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JALOSTUSTIETEELLISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 11/2018 
 
Kokousaika:    Tiistai 18.12.2018 klo 16.00 alkaen  
Kokouspaikka: Suomen Kennelliiton toimisto, Espoo 
 
Paikalla:  Maaret Tapio, puheenjohtaja 
 Marina Aaltio  
 Jukka Immonen  
 Tuire Kaimio    
 Nina Mahlanen (kohdat 108.3.1 - 114) 
 Maija Päivärinta   
 Kirsi Sainio  
 Katariina Mäki, toimiston asiantuntija 
 Päivi Rantasalo, sihteeri 
 
Pois: Juha Kallio   
 Esa Ojanen 
. 
 
 
105 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
JTT:n päätös 18.12.2018 (11/2018): 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

_______________________________________________________________________________ 
 
109.10 Esitys tanskandoggin PEVISA-ohjelman muuttamisesta; liite  
 
Tanskandoggilla on JTT:n päätöksen 9.8.2016 (6/2016) mukaisesti voimassa seuraava rotukohtainen 
PEVISA-ohjelma: 
Pentujen vanhemmista pitää olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto 
sekä astutushetkellä voimassa oleva sydänkuuntelulausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee 
olla täyttänyt 18 kk. Sydänkuuntelulausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. 
Ohjelma on voimassa 1.1.2017 – 31.12.2021. 
Toimikunta pyysi päätöksessään rotujärjestöä seuraavassa ohjelmassaan huomioimaan sydänsairauksien 
työryhmän ohjeistuksen kardiomyopatian vastustamiseksi. 
 
Rotujärjestö Suomen Tanskandoggi ry esittää syyskokouksensa 17.11.2018 päätöksellä sydänultran 
liittämistä rodun PEVISA-ohjelmaan 1.7.2019 alkaen seuraavasti: 
Vaaditaan ultraäänitutkimus ja 5 minuutin sydänfilmitutkimus (EKG), tutkimus on voimassa 12 kk ja 
tutkimuksen alaikäraja on 18 kk. Koira ei saa osoittaa merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta, 
eikä avointa tulosta DCM:n eikä muiden sydänsairauksien osalta hyväksytä. 
Ulkomaisten koirien eläinlääkärin suorittaman sydänultratutkimuksen tulokset hyväksytään, jos koiran 
tunnistusmerkintä on näkyvissä ja tuloksessa näkyy terve/sairas DCM:n osalta. 
Ulkomaisia uroksia, joilla ei ole sydänultraustulosta, koskee Koirarekisteriohjeen mukainen poikkeuslupa (2 
pentuetta). 
 
Esittelijän huomioita 18.12.2018 (11/2018): 
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Tanskandoggin JTO on hyväksytty toimikunnan kokouksessa 6/2016 ja ohjelma on voimassa vuoden 2021 
loppuun. 
 
Sydänsairauksien työryhmän kokouksen 4/2015 suositus tanskandoggin PEVISA-ohjelmaksi sydämen osalta: 
Vastustettava sairaus: DCM 
• vaaditaan ultraäänitutkimus ja 5 minuutin sydänfilmitutkimus (EKG), koska rodulla on todettu DCM:aan 
liittyviä rytmihäiriöitä. Auskultaatiotutkimus ei ole riittävä DCM:n poissulkemiseen. 
• jos ultraäänitutkimuksessa todetaan DCM, koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 
• tutkimus on voimassa 12 kk. 
 
PEVISA -säännön (valtuusto 30.11.2008) kohdan 2 mukaan: 
Ohjelman käsittelevän yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsussa tulee kirjata sanatarkasti päätettäväksi 
esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma. 
Kohdan 3 mukaan Kennelliitto ei hyväksy rajoittavampaa ohjelmaa kuin mitä kokouskutsussa on 
esitetty.  Kennelliitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä lieventää rotujärjestön esittämää ohjelmaa. 
Kohdan 5 mukaan Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus poiketa tästä säännöstä, 
jolloin sen tulee tiedottaa poikkeamasta valtuustolle. 
 
PEVISA-ohjelman muutosta koskeva osio on käsitelty rotujärjestössä PEVISA -säännön (valtuusto 
30.11.2008) mukaisesti, mutta kokouskutsussa ei ole julkaistu kaikkia rodulla voimassa olevan PEVISA-
ohjelman ehtoja. 
 
