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1. Yhteenveto 

Englannin ja Skotlannin rajaseuduilta kotoisin oleva bordercollie on erittäin suosittu paimenkoira 
kaikkialla maailmassa. Koiran ketteryys ja sinnikkyys yhdistettynä voimakkaaseen työmotivaatioon ja 
itsenäiseen työskentelykykyyn ovat tehneet bordercolliesta paimennuskäytön lisäksi erittäin suositun 
harrastuskoiran. 

Merkittävimpiä terveysongelmia tämän päivän bordercollieilla ovat osteokondroosi, 
lonkkaniveldysplasia, epilepsia, piilokiveksisyys ja erilaiset autoimmuunisairaudet. Jalostusvalinnoissa 
tulisi huomioida terveysriskit myös jalostuskoirien suvussa ja liiallista riskin ottamista terveyden 
suhteen tulisi välttää. 

Osteokondroosia esiintyy rodussa vähintään yhtä paljon kuin lonkkaniveldysplasiaa, todennäköisesti 
hieman enemmänkin, ja sairaus johtaa usein nuoren koiran pitkään kuntoutukseen ja yhden tai 
molempien olkanivelten operaatioon. Vaikka leikkaustulokset ovat usein hyviä, voi olkaniveliin 
myöhemmin kehittyä nivelrikko, joka lyhentää koiran työ- tai harrastuskäyttöikää. Virallisten 
olkanivellausuntojen tallentamisen aloittamisen jälkeen olkanivelten osteokondroosista saadaan 
viimein laajempaa tilastoa, jonka perusteella taudin yleisyyttä ja perinnöllisyyttä voidaan tarkemmin 
arvioida. 

Lonkkanivelterveyden tilanne rodussa on melko hyvä, mutta viime vuosina lonkkanivelterveys on 
jäänyt jalostusyhdistelmissä vähemmälle huomiolle, joka voi tulevaisuudessa vaikuttaa 
lonkkanivelterveyden kehittymiseen huonompaan suuntaan. Jatkossa jalostuksessa C-lonkkainen 
tulee yhdistää ainoastaan A-lonkkaiseen koiraan. Lisäksi bordercollieilla esiintyy selän LTV-muutoksia, 
joiden merkitys esimerkiksi koiran harrastus- tai työkäytön kestoon on vielä epäselvä. 

Epilepsiaa on esiintynyt rodussa jo pitkään ja bordercollie onkin joissain tutkimuksissa luokiteltu 
yhdeksi epilepsian riskiroduksi. Sairauden merkityksellisyyttä rodussa lisää se, että epilepsiaa 
sairastavat bordercolliet reagoivat tyypillisesti huonosti lääkityksiin eikä kohtauksia välttämättä saada 
hallintaan. Sairauden esiintyvyyttä rodussa tulee seurata tarkasti ja huomioida riski 
jalostusyhdistelmiä suunnitellessa. Lisäksi bordercollieilla on viime vuosina todettu tai tuotu 
julkisuuteen useampia eri autoimmuunisairaustapauksia.  

Lisääntymisongelmista bordercollieilla esiintyy jonkin verran polttoheikkoutta ja tarvetta sektioihin 
sekä ensikertalaisilla astumisongelmia. Jalostukseen suositellaan käytettäväksi vain luonnollisesti 
lisääntyviä yksilöitä, joilla ei ole hyvinvointiin ja toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia. Lisäksi 
piilokiveksisyyteen tulee kiinnittää huomiota eikä piilokiveksisiä jälkeläisiä tuottaneita yksilöitä tule 
yhdistää. 

Luonnetestitulosten perusteella bordercollieiden laukausalttius on lisääntynyt ja toimintakyky on 
heikentynyt. Lisäksi bordercollieilla esiintyy rotuyhdistyksen teettämän arkikäyttäytymiskyselyn 
perusteella alusta-arkuutta, ylivilkkautta tai liiallista kiihkeyttä ja siitä johtuvaa 
keskittymiskyvyttömyyttä ja hermostuneisuutta sekä jossain määrin paineistumiseen johtavaa liiallista 
herkkyyttä. Luonnetestissä käyneiden koirien määrä syntymävuosittain on laskenut merkittävästi 
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2000-luvun alusta lähtien, mikä heijastelee luonnetestin arvostuksen laskua rodun harrastajien 
parissa. Bordercollien luonneominaisuudet vaikuttavat merkittävästi niin työ- ja harrastuskäytössä 
kuin myös arjessa. Äänivarma ja hyvän hermorakenteen omaava koira kokee todennäköisesti 
vähemmän stressiä kuin ylikiihkeä, hermostunut lajitoverinsa. Jalostuksessa tulisi aina kiinnittää 
huomiota käytettävän nartun ja uroksen käyttäytymiseen ja luonteeseen siten, että koirien 
luonteenpiirteet tasoittavat ja täydentävät toisiaan eivätkä luonteen ääri-ilmiöt kuten äärimmäinen 
kiihkeys tai vilkkaus korostuisi. Lisäksi tulisi perehtyä jalostusyksilöiden sukulaisten luonteisiin ja 
käyttäytymiseen eri ympäristöissä. Käyttötulokset, MH-luonnekuvaus ja/tai luonnetesti antavat 
arvokasta puolueetonta tietoa jalostuskoiran ominaisuuksista.  

Bordercolliepopulaatio on maailmanlaajuisesti hyvin laaja ja Suomeen tuodaan runsaasti koiria 
ulkomailta ja tuontikoirien tai ulkomaalaisten urosten käyttö jalostuksessa on yleistä. Tuontikoirien 
osuus rekisteröinneistä oli 2010-luvulla 11-16% välillä. Tuontiuroksia sekä ulkomailla asuvia uroksia 
käytetään rekisteröintimääriin suhteutettuna runsaasti jalostukseen. Tehollinen populaatiokoko on 
ollut kasvussa ja sukusiitosaste on pysynyt matalana. Jalostukseen käytettyjen urosten 
keskimääräinen ikä on noussut viime vuosina aikaisemmasta ja yksittäisten urosten jalostuskäyttö on 
ollut aiempaa maltillisempaa. Edellä mainitut asiat auttavat turvaamaan suomalaisen 
bordercolliekannan geneettistä monimuotoisuutta tulevaisuudessa. Suomalaisessa jalostuksessa tulisi 
jatkossakin suosia mahdollisimman suurta tehollista populaatiota eli laajasti eri sukuisten koirien 
käyttämistä jalostuksessa sekä saman sukuisten koirien toistuvan käytön välttämistä. Myös 
tuontikoirien osalta sukulinjojen yleisyys populaatiossa tulee huomioida. Varsinkaan nuoria yksilöitä 
ei suositella käytettävän tiheästi. Jalostuksessa korostuu luonne- ja käyttöominaisuudet sekä terve 
rakenne alkuperäinen käyttötarkoitus huomioiden. 

2. RODUN TAUSTA 

Historia 

Bordercollien esi-isiä käytetty jo vuosisatoja Englannin ja Skotlannin rajamailla monipuolisina ja 
itsenäiseen työskentelyyn pystyvinä tilakoirina. Rodun varsinainen kehitys alkoi 1800-luvun lopussa, 
kun paimenkoiran silmän käytön lisäksi alettiin kiinnittää huomiota luonteeseen. Adam Telferin 
kasvatustyön ansiosta syntyi vuonna 1893 Old Hemp, jota voidaan pitää kaikkien bordercollieiden esi-
isänä.  Old Hempillä oli poikkeuksellinen vahva paimennusvaisto, sitä ei tarvinnut liiemmälti opettaa 
työhönsä.  Lisäksi sen temperamentti ja luonne herättivät ihastusta. Kasvatustyössä keskityttiin 
lammaskoiran työominaisuuksiin, joita mitattiin lampurien järjestämissä paimennuskokeissa 1870-
luvulta lähtien. Monet ensimmäisistä paimennuskokeista sisälsivät myös rakennekatsauksen. 
Paimennuskokeiden toiminnan ympärille perustettiin International Sheepdog Society (ISDS) vuonna 
1906, ja se on pitänyt kantakirjaa bordercollieista 1940-luvulta lähtien. Rotu sai nimen vasta vuonna 
1915, kun ISDS:n sihteeri lisäsi kantakirjaan lammaskoiran rodun syntymäseudun mukaan 
bordercollieksi (border = raja). 

Bordercollieiden ensimmäinen rotumääritelmä on tehty Australiassa 1940-luvulla. Australian National 
Kennel Council (ANKC) tunnusti bordercollien roduksi ja rotumääritelmä hyväksyttiin vuonna 1963. 
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Iso-Britanniassa rotumääritelmä bordercollieille hyväksyttiin vasta vuonna 1976 yhteistyössä ISDS:n ja 
Border Collie yhdistyksen (Border Collie Club of GB) kanssa. Voidaankin katsoa, että näyttelylinjaiset 
bordercolliet pohjautuvat paljolti Isosta-Britanniasta Australiaan ja Uuteen-Seelantiin 1900-luvun 
alussa vietyjen paimenkoirien jälkeläisiin. Bordercollien rotumääritelmät esim. Yhdysvalloissa, 
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa poikkeavat yhä joiltain osin FCI:n rotumääritelmästä. 

Bordercolliet saapuvat Suomeen 

Ensimmäiset varmat tiedot tuonneista Suomeen sijoittuvat vuodelle 1963, kun paimenlinjaisia 
bordercollieita tuotiin Ruotsista. Varsinainen paimenlinjaisten bordercollieiden jalostus alkoi 
Suomessa, kun vuonna 1978 tuotiin Skotlannista kaksi urosta ja neljä narttua, joista yksi oli tuolloin jo 
tiineenä. Samana vuonna perustettiin myös Suomen Paimenkoirayhdistys ry (SPKY) ja 
paimenkoirarekisteri vuonna 1980. Ensimmäinen Suomen Paimenkoirayhdistykseen rekisteröity 
pentue syntyi vuonna 1979. [1] Ensimmäinen kennelnimellä Suomen Kennelliittoon rekisteröity 
bordercollie-pentue syntyi vuonna 1983 (kennel Sound’s). 

Uuden-Seelannin linjoista polveutuvia näyttelylinjaisia bordercollieta tuotiin 1980-luvulla Suomeen 
useita ja näillä kasvatustyön aloitti vuonna 1986 kennel Starlet. Näiden koirien pohjalta kasvatuksen 
aloitti lisäksi kolme muuta kasvattajaa 80-luvulla. Australiasta tuoduilla bordercollieilla kasvattamisen 
aloitti vuonna 1990 kennel Pikkupaimenen. Vuosina 1990-91 aloitti lisäksi viisi uutta kasvattajaa, joista 
edelleen aktiivisesti bordercollieita kasvatetaan kennelnimellä Briskness. Ensimmäisistä tuontikoirista 
ja niistä alkaneesta kasvatuksesta johtuen suuri osa suomalaisista näyttelylinjaisista bordercollieista 
pohjautuu edelleen vahvasti australialaisiin ja uusi-seelantilaisiin linjoihin. 

Nykyinen käyttö ja jalostuksen linjat 

Bordercollieta käytetään edelleen maailmanlaajuisesti työkoirana alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessaan paimenkoirana. Koiraurheilussa bordercolliet ovat suosittuja 
koulutettavuutensa ja erinomaisten käyttöominaisuuksiensa sekä kokonsa ja ulkonäkönsä vuoksi. 

Työlinjaisten bordercollieiden kasvatustyö keskittyy paimennus- ja työskentelyominaisuuksien 
säilyttämiseen ja kehittämiseen. Näiden lisäksi bordercollieita jalostetaan monipuolisina 
harrastuskoirina eri harrastuslajeihin sekä huomioiden rodun ulkoiset ominaisuudet. Suomessa on 
totuttu jakamaan edellä mainittujen jalostuslinjojen koiria näyttelylinjaisiin ja niin sanottuihin 
sekalinjaisiin, joiden sukutauluissa esiintyy sekä näyttely- että paimenlinjaisia koiria erilaisissa 
suhteissa kasvattajan mieltymyksistä riippuen.  Populaation kannalta ei kuitenkaan ole järkevää jakaa 
harrastuskoiria jyrkästi kahteen linjaan, vaan nähdä nämä yhtenä laajempana populaationa.  
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry (SBCAK ry) perustettiin vuonna 1990. Suomen 
Palveluskoiraliitto ry myönsi yhdistyksen roduille koeoikeudet palveluskoirakokeisiin vuonna 1992. 
Vuonna 2007 yhdistykselle myönnettiin Kennelliiton valtuustossa rotujärjestöoikeudet ja vuodesta 
2008 alkaen yhdistys on toiminut omana rotujärjestönä. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti 
perustamisaikojen noin sadasta jäsenestä tämänhetkiseen noin yhdeksäänsataan jäseneen. SBCAK 
ry:n kotipaikkakunta on ollut vuodesta 1993 lähtien Helsinki. 

Yhdistyksen jäsenmäärät ja sen kehitys vuosina 2010-2019: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
717 769 834 897 983 878 874 787 745 960 

Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry:n jalostustoimikunta on aloittanut toimintansa vuonna 
1996. Jalostustoimikunta toimii työryhmäperiaatteella: kummallakin rodulla on oma työryhmänsä, 
joka keskittyy ja käyttää voimavaransa oman rotunsa asioihin. Yhdessä nämä työryhmät ja 
jalostustoimikunnan puheenjohtaja muodostavat SBCAK ry:n jalostustoimikunnan.  Bordercollieiden 
ensimmäinen PEVISA-ohjelma hyväksyttiin v. 1999 ja ensimmäinen laajempi jalostuksen 
tavoiteohjelma on laadittu v. 2004. 

4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1.Populaation rakenne ja jalostuspohja 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

Sukusiitosaste kertoo siitä, millä todennäköisyydellä koiralla on yksittäisestä geenistä samat versiot 
(alleelit). Jos koiralla on samasta geenistä kaksi samaa alleelia, se on kyseisen geenin suhteen 
homotsygootti. Mitä korkeampi sukusiitosaste, sitä todennäköisempää on, että koira on 
homotsygootti tarkasteltaessa sen kaikkia geenejä. Sukusiitoksen välttäminen sen sijaan lisää 
todennäköisyyttä siihen, että koira perii emältään ja isältään samasta geenistä eri alleelit. Tällöin koira 
on kyseisen geenin suhteen heterotsygootti. Haitalliset ominaisuudet, kuten monet sairaudet, ovat 
usein resessiivisesti periytyviä. Jos koira on kyseisen geenin suhteen heterotsygootti, haitallinen 
ominaisuus ei tule esiin koiran ilmiasussa, koska vallitseva ominaisuus (ns. ”normaali alleeli”) peittää 
sen. Tällöin koira on kuitenkin haitallisen geenin kantaja. Haitallinen alleeli tulee esille koiran 
ilmiasussa silloin, kun koira on homotsygootti kyseisen geenin osalta. Sukusiitos siis altistaa 
resessiivisesti eli peittyvästi periytyville sairauksille sekä sukusiitostaantumana tunnetulle ilmiölle, 
jolloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa. Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmässä sukusiitosprosentti lasketaan sillä sukupolvimäärällä, jonka kohdalla 
tunnettujen (tallennettujen) esivanhempien määrä ylittää vielä 50 %, kuitenkin korkeintaan kahdeksan 
sukupolven mukaan. Sukutauluista puuttuvat tiedot aiheuttavat kuitenkin sen, että sukusiitosaste 
voidaan laskea vähäisemmillä sukupolvilla tai ei lainkaan. [2, 3]  
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Bordercollieiden rekisteröintimäärät ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden ajan edelleen lievässä 
nousussa, mutta tasaantuneet viimeisen viiden vuoden aikana noin 500 pennun tasolle. Tosin vuonna 
2019 bordercollieita rekisteröitiin ennätysmäärä 559. OmaKoira-palvelusta ladatun 
rotujärjestöaineiston perusteella Suomeen on tuotu vuosien 2010-2019 aikana yhteensä 566 
bordercollieta 24:stä eri maasta. KoiraNet-jalostustietojärjestelmän antamaan tuontitilastoon 
yhdistyy todelliset tuonnit sekä SPKY:n rekisteristä SKL-rekisteriin rekisteröidyt koirat, jotka on 
ilmoitettu järjestelmässä rotuunottoina. Vuositasolla todellisten ulkomaalaisten tuontikoirien määrä 
on vaihdellut välillä 47-70 ja tuontikoirien osuus vuosittain rekisteröidyistä bordercolliesta on ollut 
noin 10-15%. Tuontimäärät ovat olleet noususuuntaisia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 
ja kasvu näyttäisi edelleen jatkuvan tasaisena. SPKY:n rekisteristä SKL-rekisteriin on vuosina 2014-2019 
rekisteröity vuosittain 4-15 koiraa. 

Rotuunottomenettelyllä rekisterien ulkopuolelle jäänyt koira on voitu rekisteröidä bordercollieksi 
vuodesta 1992 lähtien. Rotuunottomenettelystä ohjeita löytyy SBCAK ry:n nettisivuilta. 
Loppuvuodesta 2014 alkaen bordercollieiden rekisteröinnin erityisehtojen mukaan ISDS-rekisteröity 
tuontikoira ja SPKY:n rekisterissä oleva koira on voitu rekisteröidä SKL-rekisteriin omistajan 
anomuksella ilman rotuunottomenettelyä. Rotuunottotilastot ovat vääristyneet johtuen Kennelliiton 
tavasta merkitä SPKY:n rekisteristä Kennelliiton rekisteriin siirretyt koirat rotuunotetuiksi. 

Bordercollieiden populaatio on kansainvälisesti hyvin laaja ja Suomen jalostuspohjaan tuodaan 
runsaasti uutta verta ulkomailta sekä myös SPKY:n rekisteristä. Vuosina 2010-2019 jalostukseen 
käytetyistä uroksista keskimäärin 55% (46-69%) oli joko tuontikoiria tai ulkomaisia uroksia. Vastaavasti 
jalostukseen käytetyistä nartuista keskimäärin 26% (16-39%) oli tuontikoiria. Kun tuontikoiria 
käytetään myös suhteellisen paljon jalostukseen voi tämä leventää jalostuspohjaa, mutta on syytä 
huomioida, että merkittävä osa jalostukseen käytetyistä koirista on läheistä sukua keskenään ja 
sukutauluissa kertaantuu samat runsaasti käytetyt urokset. Sukutauluissa kertaantuvat paljon käytetyt 
koirat nostavat rodun keskimääräistä sukusiitosprosenttia. 

Vuosina 2010-2019 syntyneissä pentueissa keskimääräinen neljän - kahdeksan sukupolven perusteella 
laskettu sukusiitosprosentti on ollut 0,65%. Sukusiitosprosentti on melko alhainen, mutta se on 
noussut hieman verrattuna edelliseen kymmenen vuoden tarkastelujaksoon, jolloin 
sukusiitosprosentti oli 0,58%. Kuitenkin vuoden 2019 keskimääräinen sukusiitosaste (0,98%) vinouttaa 
tilastoa ja pääosin sukusiitosaste on säilynyt entisellä tasolla.  

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä kuitenkin laskee sukusiitosasteen puutteellisten 
sukutaulutietojen mukaan, joten se aliarvioi todellista tilannetta. Esimerkiksi ISDS tai SPKY -rekisteristä 
Suomen Kennelliittoon rekisteröidyillä koirilla ei näy välttämättä jalostustietojärjestelmässä 
sukutaulua lainkaan tai ainoastaan koiran vanhemmat on tallennettu. Sama kaksoisrekisteröity koira 
saattaa myös olla järjestelmässä kahteen kertaan eri rekisterien (esim. ISDS ja FCI:n alainen 
ulkomaalainen rekisteri) rekisterinumerollaan. 

Jalostukseen käytettyjen urosten keskimääräinen ikä on viimeisen kolmen vuoden aikana 
rekisteröidyissä pentueissa ollut aiempaa korkeampi; 5v-5v2kk. Tätä aiempina vuosina jalostusurosten 
keskimääräinen ikä on vaihdellut välillä 4v2kk-4v8kk. Vuosina 2016-2019 noin puolet jalostukseen 
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käytetyistä uroksista on ollut yli 5-vuotiaita ja myös yli 8-vuotiaita on käytetty jalostukseen vuosittain. 
Jalostusurosten keskimääräisen iän nousu on erittäin suotuisaa kehitystä viime vuosilta. Jalostukseen 
käytettyjen narttujen keskimääräinen ikä on viimeisen kymmenen vuoden aikana säilynyt aiempien 
vuosien tasolla 4v2kk-4v8kk. 

Taulukko 1. Vuositilasto 2010-2019 

 

4.1.2 Jalostuspohja 

Tarkasteltaessa rodun perinnöllistä monimuotoisuutta vertaillaan rotuun kuuluvien koirien koko 
perimää keskenään. Mitä enemmän rotuun kuuluvilla koirilla on erilaisia alleeleja eri geeneissä, sitä 
suurempi on rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Rodun geneettisen monimuotoisuuden vaaliminen 
on tärkeää, koska se lisää rodun elinvoimaa ja vähentää perinnöllisten vikojen ja sairauksien 
esiintyvyyttä. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmän toiminnan kannalta. 
Immuunijärjestelmään vaikuttavien geenien monimuotoisuuden väheneminen voi johtaa esimerkiksi 
tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. 

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta eli 
kuinka monen yksilön geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa on. Mitä pienempi tehollinen koko 
on, sitä enemmän rotu menettää geneettisestä monimuotoisuudestaan sukupolvien vaihtuessa. 
Tehollinen populaatiokoko on suorassa korrelaatiossa sukusiitosasteen kasvunopeuteen. Jos suljetun 
populaation tehollinen populaatiokoko on alle 50-100, sukusiitosasteen nousu yhdessä sukupolvessa 
on 0,5-1,0%. Tehollinen koko olisi hyvä olla vähintään 100-200; joidenkin laskelmien mukaan vasta 500 
yksilön tehollinen kanta on kestävällä pohjalla. 

