
PEVISA EHDOTUS 

Ajalle 1.1.2024 – 31.12.2026 



Mikä on Pevisa 

• PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien 
vastustamisohjelmaa, joka sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja 
esimerkiksi terveystutkimuksista.  

• PEVISA-ohjelma on yksi jalostuksen tavoiteohjelman työkaluista ja rotujärjestö 
voi käyttää PEVISA-ohjelmaa yhtenä apuna JTO:n toteuttamiseksi.  

• PEVISA:n tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta.  

• PEVISA-ohjelmalla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset 
sairaudet saadaan hallintaan, eivätkä ne pääse runsastumaan.  

• Kun rodulla on PEVISA-ohjelma, tulee pentueen molempien vanhempien 
täyttää ohjelman asettamat ehdot ennen astutusta.  

• Ehdoilla voidaan esimerkiksi rajoittaa sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon 
ylittävän tai alittavan koiran jälkeläisten rekisteröintiä, koiralle rekisteröitävien 
jälkeläisten määrää tai syntyvän pentueen sukusiitosastetta. 



Mitä PEVISA:an kuuluminen tarkoittaa? 

• Jos PEVISA-ohjelman ehdot eivät täyty rekisteröintihetkellä, asetetaan pentue pysyvään 
jalostuskieltoon.  

• Kasvattajan nimiin voidaan rekisteröidä vain yksi pysyvään jalostuskieltoon asetettu 
pentue viiden vuoden aikana ja koiralle voidaan rekisteröidä vain yksi pysyvään 
jalostuskieltoon asetettu pentue.  

• Pentueen rekisteröinnistä peritään porrastetusti nouseva lisämaksu, mikäli PEVISA-
ehdot eivät täyty. Lisämaksulla voidaan rekisteröidä korkeintaan kolme pentuetta 
kasvattajaa kohden.  

• PEVISA-ehdot koskevat myös ulkomaisen koiran jalostuskäyttöä. Sairauskohtaisissa 
ohjeissa määritellään, mitkä ulkomaiset tulokset hyväksytään suomalaisten tulosten 
sijasta.  

• Rotujärjestön aloitteesta voidaan ulkomaisen uroksen ja jalostuslainaan tuodun 
ulkomaisen nartun käytölle myöntää myös ns. pysyvä poikkeuslupa, joka antaa 
mahdollisuuden käyttää ulkomaista koiraa, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle 
määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tämä poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja 
nartulla yhden pentueen rekisteröintiä. Kiintiöön lasketaan Suomessa rekisteröidyt 
pentueet, mutta ei mahdollisia tuontijälkeläisiä. 



Mitä PEVISA:an liittyminen edellyttää? 

• Rodulla, jolle anotaan PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassa jalostuksen 
tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman 
vahvistamiselle.  

• Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta 
on päätettävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa.  

• Rotujärjestön on toimitettava PEVISA-esitys Kennelliittoon ohjelman 
aiottua voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä.  

• PEVISA-ohjelma käsitellään ja hyväksytään Kennelliiton 
jalostustieteellisessä toimikunnassa 

 

      Lähde:  
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/pevisa-ja-
rotukohtaiseterityisehdot 



Mikä on BRAKYKEFAALINEN OIREYHTYMÄ (BOAS)? 

• Tiettyjen rotujen (esim. shih tzu) jalostuksessa on suosittu lyhyttä kuonoa 
ja kalloa. Tällaista pään muotoa kutsutaan brakykefaaliseksi.  

• Brakykefalia ei ole eläimillä normaalisti esiintyvä tila, vaan seurausta 
ihmisen pyrkimyksestä vahvistaa haluttuja fyysisiä ominaisuuksia.  

• Liian lyhyt kuono vaarantaa hengitys- ja lämmönsäätelyjärjestelmän 
normaalin toiminnan ja altistaa siksi eläimet vakaville terveysongelmille. 

•  Tilaa kutsutaan brakykefaaliseksi oireyhtymäksi (brachycephalic 
obstructive airway syndrome, BOAS).  

