt ja toisaalta liian 
raskaat eli liian paljon taittuvat korvat 
ovat kannassa yleisiä. 

RUNKO,
RAAJARAKENNE JA LIIKUNTA

Kaula: Lihaksikas, voimakas, pitkähkö ja kau-
niisti kaartuva. 

Runko: Hieman korkeuttaan pitempi. selkä: 
Kiinteä. 
Lanne: Hieman kaartuva. 
Rintakehä: Kylkiluut kaareutuneet, rinta syvä 
ja lapojen takaa melko leveä. 

Häntä: Pitkä; häntäluu ulottuu vähintään kin-
tereisiin. Koiran ollessa rauhallinen häntä on al-
haalla hännänpää hieman ylöspäin kaartuneena. 
Innostuneen koiran häntä voi kohota, muttei kos-
kaan selän päälle. 

Kuva 15. Pitkäkarvaisen collien pää edestä. 
Piirros: Johanna Ruottinen.
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RAAJAT 

Eturaajat: 
Lavat: Viistot ja hyvin kulmautuneet. 
Kyynärpäät: Eivät ulko- eivätkä sisäkiertei-
set. 
Kyynärvarret: Suorat ja lihaksikkaat; luut 
ovat keskivahvat ja pyöreät. 
Etukäpälät: Soikeat; päkiät täyteläiset. Var-
paat kaarevat ja tiiviisti yhdessä. 

Takaraajat: 
Reidet: Lihaksikkaat. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Sääret: Sileät ja jänteikkäät. 
Kintereet: Matalat ja voimakkaat. 

Takakäpälät: Soikeat; päkiät täyteläiset. Var-
paat tiiviisti yhdessä mutta eivät aivan niin kaare-
vat kuin etukäpälissä. 

Liikkeet: Liikkeet ovat rodun leimaa-antava 
erityispiirre. Terverakenteisen koiran kyynärpäät 
eivät koskaan ole ulkokierteiset, mutta eturaajat 
liikkuvat kuitenkin suhteellisen lähellä toisiaan. 
Kehräävät ja rullaavat liikkeet sekä ristiinastunta 
ovat vakavia virheitä. Takaa katsoen kintereet ovat 
yhdensuuntaiset mutta eivät liian lähellä toisiaan, 
sivusta katsoen liikkeet ovat sulavat. Takaraajat 
ovat voimakkaat ja niiden työntö on hyvä. On 
toivottavaa, että askeleet ovat kohtuullisen pitkät; 
niiden tulee olla kevyet ja vaivattomilta näyttävät. 
On äärimmäisen tärkeää, että koiran liikunta on 
kaikin puolin tasapainoista. 

Suomalaiset pitkäkarvaiset 
colliet ovat pääasiassa raken-
netyypiltään oikeita ja koh-
tuullisen hyvin tasapainossa. 
Koirat liikkuvat halukkaasti. 
Rakenteelliset virheet ovat 
kuitenkin suhteellisen ylei-
siä ja ideaalisti rakentuneita 
koiria on varsinkin uroksista 
kohtuullisen vaikea löytää. 
Yleisimpiä virheitä ovat lyhyt 
kaula,  lyhyt, pysty olkavarsi ja 
etuasentoinen lapa sekä pysty-
asentoinen ja/tai lyhyt lantio, 
johon usein liittyy korkealle 
kiinnittynyt ja varsinkin urok-
silla myös korkealla kannettu 
häntä. Hännän kiinnitys ja 
asento tulisi arvostella riippu-
matta koiran mielialasta: Hy-
vähäntäinenkin koira voi nos-
taa häntäänsä innostuessaan. 
Vastaavasti hännän virheet 

tulisi huomioida myös koirilta, 
jotka eivät halua kehässä nos-
taa häntäänsä.  Lantion asen-
tovirheet vaikuttavat takaosan 
kulmauksiin ja sen kautta ta-
kajalkojen liikeratoihin. Myös 
heikot ja/tai kinnerahtaat ta-
kaosat ovat yleisiä sekä urok-
silla että nartuilla. 

Rakennevioista etenkin puut-
teellisesti kulmautuneisiin etu-
osiin tulisi kiinnittää huomiota, 
koska virhe vaikuttaa suoraan 
koiran kykyyn liikkua tehok-
kaasti ja sen kestävyyteen fyy-
sistä suorituskykyä vaativassa 
liikunnassa. Suora etuosa il-
menee puutteellisena eturaa-
jojen liikeratana, jolloin askel 
jää lyhyeksi ja töpöttäväksi no-
usten korkealle edessä, mutta 

etujalan liikerata ei yllä lain-
kaan hakemaan ulottuvuutta 
rungon alta. Mikäli koiralla 
on kuitenkin voimakkaammat 
takakulmaukset, liikunta on li-
säksi epätasapainoista tehok-
kaammin liikkuvan takaosan 
työntäessä koiraa liikkeessä 
vinoon tai köyryyn. Tasapai-
noinen, kevyt ja vaivaton rotu-
tyypillinen liikunta on collien 
leimaa-antava erityispiirre, 
jota tulee painottaa arvostelus-
sa. Tyypillinen collien liikunta 
edestä ja takaa katsottuna ei 
ole myöskään mahdollisim-
man leveä, vaan nopeahkossa 
ravissa collie on niinsanottu 
single tracker: sekä etu- että 
takakäpälät  koskettavat maa-
ta sekä sivusuunnassa että pi-
tuussuunnassa keskellä koiran 
rungon alla. 
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Kuva 16. Korrekti raajara-
kenne ja kulmaukset. Kuva: 
Anne Myllyoja, piirros: 
Johanna Ruottinen. Koiran 
olkavarren ja lapaluun tulee 
olla toisiinsa nähden 90 
asteen kulmassa siten, että 
sä’än, lavan etummäisen 
pisteen ja kyynärpään kaut-
ta piirretyt suorat leikkaa-
vat vaakatason 45 asteen 
kulmassa. Lantion tulee 
olla vaakatasoon nähden 30 
asteen kulmassa ja riittävän 
pitkä. Reisiluu on lantioon 
nähden 90 asteen kulmassa 
kinnernivelen ollessa koh-
tisuoraan maata kohden, 
jolloin reisi- ja sääriluu ovat 
keskenään samanpituiset. 
Kulmausten oikeellisuutta 
arvioitaessa voidaan piirtää 
kuvitteelliset pystysuorat 
apuviivat sä’än kohdalta 
kyynärpään kautta maahan 
ja lantion takimmaisesta 
pisteestä kinnernivelen 
kautta maahan. Sä’än kaut-
ta kulkevan suoran tulee 
koskettaa kyynärniveltä, 
jos olkavarsi on riittävästi 
kulmautunut. Tällöin myös 
kaula kaareutuu hieman 
etuviistoon ja luonnollisesti 

seisovan  koiran pää sijait-
see sivusta katsoen käpälien 
etupuolella. Rintalastan kärki 
ulottuu olkavarsien eteen ja 
koiralla on  tunnusteltaessa 
hyvin kehittynyt eturinta. 
Etukulmaukset ovat puut-
teelliset, jos eturaajat jäävät 
liian eteen säkälinjaan nähden 
ollessaan kohtisuoraan maata 
kohden (vertikaaliviiva ei 
kosketa kyynärpäätä ja koiran 
pää on suoraan käpälien ylä-
puolella kaulan ollessa hyvin 

pystyasentoinen ja rintalastan 
jäädessä piiloon raajalui-
den väliin jättäen eturinnan 
tyhjäksi). Koiran kintereen 
ollessa kohtisuoraan maata 
kohden, lantion takimmaisen 
pisteen kautta kulkevan suo-
ran on jäätävä hieman kinte-
reen etupuolelle. Jos takajalan 
luonnollinen asento jää joko 
rungon alle tai selvästi rungon 
taakse, reisi-  ja säärinluun 
mittasuhteissa ja/ tai lantion 
asennossa on puutteita. 

TURKKI JA VÄRIT

Karvapeite
Karva: Erittäin tiheä karva-
peite myötäilee rungon ääri-
viivoja. Peitinkarva suoraa ja 
karhean tuntuista, pohjavilla 
pehmeää, tuuheaa ja hyvin tii-
vistä peittäen ihon lähes täysin. 
Kaulus ja röyhelö ovat hyvin 
runsaat, pään etuosa on sileä, 

korvien kärjet ovat sileät, mut-
ta tyvet runsaskarvaisemmat. 
Eturaajoissa on hapsut, taka-
raajoissa kintereen yläpuolella 
on runsas housukarvoitus. Kin-
tereen alapuolella karva on ly-
hyttä. Häntä on hyvin tuuhea-
karvainen. 
Väri: Soopeli, soopeli-valkoi-
nen, kolmivärinen (tricolour) ja 
sinimarmoroitu (blue merle). 

Soopeli: Mikä tahansa sävy 
vaalean kullanväristä tumman 
mahonginruskeaan tai sävyt-
tynyt soopeli. Vaalea oljen- tai 
kermanväri on vakava virhe. 

Kolmivärinen: Pääväri 
musta, syvän punaruskeat mer-
kit raajoissa ja päässä. Ruos-
teenruskea sävy peitinkarvassa 
on vakava virhe. 
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Sinimarmoroitu: Pääväri puhtaan hopean-
sininen, joka on marmoroitunut mustalla värillä. 
Syvät punaruskeat merkit ovat toivottuja, mutta 
niiden puuttuminen ei ole virhe. Suuret mustat 
merkit, savenharmaa väri tai ruosteenruskea sävy 
peitinkarvassa tai pohjavillassa ovat vakavia vir-
heitä. 

Valkoiset merkit: Kaikkiin yllä mainittuihin 
väreihin liittyvät tyypilliset valkoiset colliemer-
kit, joiden määrä voi vaihdella. Seuraavat merkit 
ovat toivottuja: täysi tai osittainen valkea kaulus, 
valkea rinta, raajat ja käpälät, valkea hännänpää. 
Kuonossa, kallossa tai molemmissa voi olla valkea 
piirto. 

Rotumääritelmä ei sisällä yk-
siselitteistä kuvausta pitkäkar-
vaisen collien turkin pituudesta 
ja runsaudesta, joten kannassa 
esiintyy turkin määrän suh-
teen melko paljon vaihtelua. 
Näyttelypainotteinen jalostus 
on kuitenkin  johtanut turkin 
runsastumiseen, koska monet 
tuomarit suosivat mahdolli-
simman näyttäväturkkisia yk-
silöitä. Mahdollisimman pitkä 
ja runsas turkki ei kuitenkaan 
ole käyttökoiralle toivottava. 

Turkin laadun tulisi olla mah-
dollisimman helppohoitoinen 
ja säältä suojaava: tiivis poh-
javilla, karhea laskeutuva pei-
tinkarva ja kohtuullisen mit-
taiset hapsut. Ylisuuri turkki 
on usein myös huonolaatuinen: 
pehmeä ja likaa sekä kosteutta 
keräävä.

Toivotut värisävyt ovat kai-
kissa hyväksytyissä väreissä 
syviä ja puhtaita. Collieilla 
esiintyy jonkin verran väri-

virheitä,  tyypillisimpiä niistä  
ovat valkoiset laikut rungossa 
etenkin blue merle -koirilla. 
Blue merleillä esiintyy myös 
epäpuhdasta pohjaväriä ja lii-
an suuria tai hallitsevia mustia 
merkkejä. Myös tricoloureilla 
esiintyy ruosteenruskeaa sävyä 
peitinkarvassa. Huono pohja-
väri tulee arvostella virheenä 
ankarammin kuin pienet poik-
keamat toivotusta mustien tai 
valkoisten merkkien koossa ja 
sijainnissa.
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MUUTA HUOMIOITAVAA

Koko: 
Säkäkorkeus: Urokset 56–61 cm, nartut 51–56 cm. 

Suomalainen colliekanta pysyy hyvin rotumää-
ritelmän kokorajoissa. Parin sentin heittoja 
säkäkorkeudessa esiintyy molempiin suuntiin. 
Koirat, joiden sukutaulussa esiintyy amerikka-

laista verta ovat keskimäärin kookkaampia, sil-
lä AKC:n rotumääritelmän kokorajat ovat FCI:
n rotumääritelmää korkeammat sekä uroksilla 
että nartuilla.

Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen va-
kavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä 
käyttötarkoituksessa. 

