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JALOSTUSTIETEELLISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 13/2022 

PÖYTÄKIRJA 12.12.2022 

AIKA: klo 17:30 

PAIKKA: Ravintola Backas 

Kutsutut: Toimikunnan jäsenet: 
Kirsi Sainio, pj.   
Nina Mahlanen 
Maija Päivärinta  
Tuire Kaimio 

   Pirita Pärssinen, etänä, poistui kokouksesta klo 19:01 

Toimikunnan ulkopuolelta kutsuttu asiantuntija: 
Maaret Tapio, JTO asiakohdat, poissa 

Kaisa Metteri-Gold, esittelijä 

116. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.12.2022 klo 17:45 

117. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 12.12.2022 (13/2022): 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

118. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Lisättiin kohta 122.12 
Lisättiin kohta 122.13 
Lisättiin kohta 122.14 
Lisättiin kohta 123.2 
Lisättiin kohta 123.3 
Lisättiin kohta 123.4 
Lisättiin kohta 125.3 
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Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 15.11.2022 (11/2022): 
Esityslista hyväksyttiin muutoksin. 

______________________________________________________________________________________ 

119 VALTUUSTOLLE ESITETTÄVÄT ASIAT VALTUUSTOLLE ESITETTÄVÄT ASIAT 

119.1  ESITYS SHAR PEIN UUDEKSI JTO:KSI JA PEVISA-OHJELMAKSI; liite 
Rotujärjestö Suomen Seurakoirayhdistys ry esittää syyskokouksensa 26.11.2022 päätöksellä shar pein uutta 
jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) ja seuraavaa PEVISA-ohjelmaa hyväksyttäväksi ajalle 1.1.2023-
31.12.2027. 

Esitetty PEVISA-ohjelma: 
Polvilumpioluksaatio: Pentueen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla vähintään 12kk iässä annettu 
polvilausunto raja-arvolla yhteenlaskettuna 1. 
Silmätarkastuslausunto: Pentueen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla vähintään 12kk iässä tehty 
silmätarkastuslausunto, voimassa 36kk. Jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia ovat KAT, PRA, tRD, 
PHTVL/PHPV aste 2-6, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltava muutos. Jos koiralla on todettu mRD, 
gRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. 
SPAID: Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymä 
SPAIDgeenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 
saaneen koiran kanssa. 

Ulkomaalaisten urosten poikkeuslupa: Ei vaadita silmä- ja polvilausuntoa. Lupa koskee kahta pentuetta 
urosta kohden. Tämä poikkeuslupa 1.1.2023 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta 
/ uros. 

PEVISA-ohjelmaan esitetään muutoksia polvilausunnon raja-arvon osalta. 

Esitetyt PEVISA-ohjelma ja JTO on hyväksytty myös rotukerhon Suomen Shar Pei Harrastajat ry:n 
jäsenkokouksessa 27.9.2022. 

Jalostustieteellisen toimikunnan esittelijän huomioita 12.12.2022 (13/2022): 
Kennelliiton ennakkotarkastaja Maaret Tapio on tarkastanut rodun JTO-ohjelman 9.5.2022 ja esittää sitä 
hyväksyttäväksi. 

PEVISA-esitys on käsitelty PEVISA-säännön mukaisesti. 

Voimassa oleva PEVISA-ohjelma (31.12.2022 asti): 
Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän SPAID-
geenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen 
koiran kanssa. Lisäksi pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla: 
- voimassa oleva, Kennelliiton hyväksymä silmätarkastuslausunto (voimassa 36 kk). Jalostuksesta
poissulkevia silmäsairauksia ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi
luokiteltu muutos. Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen
sairauden osalta terveen koiran kanssa.
- voimassa oleva Kennelliiton hyväksymä polvilumpioluksaatiolausunto.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: 
Ei vaadita silmä- ja polvilausuntoa 

Shar pein patellaluksaatiotilasto lausuntovuosilta 2012–2021: 
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Vuosi 0 1 2 3 4 operoitu Yhteensä 

2012 5 0 1 0 0 0 6 

2013 2 0 0 0 0 0 2 

2014 6 1 0 0 0 0 7 

2015 15 1 1 0 0 0 17 

2016 15 0 1 0 0 0 16 

2017 15 1 2 0 0 0 18 

2018 20 0 0 0 0 0 20 

2019 9 0 0 0 1 0 10 

2020 11 1 1 0 0 0 13 

2021 20 1 0 0 0 0 21 

Yhteensä 118 5 6 0 1 0 130 

Shar pein silmätutkimustilasto lausuntovuosilta 2012–2021: 
Vuosi Tutkittu Terveitä 

2012 5 3 

2013 4 2 

2014 8 3 

2015 10 4 

2016 6 2 

2017 8 2 

2018 19 5 

2019 10 5 

2020 12 4 

2021 15 4 

Yhteensä 97 34 

Diagnoosi Esiintymiä Koiria 

Distichiasis, todettu 1 1 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 34 27 

