KENNELLIITON JALOSTUSTARKASTUSOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 28.4.2015, voimassa 1.6.2015 alkaen.
Päivitetty JTT 19.9.2017.
Suomen Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten rekisteröityjen koirien kasvattamista
ja käyttöä. Lisäksi Kennelliitto edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan,
rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasvattamista.
Jalostustarkastuksen tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran ulkomuodosta ja
käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran
ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen
tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin. Rotujärjestö määrittelee ja julkaisee rodun
ihannetulokset.
Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen
Osallistumisoikeus on koirilla, jotka on rekisteröity FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä ja jotka ovat
FCI:n tai Pohjoismaisen Kennelunionin PKU:n hyväksymää rotua. Tarkastus voidaan tehdä myös
rotuunotettaville koirille ja sellaisille koirille/roduille, joille anotaan Kennelliiton rekisteröintiä. Ulkomuodon
jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk ja käyttäytymisen jalostustarkastukseen
osallistuvan koiran 24 kk. Koira voi osallistua useampaan tarkastukseen. Koiran tulee täyttää Kennelliiton
voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset. Jalostustarkastuksissa noudatetaan Kennelliiton
antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä.
Jalostustarkastukseen ei saa osallistua
- sairas koira
- narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.
Jalostustarkastukseen osallistuvalla koiralla ei saa olla kuonokoppaa tai -pantaa.
Jalostustarkastuksen suorittamisesta vastaa rotujärjestö tai sen alaisuudessa rotua harrastava yhdistys tai
rotuyhdistys, joka nimeää jalostustarkastajat ja järjestää tarkastustilaisuuden tarvittavine toimihenkilöineen ja
tarpeistoineen.
Ulkomuodon jalostustarkastuksen voi suorittaa rotujärjestön nimeämä rodun arvosteluoikeudet omaava
ulkomuototuomari yksin, tai kaksi rotujärjestön nimeämää muuta ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä.
Käyttäytymisen arvioinnin suorittaa yhdessä kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on suorittanut
Kennelliiton jalostustarkastajakoulutuksen. Kennelliiton hyväksymällä tavalla koulutettu vastaava toimitsija
vastaa tarkastuksen suorituksen kulusta. Suositus on, että tarkastajina käytetään samoja henkilöitä, jotta eri
tarkastuskertojen väliset tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia.
Rotujärjestö säilyttää jalostustarkastustiedot ja toimittaa ne Kennelliittoon annettujen ohjeiden mukaisesti
viimeistään kuukauden kuluttua jalostustarkastuksesta. Jalostustarkastustulokset ovat virallisia ja julkisia.
Kennelliitto hyväksyy uroksen kivestodistukseksi jalostustarkastuksessa normaaleiksi todetut kivekset.
Jalostustarkastuksessa voidaan tehdä siirto rodusta tai rotumuunnoksesta toiseen näyttelysääntöjä
täydentävissä ohjeissa listatuilla roduilla. Siirto edellyttää, että tarkastuksen tekee ulkomuototuomari ja
tarkastuksen yhteydessä täytetään ”Siirto rodusta toiseen” -lomake.

Mikäli koiralla on jokin tarkastukseen vaikuttava vamma, voidaan siitä esittää Kennelliiton vahvistama
eläinlääkärintodistus. Tieto todistuksesta ja vammasta kirjataan jalostustarkastuslomakkeeseen.
Ilmoitus vihaisesta käyttäytymisestä
Jalostustarkastajan, ulkomuototuomarin tai vastaavan toimitsijan on tehtävä ilmoitus koiran vihaisesta
käyttäytymisestä, jos koira tästä syystä on hylätty tai poistettu/suljettu jalostustarkastuksesta. Jos koira on
tarkastusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökännyt tai käynyt kiinni ihmiseen tai toiseen koiraan
tai käyttäytynyt muutoin uhkaavasti, ilmoituksen tekee ensisijaisesti se henkilö, joka itse tai jonka koira on
joutunut edellä kuvatun käyttäytymisen kohteeksi. Toissijaisesti ilmoituksen voi tällaisessa tapauksessa
tehdä vastaava toimitsija.
Ilmoitus laaditaan tarkastuksen aikana Kennelliiton lomakkeelle, joita järjestävän yhdistyksen on pidettävä
saatavilla tarkastuspaikalla. Ilmoitus toimitetaan Kennelliittoon heti tarkastuksen päätyttyä.
Koirasta annettu tarkastustulos:
Jalostustarkastus suoritettu
Ulkomuoto
Koirassa ei ole havaittu rotumääritelmään verraten hylkääviä virheitä tai puutteita ja koiran arvioidut
ominaisuudet vastaavat jalostustavoitteita. Koiralla voi kuitenkin olla jalostuksellisesti merkityksettömiä
tai vähämerkityksellisiä puutteita.
Koiralla voi olla myös jalostuksessa huomioitavia selkeitä yksittäisiä virheitä tai puutteita, jotka ovat
kokonaisuuden tai jalostuksen kannalta merkityksellisiä. Virheet eivät kuitenkaan saa olla sellaisia,
jotka heikentävät koiran hyvinvointia tai elämänlaatua.
Käyttäytyminen
Käyttäytymisen virheet tai puutteet eivät saa olla suuria. Koira ei saa olla arka tai vihainen.
Jalostustarkastus hylätty
Ulkomuoto
Koira on selvästi ei-rodunomainen. Koirassa on yksi tai useampi sellainen rotumääritelmän vastainen
tai muu vakava virhe, joka haittaa koiran terveyttä tai yleistä hyvinvointia ja jolla on jalostuksellista
merkitystä.
Käyttäytyminen
Koira voidaan hylätä, jos se on selkeästi arka tai vihainen tai se on saanut tarkastuksessa sellaisen
arvion, jonka rotujärjestö on ihanneprofiilissa määritellyt hylkääviksi. Koira voidaan myös hylätä, jos
sillä havaitaan sellaista epänormaalia häiriökäyttäytymistä, jolle ei ole arviointilomakkeessa
kirjauskohtaa. (JTT 9/2017).
Jalostustarkastus keskeytetty
Koiraa ei voi arvioida kaikkien ominaisuuksiensa osalta tai koiran jalostustarkastus on jouduttu
keskeyttämään muusta syystä.
Jalostustarkastuksen uusiminen
Mikäli jalostustarkastus on hylätty, voi koira osallistua uuteen tarkastukseen aikaisintaan kuuden kuukauden
kuluttua edellisestä. Mikäli jalostustarkastus on keskeytetty, ei koiran uusintaosallistumiselle ole aikarajaa.
Poikkeustapaukset
Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus erittäin painavista syistä yksittäisessä
poikkeustapauksessa myöntää erivapaus tämän ohjeen määräyksistä.
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