Vuositilasto - rekisteröinnit
vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pennut (kotimaiset) 330 419 429 383 448 434 425 422 433 473
Tuonnit 47 50 55 63 68 51 73 78 68 86
Rekisteröinnit yht. 377 469 484 446 516 485 498 500 501 559
Pentueet 68 76 77 74 81 80 78 78 83 90
Pentuekoko 4,9 5,5 5,6 5,2 5,5 5,4 5,4 5,4 5,2 5,3
Kasvattajat 52 57 59 58 62 63 60 62 69 73
jalostukseen käytetyt eri urokset
kaikki 55 61 62 57 71 71 69 68 68 77
kotimaiset 27 26 19 26 31 31 37 37 30 34
tuonnit 14 20 32 21 25 24 19 17 19 27
ulkomaiset 14 15 11 10 15 16 13 14 19 16
keskim. jalostuskäytön ikä 4 v 8 kk 4 v 2 kk 4 v 6 kk 4 v 5 kk 4 v 8 kk 4 v 7 kk 4 v 8 kk 5 v 2 kk 5 v 2 kk 5 v
jalostukseen käytetyt eri nartut
kaikki 66 74 74 71 80 77 77 75 82 88
kotimaiset 47 51 53 55 59 51 64 46 69 69
tuonnit 19 23 21 16 21 26 13 29 13 19
keskim. jalostuskäytön ikä 4 v 6 kk 4 v 4 kk 4 v 4 kk 4 v 6 kk 4 v 2 kk 4 v 6 kk 4 v 8 kk 4 v 7 kk 4 v 4 kk 4 v 4 kk
Isoisät 95 112 111 106 125 124 109 121 119 130
Isoäidit 107 118 122 117 136 136 119 131 127 143
Sukusiitosprosentti, % 0,88 0,50 0,59 0,45 0,58 0,66 0,61 0,54 0,68 0,98
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Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista ja linjojen sisältä 
käytetään mahdollisimman suurta määrää yksilöitä. Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen 
koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on suurilukuisissa roduissa enintään 2-3 % laskettuna rodun 
neljän vuoden rekisteröintimääristä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi suurilukuisissa roduissa olla 
4-6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. [3-5]  

Jalostustietojärjestelmän jalostuspohja per sukupolvi -luvut on laskettu nelivuotisjaksoilta. Viimeinen 
kussakin jaksossa mukana oleva vuosi on se, jonka kohdalla tieto näkyy. Esimerkiksi vuoden 2013 luvut 
on laskettu vuosien 2010-2013 ajalta. Taulukkoa tarkasteltaessa tulee huomioida, että nuorimpien 
ikäluokkien koiria tullaan vielä käyttämään jalostukseen, joten tuoreimpien vuosien luvut tulevat vielä 
muuttumaan/kasvamaan seuraavien vuosien aikana. (taulukko 2)  

Riittävän suuri osa rodun yksilöistä tulee siis saada jalostuskäyttöön, jotta perimän monimuotoisuus 
rodussa säilyy. Isät/emät -luku kertoo, kuinka tasaista sukupuolten jalostuskäyttö on. Mitä lähempänä 
suhde on yhtä, sitä tasaisempaa urosten jalostuskäyttö on ja tällöin jalostukseen käytetään uroksia 
mahdollisimman laajalla skaalalla. Mitä tasaisemmin uroksia käytetään jalostukseen, sitä paremmin 
saadaan säilytettyä perimän monimuotoisuutta rodussa. Vuosien 2010-2019 aikana neljän vuoden 
tarkastelujaksoilla bordercolliella isät/emät -luku on vaihdellut välillä 0,73-0,80. Erityisesti viimeisen 
kolmen vuoden aikana isät/emät-luku on ollut aikaisempaa suurempi ja näin ollen uroksia ja narttuja 
on käytetty tasaisemmin jalostukseen. 

Jalostuskoirien keskimääräisen käyttöiän (noin 5v) vuoksi tarkastellaan vuosiin 2014 ja 2010 päättyviä 
sukupolvia jotta tarkastelua ei vinouta nuoret koirat, jotka eivät vielä ole jalostuskäytössä.  Vuosiin 
2014 ja 2010 päättyvissä sukupolvissa uroksista jalostukseen on käytetty 12% ja 14%. Vastaavasti 
nartuista jalostukseen on käytetty 23% ja 27% vuosiin 2014 ja 2010 päättyvissä sukupolvissa. 
Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen suhteellinen osuus on siis hieman laskenut, mutta 
lukumäärällisesti jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen määrät ovat kuitenkin koko ajan 
kasvaneet, joten ne ovat seuranneet melko hyvin kasvavia rekisteröintimääriä. 

Bordercollien suomalainen populaatio ei ole suljettu, koska ulkomailta tuodaan säännöllisesti uusia 
koiria Suomeen, tuontimäärät ovat kasvussa ja tuontikoiria sekä ulkomaalaisia uroksia käytetään 
paljon jalostuksessa. Tehollinen populaatiokoko on jatkanut kasvuaan ja noussut tasolle 340, samalla 
kun rodun rekisteröintimäärät ovat kasvaneet Suomessa vuosikymmenten saatossa. Yksittäisten 
urosten runsas käyttö jalostuksessa on vähentynyt ja urosten käyttö jalostuksessa on tasaantunut. 
Myös narttujen pentuemäärät ovat laskeneet 90-luvulta. Tämä on suotuisaa kehitystä jalostuksessa ja 
auttaa turvaamaan rodun suomalaisen populaation monimuotoisuutta tulevaisuudessakin. Viimeisten 
vuosien tilastoa vinouttaa jalostuskoirien nuori ikä ja tilanne voi todellisuudessa kehittyä vieläkin 
parempaan suuntaan uusien koirien tullessa jalostuskäyttöikään. 
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Taulukko 2. Jalostuspohja vuositilasto 

 

Tehollisen populaatiokoon laskukaava ei kuitenkaan huomioi jalostuskoirien keskinäistä sukulaisuutta 
tai sitä, että jalostuskoirien pentuemäärät voivat vaihdella suurestikin eli jalostuskoirien käyttö on 
epätasaista. Suomessa jalostukseen käytetyt koirat ovat melko usein sukua keskenään, ja myös 
ulkomaalaiset urokset tai tuontikoirat ovat usein läheistä sukua keskenään tai sukua jo Suomessa 
oleville koirille. Näin ollen jalostustietojärjestelmästä saatu tehollinen populaatiokoko yliarvioi 
todellisen tilanteen. 

Jalostukseen eniten käytetyillä uroksilla on ollut 5-10 ja nartuilla 3-6 pentuetta. Yleisimmin 
jalostusuroksilla Suomessa on 1-2 pentuetta. Jalostukseen käytetyillä nartuilla on useimmiten vain yksi 
pentue. 

Viidentoista vuosina 2010-2019 eniten käytetyn uroksen joukossa on yhdeksän tuontikoiraa ja viisi 
tuontikoirien tai ulkomaisten koirien ensimmäisen polven jälkeläistä. Vain yksi uroksista on Suomessa 
syntyneiden vanhempien jälkeläinen. Yksittäisen jalostuskoiran ensimmäisen polven jälkeläisten 
suositeltu enimmäismäärä on Suomen bordercolliepopulaatiossa noin 39-58 ja toisen polven 
jälkeläisten määrä noin 77-116. Kun tarkastellaan jalostusurosten koko jalostusuraa, niin ensimmäisen 
polven jälkeläisten enimmäismäärän alempi raja täyttyy viidellä vuosina 2010-2019 eniten 
jalostuksessa käytetyllä uroksella, mutta korkeampi raja ei täyty yhdelläkään. Toisen polven 
jälkeläisten enimmäismäärän alempi raja ylittyy vain yhdellä eniten käytetyistä uroksista. Kuitenkin 
listalla kuudenneksi sijoittuvalla uroksella (Kemi Rhys) on myös SPKY:n rekisterissä olevia jälkeläisiä 
sekä ISDS-rekisteröityjä jälkeläisiä ulkomailla, joita on myös tuotu Suomeen ja käytetty jalostukseen, 
mutta KoiraNetin listaus käytetyimmistä jalostuskoirista huomioi vain Suomeen rekisteröidyt 
pentueet. Suomeen tuotujen jälkeläisten myötä Kemi Rhysillä on kuitenkin kirjattu 12 pentuetta ja 46 
jälkeläistä. Lisäksi sille ja sen yhdelle jälkeläiselle on päivitystä kirjoittaessa tulossa pentueet Suomeen, 
joten tämä uroksen vaikutus populaatioon on merkittävä. (Taulukko 3)  

Jalostuspohja per sukupolvi (4 vuotta)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pentueet 252 264 274 295 308 312 313 317 319 329
Jalostukseen käytetyt eri 
urokset 150 161 167 176 185 191 194 209 215 219
Jalostukseen käytetyt eri 
nartut 195 208 221 241 255 259 258 260 271 278

Isät/emät 0,77 0,77 0,76 0,73 0,73 0,74 0,75 0,8 0,79 0,79
Tehollinen populaatio   236 

(47%)
253 

(48%)
266 

(49%)
286 

(48%)
302 

(49%)
309 

(50%)
310 

(50%)
321 

(51%)
332 

(52%)
340 

(52%)
Uroksista käytetty 
jalostukseen 14 % 15 % 14 % 12 % 12 % 11 % 9 % 7 % 5 % 3 %
Nartuista käytetty 
jalostukseen 27 % 26 % 24 % 23 % 23 % 22 % 19 % 14 % 8 % 4 %
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Taulukko 3. Eniten käytetyt jalostusurokset vuosina 2010-2019 

 

Yhteensä 99:ää urosta on käytetty tuottamaan 50% vuosien 2010-2019 pennuista, joka on aiempaa 
korkeampi määrä. Yksittäisten urosten käyttö on siis valtaosin hyvin maltillista, suosituksen ylityksiä 
urosten jälkeläismäärissä todetaan vain harvoin ja urosten käyttö jalostuksessa on aiempaa 
tasaisempaa. 

Vuosina 2010-2019 viidentoista eniten käytetyn uroksen joukossa on isä ja poika (Carradyls Shadow 
ja Sanmar Salmiak) sekä puoliserkukset (Toberoi Colorado ja Never Never Land U’Dare Devil). 

Jalostukseen eniten käytetyistä nartuista neljä on tuontikoiria, tämän lisäksi yhtä lukuunottamatta 
kaikkien narttujen vanhemmista vähintään toinen on tuontitaustainen. Toisin sanoen vuosien 2010-
2019 aikana viidestätoista eniten jalostukseen käytetystä nartusta ainoastaan yhdellä molemmat 
vanhemmat ovat olleet Suomessa kasvatettuja. 

Uros Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja
1 DEMSSIN SMOKY MOUNTAIN   s. 2013      

Detania Autumn Prince at Olistazia - 
Bayshore's Caramello Avatar

10 50 1,2% 1 % 8 44 10 50

2 TOR  s. 2008                                                                                                             
Fäktgårdens Basker - June

7 47 1,1% 2 % 2 11 7 47

3 RAJAHIILEN SYDÄNYÖ   s. 2011                                                                             
Mustan Magian Piski - Rajahiilen Sairi

8 44 1,1% 3 % 5 31 8 44

4 VALLHUNDEN TOM s. 2008                                                                               
Rob - Mingla

7 41 1,0% 4 % 15 81 7 41

5 DEMSSIN MIDNIGHTCALL s. 2006                                                                     
Clan-Abby Nz Thunders Prince - Demssin 
Fantasy

9 37 0,9% 5 % 14 61 10 45

6 KEMI RHYS  s. 2010                                                                                                    
Mirk Kemi - Straid Meg

7 37 0,9% 6 % 9 42 7 37

7 TOBEROI COLORADO s. 2011                                                                                
Tex II - Risnsun Suey

5 35 0,8% 7 % 2 14 5 35

8 SIMARO DRESSED IN BLACK  s. 2009                                                                  
Danari De Beers - Simaro Angelina Jolie

5 35 0,8% 8 % 3 11 5 35

9 EARL GREY OF BRON YR AUR s. 2011                                                                   
Flash Tally Of Green Borderline - Casablanca 
Of Bron Yr Aur

6 35 0,8% 9 % 2 11 6 35

10 WALK ON JED s. 2008                                                                                             
Joe Of Roweburn - Walk On Elvira

7 34 0,8% 9 % 9 70 7 34

11 NEVER NEVER LAND U'DARE DEVIL s. 2012                                                        
Rising Sun Dark Raider - Never Never Land 
Just Wait 'N See

5 33 0,8% 10 % 1 5 5 33

12 SANMAR SALMIAK s. 2010                                                                                   
Carradyls Shadow - Hilla Of Maranns Home

6 32 0,8% 11 % 1 7 6 32

13 LUCKY FOR YOU I'M NOT ILLUSIONs. 2010                                                        
Sportingfield's North Star - Lucky For You 
Babyface

6 31 0,7% 12 % 1 1 6 31

14 CARRADYLS SHADOW s. 2004                                                                                
Arnpriors Spectre - Gemthorne Ruby

6 30 0,7% 12 % 13 66 10 55

15 TARAWOOD'S I FEEL GOOD s. 2009                                                                    
Rising Sun Spot At Narrow Lane - Taravood's 
Caitlin Nell's Beauty

5 30 0,7% 13 % 5 26 5 30

#
Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä
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Viidentoista eniten vuosina 2010-2019 käytetyn jalostusnartun joukossa kahdella eniten käytetyllä 
tulee täyteen ensimmäisen polven jälkeläisten enimmäismäärän alempi raja. Ylempi raja ei tule 
täyteen yhdelläkään. Toisen polven jälkeläisten suositellun enimmäismäärän alempi raja tulee täyteen 
yhdellä nartulla. Kyseisen nartun (Bayshore Caramello Avatar) urosjälkeläinen (Demssin Smoky 
Mountain) on tarkasteluajanjaksolla eniten jalostuksessa käytetty uros. Jalostukseen eniten 
käytettyjen koirien joukossa on toinenkin emä-poika -pari (Hilla Of Maranns Home ja Sanmar Salmiak) 
sekä isä-tytär -pari (Walk On Jed ja Overdo Wind). Sanmar Salmiak on siis itse vanhemmista, jotka ovat 
viidentoista eniten käytetyn uroksen ja nartun joukossa, ja myös Sanmar Salmiak on itse viidentoista 
eniten käytetyn uroksen joukossa. Eniten jalostukseen käytettyjen narttujen joukossa on myös emä-
tytär -pari (CMM’s Jade ja Overdo Wind) ja Karjapaimenen Kumma Kimman emä on Päättymätön 
Piinan isoäiti. 

Taulukko 4. Eniten käytetyt jalostusnartut vuosina 2010-2019 

 

Narttu Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja
1 SANMAR TIPITII s. 2008                                                                        

Somollis Pelle - Cabaroo Pure Wildfire
6 48 1,14 % 0 0 6 48

2 BAYSHORE'S CARAMELLO AVATAR s. 2007                                           
Rowesdale Cremecaramelle - Bayshore's I Am 
What I Am

5 42 1,00 % 17 90 5 42

3 TENDING ARDENT s. 2008                                                                      
Kronvallarens Apropos-Tigern - Tending Magic 
Maker

3 26 0,62 % 1 1 3 26

4 OVERDO WIND  s. 2012                                                                            
Walk On Jed - CMM's Jade

3 25 0,60 % 3 17 3 25

5 TORRIE s. 2012                                                                                          
Killiebrae Flint - Eileen

3 25 0,60 % 5 29 3 25

6 CMM'S JADE s. 2008                                                                                 
Llanfarian Jim - Tine

3 24 0,57 % 4 34 3 24

7 RAMONA s. 2006                                                                                       
Jasper - Ravensbrook Bell

3 23 0,55 % 3 25 4 33

8 KARJAPAIMENEN KUMMA KIMMA s. 2011                                        
Kanon - Karjapaimenen Ninni

3 23 0,55 % 4 24 3 23

9 PIKKUPAIMENEN HEAVEN CAN WAIT  s. 2010                                    
Littlethorn Colt At Tobermoray - 
Pikkupaimenen Heaven Sent

3 22 0,52 % 2 5 3 22

10 PÄÄTTYMÄTÖN PIINA  s. 2012                                                               
Karjapaimen Huima - Perfect Ebony

2 22 0,52 % 2 9 2 22

11 DEMSSIN CHALLENGE s. 2011                                                                
Borderline Country Leonardo - Demnssin 
Raindance

4 22 0,52 % 5 27 4 22

12 DEMSSIN STARLIGHT s. 2008                                                                  
Whiteterra Rebel Rocker - Borderbrook Swan 

3 22 0,52 % 3 16 3 22

13 HILLA OF MARANNS HOME s. 2008,                                                         
Darko Of Maranns Home - Ghostland Ebony At 

4 22 0,52 % 7 38 4 22

14 TINY s. 2007                                                                                               
Spot - Fly

4 22 0,52 % 3 23 4 22

15 AMAZEME GOLDEN QUEEN s. 2009                                                      
Pikkupaimen Golden Arrow - Story Goes Queen 
Of Shadow

3 21 0,50 % 2 10 3 21

#
Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä
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Eniten käytettyjen urosten ja narttujen välillä on myös tehty useita pentueita; Toberoi Colorado - 
Pikkupaimenen Heaven Can Wait, Vallhunden Tom - CMM’s Jade, Walk On Jed - CMM’s Jade, Sanmar 
Salmiak - Sanmar Tipitii (kolme pentuetta), Carradyls Shadow - Sanmar Tipitii, Carradyls Shadow - Hilla 
Of Maranns Home, Never Never Land U’Dare Devil - Overdo Wind, Demssin Smoky Mountain - 
Demssin Starlight sekä Demssin Smoky Mountain - Demssin Challenge (kaksi pentuetta). 

Sukulaisuussuhteet ja pentueet eniten käytettyjen jalostuskoirien välillä ovat siis yleisiä ja tämän 
johdosta todellinen tehollinen populaatiokoko on laskennallista arviota pienempi.  

Varsinkin nuoremmilla koirilla jälkeläismäärät voivat vielä muuttua, mutta toisaalta osa tällä hetkellä 
eniten käytetyistä jalostuskoirista on sen ikäisiä, että mahdollisesti ainakaan nartuille pentueita ei ole 
enää lisää tulossa. 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

Bordercollieita tuodaan Suomeen eniten Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Vuosina 2010-2019 Iso-
Britanniasta tuotuja koiria rekisteröitiin 131, ja Ruotsista tuotuja 113. Muita isoja tuontimaita ovat 
Yhdysvallat (55), Belgia (47), Tsekki (37), Puola (36) ja Tanska (34). 

Bordercollien kotimaassa Isossa-Britanniassa rekisteröidään bordercollieita sekä The Kennel Clubin 
rekisteriin (KC) että ISDS-rekisteriin. The Kennel Clubiin rekisteröidään vuositasolla keskimäärin 2000 
bordercollieita. KC:n rekisterissä on runsaasti kaksoisrekisteröityjä bordercollieita (KC+ISDS) tai 
bordercollieita, joiden sukutaulussa esiintyy jo ensimmäisien sukupolvien aikana ISDS-rekisteröityjä 
koiria. KC-rekisterin laaja populaatio mahdollistaa jalostusmateriaalin tuomisen Suomeen erilaisiin 
jalostuslinjoihin. 

ISDS-rekisteriin rekisteröidään vuositasolla yhteensä keskimäärin 5300 bordercollieta Englannissa, 
Irlannissa, Walesissa ja Skotlannissa. Manner-Euroopan maista (sekä Euroopan ulkopuolelta) 
rekisteröidään bordercollieita säännöllisesti, mutta pienempiä määriä vuosittain ISDS-rekisteriin. ISDS-
rekisteri tarjoaa siis erittäin laajan geenipoolin, josta tuodaan bordercollieita Suomeen vuosittain. 
Valtaosa Suomeen tuoduista ISDS-rekisteröidyistä koirista tulee Isosta-Britanniasta, mutta jonkin 
verran myös Irlannista ja muista Euroopan maista. Melko usein tuontikoirat ovat sukua jo Suomessa 
oleville koirille, mutta myös aidosti uutta sukua olevia koiria tuodaan Suomeen. Ison-Britannian ja 
Irlannin laajat populaatiot ovat suuri vahvuus. Isossa-Britanniassa syntyneelle ISDS-rekisteröidylle 
koiralle on mahdollista hakea KC:n export pedigree, jolloin FCI:n ohjeen mukaan koira tulee 
rekisteröidä maan FCI:n alaiseen päärekisteriin (meillä FI-rekisteri) ja sukutaulutiedot hyväksytään ja 
esitetään. 

Ruotsin bordercolliekanta koostuu kokonaisuudessaan paimenlinjaisista koirista, joiden taustalla on 
myös paljon ISDS-rekisteröityjä bordercollieita. Ruotsissa on rekisteröity vuosina 2010-2019 
keskimäärin 747 bordercollieta vuosittain eli Ruotsin kanta on puolet Suomen kantaa suurempi. Myös 
Ruotsissa käytetään jalostuksessa runsaasti ISDS-rekisteröityjä koiria. Ruotsista Suomeen tuoduilla 
koirilla voi siis olla sukua Suomessa muista ruotsalaistaustaisista tai ISDS-rekisteritaustaisista koirista. 
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Yhdysvalloissa kasvatetaan paimenlinjaisia, näyttelylinjaisia ja sekalinjaisia bordercollieita. American 
Kennel Club (AKC) on FCI:n yhteistyöjärjestö, johon rekisteröityjä Amerikasta Suomeen tuodut 
bordercolliet valtaosin ovat. Amerikassa rekisteröidään paimenlinjaisia bordercollieita myös American 
Border Collie Association -rekisteriin (ABCA) ja poikkeuslupa-anomuksella myös ABCA:n rekisteristä 
tuotu bordercollie tai sellaisen jälkeläinen voidaan rekisteröidä ER-rekisteriin. Vuositasolla ABCA:n 
rekisteriin rekisteröidään jopa 14000-15000 bordercollieta. 