 

 Lähde:  
 https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-terveys/koiran-
sairaudet/brakykefaalinen-oireyhtyma-boas 



Miksi Pevisa 

• Kennelliitto on esittänyt toiveen, että viimeistään nyt jokaiselle rodulle tulisi vapaaehtoinen PEVISA  

• Päätökset, jotka nyt teemme yhdistyksessä, vaikuttavat rodun tulevaisuuteen ja mahdollisesti koko 
olemassaoloon Suomessa 

• Suurin rotumme uhka on tällä hetkellä sen kuuluminen BOAS-rotuihin.  

• Maailman silmät seuraavat koirankasvattajia ja erityisesti brakykefaalisia BOAS-rotuja, joten 
konkreettisia toimia on tehtävä yleisen hyväksynnän saamiseksi ja sitä myöden rodun säilyttämiseksi.  

• Terveystutkimuksia tehdään edelleen liian vähän.  

• Uusi eläinten hyvinvointilaki velvoittaa kasvattajia selkeästi aiempaa enemmän liioitelluista piirteistä 
aiheutuvien hyvinvointihaittojen torjumiseen.  

• Saamme huomattavasti enemmän faktatietoa rodun todellisesta terveystilanteesta, kun jokaisen 
pentueen vanhemmat on terveystutkittu.  

• Saatuamme faktatietoa, pystymme paremmin päättämään, mihin suuntaan jatkamme tulevaisuudessa. 
Voimme näyttää toteen rodun terveystilanteen lain ja asetusten säätäjille, Kennelliitolle ja esim. 
eläinoikeusaktivisteille.  

• Mitkä tahansa pennut eivät pääse Kennelliiton rekisteriin, kun yhdistelmälle on asetettu 
minimivaatimukset, jolloin SKL-rekisteröidyn pennun arvostus nousee.  

• Miksi emme haluaisi edistää rodun terveyttä?  

• Aina voi anoa poikkeuslupaa, jos on erityistilanne 



Mihin PEVISA-ehdotus perustuu? 

• Shih tzu on kondrodystrofinen rotu, jolla on brakykefaalisia piirteitä.  

• Lyhyt kuono ja suuret silmät altistavat rodun silmäsairauksille ja -vammoille.  

• Brakykefaalisten piirteiden liioittelu aiheuttaa hengityksen ja ruumiinlämmön 
säätelyn ongelmia.  

• Ahtaat hengitystiet, vaikeutunut hengitys ja ahtaat sieraimet ovat vakavia 
ongelmia.  

• Patellaluksaatiota esiintyy shih tzuilla ja yleisestikin kääpiöroduilla (liittyy 
lyhytjalkaisuuteen ja kondrodystrofiaan).  

• Jalostuksessa tulee välttää yhdistämästä koiria, joilla on sama ulkomuodollinen tai 
terveydellinen ongelma tai puute. 

•  Yksilöiden terveys tulisi tutkia tarkkaan ennen jalostuskäyttöä, sillä muutoin ei 
koiran hyvää tai huonoa terveyttä voi määritellä.  

• Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä saatavilla olevat terveystutkimukset, 
jotta voidaan varmistaa koiran terveys olemassa olevilla mittareilla. 



Voimassa olevan JTO:n  
suositukset, 2022 - 2026 

• Kaikille jalostusyksilöille suositellaan tehtäväksi vähintään seuraavat 
viralliset, Kennelliiton säädösten mukaan voimassa olevat 
terveystutkimukset; 
– polvitutkimus 
– silmätutkimus 
– kävelytesti 
Mikäli koiralla teetetään enemmän kuin yksi pentue, suositellaan myös 
virallista lonkka- ja selkätutkimusta. 
 

• Uroksen jälkeismäärän ei tulisi ylittää 5 % yhden sukupolven aikana 
rekisteröityjen rodun yksilöiden kokonaismäärästä. Yksi sukupolvi on neljä 
(4) vuotta, joten vuoden 2023 raja uroksen jälkeläismäärälle on 16 
pentua. Mikäli uroksella on jo 16 jälkeläistä, ei sitä enää tulisi käyttää 
jalostukseen. 
 

