
Ulkomaisten urosten pysyvät poikkeusluvat 
 
Tähän dokumenttiin on koottu rotujärjestöjen ilmoittamat pysyvät poikkeusluvat ulkomaisille uroksille. Pysyvä 
poikkeuslupa antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta jalostukseen, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle 
määriteltyjä PEVISA-ehtoja. 
 
Pysyvä poikkeuslupa koskee vain ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen uroksen sperman käyttöä (ei jos 
sperma kerätty Suomessa). Suomessa vieraileva tai täällä oleskeleva ulkomainen uros voidaan tarvittaessa joko tutkia 
PEVISA-ohjelman mukaisesti tai rotujärjestö voi esittää tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle. 
 

Rotu Poikkeus PEVISA-ohjelmasta Ehtoja 
päivitetty 

Airedalenterrieri Ei vaadita kyynärkuvausta tai silmätutkimusta. Kyynärkuvaamaton 
ulkomainen uros voidaan parittaa vain kyynärkuvaustuloksen 0 
saaneen nartun kanssa ja silmätarkastamaton ulkomainen uros vain 
perinnölisen kataraktan, PRA:n ja RD:n suhteen terveen nartun 
kanssa. 
Ulkomaisen uroksen englantilaiset lonkkalausunnot hyväksytään, jos 
koiran tulos on 16 pistettä tai vähemmän. 

1.1.2012 

Akita Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 1.1.2014 

Alaskanmalamuutti Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. 1.1.2013 

Amerikanakita Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 1.6.2009 

Amerikancockerspanieli Voimassa oleva silmätutkimus riittää ilman tunnistusmerkintää, 
poikkeuksena hyväksytään USA:ssa saatu (lopullinen) lausunto 7-
vuotiaana. Ei vaadita lonkka- eikä polvitutkimustulosta. 

22.1.2009 

Amerikanstaffordshirenterrieri 1.1.2013 alkaen: 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 lonkkaindeksi on vähintään 101 ja 
lonkkakuvaustulos vähintään C. 
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. 
Lisätty 10.9.2013: Silmätutkimustulosta ei vaadita. 
(31.12.2012 saakka: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.) 

10.9.2013 

Australianpaimenkoira Ei vaadita kyynärkuvaustulosta eikä silmätarkastukselle aseteta 
aikarajoitusta. 

14.11.2009 

Barbet Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. Jälkeläisrajoitus ja 
uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaista urosta. 

1.1.2010 

Beaucenpaimenkoira Ei vaadita kyynärkuvaustulosta.   

Belgianpaimenkoirat Kaikki muunnokset: ei vaadita silmätutkimustulosta eikä 
kyynärkuvaustulosta. Voidaan rekisteröidä 1 pentue ilman 
lonkkakuvaustulosta. 

22.6.2010 

Bichon frisé Ei vaadita silmä- eikä polvitutkimustulosta. 1.6.2010 

Bokseri Ei vaadita sydänkuuntelutulosta eikä selkälausuntoa. 29.1.2010 

Bordeauxindoggi 31.12.2014 saakka: Voidaan rekisteröidä 2 pentuetta ilman uroksen 
tutkimustuloksia, kolmannen pentueen kohdalla vaaditaan 
lonkkakuvauslausunto. 
1.1.2015 alkaen: Voidaan rekisteröidä yksi pentue ilman uroksen 
tutkimustuloksia, toisen pentueen kohdalla vaaditaan 
lonkkakuvauslausunto. 

 1.1.2015 

Bordercollie Ei vaadita lonkka-, kyynär- eikä silmätutkimustulosta. 1.1.2006 

Bourbonnaisinseisoja Ei vaadita lonkkakuvaustulosta. 1.7.2014 

Bouvier Ei vaadita kyynär- tai silmätutkimustulosta eikä luonteen 
testausta/arviointia tai käyttötulosta. 

1.1.2012 

Bretoni Ei vaadita silmätutkimustulosta.   

Brienpaimenkoira Rotujärjestö hyväksyy seuraavat silmätutk.lausunnot: 
-  voimassa oleva ERG-lausunto (ei osoita perinn.  
   katarakta tai PRA), tai 

13.6.2006 



-  DNA-testi hämäräsokeuden CSNB suhteen (ei sairas tai  
   kantaja), tai 
-  kliininen silmätutkimustulos (ei osoita perinn. katarakta tai  
   PRA), voimassa rodun PEVISA-ohjelman mukaisesti 

Bullmastiffi Vaaditaan astutushetkellä voimassa oleva lonkka- ja 
kyynärnivellausunto. 

1.1.2013 

Cane corso 31.12.2014 saakka: Ei vaadita kyynär- eikä silmätutkimustulosta. 
1.1.2015 alkaen: Ei vaadita silmätutkimustulosta.  

13.5.2014 

Cavalier kingcharlesinspanieli Ei vaadita polvi-, silmä- eikä sydäntutkimusta. 1.1.2010 

Chow chow Voidaan rekisteröidä 2 pentuetta ilman PEVISA-ohjelman mukaisia 
tutkimustuloksia. Seuraavien pentueiden kohdalla uroksen pitää 
täyttää PEVISA-vaatimukset. 

1.1.2011 

Cockerspanieli Ei vaadita tutkimustuloksia. 11.4.2007 

Dalmatiankoira FCI-maan ulkopuolella asuvan kohdalla ei vaadita 
lonkkakuvaustulosta. 

1.1.2010 

Dobermanni Pitää täyttää vain PEVISA-ohjelman lonkkaniveldysplasiaa koskevat 
ehdot. 

