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PEVISA - PERINNÖLLISTEN VIKOJEN JA SAIRAUKSIEN VASTUSTAMISOHJELMA SUOMENPYSTYKORVA RODULLE 
 
1. SAIRAUKSIEN TUTKIMINEN 
 
Silmä- ja polvitutkimuksia suorittavat eri puolilla maata olevat koulutetut ja Suomen Kennelliiton(SKL) val-
tuuttamat eläinlääkärit. Koira on tutkimushetkellä oltava tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkinnän kokonaan 
luettavissa. 
 
Koiran omistajan tulee huolehtia myös siitä, että koiran polvi- ja silmätarkastuslausunto ovat voimassa. 
 
SUOMENPYSTYKORVA PEVISA 
 
Pentujen molemmilla vanhemmilla tulee olla ennen toista astutusta voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja 
silmätarkastuslausunto, jotta niiden jälkeläiset rekisteröidään. Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 
12 kk. 
 
Polvitarkastuslausunto annetaan SKL:n polvilumpioluksaatio-ohjeen mukaisesti. Alle kolmen vuoden ikäiselle 
koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta,  
ei tutkimusta tarvitse uusia. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Astetta 1 sairastavalle 
koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka polvilumpioluksaatiotulos on 0. 
 
Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2 - 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröi-
dä. Astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka silmätarkastuslausunto on "ei to-
dettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmätutkimus suositellaan tehtäväksi uudelleen 36 kk:n kuluttua ensim-
mäisestä tutkimuksesta. 
 
Yhdelle koiralle rekisteröidään 50 jälkeläistä. Se pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kuitenkin kokonai-
suudessaan. 
 
Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioi-
daan SKL:n tiedossa olevat esivanhemmat. 
 
Ohjelma on voimassa 1.1.2016 - 31.12.2020. 
 
 
2. ROTUJÄRJESTÖN ASETTAMAT JALOSTUSSUOSITUKSET 
 
Rotujärjestön asettamat jalostustoimikunnat valvovat jalostussuosituksia. Jalostustoimikunta suosittaa tar-
kastusten suorittamista sekä urokselle, että nartulle jo ennen ensimmäistä pentuetta. 
 
Jalostukseen suositellaan jatkossa käytettäväksi pääasiassa yli 4-vuotiaita PEVISA-tarkastettuja uroksia. Alle 
4-vuotiaille PEVISA-tarkastetuille uroksille suositellaan korkeintaan 2 pentuetta ja alle 2-vuotiaita ei suositella. 
4-vuotiaille uroksille suosituksen raja-arvo on Max. 2 pentuetta / uros / vuosi. Uros, kunnes sillä on korkein-
taan 50 jälkeläistä. 
 
Myös nartuille suositellaan ensimmäisen pentueen alaikärajaksi 2 vuoden ikää. 
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Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, jos 
• sitä ei ole PEVISA tarkastettu. 
• sen jälkeläisissä tulee ilmi kaksi tai useampi HC- tai PHTVL/PHPV-tapaus. 
• sillä on polvilumpioluksaation aste 1 tai sen jälkeläisissä tulee ilmi kolme tai useampi polvilumpioluksaatio 
tapaus. 
• sen tarkastusikäisiä jälkeläisiä ei ole kolmannen pentueen jälkeen yhtään PEVISA-tarkastettu 
• sen sukusiitosaste on yli 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna 
 
Ulkomailta tuoduilla sekä siellä rekisteröidyillä koirilla tulee olla polvitarkastus- ja silmätarkastuslausunto en-
nen ensimmäistä astutusta, jotta niitä suositellaan jalostukseen. 
 
Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jonka vanhemmalla on todettu polvilumpioluksaation aste 2-4. 
 
Jalostukseen ei tule käyttää epileptistä koiraa, sen jälkeläisiä, epileptisen sisaruksia eikä koiraa jolla on epilep-
tinen jälkeläinen. 
 
Suomen Pystykorvajärjestö suosittelee koiran silmien ja polvien tarkastamista ennen valion arvon anomista. 
 
3. JALOSTUSKIELLOT 
 
Koira asetetaan jalostuskieltoon (ts. Suomen Kennelliitto ei rekisteröi sen jälkeläisiä), kun sillä on todettu jokin 
seuraavista sairauksista: 
• HC (perinnöllinen harmaakaihi) 
• PRA (verkkokalvon etenevän surkastuman periytyvä muoto) 
• PHTVL/PHPV (sikiöaikaisen verisuonijäänteen aiheuttama silmän kehityshäiriö, asteet 2-6) 
• PATELLALUKSAATIO (polvilumpion sijoiltaan meno, asteet 2-4) 
 
Koira voidaan asettaa jalostuskieltoon, jos sen todetaan vähintään kolmen pentueen perusteella periyttävän 
em. sairauksia selvästi rodun keskimääräistä tasoa enemmän. Jalostuskiellon asettaa rotujärjestön esityksestä 
Suomen Kennelliiton hallitus. 
 
Jalostuskielto astuu voimaan, kun koiranomistaja on saanut eläinlääkärin lausunnon koiran jalostuskieltoon 
johtavasta sairaudesta tai koiran asettamisesta Suomen Kennelliiton hallituksen päätöksellä jalostuskieltoon. 
Tämän jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyviä pentuja ei rekisteröidä. 
 
4. JALOSTUSKIELLON PERUMINEN 
 
Perinnöllisestä silmäsairaudesta aiheutunut jalostuskielto perutaan, jos Suomen Kennelliiton silmätarkastus-
paneeli toteaa, ettei koira sairasta kyseistä silmäsairautta. 
 
5. KUSTANNUKSET 
 
Koiranomistaja huolehtii tutkimusten kustannuksista. 


