
Koirien terveyskysely
Suomen Kennelliitto

Englanninsetteri, marraskuu 2019



Terveyskyselyn tavoite

• Koirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa koirarotujen 
terveydentilaa ja tunnistaa roduissa huomiota vaativat terveysasiat

• Kysely on tarkoitettu erityisesti vuoden 2009 jälkeen syntyneille koirille, 
mutta siihen ovat tervetulleita vastaamaan kaikenikäisten, myös 
edesmenneiden koirien omistajat

• Rotujärjestö Kanakoirakerhon englanninsetterijaos välittää tulokset tällä 
esityksellä tiedoksi 



• Vastauksista koostetaan tilastoja; koirakohtaisia tietoja ei julkaista
• Myöskään rotujärjestö ei saa alkuperäisiä vastauksia

• Voit täydentää aiemmin antamaasi vastausta täyttämällä kyselyn 
uudestaan

• Vastausten yhdistämisessä käytetään koirien tunnistusmerkintätietoja

• Huomioitavaa kuvista, että keskiarvot ja hajonta eivät ole 
merkityksellisiä tässä tapauksessa!

• Sitä vastoin vastausten lukumäärä on hyvä huomioida

• Rodun eri linjoja ei voi  myös erottaa vastauksista

• Tätä yhteenvetoa hyödynnetty kun rodun Jalostuksen tavoiteohjelma 
päivitetään vuosille 2021 – 2025

• Vuoden 2019 lopussa 129 vastausta englanninsettereistä, mikä on n. 16 % 
vuoden 2009 jälkeen syntyneistä englanninsettereistä, mikä on jo hieno 
luku!



Koiran syntymävuosi

19,4 %

30,2 %

50,4 %

0,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

2009 tai aikaisempi

2010-2014

2015-2019

2020-2024

Englanninsetter i  (KA:2.31, Hajonta:0.78) (Vastauksia:129)



Koiran sukupuoli

64,3 %

35,7 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Narttu Uros

Englanninsetter i  (KA:1.36, Hajonta:0.48) (Vastauksia:129)



Koiran ikä

8,5 %

24,0 %

19,4 %

17,1 %

18,6 %

12,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuosi

1-2 vuotta

3-4 vuotta

5-6 vuotta

7 vuotta tai enemmän

Koira on jo kuol lut

Englanninsetter i  (KA:3.5, Hajonta:1.54) (Vastauksia:129)



Jos koira on jo kuollut, minkä ikäiseksi se eli?

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

18,8 %

12,5 %

31,3 %

31,3 %

6,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden ikäiseksi

1

2

3

4

5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-vuotiaaksi tai vanhemmaksi

Englanninsetter i  (KA:0.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:16)



1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?

0,0 %

1,6 %

0,0 %

3,1 %

7,8 %

0,0 %

1,6 %

0,8 %

86,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Synnynnäinen sydänvika

Pii lok ives, laskeutumaton k ives (ei ole laskeutunut 
k ivespussi in 6 kk  mennessä)

Virheel l inen purenta

Pysyvän hampaan puutos

Napatyrä

Nivustyrä

Häntämutka

Jok in muu, mikä

Ei synnynnäis iä vikoja

Englanninsetter i  (KA:8.4, Hajonta:1.56) (Vastauksia:129)



1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? - Jokin muu, 

mikä (Englanninsetteri)

• lievä häntämutka



2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?

2,3 %

1,6 %

3,1 %

0,0 %

0,8 %

2,3 %

92,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Toistuva tai jatkuva ihon kut ina, hi lsei ly tai punoitus 
i lman selvää syytä

Toistuva tai jatkuva tassujen kut ina, nuoleminen, 
punoitus tai tulehdus, "furunkuloos i"

Toistuvia tai k roonis ia ulkokorvan tulehduksia

Toistuvia paikal l is ia märk iviä ihotulehduksia (hot spot)

Todettu demodikoosi,  "s ikar ipunkk i"

Jok in muu, mikä

Ei ole todettu merk it täviä tai toistuvia iho -oire ita, 
pitempiaikaista kut inaa, ihotulehduksia, 
korvatulehduksia tai tassujen oireita.

Englanninsetter i  (KA:6.63, Hajonta:1.26) (Vastauksia:129)



2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja 

tassut mukaan lukien)? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)

• Kaksi korvatulehdusta.

• Lievää kutinaa ja rapsutusta, korvat joskus töhnäiset

• Kerran hiivaa sekä korvissa että tassuissa



Missä iässä iho-ongelmat alkoivat tai sairaus puhkesi ensimmäisen kerran?

60,0 %

40,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:1.4, Hajonta:0.49) (Vastauksia:10)



Millaista oireilu havaituissa iho-ongelmissa on?