→  Pevisa ehdotus pohjautuu JTO suosituksiin, jotka on hyväksytty 
vuosikokouksessa 14.3.2021 ja kasvattajien käytössä 1.1.2022 alkaen 



PEVISA-ehdotus ajalle 1.1.2024-31.12.2026 

 
 Pentueen vanhemmilla tulee olla 

astutushetkellä voimassa oleva 
patellaluksaatio- ja silmätarkastuslausunto. 
Rekisteröinnin raja-arvona on 
patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 2 saanut 
koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen 
koiran kanssa. Astutushetkellä tulee toisella 
vanhemmalla olla hyväksytty kävelytesti. 
Rekisteröinnin raja-arvona on BOAS-aste 1 ja 
tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain 
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 



Miksi polvitutkimus?  

• Jalostukseen suositellaan tervepolvisia (0/0) koiria.   

• Vakava patellaluksaatio vaatii aina leikkaushoitoa. 

• Patellaluksaatio on erittäin kivulias vaiva, joka huonontaa koiran elämänlaatua merkittävästi. 

• Vaivaa on vaikea havaita ilman eläinlääketieteellistä koulutusta. 

• Kaikki koirat eivät näytä kipua, mutta se ei poista niiden kärsimystä.  
 

Miksi raja-arvo 2?  

• Kun raja-arvo on patellaluksaation aste 2 niin koiran polvitulos on yhtä kuin huonomman polven tulos, eli esim. 1/2 on yhtä 
kuin 2-aste. 

• Patellaluksaation astetta 2 sairastavaa koiraa voi käyttää jalostukseen, mutta se tulisi yhdistää tervepolviseen 0/0 koiraan. 
Tällöin muutoin terveeksi tutkittua koiraa, jolla on erityistä jalostusarvoa, voisi harkiten käyttää jalostukseen myös jatkossa, 
vaikka se olisi saanut esim. 0/2 tai 1/2 tuloksen ”2-asteen polvituloksen omaavan koiran jalostuskäyttö on tarkoin harkittava 
ja muilta ominaisuuksiltaan sen tulisi olla korkealaatuinen (koiran suku on harvinainen, koiran vanhemmat ja sisarukset ovat 
patella-terveitä ja 2-asteen omaava koira on muilta osin erinomainen; terveet silmät ja sydän, BOAS 0), ja yhdistelmän 
toinen osapuoli on tervepolvinen 0/0.” (JTO)  

• Vakavia ongelmia aiheuttavat yleensä vasta patellaluksaation asteet 3 ja 4.  

• Asteen 2 polvia ei yleensä tarvitse operoida.  

• Polvistaan leikattua koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  

• Polvitulos voi muuttua eri eläinlääkärillä käydessä, mutta huonompi tulos jää silti voimaan.  

• Kennelliiton asettama raja-arvo on vasta asteikon huonoin tulos eli 4-aste. 



Polvilumpioluksaatiolausunto 

• Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva patellaluksaatiolausunto. 
Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain 
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 
 

→     Molemmat vanhemmat tarkistetaan, 1 ja 0 tuloksia voi käyttää vapaasti, 2 tulokset saanutta voi käyttää 
vain 0 tuloksen kanssa. Sitä huonompaa tulosta saanutta ei voi käyttää jalostukseen. 
 

 Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo 

 Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus 
on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen seuraavaa astutusta. 
Kolmevuotiaalle tai tätä vanhemmalle koiralle annettu lausunto ei vanhene. 
 

   Isä/emä  Emä/isä 

   0 ѵ  0 ѵ 

   1 ѵ  0 ѵ 

   1 ѵ  1  ѵ 

   2 ѵ  0 ѵ 

   2 ×  1  × 

   2  ×   2  × 



Miksi silmätutkimus? 

• Rotumääritelmä vaatii suuria silmiä, mutta suuret silmät altistavat rodun 
silmäsairauksille ja -vammoille, erityisesti kun ne yhdistetään lyhyeen kuonoon.  