Hylkäävät virheet: 
- Vihaisuus tai liiallinen arkuus 
- Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Hylkääviä virheitä esiintyy suhteellisen har-
voin. Yleisimpiä ovat purentavirheet ja ei-toi-
vottu kehäkäyttäytyminen. Eri arvostelukult-
tuureista tulevilla tuomareilla on toisistaan 
poikkeavia käytäntöjä puuttua vakaviin ja 

hylkääviin virheisiin. Etenkin arkuuteen tulee 
kiinnittää suurempaa huomiota: rotumääritel-
män vaatimusten tulee täyttyä näyttelykehäs-
säkin myös luonteen osalta, jotta koira voidaan 
palkita.
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Näyttelyt ja 
jalostustarkastukset

Näy ttely t

Collieita esitetään 
näyttelyissä paljon. 
Vuosittain rekiste-
röidyistä koirista 
näyttelyihin osallis-

tuu yli 40 prosenttia. Oheises-
sa taulukossa ja kuvaajassa on 
esitettyvuosittain rekisteröi-
tyjen koirien näyttelyissä käy-
neiden osuudet ja arvosanojen 
jakaumat. Viimeisten vuosien 
osallistujamäärät eivät ole vie-
lä vertailukelpoisia, sillä nuo-
ria koiria ei ole vielä ehditty 
esittää näyttelyissä yhtä paljon 

kuin vanhempien ikäluokkien 
edustajia. 

Ar vosanajakaumista 
nähdään, että suomalaisten pit-
käkarvaisten collieiden ulko-
muodollinen taso on erinomai-
nen. Reilusti yli puolet koirista 
on palkittu näyttelyissä laatu-
arvosanalla ERI (erinomainen) 
ja T:n (tyydyttävä) parhaana tu-
loksenaan saaneiden määrä on 
hyvin alhainen suhteessa esitet-
tyjen kokonaismäärään. 

Laatu-
arvo-
sana

Rekisteröintivuosi
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl
ERI 55,3 142 56,9 156 62,6 209 60,4 183 64,3 196 67,9 209 64,1 195 67,4 211 68,9 168 66,8 151

EH 31,9 82 27,8 76 26,0 87 26,7 81 26,6 81 24,4 75 26,6 81 25,2 79 27,5 67 27,9 63

H 10,9 28 14,2 39 9,3 31 11,9 36 8,2 25 6,1 19 7,6 23 5,6 18 3,3 8 5,3 12

T 1,9 5 0,4 1 1,7 6 1,0 3 1,0 3 1,6 5 1,6 5 1,6 5 0,4 1 0,0 0

Yht. 42,8 257 41,8 274 43,9 334 40,2 303 43,0 305 42,7 308 45,7 304 43,1 313 38,9 244 35,5 226

Kaikki vuodet 2868

Taulukko 22. Pitkäkarvaisten collieiden näyttelykäynnit vuosina 2002–2011. Taulukossa on esitetty näytte-
lyissä esitettyjen koirien osuudet vuosittain rekisteröidyistä, ja eri arvosanojen osuudet esiteyistä. Hylätyt 
puuttuvat tilastoinnista. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestelmä.
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Kuva 17. Pitkäkarvaisten collieiden arvosanajakauman kehitys vuosittain rekisteröidyistä koirista.

Arvosanajakaumat 
ovat kuitenkin vi-
noutuneet väreittäin 
tarkasteltuina. Tri-
colour-väriset koirat 

saavat selvästi huonompia laa-
tuarvosanoja kuin muun väriset, 
ja blue merle -väriset vastaavasti 
parempia. Koska eri värien po-
pulaatiot ovat yhtenäiset, eroa-
vuudet arvosanajakaumissa ovat 
selitettävissä vain arvostelevien 
tuomarien henkilökohtaisilla 
mieltymyksillä. Tästä johtuen 

myös tricolour-värisiä koiria, 
etenkin narttuja, esitetään näyt-
telyissä suhteessa vähemmän 
kuin muun värisiä, ja blue mer-
le -koirat ovat kehissä erittäin 
suosittuja. Sama vinoutuma 
on havaittavissa myös ROP- ja 
VSP-koirien värijakaumaa tar-
kasteltaessa: tricolour-väriset 
koirat voittavat vähiten ja blue 
merlet eniten.

Seuraavassa taulukossa on 
esitetty eri värien suhteelliset 

arvosanajakaumat vuoden 2012 
kymmenestä viimeisestä näyt-
telystä. Tilastosta havaitaan, 
että blue merle -väristen koiri-
en ERI-arvosanojen osuus on 
huomattavasti suurempi kuin 
muissa väreissä ja H/T-arvo-
sanojen osuus vastaavasti pie-
nempi. Blue merle -koiria myös 
esitetään näyttelyissä suhtees-
sa selvästi eniten, vaikka blue 
merle -pentuja rekisteröidään 
selvästi vähemmän kuin muita 
värejä.

Taulukko 23. Pitkäkarvaisten collieiden laatuarvosanat väreittäin kymmenessä eri näyttelyssä vuonna 2012. 

Väri Näyttelykäynnit ERI EH H T
Blue merle 152 107 37 8 0

Tricolour 137 73 50 11 3

Soopeli 155 87 59 8 1

50 kpl

100 kpl
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Ja lostustarkastus

Jalostustarkastusten 
avulla kirjataan koi-
ran ulkomuoto mah-
dollisimman tarkasti 
ja myös luonne kar-

keasti. Koirasta mitataan säkä-
korkeus, rungon pituus, rinnan 
syvyys ja rinnan leveys. Purenta 
ja siinä olevat puutteet merki-
tään kaavakkeeseen ja uroksilta 
myös se, onko niillä normaalit 
kivekset. Koiran anatomia käy-
dään läpi tarkasti kaavakkeen 
avulla. Kaavake otettiin käyt-
töön vuonna 2002. Jalostus-
tarkastus voidaan tehdä myös 

koiralle, jota jostakin syystä ei 
voida palkita näyttelyssä (esi-
merkiksi kivesvikaiset) tai jota 
ei jostakin ulkomuodollisesta 
puutteesta johtuen voida pal-
kita näyttelyissä korkeammilla 
laatupalkinnoilla (esimerkiksi 
pystyt korvat). Jälkimmäisenä 
mainittua ryhmää voidaan har-
kitusti käyttää jalostukseen ja 
siten säilyttää rodun geenipoo-
lia laajempana. Jalostustarkas-
tusten yhteydessä järjestetään 
myös jälkeläiskatselmuksia, 
joihin voi osallistua uroksen tai 
nartun mahdollisimman monta 

jälkeläistä. Jalostustarkastuksen 
suorittaa ulkomuototuomari, 
jolla on rodun tuomarioikeu-
det. Jalostustarkastuksessa käy-
tetty kaavake ja merkintöjen se-
litykset on esitetty liitteessä 5. 
Jalostustarkastuksiin osallistuu 
vuosittain muutamia kymmeniä 
pitkäkarvaisia collieita. Viime 
vuosina määrä on ollut laskussa 
osittain siksi, että tarkastuksia 
on järjestetty vain muutamia 
vuodessa. Seuraavassa taulu-
kossa esitetään kolmen edelli-
sen vuoden aikana jalostustar-
kastetut pitkäkarvaiset colliet.

2010 2011 2012
Tarkastetut kpl 41 68 3

Tarkastusten lukumäärä 4 5 1

Taulukko 24. Jalostustarkastettujen pitkäkarvaisten collieiden lukumäärät vuosina 2010–2012.
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Ulkomuoto 
ja rodun 
käyttötarkoitus

Pitkäkarvaisen collien 
rotutyyppi vaihtelee 
maailmanlaajuisesti 
suhteellisen paljon. 
Suuri osa vaihtelusta 

perustuu näyttelyissä ihannoi-
tuihin muotivirtauksiin, joiden 
vaikutuksesta tietyt ominaisuu-
det korostuvat. Esimerkiksi Kes-
ki-Euroopan kanta eroaa ame-
rikkalaisesta kannasta melko 
paljon niin rakennetyypiltään, 
kooltaan, luustonvahvuudel-
taan kuin mittasuhteiltaankin. 
Eri maiden kannoissa on kes-
kimäärin erilaisia virheitä. Poh-
joismaissa vallitsevana esiintyvä 
niinsanottu klassinen tyyppi 
edustaa useimmiten hyvin toi-
minnallista, perusrakenteista 
ravaajatyypin koiraa. 

Collien rotumääritelmä kuvaa 
hyvin käyttötarkoitukseensa so-
pivaa, monipuolista ja tervera-
kenteista koiraa. Rotumääritel-
män vaatimukset ovat kuitenkin 
aina tulkitsijakohtaisia: ylilyön-
tejä ja liioiteltuja piirteitä on ro-
dussa tavattu jonkin verran.

Jalo, pitkä ja kapea pää voi ai-
heuttaa toisinaan ongelmia, jos 
alaleuka on liian lyhyt, kapea ja 

heikko. Tällöin seurauksena voi 
olla yläpurenta, ja kulmaham-
paiden virheellinen ja kipuja ai-
heuttava sijoittuminen väärään 
kohtaan, josta saattaa seurata  
vakavia ientulehduksia. 

Silmien ei tule olla liian pie-
net, sillä pitkäkalloisuuteen yh-
distyneenä tämä vika aiheuttaa 
silmien liian syvän sijainnin, 
mikä taas aiheuttaa lian ja erit-
teen kertymistä silmiin.

Turkin runsautta suositaan 
paikoitellen liiaksi, jolloin tu-
loksena on vääränlaatuinen, 
liian pitkä ja runsas turkki. Täl-
lainen turkki ei ole likaa- ja vet-
tähylkivä eikä kovin käytännöl-
linen harrastuskoiralla. Lisäksi 
tällainen turkki edesauttaa iho-
ongelmien syntymistä.

Ulkomuotoarvostelussa 
toivotut ominaisuudet tulisi aina 
suhteuttaa toiminnallisuuteen 
sekä ominaisuuksien sisäisellä 
skaalalla että suhteutettaessa eri 
yksityiskohtien tärkeyttä toisiin-
sa nähden. Liioitellut piirteet ei-
vät ole toiminnallisesti ihanteel-
lisia. Näyttävyyttä ei tule suosia 
toiminnallisuuden kustannuk-

sella: esimerkiksi ylisuuri turkki 
on rodun käyttötarkoitukseen 
suhteutettuna vakavampi virhe 
kuin niukkaturkkisuus. Terve-
rakenteisuuden ja tehokkaan 
liikunnan tulee olla yksi tär-
keimmistä arvosteluperusteista. 
Vaikka on collie onkin niinsa-
nottu päärotu, ensisijainen ro-
tutyypin määrittäjä on aina koi-
ran rakenteellis-toiminnallinen 
tyyppi. 

Collie on rakenteeltaan ra-
vaaja, joten sillä on oltava tasa-
painoiset ja rungon mittaansa 
suhteuttuna sopusuhtaiset kul-
maukset, jotka mahdollistavat 
kevyen, maatavoittavan, kestä-
vän ja ketterän liikunnan. Kos-
ka kestävä ja tehokas liikunta 
on työskentelevälle ja paljon 
liikkuvalle koiralle erittäin tär-
keä terveystekijä, kasvattajien 
tulisi entistä paremmin pereh-
tyä koiran korrektin anatomian 
merkitykseen sen suoritusky-
vyn ja terveen liikunnan kan-
nalta. Virheellisen rakenteen 
aiheuttamat epäsäännöllisyydet 
liikeradoissa ovat koirille pait-
si niveliä ja jänteitä kuluttavia, 
myös pahimmillaan selvä louk-
kaantumisriski.

4.
4.
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Värit ja
sallitut
väriyhdistelmät

Suomessa collieilla 
hyväksytään kolme 
väriä: soopeli, trico-
lour ja blue merle. 
Soopeli- ja tricolour-

väri periytyvät agouti-geenin 
alleelien myötä. Soopelivärin 
aiheuttava ay on dominoiva 
tricolour-väriin at nähden, eli 
genotyypin ay/at koira on soo-
peli (Berryere ym., 2005). Soo-
peli, joka on homotsygootti 
alleelin ay suhteen, periyttää 
jälkeläisilleen aina soopelivä-
rin. Kahden tricolour-koiran 
jälkeläiset ovat aina tricolour-
värisiä (at/at).

Kolmas väri, blue merle, pe-
riytyy eri geenin myötä. Merle-
väritys periytyy lokuksessa M, 
joka on nyt kartoitettu geeniin 
silver. Mutatoitu alleeli (M) pe-
riytyy vallitsevasti normaaliin 
alleeliin (m) nähden. Homo-
tsygoottisena alleeli M ilmenee  
koiran ilmiasussa lähes koko-
valkoisuutena. Näillä koirilla on 
usein kuuloon ja näköön liitty-
viä kehityshäiriöitä (Clark ym, 
2006). M/M-genotyypin koirien 
syntymisen estämiseksi Suo-
messa on kielletty tiettyjen väri-
en risteyttäminen. Kielletyt vä-

riyhdistelmät ja niiden alleelit 
lokuksien A (agouti) ja M (silver) 
suhteen ovat:

blue merle x blue merle (at/at 
M/m x at/at M/m)

osa jälkeläisistä on M-al-
leelin suhteen homotsy-
gootteja

blue merle x soopeli (at/at M/m 
x ay/ay,t m/m)

yhdistelmä itsessään ei 
tuota M-alleelin suhteen 
homotsygootteja jälkeläi-
siä. Kuitenkin niitä jälke-
läisiä, joiden genotyyppi 
on ay/at M/m, voi olla lähes 
mahdoton erottaa ilmi-
asun perusteella sellaisista 
jälkeläisistä, joilla M-allee-
lia ei ole. Soopelikoiria, 
jotka kantavat M-alleelia, 
kutsutaan soopelimerleik-
si, ja niiden väri voi olla 
hieman haalistunut, mikä 
näkyy yleensä parhaiten 
pennuilla. Koirien silmät 
saattavat olla siniset. Jos 
seuraavassa sukupolvessa 
soopelimerle risteytettäi-
siin blue merlen kanssa, 
osa jälkeläisistä voisi olla 
M-alleelin suhteen homo-
tsygootteja.