22,2 %

22,2 %

77,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Voimakkaampaa tai yleisempää t iettyyn vuodenaikaan

Samanlaista ympäri vuoden

Selväst i  ruokavalioon l i i t tyvää

Englanninsetter i  (KA:2.45, Hajonta:0.78) (Vastauksia:9)



Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu...

14,3 %

28,6 %

57,1 %

0,0 %

42,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Toistuvi l la tai pitk i l lä ant ibioott i lääk i tyksi l lä

Allergia- tai atopialääk ityksi l lä (esim. kort ikosteroidi t ,  
s ik lospor i in i ,  ok lasit inib i (Apoquel l) ,  kut inaa estävä 
vasta-aine (Cytopoint)  tai s iedätyshoito)

Er ityisruokaval io l la

Ravinto l isävalmiste i l la

Jol lain muulla, mil lä

Englanninsetter i  (KA:3.2, Hajonta:1.33) (Vastauksia:7)



Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, 

sitä on hoidettu... - Jollain muulla, millä (Englanninsetteri)

• Ei varsinaisesti todettu sairautta, mutta oireet helpottaneet ruokavaliolla.

• Vaihtamalla ruokaa

• Pesuaineilla ja hiivalääkkeillä



Jos koiran ihosairautta on hoidettu allergia- tai atopialääkityksellä, 

mainitse millä: (Englanninsetteri)

• oklasitinibi, paikallinen kortisoni

• Apoquel. Saanut myös yhden kortisonikuurin.



3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?

0,0 %

0,8 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,8 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

98,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Leikkausta vaat iva luomien asentovirhe, entropium …

Silmäluomen rauhasen esi inlu iskahdus, …

Oireita aiheuttavia yl imääräis iä tai virheel l isest i  …

Alle 2 vuoden ikäisenä toistuvia tai k roonis ia …

Pannus, pannus plasmooma, krooninen pinnal l inen …

Kuivasi lmäisyys

Sarveiskalvovaur io i ta tai sarveiskalvohaavoja useita …

Perinnöl l inen katarakta, harmaakaihi

Linssi luksaat io

Silmänpainetaut i ,  glaukooma

PRA, etenevä verkkokalvon surkastuma

RD, verkkokalvon kehityshäir iö

CEA (col l ie eye anomaly)

PHTVL/PHPV (persistent hyperplast ic tunica …

Jok in muu, mikä

Ei todettu s i lm ien tai s i lmäluomien sairauksia

Englanninsetter i  (KA:15.85, Hajonta:1.3) (Vastauksia:129)



4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?

0,0 %

5,4 %

4,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,8 %

91,5 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Maitokulmahampaita on jouduttu poistamaan pentuna

Hammaskiveä on jouduttu poistamaan al le 5 vuoden 
iässä

Hammaskiveä joudutaan poistamaan säännöll isest i  yl i  
5 vuoden iässä

Pysyviä hampaita on jouduttu poistamaan huonon 
suuterveyden tak ia

Hampaita on jouduttu poistamaan tai hoitamaan 
purentavian tak ia

Nielur isat on leikattu

Jok in muu, mikä

Ei todettu suun tai nielun sairauksia tai ongelmia

Englanninsetter i  (KA:7.45, Hajonta:1.66) (Vastauksia:129)



4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia? -

Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)

• hampaita poistettu 2 kpl, Haljenneet hampaat raakaluiden syömisestä



5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?

0,0 %

3,1 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,0 %

1,6 %

95,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Vatsalaukun k iertymä

Jatkuvaa tai toistuvaa herkkämahaisuutta, oksentelee 
tai r ipuloi usein, on herkkä ruokavalion muutoksi l le

Toistuvaa tai jatkuvaa ant ibioott i lääk i tystä vaat iva 
ruoansulatuskanavan sairaus

Toistuvaa tai jatkuvaa kort isoni lääk i tystä vaat iva 
ruoansulatuskanavan sairaus

Erityisruokaval iota edel lyt tävä ruoansulatuskanavan 
sairaus

Leikkaushoitoa vaat inut vierasesine mahassa tai 
suolessa

Jok in muu, mikä

Koiral la ei ole ol lut  merk it täviä, pitkäkestois ia tai 
toistuvia mahavaivoja.

Englanninsetter i  (KA:7.71, Hajonta:1.18) (Vastauksia:129)



5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai 

sairauksia? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)

• Mahakipua, jos ruokailuväli venyi normaalia pidemmäksi. Söi vierasesineitä ja mahdollisesti 

kuolikin sellaisen vuoksi lopulta.

• Suolistotulehdus. Todennäköisesti allerginen riisille ja useille lihoille



Missä iässä ruuansulatuskanavan ongelmat tai sairaudet alkoivat?

