
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan, sydäntyöryhmän ja IT:n kommentteja

PEVISA-esityksiin

PEVISA-ehdotus, joka on liian moninainen aiheuttaa sen, että kasvattajien voi olla vaikea pysyä

mukana kaikissa vaatimuksissa. Tällaisista ohjelmista on huonoja kokemuksia, aiheuttaen sen, että

lopulta kasvattaja ei itsekään tiedä täyttääkö yhdistelmä kaikki ehdot. Näin päädytään loputtomaan

poikkeuslupa-anomusten “rumbaan”. Jalostustieteellinen toimikunta suosittelee pitämään PEVISAn

yksinkertaisena.

Spondyloosilausunto on voimassa siihen asti, kunnes koira täyttää 4 vuotta. Sen jälkeen lausunto on

uusittava ja se on voimassa koiran loppuiän. (Laura Mäiselin ehdotus)

● SP-lausunnon voimassaoloa ilmeisesti pystytään rajaamaan, mutta vain tietyksi ajaksi, ei

tiettyyn ikään saakka. Toimintoa ei kuitenkaan ole käytännössä kokeiltu.

c) Suoritettu Kennelliiton hyväksymä MH-luonnekuvaus ampumisosuuden kanssa (Laura Mäiselin

ehdotus)

● MH-tuloksen kelpaavuutta ei pystytä rajaamaan ampumisen perusteella.

Lisäksi vähintään toisen koirista tulee olla hyväksytysti suorittanut kestävyys- eli ns. AD-kokeen

Bokseriyhdistyksen, tai Saksanpaimenkoiraliiton hyväksymillä tuomareilla. (Siirtymäaika vuoden 2022

loppuun asti, jolloin kestävyyskoetta ei tarvitse olla suorittanut) (Laura Mäiselin ehdotus)

● Kennelliitto ei hyväksy rekisteröinnin ehdoksi koe-/testi-/kilpailuvaatimuksia sellaisista

testeistä, joita ei ole Kennelliitossa virallisesti hyväksytty. Mikäli se halutaan sisällyttää

jalostuskoirille, niin se voi siis olla vain rotujärjestön suositus.

Uros voidaan ottaa jalostukseen uudelleen, kun sen olemassa olevista jälkeläisistä vähintään 50 %:lla

on voimassa oleva SKL:n lonkka- ja selkäohjeen vaatimukset täyttävä lonkkanivel- ja selkälausunto (SP

ja LTV). (Laura Mäiselin ehdotus)

● Teknisesti ei mahdollista valvoa Kennelliiton toimesta. Jalostustieteellinen tomikunta ei

hyväksy tällaisia nykyään.

LISÄNÄ

Kennelliiton sydäntyöryhmän oma ehdotus

Sydäntyöryhmän ehdotus:

Vastustettava sairaus:   SAS (subaorttastenoosi) ja PS (pulmonaalistenoosi)

Tutkimusikä:  vähintään 12 kk

Tutkimusmenetelmä: auskultaatio

Tutkimuksen tulos:

● sivuääni  osoittaa /ei osoita

Tuloksen voimassa oloaika

● Sivuääni: ei osoita – tulos jää voimaan (tutkimusta ei ole tarvetta uusia)

nykyisin kuuntelutulos tulee uusia 24kk välein

● Sivuääni: osoittaa.  Koiralle tulee tehdä sydämen ultraäänitutkimus.

Tutkimusmenetelmä: sydämen ultraääni

Tutkimuksen tulos

● ei osoita SAS; ei osoita PS:  jää voimaan, eikä tutkimusta ole tarvetta uusia.



● osoittaa SAS ja/tai osoittaa PS: jää voimaan, eikä tutkimusta ole tarvetta uusia.

● avoin SAS ja/tai avoin PS – ultraäänitutkimus suositellaan uusittavaksi 12 kk

kuluessa.  Mikäli tulos on toistuvasti avoin, jää avoin tulos voimaan.