Blue merle -värisen koiran saa 
risteyttää siis vain tricolour-väri-
sen koiran kanssa, mikä asettaa 
rajoja jalostusvalinnoille. M-al-
leeli voidaan nykyään tunnistaa 
koiran perimästä geenitestin 
avulla. Näin ollen voidaan tun-
nistaa soopeli x blue merle -yh-
distelmistä syntyneiden soope-
lin väristen koirien genotyyppi 
M lokuksen suhteen. Väriyhdis-
telmä voitaisiin siis sallia ja syn-
tyneitä koiria käyttää jalostuk-
seen genotyypin selvittämisen 
jälkeen. Näin voitaisiin myö-
tävaikuttaa rodun geenipoolin 
säilyttämiseen laajana.

Joskus blue merle -väriä ei 
nähdä koiran ilmiasussa, ja tri-
colouriksi luultu koira jättääkin 
blue merle -jälkeläisiä. Tällais-
ta koiraa kutsutaan kryptisek-
si merleksi, ja sen genotyyppi 
M-lokuksen suhteen on M/m. 
Tämä tulee huomioida koiran 
jalostuskäytössä. Myös krypti-
sen merlen genotyyppi voidaan 
selvittää M-alleelin tunnistavan 
geenitestin avulla.

Collieiden väritykseen kuu-
luuvat myös valkoiset merkit, 

U lkomuoto
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joiden laajuutta säätelee S-lo-
kus. Todennäköisesti collieilla 
esiintyy kaksi alleelia, niin sa-
nottu irish spotting (si) ja ko-
kovalkoinen (sw). Näistä irish 
spotting -alleeli on vallitseva 
kokovalkoiseen alleeliin nähden. 
Alleeli sw homotsygoottisena 
aiheuttaa sen, että valkoinen 
väri on vallitseva koiran väris-
sä ja koira on lähes kokonaan 

valkoinen. Yleensä näillä koiril-
la on pään alueella ja rungossa 
joko soopeli-, tricolour- tai blue 
merle -väritystä riippuen koiran 
pohjaväristä. Joissakin maissa, 
esimerkiksi Yhdysvalloissa, hy-
väksytään myös tämä valkovoit-
toinen väri. Suomessa on tavattu 
muutamia valkoisia collieita. Val-
kotekijästä johtuva valkoisuus ei 
liity merle-homotsygoottien val-

koisuuteen, eikä näillä valkoisil-
la koirilla yleensä ole myöskään 
kehitysongelmia. Valkoisuus voi 
vuorovaikuttaa merle-värityksen 
kanssa ja runsas valkoisuus blue 
merle -värisessä koirassa saattaa 
aiheuttaa esimerkiksi kuuroutta 
(Schmutz, 2007). Suomessa col-
lieilla ei ole tavattu heterotsy-
goottisesta blue merle -väristä 
johtuvia ongelmia.

Yhteenveto rodun 
keskeisimmistä 
ulkomuoto- ja 
rakenneongelmista

Toiminnallisuuden, terveyden ja rodun 
käyttötarkoituksen kannalta oleellisim-
mat virheet tulee arvostella ankarim-
min. Tällaisia ovat mm.:

epätasapainoinen, tehoton tai liikeradoil-
taan lyhyeksi jäävä liikunta

puutteelliset kulmaukset etenkin etuosassa: 
pysty olkavarsi ja etuasentoinen lapa

kulmausten epätasapaino

heikot kintereet

purentaviat ja arkuus.

Yksityiskohtien virheet tulee arvostella 
suhteessa niiden vakavuuteen kokonaisuuden 
kannalta.

Collien pää ja ilme on rodun tunnusmerkki. 
Pään yksityiskohdissa esiintyy paljon virheitä, ja 
oikean rotutyypin säilyttämiseksi rodunomaisen 
pään mallin ymmärtäminen on tärkeää.

4.
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K äy tetyimpien ja lostuskoir ien taso
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Aikaisemman jalos-
tuksen tavoiteoh-
jelman asettamien 
tavoitteiden seuran-
ta tulee olla pitkällä 

aikavälillä tapahtuvaa ja perus-
tua vertailukelpoisen tiedon 
keräämiseen. Tällä hetkellä ai-
kaväli vuodesta 2007 eteenpäin 
on vielä liian lyhyt tulosten 
arvioimiselle ja osittain aikai-
semmista eroavien tietojen tal-
lennus- ja tilastointikäytäntöjen 
vuoksi kaikista tavoitteista ei 
ole olemassa vertailukelpoisia 
tilastoja. 

PEVISA:n mukainen lonk-
kakuvauspakko tuli voimaan 
1.7.1986 ja silmätarkastuspakko 
1.1.1988. Rekisteröinnin ehto-
na on ollut lonkka- ja silmäku-
vauspakko, ilman rekisteröin-
tiä rajoittavia raja-arvoja. Uusi 
lonkkien ja kyynärnivelten raja-
arvot sisältävä PEVISA-ohjelma 
astuu voimaan vuonna 2014.

Pitkäkarvaisten colliei-
den osalta PEVISAn mukais-
ten terveystutkimusten tilanne 
on pysynyt kohtuullisen vakaa-
na. Pentusilmätarkastukset ovat 
lisääntyneet selkeästi edellisen 
Jalostuksen tavoiteohjelman 
kaudella ja vakiintuneet ylei-
seksi käytännöksi. Kyynärku-
vattujen koirien lukumäärä on 
voimakkaasti kasvanut. Koiria 
tutkitaan vieläkin liian vähän 
suhteutettuna rekisteröintiin.

Pitkäkarvaisen collien 
harrastusmäärät tottelevai-
suuskokeessa ja agility-kilpai-
luissa ovat lisääntyneet, mutta 
rodunomaiseen palveluskoira-
kokeeseen osallistuvien koiri-
en määrä on vähentynyt. Luon-
netestattujen koirien määrä 
on kasvanut tasaisesti viime 
vuosiin asti, kunnes testikäyn-
neissä saavutettiin noin sadan 
vuosittain testatun koiran va-
kiotaso.
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5.1 Käytetyimpien 
jalostuskoirien taso

Seuraavalla sivulla esi-
tetyssä taulukossa on 
listattu 20 viimeisen 
kymmenen vuoden 
aikana käytetyintä ja-

lostusurosta tuloksineen. Tau-
lukosta nähdään, että urosvalin-
nat ovat erittäin voimakkaasti 
painottuneet näyttelyissä me-
nestyneisiin koiriin. 

Suurin osa käytetyimmistä 
uroksista on kuitenkin myös 
luonnetestattu. Käytetyimpien 
urosten luonnetestitulokset ovat 

kuitenkin rodun keskitasoa hei-
kompia sekä pistekeskiarvon että 
yleisimpien osa-aluearvosanojen 
valossa. Rodun heikoimmasta 
osa-alueesta, taisteluhalusta, on 
saanut positiivisen arvosanan 
vain neljä koiraa kahdestakym-
menestä. Rodun tyypillisistä 
arvosanoista koostuvaan ylei-
simpään testiprofi iliin tai sitä 
parempaan tulokseen yltää vain 
kaksi kymmenestä käytetyim-
mästä uroksesta ja 7 / 20. Rodun 
ihanneprofi ilia käytetyimmästä 
20 uroksesta vastaa vain nel-
jä. Rodunomaisesta kokeesta 

(palveluskoirakoe) ei ole tulosta 
yhdelläkään, käytetyin palvelus-
koirakokeen koulutustunnuksen 
saavuttanut uros löytyy listan 
sijalta 23. Koulutettavuudesta 
ei ole muutakaan tulosnäyttöä 
kuin yhdellä uroksella.

Blup-indeksien suhteen 
tilanne on kohtuullinen, mutta 
valinta ei painotu lonkkien suh-
teenkaan keskimääräistä ter-
veempiin koiriin – käytetyimpi-
en urosten indeksien keskiarvo 
jää alle sadan.
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K äy tetyimpien ja lostuskoir ien taso

Uros Synt. 
vuosi

2002-2011 2. polvessa Yhteensä
LT NÄY PK toko

/agi BLUP
Pentueita Pentuja %-osuus Kumulat. 

% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

Brilyn Touch Of Black 1999 29 145 2,16 2 91 316 29 145
EH/

SERT 
ulk

107

Ingledene Powerplay 2001 25 141 2,10 4 38 202 25 141 93 MVA 104

Hawkeire’s Spirit O’Barksdale 1999 20 109 1,62 6 70 320 20 109 155 MVA 86

Random Acres William Light 2005 21 105 1,56 7 31 170 21 10 125 MVA 131

Julian’s Mist Las Vegas 2002 19 94 1,40 9 16 75 19 94 80 MVA ALO2 104

Zinnia’s Brazil Carneval 1994 17 92 1,37 10 31 150 24 131 69 MVA 
ulk 86

Steadwyn Mahogny Hit 2006 18 88 1,31 12 22 99 18 88 98 MVA 84

Wicani Wren-Noir 2000 16 78 1,16 13 14 79 16 78 87 MVA 86

Leijukan Faust 2001 13 76 1,13 14 20 98 13 76 H 85

Go-West vom Hause Reinhard 1999 20 72 1,07 15 38 213 24 82 95 SERT 101

Siniketun Motörhead 2000 13 72 1,07 16 19 107 13 72 174 MVA 91

Zinnia’s Miami Vice 2001 14 70 1,04 17 25 114 14 70 125 MVA 115

Roxier’s Blue Maxam 2004 12 68 1,01 18 18 72 14 77 69
110 MVA 127

Wicani Caped Crusader 2008 13 66 0,98 19 9 42 14 72 125 MVA 80

Ruusuvirran Rosa Richardii 2002 14 66 0,98 20 20 95 14 66 215 MVA 85

Blomlane’s Love Inthe Mist 2002 15 65 0,95 21 5 18 17 69 ERI 80

Finn Arrow Exelent Example 2005 13 63 0,94 22 8 37 14 67 83 MVA 89

Code Da Vinci Fantazija 2006 14 62 0,92 23 13 63 16 72 SERT 116

Blackyblue’s Evening Star 1998 11 62 0,92 24 9 38 12 68 170 MVA 106

My Miracle’s Move Over 1998 10 62 0,92 25 6 33 10 62 SA 95

Taulukko 25.  2002–2011 Käytetyimmät urokset ja niiden tulokset. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestel-
mä. HUOM! Tilastoinnissa on käytetty KoiraNet-hakua jälkeläisten rekisteröintivuoden perusteella, koska 
jälkeläiskohtaiset tilastoinnit antavaa urosten syntymävuosittain rajaavaa hakua käytettäessä tilastoinnin 
ulkopuolelle jäävät urokset jotka ovat syntyneet ennen tarkastelujakson alkua. Käytetty aikarajaus ei ylety 2. 
polven jälkeläislistaukseen, vaan lapsenlapsien määrät vastaavat rekisteröintejä tammikuulle 2013 asti.