66,7 %

0,0 %

0,0 %

16,7 %

16,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:2.17, Hajonta:1.67) (Vastauksia:6)



6. Onko koiralla esiintynyt ontumaa tai liikuntavaikeuksia?

10,1 %

89,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Koiral la on ol lut ontumajaksoja tai l i ikuntavaikeuksia, 
jotka ovat ol leet pitkäkestois ia ja/tai toistuvia ja joiden 
tak ia on hakeuduttu eläinlääkär in hoitoon.

Koiral la ei ole koskaan todettu merk it tävää ontumaa 
tai l i ikuntavaikeuksia, lukuun ottamatta tassuhaavoja

Englanninsetter i  (KA:1.9, Hajonta:0.3) (Vastauksia:129)



Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista?

1,6 %

2,3 %

0,0 %

0,0 %

3,1 %

0,0 %

3,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,6 %

0,8 %

0,0 %

90,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyynärnivelen kasvuhäir iö , kyynärniveldysplasia, ED …

Lonkkanivelen kasvuhäir iö, lonkkaniveldysplas ia, HD …

Polven r ist is idevaur io

Polvi lumpion s i joi l taanmeno, patel la luksaat io …

I r topala nivelessä, osteokondroos i ,  OCD (oirei leva)

Selän väl i levytyrä, ”mäyräkoirahalvaus”

Spondyloos i,  selkänikamien luusi l lo i t tuma (oirei leva)

Oirei levia väl imuotois ia selkänikamia (esim. …

Muu oirei leva selkänikamien epämuodostuma (esim. …

Selkänikamien poikkeava lukumäärä (oireita …

Nivelr ikko

Oirei leva kyynärnivelten inkongruenssi ,  nivelp intojen …

Jok in muu oireita aiheuttava tuk i - ja …

Koiral la ei ole diagnosoi tu mitään yl lä olevista.

Englanninsetter i  (KA:12.99, Hajonta:2.97) (Vastauksia:129)



Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on...Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos koiralla 
on todettu useampia hoitoa vaatineita tuki- ja liikuntaelinsairauksia, vastaa näistä vakavimman osalta.

40,0 %

40,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Pysynyt l ieväoire isena hoidon tai lääk ityksen avul la

Edellyt tänyt leikkaushoitoa

Aiheuttanut koiral le ohimenevää, mutta pitkäkestoista 
hait taa (k ipu, l i ikkumisen vaikeutuminen) ja 
elämänlaadun heikkenemistä

Aiheuttanut koiral le pysyvää hait taa (k ipu, l i ikkumisen 
vaikeutuminen) ja elämänlaadun heikkenemistä

Rajoit tanut pysyväst i  koiran harrastuskäyttöä

Englanninsetter i  (KA:2.18, Hajonta:1.27) (Vastauksia:10)



Missä iässä koiran tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat alkoivat?

36,4 %

9,1 %

9,1 %

9,1 %

36,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:3.0, Hajonta:1.76) (Vastauksia:11)



Jos koiralla on todettu irtopala (osteokondroosi) ja/tai nivelrikko, 

mainitse kumpi on kyseessä ja missä nivelessä: (Englanninsetteri)

• Molemmissa olkanivelissä

• Nivelrikko molemmissa olkanivelissä. Todettiin ja alkoi vaivata vasta kahdeksan vuotiaana.

• OCD vas. olkanivelessä

• Irtopala, olkanivel, vasen etujalka.



Voit halutessasi kertoa tarkemmin koiran tuki- ja liikuntaelimistön 

terveydestä: (Englanninsetteri)

• Koira leikattiin 5 kk ja 9 kk iässä.

• Koira on suurikokoinen metsästyskoiraksi elin 30kg. Kyynärnivelen Inkongruenssista huolimatta 

koira on pystynyt elämään lähes kivutonta elämää metsästyskäytössä 12 vuotiaaksi. Työkäyttö 

lopetetiin 10 vuotiaana

• Lonkat D/C, olleet käytännössä oireettomat. Yhdessä selkänikamassa havaittu lievä 

spondyloosin alku, oireilee sillä että selkä saattaa varsinkin talvisin mennä jumiin, säännöllisellä 

hieronnalla oireeton.

• Edellämainituista syistä koira kipeytyi metsästyskäytössä; muutoin pystyi olemaan ja elämään 

ihan normaalisti.

• Ontuminen alkoi, koiran ollessa 5,5 kk ikäinen, tapaturmasta, jossa pentu juoksi täydellä 

vauhdilla sääreeni. Tällöin kaaduin/putosin pennun päälle koko painollani (85kg). Koira alkoi 

valittaa ja ontua. Leikkaus vajaan kk:n kuluttua.



