ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 2020
Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koirarekisteriohjetta. Määräykset koskevat ehdon voimaantulon
jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita. Jälkeläisten määrää rajoittavassa ehdossa
kuitenkin huomioidaan myös ennen ehdon voimaantuloa rekisteröidyt pentueet.

Kaikkia rotuja koskevat rajoitteet (Koirarekisteriohjeen kohta 7.5)
Jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti parittamalla
keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset tai käyttämällä jalostukseen koiraa, jolla on
Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue
rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa,
kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia. Kasvattajan nimiin tai
koiralle voidaan merkitä tästä syystä yksi pentue EJ- rekisteriin.

Tietoa perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) soveltamisesta
Jos rodulle on hyväksytty rotukohtainen PEVISA-ohjelma, asetetaan pentueen rekisteröinnille FI/ERrekisteriin ohjelman mukaiset vaatimukset (vaatimukset rotukohtaisesti jäljempänä olevassa listassa).
Pentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti tutkittu tietyn perinnöllisen vian tai sairauden varalta
seuraavasti:
•
•
•

Koiran täytyy tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä
tavalla.
Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija.
Voidaan vaatia, että koira on saavuttanut asetetun vähimmäisiän tutkimushetkellä tai että lausunto ei
ole annettua kuukausimäärää vanhempi.

Lisäksi voidaan rotukohtaisesti kieltää sairaaksi todetun/tiettyä astetta vakavammin sairaan koiran
jälkeläisten rekisteröinti (ks. myös PEVISA-ohjeet).
Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä. Muussa tapauksessa pentue voidaan
rekisteröidä FI/ER-rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perusteella myönnetyllä poikkeusluvalla.
Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta. Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen
rekisteröintimaksu on normaalia korkeampi (ks. koirarekisteriohjeen kohdat 6 ja 12).

Selvitys erikoismääräyksistä
Tavanomaisimmat PEVISA-ohjelman mukaiset pakolliset tutkimukset sekä joitain rotukohtaisia
erityisehtoja on selvitetty oheisessa taulukossa. Tarpeen vaatiessa on annettu myös tutkittavan koiran
vähimmäisikä tai tutkimustuloksen voimassaoloaika sekä ilmoitetaan vaikuttaako tutkimuksen tulos koiran
jälkeläisten rekisteröintiin. Muut pakolliset tutkimukset ja rotukohtaiset erityisehdot on selvitetty
taulukon jälkeen tekstiosassa.
Koiran vähimmäisikä tutkimushetkellä:
Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk (ks. oheinen taulukko).
Kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk (ks. oheinen taulukko).
Kävelytestiin osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk

Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.
Selkäkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt LTV-lausuntoa varten 12 kk ja SP-lausuntoa varten 24 kk.
Sydäntutkimushetkellä alaikäraja on yleensä 12 kk, mutta voi vaihdella roduittain (ks. oheinen taulukko).
Muiden pakollisten tutkimusten suorittamiselle ei ole annettu yleistä vähimmäisikää (rotukohtaisia ikärajoja
voi olla).
Tutkimusten voimassaolo:
Tutkimukset on tehtävä joko kerran koiran elinaikana, tietyn pentuemäärän jälkeen tai ne ovat voimassa
annetun kuukausimäärän, ks. rotukohtaiset ehdot oheisesta taulukosta.
Ellei rotukohtaisissa erityisehdoissa määritellä lyhyempää voimassaoloaikaa, on kaikilla roduilla
– alle vuoden ikäiselle koiralle annettu silmälausunto voimassa vuoden
– alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto voimassa kaksi vuotta

Merleväriä, karvanlaatua ja luonnontöpöä häntää koskevat ehdot
Kahden merlevärisen koiran parittaminen keskenään sekä kahden töpöhäntäisen (T-Box-mutaatio) koiran
parittaminen keskenään on kielletty (hall 7/08).
Merleväriä koskevan kiellon kohdalla pitää huomioida, että myös harlekiinin värisellä koiralla on merletekijä,
joten seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä kaikilla roduilla:
merle - merle
harlekiini - harlekiini
harlekiini - merle
Niillä roduilla, joissa töpöhäntä johtuu T-Box-mutaatiosta, on vaihtelua töpöhännän pituudessa. Mutaation
seurauksena hännän pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös
nk. lyhythäntäinen koira on siis genotyypiltään töpö. Näillä roduilla seuraavat yhdistelmät ovat kiellettyjä:
töpö - töpö
töpö - lyhyt (geneettisesti töpö)
lyhyt (geneettisesti töpö) - lyhyt (geneettisesti töpö)
T-Box-mutaatiolle on olemassa geenitesti, jonka avulla koiran genotyyppi voidaan tarvittaessa selvittää.
Kennelliitto hyväksyy laboratorioiden Genoscoper Oy:n, Laboklin GmbH & Co. KG:n ja Movet Oy:nx antamat
testitulokset. Näytteen saa ottaa Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja. Näytteenottajan pitää samalla
tarkistaa koiran tunnistusmerkintä ja vahvistaa tämä lomakkeeseen. Tuontikoirista, ulkomaisista
jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat T-box
mutaatiota ja joiden mukana on eläinlääkärin antama todistus näytteenotosta sekä tunnistusmerkinnän
tarkastamisesta näytteenoton yhteydessä.
Kennelliitto hyväksyy karvanlaadun määrityksen DNA-tutkimustulokset sekä merlevärin geenitestauksen
tulokset seuraavista laboratorioista: Genoscoper, Laboklin ja Movet. Näytteen saa ottaa Kennelliiton
hyväksymä näytteenottaja. Näytteenottajan pitää samalla tarkistaa koiran tunnistusmerkintä ja vahvistaa
tämä lomakkeeseen.
Rajoituksista ja karvanlaadun määrityksistä on maininta myös ao. rotujen kohdalla erityisehdoissa.

PENTUJEN REKISTERÖINNIN EHTONA OLEVAT TUTKIMUKSET:
Tähdellä (*) merkityille roduille on lisää määräyksiä taulukon jälkeen olevissa muissa rotukohtaisissa erityisehdoissa.
Merkintöjen selitykset:
X Molemmilta vanhemmilta vaaditaan kyseinen tulos ennen astutusta
(X) Katso tarkemmin jäljempänä olevista muista rotukohtaisista erityisehdoista
Lonkkasarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, jos se on joku muu kuin 12 kk
Kyynärsarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, jos se on joku muu kuin 12 kk
Polvisarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo
Silmäsarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa lausunnon voimassaoloaika kuukausina sekä jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet.
Sydänsarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa lausunnon voimassaoloaika kuukausina
Jälkeläismäärä tarkoittaa koiralle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Lisäksi voidaan
ilmoittaa, jos ehto koskee vain toista sukupuolta tai jos enimmäismäärä on porrastettu koiran iän perusteella.
Taulukossa käytetyt lyhenteet:
AUS
EKG
IND
IPO-R
JTO
KAT

KER
LL
LTE
LTV

sydämen kuuntelutulos
elektrokardiogrammi, sydänfilmitutkimus
BLUP-indeksi
kansainvälinen pelastuskoirakoe
rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma
Kaikki perinnölliset kaihimuodot, joista tulos ”muu
vähämerkityksellinen kaihi/katarakta” ei kuitenkaan sulje pois
jalostuksesta.
Post. pol. KAT = posterior polaarinen muoto
kort. KAT = kortikaalinen katarakta
perinnöllinen keratiitti
linssiluksaatio
luonnetesti
lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta

MH
PAIM
PEKO
PHTVL/PHPV
PK
PRA
RD
SP
UÄ
VA
Virkakoira

luonnekuvaus
paimennuskoe
pelastuskoirakoe
sikiöaikaisen verisuonijäänteen aiheuttama silmän kehityshäiriö,
jalostuksesta sulkevat pois vain sairauden asteet 2−6
koulutustunnus palveluskoirakokeesta
verkkokalvon etenevä surkastuma
verkkokalvon vajaakehitys, m=multifokaali, g=geograafinen, t=totaali
spondyloosilausunto
ultraäänitutkimus
lausunto selkänikamien epämuodostumista
toimii poliisin, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen,
rikosseuraamuslaitoksen tai tullin tehtävissä

Ellei rotukohtainen PEVISA-ohjelma aseta tiukempia vaatimuksia, on jalostuskäytön raja-arvona:
Lonkkaniveldysplasian aste D, kyynärniveldysplasian aste 2, patellaluksaation aste 3 ja spondyloosin aste SP3.

