
Tarvitseeko suunnittelemani pentue poikkeusluvan? 

 

Alla on esimerkein avattu esimerkein erilaisia yhdistelmiä eri tutkimustuloksin 

poikkeuslupakäytännön selventämiseksi.  

 

Poikkeuslupaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka on jätettävä jalostustoimikunnalle 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mielellään vähintään kuukautta ennen oletettua kiiman alkua. 

Poikkeusluvat käsitellään aina tapauskohtaisesti. 

HUOM! Taulukko ei ota kantaa poikkeusluvan myöntämiseen.    

”Hae poikkeuslupaa” ei  tarkoita, että poikkeuslupa myönnetään ja että pentue automaattisesti pääsee 

pentupalstalle.  

 

 

 

 

SILMÄT: 

Yhdistelmä Pentupalstalle pääsy 

terve / ei löydöksiä terve / ei löydöksiä = ei tarvita poikkeuslupaa. 

terve / ei löydöksiä 
sairas / löydöksiä 

(esimerkiksi distichiasis, lasiaisen 
rappeuma, jokin kaihin muoto jne) 

= hae poikkeuslupaa. 

tutkimaton 
 

sairas / löydöksiä 
(esimerkiksi distichiasis, lasiaisen 

rappeuma, jokin kaihin muoto jne) 

= hae poikkeuslupaa. 
Tutkimattomuutta ei suositella. 

terve / ei löydöksiä tutkimaton 
= ei tarvita poikkeuslupaa. 

Tutkimattomuutta ei suositella. 

tutkimaton tutkimaton 
= ei tarvita poikkeuslupaa, 

Tutkimattomuutta ei suositella. 

 

 

 

 

 



SYDÄN: 

Yhdistelmä Pentupalstalle pääsy 

ultrattu: terve / ei löydöksiä ultrattu: terve / ei löydöksiä = ei tarvita poikkeuslupaa. 

ultrattu: terve / ei löydöksiä 

löydöksiä: 
ultrasta avoin [B] seuraavissa 

tapauksissa:  
1v sisällä kontrolloitu SAS B,  

3v muuttumattomana pysyvä 
MMVD B tai ensimmäisen kerran 

yli 10-vuotiaana tutkittu MMVD B. 

= ei tarvita poikkeuslupaa. 

ultrattu: terve / ei löydöksiä 

sairas / löydöksiä 
(pelkästä kuuntelusta sivuääni tai 
ultrasta joko avoin [B] tai osoittaa 

merkkejä sydänsairaudesta [C]) 

= hae poikkeuslupaa. 

tutkimaton  

sairas / löydöksiä 
(pelkästä kuuntelusta sivuääni tai 
ultrasta joko avoin [B] tai osoittaa 

merkkejä sydänsairaudesta [C]) 

= hae poikkeuslupaa. 
Tutkimattomuutta ei suositella 

sydänkuuntelu: ei sivuääniä, 
ultraamaton 

sairas / löydöksiä 
(pelkästä kuuntelusta sivuääni tai 
ultrasta joko avoin [B] tai osoittaa 

merkkejä sydänsairaudesta [C]) 

= hae poikkeuslupaa.  
Pelkkää sydänkuuntelua ei 

suositella. 

ultrattu: terve / ei löydöksiä 

tutkimaton  
tai  

sydänkuuntelu: ei sivuääniä,  
ultraamaton 

= ei tarvita poikkeuslupaa. 
Tutkimattomuutta tai pelkkää 

kuuntelua ei suositella 

tutkimaton 
tai 

sydänkuuntelu: ei sivuääniä, 
ultraamaton 

tutkimaton 
tai 

sydänkuuntelu: ei sivuääniä, ei 
ultraamaton 

= ei tarvita poikkeuslupaa. 
Tutkimattomuutta tai pelkkää 

kuuntelua ei suositella 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELKÄ 

Yhdistelmä Pentupalstalle pääsy 

LTV0, VA0 ja/tai SP0 LTV0, VA0 ja/tai SP0 = ei tarvita poikkeuslupaa. 

LTV0 LTV1-4 = ei tarvita poikkeuslupaa. 

LTV1 LTV1 = ei tarvita poikkeuslupaa. 

LTV2-4 LTV1-4 

= hae poikkeuslupaa. 
LTV2-4-muutokset suositellaan 
yhdistettäväksi LTV0-tuloksen 

saaneen kanssa. 

VA1-4  kuvattu, tuloksella ei väliä 

= hae poikkeuslupaa. 
VA-muutokset suositellaan 

yhdistettäväksi LTV0 JA VA0-
tuloksen saaneen kanssa. 

Blokkinikamien jalostuskäyttöä 
ei suositella. 

SP1-4 kuvattu, tuloksella ei väliä = hae poikkeuslupaa. 

LTV1-4, VA1-4 ja/tai SP1-4 tutkimaton 
= hae poikkeuslupaa. 

Tutkimattomuutta ei suositella. 

LTV0, VA0 ja/tai SP0 tutkimaton 
= ei tarvita poikkeuslupaa. 

Tutkimattomuutta ei suositella. 

tutkimaton tutkimaton 
= ei tarvita poikkeuslupaa. 

Tutkimattomuutta ei suositella. 

 