Keski-Euroopassa on puhtaiden näyttelylinjaisten ja paimenlinjaisten koirien lisäksi vahva kanta 
sekalinjaisia koiria, joissa on edellä mainittuja linjoja erilaisissa suhteissa. Keski-Eurooppalaisten 
näyttelylinjaisten ja sekalinjaisten bordercollieiden sukutauluista löytyy niin kutsuttujen brittilinjaisten 
lisäksi runsaasti australialaisia koiria sekä muutamia suomalaisia Pikkupaimenen ja Borderiinan koiria. 
Keski-Eurooppalaisessa näyttelylinjassa on myös käytetty paljon samoja sukuja kuin Suomessakin. 
Rekisteröintimäärät eri Keski-Euroopan maissa ovat vaihtelevia ja osassa maista kanta on Suomen 
bordercolliekantaa pienempi (esimerkiksi Puola). Jalostukseen käytetään kuitenkin runsaasti 
naapurimaiden koiria, joka voi lisätä geneettistä monimuotoisuutta. 

Australiassa on hyvin vahva bordercolliekanta, Australian National Kennel Council -rekisteriin (ANKC) 
on rekisteröity vuosittain noin 2100-3000 bordercollieta vuosien 2010-2019 aikana. Lisäksi 
Australiassa rekisteröidään paimenlinjaisia bordercollieita Australian Working Border Collie Registry 
(AWBCR) -rekisteriin. Australiasta tai Uudesta-Seelannista ei nykyisin tuoda Suomeen juuri lainkaan 
bordercollieita, mutta näistä maista tuodut koirat ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaiseen 
kantaan rodun saapuessa Suomeen. Eurooppalaisten tuontikoirien mukana Suomeen tulee edelleen 
ajoittain myös australialaista tai uusi-seelantilaista linjaa.  

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Bordercollieiden rekisteröintimäärät Suomessa ovat tasoittuneet noin 500:n koiran vuositasolle. 
Tuontikoiria sekä ulkomaisia koiria käytetään runsaasti jalostukseen. Rodun tehollinen 
populaatiokoko on kasvanut viime vuosina ja myös jalostukseen käytettyjen urosten keskimääräinen 
ikä on ollut kasvussa. Uroksia on käytetty siis jalostuksessa tasaisemmin ja myös isät/emät-luku on 
parantunut aiemmasta, mikä on populaation geneettisen monimuotoisuuden säilymisen kannalta 
suotuisaa kehitystä. Rodun keskimääräinen sukusiitosprosentti viiden sukupolven perusteella 
laskettuna on bordercollieilla matala, mutta on huomioitava, että tyhjien sukutaulutietojen vuoksi 
sukusiitosprosentti on rodussa aliarvioiva. 

Rodun historiaan kuuluu useita maineikkaita uroksia, joiden jälkeläismäärät ovat erittäin korkeita ja 
joiden nimi esiintyy käytännössä kaikkien nykyistenkin bordercollieiden sukutauluissa. Maineikkaiden 
urosten jälkeläismäärät maailmalla ovat nykyäänkin usein hyvin korkeita ja samojen urosten nimiä 
kertaantuu monissa sukutauluissa. Tämä kaventaa todellista geneettistä monimuotoisuutta ja lisää 
sukukatoa. Kun tarkastellaan käytetyimpien urosten ja narttujen listoja, löytyy myös sieltä useita 
yksilöitä samoista sukulinjoista ja vaikka ulkomaisia uroksia käytetään Suomessa jalostukseen 
runsaasti, saatetaan samaa urosta tai sen lähisukulaisia käyttää useassa eri pentueessa. 
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Geneettisen monimuotoisuuden näkökulmasta on tärkeää, että rodun yksilöitä eri suvuista käytetään 
jalostukseen mahdollisimman laajasti, hittiurosten kertaantumista sukutauluissa pyritään välttämään 
tarkastelemalla sukutauluja mahdollisimman pitkälle taaksepäin ja linjoja myös sekoitetaan 
mahdollisuuksien mukaan keskenään. Myös kotimaisia sukulinjoja tulisi pyrkiä käyttämään 
tehokkaasti. Uusintayhdistelmiä ja esimerkiksi saman uroksen käyttämistä saman sukuisille nartuille 
toistuvasti tulisi välttää. 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 
käyttötarkoituksesta 

Bordercollie on paimenkoira. Se on sitkeä työskentelijä, erittäin mukautuvainen, innokas, valpas, 
vastaanottavainen ja älykäs. Koiran ei tule olla hermostunut eikä vihainen.  

4.2.2 Jakautuminen näyttely-, käyttö-, tms. -linjoihin 

Suomessa bordercolliet on totutusti puhekielessä jaettu kolmeen eri linjaan: paimen- ja 
näyttelylinjaan sekä sekalinjaisiin koiriin, joiden sukutaulussa esiintyy kombinaatioina eri linjoihin 
lukeutuvia koiria. Vastaavaa linjajakoa ei esiinny rodun alkuperämaassa Iso-Britanniassa ja onkin 
pohdittu, että sekalinja-termin sijaan voitaisiin puhua harrastuslinjaisista koirista.  

Paimenlinjaisten bordercollieiden jalostuksessa paimennusominaisuudet ovat keskiössä, mutta muilla 
tätä ominaisuutta ei huomioida jalostuksessa samalla tavoin, ja sen vuoksi näillä koirilla kyky 
paimentaa on usein paimenlinjaisia koiria heikompi. Monilla koirilla jalostus perustuu 
paimennusnäytön sijaan soveltuvuuteen eri harrastuslajeissa. Erilaiset jalostusvalinnat sekä vaihtelu 
käyttöominaisuuksien painotuksessa mahdollistavat eri tyyppisten koirien valinnan eri 
harrastuslajeihin ja ovat rikkaus rodun sisällä. Rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta tulee kuitenkin 
arvostaa ja osoitus koiran paimennusominaisuuksista katsotaan myönteiseksi asiaksi jalostuslinjasta 
riippumatta. 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen, käyttäytymisen ja/tai 
käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus 

Bordercolliella ei ole PEVISA-ohjelmaan sisällytettyä velvoitetta luonteen tai käyttöominaisuuksien 
testaamiseen. 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

Rotuyhdistyksen jalostustoimikunta on kerännyt tietoa bordercollieiden käyttäytymisestä 
luonnetestien ja MH-kuvauksien tuloksista sekä omistajille suunnatusta arkikäyttäytymiskyselystä 
(liite 3). Luonnetestit ovat hyvä objektiivinen apuväline jalostuksen näkökulmasta. Luonteen 
jalostaminen ei ole suoraviivaista, koska käyttäytymiseen vaikuttavat niin geenit kuin 
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ympäristötekijätkin. Huomioitavaa on myös, että luonnetesti- tai MH-luonnekuvaustuloksia 
arvioitaessa mm. koiran ikä ja aikaisemmat elämänkokemukset vaikuttavat testaushetkellä saatuun 
arvioon. Näin ollen testit eivät aukottomasti kerro perinnöllisestä osuudesta koiran käyttäytymisessä. 
Testeistä saadut arviot eivät myöskään ota kantaa bordercollielle tyypillisiin ominaispiirteisiin, kuten 
sinnikkyyteen, keskittymiskykyyn ja ohjattavuuteen. Luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta saa 
kuitenkin tärkeää arviota muun muassa koiran äänivarmuudesta, toimintakyvystä ja temperamentista 
ja erityisesti MH-luonnekuvauksen on havaittu olevan luotettava tapa mitata koiran persoonallisuutta. 
[6, 7]  

Viitteitä bordercollieiden ääniherkkyyden lisääntymisestä ja toimintakyvyn huonontumisesta on 
havaittu [8] ja lisäksi yleinen tuntuma pitkään rotua tunteneiden keskuudessa on, että 
hermostuneiden ja ylireagoivien koirien määrä on lisääntynyt aikaisemmasta. Yhtenä osasyynä on 
pohdittu olevan nopean reagoinnin, voiman ja vauhdin ihannointi jalostuksessa. Näyttävästi ja 
voimakkaasti työskenteleviä koiria halutaan jalostaa ja kahden samantyyppisen koiran yhdistäminen 
saattaakin ylikorostaa haluttuja ominaisuuksia tuoden esiin terävyyttä, hermostuneisuutta, jopa 
aggressiota. Toisena osatekijänä lienee aikaisempaa laajempi ymmärrys eläinten käyttäytymistä ja 
tunnetiloja kohtaan, jolloin aikaisemmin jopa mahdottomina pidettyjä käyttäytymisen muotoja 
pystytään vähentämään ympäristöä muokkaamalla ja koiria kouluttamalla. Tällöin hyväkäytöksiseksi 
koulutettua ja erilaisiin tilanteisiin paljon siedätettyä koiraa saatetaan käyttää jalostukseen ja 
primaarikäyttäytymisen taustalla olevat geenit periytyvät ja yleistyvät poolissa.  

Bordercollieiden luonnetestituloksista 

Bordercollieita on luonnetestattu 90-luvun alusta lähtien ja aineistoa on kertynyt huomattava määrä. 
Luonnetestin arvostus rodun harrastajien ja kasvattajien piirissä on kuitenkin ollut laskussa ja 
luonnetestissä käytettyjen bordercollieiden määrä suhteessa samana vuonna syntyneiden 
bordercollieiden kokonaismäärään on ollut koko 2000-luvun ajan selvässä laskussa (kuva 1). Kuvan 
viimeisinä vuosina syntyneistä saattaa tulla vielä lisää tuloksia, mutta testausmäärät ovat laskeneet 
alle kolmasosaan 2000-luvun alusta. Vastaavasti MH-luonnekuvauksessa käyneiden bordercollieiden 
määrät eivät ole olleet erityisen voimakkaassa nousussa, johon ainakin osittain vaikuttaa ongelmat 
MH-luonnekuvausten saatavuudessa. 

Luonnetestin läpäisseiden osuus testatuista on myös ollut vuosina 2000-2017 syntyneiden joukossa 
laskussa, kun taas hylättyjen tai keskeytettyjen testien osuudet ovat nousseet.  Rotujärjestön 
jalostustoimikunta teki aineistosta tilastollisen vertailun keväällä 2017 käyttäen kahta kahdeksan 
vuoden ajanjaksoa (2001-2008 ja 2009-2016) vertailussa. Vertailussa havaittiin laukausalttiuden 
lisääntyneen bordercollieilla jälkimmäisessä tarkasteluryhmässä. Lisäksi aineistossa todettiin, että 
vertailuvuosina toimintakyvystä “+2 hyvä” -arvosanan sai odotettua harvempi bordercollie. [8]  
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Taulukko 5. Luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset 2010-2019 

 

Koska ääniarkuus on periytyvä ominaisuus [9], tulee jalostuksessa kiinnittää erityistä huomiota sekä 
arjessa esiintyvään ääniarkuuteen että luonnetestissä saatuun laukauspelottomuuden arvioon. 

Vertailtaessa vuosina 2008-2012 ja 2013-2017 syntyneiden bordercollieiden luonnetestissä saamia 
tuloksia todetaan edelleen tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä toimintakyvyssä, terävyydessä, 
taisteluhalussa, hermorakenteessa ja temperamentissa. Toimintakyvyn “+2 hyvä” arvosanan 
saaneiden koirien määrä on selvästi laskenut ja “+1b Kohtuullisen pieni” saaneiden määrä noussut. 
Taisteluhalun arvosanan “+3 Suuri” on saanut jälkimmäisessä ryhmässä aiempaa harvempi koira ja 
“+1b Kohtuullisen pieni” on saanut jälkimmäisessä ryhmässä aiempaa useampi koira. Terävyyden ja 
hermorakenteen osalta eroa selittää se, että terävyyden ja hermorakenteen arvosana +1 ja on jaettu 
a- ja b-osaan vasta vuonna 2015. Merkittävänä voidaan kuitenkin pitää laskua toimintakyvyn +2 -
arvosanassa sekä taisteluhalun +3 arvosanassa, sekä myös pidemmällä tarkastelujaksolla todettua 
laukausvarmuuden heikkenemistä. 

  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LUONNETESTI           

Nartut, lkm 38 44 44 26 22 21 32 24 22 25

Urokset, lkm 27 25 40 32 17 16 36 22 16 25

Hyväksytyt 63 69 83 36 21 15 57 35 25 35

Laukausalttiit 9 8 12 15 9 16 10 4 7 4

Keskeytetyt    4 4 4 11 3  4

Hylätyt 2  1 18 16 18  8 13 11

           

MH-LUONNEKUVAUS           

Nartut, lkm  5 4 14 7 11 5 1 10 4

Urokset, lkm   8 13 7 8 12 4 8 4

Keskeytetyt    1 1  3 1  1

Testatut yhteensä, lkm 0 5 12 27 14 19 17 5 18 8

Testatut yhteensä, nartut
+ urokset lkm

37 68 46 38 5065 69 84 58 41
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Kuva 1. Bordercollieiden luonnetesti ja MH-luonnekuvaus testikäyntien %-osuus syntymävuosittain 
2000-2017 

 

Kuva 2. Bordercollieiden luonnetestitulokset syntymävuosittain 2000-2017 
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Kuva 3. Luonnetestissä käyneiden bordercollieiden laukauskestävyys syntymävuosittain 2000-2017 

 

Taulukon 6 värikooditus kuvaa rodulle asetettua ihanneprofiilia. Vihreällä kuvattu arvostelu on 
kussakin osasuorituksessa bordercollielle ns. ihanneprofiili (toivottu arvio) ja keltaisella kuvattu on 
vielä hyväksytty/neutraali arvostelu. Lila värikoodi kertoo ei-toivotusta arviosta ja punaiset arviot ovat 
niitä, joiden perusteella koiran jalostuskäyttöä ei suositella. %-osuus -sarake kertoo, kuinka suuri osa 
testatuista koirista on saanut minkäkin arvosanan. 

Vuosina 2010-2019 luonnetestissä annettavien sanallisten arvioiden mukaan bordercollie on 
toimintakyvyltään kohtuullinen, eikä juurikaan osoita terävyyttä tai hyökkäyshalua testitilanteessa 
arvioituna. Bordercollien puolustushalu sekä taisteluhalu ovat pientä tai kohtalaista. Rodun edustaja 
osoittaa luonnetestissä vilkkautta sekä saa useimmiten arvion hieman pehmeä. Bordercollie on 
selvästi tulosten valossa hyväntahtoinen, luoksepäästävä sekä avoin. Rodun testatut edustajat ovat 
tällä ajanjaksolla useimmiten saaneet arvion laukauskokematon. Arviot perustuvat noin 550 
testattuun koiraan vuosien 2010 ja 2019 välillä. Tämä kattaa noin 11% näinä vuosina Suomessa 
rekisteröityneistä bordercollieista. 
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Taulukko 6. Luonnetestitulokset vuosilta 2010-2019, prosentuaalinen osuus testatuista koirista sekä 
ihanneprofiili. Värikoodit: ihanne (vihreä), hyväksyttävä (keltainen), ei-toivottava (lila), hylätty 
(punainen) 

Osasuoritukset 
%-osuus 
testatuista 

Arvo Arvostelu 
Kokonais-

pisteet 

I              
TOIMINTAKYKY 

kerroin 15 

0,0 +3 Suuri 45 

7,7 +2 Hyvä 30 

44,9 +1a Kohtuullinen 15 

21,0 +1b Kohtuullisen pieni 15 

24,0 -1 Pieni -15 

2,5 -2 Riittämätön -30 

0,0 -3 Toimintakyvytön -45 

II                     
TERÄVYYS         
kerroin 1 

26,7 +3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 3 

3,0 +2 Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 2 

32,8 +1a Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 1 

37,5 +1b Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä 1 

0,0 -1 Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -1 

0,0 -2 Kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -2 

0,0 -3 Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -3 

III             
PUOLUSTUSHALU 

kerroin 1 

35,8 +3 Kohtuullinen, hillitty 3 

2,2 +2 Suuri, hillitty 2 

39,8 +1a Pieni 1 

22,2 -1 Haluton -1 

0,0 -2 Erittäin suuri -2 

0,0 -3 Hillitsemätön -3 

IV                
TAISTELUHALU 

kerroin 10 

8,9 +3 Suuri 30 

55,1 +2a Kohtuullinen 20 

24,9 +2b Kohtuullisen pieni 20 

0,0 +1 Erittäin suuri 10 

10,1 -1 Pieni -10 

1,0 -2 Riittämätön -20 

0,0 -3 Haluton -30 

V               
HERMORAKENNE 

kerroin 35 

0,0 +3 Tasapainoinen ja varma 105 

4,7 +2 Tasapainoinen 70 

58,3 +1a Hieman rauhaton 35 

29,4 +1b Hermostunein pyrkimyksin 35 

7,4 -1 Vähän hermostunut -35 

0,2 -2 Hermostunut -70 

0,0 -3 Erittäin hermostunut -105 

36,0 +3 Vilkas 45 
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VI             
TEMPERAMENTTI 

kerroin 15 

23,5 +2 Kohtuullisen vilkas 30 

33,8 +1 Erittäin vilkas 15 

4,4 -1a Häiritsevän vilkas -15 

0,4 -1b Hieman välinpitämätön -15 

2,2 -1c Impulsiivinen -15 

0,0 -2 Välinpitämätön -30 

0,0 -3 Apaattinen -45 

VII                     
KOVUUS             
kerroin 8 

7,7 +3 Kohtuullisen kova 24 

0,0 +2 Kova 16 

78,0 +1 Hieman pehmeä 8 

0,0 -1 Erittäin kova -8 

14,3 -2 Pehmeä -16 

0,0 -3 Erittäin pehmeä -24 

VIII 
LUOKSEPÄÄSTÄVYYS 

kerroin 15 

75,3 +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45 

19,8 +2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 30 

3,2 +2b Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen 30 

1,7 +1 Mielistelevä 15 

0,0 -1a Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra -15 

0,0 -1b Selvästi pidättyväinen, yrittää purra -15 

0,0 -2 Hyökkäävä -30 

0,0 -3 Salakavala -45 

LAUKAUS-
PELOTTOMUUS 

37,3 +++ Laukausvarma   

47,7 ++ Laukauskokematon   

0,5 + Paukkuärtyisä   

13,1 - Laukausaltis   

1,5 -- Laukausarka   

 

Lisätietoa bordercollieiden persoonallisuus- ja luonneominaisuuksista on kerätty MH -
luonnekuvauksella. MH-luonnekuvaus tulee sanoista mentalbeskrivning hund ja testissä 
käyttäytymisreaktiot esitetään voimakkuuksineen. Tarkastelemalla taulukon 7 kuvaustuloksia voidaan 
havainnollistaa rodulle tyypillistä luonnetta sekä myös ihanneluonnekuvaa. Tämä ihanneprofiili on 
väriskaalattu taulukkoon vihreinä sarakkeina, mutta taulukosta näkyy myös testattujen 
bordercollieiden prosentuaaliset määrät jaettuina kuvausosioihin. Takaa-ajo -osioihin ei ole määritelty 
ihanneprofiilia, koska osioon katsottiin vaikuttavan monet sekoittavat tekijät, erityisesti koiran 
koulutus ja vastaehdollistaminen liikkuvien kohteiden jahtaamisen osalta. Kyseinen osio saattaa 
kuitenkin kertoa siitä, miten rohkeasti koira menee tutustumaan uusiin ja outoihin asioihin eli 
rohkeudesta ja uteliaisuudesta [6]. Suurin osa testatuista bordercollieista ei aloita takaa-ajoa lainkaan 
eikä kiinnostu saaliista. 
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Taulukko 7. MH-kuvaustulokset vuosilta 2010-2019, prosentuaalinen osuus testatuista koirista sekä 
ihanneprofiili värikoodattuna. Värikoodit: ihanne (vihreä), hyväksyttävä (keltainen), ei-toivottava (lila), 
hylätty (punainen) 

 1 2 3 4 5 

1a. KONTAKTI 
Tervehtiminen 

Torjuu kontaktia, 
murisee tai yrittää 
purra                       
0,0 % 

Välttää kontaktia, 
väistää                  
0,0% 

Hyväksyy 
kontaktin 
vastaamatta 
siihen, ei väistä                
6,6% 

Ottaa itse 
kontaktia tai 
vastaa siihen          
90,7% 

Mielistelevä 
kontaktinotossa, 
hyppii, vinkuu, 
haukkuu, jne.      
3,7% 

 

1b. KONTAKTI 
Yhteistyö 

Ei lähden vieraan 
ihmisen mukaan / 
Ei kokeilla                
0,0% 

Lähtee mukaan 
haluttomasti        
6,6% 

Lähtee mukaan, 
mutta ei ole 
kiinnostunut 
TO:sta 41,2% 

Lähtee mukaan 
halukkaasti, 
kiinnostuu TO:sta 
51,5% 

Lähtee mukaan 
hyvin innokkaasti, 
erittäin kiinnostu-
nut TO:sta           
0,7% 

 

 

1c.KONTAKTI 
Käsittely 

Torjuu murisemalla 
ja/tai yrittää purra 
2,2% 

Väistää tai hakee 
tukea ohjaajasta 
12,5% 

Hyväksyy 
käsittelyn 62,5% 

Hyväksyy ja ottaa 
kontaktia          
19,9% 

Hyväksyy ja 
vastaa liioitellulla 
kontaktilla           
2,9% 

 

 