Rotu
Airedalenterrieri *

Lonkat Kyynärpäät Polvet
X, C

X,1

Silmät

X, 36, KAT, PRA, tRD,
PHTVL/PHPV

Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2024

X, 18, B

X, 18

X, 24, KAT

X, 18

X, 18

X, 24

Amerikankarvatonterrieri*
Amerikankettukoira *

X, 12, KAT, PRA

X

X, 24

Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.

31.12.2024

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2021
(nämä ehdot 1.7.2020
alkaen)
31.12.2021
45

X

Amerikanstaffordshirenterrieri *

X, C

X, 1

Appenzellinpaimenkoira *

X, C

X, 1

X

X, 1

Australiankarjakoira *

X, 1

31.12.2022

(X)

Amerikanrottaterrieri *

Ohjelma päättyy ilman
uutta hakemusta

31.12.2022

Alaskanmalamuutti *

X

Jälkeläismäärä

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X, 18, C

Amerikancockerspanieli *

Muuta ennen astutusta vaadittua

X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD

Akita *

Amerikanakita *

Sydän

X, 24
X, 24

X, 1
X, 24, KAT, PRA

31.12.2021
Vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee
olla vähintään 101. Lisää tutkimuksiin liittyviä
ehtoja jäljempänä.

31.12.2022

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2022

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2022

Australiankelpie *

X, C

Australianpaimenkoira *

X, C

X, 1

X, 12, iris coloboma, KAT,
PRA, CEA, gRD, tRD

X

X

X, 24

Beaucenpaimenkoira *

X, 18, C

X, 18

Belgianpaimenkoirat *

X, B

X

Bernhardinkoirat *

X, 18, C

X, 18, 1

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

30

31.12.2020

Berninpaimenkoira *

X, 18, C

X, 18, 1

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

60

31.12.2021

Ikä astutushetkellä vähintään 18 kk. Lisää
tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

100

31.12.2023

Barbet *

Bichon frisé *

X, 24

31.12.2020
(→ 2024, jos JTO)

X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD,
KER, plasmooma

X, 1

X, 12, KAT, PRA, tRD

Selkälausunto (LTV). Lisää tutkimuksiin liittyviä
ehtoja jäljempänä.

20, 12 kun
alle 5-v.

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.
Uusintayhdistelmät kielletty. Lisää tutkimuksiin
liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2020
31.12.2023

15

31.12.2020

Selkälausunto (LTV ja VA).

31.12.2021

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2021

Rotu

Lonkat Kyynärpäät Polvet

Biewerterrieri *

X

Bokseri *

X, C

Bordeauxindoggi *

X, 18

X, 18, 1

Bordercollie *

X, C

X

Muuta ennen astutusta vaadittua

Selkälausunto (SP), alaikäraja 24 kk.
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2021

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2024
31.12.2020

X, 12, KAT, PHTVL/PHPV

(Juveniili katarakta geenitesti). Lisää
tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X

31.12.2024

21

X,18, C

X,18, 1

Bretoni *

X, C

X, 24

Brienpaimenkoira *

X, C

X, 36, KAT, PRA, gRD, tRD

Broholminkoira *

X, 18

X, 18

Bullmastiffi *

X, 18

X, 18, 1

Cane corso *

X, 18

X, 18, 1

Cavalier
kingcharlesinspanieli *

X, 24, KAT

(KAER / KAKE / KAME / KATU / WCC.) Lisää
tutkimuksiin ja kokeisiin liittyviä ehtoja
jäljempänä.

Selkälausunto (SP), jonka alaikäraja 24 kk.
LTE / MH / käyttäytymisen jal.tark. / virkakoira
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X, 24
X, 36

AUS, 12

X, 24, KAT, PRA
X,2

X,36, KAT, PRA

Chow chow *

X

X

X, 24, KAT, post.pol. KAT

Clumberinspanieli *

X

X

X, 24, KAT

AUS, 36

31.12.2023
31.12.2021

36

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X, 1

Chihuahuat *

LTE / MH / PK / PEKO tai IPOR / IPO-FH tai
virkakoira

AUS

X

Ohjelma päättyy ilman
uutta hakemusta

31.12.2023

X, 24
X, 2

X, C

Jälkeläismäärä

X, 24

Bouvier *

Chesapeakelahdennoutaja *

Sydän

AUS, alle
vuoden
ikäiselle
tehtynä 12,
muutoin 24

Bostoninterrieri *
(Nämä ehdot 1.7.2020
alkaen)
Bourbonnaisinseisoja *

Silmät

31.12.2021

31.12.2023
25

31.12.2023

♂ 40

31.12.2022

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2021

Sydäntutkimuksen alaikäraja 18kk. Lisää
tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2024

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2022

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2022

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.
PDP1-geenitesti. Lisää tutkimuksiin liittyviä
ehtoja jäljempänä.

♂ 50

31.12.2023
31.12.2021

Rotu
Cockerspanieli *

Lonkat Kyynärpäät Polvet
X
X
X, C

Dobermanni *

X, C

Dogo argentino *

X, 18

Sydän

X, 24

Coton de tuléar
Dalmatiankoira *

Silmät

X, 24, KAT, PRA

Muuta ennen astutusta vaadittua

31.12.2020

Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.

31.12.2024
31.12.2022

X, PHTVL/PHPV
X, 18

UÄ+EKG, 12

Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

Englanninbulldoggi *
X, B

Englanninspringerspanieli *

X

Espanjanmastiffi *

X, 18,

X, 18, 1

X

X

X, C

X, 1

Eurasier

X

CL ja PRA rcd4 -geenitestit

X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD,
PHTVL/PHPV

♂ 50

31.12.2021
31.12.2020

25

X, C

X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD,
PHTVL/PHPV

Gordoninsetteri *

X, B

31.12.2020

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X, 1

Hovawart *

X, C

Islanninlammaskoira *

X, C

Isomünsterinseisoja *

X, B

X

X, 18, C

X, 18, 1

31.12.2021

31.12.2021
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.
(PRA rdc4 ja CCA-geenitestit.) Lisää
tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

Havannankoira *

31.12.2025

31.12.2020

Fieldspanieli *

Italianvinttikoira *

31.12.2020

31.12.2024

X, 24

Italianseisoja

27

X, 24

X

Isosveitsinpaimenkoira *

31.12.2024

Kävelytesti. Lisää tutkimukseen liittyviä ehtoja
jäljempänä.

Englanninsetteri *

Estrelanvuoristokoirat *

Ohjelma päättyy ilman
uutta hakemusta

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

Dreeveri

Espanjanvesikoira *

Jälkeläismäärä

X, 12, KAT, PRA

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2023
25
25 kun ♂
alle 4-v.

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä
X

X, 24

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X

31.12.2023
31.12.2023
31.12.2024

18, 9 kun
alle 5-v.

31.12.2021

21

31.12.2021
31.12.2024
31.12.2021

X

X, 12

31.12.2021

Rotu

Lonkat Kyynärpäät Polvet

Jackrussellinterrieri *
Jakutianlaika

X
X, 12

Kaniinimäyräkoirat *
Karjalankarhukoira *

X
X

Karkeakarvainen
saksanseisoja

X, B

Karkeakarvainen
unkarinvizsla *

X, C

Kaukasiankoira *

X, 18

Kiharakarvainen noutaja *
Kultainennoutaja *

Kuvasz *

X, 1

Lapinporokoira *

31.12.2023

X, 24, KAT, PRA,
pitkäkarvaisilla KER

31.12.2021

X, 24, KAT (lukuun
ottamatta linssin etuosan
saumalinja), PRA, gRD, tRD

Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.
Lisää tutkimuksiin ja jälkeläismäärään liittyviä
ehtoja jäljempänä.

60, 25 kun
alle 5-v.