Tarkasteltava ajanjakso on valittu pidem-
mäksi kuin edellisen Jalostuksen tavoiteohjelman 
voimassaoloaika, koska viisi vuotta on aivan liian 
lyhyt jatkumo tarkasteltaessa jalostusurosten pe-
riyttämiä ominaisuuksia. Esimerkiksi BLUP-in-
deksin muutos jälkeläisnäytön mukaan vaatii, että 
riittävästi jälkeläisiä on ehditty tutkia. Käytännös-
sä indeksin korjaantuminen lähemmäs totuuden-

mukaista arvoa vie noin kymmenen vuotta. Tämä 
on havaittavissa tarkasteltaessa useiden paljon 
käytettyjen urosten indeksien kehitystä. Lähtöar-
vo antaa tietyn suunnan indeksin kehitykselle ja 
mahdollisen päinvastaisen jälkeläisnäytön vaiku-
tus näkyy indeksiä kääntävästi vasta, kun tutkittu-
ja jälkeläisiä on määrällisesti paljon ja lukuisten 
eri narttujen kanssa. 
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Uros
Lonkat Kyynärnivelet Silmät

Tutkittu Sairas Tutkittu 
%

Sairas 
% Tutkittu Sairas Tutkittu 

%
Sairas 

% Tutkittu Sairas Tutkittu 
%

Sairas 
%

Brilyn Touch Of Black 58 12 39 21 20 0 13 0 99 55 66 56

Ingledene Powerplay 63 8 45 13 38 0 27 0 129 105 91 81

Hawkeire’s Spirit O’Barksdale 45 12 41 27 16 2 15 12 102 60 94 59

Random Acres William Light 48 1 46 2 36 0 34 0 101 87 96 86

Julian’s Mist Las Vegas 32 5 34 16 27 1 29 4 90 34 96 38

Zinnia’s Brazil Carneval 48 46 37 33 12 0 9* 93 61 71 66

Steadwyn Mahogny Hit 40 9 45 22 33 1 38 3 88 68 100 77

Wicani Wren-Noir 30 9 38 30 16 0 20 0 74 63 94 85

Leijukan Faust 12 7 16 58 2 0 3* 23 18 30 85

Go-West vom Hause Reinhard 38 10 46 26 15 0 18 0 60 30 73 50

Siniketun Motörhead 23 6 32 26 8 0 11 0 41 12 57 29

Zinnia’s Miami Vice 31 2 44 6 20 2 29 10 60 47 86 78

Roxier’s Blue Maxam 34 0 44 0 25 0 32 0 71 35 92 49

Wicani Caped Crusader 25 9 35 36 20 1 28 5 71 49 99 69

Ruusuvirran Rosa Richardii 22 8 33 36 15 1 23 7 40 27 61 68

Blomlane’s Love Inthe Mist 11 6 16 55 2 0 3 * 25 10 36 40

Finn Arrow Exelent Example 38 11 57 29 33 0 49 0 67 46 100 69

Code Da Vinci Fantazija 26 2 35 8 17 1 23 6 64 39 86 61

Blackyblue’s Eveming Star 33 9 49 27 20 0 29 0 60 46 88 77

My Miracle’s Move Over 14 3 23 21 2 0 3 * 21 11 34 52

Taulukko 26.  Käytetyimpien urosten jälkeläisten terveystilastot. Silmätulosten osalta on huomioitava, että 
tilasto ei anna todellista kuvaa tilanteesta: koska tilastoaineistossa ovat sekaisin kaikki löydökset ja sekä pen-
tu- että aikuistarkastukset, sairausprosentti on nousee suhteessa enemmän niillä uroksilla, joiden jälkeläisiä 
on tutkittu paljon jo 6–7-viikkoisina. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestelmä.

Vaikka jalostusyksi-
lön suositellut vä-
himmäisvaatimuk-
set ovat samat sekä 
uroksille että nar-

tuille, toteutuneet käytön kritee-
rit ovat nartuilla olleet alhaisem-

mat. Nartuilta ei yleisesti vaadita 
yhtä vakuuttavia tulosnäyttöjä 
miltään osa-alueelta pennut-
tamista varten kuin uroksilta. 
Toisaalta hyvä jalostusnarttu ei 
välttämättä itse olekaan esimer-
kiksi loistokas näyttelykoira. 

Siitä huolimatta jalostukseen 
käytettyjen narttujen tulisi olla 
ominaisuuksiltaan paremmin 
dokumentoituja. Käytetyimpi-
en narttujen tilastoinnissa nä-
kyy valitettavasti myös sellaisen 
kasvatustyön osuus, jossa koiria 
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pennutetaan runsaasti ilman 
varsinaisia laatutavotteita. Alla 
on esitetty taulukkomuodossa 
käytetyimmät nartut ja niiden 
tulokset vuosilta 2002–2011. 
Tilastoinnista on jätetty koe-
tulosten sarake kokonaan pois, 
sillä yhdelläkään runsaimmin 
käytetyistä nartuista ei ollut mi-
tään harrastuspuolen tuloksia. 

Terveystuloksista on tilastoitu 
informatiivisin tutkimustulos 
eli lonkat.

Jalostusnarttujen mer-
kitys rodun kehitykselle tulee 
nartun omia jälkeläistilastoja tai 
jälkeläismäärää paremmin esil-
le vasta seuraavissa sukupolvis-

sa. Vaikka nartulla olisi monta 
pentuetta, se ei välttämättä jätä 
juurikaan geenejään toiseen 
sukupolveen. Toisaalta vain 1-2 
pentuetta tehnyt narttu saattaa 
jättää jälkeensä laajalle eri jäl-
keläisten kautta levinneen ja 
laadukkaan emälinjan ja siten 
vaikuttaa voimakkaasti rodun 
jalostukseen.

K äy tetyimpien ja lostuskoir ien taso
Aiemman JTO:n toteutuminen

Narttu
2002-2011 2. polvessa Yhteensä

LT NÄY BLUP
Jälkeläistilasto

Pentu-
eita

Pen-
tuja

%-
osuus

Pentu-
eita

Pen-
tuja

Pentu-
eita

Pen-
tuja

Lonkat
Tutkittu kpl / Sairas%

Black Classiel’s Pretty Mona 5 36 0,54 11 70 5 36 129 MVA 92 24 / 67 % - 3 / 12 %

Casildon’s Eglantine Emily 4 32 0,48 10 46 7 54 1 79 7 / 13 % - 5 / 71 %

Pajukola Ulpu 5 31 0,46 6 25 5 31 95 3 / 10 % - 2 / 67 %

Blomlane’s Best Of All 5 31 0,46 7 19 5 31 SERT 95 9 / 29 % - 3 / 33 %

Finn Arrow Black Twinkle 5 30 0,45 26 135 5 30 80 MVA 118 17 / 57 % - 1 / 6 %

Forsooth My Exotic Cookie 4 29 0,43 8 26 4 29 56
-2 SERT 117 10 / 34 % - 2 / 20 %

Golden Mist The Purple Rose 5 29 0,43 12 59 5 29 102 13 / 45 % - 1 / 8 %

Forsooth My Ease Blackbird 6 28 0,42 0 0 6 28 2 109 5 / 18 % - 2 / 40 %

Cold Wing Key Electra 4 28 0,42 7 39 4 28 103 EH 110 17 / 61 % - 1 / 6 %

Friby’n Ukulele 3 26 0,39 11 56 4 33 SA 101 11 / 33 % - 1 / 9 %

Heidelind’s Pleasant As A 
Zephyr 4 25 0,37 22 97 5 32 SERT 110 13 / 41 % - 1 / 8 %

Eversti Överin Oiwa Kehäruusu 4 25 0,37 4 17 4 25 SERT 111 2 / 8 % - 0 %

Black Sara’s Snow Queen 4 24 0,36 0 0 5 29 114 SERT 97 10 / 34 % - 4 / 40 %

Littlelook Queen Of Hearts 4 24 0,36 4 15 4 24 H 88 5 / 21 % - 3 / 60 %

Happy Ones Glitter Girl 3 24 0,36 0 0 3 24 ERI 104 0 % - 0 %

Zinnia’s The Obsession 3 23 0,34 18 75 5 34 SA 101 15 / 44 % - 3 / 20 %

Finn Arrow Coconut Choco 3 23 0,34 3 15 3 23 75 MVA 107 11 / 48 % - 2 / 18 %

Leijukan Iina 2 22 0,33 3 16 5 39 1 107 1 / 3 % - 1 / 100 %

Black Sara’s On The Rocks 4 22 0,33 11 53 4 22 214 ERI 110 17 / 77 % - 0 %

Siniketun Taikakuu 3 22 0,33 7 31 3 22 MVA 
ulk. 122 7 / 32 % - 1 / 14 %

Taulukko 27. 2002–2011 käytetyimmät jalostusnartut ja niiden tulokset, sekä jälkeläistilasto lonkkanivel-
dysplasian osalta. Lähde: KoiraNet-jalostustietojärjestelmä-
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5.2 Aiemman Jalostuksen 
tavoiteohjelman 
toteutuminen
Tavoite Toimenpide Tulos
Kanta säilytetään laajana ja elin-
voimaisena:
Tehollinen populaatiokoko suurenee.
Yksittäisten urosten jälkeläismää-
rät eivät nouse yli suositusten.

Ohjataan geenipoolin säilyt-
tämistä laajana valistuksella, 
asennekasvatuksella, tilastoilla ja 
populaation tilanteen seuran-
nalla.

Rekisteröinnit ovat säilyneet vakaalla tasolla (noin 700 
yksilöä / vuosi).
Tehollinen populaatiokoko on noussut (383 -> 443), mutta 
isät/emät suhde on pysynyt suunnilleen samana (-0,50).

Käyttö- ja koulutettavuusomi-
naisuuksien säilyttäminen ja 
parantaminen: 
Luonnetestattujen määrä nousee 
entisestään. 
Luonnetestitulosten tulisi nou-
dattaa paremmin rodun ihannep-
rofi ilia. 
Rodunomaiseen kokeeseen (palve-
luskoirakoe) osallistuvien koirien 
määrä kasvaa.
Pitkäkarvaisen collien harrastus-
käyttö lisääntyy.
Jalostuskoirilla on tulos joko luon-
netestistä tai palveluskoirakokeesta.

Rotuyhdistys järjestää luonne-
testejä ja kokeita sekä julkaisee 
ja tilastoi niiden tuloksia. Kas-
vattajia ja harrastajia valistetaan 
sekä motivoidaan panostamaan 
luonneominaisuuksiin ja koi-
rien kouluttamiseen luentojen, 
koulutuspäivien ja kurssien 
avulla. Jalostuksen ohjauksessa 
painotetaan erityisesti rodun 
heikoimpien osa-alueiden 
huomiointia.

Luonnetestattujen koirien määrä on pysynyt tasaisena. 
Suurin osa testatuista koirista ei täytä rodun ihanneprofi ilia 
ja heikoimmissa osa-alueissa ei ole tapahtunut toivottua 
kehitystä. 
Palveluskoirakokeisiin osallistuneiden koirien määrä on 
lähtenyt hieman kasvuun edellisen tarkastelujakson suuren 
notkahduksen jälkeen. 
Muiden harrastuslajien suosio on säilynyt tasaisena. Collieita 
osallistuu silti kokeisiin liian vähän rekisteröintimäärin 
nähden.
Käytetyimmillä jalostuskoirilla ei ole koetuloksia. käyte-
tyimmistä uroksista suurin osa on luonnetestattu, mutta 
käytetyimpiä narttuja ei.

Collie säilytetään perusterveenä 
rotuna:
Kuvattujen koirien määrän pitää 
kasvaa ja vakavien lonkkanivel-
dysplasia-asteiden osuuden tulee 
pienentyä.
CEA:n esiintymistä seurataan 
runtiininomaisilla pentutarkastuk-
silla. Vakavat CEA:n muodot eivät 
saa yleistyä. 
Vakavat PEVISAn ulkopuoliset 
sairaudet tulee saada entistä pa-
remmin rotujärjestön tietoon.

Rotujärjestö suosittelee vain 
lonkiltaan, kyynäriltään ja silmil-
tään terveeksi tutkittujen koirien 
käyttöä jalostukseen. Mikäli käy-
tetään CEA-sairasta koiraa, sille 
tulisi valita CEA-vapaa partneri. 
Yhdistys tekee terveyskyselyjä 
ongelmien kartoittamiseksi ja 
tiedottaa tuloksista jäsenistölle. 
Jalostustoimikunta julkaisee 
rodun terveydentilasta koosteita 
ja järjestää valistusta ajankohtai-
sista aiheista.

Lonkkakuvattujen koirien määrä on kasvanut suhteessa 
rekisteröinteihin (~33 % ->yli 40 %). D-  ja E-asteiden osuus 
on pysynyt tasaisesti noin kymmenen prosentin tuntumassa. 
Kyynärnivelten kuvausaktiivisuus on kasvanut voimakkaasti 
(7 % -> yli 30 %). 
Silmätarkastuksista ei ole käytettävissä vertailukelpoista 
tilastoa. Terveyskyselyissä ei ole havaittu vakavia yleisiä 
terveysuhkia rodussa: epilepsia on kuitenkin ajankohtainen, 
huomioitava sairaus. Eri geenitestien tuloksia on alettu 
omistajien toimesta julkaista melko aktiivisesti yhdistyksen 
foorumilla.

Pitkäkarvainen collie säilytetään 
rakenteeltaan toiminnallisena ja 
käyttötarkoitusta vastaavana:
Rotutyyppi säilyy oikeana.
Jalostukseen käytettävistä koirista 
on ulkomuotoarvio; joko näyttelys-
tä vähintään EH.

Rotujärjestö järjestää vuosittain 
jalostustarkastuksia ja erikois-
näyttelyitä, tukee uusien rotuun 
erikoistuvien ulkomuototuoma-
reiden koulutusta sekä järjestää 
rotumääritelmän tulkinta –luen-
totilaisuuksia.