Keratiitti, todettu 1 1 

Makroblepharon/silmäluomen ulospäin kiertyminen, todettu 6 6 

PPM, iris-iris, todettu 7 6 

PPM, iris-kornea, todettu 3 2 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, epäilyttävä 1 1 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 62 52 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 10 10 

Silmämuutosten vakavuus, lievä 28 27 

Silmämuutosten vakavuus, vakava 20 14 

Trichiasis, todettu 16 12 

Shar pein SPAID-tilasto lausuntovuosilta 2016–2021: 
Vuosi 1/1 CNV=2 1/5 CNV=6 5/5 CNV=10 Yhteensä 

2016 2 2 

2017 1 6 2 9 

2018 1 4 2 7 

2019 1 5 6 

2020 1 3 2 6 

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=18&TA=190&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=33&TA=189&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=72&TA=646&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=74&TA=650&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=203&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=142&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=979&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=980&LVA=2012&LVY=2021
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=53&TA=554&LVA=2012&LVY=2021
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2021 5 3 1 9 

Yhteensä 9 23 7 39 

PEVISA-SÄÄNTÖ (voimassa 1.1.2009 alkaen): 
--- 
2. Ohjelman laatiminen ja hyväksyminen rotujärjestössä

Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. 

Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassa oleva Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka 
sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. 

Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön 
yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on PEVISA-ohjelma hyväksyttävä sen 
yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön yleiskokouksen käsittelyä. Jos rodulla ei ole virallista rotua 
harrastavaa yhdistystä, tulee rotujärjestön kuulla rotuyhdistystä PEVISA-ohjelmaa valmisteltaessa. 

Ohjelman käsittelevän yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsussa tulee kirjata sanatarkasti päätettäväksi 
esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma. 

3. Ohjelman hyväksyminen Kennelliitossa
Rotujärjestön on toimitettava rotukohtaista PEVISA-ohjelmaa koskeva kirjallinen anomus ja rotujärjestön
yleiskokouksessa hyväksytty ohjelma Kennelliiton hallitukselle, joka päättää rodulle hyväksytystä
ohjelmasta, siitä milloin ohjelma tulee voimaan ja ohjelman voimassaoloajan.

Kennelliitto ei hyväksy rajoittavampaa ohjelmaa kuin mitä kokouskutsussa on esitetty. Kennelliitto voi 
kuitenkin erittäin painavista syistä lieventää rotujärjestön esittämää ohjelmaa. 
--- 
4. PEVISA-ohjelman keskeyttäminen ja muuttaminen
Voimassa oleva rotukohtainen PEVISA-ohjelma voidaan keskeyttää tai muuttaa vain rotujärjestön
aloitteesta. Keskeytys tai muutos tulee käsitellä rotuyhdistyksissä samalla menettelyllä kuin hyväksyminen
ennen kuin keskeytystä tai muutosta voidaan esittää Kennelliitolle. Ohjelman keskeyttämistä tai
muuttamista tulee anoa kirjallisesti ja keskeyttämiselle tai muuttamiselle tulee esittää perusteltu syy.
Keskeyttäminen tai muuttaminen käsitellään Kennelliiton hallituksessa tai toimikunnassa, jolle hallitus on
siirtänyt asiassa päätösvaltansa.
---

Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (voimassa 1.1.2021 alkaen): 
3. Vastuut ja velvollisuudet
Kunkin rodun rotujärjestöllä on päävastuu JTO:n laatimisesta ja ylläpidosta Kennelliiton ohjeiden
mukaisesti.
Rotujärjestö voi delegoida työn nimetyille henkilöille, rotujärjestön toimikunnalle tai jäsenyhdistykselle.
Kaikkien rotujärjestöjen on laadittava ja toimitettava Kennelliitolle edustamiensa rotujen JTO. JTO:n
laatimisvelvoite koskee myös rotuja, joille ei haeta rotukohtaista PEVISA-ohjelmaa. Jos rodun viimeisen
viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on alle 50, eikä rodulla ole PEVISA-ohjelmaa, on rotu
vapautettu JTO:n laatimisvelvoitteesta. Kun rodun viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu
rekisteröintimäärä ylittää kahtena perättäisenä vuonna 50 yksilöä, on JTO laadittava ja esitettävä
Kennelliiton hyväksyttäväksi kahden kokonaisen kalenterivuoden vuoden kuluessa. JTO tai sen muutokset
on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. JTO voidaan esittää Kennelliitolle
hyväksyttäväksi joko yleisen kokouksen jälkeen tai se voidaan ennakkotarkastaa Kennelliitossa ennen
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yhdistyksen yleistä kokousta. Mikäli JTO hyväksytään rotujärjestön yleisessä kokouksessa siinä muodossa 
kuin se on ennakkotarkastettu, ei Kennelliitto käsittele ohjelmaa enää uudelleen ja se tulee voimaan 
JTO:ssa määritellylle ajanjaksolle.  
Jos rodulla on rotuyhdistys, on JTO hyväksyttävä rotuyhdistyksen yleisessä kokouksessa ennen kuin  
rotujärjestön yleinen kokous voi sen hyväksyä. Myös rotuyhdistyksen kohdalla voidaan käyttää  
ennakkotarkastusmenettelyä. 