• Shih tzu on asetettu erityisesti tarkkailtavien rotujen listalle (RKO tarkkailtavat 
rodut) mm. silmäongelmien vuoksi.  

• Tutkimatta silmiä ei voida tietää koiran periyttämiä silmäsairauksia.  

• Koiraa, jolla on todettu lievä distichiasis / ektooppinen cilia, voidaan käyttää 
jalostukseen, mutta näiden sairauksien vakavia muotoja ei tulisi käyttää 
jalostukseen.  

• Koiraa, jolla on todettu lievä entropium/ektropium/makrolebharon tai trichiasis, 
voidaan käyttää jalostukseen silmäluomiltaan terverakenteisen koiran kanssa.  

• Vakavista silmäluomien rakennevioista kärsivää koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen.  

• Koiralle, jolla on todettu cherry eye’ eli ’kirsikkasilmä’ tulee valita 
jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi yksilö, joka on vian suhteen normaali.  

• Synnynnäistä kaihia sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  

• PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 



Silmälausunto 

• Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva 
silmätarkastuslausunto.  
 

→ Molemmilla vanhemmilla tulee olla silmätarkastuslausunto.  
 

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo 
 Silmätutkimukselle ei ole yleistä alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle 

koiralle tehty tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden 
lausuntopäivästä. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen 
seuraavaa astutusta. 

 
   Isä  Emä 

Tutkittu   ѵ   ѵ 
Ei tutkittu  ×  × 
 



Miksi BOAS-testi? 

• Shih tzu on brakykefaalinen rotu, joten BOAS-oireet ovat tyypillisiä. 

• Shih tzu on asetettu erityisesti tarkkailtavien rotujen listalle (RKO 
tarkkailtavat rodut) mm. hengitystieongelmien vuoksi.  

• Ongelmat eivät aina näy tai kuulu ulospäin.  

• Hengitystieterveyteen liittyy paljon haitallisia myyttejä.  

• Hengitystieongelmat huonontavat koiran elämänlaatua 
merkittävästi.  

• Tutkimattomuus ei tee koirista terveitä, mutta tutkimustuloksilla 
voimme todistaa, että rodulla ei ole ongelmaa (mikäli näin on).  

• BOAS-testi EI ole kuntotesti ja mikä tahansa normaalisti hengittävä 
ja kävelevä koira pystyy suorittamaan sen (omistajan ei tarvitse olla 
koiran taluttaja).  



Kävelytesti / BOAS-testi 

• Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla hyväksytty kävelytesti. Rekisteröinnin raja-
arvona on BOAS-aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran 
kanssa. 
 

→    Toinen vanhempi tarkistetaan, hyväksytyn 0 tuloksen saanutta voi käyttää vapaasti. 1 tulokset 
saanutta voi käyttää vain 0 tuloksen saaneen kanssa. 1 tuloksen saanutta ei voi käyttää 
tuloksettoman tai 0 huonomman kanssa jalostukseen. 1 tulosta huonomman saanutta ei voi 
käyttää jalostukseen. 
 

 Tutkimusikä ja voimassaolo 
 Testiin voi osallistua vähintään 18 kuukauden ikäinen koira. Alle 2 vuoden ikäiselle koiralle tehty 

tutkimus on voimassa vuoden. Ennen 1.1.2022 alle kaksivuotiaina testin suorittaneiden koirien ei 
kuitenkaan tarvitse uusia testiä. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen seuraavaa astutusta. 

 
   Isä/emä  Emä/isä 
   0 ѵ  - ѵ 
   0 ѵ  0 ѵ 
   1 ѵ  0  ѵ 
   1 ×  1 × 
   2 ×  2  × 

 



KIITOS 

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian yksi päätavoitteista: 

  

Vakavien, koiran hyvinvointiin vaikuttavien 
vikojen ja sairauksien leviäminen estetään.  

 

Terve ja liioittelematon rakenne sekä tasapainoinen 
luonne ovat koiran jokapäiväisen hyvinvoinnin 

perusedellytyksiä. 

 
                                                                              Lähde: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-

terveys/koiran- jalostus/kennelliiton-yleinen-
jalostusstrategia 

 