7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,8 %

1,6 %

98,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Sydämen läppävuoto, myksomatoott inen läppäsairaus, 
endokardoosi ,  ” läppävika”,  MMVD

Dilatoiva kardiomyopat ia, DCM, sydänl ihasrappeuma

Aortan ahtauma, subaorttastenoos i ,  SAS

Keuhkoval t imon ahtauma, pulmonaalistenoos i,  PS

Avoin valt imotiehyt

Mitraal i - tai t r ikuspidaal i läpän kehityshäir iö

Väliseinämäreikä

Jok in muu, mikä

Koiral la ei ole todettu sydänsairauksia.

Englanninsetter i  (KA:8.97, Hajonta:0.21) (Vastauksia:129)



7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia? -

Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)

• Vanhana alkoi kuulua jokin sivuääni sydämestä.

• Pieni sivuääni viime tarkastuksessa



Missä iässä sydämen tai verenkierron sairaus diagnosoitiin?

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:5.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:2)



8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?

0,8 %

0,8 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

99,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Hengityst iet vaikuttavat ahtai l ta,  hengitys tuhisee ja 
koira kuorsaa

Hengitys hankaloituu rasituksessa tai kuumalla sääl lä

Rasitus tai k i ihtyminen aiheuttavat pitkän 
yskänpuuskan

Koiral la on ol lut useita hengityst ie - tai 
keuhkotulehduksia

Hengityste itä on kor jattu leikkauksel la oireiden tak ia

Jok in muu, mikä

Ei havait tu. Koira hengit tää vaivatta, hengitysäänet 
eivät kuulu levossa, eikä koira kuorsaa toistuvast i ,  
tuhise tai rohise.

Englanninsetter i  (KA:6.92, Hajonta:0.68) (Vastauksia:129)



Missä iässä hengityselimistön oireilu alkoi?

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:5.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:1)



9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?

0,8 %

4,7 %

0,8 %

2,3 %

1,6 %

0,8 %

4,7 %

3,9 %

87,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Toistuvia vir tsat ietu lehduksia

Kohtutulehdus: märkäkohtu, endometr i i t t i ,  pyometra

Toistuva juoksuk ierron häir iö

Haital l isen voimakkaita valeraskausoire ita

Eturauhasen laajentuma tai eturauhastu lehdus

Vir tsak iteitä tai vir tsak iviä

Maitorauhaskasvaimia

Jok in muu, mikä

Koiral la ei ole todettu vir tsateiden tai sukuelinten 
sairauksia.

Englanninsetter i  (KA:8.28, Hajonta:1.84) (Vastauksia:129)



9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten 

sairauksia? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)

• Usein toistuvia anaalirauhastulehduksia

• virtsarakko on kiinnittynyt epänormaalisti lääkärin mukaan lantioon, virtsatiehyet on jouduttu 

leikkaamaan neljä vuotta sitten, syy jäi dianosoimatta, joko synnynnäinen epämuodostuma tai 

tapaturman aiheuttama

• kivespatti poistettu

• Virtsatulehdus pentuna kerran

• koira lopetettiin yli 12 vuotiaana kohtutulehduksen vuoksi. Kohtutulehdus oli ensimmäinen.



Missä iässä virtsateiden tai lisääntymiselinten sairaus todettiin ensimmäisen kerran?

6,3 %

31,3 %

12,5 %

0,0 %

50,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:3.56, Hajonta:1.5) (Vastauksia:16)



10. Onko koiraa käytetty tai yritetty käyttää astutukseen (uros) tai onko se astutettu tai yritetty astuttaa 

(narttu)?

22,5 %

77,5 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

On Ei

Englanninsetter i  (KA:1.78, Hajonta:0.42) (Vastauksia:129)



Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia?

0,0 %

0,0 %

0,0 %

3,4 %

0,0 %

6,9 %

0,0 %

13,8 %

0,0 %

82,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Narttu ei ole tul lut  kantavaksi useista er i  uroksi l la 
tehdyis tä astutuksista huol imatta

Narttu tul i  kantavaksi vasta usean yr i tyksen (er i  
juoksuista) jälkeen

Narttu ei ole antanut yhdenkään uroksen astua

Uros ei ole halunnut astua, vaikka astutusta on yr i te tty 
er i  nartui l la,  er i  ajankohtina ja er i lais issa t i lante issa

Jouduttu turvautumaan keinosiemennykseen, koska 
luonnol l inen astutus ei onnistu

Narttu on tarvinnut keisar i leikkauksen, koska synnytys 
ei ole muuten onnistunut

Keisar i le ikkaus on tehty varmuuden vuoksi

Jok in muu, mikä ( tähän voit  k ir joi t taa myös esim. 
nartun hoivaviet issä esi intyvistä puutteista)

En osaa sanoa

Koiran jalostuskäytössä tai l isääntymisessä ei ole 
havait tu ongelmia

Englanninsetter i  (KA:9.29, Hajonta:1.49) (Vastauksia:29)



Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran 

käyttäytymiseen: (Englanninsetteri)

• Talossa sekä uroksia että narttuja, meno rauhoittui.