31.12.2024

60, 20 kun
alle 4-v.

31.12.2021

31.12.2022
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

♂ 150

31.12.2024

X, 12, KAT, PRA

31.12.2022

X

X, 24, KAT, PRA,
pitkäkarvaisilla KER

31.12.2021

X, 1

X, 24, KAT, PRA, LL,
PHTVL/PHPV

X

Nartun ikä astutushetkellä vähintään 18 kk.

31.12.2022

Nartun ikä astutushetkellä vähintään 18 kk ja
♂ 40, 24
31.12.2023
uroksen 12 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja kun alle 4-v.
jäljempänä.

X, 24
X, 12, KAT, PRA
X

X, C

31.12.2024

X, 24

X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD,
PHTVL/PHPV

Lancashirenkarjakoira *

Landseer

Ohjelma päättyy ilman
uutta hakemusta

31.12.2023

Kääpiösnautserit *

X, B

♂ 60

X, 24

Kääpiöpinseri *

Lagotto romagnolo *

Jälkeläismäärä

X, 18

Kääpiömäyräkoirat *

X

Muuta ennen astutusta vaadittua

31.12.2021

X, C, 18

Labradorinnoutaja *

Sydän

X, 12

X, 36, KAT, PRA,
PHTVL/PHPV

X
X, C

Silmät

31.12.2024
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X, 12, LL, LL epäilyttävä,
KAT, PRA, PHTVL/PHPV,
CEA coloboma, CEA
ablaatio, gRD, tRD

X, 1

34

31.12.2022

20

31.12.2021

31.12.2021
(X), 24

Ikä astutushetkellä vähintään 22 kk.
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2024

Rotu

Lonkat Kyynärpäät Polvet

Leonberginkoira *

X, 18, C

X, 18

Silmät
X, post. pol. KAT

Sydän

Muuta ennen astutusta vaadittua
Lisää tutkimuksiin ja jälkeläismäärään liittyviä
ehtoja jäljempänä

Jälkeläismäärä

Ohjelma päättyy ilman
uutta hakemusta

♂ 40

31.12.2022

Lyhytkarvainen
saksanseisoja

X, B

55

31.12.2021

Lyhytkarvainen
unkarinvizsla

X, C

21

31.12.2021

Maltankoira *

X, 2

Maremmano-abruzzese * X, 18, C

X, 18, 1

Markiesje *
Mastiffi

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.
X, 1

X, 18

31.12.2023
20

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X, C

31.12.2024
31.12.2024

X, 18

Mopsi *
Mudi *

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2021
X

X, 36

X

X

31.12.2022

X, 24, KAT, PRA,
pitkäkarvaisilla KER

31.12.2021

Mäyräkoirat *
(normaalikokoiset, ks.
myös muut koot)

31.12.2020
(muuttuu 1.1.2021)

Newfoundlandinkoira *

X, 18

X, 18

Novascotiannoutaja *

X, C

X, 1

Owczarek podhalanski *

X, 18

X, 18

31.12.2021

Partacollie *

X, C

X

31.12.2022

Perunkarvatonkoira *

X

Pieni amerikanpaimenkoira *

X

Pienimünsterinseisoja

X, B

Pinseri

X, C

Pitkäkarvainen
saksanseisoja *

X, B

X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD

X

Uroksen ikä astutushetkellä vähintään 24 kk.
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2020
♂ 40

31.12.2021

X, 12

31.12.2023

X, 12
X, 1

31.12.2022

X, 24

26

X

Pitkäkarvainen collie *

UÄ+EKG, 36 Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2021
31.12.2021

X

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X, 36

Vähintään KAER 3 -tulos. Lisää koepalkintoa
koskevia ehtoja jäljempänä.

31.12.2023
21

31.12.2021

Rotu

Lonkat Kyynärpäät Polvet

Pohjanpystykorva *

X, 1

Pointteri *

X, B

Polski owczarek nizinny *

X, C

Silmät
X, 36, KAT, PRA, tRD,
PHTVL/PHPV

Puli *

X

X, 36, KAT, gRD, tRD

Pumi*

X

X, 36

Rhodesiankoira *
Rottweiler *

X

X, 24

X, 18

X, 18

X, 18, C

X, 18, 1

X, C

X, 1

X, C

Samojedinkoira *

X, C

Serra de
airesinpaimenkoira *

31.12.2024

20

31.12.2025

Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Ikä
astutushetkellä vähintään 18 kk. Lisää
tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2024
15

40

31.12.2023

30

31.12.2020

Selkälausunto (LTV ja SP)
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.
X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD,
PHTVL/PHPV, entropium,
ektropium

X, 18,

X, 1

X, 18
X, 18

Ikä astutushetkellä vähintään 24 kk. LTE / MH /
virkakoira. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja
jäljempänä.

31.12.2022
60

X

Shetlanninlammaskoira *

X

Shiba *

X

Selkälausunto (LTV). LTE / MH / PK /
rodunomainen koe / virkakoira. Lisää
tutkimuksiin ja luonteeseen liittyviä ehtoja
jäljempänä.

31.12.2023

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2023

Ikä astutushetkellä vähintään 24 kk. Lisää
jälkeläismääriä koskevia ehtoja jäljempänä.

Shar pei *

X, 36, KAT,PRA,gRD, tRD,
PHTVL/PHPV,PLL

12

31.12.2022

30, 15 kun
alle 5-v.

31.12.2023

SPAID-geenitesti. Lisää tutkimuksiin liittyviä
ehtoja jäljempänä.

31.12.2022

X, 24, PRA
X, 1

X, 2

X

31.12.2021

31.12.2021

Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %.

X

31.12.2022

31.12.2022

X, 24, LL, kort. KAT, PRA

Saksanpaimenkoira *

Ohjelma päättyy ilman
uutta hakemusta

30

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X, B tai
IND 102

Saksanmetsästysterrieri

Sarplaninac *

Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Pentueen
sukusiitosaste max 6,25 %. Ikä astutushetkellä
vähintään 24 kk. Lisää ehtoja jäljempänä.

Jälkeläismäärä

31.12.2023

X

Pyreneittenmastiffi *

Muuta ennen astutusta vaadittua

X

Portugalinvesikoira *

Punainen irlanninsetteri

Sydän

31.12.2020
Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Nartun ikä
astutushetkellä vähintään 24 kk ja uroksen 18
kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja
jäljempänä.

25

31.12.2024

Rotu

Lonkat Kyynärpäät Polvet

Sileäkarvainen collie *

X, C

Sileäkarvainen noutaja

X

Slovakiancuvac *

X, 1

X, 18, 1

Spinone *

X, C

X

Stabijhoun *

X, C

X,1

Suomenajokoira *
Suomenlapinkoira *

X

X

X, 24
(X), 1

X, C

Tanskalais-ruotsalainen
pihakoira *

X, C

Tanskandoggi *

X, 18

X, 18

Tiibetinmastiffi *

X, 18

X, 18, 1

31.12.2023

31.12.2023
21

31.12.2021

21

31.12.2021

Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.

Ikä astutushetkellä vähintään 22 kk. Lisää
tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.
Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Pentueen
sukusiitosaste max 6,25 %

31.12.2023
150

X, 1

50

X, 24, PRA

31.12.2020

31.12.2025
Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2020

UÄ+EKG, 12 Sydäntutkimuksen alaikäraja 18 kk. Lisää
tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X

Tiibetinterrieri

X, 24

31.12.2021

♂ 70, 20
31.12.2024
kun alle 5-v.

X, 24

Tiibetinspanieli
(Ohjelma muuttuu
1.1.2021)

X

(X), KAT, PRA,
PHTVL/PHPV

Ohjelma päättyy ilman
uutta hakemusta

31.12.2021

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä

Suursnautseri *

Walesinspringerspanieli *

Jälkeläismäärä

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

(X)

X, C

Muuta ennen astutusta vaadittua

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X

Suomenpystykorva *

Tsekinpaimenkoira *

X

Sydän

X, 24, KAT (lukuun
ottamatta linssin etuosan
saumalinja), PRA, gRD, tRD

X, 18, D

Staffordshirenbullterrieri *

Silmät

Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.