1.1.2015 

Dogo argentino Voidaan rekisteröidä 2 pentuetta ilman uroksen tutkimustuloksia, 
kolmannen pentueen kohdalla vaaditaan PEVISA-tutkimukset. 

1.1.2007 

Englanninspringerspanieli Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä silmätarkastustulosta. 12.1.2010 

Espanjanmastiffi Voidaan rekisteröidä 2 pentuetta ilman uroksen tutkimustuloksia, 
kolmannen pentueen kohdalla vaaditaan lonkka- ja 
kyynärkuvauslausunto. 

13.5.2014  

Estrelanvuoristokoirat Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 1.9.2010 

Islanninlammaskoira Ei vaadita polvitutkimusta. 1.7.2012 

Isomünsterinseisoja Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. 1.1.2011 

Jackrussellinterrieri Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.   

Kaukasianpaimenkoira Ei vaadita kyynär- ja lonkkakuvaustuloksia seuraavassa 
tapauksessa: Uros rekisteröity sellaisessa maassa, jossa ei vaadita 
kyynär- ja lonkkakuvaustuloksia, eikä uroksen suvussa ole 
viimeisessä kolmessa polvessa suomalaisia koiria. 

30.4.2007 

Kiharakarvainen noutaja Vaaditaan lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto, mutta 
lausuntojen ei tarvitse olla virallisia eikä silmätarkastuslausunnon 
voimassa  (eli TM voi puuttua, hyväksytään myös esim. brittiläiset 
lonkkalausunnot). 

1.1.2013 

Kultainen noutaja Ei vaadita lonkka-, kyynärkuvaus- eikä silmätutkimustulosta.   

Kuvasz Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.            2.5.2011 

Kääpiöpinseri Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 18.5.2009 

Kääpiösnautseri Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 1.1.2011 

Labradorinnoutaja Ei vaadita lonkka-, kyynärkuvaus- eikä silmätutkimustulosta.   

Lagotto romagnolo Ei vaadita silmätarkastuslausuntoa. 1.1.2015 

Leonberginkoira Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.   

Maremmano-abruzzese Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. 10.10.2011 

Mudi Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 2.5.2011 

Mäyräkoirat Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 5.8.2011 

Newfoundlandinkoira Ulkomaiset lonkkanivel- ja kyynärniveldysplasiatulokset 
hyväksytään, myös esim. brittiläiset ja australialaiset tulokset. Ei 
tarvita sydäntutkimustulosta. 

1.1.2015 

Owczarek podhalanski Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. 1.1.2014 

Partacollie Vaaditaan lonkkakuvaustulos, mutta englantilainen tulos kelpaa 
siten, että raja arvo on englantilaisen skaalan mukaan yhteensä 11 
pistettä. Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. 

31.3.2007 

Pitkäkarvainen collie PEVISA-ohjelman vaatimukset eivät koske ulkomaisia uroksia.  
31.12.2013 saakka: Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä 
silmätutkimustulosta. 

1.1.2014 

Pitkäkarvainen saksanseisoja Ei vaadita silmätarkastustulosta. 1.1.2011 



Puli Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.             2.5.2011 

Pumi Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 2.5.2011 

Pyreneittenkoira Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 1.1.2008 

Pyreneittenmastiffi Voidaan rekisteröidä 3 pentuetta ilman uroksen tutkimustuloksia. 1.1.2010 

Rhodesiankoira Ei vaadita kyynärkuvaustulosta.   

Rottweiler Ei vaadita silmätulosta, luonnetestiä tai MH:ta. Lupa ei kuitenkaan 
koske ruotsalaisia tai norjalaisia uroksia. Luonnearvioksi Ruotsista 
hyväksytään MH-tulos tai KORAD-titteli ja Norjasta MH-tulos, ei 
muita luonnetestejä. 

14.3.2013 

Saksanpaimenkoira Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. Mikäli ulkomaisella uroksella ei ole 
Kennelliiton indeksiä, huomioidaan mahdollinen ulkomainen indeksi. 
Saksalainen indeksi huomioidaan arvona 100 + (100-X), missä X on 
saksalainen indeksi. Jos ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty 
indeksiä, saa sitä käyttää koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 
101. 

1.1.2010 

Serra de airesinpaimenkoira Ei vaadita lonkkakuvaustulosta 1.1.2013 

Shetlanninlammaskoira Ei vaadita lonkkakuvaustulosta. 1.1.2010 

Shiba Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 1.1.2015 

Sileäkarvainen collie PEVISA-ohjelman vaatimukset eivät koske ulkomaisia uroksia.  
31.12.2013 saakka: Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä 
silmätutkimustulosta. 

1.1.2014 

Slovakiancuvac Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 1.6.2009 

Spinone Italiassa asuvilta ja Italian kennelliiton rekisterissä olevilta uroksilta ei 
vaadita lonkkakuvauslausuntoa. 

22.6.2010 

Staffordshirenbullterrieri Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.  

Suomenajokoira Ei vaadita lonkkakuvaustulosta 1.3.2014 

Tanskandoggi Ei vaadita kyynärnivelkuvauslausuntoa. 1.1.2012 

Tiibetinmastiffi Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.   

Tsekinpaimenkoira Ei vaadita kyynärnivelkuvaus- eikä selkälausuntoa. 1.6.2015 

Valkoinenpaimenkoira Voidaan rekisteröidä 2 pentuetta ilman uroksen tutkimustuloksia ja 
ilman uroksen luonnetta testaavia tutkimustuloksia. 

1.6.2010 

Vanhaenglanninlammaskoira Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. 27.11.2006 

Walesinspringerspanieli Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä silmätarkastustulosta. 1.1.2014 

Welsh corgit Ei vaadita PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia. 1.1.2013 

 