• Ei mitenkään

• Ruokahalu kasvoi, aineen vaihdunta hidastui

• Karvan laatu hekkeni

• Ei mitenkään

• ei mitenkään



11. Onko koira steriloitu tai kastroitu?

12,4 %

87,6 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

On Ei

Englanninsetter i  (KA:1.88, Hajonta:0.33) (Vastauksia:129)



Miksi koira steriloitiin tai kastroitiin?

25,0 %

12,5 %

12,5 %

6,3 %

6,3 %

0,0 %

0,0 %

18,8 %

31,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Sairauksia ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä

Kohtutulehduksen tak ia

Utarekasvainten tak ia

Haital l isen voimakkaiden valeraskausoire iden tak ia

Eturauhas laajentuman tai eturauhastu lehduksen tak ia

Kiveskasvaimen tak ia

Luonteen tai  käytöksen ongelman tak ia (esim. 
s isäl lemerkkai lu, aggressi iv isuus, valeraskaudet)

Käytännön syistä ark ielämän helpottamiseksi

Jok in muu syy, mikä

Englanninsetter i  (KA:5.11, Hajonta:3.31) (Vastauksia:16)



Miksi koira steriloitiin tai kastroitiin? - Jokin muu syy, mikä 

(Englanninsetteri)

• Juoksujen väli oli vain pari kuukautta

• Piilokiveksisyys

• Koska toinen palli ei laskeutunut

• kivespatti

• Nisäkasvaimen takia.



Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? - Jokin 

muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietissä 

esiintyvistä puutteista) (Englanninsetteri)

• Keisarinleikkaus kun oli yhdessä pentueessa vain yksi pentu eikä synnytys käynnistynyt.

• Astumisessa on ollut hankaluutta, mutta onnistunut kuitenkin lopulta itse puuttumatta asiaan.

• Koira ei ymmärtänyt astua nuoruuttaa eli oli hurviton.

• Toisessa synnytyksessä polttoheikkoutta, minkä vuoksi kaksi viimeistä pentua tuli ulos vasta 

huomattavasti myöhemmin ja kuolleina.



Jos koira steriloitiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä?

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

50,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

50,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Haital l isen dominoiva käytös

Aggressi ivisuus ihmisiä kohtaan

Aggressi ivisuus tois ia koir ia kohtaan

Rauhattomuus, yl ivi lkkaus

Yliseksuaal isuus (uros)

Valeraskaudet (nart tu)

Karkai lu

Merkkai lu, pissaaminen sisät i lo issa

Jok in muu syy, mikä

Englanninsetter i  (KA:7.0, Hajonta:2.0) (Vastauksia:2)



Auttoiko sterilointi/kastrointi pääasialliseen ongelmaan?

77,8 %

11,1 %

11,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Englanninsetter i  (KA:1.33, Hajonta:0.67) (Vastauksia:9)



12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..

0,8 %

0,0 %

0,8 %

0,0 %

6,2 %

0,8 %

0,8 %

1,6 %

4,7 %

85,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Arkuutta tai pelkoa

Vihaisuutta ihmisiä kohtaan

Vihaisuutta tois ia koir ia kohtaan

Arvaamattomuutta

Eroahdistusta

Stereotyyppis tä käyttäytymistä

Yliseksuaal isuutta (uros)

Sisäsi isteyden puutetta

Jok in muu jokapäiväis tä elämää hankaloit tava ongelma 
käytöksessä, mikä

Koiral la ei esi inny täl lais ia käytösongelmia.

Englanninsetter i  (KA:9.44, Hajonta:1.59) (Vastauksia:129)



12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa.. -

Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma 

käytöksessä, mikä (Englanninsetteri)

• haukku kynnys matala

• Ääni herkkyyttä, tunneherkkyyttä. Heikko hermorakenne.

• Todella kuuma : pihalla juoksi koko ajan ja etsi lintuja.

• Tähdellä on todella voimakas riistavietti, joka suoraan sanottuna haittaa koko perhettä ja häntä 

itseään. Hän ei iltalenkillä osaa muuta kuin metsästää näin keväisin, kun linnut hyppivät 

pensaikoissa. Jos ei pidä tarkasti silmällä, Tähti lähtee hihnassa täysillä juoksemaan, ja häntä 

varmaan itseään sattuu ja taluttaja on myös vaarassa satuttaa itsensä. Tähti myytiin meille 

näyttelylinjaisena, mutta kyllä tämä yksilö on suoraan sanottuna lähes kelpaamaton kotikoiraksi. 

Onneksi hän on sisällä suht ok, mitä nyt tekee pahoja yksinollessa.

