Suomen Kennelliitto
Finska Kennelklubben ry.
YLEISET PERIAATTEET, JOTKA KOSKEVAT
KAIKKIA ROTUJA JA JOIHIN ULKOMUOTOTUOMAREIDEN TULEE KIINNITTÄÄ
HUOMIOTA ULKOMUOTOARVOSTELUSSA
GENERAL PRINCIPLES APPLICABLE TO ALL
BREEDS – JUDGES ARE REQUESTED TO PAY
ATTENTION TO THESE FEATURES WHEN
JUDGING IN SHOWS

YLEISET PERIAATTEET, JOTKA KOSKEVAT KAIKKIA
ROTUJA JA JOIHIN ULKOMUOTOTUOMAREIDEN TULEE
KIINNITTÄÄ HUOMIOTA ULKOMUOTOARVOSTELUSSA:
1. Epäterve rakenne - jokaisen koiran tulee kyetä liikkumaan vaivattomasti,
mikä tulee todentaa näyttelyssä koiraa riittävästi liikuttamalla.
huomioitava mm.
• ontuvaa koiraa ei saa palkita
• jäykät välikämmenet (pukinjalka)
• liioitellusti kulmautuneet, jäykät kintereet (sirppikinner)
• liian niukasti kulmautuneet, ylimenevät kintereet
• liian niukasti kulmautuneet polvet
• äärimmäisen hento luusto
2. Kondrodystrofia
• kondrodystrofisilla roduilla liian käyrät eturaajat
• kondrodystrofiset piirteet muilla roduilla.
3. Hengitysvaikeudet - johtuvat usein liioitellusta brakykefaliasta. Koiralla ei
saa olla liian lyhyt kuono.
• koiralla kuuluu olla vaivaton hengitys myös liikkeessä
• selvästi äänekäs tai vaikeutunut hengitys on vakava virhe
• normaalit riittävän suuret sieraimet, sieraimet eivät saa olla
litistyneet, pienet tai edes osittain ihopoimujen peittämät
4. Liioiteltu löysä nahka
huomioitava
• liioitellut poimut esim. kirsun päällä ja varsinkin sieraimiin
ulottuva poimu sekä silmään osuva poimu (liittyvät usein liian
lyhyeen kuonoon)
• yleisesti liian löysä nahka missä tahansa rungossa, raajoissa
tai päässä
• runsas poimuttuminen rungossa
5. Iho-ongelmat
huomioitava
• ärsyyntynyt iho, esim. voimakkaat värjäytymät raajoissa ja
varpaissa
• ärsyyntyneet korvakäytävät ja korvalehdet, johtuen ahtaista
		
korvakäytävistä, luonnottoman alaskiinnittyneistä tai liian
		
raskaista korvista
6. Karvattomuus tai puutteellinen, ohut karvapeite, jota esiintyy mm.
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nivustaipeissa, korvien ulkopinnalla ja reisien sisäpinnoilla.
7. Silmät
huomioitava
• selvästi ulkonevat silmät (mulkosilmät)
• riippuvat selvästi avoimet silmäluomet
• sisäänpäin kiertyneet luomet (entropium)
• ulospäin kiertyneet luomet (ektropium)
• voimakkaasti vuotavat silmät, jotka selvästi värjäävät turkkia
		
silmien alla
• liian pienet, luonnottoman syvällä olevat silmät
8. Purenta
huomioitava
• liian kapeat alaleuat
• ikeneen painuneet kulmahampaat
• vinoleuka
• karvattomia rotuja lukuun ottamatta yli puolen premolaarien
puuttuminen tai vähemmän kuin viisi etuhammasta ylä- tai
		
alaleuassa
• äärimmäisen pienet hampaat
• roikkuva, halvaantunut kieli
• koiralla on oltava terveet ikenet
9. Täydellinen pigmentin puutos
huomioitava
• kirsu ja huulet (erityisesti valkoiset rodut). Tällä ei tarkoiteta
		
ns. talvikirsua.
10. Häntämutka - normaalisti pitkähäntäisillä koirilla (muilla kuin ns. luonnontöpö-rotujen töpöhäntäisillä yksilöillä)