31.12.2021
30

31.12.2024

X, 24

31.12.2020

X, 12, PRA, LL

31.12.2022

X, 1

Selkälausunto (LTV ja VA). LTE / MH /
käyttäytymisen jal.tark. / PAIM / PK / PEKO tai
IPOR / virkakoira. Lisää tutkimuksiin ja
luonteeseen liittyviä ehtoja jäljempänä.
X, 24

31.12.2024

31.12.2024

Valkoinenpaimenkoira *

X,18, C

X,18, 1

X, 24

Rotu

Lonkat Kyynärpäät Polvet

Silmät

Valkoinen
ruotsinhirvikoira

X

Vanhaenglanninlammaskoira *

X, C

Weimarinseisojat *

X, C

X

X

Venäjänajokoira *

X

X

X, C

X, 1

Yorkshirenterrieri
PEVISA alkaa 1.1.2021

X

Muuta ennen astutusta vaadittua

X, 12, KAT, PRA

45

Jälkeläismäärä
25

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

X, 24, KAT, PRA, tRD

Nartun ikä astutushetkellä vähintään 18 kk ja
uroksen 12 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja
jäljempänä.

Ohjelma päättyy ilman
uutta hakemusta

31.12.2024

31.12.2021
31.12.2024

40

X, 24

31.12.2022

31.12.2021
21

X

Venäjänspanieli *

Sydän

Nartun ikä astutushetkellä vähintään 24 kk.

Welsh corgit *

Venäjänmustaterrieri *

Selkälausunto (LTV). LTE / MH / PK / IPOR-A
tai virkakoira. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja
jäljempänä.

31.12.2020
(→ 2022, jos JTO)

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2020

Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.

31.12.2024

MUUT ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT
Tähdellä (*) merkityille roduille on lisää määräyksiä pakollisista tutkimuksista kertovassa taulukossa.
Ulkomaisia uroksia koskevat rotukohtaiset poikkeukset

Eräillä roduilla ulkomaisten urosten käyttöä koskee Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa. Tällä poikkeusluvalla urokselle voidaan rekisteröidä
korkeintaan kaksi pentuetta, vaikka siltä puuttuisi PEVISA-ohjelman edellyttämiä tutkimustuloksia. Yhdistelmä ei saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Koirarekisteriohjeen 7.5 vastainen.

Airedalenterrieri *

Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu mRD, on parituskumppanin
oltava RD:n osalta terve.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvausta tai silmätutkimusta. Kyynärkuvaamaton ulkomainen uros voidaan parittaa vain
kyynärkuvaustuloksen 0 saaneen nartun kanssa ja silmätarkastamaton ulkomainen uros vain perinnöllisen kataraktan, PRA:n ja RD:n suhteen terveen
nartun kanssa.
Ulkomaisen uroksen englantilaiset lonkkalausunnot BVA-lausunnossa saa olla korkeintaan 10pistettä/lonkka. Koirat, joilla on 11-16 pistettä pitää parittaa
A- tai B-lonkkaisen kanssa. (Päivitetty 1.1.2018)

Akita *

Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.
FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2014)

Alaskanmalamuutti *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (Päivitetty 1.1.2013)

Amerikanakita *

FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.6.2009)

Amerikancockerspanieli *

D-lonkkaiselle koiralle on käytettävä A- tai B-lonkkaista parituskumppania. (JTT 10/19)
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voimassa oleva silmätutkimus riittää ilman tunnistusmerkintää, poikkeuksena hyväksytään USA:ssa saatu
(lopullinen) lausunto 7-vuotiaana. Ei vaadita lonkka- eikä polvitutkimustulosta, mutta myös ulkomaista urosta koskee vaatimus käyttää D-lonkkaiselle A- tai
B-lonkkaista paristuskumppania. (Päivitetty 1.7.2020)

Amerikankarvatonterrieri *

Karvallisen ja karvattoman muunnoksen väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään
oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Amerikankarvatonterrierin ja amerikanrottaterrierin väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi ilman
poikkeuslupaa, Näiden rotujen risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään amerikankarvatonterriereiksi oman karvanlaatunsa mukaiseen
muunnokseen.

Amerikankettukoira *

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.
International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) ja Hunters Horn -rekisteriin merkitty Suomeen tuotu amerikankettukoira voidaan omistajan anomuksesta
merkitä Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.
International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) ja Hunters Horn -rekisteriin merkityn ulkomaisen uroksen Suomessa syntyneet jälkeläiset merkitään
Kennelliiton ER-rekisteriin.

Amerikankääpiökettuterrieri

UKC-rekisteriin merkittyjä rodun edustajia ei voi rekisteröidä koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.1 mukaisesti.

Amerikanrottaterrieri *

Amerikanrottaterrierin ja amerikankarvatonterrierin väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi ilman poikkeuslupaa, Näiden rotujen risteyttämisestä syntyneet
pennut rekisteröidään amerikankarvatonterriereiksi oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.

Amerikanstaffordshirenterrieri *

Kyynärnivelkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai
ulkomaalainen uros, jolla ei ole Kennelliton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Tuontikoiran tai ulkomaisen uroksen

kohdalla huomioidaan vain niiden oma lonkkakuvaustulos, kunnes BLUP- indeksin arvosteluvarmuus ylittää 65 %. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle
urokselle ei ole määritelty BLUP- indeksiä, mutta koiralla on FCI:n asteikolla lonkkakuvaustulos A, B tai C tai ulkomaisella uroksella OFA-asteikolla
vähintään ”fair”, sitä voidaan käyttää parituskumppanille, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.
Tuontinarttu, jonka oma lonkkakuvaustulos on FCI:n asteikolla A, B tai C, mutta jonka BLUP- indeksin arvosteluvarmuus on alle 65%, voidaan parittaa
ulkomaisella tai tuontiuroksella, jolla on FCI:n asteikon lonkkakuvaustulos A tai B tai C tai OFA- asteikolla vähintään ”fair”
Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen
rekisteröintihetkellä. 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
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: 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.
Silmätutkimustulosta ei vaadita.
Appenzellinpaimenkoira *

Kyynärniveldysplasia tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa ja patellaluksaatiotuloksen 1 saanut koira vain
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Yksi polvilausunto riittää, alle 3-vuotiaana saatua lausuntoa ei tarvitse uusia. (Päivitetty 1.1.2018)

Australiankarjakoira *

Koiralla tulee olla selän spondyloosilausunto ennen toista pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä pentuetta virallinen lausunto selän
spondyloosista, ei selkää tarvitse kuvata uudelleen.

Australiankelpie *

Lonkkaniveldysplasiatuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita selkälausuntoa, jos
astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla.
Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia -rekisteriin (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S &
N) -rekisteriin tai The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ERrekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. WKC-rekisteriin merkityn risteytystaustaisen koiran kohdalla (WKC:n
sääntöjen kohta 1.9) edellytetään kuitenkin, että risteytys ei näy koiran kolmen polven sukutaulussa.
Em. ehdot täyttävää ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia. (Päivitetty 1.1.2016)

Australianpaimenkoira *

Jos koiralla on todettu mRD tai iris hypoplasia, on se paritettava kyseisen muutoksen suhteen terveen koiran kanssa. Merle-merle yhdistelmät ovat
kiellettyjä. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Australian Shepherd Club of America (ASCA) -rekisterissä oleva tuontikoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla
tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. ASCA-rekisteriin merkittyä ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään
ER-rekisteriin.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta. (Päivitetty14.11.2009)

Australian töpöhäntäinen karjakoira Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Barbet *

Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärnivel- eikä silmätarkastuslausuntoa. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset,
jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaista urosta. (Päivitetty 1.1.2016)

Beaucenpaimenkoira *

Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.

Belgianpaimenkoirat *

Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu muu katarakta, se on paritettava kataraktan
suhteen terveen koiran kanssa.
Seuraavat muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa: groenendael x tervueren, tervueren x malinois ja laekenois x malinois.
Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Seuraavat muunnosten väliset
risteytykset eivät ole sallittuja: groenendael x laekenois ja tervueren x laekenois.
Karvanlaadun osalta rotumuunnoksen siirto voidaan tehdä Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Kaikki muunnokset: ei vaadita silmätutkimustulosta eikä kyynärkuvaustulosta. Voidaan rekisteröidä 1 pentue
ilman lonkkakuvaustulosta. (Päivitetty 22.6.2010)

Bergamasco

Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.

