
Hintahyvitys 
 

Haluan kannustaa kasvatinomistajia tutkituttamaan koiransa. Vaikka koiraa ei koskaan käytettäisi 
jalostukseen, kaikki siitä kerätty tieto on kasvattajalle ensisijaisen tärkeää. Jokainen koira on sukua muille 
koirille, joten myös jalostuskäytön ulkopuolelle jäävien koirien tulokset ovat merkittäviä. Lisäksi pienessä 
rodussa olisi suotavaa, että myös niin sanottuja kotikoiria, eli koiria, jotka eivät käy näyttelyissä tai kilpaile 
muissa lajeissa, voitaisiin mahdollisuuksien mukaan hyödyntää jalostuksessa. Tämä puoli helpottuu, mikäli 
”kotikoirista” on olemassa edes jotain dataa – kuten näyttöä terveyden tai luonteen osalta.  

Kannustimena haluan tarjota kasvatinomistajille hintahyvityksen, jossa osa kauppasummasta palautetaan, 
mikäli koiralle suoritetaan kattavat terveystutkimukset ennen sen kolmatta syntymäpäivää. Mikäli koiralle 
on suoritettu seuraavat terveystutkimukset, ja niiden tulokset on kirjattu Suomen Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmään viimeistään sinä päivänä, kun koira täyttää kolme (3) vuotta, hyvitän hinnasta 
takaisin koiran kauppasopimuksessa mainitun hintahyvityssumman. Huomaathan, että hintahyvitys ei päde 
sijoituskoiriin eikä koiriin, jotka on myyty alennettuun hintaan.  

Vaadittavat tutkimustulokset hintahyvitykselle ovat 

- lonkkanivelten röntgentutkimus ja virallinen lausunto lonkkaniveldysplasiasta 
- kyynärnivelten röntgentutkimus ja virallinen lausunto kyynärnivelten kasvuhäiriöstä 
- selän röntgentutkimus ja virallinen lausunto välimuotoisen lanne-ristinikaman osalta (LTV) 
- polvilumpioiden palpaatiotutkimus ja virallinen lausunto patellaluksaation osalta 
- silmien peilaus ja virallinen silmäpeilauslausunto 

Suosittelen tutkituttamaan koiran noin 2-2,5-vuotiaana, tai ennen ensimmäistä pentuetta. Tällöin sille voi 
halutessaan pyytää lausunnon myös spondyloosista, jonka lausumiselle alaikäraja on 24kk. Mikäli koira on 
jalostuskäytössä, silmät ja polvet kannattaa tutkia säännöllisesti, sillä niiden osalta tulokset vanhenevat. 
Monet silmäsairaudet myös ilmenevät koirilla vasta vanhemmalla iällä, joten säännöllinen tutkiminen on 
tarpeen.  

Virallisten terveystutkimusten lisäksi etenkin jalostukseen käytettäviltä koirilta on suositeltavaa selvittää 
luonneominaisuuksia esimerkiksi luonnetestin, MH-luonnekuvauksen tai käyttäytymisen 
jalostustarkastuksen avulla.  

Mikäli kaipaat lisää tietoa virallisista terveystutkimuksista, tutustu Suomen Kennelliiton tietopakettiin 
osoitteessa https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/koiran-terveystutkimukset  

Edullinen tapa hoitaa viralliset tutkimukset kuntoon, on osallistua joukkotarkastustilaisuuksiin, joita 
järjestetään ympäri Suomen. Lähellä sinua järjestettävät joukkotarkastustilaisuudet löydät kysymällä 
paikallisilta klinikoilta tai esimerkiksi facebookista Joukkotarkkipalsta -nimisestä ryhmästä. Autan myös 
mielelläni tarvittaessa kasvatinomistajia löytämään mukaan joukkotarkastuksiin, joten älä epäröi ottaa 
yhteyttä, kun terveystarkastukset ovat ajankohtaiset! 

Kiitos yhteistyöstäsi ja halustasi auttaa kasvattamaan entistä terveempiä schipperkejä! 
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