• Pelkää ukkosta ja uudenvuoden raketteja

• Epävarmuus, esim toisia koiria kohdatessa haukkuu (ei vihainen)



Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: 

(Englanninsetteri)

• Koira ei kykene tai halua pidättämään normaaleja aikoja vaan esim. yöllä on herättävä 
käyttämään sitä ulkona. Fyysistä vikaa ei ole löytynyt.

• Ei esiinny yhdessä muiden koirien seurassa, mutta on vaihtanut kotia eroahdistuksen vuoksi.

• kun ,joku tulee oli se vieras tai tuttu pitää aina haukkua

• Metsästys tai koetilanteessa ei tällaista käytöstä esiinny

• Toisten koirien kanssa tai yksin jäädessään söi (nieli mahaan kokonaisena) mm. sukkia, lapasia 
ja joskus kovempaakin tavaraa.

• hajottaa paikkoja

• Eroahdistusta on toisinaan ei päivittäin. On onneksi helpottanut iän- ja koulutuksen myötä.

• Pelkää kovia ääniä, pelkää jos perheen ihmiset ovat vihaisia tai surullisia, vaikka mitään 
ääniperäistä ei ihmisistä lähtisikään vaan tulkitsee tunteita kehollisesti. Tärisee, hakeutuu lähelle 
. Jännittää myös vieraita koiria, ei siedä iholle.

• Eroahdistus esiintyi vasta muuttaessa maalta kaupunkiin. Harjoittelulla eroahdistus saatiin kuriin, 
mutta kaikista rennoin koira on nimenomaan maalla, joten siellä se saa asua. Maalla ongelma ei 
esiinny ollenkaan.



Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: 

(Englanninsetteri)

• En tiedä, onko tyypillistä englanninsettereille yleisemminkin, mutta pentueesta usealla koiralla on 

ollut voimakasta eroahditusta. Tähti on nyt 1,5 v ja edelleen hän prostestoi yksinjäädessään, 

huolimatta pitkistä lenkeistä ja että hän on kotona yksin vain muutaman tunnin päivässä.

• Jännittäjätyyppi, kuolaa valuu hirveästi kun vieraita koiria tai hajuja. Kun tutustuu niin on sitten

himpun reippaampi. Toisiin tuntemattomiin koiriin saattaa ihastua eikä sitten jännitä eikä pelkää

yhtään.

• Sisäsiisteyden ongelma johtuu lähinnä siitä että esim aamulla ei pääse heti ulos kun herää. 

Kakka tulee aamulla heti kun herää.

• Vaatii ehdottomasti ruuan ajallaan, haukkuu, kunnes saa ruuan. Myös muita tapoja, jotka hyvin

rutinoituneita.



13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia?

1,6 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

98,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kuurous tai kuulon alentuma

Syringomyel ia

Epilepsia

Muu epi lepsian tapainen kour istelutaipumus, 
poissaolokohtaus tai tär inäkohtauksia

Selkäydinrappeuma, degenerat i iv inen myelopat ia (DM)

Jok in muu, mikä

Koiral la ei ole todettu hermostol l is ia sairauksia.

Englanninsetter i  (KA:6.91, Hajonta:0.74) (Vastauksia:129)



Lisätietoja: (Englanninsetteri)

• Ikääntymisen myötä kuulo heikkeni ja meni lähes täysin



Missä iässä hermostollinen sairaus todettiin?

0,0 %

0,0 %

50,0 %

0,0 %

50,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:4.0, Hajonta:1.0) (Vastauksia:2)



14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,8 %

99,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Maksan vajaatoiminta, "maksavika"

Munuaisten vajaatoiminta, "munuaisvika"

Haiman vajaatoiminta, "EPI"

Jok in muu, mikä

Koiral la ei ole todettu s isäel inten sairauksia.

Englanninsetter i  (KA:4.99, Hajonta:0.09) (Vastauksia:129)



14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia? - Jokin muu, mikä 

(Englanninsetteri)

• Haimatulehdus, johon koira menehtyi



Lisätietoja: (Englanninsetteri)

• Viimeinen vuosi oli toistuvia suolistotulehduksia, joita hoidettiin kortisonikuureilla (4kpl). Oireet 

muistuttivat koliittia eli ulosteissa limaisuutta ja sitten lopulta aina veriripulia. Koiran kunto 

heikkeni ja lopetti syömisen aina kunnon heikentyessä. Kuurin loputtua muutaman viikon 

kuluttua oireet alkoivat aina uudestaan.



Missä iässä sisäelinten sairaus todettiin?

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:5.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:1)



15. Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia?

0,8 %

1,6 %

0,0 %

0,8 %

0,0 %

96,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Soker itaut i ,  "diabetes mell i tus"

Kilpirauhasen vajaatoiminta, hypotyreoosi

Cushingin taut i ,  l isämunuaiskuoren l i ikatoiminta

Addisonin taut i ,  l isämunuaiskuoren vajaatoiminta

Jok in muu, mikä

Koiral la ei ole todettu hormonaalis ia sairauksia.