Bernhardinkoirat *

Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.
Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Rotu määräytyy karvanlaadun perusteella. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta
5.3. tai Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.

Berninpaimenkoira *

Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan
parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Bichon frisé *

Diagnoosin muu vähämerkityksellinen kaihi saanut koira on paritettava kaihin osalta terveen kanssa. Jos koiralla on todettu mRD tai gRD, on se
paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. (JTT 8/19)
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmä-, eikä polvitutkimustulosta. (Päivitetty 1.6.2010)

Biewerterrieri *

United Kennel Clubin (UKC) tai Internationaler Biewer Yorkshire Terrier Clubin rekisteriin merkittyjä koiria voidaan merkitä ER-rekisteriin
koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta 31.12.2023 asti. (JTT 1/20)

Bokseri *

Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste
1.
Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava doppler-tutkimuksella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Dopplertulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään
auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.
Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisesti ei vaadita selkätutkimustulosta eikä sydänkuuntelutulosta.
Ulkomainen sydämen ultraäänitutkimuslausunto, josta ilmenee, ettei koiralla ole sydänsairauksia, kelpaa. (Päivitetty 9.8.2016)

Bordeauxindoggi *

Kahta D-lonkkaista ei saa yhdistää.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman uroksen tutkimustuloksia. (Päivitetty 1.1.2016)

Bordercollie *

Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.
ER-rekisteriin otetaan koira, joka on suorittanut hyväksytysti paimennuksen esikokeen ja jonka kaksi rodun arvosteluoikeudet omaavaa
ulkomuototuomaria on todennut rotumääritelmän mukaiseksi. Ks. myös koirarekisteriohjeen kohta 11.1.2. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty
koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3.
International Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin merkitty Suomeen tuotu bordercollie voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran
pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. ISDS-rekisteriin merkityn ulkomaisen uroksen jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.
Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty
Kennelliiton hyväksymällä tavalla.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkka-, kyynär- eikä silmätutkimustulosta. (Päivitetty 1.1.2006)

Bostoninterrieri *

Patellaluksaation tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. PHTVL/PHPV tuloksen 1 saanut koira on paritettava ko.
sairauden osalta terveen koiran kanssa. Vähintään toisen pentueen vanhemmista tulee olla geenitestattu juveniilin (nuoruusiän) kaihin varalta tuloksella
”terve – ei kantaja”. Geenitestin perusteella todetun kantajan saa parittaa vain geenitestin tuloksen perusteella ”terveen – ei kantajan” kanssa. (JTT 11/19)

Bourbonnaisinseisoja *

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaustulosta. (Päivitetty 1.1.2006)

Bouvier *

Astutushetkellä koiralla tulee olla koulutustunnus palvelus- tai pelastuskoirakokeesta tai loppuun suoritettu luonnetesti tai MH-luonnekuvaus. Myös
Kennelliiton tallentama IPO-FH-tulos hyväksytään. Tai koiran tulee olla virkakoira.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynär- tai silmätutkimustulosta eikä luonteen testausta/arviointia tai käyttötulosta. (Päivitetty
1.1.2012)

Brasilianterrieri

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.

Bretoni *

Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on
olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Koiralla tulee olla ennen toista astutusta vähintään 3. palkinto KAER-, KAKE-, KAME- tai KATU-kokeesta tai WCC. Myös vastaava ulkomainen
metsästyskoetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon pohjalta.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmätutkimustulosta.

Brienpaimenkoira *

Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Rotujärjestö hyväksyy seuraavat silmätutk.lausunnot:
- voimassa oleva ERG-lausunto (ei osoita perinn. katarakta tai PRA), tai
- DNA-testi hämäräsokeuden CSNB suhteen (ei sairas tai kantaja), tai
- kliininen silmätutkimustulos (ei osoita perinn. katarakta tai PRA), voimassa rodun PEVISA-ohjelman mukaisesti. (Päivitetty 13.6.2006)

Broholminkoira *

Sydämen auskultaatiotutkimus aortan ahtauman varalta (SAS), tutkimusikä vähintään 12 kk, ja mikäli sivuääni todetaan, edellytetään laajaa sydämen
ultraäänitutkimusta. Jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai virallinen käyttäytymisen
jalostustarkastus tai virkakoira-status. Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. (JTT 3/20).

Bullmastiffi *

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon on oltava
vähintään 101.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.6.2015)

Bullterrierit

Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Risteytyksestä syntyvät pennut
rekisteröidään kääpiöbullterriereiksi.

Cane corso *

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa ja kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira vain tuloksen
0 saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmätutkimustulosta. (Päivitetty 13.5.2014)

Cavalier kingcharlesinspanieli *

Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita polvi-, silmä- eikä sydäntutkimusta. (Päivitetty 1.1.2010)

Ceskoslovensky vlcak

Pentueen polveutuminen on varmistettava rekisteröinnin yhteydessä ja vanhempien DNA-tunnisteet toimitettava Kennelliittoon. Tuontikoirien DNA-tunniste
on toimitettava niiden rekisteröimisen yhteydessä. (Hallitus 8/19) Tuontikoiran DNA-tunnisteeksi hyväksytään virallinen ISAG- tai AKC-standardin
mukainen tunniste (JTT 10/19).

Chesapeakelahdennoutaja *

Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan
parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Chihuahuat *

Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.
Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton
hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmä- eikä sydäntutkimuslausuntoa (JTT 5/17).

Chow chow *

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira on paritettava
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Diagnoosin entropion/trichiasis ja/tai ektropion/makroblepharon saanut koira on paritettava näiden sairauksien suhteen
terveen koiran kanssa.
Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2011)

Clumberinspanieli *

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa ja kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan
parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa. Geenitesti (PDP1) pyruvaattidehydrogenaasifosfaattipuutoksesta. Kahta PDP1-kantajaa ei saa
parittaa keskenään.

Cockerspanieli *

Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita tutkimustuloksia (Päivitetty 1.1.2010)

Colliet (pk ja sk)*

Pitkäkarvainen collie: Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
Sileäkarvainen collie: Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.
Blue merle x soopeli, soopelimerle x soopeli ja tricolour x soopelimerle yhdistelmät sallitaan, jos merle-geenitesti osoittaa, että soopelin värinen koira ei ole
genotyypiltään merle. Tällaisesta yhdistelmästä syntyvät soopelipennut testataan ennen rekisteröintiä merlegeenin suhteen. Testaamattomat
soopelipennut merkitään EJ-rekisteriin. Testi hyväksytään, kun se on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa, joita ovat tällä hetkellä Laboklin, Movet ja
Genoscoper. (JTT 5/19)
Samaa karvanlaatua olevien vanhempien jälkeläiset rekisteröidään vanhempiensa karvanlaadun mukaiseen muunnokseen. Kennelliiton toimisto voi
rotujärjestön esityksestä siirtää koiran karvanlaatumuunnoksesta toiseen. Risteytys eri karvanlaatumuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla, ks.
Koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Karvanlaatumuunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen
muunnokseen.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus (molemmat muunnokset): PEVISA-ohjelman lonkka-, kyynär- ja silmätutkimustuloksia ei vai vaadita. (Päivitetty
15.1.2019)

Dalmatiankoira *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: FCI-maan ulkopuolella asuvan kohdalla ei vaadita lonkkakuvaustulosta. (Päivitetty 1.1.2015)

Dobermanni *

Pentujen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla voimassa oleva seeruminäytteen ALAT-arvo. Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk:n
ikäinen. Lausunto ALAT-arvosta ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Seeruminäytteet tutkitaan Kennelliiton nimeämässä laboratoriossa, joita ovat
IDEXX ja Movet. (JTT 8/19) ALAT = maksan toimintaentsyymi
Koiralla pitää astutushetkellä olla voimassa oleva sydäntutkimuslausunto DCM:n varalta (ultraäänitutkimus ja EKG), ja koiran pitää olla sairauden osalta
terve.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Pitää täyttää vain PEVISA-ohjelman lonkkaniveldysplasiaa koskevat ehdot. (Päivitetty 1.1.2015)

Dogo argentino *

Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2007)

Dunkerinajokoira

Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.

