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ULKOMUOTOKATSELMUKSEN SÄÄNNÖT (SSSK ry) 
Hyväksytty SSSKn vuosikokouksessa 2.3.2019 

 
TARKOITUS: 
 

Katselmuksen tarkoituksena tuottaa suursnautserien rakenteesta ja ulkomuodosta täsmällisempää 
tietoa, sillä osa koiran periytyvistä ominaisuuksista tulee esiin koiran ilmiasussa. Kattavan otoksen 
saamiseksi tietoa tarvitaan mahdollisimman monesta yksilöstä. Vaikka koiran omistaja ei itse olisikaan 
niin kiinnostunut kasvattamisesta tai oman koiransa ominaisuuksista niin hän voi omalta osaltaan 
edesauttaa jalostustoimintaa käyttämällä koiransa ulkomuotokatselmuksessa. Rodun rakenteen 
vahvuuksia ja heikkouksia pyritään kartoittamaan mm. analysoimalla näyttelyiden ja 
ulkomuotokatselmusten tuloksia. Ulkomuotokatselmus ei korvaa virallisia näyttelykäyntejä eikä koiran 
täydy välttämättä olla näyttelytrimmissä, mutta mielellään kuitenkin siistitty. Karvan pituus on hyvä olla 
riittävä, jotta turkin laatu pystytään arvioimaan. Ulkomuotokatselmusta varten koiraa ei tarvitse kouluttaa 
erityisesti. Jos katselmukseen haluaa jotenkin valmistautua, niin koiraa on hyvä totuttaa vieraan ihmisen 
käsittelyyn. 

 

KATSELMUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA SIIHEN ILMOITTAUTUMINEN: 

 

- Katselmuksen järjestäminen 

 

SSSK järjestää ulkomuotokatselmuksen. Järjestäjien on ilmoitettava kokeesta vähintään 
edellisessä Riiseni-lehdessä tai SSSK:n internet-kotisivuilla. Ilmoituksessa on mainittava 
katselmuksen järjestämisaika ja -paikka, tarkastajat, ilmoittautumismaksu, yhteystiedot ja viimeinen 
ilmoittautumispäivä. Tarkastuksen suorittaa yksi tarkastaja, joka on suursnautsereille pätevöity 
ulkomuototuomari ja jonka SSSK on hyväksynyt tarkastajaksi. Tarkastajan suhteen noudatetaan 
Suomen Kennelliiton voimassa olevaa jääviyssääntöä. Järjestäjällä on tarvittaessa oikeus rajoittaa 
osallistujamäärää. Tarkastajalla on halutessaan mahdollisuus käyttää mittauksissa avustajaa. 

 
Katselmuksen järjestäjän on tilattava SSSK:n jalostustoimikunnalta arvostelulomakkeet, joita 
tarvitaan 2 kpl/koira. Järjestäjän tulee täyttää lomakkeet valmiiksi koirien tietojen osalta ennen 
tarkastusta. Tarkastaja tai avustaja täyttää lomakkeet muilta osin. Toinen lomakkeista jää koiran 
omistajalle ja toisen järjestäjä toimittaa SSSK:n jalostustoimikunnalle. 

 

- Koiran ilmoittaminen ulkomuotokatselmukseen  
 
Kirjallinen ilmoittautuminen on toimitettava järjestäjälle tai hänen määräämälleen henkilölle 
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisessa on mainittava koiran rekisterikirjan 
mukainen nimi, rekisterinumero, sukupuoli, syntymäaika, kasvattaja sekä omistajan nimi ja osoite. 
Ilmoittautumiseen on liitettävä kopio osallistumismaksutositteesta.  
 
Koiran omistajan on otettava mukaan ulkomuotokatselmukseen tullessaan koiransa rekisteritodistus, 
rokotustodistukset, mahdolliset eläinlääkärintodistukset tai niistä kopiot (esim. mahdolliset 
hammaspuutokset, kiveksistä). 
 

Ulkomuotokatselmukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos koiranomistajalle tai koiralle 
tapahtuman aikana sattuu ruumiillinen vamma, ei SSSK tai järjestävä taho ole siitä vastuussa tai 
edesvastuun alainen.   
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KOIRAN OSALLISTUMISOIKEUS 

 
Osallistumisoikeus on Suomen Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä 
suursnautsereilla, jotka ovat vähintään kahden vuoden ikäisiä. Koiran tulee täyttää Suomen Kennelliiton 
kulloinkin voimassa olevat rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidopingsäännöstön vaatimukset.  
 
