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Kennelliiton hallituksen 5.5.2022 hyväksymä.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta
astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Lieventyneitä ehtoja voidaan kuitenkin soveltaa takautuvasti.
Määräyksistä voidaan poiketa Kennelliiton hallituksen päätöksellä.
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1

Määritelmät

Astutustodistus Uroksen omistajan tai jalostusoikeuden haltijan allekirjoittama todistus tapahtuneesta
astutuksesta.
BLUP-indeksi ennuste koiran geneettisestä tasosta (jalostusarvosta) tietyssä ominaisuudessa.
DNA-tunniste Koiralta otettuun DNA-näytteeseen perustuva yksilöllinen ”DNA-sormenjälki”.
EJ-rekisteri Ennen 1.1.2023 käytetty Kennelliiton Ei Jalostukseen -rekisteri koirille, jotka ovat
jalostuskiellossa. FI-rekisterin liitännäisrekisteri.
ER-rekisteri Kennelliiton erikoisrekisteri, FI-rekisterin liitännäisrekisteri. ER-rekisteröidylle koiralle ei
välttämättä merkitä FCI:n ulkopuolisen rekisterin sukutaulutietoja.
Export Pedigree/Certified Pedigree Ulkomaisen FCI:n jäsenmaan tai FCI:n sopimuskumppanin myöntämä
polveutumistodistus. Voi olla erillinen tai liittyä koiran alkuperäiseen rekisteritodistukseen.
FCI, Fédération Cynologique Internationale Kansainvälinen kennelkeskusjärjestö, johon Suomen
Kennelliitto kuuluu (http://www.fci.be/).
FCI:n ohjesääntö Standing Orders of the FCI
FCI:n ulkopuolinen rekisteri Muu kuin FCI:n tunnustama rekisteri.
FCI:n tunnustama rekisteri FCI:n jäsenmaiden ja FCI:n sopimuskumppaneiden viralliset rekisterit
FI-rekisteri (aikaisemmin FIN/SF) Kennelliiton virallinen, FCI:n hyväksymille roduille tarkoitettu rekisteri
(rotukirja, studbook) koirille.
Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) Kennelliiton hyväksymä rotukohtainen jalostusstrategia.
Jalostuskielto Estää kiellon aikana tapahtuneesta astutuksesta syntyneen pentueen rekisteröinnin.
Jalostuslaina Koira, jonka jalostusoikeuden omistaja on luovuttanut toiselle henkilölle, ks. myös
Ulkomainen jalostuslaina.
Kaksoisastutus Nartun astuu tarkoituksella tai tahattomasti saman kiiman aikana useampi uros.
Kasvattaja Henkilö/henkilöt, joka omistaa/omistavat pentueen emän tai on/ovat emän jalostusoikeuden
haltija/haltijat. Tekee pentueilmoituksen.
Kasvattajasitoumus Allekirjoittajat sitoutuvat koiranpidossaan ja koirankasvatuksessaan noudattamaan
Kennelliiton määrittelemiä periaatteita. Allekirjoitus on edellytys kennelnimen saamiselle.
Keinosiemennys Eläinlääkärin tuore-, siirto- tai pakastespermalla suorittama nartun siemennys.
Keinosiemennyksestä on olemassa erillinen ohje.
Kennelliiton koirarekisteri Kennelliiton virallinen, FCI:n ja Kennelliiton hyväksymille roduille tarkoitettu
rekisteri.
Kennelnimi FCI:n kasvattajalle myöntämä nimi, jota käytetään koiran nimen etuliitteenä. Samalla
kasvattajalla voi olla vain yksi kennelnimi ja samalla kennelnimellä korkeintaan kolme haltijaa.
Kivestodistus Hyväksytty näyttelytulos, eläinlääkärin todistus tai virallisen ulkomuodon
jalostustarkastuksen lausunto siitä, että uroksella on yli yhdeksän kuukauden iässä normaalit kivekset.
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Liitännäisrekisteri (appendix) Kennelliiton FI-rekisterin oheisrekisteri (ER-rekisteri), jonka FCI on
hyväksynyt.
Omakoira-mobiilisovellus Mobiililaitteilla toimiva Kennelliiton jäsenpalvelu.
Omakoira-palvelu Internet-selaimella toimiva Kennelliiton jäsenpalvelu.
Omistajailmoitus Koiran rekisteritodistuksen liitteenä oleva lomake, jolla koiran omistajatiedot ilmoitetaan
kennelliittoon. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköisenä.
Omistajanmuutos Koiran entisen ja uuden omistajan ilmoitus koiran omistajuuden muutoksesta.
Omistajatieto Kennelliittoon ilmoitettu koiran omistajatieto, jossa on omistajan osoitetiedot. Omistajatieto
ei ole julkinen ilman omistajan suostumusta.
Omistajatodistus Kennelliiton tietokantaan merkitylle henkilölle luovutettava todistus koiran
omistajuudesta.
Pakastesperma Ulkomaisen tai suomalaisen uroksen siemenneste, joka on säilötty pakasteena.
Pentue Vähintään seitsemän viikon ikäiseksi elävä, samassa synnytyksessä samasta emästä syntynyt yksi tai
useampi pentu.
Pentueilmoitus Kasvattajan/kasvattajien tekemä ilmoitus syntyneen pentueen rekisteröimiseksi.
PEVISA-ehdot Rotukohtaiset rekisteröintiehdot perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamiseksi.
Poikkeuslupa Ennen astutusta saatu lupa poiketa rotukohtaisista tai yleisistä rekisteröinnin ehdoista.
Polveutumisen varmistaminen DNA-näytteen perusteella tehty varmistus koiran polveutumisesta.
Raja-arvo PEVISA-ehdoissa asetettu terveystutkimustuloksen raja jalostukseen käytettäville koirille.
Rekisteritodistus Kennelliiton kirjallinen dokumentti koiran rekisteröinnistä.
Rekisteröintikielto Kennelliiton asettama väliaikainen tai pysyvä kielto rekisteröidä koiria Kennelliiton
ylläpitämiin rekistereihin.
Rekisteröintitodistus (Registration Certificate) Vientitodistus, ulkomaisen FCI:n jäsenmaan tai FCI:n
sopimuskumppanin myöntämä todistus liitännäisrekisteriin merkitylle koiralle.
Rotujärjestö Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys, jolle Kennelliitto on myöntänyt rotujärjestöoikeudet.
Rotukohtaiset erityisehdot Rotuja koskevia rajoituksia tai poikkeamisia yleisestä koirarekisteriohjeesta.
Rotumuunnos Saman rodun eri muunnokset, joilla kaikilla on sama rotumääritelmä.
Rotumääritelmä Kennelliiton rekisteröimien rotujen hyväksytty virallinen kuvaus rodusta.
Roturisteytys Kahden eri rodun välinen risteytyspentue, jolle Kennelliiton hallitus on myöntänyt
poikkeusluvan.
Rotuunotto Toimintatapa, jossa ER-rekisteriin voidaan merkitä koiria, joiden polveutumista ei tunneta.
Sperman omistaja Uroksen omistaja/jalostusoikeuden haltija tai taho, jolle uroksen
omistaja/jalostusoikeuden haltija on luovuttanut sperman käyttöoikeuden.
Sukutaulu Vähintään kolme sukupolvea käsittävä taulukko koiran FCI:n tunnustamassa rekisterissä olevista
esivanhemmista.
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T-box-mutaatio Geenimuutos, joka aiheuttaa useilla roduilla luonnontöpöhännän.
Tiheä pennutus Nartun pentueiden syntymän väli on alle 10 kuukautta.
Tunnistusmerkintä Koiran tunniste, joka voi olla joko mikrosiru tai tatuointi.
Tunnistusmerkintätodistus Todistus tunnistusmerkityille koirille, joita ei voida ottaa Kennelliiton
koirarekisteriin.
Tunnistusmerkintätietokanta Kennelliiton tietokanta tunnistusmerkintätodistuksen saaneille koirille.
Tuontikoira Ulkomailla syntynyt koira, joka merkitään Kennelliiton koirarekisteriin.
Ulkomainen jalostuslaina Koira, jonka omistaja/omistajat asuvat ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on
luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle.
Ulkomainen jalostusuros Omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla.
Valtuutusavain Omakoira-palvelussa tarvittava tunnus koiran omistajailmoitukseen tai omistajan
muutokseen.
Virallinen jalostustarkastus Kennelliiton jalostustarkastus tai muu rotujärjestön esityksestä hyväksytty
jalostustarkastus.
Yleinen jalostusstrategia Kennelliiton valtuuston hyväksymä, kaikkia rotuja koskeva jalostuksen
suuntaviivat määrittävä ohjelma.
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2
2.1