2a. LEIKKI 1 
Leikkihalu 

Ei leiki - ei osoita 
kiinnostusta                                   
1,5% 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta     
10,3% 

Leikkii - aktiivisuus 
lisääntyy/ vähenee     
47,8% 

Leikkii - aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen          
37,5% 

Leikkii - aloittaa 
erittäin nopeasti 
ja on hyvin 
aktiivinen 2,9% 

 

 

2b. LEIKKI 1 
Tarttuminen 

Ei tartu esineeseen                      
5,9% 

Ei tartu, nuuskii 
esinettä                    
16,9% 

Tarttuu 
esineeseen 
viiveellä tai 
etuhampailla     
49,3% 

Tarttuu heti koko 
suulla                
15,4% 

Tarttuu heti, 
nappaa esineen 
vauhdista        
12,5% 

 

 

2c. LEIKKI 1 
Puruote ja 
taisteluhalu 

Ei tartu esineeseen 
22,8% 

Tarttuu viiveellä - 
irrottaa/pitää, ei 
vedä vastaan       
9,6% 

Tarttuu, vetää vas-
taan, mutta 
irrottaa ja tarttuu 
uudes-taan/ 
Korjailee otetta                 
41,9% 

Tarttuu heti koko 
suulla, vetää 
vastaan kunnes 
TO irrottaa                    
21,3% 

Tarttuu heti koko 
suulla, vetää 
tempoo, ravistaa - 
kunnes TO 
irrottaa 4,4% 

 

3a. TAKAA-AJO Ei aloita                    
66,2% 

Aloittaa, mutta 
keskeyttää              
9,8% 

Aloittaa 
etenemisen 
hitaasti, voi lisätä 
vauhtia, seuraa 
koko matkan 
saalista         11,8% 

Aloittaa kovalla 
vauhdilla 
päämäärä-
hakuisesti, 
pysähtyy saaliille                     
13,2% 

Aloittaa heti 
kovalla vauhdilla 
juosten saaliin 
ohi, voi kääntyä 
saaliille   0,0% 

 

3b. TARTTUMINEN 

Ei kiinnostu 
saaliista/Ei juokse 
perään                      
76,5% 

Ei tartu, nuuskii 
saalista                    
16,2% 

Tarttuu saaliiseen 
epäröiden tai 
viiveellä                      
5,9% 

Tarttuu heti 
saaliiseen, mutta 
irrottaa                        
0,7% 

Tarttuu heti 
saaliiseen, pitää 
sitä suussaan  vä-
hintään 3 
sekuntia 0,7% 
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4. AKTIVITEETTI-
TASO 

Tarkkailematon, 
kiinnostumaton, 
passiivinen              
0,0% 

Tarkkailevainen, 
rauhallinen, voi 
istua, seistä tai 
maata                       
25,0% 

Tarkkailevainen ja 
enimmäkseen 
rauhallinen, 
yksittäisiä 
toimintoja             
38,2%   

Tarkkailevainen, 
toiminnot tai 
rauhattomuus 
lisääntyy 
vähitellen 31,6% 

Toiminnot vaihte-
levat nopeasti 
osion aikana/ 
Rauhaton koko 
ajan                      
5,1% 

 

5a. ETÄLEIKKI 
Kiinnostus 

Ei kiinnostu 
avustajasta              
2,9% 

Tarkkailee 
avustajaa, välillä 
taukoja                     
38,2% 

Kiinnostunut 
avustajasta, seuraa 
ilman taukoja               
55,9% 

Kiinnostunut 
avustajasta, 
yksittäisiä 
lähtöyrityksiä            
2,9% 

Erittäin kiinnos-
tunut avustajasta, 
toistuvia 
lähtöyrityksiä          
0,0% 

 

 

5c. ETÄLEIKKI 
Uteliaisuus 

Ei saavu avustajan 
luo                            
41,2% 

Saapuu linjalle 
aktiivisen 
avustajan luo                            
20,6% 

Saapuu piilossa 
olevan puhuvan 
avustajan luo      
9,6% 

Saapuu avustajan 
luo epäröiden tai 
viiveellä            
15,4% 

Saapuu avustajan 
luo suoraan ilman 
apua                           
13,2% 

 

 

5d. ETÄLEIKKI 
Leikkihalu 

Ei osoita 
kiinnostusta              
46,3% 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta             
21,3% 

Leikkii - voi tarttua 
varovasti, mutta ei 
vedä                              
5,1% 

Tarttuu, vetää 
vastaan, voi 
irrottaa ja tarttua 
uudelleen  8,8% 

Tarttuu, vetää 
vastaan, ei irrota     
18,4% 

 

 

5e. ETÄLEIKKI 
Yhteistyö 

Ei osoita 
kiinnostusta             
53,7% 

Kiinnostuu, mutta 
keskeyttää              
5,9% 

On kiinnostunut 
leikkivästä 
avustajasta                 
16,2% 

Kiinnostunut leik-
kivästä sekä 
passii-visesta 
avustajasta   
14,0% 

Houkuttelee myös 
passiivista avus-
tajaa leikkimään      
10,3% 

 

 

6a. YLLÄTYS Pelko 
Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti   
3,7% 

Kyykistyy ja 
pysähtyy                     
9,6% 

Väistää 
kääntämättä pois 
katsettaan 
haalarista           
72,1% 

Pakenee enintään 
5 metriä                        
10,3% 

Pakenee 
enemmän kuin 5 
metriä              
4,4% 

 

 

6b. YLLÄTYS 
Puolustus/aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä            
64,7%          

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä            
19,9% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä                
7,4% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä               
7,4% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
hyökkäyksiä, voi 
purra                         
0,7% 

 

6b. YLLÄTYS 
Puolustus 
/aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä            
64,1%          

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä            
19,9% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä                
7,4% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä               
7,4% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
hyökkäyksiä, voi 
purra                         
0,7% 

 

6c. YLLÄTYS 
Uteliaisuus 

Menee haalarin 
luo, kun se on 
laskettu maahan/Ei 
mene ajoissa               
18,4% 

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
puhuu kyykyssä ja 
houkuttelee koiraa 
43,4% 

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
seisoo sen edessä                  
11,8% 

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
on edennyt 
puoliväliin  8,8% 

Menee haalarin 
luo ilman 
ohjaajan apua                         
17,6% 
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6d. YLLÄTYS 
Jäljellejäävä pelko 

Ei minkäänlaisia 
liikkumisnopeuden 
vaihtelua tai 
väistämistä             
56,6%    

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla          
16,9% 

Pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen 
ohituskerran 
jälkeen                         
7,4% 

Niiaus tai 
nopeuden 
vaihtelu 
samanlaisina 
vähintään 
kahdella 
ohituskerralla           
14,7% 

Voimakas pelko, 
voi lisääntyä 
jokaisella 
ohituskerralla         
3,7% 

 

 

6e. YLLÄTYS 
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita 
kiinnostusta 
haalariin            
61,0% 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee 
haalaria yhdellä 
ohituskerralla          
27,2% 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee 
haalaria väh. 
kahdella 
ohituskerralla            
11,0% 

Puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus 
vähenee  0,0% 

Puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa 
väh. kahdella 
ohituskerralla        
0,0% 

 

7a. ÄÄNIHERKKYYS 
Pelko 

Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti  
4,4% 

Kyykistyy ja 
pysähtyy                  
2,9% 

Väistää 
kääntämättä pois 
katsettaan          
78,7% 

Pakenee enintään 
5 metriä                        
6,6% 

Pakenee 
enemmän kuin 5 
metriä          6,6% 

 

 

7b. ÄÄNIHERKKYYS 
Uteliaisuus 

Ei mene 
katsomaan 4,4% 

Menee räminä-
laitteen luo kun 
ohjaaja puhuu 
kyykyssä ja houkut-
telee koiraa              
18,4% 

Menee räminä-
laitteen luo kun 
ohjaaja seisoo sen 
vieressä                        
9,6% 

Menee räminä-
laitteen luo kun 
ohjaaja on 
edennyt 
puoliväliin                  
12,5% 

Menee 
räminälaitteen 
luo ilman apua                
54,4% 

 

7c. ÄÄNIHERKKYYS 
Jäljellejäävä pelko 

Ei minkäänlaisia 
liikkumis-
nopeuden 
vaihteluita tai 
väistämistä              
64,7% 

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla          
13,2% 

Pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen ohitus- 
kerran jälkeen                        
8,8% 

Niiaus tai 
nopeuden 
vaihtelu 
samanlaisina 
vähintään 
kahdella 
ohituskerralla          
11,8% 

Voimakas pelko, 
voi lisääntyä 
jokaisella 
ohituskerralla          
0,7% 

 

 

7d. ÄÄNIHERKKYYS 
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita kiinnos-
tusta räminä-
laitetta kohtaan                    
76,5% 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee laitetta 
yhdellä 
ohituskerralla          
17,6% 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee 
laitetta väh. 
kahdella 
ohituskerralla             
5,1% 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus 
vähenee 0,0% 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa 
väh. Kahdella 
ohituskerralla          
0,0% 

 

8a. AAVEET 
Puolustus/ 
aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä           
64,1% 

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä            
22,0%           

Osoittaa useita 
uhkauseleitä               
15,0% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä               
3,1% 

Osoittaa 
uhkauseleitä ja 
useampia 
hyökkäyksiä             
0,1% 

 

8b. AAVEET 
Tarkkaavaisuus 

Yksittäisiä 
vilkaisuja, ja sen 
jälkeen ei 
kiinnostusta/Ei 
kiinnostu lainkaan  
1,5% 

Katselee aaveita 
silloin tällöin           
15,4% 

Tarkkailee aaveita, 
pitkiä taukoja, 
kumpaakin puolet 
ajasta tai koko 
ajan toista                        
43,4% 

Tarkkailee 
aaveita, lyhyitä 
taukoja         
25,0% 

Tarkkailee 
molempia aaveita 
koko osion ajan                    
13,2% 
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8c. AAVEET         
Pelko 

On ohjaajan edessä 
tai sivulla                 
1,5% 

On enimmäkseen 
ohjaajan edessä tai 
sivulla, pientä 
välimatkanottoa      
23,5% 

On enimmäkseen 
ohjaajan edessä tai 
sivulla, vaihtelee 
paon ja kontrollin 
välillä                  
19,1% 

On enimmäkseen 
ohjaajan takana, 
vaihtelee paon ja 
kontrollin välillä        
13,2% 

Peruuttaa 
enemmän kuin 
taluttimen mitan 
tai lähtee paikalta 
/ Pakenee                   
15,4% 

 

 

8d.AAVEET 
Uteliaisuus 

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja on 
otta-nut 
avustajalta hupun 
pois / Ei mene 
ajoissa           16,2% 

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja puhuu 
avustajan kanssa ja 
houkuttelee koiraa  
30,1% 

Menee 
katsomaan, kun 
ohjaaja seisoo 
avustajan vieressä     
16,2% 

Menee 
katsomaan, kun 
ohjaaja on 
edennyt 
puoleenväliin           
18,4% 

Menee 
katsomaan ilman 
apua              
17,6% 

 

 

8e. AAVEET  
Kontaktinotto 
aaveeseen 

Torjuu kontaktia / 
Ei mene ajoissa        
6,6% 

Hyväksyy avustajan 
tarjoaman 
kontaktin, mutta ei 
vastaa siihen                   
0,7% 

Vastaa avustajan 
tarjoamaan 
kontaktiin                    
4,0% 

Ottaa itse 
kontaktia 
avustajaan                 
81,0% 

Innostunutta 
kontaktinottoa 
avustajaan, esim. 
hyppii tai vinkuu   
5,9% 

 

 

9a. LEIKKI 2 
Leikkihalu 

Ei leiki - ei osoita 
kiinnostusta            
6,6% 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta            
14,0% 

Leikkii - aktiivisuus 
lisääntyy/ vähenee    
50,0% 

Leikkii - aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen                  
27,2% 

Leikkii - aloittaa 
erittäin nopeasti 
ja on hyvin 
aktiivinen                 
0,7% 

 

 

9b. LEIKKI 2 
Tarttuminen 

Ei tartu esineeseen 
15,4% 

Ei tartu, nuuskii 
esinettä                   
6,6% 

Tarttuu 
esineeseen 
viiveellä tai 
etuhampailla            
48,5% 

Tarttuu heti koko 
suulla                         
14,7% 

Tarttuu heti, 
nappaa esineen 
vauhdista              
13,2% 

 

 

10. AMPUMINEN 

Ei häiriinny, havai-
tsee nopeasti ja 
sen jälkeen täysin 
välinpitämätön        
30,1%  

Häiritsevyys 
lisääntyy leikin/ 
passiivisuuden 
aikana, sen jälkeen 
välinpitämätön        
16,9% 

Kiinnostuu 
laukauksista, 
yleisöstä tms, 
mutta palaa 
leikkiin/ 
passiivisuuteen          
17,6% 

Keskeyttää leikin/ 
passiiv., lukkiutuu 
yleisöä, 
laukauksia tms 
kohden, ei palaa 
leikkiin/ 
passiivisuuteen         
14,0% 

Häiriintynyt, 
pelokas / Yrittää 
paeta /Ohjaaja 
luopuu 
ampumisesta         
19,1% 
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 1 2 3 4 5 

4. AKTIVITEETTI-
TASO 

Tarkkailematon, 
kiinnostumaton, 
passiivinen              
0,0% 

Tarkkailevainen, 
rauhallinen, voi 
istua, seistä tai 
maata                       
25,0% 

Tarkkailevainen ja 
enimmäkseen 
rauhallinen, 
yksittäisiä 
toimintoja             
38,2%   

Tarkkailevainen, 
toiminnot tai 
rauhattomuus 
lisääntyy 
vähitellen 31,6% 

Toiminnot vaihte-
levat nopeasti 
osion aikana/ 
Rauhaton koko 
ajan                      
5,1% 

5a. ETÄLEIKKI 
Kiinnostus 

Ei kiinnostu 
avustajasta              
2,9% 

Tarkkailee 
avustajaa, välillä 
taukoja                     
38,2% 

Kiinnostunut 
avustajasta, seuraa 
ilman taukoja               
55,9% 

Kiinnostunut 
avustajasta, 
yksittäisiä 
lähtöyrityksiä            
2,9% 

Erittäin kiinnos-
tunut avustajasta, 
toistuvia 
lähtöyrityksiä          
0,0% 

5c. ETÄLEIKKI 
Uteliaisuus 

Ei saavu avustajan 
luo                            
41,2% 

Saapuu linjalle 
aktiivisen avustajan 
luo                            
20,6% 

Saapuu piilossa 
olevan puhuvan 
avustajan luo      
9,6% 

Saapuu avustajan 
luo epäröiden tai 
viiveellä            
15,4% 

Saapuu avustajan 
luo suoraan ilman 
apua                           
13,2% 

5d. ETÄLEIKKI 
Leikkihalu 

Ei osoita 
kiinnostusta              
46,3% 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta             
21,3% 

Leikkii - voi tarttua 
varovasti, mutta ei 
vedä                              
5,1% 

Tarttuu, vetää 
vastaan, voi 
irrottaa ja tarttua 
uudelleen  8,8% 

Tarttuu, vetää 
vastaan, ei irrota     
18,4% 

5e. ETÄLEIKKI 
Yhteistyö 

Ei osoita 
kiinnostusta             
53,7% 

Kiinnostuu, mutta 
keskeyttää              
5,9% 

On kiinnostunut 
leikkivästä 
avustajasta                 
16,2% 

Kiinnostunut leik-
kivästä sekä 
passii-visesta 
avustajasta   
14,0% 

Houkuttelee myös 
passiivista avus-
tajaa leikkimään      
10,3% 

6a. YLLÄTYS Pelko 
Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti   
3,7% 

Kyykistyy ja 
pysähtyy                     
9,6% 

Väistää 
kääntämättä pois 
katsettaan 
haalarista           
72,1% 

Pakenee enintään 
5 metriä                        
10,3% 

Pakenee 
enemmän kuin 5 
metriä              
4,4% 

6b. YLLÄTYS 
Puolustus/aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä            
64,7%          

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä            
19,9% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä                
7,4% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä               
7,4% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
hyökkäyksiä, voi 
purra                         
0,7% 

6b. YLLÄTYS 
Puolustus 
/aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä            
64,1%          

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä            
19,9% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä                
7,4% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä               
7,4% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
hyökkäyksiä, voi 
purra                         
0,7% 
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6c. YLLÄTYS 
Uteliaisuus 

Menee haalarin 
luo, kun se on 
laskettu maahan/Ei 
mene ajoissa               
18,4% 

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
puhuu kyykyssä ja 
houkuttelee koiraa 
43,4% 

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
seisoo sen edessä                  
11,8% 

Menee haalarin 
luo, kun ohjaaja 
on edennyt 
puoliväliin       
8,8% 

Menee haalarin 
luo ilman ohjaajan 
apua                         
17,6% 

6d. YLLÄTYS 
Jäljellejäävä pelko 

Ei minkäänlaisia 
liikkumisnopeuden 
vaihtelua tai 
väistämistä             
56,6%    

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla          
16,9% 

Pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen 
ohituskerran 
jälkeen                         
7,4% 

Niiaus tai 
nopeuden 
vaihtelu 
samanlaisina 
vähintään 
kahdella 
ohituskerralla           
14,7% 

Voimakas pelko, 
voi lisääntyä 
jokaisella 
ohituskerralla         
3,7% 

6e. YLLÄTYS 
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita 
kiinnostusta 
haalariin            
61,0% 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee 
haalaria yhdellä 
ohituskerralla          
27,2% 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee 
haalaria väh. 
kahdella 
ohituskerralla            
11,0% 

Puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus 
vähenee  0,0% 

Puree haalaria tai 
leikkii sen kanssa 
väh. kahdella 
ohituskerralla        
0,0% 

7a. ÄÄNIHERKKYYS 
Pelko 

Ei pysähdy tai 
pysähtyy nopeasti  
4,4% 

Kyykistyy ja 
pysähtyy                  
2,9% 

Väistää 
kääntämättä pois 
katsettaan          
78,7% 

Pakenee enintään 
5 metriä                        
6,6% 

Pakenee 
enemmän kuin 5 
metriä          6,6% 

7b. ÄÄNIHERKKYYS 
Uteliaisuus 

Ei mene katsomaan 
4,4% 

Menee räminä-
laitteen luo kun 
ohjaaja puhuu 
kyykyssä ja houkut-
telee koiraa              
18,4% 

Menee räminä-
laitteen luo kun 
ohjaaja seisoo sen 
vieressä                        
9,6% 

Menee räminä-
laitteen luo kun 
ohjaaja on 
edennyt 
puoliväliin                  
12,5% 

Menee 
räminälaitteen luo 
ilman apua                
54,4% 

7c. ÄÄNIHERKKYYS 
Jäljellejäävä pelko 

Ei minkäänlaisia 
liikkumis-nopeuden 
vaihteluita tai 
väistämistä              
64,7% 

Pieni niiaus tai 
liikkumisnopeuden 
vaihtelu jollain 
ohituskerralla          
13,2% 

Pieni niiaus tai 
nopeudenvaihtelu 
kerran, pienenee 
toisen ohitus- 
kerran jälkeen           
8,8% 

Niiaus tai 
nopeuden 
vaihtelu 
samanlaisina 
vähintään 
kahdella 
ohituskerralla          
11,8% 

Voimakas pelko, 
voi lisääntyä 
jokaisella 
ohituskerralla          
0,7% 

7d. ÄÄNIHERKKYYS 
Jäljellejäävä 
kiinnostus 

Ei osoita kiinnos-
tusta räminä-
laitetta kohtaan                    
76,5% 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee laitetta 
yhdellä 
ohituskerralla          
17,6% 

Pysähtyy, haistelee 
tai katselee laitetta 
väh. kahdella 
ohituskerralla             
5,1% 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa, 
kiinnostus 
vähenee 0,0% 

Puree laitetta tai 
leikkii sen kanssa 
väh. Kahdella 
ohituskerralla          
0,0% 

8a. AAVEET 
Puolustus/ 
aggressio 

Ei osoita 
uhkauseleitä           
64,1% 

Osoittaa yksittäisiä 
uhkauseleitä            
22,0%           

Osoittaa useita 
uhkauseleitä               
15,0% 

Osoittaa useita 
uhkauseleitä ja 
muutamia 
hyökkäyksiä               
3,1% 

Osoittaa 
uhkauseleitä ja 
useampia 
hyökkäyksiä             
0,1% 
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8b. AAVEET 
Tarkkaavaisuus 

Yksittäisiä 
vilkaisuja, ja sen 
jälkeen ei 
kiinnostusta/Ei 
kiinnostu lainkaan  
1,5% 

Katselee aaveita 
silloin tällöin           
15,4% 

Tarkkailee aaveita, 
pitkiä taukoja, 
kumpaakin puolet 
ajasta tai koko ajan 
toista                        
43,4% 

Tarkkailee aaveita, 
lyhyitä taukoja         
25,0% 

Tarkkailee 
molempia aaveita 
koko osion ajan                    
13,2% 

8c. AAVEET         
Pelko 

On ohjaajan edessä 
tai sivulla                 
1,5% 

On enimmäkseen 
ohjaajan edessä tai 
sivulla, pientä 
välimatkanottoa      
23,5% 

On enimmäkseen 
ohjaajan edessä tai 
sivulla, vaihtelee 
paon ja kontrollin 
välillä                  
19,1% 

On enimmäkseen 
ohjaajan takana, 
vaihtelee paon ja 
kontrollin välillä        
13,2% 

Peruuttaa 
enemmän kuin 
taluttimen mitan 
tai lähtee paikalta 
/ Pakenee                   
15,4% 

8d.AAVEET 
Uteliaisuus 

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja on 
otta-nut 
avustajalta hupun 
pois / Ei mene 
ajoissa             
16,2% 