Englanninsetter i  (KA:5.88, Hajonta:0.68) (Vastauksia:129)



Missä iässä hormonaalinen sairaus todettiin?

0,0 %

0,0 %

25,0 %

0,0 %

75,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:4.5, Hajonta:0.87) (Vastauksia:4)



16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

97,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

IMHA, immuunihemolyytt inen anemia

Verenvuototaipumus, trombosytopenia

SLO, symmetr ical lupoid onychodystrophy …

Pannus/p lasmooma, krooninen pinnal l inen …

Perianaal i f is te l ia,  anaali furunkuloos i ,  …

Vaskuli i t t i ,  ver isuonitu lehdus

SLE, systeeminen lupus erytematosus

Perinnöl l inen hepati i t t i

SRMA, steroidirespons i iv inen meningi i t t i -ar ter i i t t i ,  …

Mastikator inen myosi i t t i ,  purul ihasten …

Tulehduksel l inen suol istosairaus, IBD, inf lammatory …

Jok in muu, mikä

Koiral la epäi l lään täl laista sairautta, mutta varmaa …

Koiral la ei ole todettu immuuniperäis iä sairauksia.

Englanninsetter i  (KA:13.92, Hajonta:0.47) (Vastauksia:129)



16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia? - Jokin 

muu, mikä (Englanninsetteri)

• Sikaripunkki pentuna



Missä iässä immuunijärjestelmän sairaus tai sen epäily todettiin?

33,3 %

0,0 %

33,3 %

33,3 %

0,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:2.67, Hajonta:1.25) (Vastauksia:3)



17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?

0,0 %

0,8 %

0,0 %

5,4 %

1,6 %

0,8 %

5,4 %

3,1 %

84,5 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Imusolmukesyöpä, lymfosarkooma, maligni lymfooma

Verisuonten kasvain, hemangiosarkooma

Perna- tai maksakasvain

Ihokasvain, hyvänlaatu inen

Ihokasvain, pahanlaatu inen

Luukasvain

Maitorauhaskasvain

Jok in muu, mikä

Koiral la ei ole todettu kasvainsairauksia.

Englanninsetter i  (KA:8.46, Hajonta:1.4) (Vastauksia:129)



17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia? - Jokin muu, mikä 

(Englanninsetteri)

• iäkäs koira lopetettiin lymfooma epäilyn, ja voimakkaan takajalan turvotuksen vuoksi.

• Histiosytooma kyljessä

• Nisäkasvain ja siitä syöpä

• Kerran poistettu rasvapatti



Kasvaimen laatu

40,0 %

33,3 %

26,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Hyvänlaatu inen

Pahanlaatu inen

Ei t iedossa

Englanninsetter i  (KA:1.87, Hajonta:0.81) (Vastauksia:15)



Missä iässä koiralla ensimmäisen kerran todettiin kasvain?

0,0 %

0,0 %

6,3 %

12,5 %

81,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Alle vuoden iässä

1-2-vuot iaana

3-4-vuotiaana

5-6-vuotiaana

7-vuotiaana tai myöhemmin

Englanninsetter i  (KA:4.75, Hajonta:0.56) (Vastauksia:16)



18. Onko koiralle viimeisen vuoden aikana määrätty antibioottia?

10,9 %

89,1 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

On Ei

Englanninsetter i  (KA:1.89, Hajonta:0.31) (Vastauksia:129)



Mihin vaivaan antibiootti määrättiin? (Englanninsetteri)

• Kennelyskä/pneumonia

• Haava silmässä

• Märkäkohtu ja hotspot

• Hengitystietulehdus

• Nisätulehdus

• Tulehtunut kynsi

• Korvatulehdus

• Histiosytooman leikkauksen jälkihoitoon

• Hännän haavaan

• Maitorauhaskasvainten poiston jälkihoitoon.

• Suolisto-ongelmiin yritettiin myös antibioottia.

• Suolistotulehdukseen, virtstietulehdukseen

• Tulehtunut paise takajalassa

• Ripuliin



19. Onko koiran terveys ollut odotustesi mukainen?

86,0 %

7,0 %

7,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyl lä

Ei,  koira on ol lut terveempi kuin osasin odottaa

Ei,  koira on sairastanut enemmän kuin odotin

Englanninsetter i  (KA:1.21, Hajonta:0.55) (Vastauksia:129)



20. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten koiran yleistä terveyttä?

72,9 %

19,4 %

6,2 %

1,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Koira on aina ol lut terve ja hyvinvoiva.

Koiral la ei ole ol lut  merk it täväst i  sairauksia.

Koira on sairastanut melko pal jon, mutta 
sairaus/sairaudet eivät ole haitanneet sen ark ielämää, 
hyvinvoint ia ja elämänlaatua  tai ovat ol leet 
lyhytkesto is ia.