Kennelliiton ylläpitämät rekisterit
Koirarekisterit

Kennelliitto voi tallentaa sähköiseen rekisteriin koiriin ja niiden jalostuskäyttöön liittyvät tiedot. Kennelliiton
koirarekisterin sisällöstä päättää Kennelliiton hallitus.
Kasvattajan/omistajan on esitettävä Kennelliiton mahdollisesti vaatimat, rekisteröinnin kannalta
tarpeelliset lisäselvitykset.

2.1.1 FI-rekisteri

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry (jäljempänä Kennelliitto) pitää FI-rekisteriä tunnustettua
rotua olevista koirista (vuoden 2009 alusta tunnus FI, aiemmin tunnukset FIN ja SF).
Rotu katsotaan tunnustetuksi, kun Fédération Cynologique Internationale (FCI) on hyväksynyt sen
rotumääritelmän.
FI-rekisteriin merkitään ainoastaan pentueita, joiden kaikki esivanhemmat kolmessa polvessa ovat joko FIrekisterissä, ER-rekisterissä tai niitä vastaavassa FCI:n tunnustamassa rekisterissä.

2.1.2 ER-rekisteri

Kennelliitto pitää erikoisrekisteriä (ER-rekisteriä) koirille, jotka eivät täytä FI-rekisteröintiehtoja. ER-rekisteri
on FCI:n ohjesäännön artiklan 20 mukainen FI-rekisterin liitännäisrekisteri.
Jos Suomeen tuotavalla uudella rodulla ei ole FCI:n hyväksymää rotumääritelmää, rodun rekisteröinti ERrekisteriin voidaan hyväksyä Kennelliiton hallituksen päätöksellä.

2.1.3 FCI:n ulkopuoliset rekisterit

Kennelliitto ylläpitää FCI:n ulkopuolisia rekistereitä. Näihin merkitään koiria/pentueita, jotka eivät täytä
FI/ER-rekisteröinnin ehtoja tai joita ei muusta syystä voida rekisteröidä FCI:n hyväksymiin rekistereihin.
Näille rekistereille on erillinen ohje.

2.2

Omistajatieto

2.3

Tunnistusmerkintätodistus

Suomessa rekisteröidylle/rekisteröitävälle koiralle voidaan tallentaa korkeintaan kolme henkilöä
omistajiksi. Kennelliitto merkitsee omistajaksi luonnollisia henkilöitä, ei oikeushenkilöitä (esim. osakeyhtiö).
Monirotuisen tai rekisteröimättömän koiran omistaja voi ilmoittaa koiran omistaja- ja
tunnistusmerkintätiedot Kennelliittoon. Tiedot tallennetaan tunnistusmerkintätietokantaan. Omistajalle
lähetetään maksullinen tunnistusmerkintätodistus.

3
3.1

Rekisteröinnin yhteydessä tehtävät merkinnät sekä rekisteröinnin asiakirjat
Rekisteritodistus

Koiralla voi olla vain yksi rekisteritodistus. Rekisteritodistus kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Kennelliiton rekisteritodistuksen sisällöstä päättää Kennelliiton hallitus.
Rekisteritodistukseen merkitään koiran rotu, mahdollinen rotumuunnos, sukupuoli, nimi, kennelnimi,
rekisterinumero, kasvattaja, syntymäaika, väri, koiran FCI:n tunnustama sukutaulu kolmen sukupolven
ajalta tai muu Kennelliiton hyväksymä sukupolvitieto, tieto Kennelliiton hyväksymällä tavalla mahdollisesti
varmennetusta polveutumisesta sekä koiran tunnistusmerkintänumero. Lisäksi rekisteritodistukseen
voidaan tehdä muita merkintöjä, kuten mm. rotukohtaisissa erityisehdoissa määrätyt tiedot.
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3.2

Kadonneen rekisteritodistuksen jäljennös

3.3

Omistajailmoitus

3.4

Omistajamuutos

Koiran omistaja voi Omakoira-palvelussa tai kirjallisesti pyytää Kennelliittoa toimittamaan jäljennöksen
kadonneen rekisteritodistuksen tilalle.
Omistajatieto tallennetaan omistajan tai kasvattajan tekemän sähköisen tai omistajan tekemän kirjallisen
ilmoituksen perusteella. Sähköinen ilmoitus tehdään Omakoira-mobiilisovelluksessa tai Omakoirapalvelussa. Kirjallinen omistajailmoitus tehdään rekisteritodistuksen liitteenä olevalla
omistajailmoitusosalla. Jos kasvattaja on tehnyt omistajailmoituksen, tulee omistajan vielä hyväksyä se
Omakoira-palvelussa. Omistajailmoituksen perusteella omistajalle toimitetaan erillinen omistajatodistus,
johon liittyy omistajanmuutososa ja valtuutusavain.
Omistajanmuutos voidaan tehdä valtuutusavaimella sähköisesti tai luovuttajan allekirjoittaman
omistajanmuutososan perusteella. Omistajanmuutos voidaan tehdä myös uuden omistajan allekirjoittaman
omistajamuutososan ja kauppasopimuksen tai muun omistusoikeuden kiistattomasti osoittavan asiakirjan
perusteella.
Omistaja voidaan myös merkitä tai muuttaa hakemuksesta viranomaisen päätöksen, lainvoimaisen tuomion
tai muun viranomaisselvityksen perusteella.

4

Pentuerekisteröinti

Suomeen voidaan rekisteröidä pentue,
-

jonka vanhemmat ovat saman rotuisia, poikkeuksena rotukohtaisten erityisehtojen mukaiset
risteytykset
jonka vanhemmat ovat tunnistusmerkittyjä Kennelliiton hyväksymällä tavalla
joka on syntynyt Suomessa
jonka kasvattajalla/kasvattajilla on vakituinen asuinpaikka Suomessa
joka on tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.