Noin 90 % näyttelyissä esitetyistä on palkittu vähintään laa-
tuarvosanalla EH. ERI:n saaneiden osuus on noussut (55 % 
-> 67 %) osittain muuttuneiden arvostelukäytäntöjen myötä.  
Käytetyimmät urokset on lähes poikkeuksetta palkittu 
korkeasti näyttelyissä. Nartuilla näyttelytuloksissa esiintyy 
vaihtelua.
Koirat vastaavat pääosin rotumääritelmää melko hyvin ja 
rotutyyppi on oikea.
Koiria, joilta puuttuu näyttelytulos, käytetään nykyään 
enemmän jalostukseen. Tämä voi johtua osittain siitä, että 
jalostuskoirien tuloksiin perustunut rekisteröintimaksujär-
jestelmä on SKL:n taholta purettu.
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t 6.1 Jalostuksen 
tavoitteet

Tavoitteena on saada 
pitkäkarvaisten col-
lieiden kanta koko-
naisuudessaan kor-
kealaatuiseksi sekä 

luonteeltaan, terveydeltään että 
ulkoisilta ominaisuuksiltaan. 
Rodun tulee edelleen soveltua 
sekä alkuperäiseen käyttötar-
koitukseensa paimenkoirana 
että nykyiseen tehtäväänsä mo-
nipuolisena seura- ja harrastus-
koirana. 

Rodun geenipooli laajenee 
jalostusvalintojen ja uusien 
tuontikoirien avulla. Teholli-
nen populaatiokoko kasvaa ja 
keskimääräinen sukusiitosaste 
ei nouse. Yksittäisiä uroksia ei 
käytetä liikaa suosituksiin näh-
den. 

Luonteeltaan rotu on ta-
salaatuinen: hyvähermoinen, 
rohkea, ihmisen kanssa mielel-
lään yhteistyötä tekevä koira: 
ihanteellinen perhe- ja har-
rastuskoira. Luonnetestattu-
jen koirien määrä lisääntyy 
edelleen suhteessa rekiste-

röinteihin, ja koirat vastaavat 
paremmin rodun ihanneprofi i-
lia. Heikoimpien osa-alueiden, 
toimintakyvyn ja taisteluhalun, 
arvosanojen keskiarvo nousee 
positiiviseksi. Rodunomaiseen 
kokeeseen osallistuvien koirien 
määrä kasvaa ja tulostaso para-
nee. Harrastuskäyttö lisääntyy 
luonteen ja koulutettavuuden 
parantuessa. 

Terveydentila saadaan yhä 
paremmaksi. Apukeinona tässä 
ovat yhä yleistyvät terveystut-
kimukset ja kasvavassa mää-
rin geenitestit. Näiden lisäksi 
avainasemassa ovat vastuulliset 
jalostusvalinnat ja kasvattajien 
avoimuus.

Ulkonäöltään koirat vas-
taavat rotumääritelmää ja nii-
den rakenne mahdollistaa yhä 
niiden käytön paimenkoirina. 
Näyttelyissä esitettyjen  tai ja-
lostustarkastettujen koirien 
määrä kasvaa edelleen suhtees-
sa rekisteröinteihin ja korkeim-
pien laatuarvosanojen osuus 
säilyy korkeana.
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6.2 Suositukset 
jalostuskoirille 
ja yhdistelmille

Tavoitteena on saa-
da rodun yleiseksi 
tasoksi terve, keski-
vahva paimenkoira, 
jolla on vilkas, vah-

vahermoinen luonne ja terveet 
liikkeet: koira, joka kykenee 
työhön. Koiranjalostuksen tar-
koituksena on saada aikaan 
uusia rodun yksilöitä, jotka kai-

kilta osin ovat mahdollisimman 
lähellä rotumääritelmän kuvai-
lemaa ihanneyksilöä. Jotta ja-
lostustyö edistyisi, on pyrittävä 
säilyttämään jo hankitut hyvät 
ominaisuudet ja siirtämään ne 
vanhemmilta uudelle sukupol-
velle. Toisaalta vanhemmilla 
olevia virheitä on pyrittävä su-
kupolvi sukupolvelta eliminoi-

maan. Jalostuskoiran tulee olla 
perusterve ja hyväluonteinen. 
Arkaa tai aggressiivista koiraa ei 
saa käyttää jalostukseen.

Rotujärjestö on asettanut 
jalostusyksilön vähimmäisvaati-
mukset, hyvän kasvattajan vaa-
timukset ja uroksen omistajan 
velvollisuudet seuraavasti:

Jalostusyksilön 
vähimmäisvaatimukset
Jalostukseen käytetyn 
yksilön tulisi olla rodun kes-
kitasoa parempi halutuissa 
ominaisuuksissa perinnöllisen 
edistymisen saavuttamiseksi.
Jalostukseen käytettävällä 
koiralla on hyvä hermorakenne ja 
rodunomainen toimintakyky. Se 
ei ole luonteeltaan aggressiivinen.
Se on mielellään luonnetestat-
tu tai sillä on tulos palveluskoi-
rakokeesta.
Se on terve ja hyväkuntoinen.

Sillä on kestävä käyttökoiran 
rakenne.
Sillä on kyky käyttää ravinto 
tehokkaasti hyväkseen.
Jalostukseen käytettävän 
koiran suositellaan olevan iältään 
vähintään 2-vuotias, jotta sen ja 
sen lähisukulaisten ominaisuuk-
sista saadaan mahdollisimman 
varmaa tietoa jalostusta varten.
Sen on palkinnut näyttelyissä 
kaksi eri tuomaria vähintään 
laatupalkinnolla EH.

Se on lonkka- ja kyynärkuvattu 
ja täyttää näiltä osin PEVISA-
ehdot.
Se on silmätarkastettu ja sillä 
ei ole vakavampaa CEA:n astet-
ta kuin CRD.
Sen yleisterveys on hyvä eikä 
se sairasta mitään jatkuvaa lää-
kitystä tai hoitoa vaativaa sai-
rautta.
Se kykenee lisääntymään luon-
nollisesti. Nartun tulee pystyä 
hoitamaan pentunsa itse.

6.
2.

1
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Suositukset  ja lostuskoir i l le  ja  yhdiste lmil le
Rotu jär jestön toimenpiteet

Hyvältä kasvattajalta vaaditaan
Hän on rotujärjestön ja Suo-
men Kennelliiton jäsen.
Hän on allekirjoittanut Suo-
men Kennelliiton kasvattajasi-
toumuksen ja noudattaa sitä.
Hän on perehtynyt perinnölli-
syyden perusteisiin.
Hän käyttää jalostukseen vain 
sellaista narttua, joka täyttää ja-
lostusyksilön vähimmäisvaati-
mukset.
Hän varmistaa ennen astutus-
ta, että myös uros täyttää jalos-

tusyksilön vähimmäisvaatimuk-
set.
Hän ei käytä yli 8-vuotiaista 
narttua enää jalostukseen.
Hän teettää nartulla korkeintaan 
neljä pentuetta sen elinikänä.
Hän poistaa nartun jalostuk-
sesta, mikäli sen todetaan peri-
yttävän jotakin virhettä tai sai-
rautta erityisen runsaasti.
Hän antaa pentujen mukana 
kirjalliset ruokinta- ja hoito-oh-
jeet.

Hän seuraa pentujen kehitystä 
ja tarvittaessa neuvoo ja opastaa 
omistajia.
Hän auttaa kasvattinsa uu-
delleensijoittamisessa, mikäli 
omistaja joutuu jostakin syystä 
luopumaan koirastaan.
Hän antaa terveystietoa omista 
koiristaan rotujärjestölle ja ke-
hottaa omien kasvattiensa omis-
tajia tuomaan julki mahdolliset 
sairaustapaukset.

Uroksen omistajan 
velvollisuudet
Hän käyttää urosta jalostukseen 
vain, mikäli se täyttää jalostusyk-
silön vähimmäisvaatimukset.
Hän varmistaa, että myös astu-
tettava narttu täyttää jalostusyk-
silön vähimmäisvaatimukset.
Hän varmistaa, että nartun 
omistaja on perehtynyt näihin 
jalostusohjeisiin ja toimii nii-
den mukaisesti.
Hän huolehtii, että uroksen 
jälkeläismäärä ei ylitä viittä pro-
senttia sukupolven eli neljän 
edellisen vuoden aikana rekiste-
röidyistä pennuista. Tämä mää-
rä laskettuna vuosien 2009-2012 
rekisteröinneistä (2633 pentua) 
on 131 jälkeläistä.

Hän ilmoittaa rotujärjestön ja-
lostustoimikunnalle, mikäli kuu-
lee tai havaitsee uroksensa jälke-
läisissä olevan jalostusmielessä 
huomioitavaa ja epätavallista.
Hän poistaa uroksensa jalos-
tuksesta, jos sen todetaan peri-
yttävän jotakin virhettä tai sai-
rautta erityisen runsaasti.
Jos uros todetaan täysin siitos-
kyvyttömäksi, hän on velvollinen 
palauttamaan astutusmaksun 
niille nartun omistajille, joiden 
nartut ovat siitoskyvyttömyyden 
takia jääneet tyhjäksi.
Uroksen omistaja luovuttaa 
astutustodistuksen tarvittavilta 
osilta kokonaan täytettynä.

K ennel l i i ton
vaat imukset 
ja  suositukset
Kennelliiton koirarekisteriohjeen 
mukaan lähisukulaisyhdistelmiä, kuten 
isä/emä x jälkeläine tai täyssisaparitus 
(ss% 25) ei tule tehdä. (Tällaisista yhdis-
telmistä syntyviä pentuja voidaan rekis-
teröidä ainoastaan EJ-rekisteriin).
Muita lähisukulaisyhdistelmiä, kuten 
isoisä/isoemä x jälkeläinen (ss% 12,5), 
puolisisarukset (ss% 12,5) sekä täti/eno 
x jälkeläinen (ss% 12,5) ei suositella.
Ohjeena suositellaan yhdistelmiä, 
joissa yksittäinen koira ei ensim-
mäisen kolmen polven sukutaulussa 
esiinny useammin kuin kerran, jolloin 
sukukatokerroin on 1.0 (100 % suku-
taulusta eri koiria), ja joissa neljän pol-
ven sukukatokerroin on yli 0.90 (90 % 
sukutaulusta eri koiria).
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6.3 Rotujärjestön
toimenpiteet

Populaatio

Pitkäkarvaisten collieiden 
kannan koko tulee säi-
lyttää laajana ja elinvoi-
maisena käyttämällä en-
tistä laajemmin kaikkia 

kotimaisia, olemassa olevia linjoja. 
Mahdollisuuksien mukaan tulee 
pyrkiä myös edelleen geenipoolin 
laajentamiseen, etenkin terveitä ja 
hyväluonteisia yksilöitä jalostuk-
seen käyttäen. Tehollisen popu-
laatiokoon suurentamiseksi yksit-
täisten tai samansukuisten koirien 
liikakäyttöä tulee välttää. Rodun 
keskimääräinen sukusiitosaste ei 
saa kasvaa.

Jalostusuroksen jälkeläisten 
osuus sukupolven eli neljän vuoden 
aikana rekisteröidyistä pennuista ei 
saa ylittää viittä prosenttia ja yksit-
täisten urosten osuus isoisinä tulee 
vähentyä. Nartun ei pitäisi sen hy-
vinvointi ja fysiologia huomioiden 
saada elinikänään enempää kuin 
neljä pentuetta. Oleellisen tärkeää 
on, että käytettyjen urosten ja nart-
tujen määrä on keskenään tasapai-
nossa niin, että yksi uros ei olisi 
isänä liian suurelle määrälle pentu-
ja. Tässä yhteydessä pitää muistaa 

tavoitteellinen jalostustyö ja nimen-
omaan sen tarkka seuranta. Jokaisen 
kasvattajan tulisi siis ottaa tarkoin 
selvää narttunsa taustoista ja mah-
dollisten urosehdokkaiden taustois-
ta: jälkeläisvertailu on avainasemas-
sa. Niin sanottuja muotiuroksia eli 
siitosmatadoreja ei saa olla lainkaan. 
Urosten omistajien pitää tuntea vas-
tuunsa rodusta aivan samoin kuin 
narttujen omistajienkin. Taloudelli-
sen tuloksen tavoite ei saa vaikuttaa 
jalostusvalintoihin.