Englanninbulldoggi *

Hollantilaisilta, saksalaisilta, englantilaisilta, virolaisilta ja pohjoismaisilta uroksilta vaaditaan kävelytestin tai vastaavan rasitustestin tulos (pohjoismaisilta
siinä vaiheessa, kun kussakin maassa otetaan testaus käyttöön). Englantilaisen testituloksen on oltava 0, 1 tai 2. Viron testissä tulee kävelysuorituksen
lisäksi olla huomioitu koiran hengitysäänet, ruumiinlämpö ja palautuminen ja tuloksena pitää olla, että koira on läpäissyt testin. (JTT 3/19)
Muita ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kävelytestituloksia.

Englanninkääpiöterrieri

USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliitossa omistajan ilmoituksella joko englanninkääpiöterrieriksi tai
manchesterinterrieriksi.

Englanninsetteri *

Vaaditaan geenitestitulos: lipofuscinoosi (CL) ja PRA:n muoto PRA rcd4
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta (Päivitetty 1.1.2016)

Englanninspringerspanieli *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä silmätarkastustulosta. (Päivitetty 12.1.2010)

Englanninvinttikoira

Irish Coursing Club (ICC) rekisteriin, The National Coursing Club (NCC) rekisteriin, Greyhounds Australasia Limited (GA) rekisteriin ja National Greyhound
Association (NGA) rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiralla pitää olla ko. rekisterin Export Pedigree
liitteenä rekisteröintiä varten ja koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Em. ehdot täyttävää ulkomaista urosta saa käyttää
jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.
Mikäli astutus tapahtuu em. FCI:n ulkopuolisiin rekistereihin merkityllä ulkomaisella uroksella tai tällaisen ulkomaisen uroksen tuontispermalla, vaaditaan
DNA-tunniste uroksen tunnistusmerkinnäksi.

Entlebuchinpaimenkoira

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

Espanjanmastiffi *

ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty
koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3. Rotuunottoa voidaan jatkaa niin kauan kuin rotukirja on auki rodun kotimaassa. (JTT 6/19)
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 13.5.2014)

Espanjanvesikoira *

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa.

Estrelanvuoristokoirat *

Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. kun koira on täyttänyt 9 kk tai muutos
voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman tutkimustuloksia, mutta seuraavien pentueiden kohdalla
PEVISA-tutkimukset vaaditaan. (Päivitetty 21.10.2015)

Fieldspanieli *

Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.

Gordonsetteri *

Lonkkakuvaustuloksen alaraja on B. Pentujen vanhemmista vähintään toisen tulee olla rdc4-PRA ja CCA-geenitestien osalta vapaa (clear). Jos toinen
vanhemmista on sekä rcd-PRA että CCA geenitesteissä vapaa, toista vanhempaa ei ole välttämätöntä geenitestata.

Griffonit

Karkeakarvaisten griffoneiden eri värimuunnoksia saa risteyttää keskenään. Karkeakarvaisia ja sileäkarvaisia griffoneita saa risteyttää keskenään.
Samassa pentueessa saattaa esiintyä eri karvanlaatua ja väriä olevia pentuja, joten kukin pentu rekisteröidään karvanlaatunsa ja värinsä mukaiseen
rotuun. Karkeakarvaiset punaiset rekisteröidään roduksi griffon bruxellois, ja karkeakarvaiset mustat roduksi griffon belge. Sileäkarvaiset rekisteröidään
roduksi petit brabancon. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. tai Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä
tahansa iässä.

Havannankoira *

Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Urokselle rekisteröidään korkeintaan 25 jälkeläistä alle neljän
vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta.

Hollanninpaimenkoirat

Seuraavat muunnosten väliset risteytykset eivät ole sallittuja: pitkäkarvainen x karkeakarvainen. Muut muunnosten väliset risteytykset sallitaan
poikkeusluvalla; kts Koirarekisteriohjeen kohta 6.2, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut
rekisteröidään ilmiasunsa mukaisesti, paitsi yhdistelmästä lyhytkarvainen x karkeakarvainen syntyneet pennut, jotka rekisteröidään karkeakarvaisiksi.

Karvanlaatua koskevat muutokset ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos voidaan tehdä myös Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön
puoltavan lausunnon perusteella, kun koira on täyttänyt 9kk tai Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.
Hovawart *

Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain A-lonkkaisen kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien
keskiarvon pitäisi olla vähintään 101 (JTT 8/19).

Ibizanpodencot

Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella
missä tahansa iässä.
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa
mukaiseen muunnokseen.

Islanninlammaskoira *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita polvitukimusta. (Päivitetty 1.7.2012)

Isomünsterinseisoja *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (Päivitetty 1.1.2011)

Isosveitsinpaimenkoira *

C-lonkkaiselle koiralle voidaan käyttää vain A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja koiralle, jonka kyynärniveltulos on 1, voidaan käyttää vain 0-tuloksen
saanutta parituskumppania. (JTT 8/19)

Italianajokoirat

Karkeakarvaisen ja lyhytkarvaisen italianajokoiran risteyttäminen on kielletty. Muunnosten väliset siirrot voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk, ks.
koirarekisteriohjeen kohta 5.3. tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä.

Italianvinttikoira *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmä- eikä polvitutkimuksia.

Jackrussellinterrieri *

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.
FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin merkitty tai sellaisesta maasta, jossa rotu ei ole virallisesti tunnustettu, tuotu rekisteröimätön tuontikoira voidaan ottaa
rotuun Koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisesti. AKC FSS -rekisteriin rotunimellä ”russell terrier” merkitty koira voidaan rekisteröidä ER-rekisteriin
jackrussellinterrierinä. Britanniasta tulleita Working Jack Russell-rekisteriin merkittyjä koiria voidaan rekisteröidä Koirarekisteriohjeen 11.1.1 mukaisesti.
Muista FCI-maista tuotujen koirien pitää olla merkitty FCI:n tunnustamaan rekisteriin.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Karjalankarhukoira *

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Diagnoosin PHTVL/PHPV aste 1 tai muu
vähämerkityksellinen kaihi saanut koira on paritettava ko. sairauden suhteen terveen koiran kanssa. (JTT 10/19)

Karkeakarvainen unkarinvizsla *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaustutkimusta. (Päivitetty 1.1.2016)

Kaukasiankoira *

Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasiatuloksen 2 saanut koira
voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: 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. (Päivitetty 30.4.2007)

Kiharakarvainen noutaja*

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Vaaditaan lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto, mutta lausuntojen ei tarvitse olla virallisia eikä
silmätarkastuslausunnon voimassa (eli TM voi puuttua, hyväksytään myös esim. brittiläiset lonkkalausunnot). (Päivitetty 1.1.2013)

Kiinanharjakoirat

Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa
mukaiseen muunnokseen.

Kleinspitz
(ks. muut ehdot kohdasta
saksalaiset pystykorvat)

Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9
kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.

Kroatianpaimenkoira

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

Kultainennoutaja *

Lonkkaniveldysplasian astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla
vähintään 101. Kyynärniveldysplasian astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien
keskiarvon tulee olla vähintään 101.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkka-, kyynärkuvaus- eikä silmätutkimustulosta.
Kuvasz *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 2.5.2011)

Kääpiöpinseri *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 18.5.2009)

Kääpiösnautserit *

Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava
PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa.
Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan vapaasti 1.6.2014 alkaen:
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri-suola
Risteytykset muiden värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2011)

Labradorinnoutaja*

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkka-, kyynärkuvaus- eikä silmätutkimustulosta.

Lagotto romagnolo*

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla
vähintään 101. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä̈, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen indeksi.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmätarkastuslausuntoa. (Päivitetty 1.1.2015)

Lancashirenkarjakoira *

ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen asenettelyn kautta.