Esimerkkirotuja, joilla esiintyy yleisissä periaatteissa mainittuja ongelmia:
1. Epäterve rakenne:
ontuminen:
basset hound, berninpaimenkoira, chow chow,
clumberinspanieli, japanese chin, kiinanpalatsikoira,
labradorinnoutaja, mastiffirodut, ranskanbulldoggi, viiriäiskoira
sirppikinner:
saksanpaimenkoira
liian niukasti kulmautuneet takaraajat: chow chow, mastiffirodut

äärimmäisen hento luusto:
italianvinttikoira, prahan rottakoira, saksanpaimenkoira, venäjäntoy
2. Kondrodystrofia muilla roduilla:
harmaa norjanhirvikoira, punainen irlanninsetteri
3. Hengitysvaikeudet:
amerikanstaffordshirenbullterrieri, bordeauxindoggi, chihuahuat, chow chow,
englanninbulldoggi, griffonit, japanese chin, kiinanpalatsikoira, mopsi, norwichinterrieri, petit brabancon, ranskanbulldoggi, shih tzu, staffordshirenbullterrieri, yorkshirenterrieri
4. Liioiteltu löysä nahka:
basset hound, fila brasileiro, sharpei
5. Iho-ongelmat:
bassetit, bichon frise, bracco italiano, bullterrieri, chow chow, dogo argentino, japanese chin, mastiffi, mopsi, pyreneittenmastiffi, saukkokoira, setterit,
valkoinen länsiylämaanterrieri, vihikoira. Lisäksi kovettuneet päkiät erityisesti
roduilla: bedlingtoninterrieri, irlanninterrieri, kromfohrländer
6. Karvattomuus tai puutteellinen, ohut karvapeite:
amerikanstaffordshirenbullterrieri, amerikanvesispanieli, bullterrierit, chesapeakelahdennoutaja, chihuahua, dobermanni, englanninkääpiöterrieri, irlanninvesispanieli, italianvinttikoira, kiharakarvainen noutaja, kääpiöpinseri,
manchesterinterrieri, mudi, mäyräkoira, pomeranian, pumi, staffordshirenbullterrieri, tanskandoggi, venäjäntoy, weimarinseisoja
7. Silmät:
basset hound, bedlingtoninterrieri, bichon frisé, bullterrieri, colliet, coton de
tulear, fila brasileiro, japaninpystykorva, sharpei
8. Purenta:
bokseri, bullmastiffi, bullterrierit, chihuahuat, griffonit, japanese chin, kiinanpalatsikoira, leonberginkoira, kiinanharjakoira, meksikon karvattomatkoirat,
perunkarvattomatkoirat, petit brabancon, sileäkarvainen noutaja, tiibetinspanieli, valkoinen länsiylämaanterrieri, yorkshirenterrieri
9. Täydellinen pigmentin puutos: bullterrieri, dalmatiankoira
10. Häntämutkan esiintyminen sallitaan:
Ns. luonnontöpö-roduilla hännän olessa töpö tai lyhyt: australianpaimenkoira,
australian töpöhäntäinen karjakoira, bourbonnaisinseisoja, brasilianterrieri,
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bretoni, kroatianpaimenkoira, taskalais-ruotsalainen pihakoira, itävallanpinseri,
jackrusselinterrieri, karjalankarhukoira, mudi, polski owzarek nizinny, pyreneittenpaimenkoira, schipperke, espanjanvesikoira, länsigöötanmaanpystykorva,
welsh corgi pembroke. Listaa voidaan täydentää geenitutkimusten perusteella.
Rotumääritelmän ohjetta noudatetaan seuraavilla roduilla, joilla ei ole luonnontöpö-mutaatiota, mutta jotka ovat töpöhäntäisiä: ranskanbulldoggi,
englanninbulldoggi, bostoninterrieri
Häntämutkat sallitaan sekä pitkä- että töpöhäntäisillä yksilöillä: kingcharlesinspanieli