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja puhuu 
avustajan kanssa ja 
houkuttelee koiraa  
30,1% 

Menee katsomaan, 
kun ohjaaja seisoo 
avustajan vieressä     
16,2% 

Menee 
katsomaan, kun 
ohjaaja on 
edennyt 
puoleenväliin           
18,4% 

Menee katsomaan 
ilman apua              
17,6% 

8e. AAVEET  
Kontaktinotto 
aaveeseen 

Torjuu kontaktia / 
Ei mene ajoissa        
6,6% 

Hyväksyy avustajan 
tarjoaman 
kontaktin, mutta ei 
vastaa siihen                   
0,7% 

Vastaa avustajan 
tarjoamaan 
kontaktiin                    
4,0% 

Ottaa itse 
kontaktia 
avustajaan                 
81,0% 

Innostunutta 
kontaktinottoa 
avustajaan, esim. 
hyppii tai vinkuu   
5,9% 

9a. LEIKKI 2 
Leikkihalu 

Ei leiki - ei osoita 
kiinnostusta            
6,6% 

Ei leiki - osoittaa 
kiinnostusta            
14,0% 

Leikkii - aktiivisuus 
lisääntyy/ vähenee    
50,0% 

Leikkii - aloittaa 
nopeasti ja on 
aktiivinen                  
27,2% 

Leikkii - aloittaa 
erittäin nopeasti 
ja on hyvin 
aktiivinen                 
0,7% 

9b. LEIKKI 2 
Tarttuminen 

Ei tartu esineeseen 
15,4% 

Ei tartu, nuuskii 
esinettä                   
6,6% 

Tarttuu esineeseen 
viiveellä tai 
etuhampailla            
48,5% 

Tarttuu heti koko 
suulla                         
14,7% 

Tarttuu heti, 
nappaa esineen 
vauhdista              
13,2% 

10. AMPUMINEN 

Ei häiriinny, havai-
tsee nopeasti ja 
sen jälkeen täysin 
välinpitämätön        
30,1%  

Häiritsevyys 
lisääntyy leikin/ 
passiivisuuden 
aikana, sen jälkeen 
välinpitämätön        
16,9% 

Kiinnostuu 
laukauksista, 
yleisöstä tms, 
mutta palaa 
leikkiin/ 
passiivisuuteen          
17,6% 

Keskeyttää leikin/ 
passiiv., lukkiutuu 
yleisöä, laukauksia 
tms kohden, ei 
palaa leikkiin/ 
passiivisuuteen         
14,0% 

Häiriintynyt, 
pelokas / Yrittää 
paeta /Ohjaaja 
luopuu 
ampumisesta         
19,1% 

 

MH-luonnekuvaustulos antaa viitteitä periytyvinä pidetyistä luonteen ja persoonallisuuden piirteistä 
[7]. Aiemmin esitetystä taulukosta 5 nähdään, että MH-luonnekuvaus on verraten pienissä määrin 
käytetty testi verrattuna luonnetestiin. 
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Siinä missä MH-luonnekuvaus, ja myös luonnetesti, testaavat pääasiassa koiran rohkeus - arkuus -
persoonallisuuskategoriaa, vuodesta 2016 lähtien koirien persoonallisuutta ja kognitiivisia 
ominaisuuksia on voitu testata SmartDog-testissä.  SmartDog-testillä voidaan saada käsitystä koiran 
impulsiivisuudesta ja itsehillinnästä, muistista, ongelmanratkaisukyvystä ja siitä miten koira käyttää 
ongelmanratkaisussaan ihmistä apunaan. Nämä ominaisuudet vaikuttavat koiran oppimiseen ja 
koulutettavuuteen sekä voivat vaikuttaa myös mahdollisen ongelmakäytöksen syntyyn. 

Testistä riippumatta, jalostuksellisesta näkökulmasta olisi tärkeää, että testeihin osallistuisi 
mahdollisimman erilaisia yksilöitä, testattavien määrä olisi hyvässä suhteessa rekisteröintimääriin, 
sekä erityisesti, että jalostukseen käytettävät bordercolliet testattaisiin. Jalostustyön ohjaamisen 
kannalta olisi hyödyllistä, jos myös jalostusyksilön lähisukulaisia ja erityisesti jälkeläisiä testattaisiin. 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

Alkuperäiset rodunomaiset käyttäytymistarpeet 

Paimenkoiralta vaaditaan sitkeyttä ja luonteenlujuutta, jotta se pystyy selviytymään fyysisesti 
raskaasta työstä. Sen on oltava nöyrä ohjaajalle mutta samalla tinkimätön ja vahva paimennettavia 
eläimiä kohtaan. Edellä mainitut luonteeseen ja fyysisyyteen liittyvät ominaisuudet ovat hyödyllisiä ja 
haluttuja harrastuslajeissa ja työkäytössä. 

Bordercollielle rodunomaista on voimakas miellyttämisenhalu sekä halu työskennellä ja tehdä 
yhteistyötä ohjaajan kanssa. Tätä tarvetta pystyy täyttämään paimennuksen lisäksi monissa eri 
harrastuslajeissa. Rodulle tyypilliset paimentamiseen liittyvät taipumukset, kuten silmänkäyttö tai 
kokoamiskäytös eli flänkkäys, saattavat toisinaan tuottaa haasteita arjessa ja harrastuslajeissa. 

Paimennus- ja harrastuskäyttö 

Bordercollie on maailman käytetyin paimenkoirarotu. Rodun kotimaassa sekä muissa suurissa 
lammastalousmaissa bordercollieiden paimennusominaisuuksia mitataan niin tilan töissä kuin 
paimennuskilpailuissakin. Työkäytössä olevat bordercolliet auttavat lammas- ja nautatiloilla päivittäin 
eläinten siirroissa ja nykyiset paimennuskokeet myös perustuvat aitoihin työtehtäviin. Suomessa 
paimennusharrastus sekä -kilpaileminen ovat nostaneet suosiotaan mikä näkyy koekäyntien sekä 
saavutettujen tulosten määrän selvänä kasvuna. 

Paimennuksen lisäksi bordercollie on tuttu näky myös palveluskoira-, pelastuskoira-, tottelevaisuus-, 
rally-toko- ja vesipelastuskokeissa sekä agility-, koiratanssi- ja valjakkohiihtokilpailuissa. Lisäksi 
bordercollieilla on yksittäisiä koekäyntejä myös metsästyskoirien jäljestyskokeissa ja 
rekikoirakokeissa. Nopeutensa ja työskentelyhalukkuutensa vuoksi bordercollie on yksi 
suosituimmista roduista nimenomaan tottelevaisuuskoulutuksessa ja agilityssa. (Taulukko 8) 

Tarkasteltaessa vuosina 2014 ja 2015 syntyneitä koiria, nähdään, että luonnetestissä on käynyt 66 ja 
39 koiraa ja MH-kuvauksessa käynyt 27 ja 6 koiraa. Vastaavasti paimennuskokeen alokasluokassa on 
käynyt 72 ja 50 koiraa. Vuosien 2014-2015 rekisteröintimääriin (524 ja 491) suhteutettuna em. 
lukemat ovat varsin vähäiset, kun halutaan tietoa populaatiosta erityisesti alkuperäisiä 



 

30 

 

käyttöominaisuuksia ja laukausvarmuutta ajatellen. Rotuyhdistyksen tavoitteena onkin aikaisempaa 
kattavampi osallistujamäärä luonnetesteihin ja MH-luonnekuvauksiin näitä myös itse järjestämällä. 

Suomalaiset bordercolliet ohjaajineen ovat tuttu näky niin kansallisissa mestaruuskisoissa kuin 
kansainvälisen tason kilpailuissakin. Koirakoilla on lukuisia yksilötason mestaruuksia ja mitalisijoja niin 
tottelevaisuuskokeissa kuin agility- ja koiratanssikilpailuissakin. Lisäksi Suomella on useita 
joukkuemestaruuksia ja mitalisijoja kansainvälisellä tasolla, ja agilityn maksiluokan sekä tokon 
maajoukkueet ovat koostuneet valtaosin tai jopa kokonaan bordercollieista. Bordercolliet ovat 
edustaneet Suomea myös palveluskoirien Pohjoismaiden mestaruuskisoissa (NOM), joissa yhdistyksen 
tietojen mukaan ensimmäiset kultamitalit suomalaiselle bordercollielle tuli viestistä ja hausta vuonna 
1998. 

Tuloksia tehneiden harrastajamäärien vähentymisestä huolimatta bordercolliet ovat edelleen 
tottelevaisuuden huippuosaajia. Tottelevaisuuskokeiden SM-kilpailuissa vuosina 2011-2018 kaikki 
SM-palkintosijat ovat menneet bordercollieille, vuonna 2010 ja 2019 kulta- ja pronssisijat. 
Palveluskoirien SM-kisoissa bordercollieiden menestyksekkäät vuodet ovat olleet 2015 ja 2016, jolloin 
arvokisamitaleja saavutettu eniten. 

Koiratanssikilpailuiden virallistuttua kaikki HTM-ohjelman mestaruudet vuosilta 2010-2019 ovat 
menneet bordercollieille lukuun ottamatta vuosia 2015 ja 2016, joista jälkimmäisenä kisan kyllä voitti 
bordercollie mutta SM-arvoa ei jaettu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Mestaruudet on jaettu 
käytännössä kahden-kolmen bordercollien kesken viimeisen kymmenen vuoden ajan.  

Vuoden 2018 alusta agilityn säkäluokkauudistuksen myötä bordercollieita on nähty SM-palkintosijoilla 
kahdessa säkäluokassa (maksi ja pikkumaksi). Vuonna 2018 bordercollie voitti ensimmäisen kerran 
SM-kultaa myös medi-luokassa. (Taulukko 9) 
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Taulukko 8. Pääasialliset koelajit sekä käyttötulos- ja koiramäärät Suomessa vuosina 2010 – 2019 

 

 

tulokset koiria tulokset koiria tulokset koiria tulokset koiria tulokset koiria tulokset koiria tulokset koiria tulokset koiria tulokset koiria tulokset koiria

Agility 9830 1360 12151 1604 14136 1984 16547 2118 16639 2240 19854 2586 21934 2378 21200 1743 23304 2163 22396 1949

Rallytoko 0 0 0 0 0 112 64 510 235 682 328 888 407 895 372 1016 416

Toko 1090 687 1231 731 1398 864 1552 934 1455 848 1402 844 1080 623 989 601 859 475 868 552

Paimennus 108 84 99 82 112 91 139 105 226 172 320 196 415 256 454 265 437 272 419 285

Koiratanssi 0 0 13 11 13 11 15 10 26 14 13 9 28 17 24 15 35 21 32 24

Koiratanssi FS 1 1 11 9 15 11 18 11 32 15 14 9 16 12 12 8 24 15 21 15

Valjakkohiihto 15 5 14 6 3 2 11 7 3 3 17 11 17 9 18 11 30 13 32 18

Vesipelastuskoe 23 20 20 15 16 12 22 16 35 27 48 29 48 34 57 37 56 34 51 33

BH 57 57 61 60 70 70 70 69 70 70 60 60 56 56 62 62 54 54 52 52

Palveluskoirakoe 223 181 279 213 269 198 258 207 263 210 232 184 166 151 214 185 151 125 161 140

Pelastuskoirakoe 9 8 13 11 11 11 7 7 9 7 20 17 21 21 27 26 15 12 23 21

Kansainväl. erikoisjälkikoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Kansainväl. pelastuskoirakoe 5 5 4 4 3 3 1 1 2 2 4 4 11 8 10 9 6 6 1 1

Metsästyskoirien jäljestämiskoe 3 3 2 2 3 3 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 8 7 3 3

Rekikoirien käyttökoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

2016 2017 2018 20192010 2011 2012 2013 2014 2015
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Taulukko 9. SM-kilpailumenestys käyttökokeissa vuosina 2010 – 2019. Agilityn ja valjakkohiihdon kohdalla suluissa esitetään luokka, jossa SM-arvo on 
saavutettu. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PK-viesti SM3 SM2

PK-haku SM1, SM2 SM2, SM3 SM3 SM1, SM3 SM2 SM3 SM2, SM3

PK-jälki SM1 SM1, SM2, SM3 SM1 SM1, SM2 SM1, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM3 SM1, SM2 SM1 SM1

PK-etsintä SM1 SM1 SM2 SM1 SM1 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2, SM3 SM2, SM3

IPOR-haku SM2, SM3 SM2,SM3

Valjakkohiihto SM1 (t), SM3 (B-
m)

SM2 (n) SM1 (n), SM3 (m) SM3 (n), SM3 (m) SM2 (n)

Agility SM1, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2 SM1, SM3 SM1, SM2 SM1, SM2, SM3 SM2, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2 (L);    
SM1, SM2, SM3 

(SL); SM1 (M)

SM1, SM2 (L); 
SM1 (SL)

Toko SM1, SM2 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2, SM3 SM1, SM3

Rallytoko - - - - SM3 SM3 SM3

Koiratanssi-HTM SM1, SM3 SM1 SM1, SM2 SM1, SM2 SM1, SM2 SM2, SM3 ei jaettu SM1, SM3 SM1, SM2 SM1

Koiratanssi-FS SM2 SM1, SM2 SM1 SM1 SM1, SM2 SM1, SM2, SM3 SM1, SM2
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Kotimaisia valionarvoja bordercollieilla on palveluskoirakokeista, rally-tokosta, tottelevaisuuskokeista, 
agilitysta, vesipelastuksesta, paimennuksesta sekä koiratanssista. Valionarvoja on saavutettu useista 
eri lajeista myös ulkomaita myöten. 

Vuonna 2015 oli tottelevaisuuden osalta huippuvuosi, jolloin Suomen tottelevaisuusvalion arvon 
saavutti peräti 23 koiraa, Pohjoismaiden tottelevaisuuden arvon 10 koiraa ja muita ulkomaisia 
tottelevaisuusvalion arvojakin kertyi peräti 22 kpl. 2016 vuonna sen sijaan on saavutettu Suomen 
käyttövalion arvoja peräti 14 kpl, joka on huomattavasti enemmän kuin muina vuosina. Vuosi 2019 oli 
agilityn huippuvuosi: sekä hyppy- että agilityvalion arvoja saavutettiin ennätysmäärät. Samana vuonna 
ensimmäinen bordercollie on saavuttanut myös vetovalion arvon.  

Taulukko 10. Valiotittelit vuosina 2010 – 2019. 

 
 

Työ- ja virkakäyttö 

Suomen poliisi sekä rikosseuraamuslaitos ovat käyttäneet bordercollieita huumausaineiden 
etsinnässä ja ensimmäiset bordercolliet toimivat poliisin avustustehtävissä 2000-luvun alussa. 
Rajavartiolaitoksella on toiminut ainakin yksi bordercollie huumausaineiden ja henkilöiden etsinnässä 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Suomen käyttövalio 6 8 6 4 2 3 14 3 4 3
Suomen tottelevaisuusvalio 20 14 27 30 14 23 17 15 19 12
Suomen agilityvalio 18 19 30 24 18 18 31 34 19 45
Suomen hyppyvalio 8 19 17 21 7 19 17 20 18 36
Suomen koiratanssivalio - HTM 1 1 1 2 1
Suomen koiratanssivalio - FS 1 3 1 1
Suomen vetovalio 1
Suomen vesipelastusvalio 1 2 3 1
Suomen rallytokovalio 1 3 8 8 9
Suomen paimennusvalio 1 3 2 2
Suomen jäljestämisvalio 1 1
Ulkomainen tottelevaisuusvalio 19 15 6 6 17 22 13 6 3 6
Ulkomainen agilityvalio 1 3 2 2 1 1 1 2 2
Ulkomainen hyppyvalio 2 1 1 1 2 1 2 2
Ulkomainen koiratanssivalio - HTM 4 2
Ulkomainen koiratanssivalio - FS 1 2 2 1
Ulkomainen vesipelastusvalio 1
Ulkomainen jäljestämisvalio 1 1
Ulkomainen käyttövalio 1 1
Ulkomainen rallytokovalio 1
Pohjoismaiden agilityvalio
Pohjoismaiden tottelevaisuusvalio 8 7 2 1 10 2 1 2
Pohjoismaiden koiratanssivalio - HTM 2 1
Pohjoismaiden koiratanssivalio - FS 1 1
Kansainvälinen agilityvalio 2 1
Kansainvälinen tottelevaisuusvalio 1 1
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ajoneuvoista. Lisäksi bordercollieita toimii poliisin ja pelastuslaitoksen apuna kadonneiden 
henkilöiden etsinnöissä pelastuskoirien hälytysryhmissä sekä kadonneiden lemmikkien etsinnöissä 
etsijäkoirissa. Bordercollien sinnikkyys ja työskentelyhalukkuus ovat hyödyksi pitkäjänteisessä 
etsintätyössä ja sopivan kokonsa sekä terveen rakenteensa vuoksi bordercollien kanssa on helppo 
liikkua erilaisissa etsintäympäristöissä. 

Muutokset viimeisen 10–15 vuoden ajalta 

Kennelliiton alaisten paimennuskokeiden tulosmäärät ovat kasvaneet selvästi viimeisten vuosien 
aikana ja vuosien 2010-2019 välillä tulosmäärät ovat nelinkertaistuneet (taulukko 8). Erityisesti 
voittajaluokan tulosmäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa ja niiden myötä myös valionarvoon 
oikeuttavia tuloksia on saavutettu useita viimeisten vuosien aikana. Tämä kertoo koelajin 
kehityksestä, harrastajamäärien kasvusta sekä tavoitteellisuudesta paimennusharrastuksessa ja 
kilpailemisessa. Paimennusominaisuuksien huomioiminen ja säilyttäminen jalostuksessa onkin 
erityisen tärkeää. 

Agilityssa säkäluokkauudistuksen myötä 2018 astui voimaan viisi eri säkäluokkaa, jolloin alle 50 cm 
säkäkorkeudeltaan olevat bordercolliet saivat mahdollisuuden siirtyä kisaamaan ns. 
pikkumaksiluokassa aikaisempaa matalammilla rimoilla. Myös agilityn mediluokassa kisaa muutamia 
bordercollieiksi pieniä koiria (säkä alle 43cm). Vuoteen 2015 asti agilityssa tuloksia tehneiden 
bordercollieiden määrä on ollut vuosittain nousussa. Sittemmin absoluuttinen kisoissa käyvien koirien 
määrä on laskenut mutta kisatulosten määrä on jopa hienoisessa nousussa. Yhtenä syynä tähän lienee 
edellä mainittu säkäluokkauudistus, joka on mahdollistanut tulosten keräämisen yhdellä koiralla 
kahdesta eri säkäluokasta (pikkumakseista ja makseista). Samalla myös valioituminen on helpottunut 
aikaisemmasta ja tämä näkyykin hyvin valiotaulukossa (taulukko 10).  

Rally-toko virallistettiin lajina vuonna 2014, jolloin 64 bordercollieta oli saavuttanut rallytuloksen. 
Sittemmin rally-toko on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta, tuloksia tehdään kasvavalla tahdilla ja 
kisaavien bordercollieiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2019 tehtyjä tuloksia oli kertynyt jo 
yli tuhat ja niitä oli tekemässä reilu 400 bordercollieta. Taulukosta 8 nähdään, että tottelevaisuuden 
suosio niin tehtyjen tulosten ja kisaavien koiramäärienkin valossa näyttää vähentyneen rally-tokon 
virallistumisen myötä vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi syynä tokon suosion laskuun lienee kesällä 2015 
voimaan tulleet uudet koesäännöt.  

Palveluskoiralajien suosio on hiipunut kokonaisuudessaan Suomessa ja tämä näkyy myös tuloksia 
tehneiden bordercollieiden määrässä. Vuosi 2011 oli tehtyjen tulosten suhteen huippuvuosi, liki 300 
tulosta, joita oli tekemässä 213 koiraa. Sittemmin tehtyjen tulosten määrä on vuosittain vaihdellut 
kahdensadan molemmin puolin. Samassa suhteessa on muuttunut myös pk-tuloksia tehneiden 
bordercollieiden määrä, joka oli matalimmillaan vuonna 2018 (vain 125 koiraa). Vuosi 2019 sen sijaan 
näyttää hienoista nousua harrastajakunnassa, kun pk-tuloksia tehneitä bordercollieita on ollut 140 kpl.  

Koska bordercollie on fyysisestä työnteosta nauttiva, periksiantamaton ja useimmiten myös kova 
juoksemaan, on valjakkohiihdon suosio kasvanut harrastajien keskuudessa. Kilpailevien koirien 
määrässä nähdään kasvua vuodesta 2015 alkaen ja aivan viime vuosina koetuloksia on alkanut kertyä 
aikaisempaa enemmän. 
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4.2.6 Käyttäytyminen arjessa 

29.11.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana jalostustoimikunnan luomaan Arkikäyttäytymiskyselyyn (Liite 
1) saatiin vastauksia 910 kappaletta (uroksia 46,2 % ja narttuja 53,8 %). Näistä koirista lähes 60% asuu 
lähiöiden kaltaisissa keskittymissä, reilut 30% maaseudulla ja alle 10% kaupungeissa. 

Suurimmaksi osaksi bordercollie koetaan arjessa helpoksi koiraksi, jonka kanssa on hyvää elää, olla ja 
matkustaa. 72 % vastaajista on arvioinut, ettei koiralla esiinny arkielämää haittaavaa vilkkautta 
koskaan. Noin 10 %:ssa tapauksista ympäristö vaikuttaa koiran häiriöherkkyyteen ja vilkkauden 
esiintymiseen. Kotona rauhoittumisen haasteita ilmenee 4,7 %:lla. Useammassa avoimessa 
vastauksessa koiran kuvaillaan kiihtyvän jossakin tietyssä arkielämän tilanteessa esim. ulos lähtiessä, 
autossa/treenikentän laidalla odottaessa tai perheen toisen koiran kanssa treenattaessa. 5,9 % 
koirista häiriintyy myös treenitilanteessa ympäristöstään. 