Poikkeamat edellä mainittuihin vaativat etukäteen haetun luvan Kennelliitolta.

4.1

Pentueilmoitus

Suomessa syntynyt pentue on rekisteröitävä pentueilmoituksella Kennelliiton koirarekisteriin. Koko pentue
tulee rekisteröidä samanaikaisesti Omakoira-palvelun kautta tai asianmukaisesti täytetyn ja kasvattajan
allekirjoittaman pentueilmoituksen perusteella. Pentueilmoituksen liitteenä tulee olla uroksen omistajan
allekirjoittama tai Omakoira-palvelussa hyväksymä astutustodistus. Keinosiemennystä käytettäessä
astutustodistuksen allekirjoittaa uroksen tai pakastesperman omistaja, ja Kennelliittoon toimitetaan
keinosiemennysohjeen mukaiset liitteet.
Pentueilmoitukseen merkitään pentujen värit. Rotumääritelmän mukaiset värit kirjataan
rekisteritodistukseen. Muut värit voidaan merkitä maininnalla ”ei rotumääritelmän mukainen väri”.
Jos rodussa on useampia muunnoksia, noudatetaan pentueen eri pentujen muunnoksen merkitsemisessä
rotukohtaisia erityisehtoja. Muissa tapauksissa kukin pentu rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen
mukaisena muunnoksena tai, mikäli muunnosta ei ole ilmoitettu, emän mukaan.
Pentueen pitää olla rekisteröity viimeistään neljän kuukauden kuluessa sen syntymästä. Poikkeaminen tästä
sallitaan vain, jos Kennelliitto on myöntänyt lisäaikaa asiakirjojen hankkimiseen tai viivästys johtuu
Kennelliitosta.
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4.2

Pentueen emä

Pentueen emän tulee olla FI/ER-rekisterissä tai, jos kyseessä on ulkomainen jalostuslainanarttu, vastaavassa
FCI:n tunnustamassa rekisterissä tai rotukohtaisten erityisehtojen mukaisessa rekisterissä.
Kasvattajan tulee huolehtia siitä, että astutettava narttu on terve ja hyväkuntoinen eikä synnytyksestä ja
pentueen hoidosta ole haittaa sen terveydelle. Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta. Viiden
sallitun pentueen lukumäärään ei lasketa kokonaisuudessaan kuolleena syntynyttä pentuetta.
Kaikki todistettavasti Kennelliiton tietoon tulleet pentueet huomioidaan syntyneinä pentueina. Nartun
samalla kertaa synnyttämät useamman uroksen pennut huomioidaan yhtenä pentueena nartun
pentuemäärää laskettaessa.
Nartun pentueiden määrässä tulee huomioida mahdollinen rodun PEVISA-ehdon rajoitus jälkeläismäärässä.

4.2.1 Astutettavan nartun ikä ja synnytysväli

Nartun saa astuttaa aikaisintaan 18 kuukauden iässä, jos PEVISA-ehdot sen sallivat. Kahdeksan vuotta
täyttäneen nartun voi astuttaa, jos sillä on ennen astutusta annettu eläinlääkärintodistus siitä, että se on
kliinisesti terve. Todistus ei astutushetkellä saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Eläinlääkärintodistus tulee
toimittaa Kennelliittoon sähköisesti etukäteen tai pentueilmoituksen liitteenä. Kymmenen vuotta
täyttänyttä narttua ei saa astuttaa.
Narttu voidaan astuttaa siten, että nartun pentueiden synnytysten väli on vähintään kymmenen kuukautta.
Astutushetkellä alle 8-vuotiaalle nartulle sallitaan yhden kerran tiheä pennutus (alle kymmenen kuukauden
synnytysväli).

4.3

Pentueen isä

4.4

Pentueen vanhempien omistajat

4.5

Kasvattaja ja kennelnimen käyttö

Pentueen isän tulee olla FI/ER-rekisterissä tai, jos kyseessä on ulkomainen uros tai ulkomainen
jalostuslainauros, vastaavassa FCI:n tunnustamassa rekisterissä tai rotukohtaisten erityisehtojen
mukaisessa rekisterissä. Pentueen isällä tulee olla normaalit kivekset. Jos tietoa uroksen normaaleista
kiveksistä ei ole vielä tallennettu Kennelliiton rekisteriin, tulee uroksen kivestodistus toimittaa
pentueilmoituksen liitteenä. Jos uroksen kivekset eivät ole normaalit, voidaan sille rekisteröidä yksi pentue,
mutta koko pentue merkitään jalostuskieltoon.
Pentueen vanhempien omistajatiedot tallennetaan koiran tietoihin viimeistään pentuerekisteröinnin
yhteydessä. Myös pentueen ulkomaisen vanhemman omistajatiedot tallennetaan koiran tietoihin.
Kasvattajaksi merkitään pentueen rekisteröintihetkellä vähintään 18-vuotias henkilö, joka omistaa nartun
astutushetkellä, tai jolle on luovutettu nartun jalostusoikeus nartun omistajan/omistajien sähköisellä
hyväksynnällä tai kirjallisella ilmoituksella. Hyväksyntä tulee toimittaa Kennelliittoon viimeistään
pentueilmoituksen yhteydessä.
Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle, ja pentueilmoitukseen vaaditaan kaikkien
kennelnimen haltijoiden hyväksyntä. Nartun samalla kertaa synnyttämät useamman uroksen pennut
rekisteröidään vain yhdelle kennelnimelle. Pentueen kasvattajiksi voidaan merkitä enintään kolme
henkilöä. Kasvattajaa ei voi muuttaa, lisätä tai poistaa sen jälkeen, kun pentueilmoitus on toimitettu
Kennelliittoon.
Kasvattajalle voidaan merkitä kolme pentuetta ilman kennelnimeä. Seuraavista kolmesta pentueesta, joille
ei rekisteröidä kennelnimeä, peritään erillinen lisämaksu. Tämän jälkeen kasvattajalta vaaditaan kennelnimi
pentueen rekisteröintiin.
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Ennen kennelnimen myöntämistä syntyneet pentueet voidaan kasvattajan kirjallisesta pyynnöstä
jälkikäteen rekisteröidä kasvattajalle myönnetylle kennelnimelle.

4.6

Rekisteröitävän koiran nimi

Koiran rekisteröitävä nimi saa kennelnimen lisäksi olla mahdolliset sanojen välit ja väliviivat mukaan lukien
korkeintaan 30 merkin pituinen. Nimissä hyväksytään latinalaiset aakkoset kirjainlisukkeineen (diakriittiset
merkit), heittomerkki (’) ja väliviiva (-).
Jos kasvattajalla ei ole kennelnimeä, hän saa antaa saman pentueen pennuille vain yhdestä sanasta
koostuvia nimiä, jotka eivät saa sisältää samoja etu- tai takaliitteitä, eikä väliviivoja tai heittomerkkiä.
Kasvattaja ei saa nimetä samaa rotua olevia pentujaan samannimisiksi, ellei näiden syntymäaikojen välillä
ole vähintään kymmenen vuotta.
Kennelliitolla on oikeus olla hyväksymättä sopimattomaksi katsomansa nimi.
Omistaja ei voi muuttaa koiran rekisteriin merkittyä nimeä.