4. Aikataulut
Kennelliitto hyväksyy JTO:t viideksi vuodeksi kerrallaan. Voimassaolon päättyessä rotujärjestö päivittää
ohjelman kohdan 6 ohjeiden mukaan. Mikäli ohjelmaan ei tehdä muita kuin em. faktatietojen muutoksia, ei
sitä tarvitse käsitellä rotuyhdistyksen yleisessä kokouksessa. Päivitetty ohjelma toimitetaan jäsenistön
tietoon ja Kennelliitolle lähetetään ohjelman tiivistelmä.
Kennelliitto voi myöntää tällaisen päivitetyn ohjelman voimassaololle korkeintaan viiden vuoden lisäajan.
Lisäaika voidaan myöntää vain kerran, jonka jälkeen ohjelma on kokonaisuudessaan tarkistettava ja siihen
on tehtävä tarvittavat muutokset. Tämä edellyttää ohjelman käsittelyä rotuyhdistyksen yleisessä
kokouksessa tämän ohjeen mukaisesti.
Mikäli rodulle hyväksytään kesken JTO-kauden uusi PEVISA-ohjelma, tulee JTO päivittää PEVISA-ohjelma
osalta.
Mikäli ohjelman jatkoa koskevaa esitystä ei toimiteta ajallaan tai muut edellytykset eivät täyty, jatkuu
rodun JTO:n voimassaolo seuraavan kalenterivuoden loppuun ilman erillistä päätöstä.
Mikäli ohjelman jatkoa koskevaa esitystä ei toimiteta ajallaan, jatkuu rodun hyväksytyn JTO:n voimassaolo
vielä seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Jalostustieteellisen toimikunnan toimiohje (voimassa 21.10.2020 alkaen): 
5.2 Hallituksen toimikunnalle yhdistyslain perusteella itsenäisesti päätettäväksi antamat asiat 
- Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat

- Rotukohtaiset perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat
- Rotukohtaiset erityisehdot

- Jalostuksen tavoiteohjelmat
- Rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy shar pein uuden JTO:n ajalle 1.1.2023-31.12.2027. 

Jalostustieteellinen toimikunta esittää Kennelliiton hallitukselle vahvistettavaksi ja edelleen Kennelliiton 
valtuustolle tiedotettavaksi seuraavan seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.7.2023-31.12.2027:

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimustutkimuslausunto ja 
vähintään 12 kk iässä tehty silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on polvilumpioluksaation 
aste 1. Polvitutkimustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.  
Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä 
on todettu perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA, tRD, PHTVL/PHPV aste 2-6, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi 
luokiteltava muutos. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain 
kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.
Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymä SPAID-
geenitestin tulos. SPAID-geenitestituloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa parittaa toisen tuloksen 
10 saaneen koiran kanssa.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita polvitutkimus- ja silmätarkastuslausuntoa. (uros 2 
pentuetta, narttu 1 pentue).

Nykyisen PEVISA-ohjelman voimassa olo jatkuu 30.6.2023 asti.
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Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta ja PEVISA-ohjelmasta 
mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty JTO ja PEVISA on 
julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille. 

Kohta tarkistettiin heti. 

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 12.12.2022 (13/2022): 
Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy shar pein uuden JTO:n ajalle 1.1.2023-31.12.2027. 

Jalostustieteellinen toimikunta esittää Kennelliiton hallitukselle vahvistettavaksi ja edelleen Kennelliiton 
valtuustolle tiedotettavaksi seuraavan seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.7.2023-31.12.2027:

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimustutkimuslausunto ja 
vähintään 12 kk iässä tehty silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on 
polvilumpioluksaation aste 1. Polvitutkimustuloksen 1/1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 
saaneen koiran kanssa.  Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi. Koiran 
jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA, tRD, PHTVL/PHPV aste 
2-6, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltava muutos. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PHTVL/
PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.

Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymä SPAID-
geenitestin tulos. SPAID-geenitestituloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa parittaa toisen 
tuloksen 10 saaneen koiran kanssa.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita polvitutkimus- ja silmätarkastuslausuntoa. (uros 2 
pentuetta, narttu 1 pentue).

Nykyisen PEVISA-ohjelman voimassa olo jatkuu 30.6.2023 asti.

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta ja PEVISA-ohjelmasta 
mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty JTO ja PEVISA on 
julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille.

Kohta tarkistettiin heti.
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126 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.12.2022 klo 19:02 

Kaisa Metteri-Gold 
Jalostustieteellisen toimikunnan esittelijä 