Yleisin erityisjärjestelyn tarve on koiran tilan rajaaminen jätettäessä koira yksin kotiin. Noin joka 
kymmenennellä kyselyyn vastanneiden koirista esiintyi ainakin ajoittain haasteita yksinoloon liittyen: 
ääntelyä, irtaimiston tuhoamista tai sisälle virtsaamista tai ulostamista. Rajata täytyy sekä koiran tilaa 
että ruokia ja esineitä pois saatavilta. Yksinolo sujuu kuitenkin valtaosalla koirista ongelmitta, 94,6 % 
vastaajista on arvioinut koiran nukkuvan / olevan rennosti yksin jätettäessä. 

Bordercolliet suhtautuvat suurimmaksi osaksi niin vieraisiin koiriin kuin ihmisiinkin ystävällisesti tai 
välinpitämättömästi. Bordercollieilla esiintyy kuitenkin jonkin verran ongelmia lapsiin 
suhtautumisessa joko paimennuskäyttäytymisenä, liiallisena innostumisena ja riehakkuutena tai 
pelkona lapsia kohtaan. Aggressiivista suhtautumista samaa sukupuolta oleviin koiriin esiintyy 11,2 
%:lla ja dominanssia 19,2 %:lla. Eri sukupuolta olevia koiria kohtaan luvut ovat 6% (aggressio) ja 12,6 
% (dominanssi). Odotetusti uroksilla esiintyy narttuja useammin aggressiivista suhtautumista samaa 
sukupuolta oleviin koiriin. Aggressiivinen ja dominoiva käytös on lähes aina tilannesidonnaista ja siihen 
vaikuttaa oleellisesti kohdattavan koiran / ihmisen käytös, koiran mahdolliset pelot ja kivut sekä 
ympäristö (ollaanko koiran omalla reviirillä).  

Ääniin reagointi ja paineistuminen 

Ääniarkuus alkaa useimmiten nuorena: alle 6kk iässä 17%:lla, kahteen ikävuoteen mennessä 62%:lla 
ja neljään ikävuoteen mennessä 82%:lla. Yleisimmät reagoinnin kohteet ovat ilotulitteet (53,3 %), 
laukaukset (48 %), ukkonen (36,5 %) ja työkalut (32,8 %), mutta reagointia aiheuttavat myös 
moottoroidut ajoneuvot, työkalut ja toisinaan jopa arkisiksi luettavat äänet. Bordercollie on säntillinen 
työkoira ja toisinaan työnteon nostattama vire saa koirat jättämään huomiotta pelottavat asiat ja 
koiran ollessa vapaalla ääniin reagointia esiintyy työskentelyn aikaiseen reagointiin verraten 
enemmän. Signaaliherkkänä paimenkoirana ääniin reagointi lienee osin rotutyypillistä käytöstä, mutta 
silti yllättävän moni koirista (40%) reagoi normaalia voimakkaammin ääniin vapaalla ollessaan. 
Bordercollieilla esiintyy myös jonkin verran alusta-arkuutta. 

Parhaimmillaan arki bordercollien kanssa on sujuvaa: koira toimii työssä ja harrastuksissa energisesti, 
mutta osaa rauhoittua, kun mitään ei tapahdu. Yksilöstä riippuen epäonniset tapahtumat voivat 
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vaikuttaa koko koiran loppuelämään pelkoina jotakin tiettyä tapahtumaa tai tilannetta kohtaan. Pelko 
tiettyä asiaa kohtaan voi olla paitsi opittua, myös voimakkaasti perinnöllinen ominaisuus, ja 
pelokkuuden/arkuuden yleistymistä rodussa tulee ehkäistä jalostusvalinnoilla. 

4.2.7 Lisääntymiskäyttäytyminen 
Rotujärjestö on kerännyt tietoja lisääntymiseen, synnyttämiseen ja hoivakäyttäytymiseen liittyvistä 
asioista kasvattajille suunnatun Pentueseurantalomakkeen avulla vuodesta 2011 lähtien. (Liite 2) 

Bordercollienarttujen juoksujen alkamisessa on koirakohtaisia eroja, mutta yleensä ne alkavat noin 7-
12 kk iässä. Juoksuväli on noin 5-12 kk, mutta sekin voi vaihdella rodun sisällä kuten myös samalla 
yksilöllä elämänsä aikana. 

Nartuilla ja uroksilla on pääsääntöisesti vahva lisääntymiskäyttäytyminen ja hyvä libido. 
Pentueseurannan mukaan valtaosa (n. 95%) astutuksista tapahtuu luonnollisesti. Keinosiemennystä 
käytetään usein pitkän astutusmatkan takia tai jos suunniteltu uros ei onnistu astumaan narttua. Usein 
suunnittelemattoman keinosiemennyksen syyksi oli mainittu toisen tai molempien osapuolien 
kokemattomuus ja se, että astutus ei olisi onnistunut optimaalisesti ja hyvä pentuekoko haluttiin 
varmistaa keinosiemennyksellä. Useimmissa tapauksissa uroksen tai nartun seuraava ilmoitettu 
pentue oli kuitenkin saanut alkunsa luonnollisella astumisella, jolloin astumisongelman pääsyynä 
ensimmäisessä pentueessa voidaan pitää kokemattomuutta. Bordercollieilla kuitenkin esiintyy jonkin 
verran astumisongelmia mm. uroksen varovaisuuden vuoksi ja osa uroksista saattaa kokea esimerkiksi 
omistajan läsnäolon tai astutuksessa avustamisen (esimerkiksi nartun paikoilleen tukemisen) 
painostavaksi eikä halua tämän vuoksi astua. Yksittäistapauksissa narttu ei ole antanut uroksen astua 
lainkaan. Astumisongelmia saattavat osaltaan aiheuttaa myös kokoerot.  

Ilmoituslomakkeen päivittämisen yhteydessä lokakuussa 2017 aloitettiin tietojen keräys myös emän 
hoivakäyttäytymisestä. Vastausten perusteella narttujen hoivakäyttäytyminen alkaa pääsääntöisesti 
heti synnytyksen aikana (n. 90%) ja emät hoitavat pentujaan hyvin. Vain pieni osa nartuista tarvitsi 
tukea pentujen hoidossa aluksi, mutta pidempiaikaisia ongelmia pentujen hoivaamisessa ei 
pentueseurannan tietojen mukaan ole juurikaan esiintynyt. 

4.2.8 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä 
ongelmakohdista  

Pääsääntöisesti bordercollie on arjessa rento, huomaamaton, sosiaalinen ja helppo perheenjäsen. 
Rodussa esiintyy rauhattomuutta ja hermostuneisuutta, mikä saattaa näkyä ei-toivottuna käytöksenä 
esimerkiksi yksin jäädessä, lasten seurassa tai voimakkaiden äänien seurauksena. Paimennusvietti 
saattaa suuntautua vääriin kohteisiin ja omistajien tulisikin ohjata koiran energiaa ja viettiä soveltuviin 
toimiin ja harrastuksiin. Työssä ja harrastuksissa bordercollie on vastaanottavainen, sinnikäs, valpas ja 
mukautuvainen. Joissain tapauksissa bordercollie voi olla liian herkkä tai pehmeä, jolloin ohjaajalta 
vaaditaan ymmärrystä ja rauhallista asennetta koulutuksessa, sama pätee myös vilkkaiden yksilöiden 
kohdalla. 
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Luonnetestin ja palveluskoirakokeiden käyntimäärät ovat olleet selvässä laskussa, mutta MH-
luonnekuvauksissa käytettyjen bordercollieiden määrä ei ole juurikaan noussut kompensoimaan tätä 
laskua. Näin ollen äänivarmuuden osalta testattujen bordercollieiden määrä on laskenut merkittävästi 
aikaisemmista vuosista. Luonnetestattujen bordercollieiden joukossa laukausvarmuus on myös 
laskenut, mikä on erityisen huolestuttavaa, koska voidaan olettaa, että arjessa ääniaroiksi tiedettyjä 
koiria ei todennäköisesti viedä luonnetestiin lainkaan, ja todellinen ääniarkojen määrä on 
todennäköisesti korkeampi. Tähän viittaa myös se, että Arkikäyttäytymiskyselyn perusteella vajaa 
neljäsosa koirista reagoi koviin ääniin selvästi pelokkaasti vapaalla ollessaan ja jos varautuneesti 
reagoivat lasketaan mukaan, jopa 40% bordercollieista reagoi koviin ääniin ei-toivotulla tavalla. 

Myös kokemusperäinen havainto pitkään bordercollieita kasvattaneilta tai bordercollieiden kanssa 
harrastaneilta on ollut, että liiallinen kiihkeys ja hermorakenteen heikkous on lisääntynyt rodussa. 
Lisäksi terävyys ja epäsosiaalinen käyttäytyminen muita koiria kohtaan on saattanut lisääntyä rodussa. 

Vaikka koetulokset antavat hyvää näyttöä käyttöominaisuuksista, on luonnetta jalostuksessa 
katsottava kokonaisuutena. Esimerkiksi pelkästään koiran kiihkeä, nopea tai näyttävä työskentely ei 
yksinään ole riittävä jalostuskriteeri, vaan jalostusyksilöillä tulisi olla hyvä hermorakenne ja toimiva 
luonne arjessa ja sen tulisi olla äänivarma. Jalostuksessa tulisi aina kiinnittää huomiota käytettävän 
nartun ja uroksen käyttäytymiseen ja luonteeseen siten, että koirien luonteenpiirteet tasoittavat ja 
täydentävät toisiaan eivätkä luonteen ääri-ilmiöt kuten äärimmäinen kiihkeys tai vilkkaus korostuisi. 
Ääniarkoja ja/tai vakavaa ongelmakäyttäytymistä ilmentäviä koiria ei saa käyttää jalostuksessa. 
Myöskään narttua, joka ei anna astua, tai urosta, joka ei osoita normaalia lisääntymisviettiä, ei tule 
käyttää jalostukseen. Jalostuksella pyritään tuottamaan yksilöitä, jotka pystyvät ongelmitta 
sopeutumaan arkeen ja toimimaan harrastuksissa tai työkoirina. Suositeltavaa on, että luonteen 
soveltuvuus jalostukseen varmistetaan luonnetestillä, MH-kuvauksella ja/tai käyttökokein. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat 

Taulukko 11. Rekisteröintiin vaikuttavat terveystiedot 

PEVISA- ohjelma 

Lonkkaniveldysplasialausunto 
Raja-arvo C, C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaisen kanssa, 
ikä kuvaushetkellä vähintään 12kk 

Olkanivelkuvauslausunto Ei raja-arvoa, ikä kuvaushetkellä vähintään 12kk (1.1.2023 alkaen) 

Silmätarkastuslausunto Voimassa 24kk yli 1-vuotiailla, lausunto ei vaikuta rekisteröintiin. 

Ulkomaisen uroksen käyttöön sisältyvät ehdot 

Ei PEVISA- vaatimuksia kahden ensimmäisen pentueen suhteen, joiden jälkeen PEVISA-
vaatimukset, tulosten on oltava Kennelliiton hyväksymiä 
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Lonkkaniveldysplasia 

Lonkkadysplasia on sairaus, jossa lonkkanivel on epänormaalin löysä ja reisiluun pää sekä lonkkamalja 
ovat epäyhdenmukaiset. Lonkkanivel muotoutuu kasvun aikana, dysplasia on seurausta kasvun 
häiriintymisestä. 

Lonkkaniveldysplasia altistaa nivelrikon muodostumiselle. Lonkkaniveldysplasia ei välttämättä aiheuta 
haittaa koiran jokapäiväiseen elämään, mutta useimmiten lyhentää koiran käyttöikää työhön eli 
paimentamiseen tai aktiiviseen harrastamiseen. Pahimmillaan lonkkaniveldysplasia kuitenkin 
vammauttaa koiran jo nuorena. Lonkkaniveldysplasia diagnosoidaan röntgenkuvista. 

Lonkkaniveldysplasia luokituksessa käytetään seuraavaa asteikkoa: 

A ei muutoksia 
B lähes normaali / rajatapaus 
C lievä dysplasia 
D kohtalainen (keskivaikea) dysplasia 
E vaikea-asteinen dysplasia 

Lonkkaniveldysplasia on monitekijäisesti periytyvä sairaus ja perimän lisäksi koiran lonkkanivelen 
ilmiasuun vaikuttavat ulkoiset tekijät kuten kasvuajan ruokinta, kohtuuton rasitus tai nopeakasvuisuus 
pentuiässä. Lonkkaniveldysplasia periytymisaste bordercollieilla on 0,26 eli kohtalainen, joten sen 
esiintyvyyteen voidaan vaikuttaa jalostuksessa [10].  

Paras keino pienentää dysplastisten yksilöiden osuutta rodussa on käyttää terveitä koiria jalostukseen. 
Jalostusarvoindeksit (BLUP-indeksit) auttavat jalostusvalinnoissa, koska indeksi huomioi yksilön 
kaikkien tutkittujen sukulaisten tulokset ja vähentää tuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden 
vaikutusta. Siinä missä lonkkaniveldysplasia-aste kuvaa koiran omaa ilmiasua eli fenotyyppiä, BLUP-
indeksi antaa ennusteen eläimen genotyypistä eli perinnöllisestä jalostusarvosta tietyn ominaisuuden 
suhteen. Rotuun nähden genotyypiltään keskiarvoinen koira saa tuloksen 100. Mitä suurempi indeksi 
on, sitä parempi koira on genotyypiltään. Indeksin varmuuteen vaikuttaa kuvattujen lähisukulaisten 
määrä.   

Bordercollien lonkkanivelten keskiarvo on ollut 2010-2017 syntyneillä 0,55 (0=A, 1=B) eli A:n ja B:n 
välimaastossa. Kuitenkin 2015-2017 syntyneillä lonkkanivelten keskiarvo on ollut hieman heikompi 
0,66. Vuosina 2014-2017 syntyneissä A-lonkkaisten osuus on laskenut neljällä prosenttiyksiköllä (55% 
→ 51%), kun B-lonkkaisten osuus on taas kasvanut kolmella prosenttiyksiköllä (30% → 33%), kun 
verrataan v. 2010-2013 syntyneiden tuloksiin. 
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Taulukko 12. Vuonna 2010-2018 syntyneiden lonkkaniveltulokset 

 

* Tutkittujen koirien määrien keskiarvoon ei otettu vuotta 2019 mukaan, sillä sinä vuonna syntyneitä 
koiria ei ole ehditty tutkimaan kattavasti nuoresta iästä johtuen. 

Tavoite: A- lonkkaisten osuus rodussa pysyy yli 55%. Vakava-asteinen lonkkaniveldysplasia (D- ja E- 
asteet) pysyy harvinaisena sairautena ja lonkkaniveldysplasian kokonaisesiintyvyys (C-E asteet) alle 
15%. Vähintään 65% kannasta kuvataan lonkkanivelten osalta. 

Suositus: PEVISA-ohjelman ehtojen lisäksi yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulisi olla 
astutushetkellä vähintään 101. 

Osteokondroosi 

Osteokondroosi (OC) on nivelen kasvuhäiriö, joka bordercollieilla esiintyy useimmiten olkanivelessä 
(94%), mutta voi muodostua myös esim. kyynär-, polvi- tai kinnerniveleen. Sairauden muotoa, jossa 
niveleen kehittyy rustoläppä tai irtopala, kutsutaan nimellä osteochondritis dissecans eli OCD. 
Sairauden arvellaan olevan monitekijäinen eli ilmiasuun vaikuttavat perinnöllisen alttiuden lisäksi 
todennäköisesti myös ympäristötekijät kuten kasvuiän ravinto ja fyysinen rasitus.  Suomalaisen 
eläinlääketieteen lisensiaatintyön perusteella esiintyvyys suomalaisilla bordercollieilla on vähintään 
2,5-3,8%, todennäköisesti suurempikin [11]. Osteokondroosin esiintyvyys bordercollieilla on siis 
vähintään yhtä suuri kuin lonkkaniveldysplasian vakavampien muotojen (D-E), jonka esiintymistä 
pyritään vähentämään bordercollieilla PEVISA-ohjelman turvin. 

Ostekondroosi ilmenee kasvuikäisillä koirilla keskimäärin 7kk iässä (vaihteluväli noin 4-8 kuukautta) 
etujalan ontumisena ja se on yleisempää uroksilla. OCD vaatii leikkaushoitoa irtopalan poistamiseksi 
ja tulokset ovat paremmat, mitä nopeammin oireiden alkamisen jälkeen leikkaus suoritetaan. 
Leikkauksen jälkeen koirat usein pystyvät palaamaan harrastusten pariin, mutta OCD:hen liittyy myös 
myöhemmin kehittyvät nivelrikkomuutokset. 

Osteokondroosi onkin merkittävin luustosairaus bordercollieilla sekä esiintyvyytensä että 
vaikutustensa osalta. SBCAK ry:n ylläpitämässä Terveystietokannassa on lista OC- ja OCD-sairaista 

Vuosi Syntyneitä A B C D E

Yhteensä 
tutkittu 

(%)
2010 411 56 % 31 % 10 % 3 % 0 % 67 %
2011 460 59 % 28 % 9 % 3 % 0 % 69 %
2012 456 53 % 28 % 16 % 2 % 1 % 68 %
2013 468 53 % 31 % 10 % 5 % 1 % 68 %
2014 507 57 % 28 % 13 % 3 % 0 % 65 %
2015 464 52 % 27 % 15 % 5 % 1 % 66 %
2016 539 44 % 38 % 13 % 6 % 0 % 65 %
2017 496 49 % 37 % 13 % 2 % 0 % 58 %
2018 508 60 % 28 % 10 % 2 % 0 % 42 %
keskiarvo 2010-2018 53 % 31 % 12 % 3 % 0 % *66%
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yksilöistä. 01/2020 tilastossa on 129 yksilöä, joilla on todettu OCD. Tietokantaan kerätään tietoja 
kaikista osteokondroosin muodoista, vaikka nimi tarkkaan ottaen viittaakin vain sairauden 
vakavimpaan irtopalamuotoon. Terveystietokantaan ilmoitettujen OCD-tapausten määrä on 
todennäköisesti huomattavasti todellista määrää pienempi, sillä tietokanta pohjautuu sairaiden 
koirien omistajien avoimuuteen ja omaan aktiivisuuteen. 

Kennelliiton hallitus on hyväksynyt pitkään bordercollieharrastajien parissa odotetun olkanivelten 
osteokondroosin virallisen lausuntaohjeen ja virallisten OC-lausuntojen tallentaminen 
jalostustietojärjestelmään on aloitettu vuoden 2021 alussa. 

Tavoite: Osteokondroosin määrä rodussa ei yleisty ja mikäli tehokkaita seurantamenetelmiä saadaan 
käyttöön (virallinen olkanivellausunto), pyritään tietoa käyttämään esiintyvyyden pienentämiseen 
seuraavien sukupolvien aikana. 

Suositus: Jalostuskoiran olkanivelet kuvataan virallisesti osteokondroosin osalta (PEVISA 1.1.2023 
alkaen). Nivelistään osteokondroosi-sairasta koiraa ei käytetä jalostukseen. Kaksi tai enemmän 
osteokondroosi-sairasta jälkeläistä eri kumppaneille jättänyttä koiraa ei suositella käytettäväksi enää 
jalostukseen. Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, jolla on lähisuvussaan useita 
osteokondroosi-sairaita yksilöitä. 

Perinnölliset silmäsairaudet 

Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Jos tutkimus on tehty alle vuoden ikäiselle koiralle, 
on lausunto voimassa 12 kuukautta. Silmäpeilatuista bordercollieista 95%:lla ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia. 

Taulukko 13. Vuosina 2010-2019 syntyneiden silmätarkastustulokset 

Vuosi Syntyneitä Terveitä  Tutkittu 
2010 411 94 % 82 % 
2011 460 94 % 85 % 
2012 456 94 % 85 % 
2013 488 91 % 75 % 
2014 508 94 % 77 % 
2015 464 95 % 72 % 
2016 539 97 % 72 % 
2017 496 97 % 64 % 
2018 509 97 % 61 % 
2019 479 100 % 54 % 

Keskiarvo 
2010-2017   95 % 75%*  
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*Tutkittujen koirien keskiarvosta on jätetty vuosi 2019 pois, sillä kaikkia vuonna 2019 syntyneiden 
koirien tuloksia ei ole ehditty kirjaamaan KoiraNet -jalostustietojärjestelmään (tiedot kerätty 
11.1.2020). 

CEA 

CEA eli collie eye anomaly on erityisesti collie-sukuisilla roduilla esiintyvä silmäsairaus. CEA ilmenee 
yleensä molemmissa silmissä, mutta muutokset voivat olla kummassakin silmässä erilaisia. Vika on 
synnynnäinen ja kohdistuu silmän kovakalvon ja suonikalvon sikiöaikaiseen muodostumiseen. CEA:n 
voi todeta silmäsairauksiin erikoistunut eläinlääkäri silmänpohjatutkimuksessa. Koirat pitäisi tarkastaa 
jo 6 - 10 viikon ikäisinä, koska myöhemmin pigmentti voi peittää CEA:n (koira on silti sairas aikuisena). 
CEA ei ole etenevä vika. CEA-muutoksia voi esiintyä eri asteisina ja vakavimmillaan se voi johtaa 
verkkokalvon irtautumiseen ja sokeutumiseen. CEA on autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä 
sairaus [12]. CEA:n eri muotoja on todettu silmäpeilauksessa vuosina 2010-2019 yhteensä 16. 
Geenitestien ansiosta CEA-sairaiden koirien syntyminen on vältettävissä. 

