
Liite 9.5 – Jalostus- ja jälkeläistarkastus / luonnos 
 
 

JALOSTUS-  JA JÄLKELÄISTARKASTUS 
 

Yleiset tavoitteet 
Mäyräkoirien jalostustarkastus- ja jälkeläistarkastus on Suomen Mäyräkoiraliiton tarkastus, jossa SML ja sen alaiset 
paikallisyhdistykset sekä yksittäiset kasvattajat voivat järjestää jalostus- ja jälkeläistarkastuksia mäyräkoirien ulkomuo-
to- ja luonneominaisuuksien tarkempaa arvioimista varten sekä uusien jalostusyksilöiden löytämiseksi. Jalostustarkas-
tuksissa tarkastetaan yksittäisiä yksilöitä. Tuloksia käytetään hyväksi jalostuspopulaatioiden kehityksen analysoinnissa 
ja jalostuksen ohjauksessa. Jälkeläistarkastuksissa tarkastetaan yksittäisten jalostusyksilöiden jälkeläisiä jälkeläisarvos-
telun saamiseksi jalostusyksilöille.  
 

Tarkastuksen anominen 
Järjestävän yhdistyksen tulee anoa jalostustarkastus- ja jälkeläistarkastus kirjallisesti kulloisenkin toimintavuoden hel-
mikuun loppuun mennessä. Jalostustoimikunta käsittelee anomukset keskitetysti ja päättää vuoden tarkastuksista. Tar-
kastukset pyritään myöntämään kaikille halukkaille. Mikäli se ei voimavarojen puutteessa ole mahdollista, suoritetaan 
karsinta. Karsintamenettelyssä huomioidaan alueellinen tasa-arvo ja järjestämisvuorot. 

Jalostus- ja jälkeläistarkastusta haluava yksityinen kasvattaja voi anoa tarkastusta jalostustoimikunnalta kirjallisesti 
haluamanaan ajankohtana.  

SML:n hallitus päättää tarkastustaksan. Mäyräkoiraliitto maksaa tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset (tarkasta-
jien matka- ja päivärahat). Järjestävä yhdistys saa lisäksi toimintapisteiden kautta korvauksen. 
 

Tarkastuksen järjestäminen 
Järjestävä yhdistys sopii jalostustoimikunnan kanssa tarkastusajankohdasta, järjestää tarkastuspaikan ja nimeää riittävän 
määrän avustajia jäsenistöstään. Toimikunnan jäsenet sopivat keskenään tarkastukseen osallistuvista ja toimikuntaa 
koskevista käytännön järjestelyistä.   

Jalostus- / jälkeläistarkastukseen osallistuu vähintään kaksi jalostustoimikunnan jäsentä. Koirien arvostelun suoritta-
vat ulkomuototuomari ja yksi jalostustoimikunnan jäsen. Toinen jalostustoimikunnan jäsen vie tiedot tietokantaan. 
Ulkomuototuomarin hankkii tarkastuksen järjestäjä, ellei jalostustoimikunnan kanssa muuta sovita. Ulkomuototuomarin 
tulee olla kokenut mäyräkoirien arvostelija. 

Jalostustarkastuksessa koira punnitaan ja mitataan. Mitattavia kohteita on 7, joiden perusteella koiran mittasuhteet 
selvitetään. Arviointilomakkeessa on yhteensä 26 kohtaa, joihin on koottu rotumääritelmässä kuvatut kohteet. Kussakin 
kohdassa on määritetty ne ominaisuudet, jotka tarkastajan tulee havaita ja merkitä arviointilomakkeeseen. Ominaisuudet 
luokitellaan seuraavasti: 
1 = normaali/rotumääritelmän mukainen 
2 = hieman huomauttamista 
3 = selvästi poikkeava/puutteellinen 
0 = rotumääritelmän vastainen vakava virhe 

Kun koira on mitattu ja tarkastettu, annetaan yli 15 kk vanhalle koiralle loppulausunto määrättyjen hyväksymis-
/hylkäämisperiaatteiden perusteella. Alle 15 kk vanhan koiran tarkastustulos on epävirallinen ja koira voidaan myö-
hemmin tarkastuttaa uudelleen.  

Havainnot ja loppulausunto kirjataan jalostustarkastuskaavakkeelle. Ulkomuototuomari tai jalostustoimikunnan jä-
sen allekirjoittaa kaavakkeen. Jalostustoimikunta arkistoi tarkastuskaavakkeet sähköisinä ja paperiversioina.  

Jälkeläisarvostelun saaneen koiran omistajalle laaditaan kirjallinen arvostelu. Ulkomuototuomari- ja jalostustoimi-
kunnan edustaja sopivat käytännön menettelystä. Arvostelu julkaistaan vuosikirjassa. Jalostustoimikunta arkistoi arvos-
telun.  

Jalostustarkastetulle uroskoiralle lomake on myös kivestodistus jonka SKL hyväksyy (näyttelytuloksen puuttuessa). 
 



 

Tulos  
Koira, jossa todetaan vain vähäisiä puutteita, saa arvosanan HYVÄKSYTTY.  Koira, jossa todetaan useita, mutta ei 
kovin merkityksellisiä puutteita, saa arvosanan HYVÄKSYTTY VARAUKSIN. Koira, jossa todetaan merkittäviä puut-
teita, saa arvosanan EI SUOSITELLA JALOSTUKSEEN ja koira, jossa todetaan yksikin vakava puute, saa arvosanan 
HYLÄTTY.  

Koiranomistajan ollessa tyytymätön koiran saamaansa virheelliseen arvosteluun (esimerkiksi purenta, väri tms. 
merkitty väärin) tai ei suositella jalostukseen -arvostelun, on koiranomistajan oikeusturvan ja yleisten hyvien kennel-
toimintatapojen kannalta tarpeen, että tapaus otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Oikaisuesityksen voi tehdä kirjallisena 
jalostustoimikunnalle. Mikäli tarkastuksen arvostelu / arvosana muuttuu oleellisesti, kirjoitetaan koiralle uusi tarkastus-
kaavake. Se arkistoidaan yhdessä vanhan kaavakkeen kanssa.  

Lisätutkimukset 
Jos jalostustarkastuksessa koirassa todetaan anatomisia poikkeavuuksia, joiden laatua ei voida yksiselitteisesti arvioida 
(esimerkiksi epäily hännän nikamaviasta), annetaan koiranomistajalle mahdollisuus teetättää lisätutkimuksia (esim. 
röntgenkuvaus) tai hankkia eläinlääkärinlausunto ennen lopullisen lausunnon antamista. 
 

Siirto rodusta toiseen  
Rodusta toiseen siirtoon koon tai karvanlaadun voidaan tehdä jalostustarkastuksen yhteydessä Suomen Kennelliiton 
koirarekisteriohjeen mukaisesti. Ulkomuototuomari allekirjoittaa rodusta toiseen siirto -kaavakkeen. 
 