Esimerkkejä roduissa esiintyvistä ongelmista:
FCI1
saksanpaimenkoira
FCI2
bordeauxindoggi
			
englanninbulldoggi
mastiffi
			
napolinmastiffi
pyreneittenmastiffi
			
shar pei
			

karpinselästä ja sirppikintereestä johtuvat
epänormaalit liikkeet
liioitellut poimut, hengitysvaikeudet, tulehtuneet
silmät, puutteelliset takaosan kulmaukset, liioiteltu
massa
hengitysvaikeudet, ahtaat sieraimet, hännättömyys,
peräaukon peittävä liian lyhyt häntä, täysin puutteel
liset takakulmaukset, liialliset ihopoimut naamassa
liioiteltu massa, iho-ongelmat, ontuminen, puutteel
liset takaosan kulmaukset
liialliset ihopoimut, löysä nahka, epäterve rakenne,
ontuminen, puutteelliset takaosan kulmaukset
iho-ongelmat ja värjäytymät, liioiteltu massa,
roikkuvat silmäluomet
hampaat peittävät alahuulet, liioitellut poimut, silmien
pitää näkyä eivätkä ne saa olla tulehtuneet,
tulehtuneet korvat

FCI3
amerikanstaffordshirenbullterrieri
hengitysvaikeudet, ikeniin painuvat
alakulmahampaat, puutteellinen karvapeite, roikkuvat
			
silmäluomet
bullterrierit
liioitellusta kallon rakenteesta johtuvat puutteelliset
alaleuat ja ikeneen painuvat alakulmahampaat, iho-

ongelmat, liian pienet silmät/entropium
norwichinterrieri
hengitysvaikeudet
staffordshirenbullterrieri hengitysvaikeudet, ikeniin painuvat alakulmahampaat,
puutteellinen karvapeite, roikkuvat silmäluomet
FCI5
chow chow

FCI6
basset hound
vihikoira
			
FCI9
japanese chin
			
kiinanharjakoira
kiinanpalatsikoira
mopsi

ranskanbulldoggi
			
FCI10
venäjänvinttikoira

hengitysvaikeudet, liian löysä nahka, jolloin ihopoimut
osuvat silmään, ylimenevät kintereet ja suorat polvi
kulmaukset, puutteellinen karvapeite ja iho-ongelmat
liika löysä nahka, liian pieni maavara, roikkuvat
luomet, iho-ongelmat, korvat oltava terveet
liika löysä nahka, roikkuvat luomet, iho-ongelmat,
korvat oltava terveet
hengitysvaikeudet, jotka johtuvat esim. ahtaista
sieraimista, aukileet, epäterveet takaliikkeet, vino
alaleuka
tulehtunut iho (karvattomilla yksilöillä tulisi hyväksyä
hajanaisia karvoja myös rungossa ja hammaspuutoksia, jotka kuuluvat karvattomuustekijään)
hengitysvaikeudet jotka johtuvat ahtaista sieraimista
ja nahkavekin ulottumisesta kirsun päälle, liian suuret
silmät, liioitellut kondrodystrofiset piirteet
hengitysvaikeudet jotka johtuvat esim. ahtaista
pienistä sieraimista ja nahkavekin ulottumisesta kirsun
päälle, liika ihon poimuttuminen niskassa ja rungossa,
iho-ongelmat
hengitysvaikeudet jotka johtuvat ahtaista pienistä
sieraimista, hännättömyys, peräaukon peittävä liian
lyhyt häntä, vino purenta, ulkonevat silmät ja roikku
vat silmäluomet
liioitellun pitkä ja kapea kallo ja yläleuka, jolloin alaleuka jää pieneksi

GENERAL PRINCIPLES APPLICABLE TO ALL BREEDS –
JUDGES ARE REQUESTED TO PAY ATTENTION TO THESE
FEATURES WHEN JUDGING IN SHOWS:
1.
Unsound construction – all dogs must be able to move without difficulty, and in dog shows each dog should be moved enough to ascertain this.
Pay attention to the following:
•
a lame (limping) dog must not receive any award
•
stiff, upright pasterns (knuckling over)
•
stiff hocks with exaggerated angulation (sickle hock)
•
straight, over-extended hocks (knuckling over)
•
straight stifles with poor knee angulation
•
extremely light bone
2.