Distichiasis / ektooppinen cilia/Caruncular trichiasis  

Poikkeavat ripset tai karvat silmien ympärillä ovat yleisimpiä bordercollieilla todettavista 
perinnöllisistä silmämuutoksista. Distichiasis tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä, jotka tulevat ulos joko 
normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen 
cilia). Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon 
sisänurkan päälle ärsyttäen silmää. Ylimääräisiä ripsiä voi esiintyä sekä ylä- että alaluomissa, ja 
tavallisesti molemmissa silmissä. 

Ylimääräiset ripset eivät aina aiheuta harvalukuisina ongelmia, mutta runsaslukuisena ne aiheuttavat 
silmän sarveiskalvon ärtymistä, sarveiskalvohaavoja, silmän siristystä, punoitusta ja lisääntynyttä 
kyynelvuotoa. Selkeästi yleisin näistä on distichiasis, jota on todettu 65 koiralla vuosina 2010-2019.  

Muut silmäsairaudet 

Bordercollieilla todetaan keskimäärin muutamia tapauksia vuodessa perinnöllistä kaihia, 
kyynelkanavan poikkeavuuksia, sarveiskalvon dystrofiaa, verkkokalvon kehityshäiriötä (RD), PPM-
muutoksia sekä PHTVL/PHPV-muutoksia. Perinnöllistä kaihia ei tule sekoittaa vanhuusiän kaihiin. 
Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja voi johtaa sokeutumiseen jo nuorella iällä.  
Sarveiskalvon dystrofialöydökset bordercollieilla ovat useimmiten lieväasteisia paikallisia 
rasvakertymiä sarveiskalvolla eikä lievillä muutoksilla ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Myös RD-
muutokset ovat useimmiten lieväasteisia multifokaalisia muutoksia ja samoin PHTVL/PHPV-
muutokset ovat useimmiten lieviä asteen 1 muutoksia. 

Bordercollieilla on todettu harvakseltaan PPM:n osalta sekä lieviä iris-iris -muutoksia että vakavampia 
iris-linssi -muutoksia, joilla voi olla vaikutusta koiran silmän linssin toimintaan ja näkökykyyn. 

PRA eli progressiivinen retinan atrofia on verkkokalvon etenevä surkastuma, joka edetessään johtaa 
koiran sokeutumiseen. 2010-luvulla Suomessa on raportoitu yksi epäilyttävä PRA-diagnoosin saanut 
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bordercollie. Ranskalaisen tutkimuksen mukaan bordercollieilla esiintyy sukupuoleen sidottua eli X-
kromosomaalista muotoa olevaa PRA:ta.[13] 

Tavoite: Geenitestejä hyödyntämällä estetään CEA-sairaiden pentujen syntyminen. Erilaisten 
silmämuutosten yleisyyttä rodussa seurataan, ja jalostusvalinnoilla pyritään ehkäisemään 
silmämuutosten yleistyminen sekä vakavista silmäsairauksista kärsivien koirien syntyminen.  

Suositus: Pentueet peilataan virallisesti 6-10 viikon iässä. Kaikki koirat tulisi silmäpeilata aikuisena 
vähintään kerran. Yhdistelmästä vähintään toinen yksilö on todettu geneettisesti CEA -normaaliksi. 
Lievän distichiasis/trichiasis-diagnoosin saanutta oireetonta koiraa voidaan käyttää jalostuksessa 
yhdessä tervesilmäisen parituskumppanin kanssa. Perinnöllistä kaihia sairastavaa koiraa tai koiraa, 
jolla on muita vakava-asteisia silmämuutoksia (esim. ektooppinen cilia, oireileva distichiasis/trichiasis) 
ei tule käyttää jalostukseen. PRA-sairasta tai varmaa PRA-kantajaa (sairaan koiran jälkeläistä) ei tule 
käyttää jalostukseen. Jos koiralla on todettu lieviä poikkeavuuksia silmäpeilauksessa, tulee koira 
yhdistää vain tervesilmäiseen kumppaniin. 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat 

Epilepsia 

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö. Epilepsia voidaan 
jakaa kahteen päätyyppiin: primaarinen eli idiopaattinen epilepsia ja sekundaarinen eli 
symptomaattinen epilepsia. Sekundaarinen epilepsia on seurausta aivovauriosta, joka on voinut 
aiheutua esimerkiksi aivokasvaimesta, kehityshäiriöstä, ulkoisesta vauriosta (voimakas päähän 
kohdistunut isku), aineenvaihduntasairaudesta tai myrkytyksestä. Sen sijaan primaarinen eli 
idiopaattinen epilepsia on perinnöllistä, joskin periytymismekanismia useimpien rotujen kohdalla ei 
vielä tunneta ja se näyttäisi olevan erilainen rodusta riippuen [14]. Kohtauksien luonne vaihtelee ja 
koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai 
käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira 
kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain 
yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta 
yleistyneeksi kohtaukseksi. 

Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 –vuotiaana, mutta perinnöllinen 
epilepsia voi alkaa missä iässä hyvänsä. SBCAK Terveystietokantaan on ilmoitettu 29 epilepsiaa 
sairastavaa koiraa. Näissä tapauksissa epilepsia on puhjennut keskimäärin 2,8v iässä, vaihteluväli 3kk-
6,5v, mediaani 2,4v.  

Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Bordercollieilla suurin osa 
epilepsiatapauksista on muodoltaan kohtalaisia tai vakavia, ja vastaavat lääkitykseen melko huonosti 
[15, 16]. Etenkin nuorella iällä (alle 2v) alkanut epilepsia johtaa usein merkittävästi alentuneeseen 
elinikään, ja bordercollieiden epilepsiassa on tyypillistä kohtausryppäät ja pitkittyneet 
epilepsiakohtaukset (status epilepticus). 
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Epilepsian esiintyvyydestä bordercollieilla ei ole tarkkaa tietoa, mutta bordercollie on listattu useissa 
tieteellisissä julkaisuissa epilepsian riskiroduksi [16, 17]. Eräässä julkaisussa bordercollieita, joilla oli 
vähintään yksi epileptinen kohtaus vuoden seurantajakson aikana, oli 1,45% [17]. Kuolinsyytilaston 
perusteella epilepsiaan kuolleita tai sen vuoksi lopetettuja bordercollieita on noin 3,8% (28 koiraa) 
kaikista menehtyneiksi ilmoitetuista koirista. Keskimääräinen ikä lopetushetkellä on ollut 3,8 vuotta 
(tiedot kerätty 1/2020). Tilasto kattaa vain ne kuolinsyyt, jotka koirien omistajat ovat ilmoittaneet ja 
toisaalta kaikkia epilepsiaa sairastavia koiria ei kuitenkaan ole lopetettu. Sairauden esiintyvyyttä 
rodussa tulee seurata tarkasti ja huomioida riski jalostusyhdistelmiä suunnitellessa. 

Tavoite: Kerätään mahdollisimman tarkkaa tietoa epilepsian yleisyydestä bordercollieilla. Pyritään 
ehkäisemään epilepsian yleistymistä rodussa. 

Suositus: Sairasta koiraa ei käytetä jalostukseen. Koiraa, jonka lähisukulaisella (vanhemmalla tai 
täyssisaruksella) on eläinlääkärin toteama epilepsia ei suositella käytettäväksi jalostukseen. 
Yhdistelmää, josta sairas koira on syntynyt, ei tule uusia. Useita epilepsiaa sairastavia jälkeläisiä 
periyttänyttä koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Koiraa, jonka yksittäisellä jälkeläisellä on todettu 
epilepsia, voidaan käyttää jalostukseen harkiten erisukuisen parituskumppanin kanssa.  

Välimuotoinen lanne-ristinikama 

Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja 
perinnöllinen nikamaepämuodostuma. Sillä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lanne- että 
ristinikaman piirteitä.  Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella 
tai epäsymmetrinen (LTV3), jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. Tuloksen 
LTV4 saaneella koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä 
koirilla on 8 tai 6 lannenikamaa, bordercollieilla ja paimenkoiraryhmän koirilla yleensä 8. LTV altistaa 
lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla takaselän kivut ja 
pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. 

LTV-muutosten periytymismekanismia ei tunneta ja LTV -muutos voi ilmetä erilaisena jälkeläisillä kuin 
mitä se on vanhemmilla. Näin ollen lievimmän, LTV1 -muutoksen omaava koira voi periyttää myös 
LTV:n vakavampia muotoja, ja toisaalta LTV4 -muutoksen omaava voi periyttää LTV:n lievempiä 
muotoja tai tervettä selkää. LTV-kuvauksia on suoritettu vasta lyhyen aikaa ja virallisia LTV-tuloksia 
sekä vanhemmista että jälkeläisistä on kerääntynyt vasta vähän. Määrä ei ole vielä riittävä jotta 
voitaisiin tehdä tilastollista vertailua eri LTV-muotojen periytymisestä tai LTV-muutosten 
periytymisasteesta bordercollieilla, mutta jo nykyinen pieni aineisto osoittaa LTV-muutosten olevan 
perinnöllisiä bordercollieilla [18]. 

Virallisissa LTV-lausunnoissa tuloksen LTV0 on saanut 79% kuvatuista bordercollieista. LTV1 on 
muutoksista rodussa yleisin ja sen esiintyvyys on 16% kuvatuista. LTV2 ja LTV4 -muutoksia on todettu 
molempia 1%:lla kuvatuista ja LTV3 -muutoksia 3%:lla kuvatuista bordercollieista. 

Bordercollieiden virallisten LTV-lausuntojen määrä suhteessa kaikkiin vuosina 201-2019 syntyneisiin 
on keskimäärin 35%. LTV-lausuntojen määrä on ollut kasvussa ja eniten tähän mennessä on kuvattu 
vuonna 2016 syntyneitä (49%). 
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Välimuotoisen lanne-ristinikaman arvostelussa käytetty asteikko: 

LTV0 Ei muutoksia 
LTV1 Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2) 
LTV2 Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama 
LTV3 Epäsymmetrinen lanne-ristinikama 
LTV4 6 tai 8 lannenikamaa 
 

Taulukko 14. Vuosina 2012-2018 syntyneiden koirien selkäkuvaustulokset 

 

Tavoite: Kerätään mahdollisimman kattavaa tietoa LTV:n yleisyydestä koko populaatiossa ja 
vaikutuksesta työ- ja harrastuskoirien käyttöikään. Vähintään 55% kannasta on tutkittu LTV:n osalta. 
Pyritään ehkäisemään muutosten yleistymistä jalostuksessa.  

Suositus: Jalostuskoirat kuvataan selästään LTV:n osalta. Yhdistelmästä vähintään toisella yksilöllä on 
virallisesti lausuttu LTV0-tulos. Oireilevaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

Spondyloosi 

Spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä 
ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta joissakin 
roduissa rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla, ja se on todettu perinnölliseksi sairaudeksi. 

Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle 
koiralle. Spondyloosi on etenevä sairaus, joten puhdas selkä tai vain lievät muutokset vanhemmalla 
koiralla on jalostuksellisesti merkittävä löydös. 

Selkärankaan muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiralle vaihtelevia oireita kuten 
jäykkyyttä, ontumista ja epämääräisiä selkäkipuja. Tämä saattaa näkyä koiran haluttomuutena 
ponnistaa ja hypätä.  

  

Vuosi Syntyneitä LTV 0 LTV1 LTV 2 LTV 3 LTV 4 Kuvattuja 
2012 456 70 % 22 % 1 % 7 % 0 % 15 %
2013 468 84 % 9 % 0 % 5 % 3 % 22 %
2014 507 87 % 11 % 1 % 1 % 1 % 39 %
2015 464 78 % 16 % 3 % 1 % 2 % 46 %
2016 539 79 % 16 % 1 % 2 % 1 % 49 %
2017 496 80 % 17 % 1 % 1 % 1 % 44 %
2018 508 78 % 19 % 1 % 1 % 1 % 33 %

Keskiarvo 3438 79,4% 15,5% 1,3% 2,6% 1 % 35 %
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Spondyloosin arvostelussa käytetty asteikko: 

SP0 Puhdas, ei muutoksia 
SP1 Lievä - Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai > 3 mm piikkejä korkeintaan 3 
nikamavälissä tai saareke korkeintaan 2 nikamavälissä. 
SP2 Selkeä - Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan 2 nikamavälissä ja/tai suuria saarekkeita 
korkeintaan 2 nikamavälissä. 
SP3 Keskivaikea - Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) ja/tai suuria saarekkeita 3–7 nikamavälissä. 
SP4 Vaikea - Edellisiä vakavammat muutokset 

Spondyloosi lausunnon saaneita bordercollieita on ollut syntymävuosittain 14-70 eli 3-15% 
(keskimäärin 8%). Suomessa vuoden 2019 loppuun mennessä kuvatuista bordercollieista (391 kpl) 
lausuntona oli SP1 kahdellatoista (3%) ja SP2 kolmella (1%) koiralla. Spondyloosin suhteen terveitä oli 
96%. Vuosina 2010-2019 kuolleista kuudelle (0,8%) kuolinsyyksi on ilmoitettu spondyloosi. 

Tavoite: Seurataan spondyloosimuutosten yleisyyttä bordercollieilla selkäkuvausten yleistyessä. 

Suositus: Suositellaan kuvauttamaan jalostuskoiran selkä spondyloosin osalta virallisesti etenkin, jos 
koiralla on suvussa esiintynyt spondyloosia tai sillä on selkäoireita. SP1-3 diagnoosin saanutta koiraa 
ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Yli 5-vuotiaana kuvatulla hyväksytään lausunto SP1, mikäli se 
yhdistetään terveeksi tutkittuun koiraan. 

Kyynärniveldysplasia 

Kyynärnivelen kasvuhäiriöllä on eri muotoja. Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on 
useimmiten nivelrikko. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esimerkiksi 
lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla. Kyynärnivelen kasvuhäiriön 
periytyminen on monitekijäistä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. 

Taulukko 15. Vuonna 2010-2018 syntyneiden kyynärniveltulokset 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä tutkittu 
2010 411 96 % 3 % 1 % 0 % 66 % 
2011 460 98 % 2 % 0 % 0 % 68 % 
2012 456 97 % 2 % 1 % 0 % 68 % 
2013 468 99 % 1 % 0 % 0 % 68 % 
2014 508 98 % 2 % 0 % 0 % 65 % 
2015 464 97 % 2 % 0 % 0 % 65 % 
2016 539 98 % 1 % 0 % 1 % 65 % 
2017 496 98 % 1 % 0 % 0 % 59 % 
2018 508 98 % 1 % 0 % 1 % 42 % 

2010-2018 4310 98 % 2 % 0 % 0 % 66%* 

*Tutkittujen koirien määrien keskiarvoon ei otettu vuotta 2018 mukaan, sillä 2018 syntyneitä koiria ei 
ole ehditty tutkimaan kattavasti nuoresta iästä johtuen 
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Bordercollieilla kyynärniveldysplasia on harvinainen sairaus, muutoksia todetaan lähinnä 
yksittäistapauksina. Lievät muutokset (aste 1) ovat selvästi yleisempiä kuin vakavat muutokset (aste 2 
tai aste 3). 

Tavoite: kyynärniveldysplasia pysyy harvinaisena sairautena, jota todetaan vain yksittäistapauksina. 

Suositus: Jalostuskoirien kyynärnivelet kuvataan. Jalostukseen käytetään vain koiria, joiden 
kyynärniveldysplasia-aste on 0. 

Border collie collapse (BCC) 

Bordercollieilla on todettu rasituksensiedon alenemista, jota on alettu kutsumaan nimellä border 
collie collapse. Koirat ovat muutoin terveitä ja levossa normaaleja, mutta jo lyhyessä (10-15min) 
rasituksessa niille kehittyy koordinaatiokyvyn heikkenemistä, poikkeavaa kävelemistä sekä 
tajunnantason laskua ja jopa tajunnanmenetystä. Koira palautuu nopeasti normaaliksi kohtauksen 
jälkeen eikä oireilevilla koirilla ole tutkimuksissa todettu mitään elimistön poikkeavuuksia [19]. Syytä 
oireilulle ei tiedetä eikä sen perinnöllisyydestä ole tietoa. Oireilu vaikuttaisi tämänhetkisen tiedon 
mukaan liittyvän ympäristön lämpötilaan sekä fyysisen aktiivisuuden lisäksi henkiseen kuormitukseen. 
Saman tyyppistä oireilua (EIC, exercise induces collapse) on todettu labradorinnoutajilla, joilla taudin 
taustalta on löydetty geenivirhe ja tehty geenitesti. BCC-oireilevilla bordercollieilla ei ole kuitenkaan 
löydetty samaa geenivirhettä. Bordercollieiden oireilua tutkitaan tällä hetkellä. 

Suositus: BCC:n suhteen oireilevaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

Autoimmuunisairaudet 

Autoimmuunisairaudella tarkoitetaan tilaa, jossa immuniteetti aktivoituu epänormaalisti ja 
immuunivaste kohdistuu vaarattomiin vierasaineisiin (esimerkiksi allergiat) tai elimistön omiin 
rakenteisiin (primaariset autoimmuunisairaudet). Autoimmuunisairauksiin liittyy yleensä 
perinnöllinen alttius. [20] 

Yleisimpiä autoimmuunisairauksia ovat esimerkiksi allergiat, atopiat, kilpirauhasen vajaatoiminta, 
diabetes, immuunivälitteiset silmäsairaudet kuten keratiitti ja plasmooma, immuunivälitteinen 
hemolyyttinen anemia (IMHA), Addisonin tauti, immuunivälitteinen moniniveltulehdus, haiman 
vajaatoiminta, SLO (symmetrical lupoid onychodystrophy) ja SLE (systeeminen lupus erytematosus).  

Autoimmuunisairauksia on tullut esiin bordercollieilla niin yksittäistapauksina kuin useampina 
sairastuneina yksilöinä lähisuvun sisällä. Usein lähisukuisilla koirilla esiintyvät autoimmuunisairaudet 
eivät edusta samaa yksittäistä sairautta, vaan lähisukuisilla koirilla saattaa esiintyä useita eri 
autoimmuuniryhmän sairauksia. Autoimmuunisairaudet tulisi kuitenkin huomioida kokonaisuutena ja 
myös allergiat (esimerkiksi ruoka-aineallergiat) ja atopia tulisi tiedostaa osaksi 
autoimmuunisairauksien ryhmää. 
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Tavoite: Autoimmuunisairauksien yleisyyttä rodussa seurataan Terveystietokantaan ilmoitettujen 
tapausten avulla. Pyritään ehkäisemään autoimmuunisairauksien yleistymistä rodussa. 

Suositus: Koiraa, jonka kahdella tai useammalla lähisukulaisella (vanhemmalla, jälkeläisellä tai 
täyssisaruksella) on todettu mikä tahansa autoimmuunisairaus ei suositella käytettäväksi 
jalostukseen. Sairasta koiraa ei käytetä jalostukseen. Yhdistelmää, josta sairas koira on syntynyt, ei 
tule uusia. 

Kuurous 

Bordercollieilla esiintyy synnynnäistä sensorineuraalista kuuroutta. Päästään valkovoittoisilla koirilla 
on tutkimusten mukaan 25,3-36,3% suurempi todennäköisyys olla synnynnäisesti kokonaan tai 
osittain kuuroja verrattuna runsaspigmenttisiin koiriin. Sinisilmäisyys (molemmat silmät siniset) lisäsi 
vastaavasti kuurouden riskiä 15,1-23,9% ruskeasilmäisiin koiriin verrattuna. Merle-värisillä koirilla 
esiintyy synnynnäisen kuurouden lisäksi myös aikuisiällä alkavaa kuuroutta muun värisiä 
enemmän.[21, 22] 

Osittainen eli toispuolinen kuurous sekä heikentynyt kuulo jäävät usein huomaamatta, sillä niiden 
havaitseminen ilman eläinlääkärin suorittamaa kuulotutkimusta (BAER-testi) on haastavaa. BAER-
kuulotestauksen suorittaminen on suositeltavaa alle luovutusikäiselle pennulle, jos kuulonalenemista 
on syytä epäillä esimerkiksi pennun värityksen perusteella. 

Yleisin syy aikuisiässä ilmenevään kuurouteen on vanhuus, mutta kuuloaistielinten normaali ikään 
liittyvä rappeuma alkaa tyypillisesti vasta 8-10 vuoden iässä. Bordercollieilla on havaittu esiintyvän 
myös geneettisistä syistä johtuvaa aikuisiässä ilmenevää kuuroutta (EAOD/EOD), jossa kuulo 
heikkenee voimakkaasti jo 2-5 vuoden iässä ja koira voi kuuroutua jo nuorella iällä.[23, 24] Aikuisiän 
kuurouteen liittyen on tunnistettu riskivariantteja yhden geenin alueelta ja niistä on kehitetty 
markkeritesti. EOD on autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä sairaus, jonka tutkimuksen 
yhteydessä suomalaisesta koirien geenipankista tutkittujen näytteiden satunnaisotannalla 
riskivarianttien kantajia oli jopa 30% kannasta ja riskivarianttien suhteen sairaita/homotsygootteja 5% 
kannasta. Tutkimus bordercollieiden aikuisiän kuurouteen liittyen jatkuu edelleen muun muassa sen 
määrittämiseksi heikentyykö kaikkien homotsygoottien koirien kuulo ja missä iässä. 

Tavoite: Perinnöllisten kuulovikojen esiintyvyyttä bordercollieilla seurataan. Synnynnäisesti kuurojen 
tai EOD:n suhteen homotsygoottien/kuuroutumisriskissä olevien koirien syntymistä pyritään 
ehkäisemään. 