Strategia: Ohjataan geenipoolin 
säilyttämistä laajana valistuksella, 
asennekasvatuksella, tilastoilla ja nii-
den seurannalla. Seurataan urosten 
jälkeläismääriä, jalostukseen käytet-
tyjen urosten ja narttujen suhdetta 
sekä isoisien määrää. Tilastoidaan 
urosten ja narttujen jälkeläisten ter-
veystuloksia, luonnetestejä ja roduno-
maisessa kokeessa käyneiden määrää. 
Lähivuosien aikana tavoitteena on 
lisätä jalostukseen käytettävien uros-
ten lukumäärää yksinkertaistamalla 
jalostusuroslistalle ilmoittautumisen 
käytäntöjä sekä järjestämällä ”poten-
tiaaliset pojat” -katselmuksia, joissa 
mahdollisia uusia jalostuskelpoisia 
uroksia voidaan katsastaa.
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Luonne

Rotu jär jestön toimenpiteet

Pitkäkarvaisen collien käyttö- ja koulu-
tettavuusominaisuuksien säilyttäminen 
ja parantaminen on yksi tulevaisuuden 
haasteista. Tavoitteena on, että kasvat-
tajat perehtyisivät huolella rodun al-

kuperäiseen käyttötarkoituksen, työtä tekevän 
paimenkoiran, vaatimiin luonneominaisuuksiin 
ja he ymmärtäisivät ja hyväksyisivät luonneomi-
naisuuksien tärkeyden jalostuskriteerinä. Mikäli 
tässä onnistutaan, rodun harrastajiksi saadaan 
yhä enemmän aktiivisia, koiran kanssa harrasta-
via ihmisiä.

Strategia: Valistetaan kasvattajia artikkelein, lu-
ennoin ja teemapäivin.

Luonnetestattujen koirien määrää tulee 
kasvattaa. Mahdollisimman suuren osan tullessa 
testatuiksi voidaan tarkasti ja luotettavasti seurata 
rodun luonteen kehitystä.

Strategia: Kaikkien koirien luonnetestaamista 
suositellaan. Testeihin osallistumista kannustetaan 
säilyttämällä palveluskoirakokeen koulutustunnuk-
sen ohella hyväksytty luonnetesti muotovalionarvon 
vaatimuksena. Järjestetään luonnetestejä yhdistyksen 
ja alaosastojen toimesta.

Luonnetestitulosten tulisi noudattaa pa-
remmin rodun ihanneprofi ilia. Erityisesti toi-
mintakyvyn, taistelutahdon, kovuuden ja lau-
kauspelottomuuden positiivisten arvosanojen 
osuus tulee olla korkeampi. Luoksepäästävyyden 
ja terävyyden arvosanojen hyvä tilanne tulee säi-

lyttää. Hyväksyttyjen testitulosten osuuden pitää 
kasvaa.

Strategia: Suositetaan, että jalostukseen käytettä-
vät koirat joko luonnetestattaisiin tai että niillä olisi 
tulos palveluskoirakokeista. Jalostuksesta karsitaan 
pois koirat, jotka osoittavat hermorakenteen puutteis-
ta johtuvaa käyttäytymistä tai ääniarkuutta. Valitaan 
jalostukseen erityisesti rohkeita yksilöitä. Neuvotaan 
jalostusvalinnoissa huomioimaan rodun luonteen 
heikot kohdat luonnetestin valossa. Koostetaan jäl-
keläistilastoja luonnetestin osa-alueista yksittäisen 
jalostuskoiran periyttämien ominaisuuksien kartoit-
tamiseksi. Tiedotetaan jäsenistölle keinoista, joiden 
avulla luonnetestituloksia voidaan käyttää hyväksi 
jalostuksen apuvälineenä. Korostetaan, että arkuus, 
erityisesti ääniarkuus, on voimakkaasti periytyvää ja 
sen vähentämisen tulee olla merkittävimpiä jalostus-
tavoitteita rodussa.

Rodunomaiseen kokeeseen, palveluskoira-
lajeihin, osallistuvien koirien määrää tulee kas-
vattaa. Tavoitteena on myös, että mahdollisimman 
moni kilpailee koiransa kanssa myös ylemmissä 
luokissa.

Strategia: Ylläpidetään palveluskoiratoimintaa 
tarjoamalla jäsenille koulutusta leirein ja teema-
päivin ja järjestämällä vuosittain rotumestaruus-
koe. Julkaistaan rotujärjestön lehdessä artikkeleita 
palveluskoirakokeisiin tähtäävästä koulutuksesta ja 
kilpailemisesta palveluskoirakokeissa. Kannustetaan 
kasvattajia käyttämään hyväksi koetulosten koulutet-
tavuudesta antamaa tietoa jalostusvalinnoissa. Seu-
rataan rodun tuloskehitystä palveluskoiralajeissa.
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Terveys

Koska kyseessä on 
aktiivinen ja työhön 
kykenevä rotu, tu-
lee rodun lonkka- 
ja kyynärtilannetta 

seurata huolellisesti. Kuvattujen 
koirien määrän pitää kasvaa ja 
vakavien lonkkaniveldysplasia-
asteiden osuuden pienentyä. 
CEA tulisi pitää mielessä ja pyr-
kiä virallisilla pentuetarkastuk-
silla mahdollisimman tarkkaan 
seurantaan. Kuitenkin koirien, 
joilla on diagnosoitu CRD eli 
CH, jalostuskäyttö riittävän laa-
jan geenipoolin säilyttämiseksi 
on perusteltua. Vakavia, rodun 
yleisterveyteen ja elinikään 
vaikuttavia sairauksia ei saa 
päästää yleistymään rodussa, ja 
sairaustapausten julkaisemista 
tulisi edistää. Geenitestien käy-
tön jalostuksen apuvälineenä 
tulee lisääntyä.

Strategia: Vuoden 2014 alusta 
noudatetaan uutta PEVISA-oh-
jelmaa, joka määrittelee lonk-
kaniveldysplasian raja-arvoksi 
C-asteen siten, että C-lonkkaista 
koiraa voidaan käyttää yhdistet-
tynä terveeseen (A tai B) yksilöön. 
Kyynärnivelten kuvauspakko as-
tuu myös voimaan 1.1.2014 siten, 
että  raja-arvoksi asetetaan aste 
1. Voimassaoleva silmätarkastus-
lausunto vaaditaan edelleen ja-
lostukseen käytettäviltä koirilta 
ilman raja-arvoa, kuitenkin suo-

situksena CEA:n osalta terve tai 
CRD eli CH. Välitetään rotujär-
jestön kautta ilmaiseksi ne pen-
tueet, jotka täyttävät nämä vaa-
timukset. Suositellaan, että kaikki 
pennut tutkittaisiin virallisesti 6–8 
viikon iässä CEA:n varalta peit-
tyvien CRD- eli CH-tapausten 
varalta ja että kaikki koirat tut-
kittaisiin aikuisiässä coloboman, 
ablaation ja PRA:n varalta. Mi-
käli jalostukseen käytetään koi-
raa, jolla on todettu CRD, suosi-
tellaan kumppaniksi käytettävän 
koiraa, jonka silmät on sekä pen-
tuna että aikuisena todettu CEA:
n osalta terveeksi. Kannustetaan 
kasvattajia tarkastuttamaan 
pentueet jakamalla ilmaiseksi yh-
distyksen pentuoppaat virallisia 
pentutarkastuslausuntoja vas-
taan, kun kaikki pentueen pennut 
on tarkistettu alle kymmenen vii-
kon iässä. Valistetaan jäsenistöä 
geenitestaamisen mahdollisuuk-
sista ja hyödyistä kasvattajille 
niin CEA:n ja Degeneratiivisen 
myelopatian vastustamisen kuin 
mdr1-mutaation kartoittamisen 
osalta. Geenitestien tuloksia  ale-
taan yhdistyksen toimesta tallen-
taa kasvattajien käyttöön.

Haiman vajaatoimintaan, 
epilepsiaan ja muihin vakaviin 
sairauksiin sairastuneiden koi-
rien tiedot tulee saada parem-
min rotujärjestön käyttöön ja 

niiden esiintyvyyden rodussa 
tulisi pysyä alhaisena. 

Strategia: Kerätään haiman 
vajaatoimintaa sairastavien koi-
rien tietoja. Julkaistaan rotujär-
jestön lehdessä artikkeleita sai-
rauksista. Pyritään edistämään 
periytyvyyden tutkimusta järjestä-
mällä DNA-näytteiden keräyksiä.

Rodun lisääntymisongelmia 
tulee vähentää ja lisääntymis-
ongelmien syitä selvittää. Tietoa 
lisääntymisongelmien esiinty-
vyydestä tulee saada paremmin 
rotujärjestön käyttöön.

Strategia: Kerätään tietoa koi-
rista, joilla esiintyy lisääntymison-
gelmia. Kartoitetaan esiintyvyyttä 
ja sen syitä. Julkaistaan rotujärjes-
tön lehdessä artikkeleita aiheesta.

Muiden rodussa esiintyvien, 
harvinaisten sairauksien yleis-
tyminen rodussa tulee välttää.

Strategia: Kartoitetaan jatku-
vasti muita sairauksia terveys- ja 
kasvattajakyselyin ja jaetaan 
niistä tietoa. Julkaistaan terveys-
kyselyistä koosteet rotujärjestön 
lehdessä ja internet-sivuilla. Suo-
sitellaan, että jalostukseen tulee 
käyttää mahdollisimman terveitä 
koiria.
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Ulkomuoto

Pitkäkarvaisen collien suuret kävijämää-
rät ja hyvä tulostaso näyttelyissä säilyte-
tään. Jalostustarkastuksiin osallistuvien 
koirien määrän pitää kasvaa. 

Strategia: Suositellaan, että jalostusyk-
silöt ovat joko jalostustarkastettu tai palkittu Suomen 
Kennelliitto ry:n hyväksymissä virallisissa näyttelyis-
sä vähintään kahdesti laatupalkinnolla EH (juniori-, 
nuorten, avoin tai käyttöluokassa) kahdelta eri ulko-
muototuomarilta. Järjestetään rotujärjestön alaosas-
tojen avulla jalostustarkastuksia eri puolilla Suomea. 
Parannetaan jalostustarkastuslausuntojen saatavuut-
ta kasvattajien käyttöön ja kehitetään uudistettu tar-
kastuslomake.

Ulkomuodossa ei saa liioitella terveydelle ja 
koiran työkyvylle haitallisia ominaisuuksia. Kes-
tävän, terveen rakenteen ja tehokkaan liikunnan 
säilyminen on tärkeää, sillä ne ovat oleellisia koi-
ran työkyvylle. Puutteellisesti rakentuneisiin etu-
osiin ja heikkoihin sekä ahtaisiin takaosiin tulee 
kiinnittää huomiota. Terveydellisistä syistä silmi-
en pieni koko ja ahtaat purennat tulee huomioida 
ja suuri, pehmeä turkki ei kuulu rotuun. 

Strategia: Painotetaan työkoiralle tärkeiden omi-
naisuuksien huomioimista ulkomuototuomarikoulu-
tuksessa. Valistetaan kasvattajia teemapäivin, luen-
noin ja artikkelein.

Rotu jär jestön toimenpiteet
Uhat  ja  mahdol l isuudet  sekä varautuminen. . .
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6.4 Uhat ja 
mahdollisuudet sekä 
varautuminen ongelmiin
Populaatio
VAHVUUDET:
Yleisterveydentila yleisesti ottaen hyvä
Kanta kohtuullisen laaja

HEIKKOUDET:
Jalostusmateriaalia ei hyödynnetä niin laajasti kuin se olisi 
mahdollista
Rodussa vaikuttanut paljon käytettyjä uroksia, joten suku-
juuret usein samoihin yksilöihin

MAHDOLLISUUDET:
Uutta jalostusmateriaalia helppo tuoda
Rodun monipuolisuus

UHAT:
Geenipoolin pieneneminen liiallisen sukusiitoksen ja mata-
dorijalostuksen vuoksi
Klassisen paimentyypin menettäminen

Luonne
VAHVUUDET:
Rodun monipuolisuus ja soveliaisuus yhtäaikaisesti harras-
tuskoiraksi ja perheenjäseneksi
Luonnetestausmäärät kohtuulliset

HEIKKOUDET:
Harrastuskoiralle tärkeiden ominaisuuksien, toimintakyvyn 
ja taistelutahdon, keskiarvo luonnetesteissä miinuksella

MAHDOLLISUUDET:
Harrastuskoiran luonneominaisuuksien säilyttäminen ja koe-
käyntien lisääntyminen
Luonnetestaamisaktiivisuuden kasvuun panostaminen
Kasvattajien tietotaidon lisääminen luonne- ja käyttöominai-
suuksien jalostuksessa

UHAT:
Jalostusvalintojen painottuminen ulkomuotojalostuksen 
suuntaan

Terveys
VAHVUUDET:
Rodun yleisterveydentila hyvä
Viralliset pentusilmätarkastusmäärät korkeat

HEIKKOUDET:
Vatsan ja suoliston toimintaan liittyvät ongelmat
CEA-silmäsairaus laajasti levinnyt

MAHDOLLISUUDET:
Kasvattajien välillä avoimuudella niin kotimaassa kuin rajo-
jen ulkopuolella voidaan saada enemmän tietoa sairauksista 
ja niiden vastustamisesta
Geenitestien hyödyntäminen jalostusvalinnoissa

UHAT:
Autoimmuunisairauksien lisääntyminen
Lisääntymisongelmien kasvu
Epilepsia

Markkinat
VAHVUUDET:
Hyvät perhekoiraominaisuudet
Monipuolisuus
Yhteiskuntakelpoisuus

HEIKKOUDET:
Rodun suosio näyttelyissä, rodun monipuolisuus unohtuu
Laajat kotikoiramarkkinat; suuri osa koirista ei tule koskaan 
dokumentoitua ominaisuuksiltaan

MAHDOLLISUUDET:
Harrastekäytön lisäämiseen panostaminen
Rodun maine paranee hyvinkäyttäytyvien koirien myötä

UHAT:
Koulutuksesta kiinnostuneiden harrastajien siirtyminen col-
liesta muihin rotuihin ja vaikeus saada potentiaalisia pentuja 
osaaviin käsiin.



