
PEVISA:n muutosehdotus 

Muutokset on merkitty lihavoidulla fontilla. 

Kohde PEVISA 

Lonkat Pentueen vanhemmilla on oltava virallinen lonkkien kuvaustulos. Viimeisenä 

hyväksyttävänä kuvaustuloksena on lonkille C. Koiran tulee kuvaushetkellä olla 

vähintään 12 kk ikäinen. 

Kyynärät Pentueen vanhemmilla on oltava virallinen kyynärpäiden kuvaustulos. Viimeisenä 

hyväksyttävänä kuvaustuloksena on kyynärpäille 1. Koiran tulee kuvaushetkellä 

olla vähintään 12 kk ikäinen. 

Silmätarkastus Pentueen vanhemmilla tulee olla korkeintaan 12 kk vanha silmäpeilauslausunto 

astutushetkellä. Pentueen vanhempien tulee olla vapaita iris hypoplasiasta 

(colomboma), HC:sta, PRA:sta, CEA:sta sekä RD:stä. 

Selkä Muutosehdotus (lisäys):  

Pentueen vanhemmilla on oltava virallinen selkätutkimuslausunto 

välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV, lumbosacral transitional 

vertebra) sekä selkänikamien epämuodostumasta (VA, vertebral anomaly). 

Koiran tulee olla kuvaushetkellä vähintään 12 kk ikäinen. Kuvaustulos ei 

vaikuta rekisteröintiin. 

Ulkomaisia 

uroksia 

koskevat 

poikkeukset 

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA -ohjelmasta:  

Ei vaadita kyynärkuvaustulosta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta. 

Muutosehdotus: 

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA -ohjelmasta:  

Ei vaadita kyynär- eikä selkäkuvaustulosta eikä silmätarkastukselle aseteta 

aikarajoitusta. 

 

Perustelut 
Australianpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunta teki 17.12.2017 Australianpaimenkoirat ry:n hallitukselle esityksen, 

jonka mukaan australianpaimenkoirien PEVISA:an lisättäisiin selän kuvantaminen LTV:n (välimuotoinen lanne-

ristinikama) ja VA:n (nikamien epämuotoisuus) osalta. Yhdistyksen hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti 

18.12.2107. 

 

Suomalaiset australianpaimenkoirien omistajat ovat siitä lähtien, kun se on ollut mahdollista, kuvauttaneet koirien 

selkiä hyvissä määrin ja kuvaustuloksista muodostunutta tietoa on jo tarjolla. Jotta tulevaisuudessa voisimme 

hyödyntää tätä tietoa ja päästäksemme ajan tasalle australianpaimenkoirien selkien tilanteesta, tulee koirien selkiä 

kuvata myös jatkossa mahdollisimman paljon. Tällöin voimme tarvittaessa reagoida mahdollisesti muuttuneeseen 

tilanteeseen. Tähän asti kuvattujen australianpaimenkoirien selkätuloksista voidaan havaita LTV 1-asteen tulosten 

melko runsas määrä. Myös australianpaimenkoirien terveys-ja luonnekyselyn selkäosuudessa tuloksissa nousi esiin 

LTV-muutosten esiintyminen rodussa. LTV 1-4 tuloksen saaneita australianpaimenkoiria on niin töpö-kuin 

pitkähäntäisissäkin. 

 

Mitä runsaammin australianpaimenkoirien selkiä kuvannetaan virallisesti, sitä paremmin saamme informaatiota 

siitä, kuinka runsaasti selkämuutoksia rodussamme on ja mahdollisesti, mikä muutosten periytymismekanismi on, 

sekä miten muutokset vaikuttavat koiriemme elämänlaatuun. Aktiivisena käyttö-ja työkoirarotuna selän terveyden 

tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. 



 

Selkälausuntoja on voinut saada virallisesti lausuttuna Suomen Kennelliitosta LTV:n ja VA:n osalta vuodesta 2013 

lähtien, SP:n (spondyloosi) osalta vuodesta 2012 alkaen. Rutinoituneempi kuvantaminen on yleistynyt rodun sisällä 

vuodesta 2014 lähtien. Australianpaimenkoirien terveys-ja luonnekyselyn yhteenvedosta on luettavissa vuosien 

2013-2015 saatujen selkäkuvien tuloksia. 

Vuonna 2017 on yhdistys tukenut selän kuvantamista maksamalla virallisen lausuntomaksun verran omistajalle, kun 

kuvat on lausuttu Kennelliitossa. Näin on kannustettu kuvantamaan selkä "samalla unella" ,kun koira 

terveystutkitaan lonkkien ja kyynärtenkin osalta. 