Chondrodystrophy
•
too crooked or bent front legs in chondrodystrophic breeds
•
chondrodystrophy in other breeds

3.

Breathing problems – often caused by extreme brachycephaly. The
muzzle must not be too short.
•
all dogs must be able to breathe without difficulty, also when
moving
•
very noisy or clearly difficult breathing is a severe fault
•
nostrils must be normal and sufficiently large, not flattened or
pinched or even partly covered by skin folds

4.
Excessive loose skin
Pay attention to
•
exaggerated folds and wrinkles, for example over the nose
(especially the nostrils), and folds that touch the eye (often associated
with extremely short muzzle)
•
extremely loose skin anywhere on the body, legs or head
•
ample folds on the body
5.
Skin problems
Pay attention to
•
irritated skin, for example strong discoloration on legs and
toes
•
irritated ear canals and ears, caused by tight ear canals or
extremely low set or heavy ears
6.
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Hairlessness or very thin, sparse coat – often seen for example
in the groin area, on the outside of ears and on inner thighs.

7.
Eyes
Pay attention to
•
clearly protruding (bulging) eyes
•
drooping, very loose eyelids
•
entropium (eyelids folding in)
•
ectropium (eyelids turning out)
•
very runny eyes causing obvious discoloration under the eyes
•
too small, unnaturally deep set eyes
8.
Bite
Pay attention to
•
too narrow lower jaws
•
narrow set canines that settle too tightly against the gum
•
crooked jaw
•
more than half of all premolars missing, or fewer than five upper or
lower incisors (does not apply to hairless breeds)
•
extremely small teeth
•
hanging, paralysed tongue
•
the dog must also have apparently healthy gums
9.
Complete lack of pigmentation
Pay attention to
•
nose and lips (especially in white breeds)
•
note that this does not refer to “snow nose” or “winter nose”
10.

3.

Breathing problems: American Staffordshire Terrier, Chihuahuas,
Chow Chow, Dogue de Bordeaux, English Bulldog, French Bulldog,
Griffons, Japanese Chin, Norwich Terrier, Pekingese, Petit Brabancon,
Pug, Shih Tzu, Staffordshire Bull Terrier, Yorkshire Terrier

4.

Excessive loose skin: Basset Hound, Fila Brasileiro, Shar Pei

5.

Skin problems: Bassets, Bichon Frise, Bloodhound, Bracco Italiano,
Bull Terrier, Chow Chow, Dogo Argentino, Japanese Chin, Mastiff, Ot
terhound, Pug, Pyrenean Mastiff, Setters, West Highland White Terrier.
Also thick hardened pads in: Bedlington Terrier, Irish Terrier,
Kromfohrländer

6.

Hairlessness or very thin, sparse coat: American Staffordshire Terrier,
American Water Spaniel, Bull Terriers, Chesapeake Bay Retriever,
Chihuahuas, Curly Coated Retriever, Dachshund, Dobermann, English
Toy Terrier, Great Dane, Irish Water Spaniel, Italian Greyhound,
Manchester Terrier, Miniature Pinscher, Mudi, Pomeranian, Pumi,
Russian Toy, Staffordshire Bull Terrier, Weimaraner.

7.

Eyes: Basset Hound, Bedlington Terrier, Bichon Frise, Bull Terrier,
Collies, Coton de Tulear, Fila Brasileiro, Japanese Spitz, Shar Pei

8.

Bite: Boxer, Bullmastiff, Bull Terriers, Chihuahuas, Chinese Crested
Dog, Flat Coated Retriever, Griffons, Japanese Chin, Leonberger,
Mexican Hairless Dogs, Pekingese, Peruvian Hairless Dogs, Petit
Brabancon, Tibetan Spaniel, West Highland White Terrier, Yorkshire
Terrier

9.

Complete lack of pigmentation: Bull Terrier, Dalmatian

10.