Koira on sairastanut pal jon ja/tai sairaudet ovat 
vaikuttaneet merk it täväst i  sen hyvinvoint i in ja 
elämänlaatuun.

Englanninsetter i  (KA:1.36, Hajonta:0.67) (Vastauksia:129)



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Englanninsetteri)

• Osallistunut Lohen aineenvaihduntatutkimukseen, jossa todettu normaalit viitearvot.

• Koira on tullut talouteen kodinvaihtajana, eikä sen aiemmista oireista ole tarkkaa tietoa.

• Pra—4 kantajaksi testattu

Kyynäreet 2/1  virallinen tulos, ei oireita toistaiseksi.

• Koira on varsin arka kynsiä leikattaessa, vaikka kynsiä ei ole leikattu vakavasti liian lyhyeksi.

• Koiralle ei ole vielä tehty lonkka- ja kyynernivelkuvauksia

• miellyttävä, avoin, suorastaan erinomainen luonne!

• Nuorena todettu addison pysynyt lääkityksellä hallinnassa.

• Tässä rodussa ihmetellään suuresti miksi lonkka raja on b:t koska kyseisellä rodulla on kyllä c 

lonkkaista mutta paljon terveitä koiria vaikka ovat c lonkkaista.

• Ocd vasen olkavarsi

• Koira oli 7-vuotias kun jouduin lopettamaan. Nisäkasvaimet vaikka leikattiin niin levisi sisältä.



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Englanninsetteri)

• Koira on ollut muuten hyvin terve, paitsi irtopala täytyi leikata. Eli sen takia vastasin, että on 

sairastanut enemmän kuin odotin.

• Koira on terve ja kaksinkertainen kaksoisvalio. Sillä on astutettu ja saatu pentuja norjalaisten

narttujen sekä oman nartun kanssa. Rotujärjestölle se ei kuitenkaan ole kelvannut, vaikka

Suomessa saatetaan "jalostukseen" käyttää 0-koiria. Höpö höpö- touhua!

• Koira on terve. Terveitä yksilöitä saa ko jalostaa terveillä mehtäkoirilla. Niitä ei enää saa koska

järjestelmä tyrmää sen koska ei toimivia mehtä koiria saa käyttää jalostukseen. Vaan pitää

käyttää näitä muutamaa geeni testattua urosta. Mulla nuorena syttynyt ja pelaava koira omasta

emästä. Mut tämä rotu jää tähän jos siellä liitossa ja kerhossa on niin todella typerää sakkia

jalostuksen suhteen. Tai sitten pidän linjan itellä rekkaamattomana jälkikasvuna. Koittakaahan

herätä siellä jos haluatte terveitä koiria rekisteriin. Ei ole enää rekisteröity ko  muutama koira

vuodessa. Ja jos otetaan luvusta pois nämä pakko pennutukset kerhon kasvattajilta niin piisaa

yhdenkäden sormet vuodessa syntyneiden pentueiden määrään.



21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Englanninsetteri)

• Koira on ollut koko nuoruuden ja aikuisiän todella terve, eikä ole eläinlääkäriä oikeastaan tarvittu. 

PRA RCD4 todettiin noin 5-6 vuotiaana, mutta koira on nyt 11 vuotias ja näkee edelleen. 

Hämärässä on näkö heikentynyt, mutta valoisassa näkee edelleen tosi hyvin. Nisäkasvaimet

poistettiin 10 vuotiaana ja koira toipui leikkauksesta todella nopeasti.

• Viimeisin vastaus: koiran ensimmäiset vuodet eivät olleet hankalia, vasta pari viimeistä.

• Tähdellä on ollut ensimmäisen vuoden aikana kaksi kertaa kennelyskä/kova yskä, vaikka hänellä

on rokotus. Yskä kesti viikon ja vihreää räkää lensi kaaressa pitkin seiniä ja ovi sen aivastaessa.

• Kyynärnivelet kuvattu 0/1, ei ainakaan koiran tämän astisen elämän aikana ole aiheuttanut

ongelmia edes pitkään jatkuneessa rasituksessa (metsästys)

• Tämän koiran sisaruksilla on allergioita, iho-ja vatsaoireita, epilepsiaa ja korvatulehduksia. Oma 

koirani liikkuu paljon, nirsoilee välillä ruualle ja säikkyy helposti. Metsällä on sitten ihan eri koira, 

syttyy ja kuumuu mutta seuraa ohjeita hyvin, arkuudesta ei silloin ole tietoakaan.



• Kiitos kaikille vastanneille!

• VASTATKAA LISÄÄ JA TÄYDENTÄKÄÄ KUN 
TIEDOT MUUTTUVAT

• https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-
terveys/koiran-terveys/terveyskysely

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/terveyskysely

