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SBY:n hallituksen työohje jalostustoimikunnalle koskien poikkeuslupa-
anomusten käsittelyä: 
 
Näiden ohjeiden mukaan jalostustoimikunta voi puoltaa tai olla puoltamatta poikkeuslupa-
anomusta. Jos kasvattaja haluaa valittaa jalostustoimikunnan päätöksestä, niin valituksen 
käsittelee SBY:n hallitus. Jalostustoimikunta voi halutessaan tuoda myös poikkeuslupa-
anomuksen suoraan hallituksen käsittelyyn. 
 
1. Pysyväluonteinen poikkeuslupa 
Koskee ulkomaalaisia uroksia, joita käytetään jalostukseen, ei kuitenkaan koske 
jalostuslainassa olevia ulkomaalaisia uroksia (Kennelliiton säännöstön mukaisesti). Hallitus 
ilmoittaa Kennelliittoon bokserin kohdalla ehdoksi; ettei vaadita selkä- ja sydäntutkimustulosta 
ulkomaisilta uroksilta. 
 
2. Pentuekohtainen poikkeuslupa 
2.1. Yhdistelmälle, jossa molemmat vanhemmat FIN/ER -rekisterissä tai yhdistelmän 
uros/narttu jalostuslainassa oleva Poikkeusluvan puoltoa ei myönnetä jos: 
a) Yhdistelmän sukusiitoskerroin nousee yli serkusparituksen 6,25% 
b) Yksittäisen uroksen jälkeläismäärän ei tule ylittää yli 10% osuutta neljänä peräkkäisenä 
vuotena syntyneistä pennuista. 
c) Tiedetään toisen vanhemman periyttävän vakavaa perinnöllistä sairautta kuten epilepsiaa, 
PNP:tä tai vastaavaa ennen aikaiseen kuolemaan johtavaa sairautta. Tiedon tulee olla 
luotettavaa tutkimustuloksiin nojaavaa tietoa sairaudesta ja sen periytyvyydestä. 
 
2.2. Yhdistelmälle, jossa käytetään kuolleen koiran spermaa siemennyksessä (molemmat 
vanhemmat FIN/ER -rekisterissä tai narttu jalostuslainassa oleva). Poikkeuslupa myönnetään 
automaattisesti, jos kuolleen kotimaisen (FIN/ER -rekisterissä olevan) koiran, jonka spermaa 
käytetään siemennyksessä ja tämä koiran on eläessään täyttänyt sen hetkiset PEVISA -
vaatimukset ja jos kohdassa 2.1. mainituista ehdoista (a, b, c) ei ole esteenä. Sekä pentueen 
emä täyttää PEVISA -vaatimukset ja jalostustoimikunnan suositukset. 
 
2.3. Pentuekohtaisen poikkeuslupa-anomuksen puoltamisen ehtona on myös, että vähintään 
toisen vanhemmista tulee viimeistään rekisteröintivaiheessa täyttää PEVISA -vaatimukset ja 
jalostustoimikunnan suositukset sekä pentueen toisen vanhemmista tulee täyttää PEVISA -
vaatimus lonkkatuloksen osalta. 
 
2.4.. Jos toiselta tai kummaltakin vanhemmalta puuttuu PEVISA:n vaatimat tutkimukset 
ennen astutusta eli tapahtuu vanhinko astuminen, niin vanhempi tai vanhemmat tulee tutkia 
ennen pentueen rekisteröintiä PEVISA:n edellyttämällä tavalla. Jos PEVISA vaatimukset sekä 
muut ehdot (ohjeen kohta 2.1.) poikkeusluvan myöntämiselle täyttyvät, tulee poikkeuslupa-
anomusta puoltaa jotta vahinkopennut voidaan rekisteröidä FIN rekisteriin (värivirheelliset ja 
luonnontöpöt pennut rekisteröitävä EJ -rekisteriin). 
 
2.5. Kasvattaja voi anoa toista pentuekohtaista poikkeuslupaa vain, jos edellisen 
poikkeuslupapentueen kaikki elossa olevat pennut on virallisesti terveystutkittuja lonkkien, 
sydänten ja selän osalta. 
 