Lapinporokoira *

Koiralla tulee sen toisen pentueen jälkeen olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto, jotta sen seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.
Luonnonrotuisia lapinporokoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen
rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3.

Leonberginkoira*

C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee
olla vähintään 101. Uroksella ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä pentua Suomessa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Länsigöötanmaanpystykorva

Pentueen rekisteröinnin yhteydessä merkitään tieto kunkin pennun hännän pituudesta, ks. koirarekisteriohjeen kohta 3.4. Pitkähäntäisyys voidaan merkitä
kasvattajan ilmoituksen perusteella. Mikäli pitkähäntäisiksi ilmoitetuista vanhemmista syntyy töpöhäntäinen pentu, pitää sekä pennun että vanhempien
hännän genotyyppi varmistaa geenitestillä tilanteen selvittämiseksi. Aiemmin ilmoitettu hännän pituus voidaan muuttaa ainoastaan geenitestin tuloksen
perusteella. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

Maltankoira*

Polvituloksen 2 saanut koira tulee parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Manchesterinterrieri

USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan omistajan ilmoituksella rekisteröidä Suomen Kennelliittoon joko englanninkääpiöterrieriksi tai
manchesterinterrieriksi.

Maremmano-abruzzese *

C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania
(JTT 8/19).

Markiesje*

Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. prcd-PRA-geenitestitulosta koskeva ehto lisätään rodun PEVISAohjelmaan myöhemmin. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa. (Hallitus 7/19)

Meksikonkarvatonkoira

Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti karvattomana tai karvallisena ja kasvattajan ilmoittamaan kokomuunnokseen. Kokoa koskevat
muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä
kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15
kk.
Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.

Mopsi *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2020)

Mudi *

Värimuunnosyhdistelmät merle - merle kielletään.

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 2.5.2011)
Mäyräkoirat (kaniini, kääpiö,
normaali) *

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z,
kaniinimäyräkoira = K.
Kahden laikullisen (merle-geenin omaavan) koiran risteytys on kielletty. Seuraavia värimuunnoksia ei saa astuttaa toisella samanvärisellä eikä keskenään:
musta laikullinen, ruskea laikullinen, punainen laikullinen ja laikullinen riistanvärinen.
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan vapaasti seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
Karkeakarvaisen mäyräkoiran (kaikki koot) risteyttäminen pitkäkarvaisen mäyräkoiran kanssa (kaikki koot) on kielletty. Kaniinimäyräkoiranartun
astuttaminen normaalikokoisella mäyräkoirauroksella on kielletty (kaikki karvanlaadut). Jälkeläiset rekisteröidään yhdistelmän suuremman vanhemman
kokomuunnokseen.
Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Karvanlaadun osalta muutos voidaan tehdä Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen
mukaan, kun koira on täyttänyt 9 kk. Koko määräytyy rinnanympärysmitan perusteella. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle,
jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen
voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 5.8.2011)

Newfoundlandinkoira *

Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva laaja rodunomainen sydäntutkimuslausunto (UÄ + EKG). Koiran tulee tutkimushetkellä
olla vähintään 18 kk ikäinen. (JTT 8/19)
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ulkomaiset lonkkanivel- ja kyynärniveldysplasiatulokset hyväksytään, myös esim. brittiläiset ja australialaiset
tulokset. Ei tarvita sydäntutkimustulosta. (Päivitetty 1.1.2015)

Novascotiannoutaja *

Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.

Owczarek podhalanski *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (Päivitetty 1.1.2014)

Papillon

Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi 1.1.2018 – 31.12.2022. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen
muunnokseen. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.

Partacollie *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Vaaditaan lonkkakuvaustulos, mutta englantilainen tulos kelpaa siten, että raja arvo on englantilaisen skaalan
mukaan yhteensä 11 pistettä. Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (Päivitetty 31.3.2007)

Perunkarvatonkoira *

Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti karvattomana tai karvallisena ja kasvattajan ilmoittamaan kokomuunnokseen. Kokoa koskevat
muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä
kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15
kk. Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.

Phalene

Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi 1.1.2018 – 31.12.2022. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen
muunnokseen.
Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.

Pieni amerikanpaimenkoira *

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin rekisteröintihetkellä. Merlemerle- ja töpö-töpö- yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

Pitkäkarvainen saksanseisoja *

KAER = kanakoirien erikoiskoe. Ulkomaisille uroksille hyväksytään vastaava ulkomainen metsästyskoetulos rotujärjestön lausunnon perusteella.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmätarkastustulosta. (Päivitetty 1.1.2011)

Pohjanpystykorva *

Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätutkimustuloksen PHTVL/PHPV aste 1 tuloksen saaneelle
koiralle ja mRD-diagnoosin tai gRD-diagnoosin saaneelle koiralle on käytettävä ko. sairauden suhteen tervettä parituskumppania. (JTT 8/19)
Pentueen sukusiitosaste lasketaan seitsemällä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.
ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty
koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3.

Pointteri *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (Päivitetty 1.1.2016)

Polski owczarek nizinny *

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

Portugalinpodengot

Seuraavia muunnoksia saa risteyttää keskenään:
Saman kokomuunnoksen sisällä karkea- ja sileäkarvainen portugalinpodengo
Saman karvanlaadun sisällä iso ja keskikokoinen portugalinpodengo
Muut muunnosten väliset risteytykset sallitaan vain poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.
Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. kun koira on täyttänyt 9 kk tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän DNAtestituloksen perusteella missä tahansa iässä. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä
kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15
kk.

Portugalinvesikoira *

Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa.

Prahanrottakoira

Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.

Puli *

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
Risteytys valkoisten ja muunväristen koirien kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Väriä koskevat muutokset ks.
koirarekisteriohjeen kohta 5.3.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 2.5.2011)

Pumi *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 2.5.2011)

Pyreneittenmastiffi *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.201)

Pyreneittenpaimenkoirat

Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu emän mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Kennelliiton toimisto
voi myös tehdä muutoksen rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9
kk tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä.
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa
mukaiseen muunnokseen.
Rotuunotto on mahdollista Koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisella menettelyllä.
Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.

Rhodesiankoira *

Lonkkatuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain A-tuloksen saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0
saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvaus-, LTV- eikä spondyloosilausuntoa.

Rottweiler *

Jos koiralla on todettu mRD tai muu vähämerkityksellinen kaihi, on se paritettava kyseisen sairauden suhteen terveen koiran kanssa. Keskeytettyä
luonnetestiä tai MH:ta ei hyväksytä. Luonnetestin sijasta koira voi myös olla virkakoira.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmätulosta, luonnetestiä tai MH:ta. Ruotsalaisilta ja norjalaisilta uroksilta kuitenkin vaaditaan
luonnearvio. Luonnearvioksi Ruotsista hyväksytään MH-tulos tai KORAD-titteli ja Norjasta MH-tulos, ei muita luonnetestejä. (Päivitetty 6.4.2020)

Saarloos wolfhond

Pentueen polveutuminen on varmistettava rekisteröinnin yhteydessä ja vanhempien DNA-tunnisteet toimitettava Kennelliittoon. Tuontikoirien DNA-tunniste
on toimitettava niiden rekisteröimisen yhteydessä. (Hallitus 8/19) Tuontikoiran DNA-tunnisteeksi hyväksytään virallinen ISAG- tai AKC-standardin
mukainen tunniste (JTT 10/19).

Saksalaiset pystykorvat
(ks. myös kleinspitz omana
kohtanaan)

Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3 (kokoa koskevat muutokset eivät koske pomeraniania eivätkä keeshondia). Muutos
suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on
rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on
täyttänyt 9 kk.

