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PERUNKARVATONKOIRAT 
PEVISA –OHJELMA 2022 – 2026  
 
Hyväksytty  
Suomen Karvattomat Rodut ry hallituksen kokouksessa 28.01.2021 
Suomen Karvattomat Rodut ry yleiskokouksessa 28.02.2021 
Suomen Seurakoirayhdistys ry vuosikokouksessa xx.xx.20xx 
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry :n hallitus xx.xx.20xx 
 
Voimassa 01.01.2022 – 31.12.2026 
 
TERVEYSTARKASTUKSET ASTUTUSHETKELLÄ 

KAIKKI KOKOMUUNNOKSET 

POLVITARKASTUSLAUSUNTO  
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu 
polvitarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona yhdistelmän koirien 
polvilumpioluksaatiotuloksen yhteenlaskettu polvitulos saa olla 
korkeintaan kaksi (2). 
 
Polvituloksen 2 saaneen koira voidaan yhdistää vain 0-tuloksen 
saaneen kanssa. 
Yhdistyksen suositukset:  
Polvitarkastuslausunto ei saisi olla 2 vuotta vanhempi. 
 
Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha.  

SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO:  
Silmätarkastuslausunto: astutushetkellä voimassa oleva 
silmätarkastuslausunto.  
Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk. 
Tarkastushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha. 

LONKKAKUVAUSLAUSUNTO:  
Lonkkakuvaus: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta 
annettu lonkkakuvauslausunto, D-lonkat tai sitä huonommat rajataan 
pois jalostuskäytöstä. 
Tutkittavan koiran ikä: pienet ja keskikokoiset vähintään 12 kk. Isot 
vähintään 18 kk. 

ULKOMAALAISET UROKSET 
Lisäksi ehdotetaan seuraavaan PEVISA-kauteen helpotus ulkomaisten 
urosten jalostuskäyttöä varten seuraavasti:  
 
Ulkomaalaiselta urokselta ei vaadita PEVISA-tutkimustuloksia, koska 
niiden saaminen muissa maissa voi olla vaikeaa ja tulosten 
yhteensopivuus suomalaisen lausuntokäytännön kanssa ei ole niin 
yhtenevä, että tutkiminen antaisi samanlaista tietoa kuin täällä. 
Helpotuksen tavoite on laajentaa käytettävissä olevien urosten tarjontaa 
monipuolisemmaksi.  
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Tästä syystä helpotus on myös käytettävissä kunkin uroksen kohdalla 
vain kerran, jotta helpotusta käytettäisiin nimenomaan laajemman 
jalostuspopulaation etsimiseen. Näin ollen ulkomaalainen uros, jolla on 
jo Suomessa rekisteröityjä pentuja, on normaalin PEVISA-ohjelman 
piirissä ja seuraavia pentueita varten edellytetään voimassa olevat 
terveystutkimustulokset.  
 
Suositellaan, että tutkimattomaan urokseen yhdistettävällä nartulla on 
lonkkakuvauslausunto A tai B ja polvitarkastuslausunto 0 tai 1. 

YHDISTYS SUOSITTELEE   
Myös kyynärnivelien ja selän kuvaamista sekä sydämen kuuntelua 
suositellaan. 

SYDÄNKUUNTELU:  Ei saa olla 2 vuotta vanhempi. 
Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha. 
Sairaaksi todettua ei saa käyttää jalostukseen. 

 
JALOSTUSKOIRIEN SUOSITELLUT PENTU- / PENTUEMÄÄRÄT  

Uroksella saa olla korkeintaan yhteensä 25 jälkeläistä. Kuitenkin 
viimeinen pentue voi ylittää tämän määrän, rajan ylittävä pentue 
rekisteröidään kokonaisuudessaan. 
 
Nartulla korkeintaan 2 pentuetta. 

 
JALOSTUSYHDISTELMIEN SUKUSIITOS  

Sukusiitosprosentti ei saisi: 
5 sukupolvessa ylittää 3,125 %.  
3 polven sukusiitosprosentin tulisi olla 0,0 %. 