4.7

PEVISA-ehdot ja rotukohtaiset erityisehdot

4.8

Pentueen rekisteritodistusten luovuttaminen

4.9

ER-rekisterissä olevan koiran jälkeläisten rekisteröinti

Jos rotu kuuluu PEVISA-ohjelmaan tai sillä on muita rekisteröintiin liittyviä erityisehtoja, tulee pentueen
vanhempien täyttää astutushetkellä kyseiset vaatimukset.
Kasvattaja luovuttaa Kennelliiton toimittamat rekisteritodistukset maksutta omistajalle/omistajille
omistusoikeuden siirtyessä, tai viimeistään kahden kuukauden kuluttua siirrosta.
ER-rekisteriin tai muuhun FCI:n tunnustamaan liitännäisrekisteriin merkityn koiran jälkeläiset rekisteröidään
ER-rekisteriin, vaikka toinen vanhemmista olisi FI-rekisterissä tai muiden maiden vastaavassa rekisterissä.
Kun pentueen sukutaulussa on kolme FCI:n tunnustamaan rekisteriin merkittyä sukupolvea, rekisteröidään
pentue FI-rekisteriin. Tämä ei koske rotuja, joita FCI ei ole hyväksynyt.

4.10 Muut rekisteröinnin ehdot
4.10.1 Keinosiemennys

Pakastespermalla siemennetyn pentueen isää koskevat ne Koirarekisteriohjeen ehdot, PEVISA-ehdot ja
ulkomaisia uroksia koskevat poikkeusluvat, jotka olivat voimassa sperman pakastushetkellä. Myös
pakastushetkellä puuttuneet, mutta sen jälkeen saadut terveystutkimustulokset voidaan huomioida, mikäli
ne täyttävät pakastushetkellä voimassa olevat ehdot. Sperman pakastushetken jälkeisten koiran
tutkimustulosten tulee myös täyttää pakastushetken PEVISA-ehdot.
BLUP-indeksiin liittyvien ehtojen kohdalla huomioidaan kasvattajan esityksestä joko se BLUP-indeksi, joka
uroksella on ollut sperman keräyshetkellä tai siemennyshetkellä. Sperman keräyshetkellä voimassa ollut
indeksi voidaan kuitenkin huomioida vain, mikäli se on koiran tiedoissa tai asiasta toimitetaan pentueen
rekisteröinnin yhteydessä riittävä dokumentti (esim. printti keräyshetkellä tulostetuista tiedoista).
Keinosiemennyksestä on olemassa erillinen ohjeistus (Kennelliiton keinosiemennysohje).

4.10.2 Ulkomainen uros

Astutettaessa tai keinosiemennettäessä ulkomaisella uroksella toimitetaan Kennelliittoon
pentueilmoituksen yhteydessä kopio uroksen virallisesta sukutaulusta ja/tai rekisteritodistuksesta, jos
koiran tietoja ei ole ennestään tallennettu Kennelliiton järjestelmään. FCI:n ulkopuolisessa rekisterissä
olevan ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöön on anottava etukäteen lupa.
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Ulkomaisen uroksen tunnistusmerkinnäksi hyväksytään myös DNA-tunniste.
Ulkomaisen uroksen kivestodistuksena voidaan huomioida myös rotujärjestön hyväksymän ulkomaisen
jalostustarkastuksen lausunto, jossa todetaan kivesten olevan normaalit.
Ulkomaista urosta koskevat samat jalostuksen ehdot kuin suomalaista/suomalaisomistuksessa olevaa
koiraa roduissa, joissa PEVISA-ehdot ja/tai rotukohtaiset erityisehdot rajoittavat rekisteröintiä.
Sairauskohtaisissa ohjeissa määritellään, mitkä ulkomaiset tulokset hyväksytään suomalaisten tulosten
sijasta.

4.10.3 Jalostuslaina

Jalostuslainassa olevalla koiralla on oltava FCI:n tunnustama rekisteritodistus ja todistus jalostusoikeuden
siirrosta.
Suomeen jalostuslainaan tuotu ulkomainen koira tulee rekisteröidä tuontikoirana viimeistään sen jälkeen,
kun sen ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn pentueen syntymästä on kulunut 12 kuukautta, mikäli sitä
tämän jälkeen käytetään jalostukseen Suomessa. Vaatimus ei koske ulkomaiselta urokselta kyseisen 12
kuukauden aikana Suomessa tai sitä ennen ulkomailla kerätyllä pakastespermalla myöhemmin
siemennettyjä pentueita.

4.10.4 Kaksoisastutus

Nartun voi astuttaa saman kiiman aikana kahdella tai useammalla uroksella, jolloin pentueelle on tehtävä
polveutumisen varmistus ennen rekisteröintiä. Jos pentueessa on polveutumisen varmistuksen perusteella
eri urosten jälkeläisiä, tehdään kustakin pentueesta oma pentueilmoituksensa. Polveutumisen
varmistuksesta on olemassa erillinen ohjeistus (DNA-ohje).

4.10.5 Luonnontöpöhäntä

Rodussa, jossa tavataan luonnollisesti töpöhäntäisiä yksilöitä (T-box mutaatio), pitää pentueilmoituksessa
ilmoittaa kunkin pennun hännän pituus. Töpöhäntäisenä syntyneestä pennusta liitetään näissä roduissa
pentueilmoitukseen eläinlääkärin tai Kennelliiton virallisen näytteenottajan antama todistus. Eläinlääkärin
tai Kennelliiton virallisen näytteenottajan tutkimus on suoritettava kymmenen vuorokauden kuluessa
pennun syntymästä. Tieto T-box mutaatiosta voidaan merkitä myös rodulle erikseen hyväksytyn DNAtutkimuksen perusteella missä iässä hyvänsä.

4.10.6 Keisarileikkaus

Nartulle rekisteröidään korkeintaan kaksi keisarileikkauksella syntynyttä pentuetta.

5

Rekisteröintitietojen oikeellisuus ja muuttaminen

Pentueilmoituksen ja astutustodistuksen allekirjoittajat vastaavat antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

5.1

Pentueen tietojen muuttaminen

Selvät tekniset virheet voidaan korjata ilman kirjallista oikaisupyyntöä.
Muissa tapauksissa kasvattajan tulee esittää kirjallinen oikaisupyyntö ja rekisteritodistukset tulee toimittaa
Kennelliittoon muutosta varten.
Vanhempien tietoja tai pentueeseen kuuluvien koirien lukumäärää koskevat korjaukset edellyttävät
Kennelliiton hyväksymää polveutumisen varmistusta.

5.2

Yksittäisen koiran tietojen muuttaminen

Kennelliitto voi pyytää lisäselvityksiä ennen kuin se tekee päätöksen koiran tietojen muuttamisesta.
Omistaja voi anoa kirjallisesti koiransa tietojen muuttamista, nimeä lukuun ottamatta.
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Koiran sukupuoli voidaan oikaista vain eläinlääkärin antaman todistuksen perusteella. Todistuksesta tulee
ilmetä, että koiran tunnistusmerkintä on tarkastettu. Rekisteritodistus tulee toimittaa Kennelliittoon
muutosta varten.
Virheellinen tunnistusmerkintä voidaan oikaista erillisen selvityksen perusteella. Tunnistusmerkinnästä on
olemassa erillinen ohje (Tunnistusmerkintäohje). Koiran rekisteritodistus tulee toimittaa
tunnistusmerkinnän muutosta varten Kennelliittoon.
Kasvattaja voi muuttaa värin kerran alle neljän kuukauden ikäiselle pennulle. Tämän jälkeen väri voidaan
muuttaa omistajan ilmoituksella. Ilmoitukseen tulee liittää ulkomuototuomarin lausunto koiran väristä tai
värin osoittavan geenitestin tulos.
Jos muutos aiheuttaa siirron rodusta/rotumuunnoksesta toiseen, sovelletaan kohtaa 5.4. Siirto
rodusta/rotumuunnoksesta toiseen.
Nimi voidaan muuttaa vain, mikäli koiraa ei ole käytetty jalostukseen eikä sillä ole virallisia näyttely-, koetai kilpailutuloksia.