Kinked or crooked tail is allowed in the following breeds:
- Short-tailed or bob-tailed specimens of breeds where natural bob tail
is found: Australian Shepherd Dog, Australian Stumpy Tail Cattle Dog,
Austrian Pinscher, Bourbonnais Pointing Dog, Brazilian Terrier,
Brittany, Croatian Sheepdog, Danish-Swedish Farm Dog, Jack Russell
Terrier, Karelian Bear Dog, Mudi, Polski Owzarek Nizinny, Pyrenean
Sheepdog, Schipperke, Spanish Water Dog, Swedish Vallhund, Welsh
Corgi Pembroke. The list may be extended based on the results of
genetic research.
- Breed standard is followed for breeds that have bob tail but do not
exhibit the natural bob tail mutation: Boston Terrier, English Bulldog,
French Bulldog

Kinked or crooked tail – in breeds that normally have a long tail
(does not apply to short-tailed specimens of breeds where natural bob
tail is found)

Examples of breeds where the problems mentioned above are found:
1.

Unsound construction:
Lameness: Basset Hound, Bernese Mountain Dog, Chow Chow,
Clumber Spaniel, French Bulldog, Japanese Chin, Labrador Retriever,
Mastiff breeds, Pekingese, Wachtelhund (German Spaniel).
Sickle hock: German Shepherd
Too straight rear angulation: Chow Chow, Mastiff breeds.
Extremely light bone: Italian Greyhound, German Shepherd, Pražský
krysarík, Russian Toy

2.

Chondrodystrophy in other breeds: Grey Norwegian Elkhound, Irish
Red Setter
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- Kinked tail is allowed in both short tailed and long tailed specimens:
King Charles Spaniel

FCI6
Basset Hound

Examples of health problems found in various breeds:

Bloodhound
			

FCI1
German Shepherd

FCI9
Japanese Chin

FCI2
Dogue de Bordeaux
English Bulldog
Mastiff
Neapolitan Mastiff
Pyrenean Mastiff
Shar Pei

unsound movement caused by roach back and sickle
hock
excessive skin folds; breathing problems; irritated
eyes; insufficient rear angulation; excessive mass
breathing problems; pinched nostrils; lack of tail; too
short tail that covers the anus; very poor rear
angulation; excessive skin folds on face
excessive mass; skin problems; lameness; insufficient
rear angulation
excessive skin folds; too much loose skin; unsound
construction; lameness; insufficient rear angulation
skin problems, discoloration; excessive mass;
drooping eyelids
lower lip covering the teeth; excessive skin folds;
eyes must be visible and show no sign of irritation;
inflamed ears

FCI3
American Staffordshire Terrier breathing problems; tight lower canines that
press against the gums; insufficient coat; drooping
			
eyelids
Bull Terriers
too weak underjaw and tight lower canines that press
against the gums, caused by exaggerated skull
shape; skin problems; too small eyes/entropium
Norwich Terrier
breathing problems
Staffordshire Bull Terrier breathing problems; tight lower canines that press
against the gums; insufficient coat; drooping eyelids
FCI5
Chow Chow
breathing problems; too much loose skin with folds
over the eyes; over-knuckling hocks and straight
stifles; lack of coat; skin problems
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Chinese Crested Dog
Pekingese
Pug
French Bulldog

FCI10
Borzoi

excessive loose skin; too low to ground; drooping
eyelids; skin problems; also ears must be healthy
excessive loose skin; drooping eyelids; skin problems;
also ears must be healthy
breathing problems caused by small, pinched nostrils;
fontanels; unsound rear movement; crooked lower
jaw
irritated skin (scattered hairs on the body should be
accepted in hairless specimens, as well as missing
teeth associated with hairlessness)
breathing problems caused by small, pinched nostrils
or a skin fold over the nose; too large eyes;
exaggerated chondrodystrophy
breathing problems caused by small, pinched nostrils
or a skin fold over the nose; excessive skin folds on
neck and body; skin problems
breathing problems caused by too small, pinched
nostrils; lack of tail; too short tail that covers the
anus; wry mouth; protruding eyes; drooping eyelids
extremely long, narrow skull and upper jaw leading to
too narrow lower jaw
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