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1. MÄÄRITELMÄT
Koiranjalostuksen tavoite on:
- ylläpitää rotua jalostusvalinnoilla niin, että koirien luonne, käyttöominaisuudet, terveys
ja ulkomuoto vastaavat rotumääritelmää, sekä varmistaa rodun yksilöiden riittävä
yhteiskuntakelpoisuus
- turvata rodun perinnöllinen monimuotoisuus
Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta
ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila
kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen
strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.
Suomen Kennelliitto r.y.-Finska Kennelklubben r.f.:lla (myöhemmin Kennelliitto) on
olemassa jalostuksen tavoiteohjelman mallirunko, jota tulee noudattaa rodusta
käytettävissä olevan tiedon puitteissa.
Erityisesti kotimaisten rotujemme kohdalla on lisäksi tärkeää huomioida näiden rotujen
erikoisasema ja asianomaisten rotujärjestöjen perusvastuu kansallisten rotujen
jalostuksessa.
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2. HYVÄKSYMINEN JA SUHTEET MUIHIN SÄÄNNÖKSIIN
Kennelliiton hallitus hyväksyy jalostustieteellisen toimikunnan esityksestä yleisen
toimintaohjeen JTO:n laadinnasta. Samaa hyväksymisjärjestystä noudatetaan myös
yleisohjeen muutoksissa.
Tämän yleisohjeen tulee olla sopusoinnussa Kennelliiton Periytyvien vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelman (PEVISA) yleisohjeen kanssa. Näin ollen molemmat ohjeet tulee
tarkistaa ja päivittää rinnakkain.
Yksittäisen rodun JTO on rodun kattava jalostussuunnitelma, joka tarvittaessa sisältää
myös rodun rotukohtaisen PEVISA-ohjelman. Rodulle voidaan hyväksyä PEVISA-ohjelma
vain, jos rodulla on Kennelliiton hyväksymä rotukohtainen JTO (hallitus 15.4.2003).
Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden
eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. (Liitteet 1-3). JTO:n tulee
aktiivisesti ohjata jalostusta em. määräysten mukaiseen suuntaan.
JTO on luonteeltaan rotujärjestön sisäinen ohje. Kennelliitto valvoo sitä vain
rotukohtaiseen PEVISA-ohjelmaan liittyvin osin.

3. VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
Kennelliiton hallitus antaa JTO:n laatimista ja ylläpitoa koskevat yleiset ohjeet. kennelliiton
jalostustieteellinen toimikunta päättää rotukohtaisen JTO:n hyväksymisestä ja
rotukohtaiseen ohjelmaan tulevista muutoksista.
Kunkin rodun rotujärjestöllä on päävastuu JTO:n laatimisesta ja ylläpidosta Kennelliiton
ohjeiden mukaisesti. Rotujärjestö voi delegoida työn nimetyille henkilöille, rotujärjestön
toimikunnalle tai jäsenyhdistykselle. JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä
rotujärjestön yleisessä kokouksessa ennen kuin ohjelma voidaan esittää Kennelliiton
jalostustieteellisen toimikunnan hyväksyttäväksi. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys,
on JTO hyväksyttävä rotua harrastavan yhdistyksen yleisessä kokouksessa ennen kuin
rotujärjestön yleiskokous voi sen hyväksyä.

4. AIKATAULUT
Rodulla on oltava Kennelliiton hyväksymä JTO, jotta rodulle voidaan hyväksyä
rotukohtainen PEVISA-ohjelma. Rotujärjestöjä suositellaan päivittämään JTO aina
samassa yhteydessä, kun rodun PEVISA-ohjelmaa halutaan jatkaa tai muuttaa (hallitus
15.4.2003; JTT 14.6.2003).
Kaikkien rotujärjestöjen on laadittava ja toimitettava Kennelliitolle edustamiensa rotujen
JTO. JTO:n laatimisvelvoite koskee myös rotuja, joille ei haeta rotukohtaista PEVISAohjelmaa. 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 50 yksilöä, on JTO
laadittava ja esitettävä Kennelliiton hyväksyttäväksi kahden vuoden kuluessa tästä.
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Kennelliitto hyväksyy JTO:t viideksi vuodeksi kerrallaan. Voimassaolon päättyessä
rotujärjestön tulee vähintään päivittää ohjelman kohtien 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 tilasto- ja
numerotiedot sekä kohdat 5, 6.5 ja 7 ajan tasalle. Kohdassa 5 analysoidaan JTO:n
edellisen kauden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen. Mikäli ohjelmaan ei tehdä
muita kuin em. faktatietojen muutoksia, ei sitä tarvitse käsitellä rotuyhdistyksen yleisessä
kokouksessa, vaan se toimitetaan Kennelliitolle ja jäsenistön tietoon. Päivitetyt kohdat
tulee merkitä selvästi. 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.
Rotujärjestön on toimitettava päivitetty JTO Kennelliitolle hyvissä ajoin, jotta se ehditään
käsitellä ennen kuin hyväksytyn ohjelman voimassaoloaika päättyy. Ohjelma tulee
kokonaisuudessaan tarkistaa ja siihen tulee tehdä tarvittavat muutokset vähintään
kymmenen vuoden välein. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta antaa ohjeet
noudatettavista toimitus- ja käsittelyaikatauluista. Haluttaessa JTO voidaan myös päivittää
aiemmin kuin viiden vuoden välein.

5. TAVOITEOHJELMAN RAKENNE
JTO laaditaan tähän yleisohjeeseen liittyvän mallin (Liite 5) mukaisesti. Jos rotua on
viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa, voidaan ohjelma laatia
harvalukuisten rotujen mallirungon mukaisesti (liite 6). JTO:n pitää sisältää mallissa
esitetyt asiat, esitysmuoto voi kuitenkin poiketa mallista. Tällöinkin noudatetaan mallissa
esitettyä asiajärjestystä.

6. KÄYTTÖÖNOTTO JA TIEDOTTAMINEN
Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta
mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty
tavoiteohjelma julkaistaan rotujärjestön tai -yhdistyksen julkaisussa ja mahdollisilla
internetsivuilla tai voidaan postittaa jäsenille. Suositellaan, että ohjelma olisi pysyvästi
nähtävillä yhdistyksen internetsivuilla.
JTO:ssa on mainittava ohjelman voimaantuloaika, jonka Kennelliitto ohjelman
hyväksyessään vahvistaa.
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