5.3

Pentueen isän ja/tai emän varmistaminen

DNA-näytteenotosta ja polveutumisen varmistamisesta on erillinen ohje (DNA-ohje), jota tulee noudattaa.

5.3.1 Vapaaehtoinen polveutumisen varmistus

Jos kasvattaja on tietoinen tai epäilee, että pentueen polveutuminen on epäselvä, tulee kasvattajan
varmistaa pentujen polveutuminen ennen pentueilmoituksen toimittamista Kennelliittoon.

5.3.2 Kennelliiton edellyttämä polveutumisen varmistus ja DNA-tunniste

Satunnainen polveutumisen varmistus voidaan edellyttää mistä tahansa rekisteröidystä koirasta tai
rekisteröitävästä pentueesta. Mikäli Kennelliitto on velvoittanut suorittamaan pentueen tai yksittäisen
koiran polveutumisen varmistuksen, ja kasvattajan ilmoittama polveutuminen osoittautuu oikeaksi,
Kennelliitto hyvittää näytteidenottokulut ja laboratorion polveutumistutkimuskulut tositteita vastaan.
Kennelliitto ei vastaa asian aiheuttamista muista vaatimuksista.
DNA-tunniste voidaan edellyttää tallennettavaksi satunnaisesti koirista, joiden jälkeläisiä on rekisteröity
Kennelliiton rekistereihin. Tällöin Kennelliitto vastaa näytteenotosta ja DNA-tunnisteen tallentamisesta
aiheutuvista kuluista.
Polveutumisen varmistaminen voidaan edellyttää myös, jos on perusteltua epäillä polveutumisen
oikeellisuutta. Polveutumista on perusteltua epäillä esimerkiksi tilanteissa, joissa pentueen pennut
vaikuttavat eri-ikäisiltä tai sekarotuisilta; on osoitettu, että koirilla on mahdollisuus päästä lisääntymään
niin, että uros-narttuyhdistelmästä ei ole varmaa tietoa; tai muun näytön (esim. geenitestitulos,
epätodennäköinen väriperiytyminen, kahden ulkomuototuomarin lausunto koirasta) perusteella ei ole
mahdollista, että pennut ovat ilmoitetusta vanhemmista.
Kennelliitto voi edellyttää polveutumisen varmistamisen useammasta pentueesta, jos kasvattajan toiminta
on herättänyt perustellun epäilyn laajemmasta rekisteröityjen pentueiden polveutumisesta. Tällöin
huomioidaan kasvatustoiminnan laajuus ja pentueiden rekisteröintimäärä siltä ajalta, johon perusteltu
epäily polveutumisen oikeellisuudesta on kohdistunut.
Jos Kennelliitto määrää polveutumisen varmistamisen satunnaisesti tai epäilyyn perustuen, kasvattaja ja
uroksen sekä kunkin pennun omistaja ovat velvollisia edistämään testin toteutumista.
Polveutumistutkimuslausunto tulee toimittaa Kennelliittoon kolmen kuukauden kuluessa Kennelliiton
päätöksestä.
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5.4

Siirto rodusta tai rotumuunnoksesta toiseen

Siirto rodusta tai rotumuunnoksesta toiseen voidaan tehdä virallisessa jalostustarkastuksessa tai
näyttelyssä virallisessa luokassa. Rodusta tai rotumuunnoksesta toiseen siirrosta on olemassa erillinen ohje
(Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet). Kennelliitto voi myös tehdä siirron
rotukohtaisten erityisehtojen perusteella. Siirto voidaan tehdä vain kerran.
Kennelliitto voi kuitenkin omistajan kirjallisen anomuksen perusteella oikaista tehdyn siirron
rotumuunnoksesta toiseen. Anomuksen liitteenä pitää olla rotujärjestön lausunto.
Rekisteritodistus tulee toimittaa Kennelliittoon muutosta varten.

6

Rekisteröinti poikkeusluvalla

Kasvattajan tulee anoa poikkeuslupaa etukäteen, niin että poikkeuslupa on voimassa astutushetkellä.

6.1

Poikkeusluvan anominen

Kasvattaja toimittaa kirjallisen poikkeuslupa-anomuksen Kennelliittoon hyvissä ajoin ennen astutusta.
Allekirjoitetusta anomuksesta tulee käydä ilmi
-

miksi poikkeuslupaa anotaan
mitä yhdistelmää anomus koskee
yksityiskohtaiset perustelut poikkeamiselle.

Poikkeuslupa-anomuksen liitteenä tulee olla rotujärjestön allekirjoitettu lausunto. Lausunnosta tulee ilmetä
ensisijaisesti, täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostusstrategian ja rotukohtaisen
jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen ja käyttäytymiseen liittyvät suositukset. Kielteisen lausunnon
perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen vakava koirien terveyteen liittyvä riski.
Kennelliitto voi pyytää tarvittavia lisäselvityksiä ennen poikkeusluvan käsittelyä.

6.2

PEVISA-ehdoista tai muista rotukohtaisista eritysehdoista poikkeaminen

6.2.1 Suomessa rekisteröity jalostuskoira

Kasvattaja voi perustellusta syystä anoa etukäteen poikkeuslupaa Suomessa rekisteröidyn koiran
jalostuskäytölle, jos jompikumpi pentueen vanhemmista tai yhdistelmä ei täytä jalostukseen käytön ehtoja.

6.2.2 Ulkomainen uros tai jalostuslainaan tuotu ulkomainen narttu

Ulkomaiselle koiralle voidaan anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa yksittäisen pentueen rekisteröintiin.
Ulkomaiselle urokselle ja jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle voidaan rotujärjestön aloitteesta
myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden
pentueen rekisteröintiä, joiden jälkeen koirien tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot.
Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-ehtojen raja-arvojen vastainen, eikä koiralla saa olla
virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonointa tulosta (kyynärniveldysplasia, kyynärnivelen
inkongruenssi, lonkkaniveldysplasia, olkanivelen osteokondroosi, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi).
Kennelliitto voi rotujärjestön puoltaessa myöntää luvan sellaisen uroksen tai jalostuslainanartun käyttöön,
joka on FCI:n ulkopuolisessa rekisterissä. Lupa tulee olla myönnetty ennen astutusta. Jälkeläiset
rekisteröidään ER-rekisteriin.