Saksanpaimenkoira *

Tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon
tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä,
huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 – X), missä X on saksalainen BLUPindeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, saa sitä käyttää vain koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 101.
Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin tulos/arviointi seuraavista:
a) Hyväksytty SPL-jalostustarkastus (SPL = Saksanpaimenkoiraliitto)
b) Suoritettu SPL-arviointi
c) Kennelliiton hyväksymä palveluskoirakoe, jossa on tottelevaisuusosio sekä laukausvarmuustestaus (PAEK, PAHA, PAJÄ, PAVI, IGP, PASU, IPO
tai PAMR-tulos)
d) Hyväksytty Kennelliiton luonnetestitulos
e) Suoritettu Kennelliiton hyväksymä MH-luonnekuvaus
f) tai kyseessä virkakoira
Ulkomailta astutettuna tuodun ulkomaisessa rekisterissä olevan nartun ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn pentueen rekisteröinnin yhteydessä nartulta
ei vaadita luonnearviota. (Hallitus 11/19)
Karvanlaatumuunnoksia saa risteyttää keskenään. Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu kasvattajan ilmoituksen mukaan. Karvanlaatua
koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. kun koira on täyttänyt 9 kk. Muutos voidaan myös tehdä Kennelliitossa omistajan anomuksesta
rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella tai Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita luonnearviota (2 pentuetta). (JTT 7/19)
Voidaan rekisteröidä 6 pentuetta ilman selkäkuvaustulosta. Ehto koskee sekä Suomessa että ulkomailla tapahtuvia astutuksia. (Hallitus 2/19)

Samojedinkoira *

Tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti C-lonkkaista käytettäessä yhdistelmän
lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

Sarplaninac *

Pentueen sukusiitosaste lasketaan viidellä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.

Schipperke

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

Serra de airesinpaimenkoira *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaustulosta (Päivitetty 1.1.2013)

Shar pei *

Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla kennelliiton hyväksymä SPAID-geenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta
koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen
sairauden osalta terveen koiran kanssa. Silmäsairauksien osalta, jalostuksesta poissulkee, myös mikä tahansa vakavaksi luokiteltu muutos.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita silmä- ja polvilausuntoa.

Shetlanninlammaskoira *

Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: merle-merle -yhdistelmät ja lisäksi soopeli - blue merleyhdistelmät.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaustulosta (Päivitetty 1.1.2010)

Shiba *

Patellaluksaatiotuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. (JTT 8/19)
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2015)

Slovakiancuvac *

Lonkkatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain A- tai B-tuloksen saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Kuvaushetkellä koiran tulee olla vähintään 18 kk:n ikäinen
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.6.2009)

Snautseri

Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.

Spinone *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2016).

Stabijhoun *

Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta (JTT 7/17).

Staffordshirenbullterrieri *

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen
rekisteröintihetkellä. 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
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Suomenajokoira *

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaustulosta. (Päivitetty 1.3.2014)

Suomenlapinkoira *

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A saaneen koiran kanssa. (JTT 8/19)
Luonnonrotuisia suomenlapinkoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen
rotuunottomenettelyn kautta. Koira voidaan rotujärjestön esityksestä ottaa rotuun, vaikka sillä ei rotuun otettaessa ole PEVISA-ohjelman mukaisia
tutkimustuloksia. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3.

Suomenpystykorva *

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset
rekisteröidään. Polvilumpioluksaation astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka tutkimustulos on 0. Jos koiralla on todettu
PHTVL/PHPV aste 1, on parituskumppanin oltava tämän sairauden suhteen terve.
Pentueen sukusiitosaste lasketaan seitsemällä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.

Suursnautseri *

Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasun mukaisesti joko mustaksi tai
pippuri-suolan väriseksi.

Sveitsinajokoirat

Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Schwyzinajokoira: valko-punainen paritettava valko-punaisella.

Tanskalais-ruotsalainen pihakoira * Lonkkaniveltuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Polvituloksen 1 saanut koira pitää parittaa tuloksen 0 saaneen
koiran kanssa.
Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman tutkimustuloksia. (Päivitetty 1.7.2016)
Tanskandoggi *

Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa todetaan joku sydänsairaus tai tutkimuksen tulos on avoin.
Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä.
Harlekiinin värisellä koiralla on myös merlegeeni. Harlekiinilinjoissa syntyy myös merlevärisiä koiria.
Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä:
harlekiini - harlekiini
harlekiini - merle
merle - merle
Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan ilman poikkeuslupaa:
harlekiini - musta - mantteli - mustavalkoinen - plattenhund
keltainen - tiikeri
sininen - sininen
Muut muunnosten väliset risteytykset poikkeusluvalla ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärnivelkuvauslausuntoa eikä sydämen ultraäänitutkimustulosta.
Ulkomaisten koirien sydäntulokset hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä, jos:
•
tutkimus on eläinlääkärin suorittama sydänultratutkimus

•
•
•
Tiibetinmastiffi *

koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä
lausunnosta ilmenee, että koira on tutkittu DCM:n varalta
koiralla ei ole todettu minkään sydänsairauden oireita. (JTT 11/18)

Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasiatuloksen 1 saanut koira on
paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. (JTT 8/19)
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Tsekinpaimenkoira *

C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja koiralle, jonka kyynärniveldysplasiatulos on 1, pitää käyttää tuloksen 0
saanutta parituskumppania.
Pentueen vanhemmilta vaaditaan jokin seuraavista suoritettuna ennen astutusta:
• Suoritettu MH ampumisella
• Hyväksytty LT
• Hyväksytty Kennelliiton jalostustarkastuksen käyttäytymisosio
• Hyväksytty paimennuskoe (ei taipumuskoe)
• Koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta tai hyväksytty pelastuskoirakoe (ei esikoe)
• tai kyseessä virkakoira. (JTT 8/19)
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärnivel- eikä selkälausuntoa eikä käyttäytymistä koskevaa tulosta. (Päivitetty 1.1.2020)

Valkoinenpaimenkoira *

Koiran tulee astutushetkellä olla luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin, mutta keskeytetty testi ei täytä PEVISAvaatimuksia. Luonnetestin tai MH-kuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeessa tai hyväksytty
pelastuskoirakoe (IPOR-A), samoin ehdoin kuin muotovalion arvon saavuttamiseksi tai kyseessä voi olla virkakoira.
C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla
vähintään 101.
Koira voidaan ottaa ER-rekisteriin valkoisenapaimenkoirana tai valkoisen väriseksi saksanpaimenkoiraksi rekisteröity koira voidaan siirtää
valkoiseksipaimenkoiraksi kahden rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin antaman lausunnon perusteella, jossa todetaan koiran olevan
rotumääritelmän mukainen. Ks. myös koirarekisteriohjeen kohta 11.1.2. Rotuun otto ja rodusta toiseen siirto tapahtuu seuraavin rajoituksin: Koiraa ei voida
ottaa rotuun valkoisenapaimenkoirana tai siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi, jos sen kolmen polven sukutaulussa näkyy 1.1.2003 jälkeen rekisteröity
saksanpaimenkoira. Tämä koskee kaikkia tuonteja ja Suomessa syntyneitä valkoisiapaimenkoiria.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia eikä uroksen luonnetta testaavia tutkimustuloksia. (Päivitetty 1.6.2010).

Vanhaenglanninlammaskoira *

Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta (2 pentuetta). (Päivitetty 27.11.2006).

Walesinspringerspanieli*

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä silmätarkastustulosta. (Päivitetty 1.1.2014)

Weimarinseisojat *

Muunnosten väliset risteytykset sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään
kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.

Welsh corgit *

Kahden D-lonkkaisen koiran parittaminen keskenään on kielletty. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta
terveen koiran kanssa (JTT 7/19).
Cardigan: Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.
Pembroke: Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia (Päivitetty 1.1.2013)

Venäjänajokoira *

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä kyynärnivelkuvaustulosta. (Päivitetty 1.1.2020)

Venäjänmustaterrieri *

Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan
parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Venäjänspanieli *

Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. (Hallitus 4/19)

Venäjäntoyt

Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.3. tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton
hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä.

Villakoirat

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Yksivärisiä villakoiria ei saa risteyttää moniväristen kanssa.
Keskikokoinen, kääpiö- ja toyvillakoira:
Toy- ja kääpiövillakoiria saa risteyttää keskenään. Pentue rekisteröidään emän koon mukaan. Kahden toyvillakoiran jälkeläiset rekisteröidään
toyvillakoiraksi. Muut kokomuunnosten väliset risteytykset koirarekisteriohjeen kohdan 6.2 mukaisella poikkeusluvalla.
Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin
mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.

Päivitetty 8/2020

