
Shih Tzu r.y:n jäsenille 4.3.2023      

 

Hei jäsen, 

Olethan huomannut, että yhdistyksen vuosikokouksessa lauantaina 25.3.2023 klo 12 käsitellään shih tzun 
liittämistä perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA).  

Jalostustoimikunta on valmistellut shih tzujen jalostuksen tavoiteohjelmaan perustuvan PEVISA-ehdotuksen, jossa 
jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä vaaditaan tietyt terveystulokset, jotta niiden jälkeläiset voidaan rekisteröidä 
Suomen Kennelliittoon. Ehdotus on hyväksytty hallituksessa ja se on julkaistu kokonaisuudessaan jäsenlehdessä 
vuosikokouskutsun yhteydessä. Yhdistyksen kotisivuilla on etukäteen nähtävillä sekä PEVISA-ehdotus että siihen 
liittyvä esitysmateriaali, joka esitellään vuosikokouksessa. 

Mikäli PEVISA-ehdotus hyväksytään vuosikokouksessa, se tulisi voimaan 1.1.2024 alkaen. Ehdotusta on myös 
mahdollista muuttaa vuosikokouksessa. Vaihtoehtoisesti ehdotuksen käsittely voidaan siirtää seuraavan 
vuosikokouksen käsiteltäväksi, jolloin shih tzu voitaisiin liittää PEVISA:an aikaisintaan 1.1.2025 alkaen. 

Eduskunnan täysistunnossa 1.3.2023 hyväksytty uusi eläinten hyvinvointilaki tulee mahdollisesti radikaalisti 
muuttamaan koirien kasvatusta. Ruokavirasto on tilannut Luonnonvarakeskukselta kaksi selvitystä koirien 
jalostukseen liittyvistä terveysongelmista ja ne valmistuivat vuosina 2020 ja 2022. Näissä selvityksissä määritellään 
valvontakriteerejä ja raja-arvoja kaikille jalostukseen käytettäville koirille. Selvityksiä on tarkoitus käyttää eläinten 
hyvinvointilain pohjalta annettavan jalostusasetuksen valmistelussa vuoden 2023 aikana. 

Mikäli jalostusasetus hyväksytään sellaisena kuin Luonnonvarakeskuksen selvityksissä (2022) on esitetty, kaikille 
shih tzuille tulisi ennen astutusta teettää vähintään luustokuvaus, silmä- ja polvitutkimus, sekä BOAS-testi. Näille 
tutkimuksille on asetettu myös ikärajat ja tutkimusten tuloksille on määritelty raja-arvot, joiden ylittyessä koiran 
jalostuskäyttö olisi lain vastaista. Samoin koiran jalostuskäyttö ilman tutkimuksien teettämistä olisi laitonta. 

Ymmärrettävästi yhdistys on erittäin huolissaan tilanteesta ja rotumme tulevaisuudesta. Jalostusasetuksen 
sisältöön voi vaikuttaa vielä tämän vuoden aikana, mutta meillä tulee olla näyttöä siitä, että emme tarvitse lailla 
määrättyjä terveystutkimuksia, vaan olemme kykeneväisiä omavalvontaan. Mikäli PEVISA-ehdotuksen käsittely 
siirretään vuodelle 2024, asetus on tämänhetkisen lainvalmisteluaikataulun mukaan tullut silloin jo voimaan. 
Tällöin rodun liittäminen PEVISA:an ei ole enää ajankohtaista, koska laki säätelisi jatkossa rotumme jalostukseen 
liittyvät pakolliset tutkimukset ja niiden raja-arvot. 

Kaikilla vuoden 2023 jäsenmaksun maksaneilla henkilöjäsenillä on äänioikeus vuosikokouksessa. Kokous 
järjestetään tällä kertaa Teams-sovelluksen avulla. Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen 13.3.2023 
mennessä, jotta jäsenyys voidaan tarkistaa ja osallistumislinkit saadaan lähetettyä. Muista siis ilmoittautua, mikäli 
haluat käyttää äänioikeuttasi. 

Tervetuloa virtuaaliseen vuosikokoukseen! 

Ystävällisin terveisin 

Shih Tzu r.y:n hallitus 

 

Vuosikokouskutsu: https://shihtzury.files.wordpress.com/2023/01/vuosikokouskutsu.pdf 

Vuosikokoukseen ilmoittautuminen: https://shihtzury.fi/vuosikokous-2023-ilmoittautuminen 

Vuosikokouksen materiaalit: https://shihtzury.fi/poytakirjoja/ 

 