6.2.3 Rotumuunnosten risteytykset

Rotumuunnosten risteyttämisen ehdot on kirjattu rotukohtaisiin erityisehtoihin. Muut rotumuunnosten
väliset risteytykset vaativat poikkeusluvan.
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6.2.4 Kasvattaja/koirakohtainen poikkeaminen ilman poikkeuslupaa

Jos pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja astutushetkellä, mutta ehdot täyttyvät
rekisteröintihetkellä, voi kasvattaja rekisteröidä pentueen lisämaksulla.
Koiralle voidaan rekisteröidä vain yksi pentue lisämaksulla. Rajoitus koskee sitä vanhempaa, joka ei
astutushetkellä täytä pentuerekisteröinnin ehtoja.

6.3

Rotujen väliset risteytykset

Kennelliitto voi rotujärjestöä kuultuaan myöntää kirjallisen anomuksen perusteella yksittäistapauksessa
oikeuden kahden rodun väliseen risteyttämiseen. Anomus tulee laatia Kennelliiton hyväksymän
roturisteytysohjeistuksen mukaisesti. Risteytysjälkeläiset merkitään kohdan 2.1.3 mukaiseen rekisteriin ja
vain siihen rotuun, jolle risteytyslupa on myönnetty.

7

Jalostuskieltoon merkitseminen

Kennelliiton rekisteröimä koira tai rekisteröitävä pentue voidaan merkitä jalostuskieltoon. Tieto kiellosta ja
sen syy voivat näkyä julkisesti koiran/pentueen tiedoissa ”Ei jalostukseen” -merkinnällä. Jalostuskiellossa
olevalle koiralle ei rekisteröidä jalostuskiellon aikana tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä jälkeläisiä.
Koiran omistajanmuutos ei vaikuta jalostuskieltoon.

7.1

Vapaaehtoinen asettaminen

Kasvattaja voi vapaaehtoisesti pentuerekisteröinnin yhteydessä asettaa jalostuskieltoon pennun tai koko
pentueen, jossa kasvattajan mielestä on sellainen vika tai ominaisuus, ettei pentua/pentuetta tule käyttää
jalostukseen. Kasvattaja toimittaa pentueilmoituksen liitteenä perustelunsa sille, minkä vuoksi
jalostuskielto asetetaan.
Omistaja voi anoa koiran asettamista jalostuskieltoon, jos koirassa on todettu sellainen vika tai ominaisuus,
ettei koiraa tule käyttää jalostukseen. Omistaja toimittaa Kennelliittoon anomuksessa perustelunsa sille,
minkä vuoksi jalostuskielto asetetaan. Jalostuskiellon syy ja ”Ei jalostukseen” -merkintä näkyvät julkisesti
koiran tiedoissa.

7.2

Kennelliiton määräämä jalostuskielto

Mikäli narttua pennutetaan tiheästi (synnytysten väli on alle 10 kuukautta) tai se astutetaan alle 18
kuukauden iässä, asettaa Kennelliitto nartun seuraavasti määräaikaiseen jalostuskieltoon, joka alkaa
pentueen syntymästä:
-

Alle 18 kuukauden iässä astutettu narttu asetetaan yhden vuoden mittaiseen jalostuskieltoon.
Alle 8-vuotiaana tiheästi pennutettu narttu asetetaan yhden vuoden mittaiseen jalostuskieltoon.
Alle 8-vuotiaana toistamiseen tiheästi pennutettu narttu asetetaan kahden vuoden mittaiseen
jalostuskieltoon.

Pysyvään jalostuskieltoon asetetaan
-

-

koira sekä sen pentue, kun koiralla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa
asteikon huonoin tulos (kyynärniveldysplasia, kyynärnivelen inkongruenssi, lonkkaniveldysplasia,
olkanivelen osteokondroosi, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi)
pentue sekä sen emä, kun yli kahdeksan vuoden ikäisenä astutettu narttu on synnyttänyt tiheästi.
koira tai pentue, joka on isä-tytär-, äiti-poika- tai täyssisarusyhdistelmästä
koira tai pentue, jonka polveutuminen on osoitettu vääräksi tai on epäselvä
pentue, jolle Kennelliitto ei ole myöntänyt tarvittavaa poikkeuslupaa
pentue, jonka yli 8-vuotiaasta emästä ei ole toimitettu eläinlääkärintodistusta
pentue, jonka isän kivekset eivät ole normaalit.
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Jalostuskiellon syy ja ”Ei jalostukseen” -merkintä näkyvät julkisesti koiran tiedoissa, jos koira on saanut
virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoimman tuloksen (kyynärniveldysplasia, kyynärnivelen
inkongruenssi, lonkkaniveldysplasia, olkanivelen osteokondroosi, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi). Jos
koko pentue merkitään jalostuskieltoon, kiellon syy ja ”Ei jalostukseen” -merkintä näkyvät julkisesti
pentujen tiedoissa ja merkitään pentujen rekisteritodistuksiin pentuerekisteröinnin yhteydessä.

7.3

Koiran jalostuskiellon kumoaminen

Omistaja voi perustellusta syystä anoa jalostuskiellon kumoamista Kennelliitosta. Anomukseen tulee liittää
rotujärjestön lausunto siitä, täyttääkö koira rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO:n) terveyteen ja
käyttäytymiseen liittyvät suositukset.
Väärän tai epäselvän polveutumisen perusteella määrätty jalostuskielto voidaan kumota, kun
polveutuminen varmistetaan.

8
8.1

Rekisteröinnin epääminen
Pentueen rekisteröinnin viivästyminen tai keskeyttäminen

Pentueen rekisteröinti voidaan keskeyttää tai evätä perustellusta syystä, esimerkiksi jos ilmoitettujen
tietojen oikeellisuudessa ilmenee epäselvyyksiä tai jos rekisteröintiprosessin yhteydessä tulee esiin seikka,
joka vaatii selvittämistä. Selvityksen perusteella Kennelliitto voi jättää pentueen rekisteröimättä.
Pentue, jonka rekisteröinti on aloitettu, mutta jonka osalta ei ole toimitettu Kennelliiton pyytämiä
lisäselvityksiä, katsotaan jätetyn kokonaan rekisteröimättä, kun pennut ovat täyttäneet 12 kuukautta.

8.2

Kasvattajan tai omistajan toiminta

8.2.1 Aiemmat Kennelliitolle maksamattomat maksut tai kesken olevat rekisteröinnit

Pentueita tai koiria ei rekisteröidä, ennen kuin aiemmat avoimet laskut Kennelliittoon on suoritettu.
Tuontikoiravanhemman rekisteröinnin tulee olla valmis, jotta sen pentue voidaan rekisteröidä.

8.2.2 Rekisteröintikielto

Kennelliitto voi kieltää kasvattajan tai omistajan koirien tai tietyn pentueen rekisteröinnin perustellusta
syystä, esimerkiksi mikäli koirien hoitoa on vakavasti laiminlyöty.
Kennelliitto ei rekisteröi koiria tai pentuetta, jos kasvattajalla tai jalostusoikeuden haltijalla on Kennelliiton
eettisen lautakunnan antama rekisteröintikielto. Rekisteröintikielto koskee kiellon alkamisen jälkeen
astutettujen narttujen pentueita.
Rekisteröintikiellossa oleva henkilö ei voi siirtää omistamansa nartun jalostusoikeutta toiselle henkilölle.

8.3

Koiraa koskevat syyt

8.3.1 Haitallisia geenimutaatioita koskevat rajoitukset
8.3.1.1 Merleväri

Kahden merlevärisen koiran parittaminen keskenään on määritelty rotukohtaisissa eritysehdoissa.