Arvosteluun ei saa osallistua: 

- sairas koira 
- narttu 30 vrk ennen synnytystä ja alle 75 vrk synnytyksen jälkeen 
- hännästään tai korvistaan typistetty koira 

 
Kivesvikainen sekä kastroitu uros saa osallistua arvosteluun. Mikäli uros on kastroitu lääketieteellisistä 
syistä, eläinlääkärintodistus tai kopio siitä on oltava mukana. Arvostelu voidaan uusia, jos koiraa ei 
voida tarkastajien mielestä luotettavasti arvostella kaikilta osin. Tällöin katselmus uusitaan kokonaan.  
 
TOIMIHENKILÖT  

 
Arvostelun suorittaa yksi tarkastaja, joka on suursnautsereille pätevöity ulkomuototuomari ja jonka 
SSSK on hyväksynyt tarkastajaksi. Jalostustoimikunta ylläpitää listaa tarkastajiksi hyväksytyistä 
ulkomuototuomareista. 
 
Tapahtuman sihteeri täyttää koiran rekisteripaperien mukaiset esitiedot viralliseen 
ulkomuotokatselmuslomakkeeseen, tarkistaa koiran tunnistusmerkinnän sekä rokotusten 
voimassaolon.  
 
ARVOSTELU 
 
Yhden koiran arvosteluun tilaisuudessa varataan aikaa noin 15-20 minuuttia.  
 
Osa-alueiden arvostelusta 1 = ei huomautettavaa ja 2 = vähän huomautettavaa - vastaa 
näyttelyarvostelusta "Erittäin hyvä". Arvostelusta 3 =vakava virhe - jalostuksessa huomioon otettavat 
seikat. Arvostelusta 4 = hylkäävä virhe - ei suositella jalostukseen. 
Osa-alueiden arvostelukohdissa voi olla useampi merkintä tarpeen vaatiessa.  
 
Kokonaisvaikutelma: erinomainen / erittäin hyvä / hyvä / tyydyttävä / ei voida arvostella. 
Kokonaisvaikutelmaan otettava huomioon koiran osa-alueista saamat arvostelut.  
 

Erinomainen/erittäin hyvä = UMK1 
Hyvä = UMK2 
Tyydyttävä = UMK3 
Osa-aluearvostelussa yksi tai useampi arvosana 4 =  UMK0 *) 
EVA = UMK- 

 
*) Mikäli omistajalla on eläinlääkärintodistus, josta voidaan todeta koiran olleen ko. ominaisuuden 
mukaan rodunomainen (esim. puuttuvat hampaat), ei tällöin osa-aluearvosana 4 aiheuta UMK0 
tulosta. Mikäli koiran ontuminen johtuu tilapäisestä vammasta katselmus voidaan uusia -> tulos 
UMK- tai jos kyseessä pysyvä vamma, ei osa-arvosteluarvosana 4 aiheuta UMK0 tulosta. Näissä 
tapauksissa eläinlääkärintodistuksesta kirjataan maininta arvostelulomakkeeseen ko. 
ominaisuuden kohdalle.  
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Koira tulee tarkastaa aina kaikkien mittojen ja ominaisuuksien osalta samassa katselmustilaisuudessa. 
Tämä koskee erityisesti myös uusintakatselmuksia, joissa koira tulee tarkastaa myös aikaisemmin 
otettujen mittojen ja tarkastettujen ominaisuuksien osalta uudelleen. Mikäli koiraa ei voida mitata tai 
tarkastaa kaikilta osin, merkitään tarkastus keskenjääneeksi = EVA. Tulokset julkaistaan mm. 
Riiseni-lehdessä ja Vuosikirjoissa. 

 
Koira, joka saavuttaa katselmuksessa tuloksen UMK1, katsotaan täyttävän SSSK:n 
jalostusvaatimukset näyttelytulosten osalta. 
 
SUORITUSPAIKKA JA VÄLINEET  
 
Mittauksia varten on oltava tasainen alusta. Tilaisuuteen varataan järjestäjän toimesta säkämitta sekä 
mittanauha. Koiraa ei kuitenkaan tarvitse punnita, ellei arvostelupaikalla ole siihen soveltuvaa vaakaa 
käytettävissä. 
 
 