Mikäli auskultaatio tai sydämen ultraäänitutkimus tehdään < 12 kk ikäiselle koiralle,

tutkimustulokset ovat voimassa siihen asti, kunnes koira täyttää 12 kk. Poikkeuksena

ultraäänitulos osoittaa SAS ja/tai PS jää voimaan alle 12 kk ikäiselle.

Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla > 12 kk ikäisenä tehty auskultaatio ja/tai

sydämen ultraäänitutkimus SAS /PS varalta. Sydänsairasta koiraa ei tule käyttää

jalostukseen. Rotuyhdistys päättää, miten avoimet tutkimustulokset vaikuttavat koiran

jalostuskäyttöön.

Huomioitavaa seulontaan käytettävän tutkimusmenetelmän valinnassa.

Auskultaatiotutkimus on riittävä seulontamenetelmä, kun vastustettava sairautena SAS

ja PS, sillä molemmat aiheuttavat kuultavan sivuäänen. Mikäli sivuääntä ei kuulla

auskultaatiossa vähintään 12 kk ikäisellä koiralla, ei auskultaatio tutkimusta ole

tarvetta myöhemmin uusia SAS ja PS varalta.

Sydämen ultraäänitutkimus on auskultaatiotutkimusta tarkempi tutkimus SAS ja PS

toteamiseen ja sairauden vakavuusasteen arviointiin. Tulee huomioida, että jos rotu

vaikea auskultoida, on sydämen ultraäänitutkimus jalostukseen käytettävillä koiralle

suositeltavin tutkimus. Kun ultraäänitutkimus tehdään koiran ollessa > 12 kk ikäinen,

tutkimustulos jää voimaan, eikä ultraäänitutkimusta ole tarvetta uusia SAS ja PS

varalta.

SBYn PEVISA-ehdotus sydänten osalta on:

Vastustettavat sairaudet aorta- ja pulmonastenosis

Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk ja yli vuoden iässä

tehdyn sydänkuuntelutulos on voimassa 24 kk (2 vuotta).

Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava

ultraäänitutkimuksella (aikaisintaan 12 kk iässä) ennen astutusta.

Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Jos koira saa

ultraäänitutkimuksessa tuloksen avoin, on tulos voimassa 12kk (yksi vuosi), jonka

jälkeen koira on tutkittava uudelleen ennen jalostuskäyttöä.

Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.

Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on saanut tuloksen terve. Jos koiralle on

tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia.

Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen

koiran kanssa, jonka lausunto on auskultaatiossa “ei sivuääniä” tai

ultraäänitutkimuksessa “normaali”.



Laura Mäiselin PEVISA-ehdotus sydänten osalta:

Sydämen ultraäänitutkimus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä.

Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Mikäli tulos on

kaikilta kohdin normaali, on tulos voimassa koiran loppuiän, mutta mikäli johonkin

kohtaan tulee tulos avoin, on lausunto voimassa 12 kk. Koiraa ei saa käyttää

jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy jokin sydänsairaus.

Kennelliiton IT:n kommentteja

PEVISA-ehtoihin ei voi laittaa suosituksia. On myös aika vaikea rakentaa ehtoa, jossa asteikon

keskimmäinen tulos vaatisi kerran uusinnan, mutta terve tai sairas eivät eikä

keskimmäinenkään tulos enää kolmatta kertaa. Nykyisillä säädöillä ei nähdäkseni pysty

rajaamaan tietyn asteisen tuloksen voimassaoloa. (tämä liitty tuohon sydäntyöryhmän

tekemään ehdotukseen)

Lausunnon voimassaolon voi asettaa tietyksi aikarajaksi, ei tiettyyn ikään saakka, eikä tässä voi

tehdä eroa tuloksen perusteella. (kts. myös Laura Mäiselin ehdotus spondyloositutkimuksen

voimassaolo)