8.3.1.2 Luonnontöpö (T-box mutaatio)

Kahden töpöhäntäisen (T-Box-mutaatio) koiran parittaminen keskenään on kielletty eläinsuojelulain
perusteella. Tällaisesta yhdistelmästä syntyneitä pentuja ei rekisteröidä.
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8.3.2 Koiran jalostuskielto

Astutushetkellä jalostuskiellossa olevan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

9

Rekisteristä poistaminen

Koira tai pentue voidaan poistaa rekisteristä. Rekisteristä poistetut koirat voidaan siirtää
tunnistusmerkintätietokantaan.
Rekisteristä poistetun koiran aiemmin rekisteröidyt jälkeläiset asetetaan pysyvään jalostuskieltoon tai
siirretään tunnistusmerkintätietokantaan.

9.1

Väärät tai epäluotettavat polveutumistiedot

9.2

Maksamattomat rekisteröintimaksut

9.3

Koiran palauttaminen rekisteriin

Koira tai koko pentue voidaan poistaa rekisteristä, jos polveutumisen varmistamisen tuloksena kasvattajan
ilmoittama polveutuminen osoittautuu vääräksi tai kasvattaja ei ole toimittanut Kennelliiton edellyttämää
polveutumisen varmistusta. Yksittäiset koirat voidaan säilyttää rekisterissä tai palauttaa rekisteriin
polveutumisen varmistuksen perusteella.
Pentue poistetaan rekisteristä, jos kasvattaja ei maksa pentueen rekisteröintiä.
Koira voidaan perustellusta syystä palauttaa rekisteriin ja sen rekisteritodistus luovuttaa koiran
todistettavalle omistajalle.

10 Tuontikoira
10.1 Tuontikoiran rekisteröiminen

Suomessa syntynyttä koiraa ei voida rekisteröidä tuontikoirana.
Tuontikoiraa rekisteröitäessä vaaditaan Kennelliiton hyväksymän ulkomaisen kennelkeskusjärjestön antama
alkuperäinen rekisteritodistus. Koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla. Lisäksi vaaditaan vientiä
varten annettu polveutumistodistus (esim. Export Pedigree tai Certified Pedigree). Alkuperämaassa
liitännäisrekisteriin (appendix) merkityltä koiralta vaaditaan rekisteröintitodistus (Registration Certificate).
Jos koira tuodaan muista Pohjoismaista, riittää alkuperäinen rekisteritodistus.
FCI:n ulkopuolisessa koirarekisterissä oleva tuontikoira voidaan hyväksyä ER-rekisteriin FCI:n ohjesäännön
mukaisesti.
Koira rekisteröidään siihen rotuun, johon se on alkuperäisessä rekisteritodistuksessa rekisteröity, ellei
rotukohtaisissa erityisehdoissa toisin mainita.
FCI:n ohjesäännön artiklan 20 mukaisesti koira rekisteröidään vastaavaan FI-/ER-rekisteriin, johon se on
alkuperäisessä rekisteritodistuksessa merkitty. Tästä voidaan poiketa FCI:n ohjesäännön artikla 20.5
mukaisesti.
Koiran polveutumistodistukseen tai rekisteritodistukseen tulee merkintä koiran rekisteröinnistä
Kennelliitossa.
Rodussa, jossa tavataan luonnontöpöhäntäisyyttä (T-box mutaatio), tulee tuontirekisteröinnin yhteydessä
ilmoittaa koiran hännän pituus. Tuontikoira merkitään töpöhäntäiseksi vain asianmukaisen geenitestin
perusteella. Ulkomaisesta tuloksesta on käytävä ilmi, että näyte on otettu eläinlääkärin valvonnassa ja
tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenoton yhteydessä. Ilman geenitestin tulosta koira merkitään
pitkähäntäiseksi.
Kennelliitto voi edellyttää tuontikoiran rodunmääritystä nimeämässään laboratoriossa.
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10.2 Tuontikoiran rekisteröinnin epääminen
Tuontikoiraa ei rekisteröidä, jos
-

tuontikoiran rekisteröinnin ehdot eivät täyty
sen omistaja(t) on/ovat rekisteröintikiellossa
koiran toinen tai molemmat vanhemmat ovat astutushetkellä olleet jalostuskiellossa
Kennelliitto on aiemmin evännyt sen pentueen rekisteröintianomuksen, johon koira kuuluu
koira on syntynyt töpö-töpö-yhdistelmästä tai rotukohtaisissa erityisehdoissa kielletystä merlemerle-yhdistelmästä
muut FCI:n säännöt kieltävät rekisteröinnin.

10.3 Tuontikoiran jalostuskieltoon merkitseminen
Koira merkitään pysyvään jalostuskieltoon, jos
-

koira on isä-tytär-, äiti-poika- tai täyssisarusyhdistelmästä
koira on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa saanut asteikon huonoimman
tuloksen (kyynärniveldysplasia, kyynärnivelen inkongruenssi, lonkkaniveldysplasia, olkanivelen
osteokondroosi, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi)
koira on alkuperämaassa merkitty jalostuskieltoon.

Jalostuskiellon syy ja ”Ei jalostukseen” -merkintä näkyvät julkisesti koiran tiedoissa.

11 Erikoisrekisteri
11.1 FCI:n tunnustamaan liitännäisrekisteriin merkitty koira

Erikoisrekisteriin eli ER-rekisteriin voidaan rekisteröidä koira FCI-maiden liitännäisrekistereistä (appendix)
tai vastaavista, sekä koira, jolla ei ole sukutaulussaan kolmea sukupolvea FCI:n tunnustamaan rekisteriin
kuuluvia vanhempia. Koiralle tallennetaan FCI:n tunnustama sukutaulu.

11.2 Rotu, jota FCI ei ole hyväksynyt

Rotu, joka ei ole FCI:n hyväksymä, voidaan hyväksyä anomuksesta Kennelliiton hallituksen päätöksellä.
Anominen on mahdollista, jos rodun alkuperämaan kennelkeskusjärjestö rekisteröi rotua FCI:n
tunnustamaan rekisteriinsä. Anomukseen liitetään kattavasti tietoa rodusta, alkuperämaan rotumääritelmä
sekä tietoa suomalaisen ja kansainvälisen populaation laajuudesta. Mikäli Kennelliiton hallitus hyväksyy
anomuksen, voidaan kyseisen rodun koiria tämän jälkeen rekisteröidä ER-rekisteriin, mutta näitä koiria ei
voida siirtää FI-rekisteriin, ellei FCI hyväksy rotua. Kennelliitto voi päättää rodun rotukohtaisista
erityisehdoista sekä hoitaa jalostukseen ja ulkomuototuomareiden koulutukseen liittyviä tehtäviä
hyväksytyn rodun osalta, kunnes Kennelliiton hallitus on nimennyt rodulle oman rotujärjestön.

