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Suomen Kääpiöbullterrierit ry 
Suomen Terrierijärjestö - Finlands Terrierorganisation ry 

 
 

PLL-geenitestitulosten tallennus kääpiöbullterrierille 

 

Kennelliitto aloittaa 11.10.2021 uutena PLL-geenitestin tulosten tallennuksen 
kääpiöbullterrierille. Tulokset tulevat näkymään julkisesti jalostustietojärjestelmässä. LAD- ja LP-
geenitestituloksia rodulle tallennetaan jo, samoin periaattein. 

 

Kääpiöbullterriereille on hyväksytty 9.6.2021 (JTT 5-21) seuraava rotukohtainen PEVISA-ohjelma  
ajalle 1.1.2022-31.12.2026. 
 
”Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. 
Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se 
paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa.  Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin 
kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Jos 
koira on PLL-geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) 
koiran kanssa.  Pentueita, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei 
rekisteröidä.” 
  
PLL-geenitestiä tarjoaa Kennelliiton yhteistyölaboratoriot, joista omistaja valitsee haluamansa: 

• Movet ja Laboklin  

• Genoscoperin osalta geenitesti on osa MyDogDNA-testipaneelia, josta voidaan tallentaa 
PLL-geenitestin tulos. Testin saatavuudessa on kuitenkin ollut ongelmia vuoden 2021 
aikana, joten omistajan kannattaa varmistaa suoraan kyseisestä laboratoriosta 
geenitestin saatavuus, ennen näytteen lähettämistä 
 

Testituloksen tallennus 

Jotta PLL-geenitestitulos saadaan tallennettua, tulee omistajan tehdä koiralle Omakoira-

palvelussa ennakkoon sähköinen lähete, joka voidaan valita koiralle terveystutkimukset kohdasta.  

Jos kasvattaja haluaa geenitestata rekisteröitävän pentueen tai osan sen pennuista, kasvattaja 

tekee pennuille sähköiset ennakkolähetteet Omakoira-palvelussa sen jälkeen, kun pentueen 

tunnistusmerkinnät on tallennettu Omakoira-palveluun.  

Näytelähetteen hinta on Kennelliiton jäsenelle 2 €, muille 5 €, ja se maksetaan verkkopankissa 

lähetteen tilauksen yhteydessä.  

Tämän jälkeen koiralta otetaan virallinen DNA-näyte, jolloin näytteenottajana toimii joko 

Kennelliiton DNA-näytteenottaja tai eläinlääkäri. Näytteenottaja vie Omakoira-palveluun 

näytteenottotiedot ja valitsee laboratorioksi jonkun aiemmin mainituista laboratorioista, jonne 

näytteenottaja lähettää DNA-näytteen. Laboratorio analysoi näytteen ja toimittaa tuloksen 

omistajalle, sekä tallentaa tuloksen koiran tietoihin, jolloin se näkyy jalostustietojärjestelmässä.  
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Aiemmin otetut ja muiden kuin yhteistyölaboratorioiden tulokset 

Jos koiralta on ennen 11.10.2021 otettu DNA-tutkimus laboratoriosta riippumatta, voidaan 
tutkimustulos tallentaa koiran tietoihin vain siinä tapauksessa, että kyseinen koira on 
rekisteröitävän pentueen vanhempana. Näiden aiemmin otettujen geenitestien tulokset 
tallennetaan Kennelliitossa vain pentueen rekisteröinnin yhteydessä. Aiemmin tehtyjen PLL-
geenitestien osalta tulosraporttien tallennus varmistetaan Kennelliitosta tapauskohtaisesti, jos 
kyse on muusta laboratoriosta kuin Movet, Laboklin ja Genoscoper. 
 
DNA-tutkimuksen tuloksesta tulee toimittaa pentueen rekisteröinnin yhteydessä laboratoriosta 
saatu tulosraportti, josta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 
 

• näyte on otettu virallisella näytteenottajalla 

• tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenottohetkellä 

• näytteenottopäivä on selvillä 

• tutkimuspäivä/analyysipäivä 

• testauslaboratorion nimi ja yhteystiedot 
 
 
Ystävällisin terveisin 

 

Johanna Kuru 
DNA-asiat 
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. 
Kamreerintie 8, 02770 ESPOO 
dna-asiat@kennelliitto.fi  
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