Hallituksen kokouksen 7.4.2016 hyväksymän jalostustieteellisen toimikunnan toimiohjeen kohdan 7 
mukaan hallitus on myöntänyt toimikunnalle itsenäisen päätösoikeuden mm. seuraavassa toimikunnan 
toimialaan liittyvässä asiassa: 
• PEVISAt 
Kohta 15 Päätöksestä valittaminen 
Toimikunnan päätöksistä tehdyt valitukset valmistellaan 
 
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta (hallitus 21.11.2014, päivitys 27.11.2015): 
Kohdan 1 mukaan Suomessa asuvan omistajan/haltijan koirasta hyväksytään Suomessa vain tämän ohjeen 
mukaisesti annettu lausunto.  
Kennelliitto ei huomioi ulkomailla tehtyjä sydäntutkimuksia virallisina. Jos astutus tapahtuu ulkomaisella 
uroksella, hyväksytään pentueen rekisteröinnissä uroksen ulkomainen eläinlääkärin antama 
sydäntutkimuslausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi uroksen tunnistusmerkintä. Lausunto ei saa 
astutushetkellä olla vanhempi kuin rodun PEVISA-ohjelma edellyttää. Lausunnosta on käytävä 
yksiselitteisesti ilmi, että koiralla ei ole rodun PEVISA-ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia 
sydänsairauksia. 
Suomeen jalostuslainaan tulevat urokset sekä tuontikoirat on tutkittava Suomessa. Vaihtoehtoisesti 
yhdistelmälle voidaan anoa Koirarekisteriohjeen mukainen poikkeuslupa ennen astutusta. 
Kohdan 1.2 mukaan hankittujen sydänsairauksien (mitraaliläpän rappeuma MVD ja dilatoiva 
kardiomyopatia DCM) osalta virallinen sydäntutkimuslausunto voidaan tehdä koiran täytettyä vuoden. 
Lausunto on voimassa vuoden.   
Kohta 2: Sydäntutkimuksen käytännön suorittamisesta annetaan eläinlääkärille erillinen ohje. (Esittlijän 
huomio: ts. tehdään laaja rotukohtainen sydäntutkimus). 
 
Rotujärjestö esittää sydäntutkimukselle 18 kk alaikärajaa. Tällainen ehto on hyväksytty jo cavalier 
kingcharlesinspanielille. 
 
Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaan: 
Rotujärjestön esityksestä voidaan rodulle myös myöntää toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa. Tällä 
poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia 
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rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai tämän ohjeen kohdan 
7.5 vastainen.  Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai 
yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa (ks. kohta 6 ja 6.3). 
 
Tanskandoggin DCM-tilasto on liitteenä. 
 
JTT:n esittelijän päätösesitys 18.12.2018 (11/2018): 
 
Toimikunta hyväksyy tanskandoggin voimassa olevaan PEVISA-ohjelmaan sydänkuuntelua koskevan 
vaatimuksen tilalle seuraavat ehdot: 
Vaaditaan astutushetkellä voimassa oleva ultraäänitutkimus ja sydänfilmitutkimus (EKG). Lausunto on 
voimassa 12 kk ja tutkimuksen alaikäraja on 18 kk. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa 
todetaan joku sydänsairaus, tai tutkimuksen tulos on avoin DCM:n tai muiden sydänsairauksien osalta.  
Ulkomaisten koirien eläinlääkärin suorittaman sydänultratutkimuksen tulokset hyväksytään pentuetta 
rekisteröitäessä, jos: 
• tutkimus on eläinlääkärin suorittama sydänultratutkimus 
• koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä 
• lausunnosta ilmenee, että koira on tutkittu DCM:n varalta 
• koiralla ei ole todettu minkään sydänsairauden oireita. 
Vaatimus on voimassa 1.7.2019 – 31.12.2021 (PEVISA-kauden loppuun). 
 
Ulkomaisia uroksia koskee Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen poikkeuslupa (2 pentuetta): ei vaadita 
sydämen ultraäänitutkimustulosta. 
 
Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen 
hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti. 
 
Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelma 
asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-
ohjelman vahvistamista. 
 
JTT:n päätös 18.12.2018 (11/2018): 
 
Toimikunta kiittää rotujärjestöä esityksestä hyväksyy tanskandoggin voimassa olevaan PEVISA-
ohjelmaan sydänkuuntelua koskevan vaatimuksen tilalle seuraavat ehdot: 
Vaaditaan astutushetkellä voimassa oleva ultraäänitutkimus ja sydänfilmitutkimus (EKG). Lausunto on 
voimassa 12 kk ja tutkimuksen alaikäraja on 18 kk. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa 
todetaan joku sydänsairaus, tai tutkimuksen tulos on avoin DCM:n tai muiden sydänsairauksien osalta.  
Ulkomaisten koirien eläinlääkärin suorittaman sydänultratutkimuksen tulokset hyväksytään pentuetta 
rekisteröitäessä, jos: 
• tutkimus on eläinlääkärin suorittama sydänultratutkimus 
• koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä 
• lausunnosta ilmenee, että koira on tutkittu DCM:n varalta 
• koiralla ei ole todettu minkään sydänsairauden oireita. 
Vaatimus on voimassa 1.7.2019 – 31.12.2021 (PEVISA-kauden loppuun). 
 
Ulkomaisia uroksia koskee Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen poikkeuslupa (2 pentuetta): ei 
vaadita sydämen ultraäänitutkimustulosta. 
 
Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa 
jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja 
kattavasti. 
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Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelma 
asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan 
PEVISA-ohjelman vahvistamista. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
Päivi Rantasalo 
toimikunnan esittelijä ja sihteeri 