11.3 FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin merkitty koira

FCI:n ulkopuolisessa koirarekisterissä oleva tuontikoira voidaan hyväksyä ER-rekisteriin FCI:n ohjesäännön
artiklan 20.4 mukaisesti omistajan tekemän kirjallisen anomuksen perusteella seuraavin ehdoin:
-

Koirasta on yli 15 kk iässä annettu rodun arvosteluoikeuden omaavan kahden ulkomuototuomarin
antama kirjallinen lausunto, jossa verrataan koiraa rodun rotumääritelmään.
Koira on virallisesti tunnistusmerkitty.
Anomuksen liitteenä on rotujärjestön lausunto asiasta.
Koiralla on Kennelliiton hyväksymä DNA-tunniste.
Koira täyttää Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman ja rotukohtaiset PEVISA-ehdot.

Kennelliitto voi poikkeustapauksissa soveltaa edellä olevia ehtoja myös Suomessa kasvatettuihin koiriin.
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Rotukohtaiset erityisehdot saattavat mahdollistaa FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin merkityn uroksen
käyttämisen jalostukseen tai tällaisen koiran rekisteröinnin.
Koiran alkuperäinen rekisteritodistus pitää toimittaa Kennelliittoon koiran rekisteröinnin yhteydessä. FCI:n
ulkopuolisesta rekisteristä ER-rekisteriin hyväksytylle koiralle annetaan Kennelliiton rekisteritodistus.

11.4 Rotukohtainen rotuunottomenettely

Kennelliitto voi erityisistä syistä rotujärjestön esityksestä hyväksyä rotukohtaisen rotuunottomenettelyn,
joka kirjataan rotukohtaisiin erityisehtoihin. Rotuunoton tarkoituksena on laajentaa rodun jalostuspohjaa.
Rotuun voidaan ottaa terverakenteisia ja rodunomaisesti käyttäytyviä yksilöitä, jotka ovat tunnistettavissa
kyseisen rodun edustajiksi. Rotuunoton on oltava valmis ja koiran rekisteröity ennen kuin koiraa käytetään
jalostukseen.
Koiran on rotuunottotilaisuudessa oltava vähintään 15 kuukauden ikäinen ja tunnistusmerkitty, tai
tunnistusmerkintä on tehtävä tilaisuudessa Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Rotuunoton suorittaa kaksi
rotujärjestön nimeämää rodun arvosteluoikeudet omaavaa ulkomuototuomaria, joiden lausunnon
perusteella koira rekisteröidään. Rotuun ottavan ulkomuototuomarin tulee kirjallisesti vahvistaa
tunnistusmerkinnän tarkistus. Koiralla pitää olla viimeistään rekisteröitäessä Kennelliiton hyväksymä DNAtunniste ja sen tulee täyttää rotukohtaiset PEVISA-ehdot.
Rotuunottoa ei ole tarkoitettu Kennelliitossa rekisteröityjen koirien jälkeläisille. Rotuun ei voida ottaa koiria
ilman Kennelliiton hyväksymää rotukohtaista rotuunottomenettelyä.

11.5 ER-rekisterissä olevan koiran siirto FI-rekisteriin

ER-rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta siirtää FI-rekisteriin, mikäli se täyttää FIrekisteröinnin ehdot.

12 Koirarekisteriohjeesta poikkeaminen

Kennelliiton hallituksella on oikeus erittäin painavista syistä poiketa tämän koirarekisteriohjeen
määräyksistä.

13 Maksut

Koiran rekisteröinnistä peritään Kennelliiton valtuuston hyväksymän maksuluokituksen mukainen maksu.
Maksut määräytyvät erillisen hinnaston mukaan.

13.1 Pentuerekisteröinti
13.1.1 Maksuluokat

Maksuluokka 1
Rekisteröintimaksu kennelnimen omistavien, kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden Kennelliiton ja
rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenien, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien
jälkeläisille.
Maksuluokka 2
Rekisteröintimaksu koirille, joiden kasvattajat eivät täytä 1. luokan ehtoja.

13.1.2 Rekisteröinnin lisämaksut

Pentueen rekisteröintimaksu korottuu porrastetusti, mikäli pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin
ehtoja tai koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon. Lisämaksulla voidaan
rekisteröidä korkeintaan kolme pentuetta kasvattajaa kohden. Koiralla voi olla vain yksi lisämaksulla
rekisteröity pentue, jos lisämaksu on määräytynyt koiraa koskevasta syystä.
Lisämaksua peritään
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-

jos pentuetta ei ole rekisteröity neljän kuukauden kuluessa pentueen syntymästä, mikäli
Kennelliitto ei ole myöntänyt lisäaikaa
jos narttu on astutettu alle 18 kuukauden ikäisenä
jos yli 8-vuotias narttu on astutettu ilman astutushetkellä voimassa olevaa eläinlääkärintodistusta,
mutta se on annettu astutuksen jälkeen
jos koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon.
jos PEVISA-ehdot eivät täyty astutushetkellä, mutta täyttyvät pentuetta rekisteröitäessä
neljännestä pentueesta alkaen, jos kasvattajalla ei ole FCI:n hyväksymää kennelnimeä

13.1.3 Poikkeuslupiin liittyvät maksut

Poikkeusluvalla rekisteröityjen koirien rekisteröintimaksu on oma maksuluokka kaksinkertaisena.
Seuraavissa tapauksissa peritään oman maksuluokan mukainen rekisteröintimaksu:
-

rotumuunnosten risteyttäminen
PEVISA-ehdoista poikkeaminen, kun ulkomainen jalostusuros astuu nartun, narttu siemennetään
tuontispermalla tai ulkomainen narttu tuodaan jalostuslainaan.

13.1.4 Polveutumisen varmistuksen kustannukset

Kasvattaja vastaa polveutumisen varmistuksen kustannuksista. Kennelliitto hyvittää näytteidenottokulut ja
laboratorion polveutumistutkimuskulut, jos Kennelliitto on edellyttänyt suorittamaan pentueen tai
yksittäisen koiran polveutumisen varmistuksen ja polveutuminen osoittautuu oikeaksi.
Kennelliitto vastaa kustannuksista, jos polveutuminen varmistetaan tai koirasta tallennetaan DNA-tunniste
Kennelliiton edellyttämän satunnaisen näytteenoton yhteydessä.

13.2 Muut maksut
13.2.1 Tuontikoiran rekisteröinti
Maksuluokka 2.

13.2.2 Rotuunotetun koiran rekisteröinti

Rotuunotetun koiran rekisteröinnistä peritään maksuluokan 1 mukainen maksu. Maksu ei koske
kotimaisten rotujen rotuunotettuja koiria.

13.2.3 Omistajamuutos

Omistajanmuutos on maksullinen, jos sitä ei tehdä Omakoira-palvelussa tai Omakoirasovelluksessa.
Maksua ei peritä, kun omistajanmuutos tehdään viranomaisen päätöksen, lainvoimaisen tuomion tai muun
viranomaisselvityksen perusteella.

13.2.4 Rekisteritodistuksen jäljennös ja korjaukset rekisteritodistukseen
-

rekisteritodistuksen jäljennöksestä peritään hinnaston mukainen maksu
virheiden korjauksesta peritään hinnaston mukainen maksu, mikäli virhe ei ole Kennelliiton
koiran siirto rekisteristä toiseen (alkuperäinen rekisteritodistus tulee toimittaa Kennelliittoon)

13.3 Poikkeukset Koirarekisteriohjeesta

Kasvattajalta voidaan periä lisämaksuja, mikäli koirarekisteriohjeesta poiketaan hallituksen päätöksellä.
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