108
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

Uhat  ja  mahdol l isuudet  sekä varautuminen. . .
Toimintasuunnite lma ja  tavoiteohje lman. . .

Varautuminen ongelmiin
Riski Syy Varautuminen Miten 

vältetään
Toteutuessaan 

merkitsee

Tuontikoirien Tuontikoirien 
terveystaustojen terveystaustojen 
tuntemattomuustuntemattomuus

Terveystietoja ei 
ole, koiria ei tutkita 

muissa maissa kuten 
Suomessa

Yhteistyö tuontimaiden 
kasvattajien kanssa

Tuodaan koiria 
vain tutkituista 
vanhemmista

Käytetään tuonteja 
harkiten ja tutkitaan 
jälkeläisiä aktiivisesti

Vikoja ja sairauksia 
melko terveeseen 

kantaan

Geenipohjan Geenipohjan 
pieneneminenpieneneminen

Samojen koirien ja 
sukujen liiallinen 

käyttö

Oman kasvatustyön 
suunnittelu ottaen huomioon 

rodun jatkuvuus

Käytetään enemmän 
koiria siitokseen 
ja hyödynnetään 
koiramateriaalia 

tasaisesti

Sukusiittoisuus 
ja sen tuomat 

ongelmat lisääntyvät

Tuontikoirien Tuontikoirien 
harkitsematon käyttöharkitsematon käyttö

Tehdään 
tuonneilla useita 
samansukuisia 

yhdistelmiä
Tuontien harkittu käyttö

Astutetaan eri 
sukuisia koiria, 
lisätään sukujen 

leveyttä, ei 
samansukuisten 

määrää

Tuonneista ei suurta 
hyötyä, kun niiden 

kumppanit ovat 
olleet sukulaisia, 

geenipohjan 
leventymistä ei ole 

tapahtunut

Allergioiden Allergioiden 
lisääntyminenlisääntyminen

Erilaisista oireiluista 
ei tule tietoa 

kasvattajien käyttöön 
jalostusvalintoja 

tehdessä

Terveyskyselyt, kasvattajien 
avoimuus

Ei yhdistetä koiria 
tai linjoja, joissa 
tiedetään olevan 

tavallista enemmän 
allergiaoireita

Koirien 
huonovointisuus 

lisääntyy
Koirien hoito- ja 
elinkustannukset 
nousseet, suosio 

laskee

Epilepsian ja muiden Epilepsian ja muiden 
vakavien sairauksien vakavien sairauksien 

yleistyminenyleistyminen

Tiedon puute, 
riskiyhdistelmien 

teko

Sairastuneiden koirien 
tietojen julkistaminen

Geenitestin kehittämisen 
tukeminen yhteistyössä 

Aktiivicolliet ry:n 
epilempiakampanjan kanssa
Collikka-terveystietokannan 

ylläpito

Vältetään 
riskiyhdistelmiä

Koirien elämänlaatu 
huononee ja 

elinikä laskee, 
jalostusvalinnat 

vaikeutuvat

Luonneongelmien Luonneongelmien 
yleistyminen ja yleistyminen ja 

käyttöominaisuuksien käyttöominaisuuksien 
häviäminenhäviäminen

Kasvattajien 
välinpitämättömyys 
luonnejalostuksessa

Tietyt puutteet 
rodun 

geeniperimässä 
yleisiä

Jalostuksen ohjauksen 
painottaminen enemmän 

luonneominaisuuksiin

Luonnejalostuksesta tehdään 
kasvattajille kannattavaa

Suhtaudutaan 
kriittisemmin 
jalostuskoirien 

luonteisiin
Käytetään 

hyväksi testeistä 
ja koetuloksista 
saatavaa tietoa

Käyttäytymishäiriöt 
ja pelot arkielämässä 

yleistyvät, 
rodun käyttö 

harrastuskoirana 
vähenee

Oikea klassinen Oikea klassinen 
rotutyyppi menetetäänrotutyyppi menetetään

Muotivirtauksia 
noudatteleva 

näyttelyjalostus

Painotetaan 
tuomarikoulutuksessa 

käyttötarkoituksen mukaista 
ulkomuotoa, perehdytetään 

kasvattajia ja harrastajia 
rotumääritelmän tulkintaan 

ja koiran anatomian 
tuntemukseen

Palkitaan näyttelyissä 
rotumääritelmän 
mukaisia koiria

Pyritään jalostustyössä 
laadukkaisiin 

koiriin, eikä tehdä 
valintoja pelkästään 

menestyksen 
perusteella

Ulkomuoto ei 
enää palvele 

käyttötarkoitustaan 
ja rakennevirheet 

aiheuttavat 
toiminnallista 
haittaa koirille
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6.5 Toimintasuunnitelma 
ja tavoiteohjelman 
toteutumisen seuranta

Ja los tus to imikunta 
hankkii tietoja koi-
rista ja populaatiosta 
järjestämällä jalostus-
tarkastuksia ja jälke-

läisarvosteluja, suorittamalla 
terveys- ja kasvattajakyselyjä ja 
järjestämällä niiden perusteella 
erilaisia luentoja kasvattajille ja 
muille rodusta kiinnostuneil-
le. Jalostustoimikunta auttaa 

niitä kasvattajia jalostusyhdis-
telmän valinnassa, joiden oma 
tieto tai taitomäärä ei riitä. Se 
pyrkii valistustoiminnalla saa-
maan kasvattajat tietoiseksi ro-
dun ongelmista ja kasvattajien 
vaikutusmahdollisuuksista nii-
hin. Jalostustoimikunta seuraa 
ja kerää tietoja (muun muassa 
rekisteröinnit, terveys- ja luon-
netestitilastot) koirista jalostus-

ta silmälläpitäen ja jakaa tätä 
tietoa yhdistyksen jäsenistölle 
lehden ja internet-sivujen vä-
lityksellä. Jalostustoimikunta 
seuraa jalostuksen tavoiteohjel-
man ajanmukaisuutta ja tekee 
tarvittaessa muutosehdotuksia. 
Tämä jalostuksen tavoiteohjel-
ma tarkistetaan vähintään vii-
den vuoden välein yhdistyksen 
vuosikokouksessa.

Aikataulu toimenpiteille:
KÄYNNISSÄ:
Epilepsiakampanja yh-
teistyössä Aktiivicolliet ry:n 
kanssa

Terveyskysely

Käyttäytymiskysely

Lisääntymisongelmia 
koskeva kysely

Collikka-tietokanta ter-
veystietojen tallennukseen

VUOSITTAIN:
Jalostustarkastuksia

Luonnetestejä

Rotumestaruuskokeet 
(Palveluskoirakokeet, Tottelevai-
suuskoe, Agility)

Erikoisnäyttelyt

Kasvattajapäivät

Luennot ja julkaisut

Tilastokoosteet

TARVITTAESSA:
Jalostusneuvonta

Tuomarikolleegiot

2013 JTO uudistuu

2013 Suomen Collieyhdistyk-
sen internet-sivut uudistuvat

2014 PEVISA-ohjelma uu-
distuu

2018 Seuraava JTO-päivitys

6.
5.

1
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Li itteet
Liite 1: 
Käytetyimpien jalostusurosten keskinäiset sukulaisuudet

Liite 2: 
Luonnetestitilastoja Aktiivicolliet ry:n tietokannan pohjalta

Liite 3: 
SCY ry:n terveyskyselykaavake ja vastauksien koonti

Liite 4: 
SCY ry:n kyselylomake jalostusurosten hedelmällisyydestä

Liite 5: SCY ry:n jalostustarkastuslomake

Li itteet
Li i te  1



Liitteet

113
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

B
ri

ly
n 

To
uc

h 
of

 B
la

ck

In
gl

ed
en

e 
Po

w
er

pl
ay

H
aw

ke
ir

e’
s 

S
pi

ri
t O

’B
ar

ks
da

le

R
an

do
m

 A
cr

es
 W

ill
ia

m
 L

ig
ht

Ju
lia

n’
s 

M
is

t L
as

 V
eg

as

Z
in

ni
a’

s 
B

ra
zi

l C
ar

ne
va

l

S
te

ad
w

yn
 M

ah
og

ny
 H

it

W
ic

an
i W

re
n-

N
oi

r

L
ei

ju
ka

n 
Fa

us
t

G
o-

W
es

t v
om

 H
au

se
 R

ei
nh

ar
d

S
in

ik
et

un
 M

ot
ör

he
ad

Z
in

ni
a’

s 
M

ia
m

i V
ic

e

R
ox

ie
r’

s 
B

lu
e 

M
ax

am

W
ic

an
i C

ap
ed

 C
ru

sa
de

r

R
uu

su
vi

rr
an

 R
os

a 
R

ic
ha

rd
ii

B
lo

m
la

ne
’s

 L
ov

e 
in

th
e 

M
is

t

F
in

n 
A

rr
ow

 E
xe

le
nt

 E
xa

m
pl

e

C
od

e 
da

 V
in

ci
 F

an
ta

zi
ja

B
la

ck
yb

lu
e’

s 
E

ve
ni

ng
 S

ta
r

M
y 

M
ir

ac
le

’s
 M

ov
e 

O
ve

r

Brilyn Touch of Black 20,4 0,2 0,1 19,2 18,2 16,5 18,9 16,3 20,4 18,7 16,4 16,1 22,2 5,7 21,8 9,7 20,3 18,0 17,8

Ingledene Powerplay 20,4 0,2 0,1 17,8 16,4 12,8 18,1 15,2 18,6 17,1 15,0 14,9 19,5 5,7 19,1 9,9 19,1 16,7 15,9

Hawkeire’s Spirit O’Barksdale 0,2 0,2 16,7 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 32,0 0,2 16,1 0,2 0,1 0,2

Random Acres William Light 0,1 0,1 16,7 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 10,8 0,1 5,5 0,1 0,1 0,1

Julian’s Mist Las Vegas 19,2 17,8 0,2 0,1 16,8 10,5 16,7 16,0 20,3 17,9 15,6 19,0 18,0 6,7 20,2 12,3 20,0 16,6 16,5

Zinnia’s Brazil Carneval 18,2 16,4 0,1 0,1 16,8 10,3 15,6 18,3 17,4 15,5 28,1 16,3 16,7 6,1 16,4 9,8 16,7 24,4 24,2

Steadwyn Mahogny Hit 16,5 12,8 0,3 0,3 10,5 10,3 9,7 9,3 11,2 10,2 9,6 9,0 10,9 3,5 11,1 5,7 11,0 10,2 10,4

Wicani Wren-Noir 18,9 18,1 0,1 0,1 16,7 15,6 9,7 14,3 18,7 15,7 14,1 14,8 25,2 5,3 18,2 9,0 17,3 15,3 15,0

Leijukan Faust 16,3 15,2 0,1 0,2 16,0 18,3 9,3 14,3 16,4 15,0 17,2 15,0 15,2 6,6 15,6 10,0 15,8 17,4 18,5

Go-West vom Hause Reinhard 20,4 18,6 0,2 0,1 20,3 17,4 11,2 18,1 16,4 19,1 15,4 17,5 19,5 6,1 21,3 10,1 20,7 16,9 16,5

Siniketun Motörhead 18,7 17,1 0,1 0,1 17,9 15,5 10,2 15,7 15,0 19,1 16,1 16,3 17,0 5,7 19,5 9,6 22,4 16,6 16,4

Zinnia’s Miami Vice 16,4 15,0 0,2 0,1 15,6 28,1 9,6 14,1 17,2 15,4 16,1 17,8 15,1 6,1 14,8 10,6 15,0 29,5 23,7

Roxier’s Blue Maxam 16,1 14,9 0,1 0,1 16,0 16,3 9,0 14,8 15,0 17,5 16,3 17,8 15,6 5,6 16,9 9,3 16,0 17,1 17,1

Wicani Caped Crusader 22,2 19,5 0,1 0,1 18,0 16,7 10,9 25,2 15,2 19,5 17,0 15,1 15,6 5,5 20,0 9,4 18,7 16,5 16,2

