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Rotukohtaisen PEVISA-ohjelman  
valintamahdollisuudet

Rotu/rodut:

HD Kuvaus aikaisintaan 12 kk 18 kk 24 kk iässä

Raja-arvo B C     (Vähimmäisvaatimus D koskee kaikkia rotuja)  

Tuloksen ______ saanut koira on paritettava tuloksen ______ saaneen koiran kanssa,

ja   tai     yhdistelmän indeksien keskiarvon on oltava vähintään 101 (jos rodulle lasketaan indeksi)

ED Kuvaus aikaisintaan 12 kk 18 kk 24 kk iässä

Raja-arvo 0 1     (Vähimmäisvaatimus 2 koskee kaikkia rotuja) 

Tuloksen ______ saanut koira on paritettava tuloksen ______ saaneen koiran kanssa,

ja   tai     yhdistelmän indeksien keskiarvon on oltava vähintään 101 (jos rodulle lasketaan indeksi)

Kyynärnivelen inkongruenssilausunto (matalaraajaiset ja pienikokoiset rodut)

Olkanivelen osteokondroosilausunto

Selkä- 
tutkimus- 
lausunto

VA LTV IDD SP

Raja-arvo SP1 SP2     (Vähimmäisvaatimus SP3 koskee kaikkia rotuja)

Tuloksen ______ saanut koira on paritettava tuloksen ______ saaneen koiran kanssa
Patella- 
luksaatio- 
lausunto

Raja-arvo  0 1 2     (Vähimmäisvaatimus 3 koskee kaikkia rotuja)

Tuloksen ______ saanut koira on paritettava tuloksen ______ saaneen koiran kanssa
Sydämen 
auskultaatio- 
lausunto 

Tutkimus aikaisintaan ______ kk iässä        Lausunto on voimassa ______ kk

Mikäli sivuääni, edellytetään laajan rodunomaisen sydäntutkimuksen suorittamista

Laaja rodunomainen sydäntutkimus näiden sairauksien varalta: SAS  PS  MMVD  DCM

Koira ei saa osoittaa merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta

Silmä- 
tarkastus- 
lausunto 

Tutkimuksen alaikäraja  12 kk             Lausunto on voimassa ______ kk 

Seuraavat sairaudet sulkevat koiran jalostuksesta:  Perinnöllinen kaihi PRA gRD tRD

PHTVL/PHPV asteet 2–6 LL   CEA coloboma/ablaatio/vakava muutos Keratiitti

Diagnoosin ___________________________________ saanut koira on paritettava ko. sairauden suhteen terveen koiran kanssa

Silmätarkastus- ja gonioskopialausunto Tutkimuksen alaikäraja ______ kk        Lausunto on voimassa ______ kk

Syringomyelialausunto Tutkimuksen alaikäraja 18 kk 24 kk 30 kk

Kuulotutki- 
muslausunto

Toispuoleisesti kuuron koiran parituskumppanin oltava normaalisti kuuleva

Molemmilla vanhemmilla oltava normaali kuulo

Kävelytestilausunto        Koiran on läpäistävä testi

Geenitesti- 
tulos

Seuraavien mutaatioiden osalta (jolloin vähintään toisen osapuolen on aina oltava geneettisesti normaali): 

Käyttäyty- 
misen 
arviointi- 
tulos (vähintään  
yksi valituista)

LT suoritettu  MH suoritettu Käyttäytymisen jalostustarkastus suoritettu

Muu tulos seuraavasti:

Rodun- 
omainen 
koetulos

Koetulos seuraavasti:

Monimuo- 
toisuutta  
ylläpitävä  
ehto

Rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärä _____ pentua / koira uros,

joista korkeintaan _____ pentua alle _____vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta

Yhdistelmän sukusiitosaste korkeintaan _____ % / _____ sukupolvea (Kennelliiton tiedossa olevat sukupolvet)

Astutushetkellä vaadittava vähimmäisikä:      nartuilla _____ kk uroksilla _____ kk
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Ulkomailla tapahtuvien astutusten ja tuontispermalla tapahtuvien siemennysten 
kohdalla huomioidaan seuraava Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mahdollistama 
toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: 
 
Lonkkakuvauslausunnon asemesta hyväksytään myös PENNHIP tulos DI(=Distraction 
Index) <0.49 ja merkinnällä “No radiographic evidence of DJD” (NO), jolloin urosta 
voidaan käyttää nartulle, jonka oma lonkkakuvaustulos on vähintään C ja lonkkaindeksi 
vähintään 101. Jos uroksella ei ole lonkkakuvaustulosta, vaaditaan että nartun 
lonkkakuvaustulos on A tai B ja lonkkaindeksi 101 tai parempi. Jos uroksella ei ole 
kyynärkuvaustulosta, vaaditaan että nartun kyynärkuvaustulos on 0/0. 
 
Silmätutkimustulosta ei vaadita. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien 
värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä (JTT 9/14). On 
kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä 
homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava).  
 
Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä: 
sininen – sininen 
sininen – sininen fawn 
sininen fawn – sininen fawn 
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