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PERINNÖLLISTEN VIKOJEN JA SAIRAUKSEN 
VASTUSTAMISSÄÄNTÖ (PEVISA-sääntö) 
 
Voimassa 1.1.2009 alkaen 
Hyväksytty Suomen Kennelliiton hallituksessa 28.2.2008 
Hyväksytty Suomen Kennelliiton valtuustossa 30.11.2008 
Korvaa valtuuston 20.11.1993 hyväksymän Periytyvien vikojen ja sairauksien 
vastustamisohjelman 
 
1. Yleistä 
 
Perinnölliset viat ja sairaudet ovat osittain tai kokonaan koiran perimän säätelemiä 
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat heikentävästi koiran hyvinvointiin, suorituskykyyn tai 
jalostuskelpoisuuteen. 
 
Vapaaehtoisuuteen perustuva perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustaminen 
koskee kaikkia rotuja. Jos vapaaehtoisella vastustamisella ei päästä toivottuun 
tulokseen, on Suomen Kennelliitolla (jäljempänä Kennelliitto) perinnöllisille vioille ja 
sairauksille vastustamisohjelma (PEVISA). 
 
PEVISA-ohjelman tavoitteena on: 
 
1. ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien 

leviämistä rodussa, jotka 
- alentavat koiran elinkykyä tai –toimintoja 
- aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen 
- vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta 
 

2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten 
geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä. 
 
PEVISA-ohjelmassa asetetaan jalostukseen liittyviä lisäehtoja pentueen rekisteröinnille.  
 
Ohjelman mukaiset tutkimustulokset ovat julkisia, jolloin ne ovat Kennelliiton, 
rotujärjestöjen, yksittäisten kasvattajien ja koiranomistajien käytössä. 
 
2. Ohjelman laatiminen ja hyväksyminen rotujärjestössä 
 
Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. 
 
Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva Jalostuksen 
tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. 
 
Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä 
rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on 
PEVISA-ohjelma hyväksyttävä sen yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön 
yleiskokouksen käsittelyä. Jos rodulla ei ole virallista rotua harrastavaa yhdistystä, tulee 
rotujärjestön kuulla rotuyhdistystä PEVISA-ohjelmaa valmisteltaessa. 
 
Ohjelman käsittelevän yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsussa tulee kirjata 
sanatarkasti päätettäväksi esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma.  
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3. Ohjelman hyväksyminen Kennelliitossa 
 
Rotujärjestön on toimitettava rotukohtaista PEVISA-ohjelmaa koskeva kirjallinen anomus 
ja rotujärjestön yleiskokouksessa hyväksytty ohjelma Kennelliiton hallitukselle, joka 
päättää rodulle hyväksytystä ohjelmasta, siitä milloin ohjelma tulee voimaan ja ohjelman 
voimassaoloajan.  
 
Kennelliitto ei hyväksy rajoittavampaa ohjelmaa kuin mitä kokouskutsussa on esitetty.  
Kennelliitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä lieventää rotujärjestön esittämää 
ohjelmaa. 
 
Rotukohtainen PEVISA-ohjelma päättyy ohjelman voimassaoloajan umpeuduttua, jos 
uutta PEVISA-anomusta ei ole käsitelty ja hyväksytty. Rotukohtainen PEVISA-ohjelma 
voi olla kerrallaan voimassa korkeintaan viisi vuotta.  
 
Hallitus voi siirtää päätösvaltansa rotukohtaista PEVISA-ohjelmaa koskevissa asioissa 
alaiselleen toimikunnalle. Mikäli rotujärjestö on tyytymätön ao. toimikunnan päätökseen, 
on sillä oikeus tehdä asiasta valitus Kennelliiton hallitukselle. Mikäli rotujärjestön esitys 
PEVISA-ohjelmaksi ei kaikilta osiltaan noudata PEVISA-sääntöä, viedään päätös aina 
hallituksen vahvistettavaksi. 
 
4. PEVISA-ohjelman keskeyttäminen ja muuttaminen 
 
Voimassa oleva rotukohtainen PEVISA-ohjelma voidaan keskeyttää tai muuttaa vain 
rotujärjestön aloitteesta. Keskeytys tai muutos tulee käsitellä rotuyhdistyksissä samalla 
menettelyllä kuin hyväksyminen ennen kuin keskeytystä tai muutosta voidaan esittää 
Kennelliitolle. Ohjelman keskeyttämistä tai muuttamista tulee anoa kirjallisesti ja 
keskeyttämiselle tai muuttamiselle tulee esittää perusteltu syy. Keskeyttäminen tai 
muuttaminen käsitellään Kennelliiton hallituksessa tai toimikunnassa, jolle hallitus on 
siirtänyt asiassa päätösvaltansa. 
 
5. Muut ohjeet  
 
Rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-
ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti. Hyväksytty ohjelma tulee 
julkaista rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen julkaisussa ja mahdollisesti 
myös internetsivuilla, jossa ohjelman tulisi olla pysyvästi nähtävillä. Hyväksytty ohjelma 
tulee toimittaa postitse yhdistyksen jäsenelle sitä pyydettäessä. 
 
Tätä PEVISA-sääntöä täydentävät ohjeet rotujärjestölle (PEVISA-ohje ja JTO-ohje 
mallirunkoineen) hyväksyy Kennelliiton hallitus. Kennelliiton hallitus voi lisäksi antaa 
rotujärjestölle sairauskohtaisia ohjeita, joissa kerrotaan tarkemmin tietyn sairauden 
valvonnan käytännön toimista. 
 
Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus poiketa tästä säännöstä, 
jolloin sen tulee tiedottaa poikkeamasta valtuustolle. 