Ruusuvirran Rosa Richardii 5,7 5,7 32,0 10,8 6,7 6,1 3,5 5,3 6,6 6,1 5,7 6,1 5,6 5,5 5,8 29,6 6,6 6,0 6,2

Blomlane’s Love inthe Mist 21,8 19,1 0,2 0,1 20,2 16,4 11,1 18,2 15,6 21,3 19,5 14,8 16,9 20,0 5,8 10,0 20,9 16,3 15,7

Finn Arrow Exelent Example 9,7 9,9 16,1 5,5 12,3 9,8 5,7 9,0 10,0 10,1 9,6 10,6 9,3 9,4 29,6 10,0 10,7 9,8 10,1

Code da Vinci Fantazija 20,3 19,1 0,2 0,1 20,0 16,7 11,0 17,3 15,8 20,7 22,4 15,0 16,0 18,7 6,6 20,9 10,7 16,3 16,0

Blackyblue’s Evening Star 18,0 16,1 0,1 0,1 16,6 24,4 10,2 15,3 17,4 16,9 16,6 29,5 17,1 16,5 6,0 16,3 9,8 16,3 22,9

My Miracle’s Move Over 17,8 15,9 0,2 0,1 16,5 24,2 10,4 15,0 18,5 16,5 16,4 23,7 17,1 16,2 6,2 15,7 10,1 16,0 22,9

Li ite  1
K äy tetyimpien ja lostusurosten 
keskinäiset  sukulaisuudet
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Li ite  2
T ilasto ja  pitkäkar vaisten col l ie iden 
luonnetest ikäynneistä  ja  - tuloksista 
vuosi l ta  1979–2011

L U O N N E T E S T I K Ä Y N N I T  J A  H Y L K Ä Y S P R O S E N T T I
Vuosi Testattuja Hylätty/keskeytetty Hylkäys-%

1979 8 5 63 %
1980 15 8 53 %
1981 4 1 25 %
1982 4 2 50 %
1983 13 6 46 %
1984 15 8 53 %
1985 15 11 73 %
1986 7 4 57 %
1987 19 10 53 %
1988 11 6 55 %
1989 23 6 26 %
1990 39 16 41 %
1991 26 10 38 %
1992 64 24 38 %
1993 86 27 31 %
1994 106 44 42 %
1995 60 10 17 %
1996 48 11 23 %
1997 51 12 24 %
1998 80 19 24 %
1999 95 28 29 %
2000 89 24 27 %
2001 77 18 23 %
2002 103 21 20 %
2003 77 23 30 %
2004 114 33 29 %
2005 115 34 30 %
2006 111 33 30 %
2007 139 52 37 %
2008 109 33 30 %
2009 107 34 32 %
2010 108 34 31 %
2011 133 38 29 %

Yhteensä 2071 645 31 %

Li ite2
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Hyväksyttyjä (kpl)
Hylättyjä/keskeytettyjä (kpl)
Hylkäysprosentti

N E G A T I I V I S T E N  A R V O S A N O J E N 
O S U U S  A N N E T U I S T A  A R V O S A N O I S T A
Ominaisuus Negatiivisten arvosanojen osuus
Toimintakyky 48 %

Terävyys 0 %

Puolustushalu 21 %

Taistelutahto 57 %

Hermorakenne 11 %

Temperamentti 7 %

Kovuus 28 %

Luoksepäästävyys 0 %

Laukausvarmuus *) 11 %

Testattuja kpl 2 071

10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Laukausvarmuus *)

Luoksepäästävyys

Kovuus

Temperamentti

Hermorakenne

Taistelutahto

Puolustushalu

Terävyys

Toimintakyky

*) Laukausmerkinnät alkaen v. 1996
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Li ite  2

L U O N N E K U V A    P I T K Ä K A R V A I N E N  C O L L I E

Arvosanojen kappalemääräinen jakauma vuosina 1996–2011 testatuilla koirilla:

Arvosana +3 +2 +1 -1 -2 -3
Toimintakyky 0 43 716 668 86 0

Terävyys 261 14 1238 0 0 0

Puolustushalu 513 26 670 303 0 1

Taistelutahto 40 592 0 696 169 16

Hermorakenne 0 49 1322 134 8 0

Temperamentti 451 905 113 34 10 0

Kovuus 70 0 1087 0 341 15

Luoksepäästävyys 1056 450 2 5 0 0

Arvosanojen prosenttimääräinen jakauma vuosina 1996–2011 testatuilla koirilla:

Arvosana +3 +2 +1 -1 -2 -3
Toimintakyky - 2,8 % 47,3 % 44,2 % 5,7 % -

Terävyys 17,3 % 0,9 % 81,8 % - - -

Puolustushalu 33,9 % 1,7 % 44,3 % 20,0 % - 0,1 %

Taistelutahto 2,6 % 39,1 % - 46,0 % 11,2 % 1,1 %

Hermorakenne - 3,2 % 87,4 % 8,9 % 0,5 % -

Temperamentti 29,8 % 59,8 % 7,5 % 2,2 % 0,7 % -

Kovuus 4,6 % - 71,8 % - 22,5 % 1,0 %

Luoksepäästävyys 69,8 % 29,7 % 0,1 % 0,3 % - -

Luonnekuvan valossa tyypillinen pk-collie

Huomaa, että ”tyypillisen” collien määritelmä 
perustuu vain arvosanojen kappalemääräiseen 
jakaumaan, ei SCY:n jalostuksen tavoiteohjel-
maan. Collieiden ”ideaaliarvosanat” löytyvät 
SCY:n web-sivustolta www.collieyhdistys.fi 

Toimintakyky +1 Kohtuullinen
Terävyys +1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu +1 Pieni
Taistelutahto -1 Pieni
Hermorakenne +1 Hieman rauhaton
Temperamentti +2 Kohtuullisen vilkas
Kovuus +1 Hieman pehmeä
Luoksepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Pisteet + 125 p.
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L A U K A U S P E L O T T O M U U S

Vuosina 1996–2011 testatut koirat

Laukausvarma Laukaus-
kokematon

Paukkuärtyisä Laukausaltis 
tai-arka

Koe 
keskeytetty

Prosenttia 43,8 % 37,4 % 1,0 % 15,3 % 2,5 %

Kappaletta 679 580 16 238 38

O S A  A L U E I D E N  A R V O S A N A J A K A U M A T  1 9 8 0  2 0 1 1

Punaisella lihavoidulla on esitetty osa-alueen yleisin arvosana, vihreällä taustalla ideaaliarvosanat.

Arvosana +3 +2 +1 -1 -2 -3 Ihanne-
arvosanoja

Negatiivisia
arvosanoja

Toimintakyky 0,0 % 2,6 % 48,8 %48,8 % 42,7 % 6,0 % 0,0 % 51,4 % 48,6 %

Terävyys 18,2 % 1,3 % 80,4 %80,4 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 98,6 % 0,1 %

Puolustushalu 33,5 % 2,4 % 42,5 %42,5 % 21,5 % 0,0 % 0,0 % 97,5 % 21,6 %

Taistelutahto 2,9 % 38,9 % 0,1 % 46,3 %46,3 % 10,8 % 0,9 % 41,8 % 58,0 %

Hermorakenne 0,0 % 2,8 % 86,1 %86,1 % 10,4 % 0,4 % 0,2 % 89,0 % 11,0 %

Temperamentti 29,6 % 57,7 %57,7 % 6,2 % 6,0 % 0,6 % 0,0 % 87,2 % 6,6 %

Kovuus 4,4 % 0,0 % 66,6 %66,6 % 0,0 % 27,5 % 1,5 % 70,9 % 29,0 %

Luoksepäästävyys 64,6 %64,6 % 32,7 % 2,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 97,3 % 0,3 %

Laukauspelottomuus
Varma Kokematon Ärtyisä Arka Altis

83,2 % 15,7 %
44,9 %44,9 % 38,3 % 1,1 % 14,3 % 1,5 %
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L O P P U P I S T E E T 
K E S K I M Ä Ä R I N

1980–2011 1996–2001
103,4 108,2

Vuosi Pisteet
1980 63

1981 97

1982 54

1983 89

1984 72

1985 54

1986 39

1987 74

1988 54

1989 101

1990 98

1991 100

1992 88

1993 90

1994 85

1995 116

1996 123

1997 115

1998 117

1999 110

2000 107

2001 121

2002 110

2003 116

2004 111

2005 110

2006 103

2007 91

2008 108

2009 102

2010 109

2011 104

Keskimäärin 103
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L O P P U P I S T E I D E N  K E H I T Y S  J A  T R E N D I
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Trendi
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O S A  A L U E I D E N  S K A A L A T T U J E N 
A R V O S A N O J E N  K E H I T T Y M I N E N  V U O S I T T A I N

Keskeyttäneiden arvosanat poistettu laskennasta.

Luonnetestin osa-aluiden arvosanat on skaalattu asteikolle 1-6 ominaisuuden voimakkuuden mukaan 
(1 = ominaisuuden heikoin taso, 6 = voimakkain)

1980–1984 1985–1989 1990–1994 1995–1999 2000–2004 2005–2009 2010–2011

Toimintakyky 3,19 3,41 3,52 3,59 3,51 3,37 3,53

Terävyys 2,00 1,58 1,50 1,34 1,43 1,41 1,25

Puolustushalu 2,35 2,32 2,10 2,19 2,17 2,20 2,15

Taisteluhalu 3,15 3,22 3,40 3,41 3,37 3,28 3,17

Hermorakenne 3,81 3,77 3,84 3,97 3,94 3,89 3,97

Temperamentti 3,92 4,11 4,16 4,35 4,41 4,46 4,36

Kovuus 2,42 2,47 2,57 2,71 2,78 2,80 2,92

Luoksepäästävyys 5,27 5,26 5,39 5,72 5,68 5,67 5,68

Keskeyttäneitä (kpl) 2 4 2 6 19 12

0

1

2

3

4

5

6

80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-11

T O I M I N T A K Y K Y T E R Ä V Y Y S

0

1

2

3

4

5

6

80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-11



Liitteet

121
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

P U O L U S T U S H A L U T A I S T E L U H A L U

0

1

2

3

4

5

6

80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-11
0

1

2

3

4

5

6

80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-11

H E R M O R A K E N N E T E M P E R A M E N T T I

0

1

2

3

4

5

6

80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-11
0

1

2

3

4

5

6

80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-11



122
Suomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collieSuomen Collieyhdistys ry • Jalostuksen tavoiteohjelma • Pitkäkarvainen collie

0

1

2

3

4

5

6

80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-11

0

1

2

3

4

5

6

80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-11

Li ite  2
Li ite  3

K O V U U S

L U O K S E P Ä Ä S T Ä V Y Y S



Li ite  3
SCY ry:n terveyskyselykaavake ja vastauksien koonti



Li ite  3
SCY ry:n terveyskyselykaavake ja vastauksien koonti



Li ite  3
SCY ry:n terveyskyselykaavake ja vastauksien koonti



Li ite  3
SCY ry:n terveyskyselykaavake ja vastauksien koonti



Li ite  3
SCY ry:n terveyskyselykaavake ja vastauksien koonti



Li ite  3
SCY ry:n terveyskyselykaavake ja vastauksien koonti



Li ite  3
SCY ry:n terveyskyselykaavake ja vastauksien koonti



Li ite  3
SCY ry:n terveyskyselykaavake ja vastauksien koonti



1

SIITOSUROSTEN HEDELMÄLLISYYDEN SELVITYSKYSELY

Kysely on suunnattu kaikille urosten omistajille ja kasvattajille, joiden käytössä on
ollut jalostusuroksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toivoisimme että
vastaisitte seuraaviin kysymyksiin jokaisen vuosien 1997-2007 välisenä aikana
astutuskäytössä olleen uroksen osalta erikseen.

Rotu: lk / pk collie
Kuinka monta narttua uroksesi on astunut?
Onnistuuko astutus mielestäsi helposti?
Onko uroksesi kunnolla kiinnostunut nartuista?
Kuinka monta narttua uroksesi on saanut tiineeksi?
Pentueiden koko aikajärjestyksessä
Jos uroksesi on jättänyt tyhjäksi narttuja, onko tietoa, onko ko. narttu
tiinehtynyt toisesta uroksesta?
Onko uroksella ollut sairauksia, vammoja, pitkiä lääkityksiä, hormonihoitoja
tms. joka voisi vaikuttaa sperman laatuun?
Onko uroksesi sperma tutkittu?
Milloin ja miksi se tutkittiin?

Vastaukset jalostustoimikunnan sihteerille sähköpostitse tai postitse.

Tarkoitus on kartoittaa tilannetta roduissamme, apunamme selvitystyön
tekemisessä ja tulosten tulkinnassa on lisääntymistieteen erikoiseläinlääkäri, ELT,
Dipl.ECAR Merja Dahlbom.

SUOMEN COLLIEYHDISTYS
FINLANDS COLLIEFÖRENING
Jalostustoimikunta
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