Suositus: Jalostusyhdistelmästä ainakin toinen on geenitestillä todettu EOD:n riskivarianttien suhteen 
terveeksi. EOD:n riskivarianttien kantaja yhdistetään vain DNA-vapaaseen koiraan. Mikäli koiralla on 
pään alueella valkovoittoisuutta erityisesti korvien ympärillä ja/tai se on sinisilmäinen, suositellaan 
BAER-kuulotutkimusta ennen mahdollista jalostuskäyttöä. Pään/korvien alueelta valkovoittoiset 
pennut tulee BAER-testata ennen luovuttamista. 
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Glaukooma ja kammiokulmamuutokset 

Glaukooma on yksi tavallisimmista sokeuden aiheuttajista aikuisella koiralla. Kammiokulmien 
epänormaali rakenne voi estää kammionesteen ulosvirtauksen ja aiheuttaa siten silmänpaineen 
nousun. Glaukoomassa eli silmänpainetaudissa akuutti silmänpaineen nousu aiheuttaa voimakasta 
kipua koiralle, ja verkkokalvon sekä näköhermon pään solut rappeutuvat. Alttius glaukoomalle 
voidaan todeta gonioskopiatutkimuksessa ahtautuneiden kammiokulmien perusteella. 

Suomessa gonioskopiatutkimuksia on tehty bordercollieille vielä harvakseltaan eikä kovin kattavaa 
tilastoa kammiokulmamuutosten yleisyydestä suomalaisessa kannassa ole. Useimmiten löydöksenä 
on normaalit kammiokulmat tai lievä kammiokulmamuutoksia, mutta joitain vakavampia 
kammiokulmamuutoksia sekä muutaman glaukooma-tapaus on myös todettu. 

Bordercollieiden glaukooman ja vakavien kammiokulmamuutosten taustalta on löydetty riskigeeni 
[25]. Varsinaisen glaukooman puhkeamiseen saattaa liittyä muitakin geenejä. DNA-testillä vapaaksi 
testatulla koiralla voi olla gonioskopiassa lieviä löydöksiä, sekundaarista glaukoomaa tai muita 
poikkeavuuksia, joten geenitesti ei korvaa gonioskopiatutkimusta. Tehdyn tutkimuksen perusteella 
tiedetään Suomessakin olevan sukuja, joissa glaukooma-riski on olemassa ja aloitettujen 
geenitestausten perusteella on taudin kantajia kannasta jo todettu. Glaukooma-tietokannan mukaan 
kansainvälisesti glaukoomaa on todettu 3 % ja taudin kantajia 26 % (6.1.2020 yhteensä 1215 tutkittua 
koiraa). Tietokantaan on kuitenkin ilmoitettu testituloksia erityisesti niistä koirista ja suvuista, joissa 
glaukoomariskiä on ennalta tiedetty olevan, ja suomalaisen MyDogDNA-testipaneelin perusteella 
glaukoomariskigeenin kantajia on vain 3%. 

Tavoite: Seurataan kammiokulmamuutosten ja glaukooman yleisyyttä rodussa. Pyritään ehkäisemään 
glaukoomaa sairastavien koirien esiintymistä 

Suositus: Jalostuskoirat tutkitaan gonioskopialla vähintään kertaalleen. Jos gonioskopiatutkimuksessa 
todetaan lievä tai kohtalainen kammiokulman epänormaali rakenne, tulisi parituskumppanin olla 
gonioskopiatutkittu ja terve. Koiraa, jolla on vakavia kammiokulmamuutoksia tai glaukooma ei tule 
käyttää jalostukseen. Mikäli jalostuskoiran lähisuvussa on todettu glaukoomaa, suositellaan 
geenitestausta. Riskigeenin kantaja tulee yhdistää vain geenitestillä terveeksi todettuun koiraan. 

Hampaisto 

Bordercollieilla on Suomessa esiintynyt jonkin verran hammaspuutoksia, hammasanomalioita sekä 
purentavikoja. Puuttuvat hampaat ovat yleensä väliposkihampaita (P1 ja P2) ja hampaita puuttuu 
yleensä vain yksi tai kaksi. Bordercollieilla esiintyy normaalista leikkaavasta purennasta poikkeavaa 
yläpurentaa, joka vakavimmillaan on nähtävissä jo pennulla ennen luovutusikää, mutta joissain 
tapauksissa kehittyy vasta myöhemmässä vaiheessa pennun kasvaessa. Purentavirheet ja 
hammaspuutokset ovat perinnöllisiä, mutta niiden tarkkaa periytymistapaa ei tunneta. 

Hammaspuutosten lisäksi bordercolliella esiintyy hampaiden hypomineralisaatiota, jonka tyypilliset 
muutokset ovat runsaat kiillevauriot jo nuorella iällä ja hampaiden voimakas kuluminen. Kuluvat 
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hampaat usein tummenevat voimakkaasti ja niitä joudutaan poistamaan. Sairaus periytyy 
resessiivisesti ja siihen on olemassa geenitesti. Sairautta esiintyy tietyissä suvuissa. [26] 

Tavoite: Purentavirheet eivät lisäänny rodussa. Hampaiden hypomineralisaation suhteen sairaita 
koiria ei synny. Tuntemalla koiran suku, tiedetään tarve mahdollisten kantajien määrittämiseen. 

Suositus: Mikäli toisella vanhemmalla esiintyy hammaspuutoksia, tulee toisella vanhemmalla olla täysi 
rotumääritelmän mukainen hampaisto. Purentavirheistä koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 
Jalostuskoirat testataan geenitestillä hampaiden hypomineralisaation suhteen, jos suvussa esiintyy 
riskiä sairauteen. Taudin kantaja yhdistetään vain DNA-vapaaseen yksilöön. 

Geenitestattavat perinnölliset sairaudet 

Bordercollieilla on todettu useita perinnöllisiä sairauksia, joiden geenivirhe tai riskigeeni on tiedossa 
ja geenitestaus mahdollista. Sairauksien vakavuus vaihtelee tappavista (TNS [27], sensorinen 
neuropatia [28]) ja merkittäviä oireita ja haittaa aiheuttavista (CEA, glaukooma, CL[29], aikuisiän 
kuurous, hampaiden hypomineralisaatio, IGS (Imerslund-Gräsbeckin syndrooma on B12-vitamiinin 
imeytymishäiriö [30]) lääkeaineyliherkkyyteen (MDR1 [31]). Esiintyvyys rodun sisällä vaihtelee. 
Geenitestien avulla on mahdollista käyttää turvallisesti sairausgeenien kantajia jalostuksessa terveisiin 
yksilöihin yhdistettynä ja näin mahdollistaa mahdollisimman laaja jalostuspopulaatio samalla, kun 
sairaiden pentujen syntyminen rodussa estetään. 

Yleisimpiä geenitestattavista sairauksista ovat CEA ja TNS (trapped neutrophil syndrome). TNS-
kantajia on todettu 8,2% testatuista ja CEA-kantajia 17,5% testatuista (MyDogDNA 2020). Nämä 
geenitestit ovat olleet käytössä jo kahden vuosikymmenen ajan. Luvut voivat olla yliarvioivia, koska 
suvun perusteella DNA-vapaita koiria ei välttämättä testata ollenkaan, jolloin ne jäävät 
laboratorioiden tilastoista pois ja osa tietokannoista perustuu omistajan ilmoitukseen. Lisäksi 
bordercollieilla on jo hyvin pitkään ollut käytössä geenitesti CL:n, mutta sen kantajien esiintyvyys 
populaatiossa on vähäisempää. 

Tuoreimpia geenilöydöksiä bordercollieilla ovat aikuisiän kuurouteen, glaukoomaan ja sensoriseen 
neuropatiaan liittyvät geenivirheet. Taulukossa 16 esitellään eri sairauksien kantajien yleisyyttä 
geenitestatuilla koirilla. Lisätietoja bordercollieiden geenitestattavista sairauksista löytyy SBCAK:n 
internet-sivuilta. 
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Taulukko 16. MyDogDNA paneelitestin eri sairausgeenien kantajien osuus geenitestatuissa 
bordercollieissa. 

Sairaus/lääke-aineallergia kantajien määrä % 
EOD 34 % 
CEA 18 % 
TNS 8 % 
IGS 6 % 
SN 3 % 
Glaukooma 3 % 
Hampaiden hypomineralisaatio 2 % 
CL <1% 
MDR1 <1% 

Tavoite: Geenitestien avulla vältetään sairaiden yksilöiden syntyminen. Eri sairausgeenien 
esiintyvyyttä (kantajien määrää) seurataan ja mikäli sairaus alkaa yleistymään, ohjataan jalostusta 
tarvittaessa tämän tiedon pohjalta. 

Suositus: Kaikki jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan tai genotyyppi on tiedossa vanhempien 
tai isovanhempien tulosten perusteella ainakin CEA:n ja TNS:n ja EOD:n osalta. Mikäli jalostuskoiran 
suvussa on esiintynyt muiden geenitestattavien sairauksien osalta sairaita tai sairausgeenin kantajia, 
on jalostuskoira syytä testata myös näiden osalta. Minkä tahansa sairauden kantaja yhdistetään vain 
saman sairauden osalta DNA-vapaaseen koiraan. 
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4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmään on merkitty vuosina 2010-2019 kuolleiden 739 bordercollien 
kuolinaika ja/tai kuolinsyy (kerätty 2/2020, taulukko 17). Bordercollie on kohtalaisen pitkäikäinen rotu 
ja yleisin kuolinsyy on vanhuus, johon kuolleiden keski-ikä on 13 vuotta 7 kuukautta. Onnettomuudet 
(tapaturmat, liikennevahingot ja petovahingot) ja sairaudet laskevat keskimääräistä elinikää (10v 2kk). 

Taulukko 17. Kuolinsyytilasto, vuosina 2010-2019 kuolleiksi ilmoitetut 

                                           

4.3.4 Lisääntyminen 

Bordercollieiden vuosittainen keskimääräinen pentuekoko on 4,7-5,7 pennun välillä, keskimääräinen 
pentuekoko oli 5,3 pentua vuosina 2010-2019. Pentueiden koot ovat pysyneet samalla tasolla kuin 
edellisten viiden vuoden aikana. 

Taulukko 18. Pentuekoko 2010-2019 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Pennut 
(kotimaiset) 365 406 391 402 448 434 425 422 433 351 

Pentueet 77 71 70 77 81 80 78 78 83 66 

Pentuekoko 4,7 5,7 5,6 5,2 5,5 5,4 5,4 5,4 5,2 5,3 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä Osuus
Hengitystiesairaus 10 vuotta 4 kuukautta 6 0,81 %
Hermostollinen sairaus 4 vuotta 7 kuukautta 35 4,74 %
     Epilepsia 28 3,79 %
Immunologinen sairaus 6 vuotta 5 kuukautta 10 1,35 %
Kadonnut 4 vuotta 0 kuukautta 4 0,54 %
Kasvainsairaudet, syöpä 10 vuotta 4 kuukautta 116 15,70 %
Kuollut ilman sairauden diagnosointia 9 vuotta 10 kuukautta 17 2,30 %
Lopetus ilman sairauden diagnosointia 12 vuotta 3 kuukautta 38 5,14 %
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 4 vuotta 7 kuukautta 10 1,35 %
Luusto- ja nivelsairaus 7 vuotta 10 kuukautta 44 5,95 %
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 7 vuotta 11 kuukautta 13 1,76 %
Muu sairaus, jota ei ole listalla 7 vuotta 5 kuukautta 37 5,01 %
Petovahinko 5 vuotta 4 kuukautta 1 0,14 %
Selkäsairaus 7 vuotta 11 kuukautta 15 2,03 %
Silmäsairaus 7 vuotta 2 kuukautta 2 0,27 %
Sisäeritysrauhasten sairaus 9 vuotta 7 kuukautta 6 0,81 %
Sydänsairaus 10 vuotta 5 kuukautta 11 1,49 %
Tapaturma tai liikennevahinko 5 vuotta 4 kuukautta 50 6,77 %
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 13 vuotta 7 kuukautta 215 29,09 %
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 8 vuotta 3 kuukautta 7 0,95 %
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 10 vuotta 2 kuukautta 102 13,80 %
Kaikki yhteensä 10 vuotta 2 kuukautta 739
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SBCAK ry on kerännyt vuodesta 2011 alkaen tietoa bordercollieiden lisääntymisestä pentueseurannan 
avulla. Pentueseurannassa kasvattajat saavat ilmoittaa tietoja astutuksista, synnytyksistä ja emän 
hoivakäyttäytymisestä pennuilla ilmenevien poikkeavuuksien lisäksi.  

Pentueseurannan mukaan ajanjaksolla 2010-2019 10,8% bordercolliepentueista on syntynyt 
kokonaan tai osittain sektiolla. Yleisimmät syyt sektioon ovat pitkittynyt synnytys/polttoheikkous sekä 
suurikokoiset tai virheasennossa olevat pennut. Jopa 18%:ssa synnytyksistä on tarvittu eläinlääkärin 
apua ja oksitosiini-lääkitystä pitkittyneen synnytyksen vuoksi 8%:ssa. Pennuista keskimäärin 3,8% 
syntyy kuolleina tai niin vakavasti viallisina, että ne lopetetaan pian syntymän jälkeen. Kivesvikaa ja 
myöhään laskeutuvia kiveksiä havaitaan bordercollieilla melko yleisesti (12,8% urospennuista). 
Kitalakihalkiot, purentaviat ja napatyrät ovat harvinaisia, pentueseurannassa käy ilmi vain muutamia 
yksittäistapauksia. Napatyrä on pentujen synnynnäisistä kehityshäiriöistä yleisin (1,2% kaikista 
pennuista)  

Pentueseurannan lisäksi bordercollieiden synnytysvaikeuksista Suomessa on tehty eläinlääketieteen 
lisensiaatin tutkielma vuonna 2019. Lisensiaatin tutkielman aineistossa synnytysvaikeuksien 
esiintyvyys bordercollieilla oli 21%, mikä on kirjallisuudessa arvioitua kaikkien rotujen 
synnytysvaikeuksien esiintyvyyttä (16%) suurempi ja myös SBCAK:n pentueseurannassa havaittua 
esiintyvyyttä (18%) suurempi. Tutkielmassa bordercollieiden keisarinleikkausten osuus synnytyksistä 
oli 16,8%, kun kaikkien rotujen keskimääräisen keisarinleikkausten osuus on 9,6%. [32] 

Tavoite: bordercolliet pystyvät lisääntymään luonnollisesti ilman eläinlääkärin apua 

Suositus: narttua, jolle on tehty keisarinleikkaus polttoheikkouden vuoksi, ei suositella käytettäväksi 
jalostukseen. Urosta, joka ei astu halukasta, tärppipäiväistä narttua, ei suositella käytettäväksi 
jalostukseen. 

Kivesvika 

Koirilla kivekset laskeutuvat nivuskanavan kautta kivespusseihin syntymän jälkeen. Normaalisti 
kivesten tulisi olla lopullisilla paikoillaan hyvissä ajoin ennen pennun luovutusikää. Koirilla kivesviasta 
puhuttaessa tarkoitetaan yleensä piilokiveksisyyttä, jolloin toinen tai molemmat kivekset ovat jääneet 
laskeutumatta kivespusseihin. Jonkinasteisena kiveksen laskeutumishäiriönä voidaan pitää myös 
myöhään laskeutunutta kivestä sekä ns. hissikivestä, jolloin kives liikkuu pitkän ajan edestakaisin 
nivuskanavan ja kivespussin välillä ja asettuu paikoilleen vasta huomattavan myöhäisessä vaiheessa. 

Kyseessä on perinnöllinen vika. On muistettava, että myös narttu voi periyttää piilokiveksisyyttä, 
vaikkei itse sitä voikaan ilmentää. Piilokiveksistä koiraa ei Kennelliiton säännösten mukaisesti saa 
käyttää siitokseen.  

Pentueseuranta (Liite 2) paljasti, että yli 12% (yhteensä 471 urosta, joista 53 yksilöllä todettu) 
urospennuista on esiintynyt viivettä kivesten laskeutumisessa eläinlääkärintarkastukseen tai 
luovutusikään mennessä.  Tämä on hieman vähemmän kuin edellisen JTO:n tarkasteluhetkellä (yli 
18%), mutta on epäselvää, onko kivesvikaisuus todellisuudessa vähentynyt rodussa vai onko tilasto 
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korjaantunut suuremman vastausmäärän perusteella. Joka tapauksessa kivesvikaisuutta esiintyy 
rodussa melko yleisesti. 

Tavoite: Seurataan kivesvikaisuuden esiintymistä rodussa ja pyritään ehkäisemään ongelman 
yleistymistä.  

Suositus: Piilokiveksisiä jälkeläisiä tuottaneita yksilöitä ei tule yhdistää. Koiraa, joka on eri 
yhdistelmissä periyttänyt enemmän kuin 20% kivesvikaisia urosjälkeläisiä, ei suositella käytettäväksi 
jalostukseen. 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

Bordercollie on alkuperäisen käyttötarkoituksensa takia rakenteeltaan ja anatomialtaan terve rotu, 
jolla ei esiinny sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavia liioiteltuja piirteitä ulkomuodossa. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Bordercollie on perusterve ja fyysisesti kestävä koirarotu.  Rodussa esiintyy kuitenkin perinnöllisiä 
luusto-, silmä-, hermosto- ja autoimmuunisairauksia. Merkittävimpiä terveysongelmia ovat 
osteokondroosi, lonkkaniveldysplasia, idiopaattinen epilepsia ja lisääntymisvaikeudet sekä 
piilokiveksisyys. 

Osteokondroosi on merkittävin luustosairaus bordercollieilla ja sen yleisyys on todennäköisesti 
vähintään samaa luokkaa kuin lonkkaniveldysplasian vakavien (D-E) muotojen. Osteokondroosin 
esiintyvyyden seuranta on erittäin tärkeää ja jalostuskoirien olkanivelet tulisi kuvata ja lausua 
virallisesti. Jalostusyhdistelmiä suunnitellessa osteokondroosiriskille suvussa esiintyvien tapausten 
pohjalta tulisi antaa merkittävä painoarvo. 

Lonkkaniveldysplasiaa esiintyy rodussa jonkin verran ja rodun keskimääräinen lonkkaniveltulos on A:n 
ja B:n välissä. Keskimääräinen tulos on laskenut hieman ja jalostuksessa tulisi pentueen vanhempien 
BLUP-indeksien keskiarvo huomioida aiempaa paremmin ja pyrkiä yhdistelmiin, joista tilastollisesti 
voidaan odottaa jalostuksellista edistymistä eli yhdistelmiin, joissa BLUP-indeksin keskiarvo on 
vähintään 101. 

Bordercollieiden selkien kuvaaminen LTV-muutosten osalta on lisääntynyt populaatiossa yleisesti sekä 
jalostuskoirilla, mutta edelleen jalostukseen käytetään melko laajasti LTV:n osalta kuvaamattomia 
koiria. Jalostukseen on käytetty jonkin verran LTV1-4 -lausunnon saaneista koiria ja osasta 
yhdistelmistä on jälkeläisiä jo kuvattu hyvällä frekvenssillä. LTV-muutokset ovat tilastojen valossa 
myös bordercollieilla perinnöllinen vika, jonka esiintyvyyden seuranta on tärkeää. Jalostusyksilöt tulisi 
kuvata LTV:n osalta ja LTV1-4 lausunnon saaneen jalostuskoiran jälkeläiset tulisi kuvata 
mahdollisimman kattavasti. 

Bordercollie on listattu epilepsian riskiroduksi tieteellisissä julkaisuissa, vaikka tarkkaa tietoa 
epilepsian yleisyydestä rodussa ei ole. Epilepsiariskiä esiintyy selvästi suvuittain ja sairauden 
lisääntymisen ehkäisy rodussa on erittäin tärkeää. Jalostusyhdistelmissä tulee huomioida epilepsian 
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esiintyminen suvussa ja pyrkiä mahdollisimman pieneen riskiin yhdistelmiä suunnitellessa. 
 
Aikuisiän perinnöllisen kuurouden yleisyys rodussa tuli ilmi vasta vuonna 2019. Geenitutkimus osoitti, 
että kantajia on 30% Suomen bordercollieista. Jalostusyhdistelmissä tulee huomioida, että vähintään 
toinen vanhemmista on testattu normaaliksi aikuisiän kuurouden suhteen. Nuorella iällä kuuroutuvien 
koirien määrä saataneen helposti minimoitua geenitestien avulla. 

4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 

Bordercollie on ulkomuodoltaan monimuotoinen rotu ja rotumääritelmässä hyväksytään varsin monet 
ulkonäköön liittyvät variaatiot. Rotumääritelmä sallii kaikki muut värit paitsi valkovoittoisuuden, 
turkin pituudelle on kaksi sallittua vaihtoehtoa (kohtalaisen pitkäkarvainen tai sileäkarvainen), korvien 
asentoina hyväksytään sekä pystyt että puolipystyt. Uroksen ihannekorkeudeksi on 
rotumääritelmässä ilmoitettu 53cm, nartuilla hieman pienempi, mutta säkäkorkeudelle ei ole 
määritelty vähimmäis- tai enimmäismittoja. Suurin osa bordercollieista on rotumääritelmän 
mukaisesti keskikokoisia, hieman korkeuttaan pidempiä, puolipitkä- tai lyhytkarvaisia, valppaan 
ilmeen omaavia paimenkoiria. Bordercollieiden rotumääritelmä on liitteenä 3. 

Värit ja värien huomioiminen jalostuksessa 

Bordercollieiden eri värimuunnokset ovat herättäneet mielenkiintoa ja joistakin väreistä on tullut 
erityisen haluttuja. Värin liiallinen merkitys jalostusvalinnoissa ei ole kuitenkaan rodun eduksi ja värin 
ei tulisi antaa ohjata jalostusvalintoja. Värin huomioiminen jalostuksessa tulisi olla pääasiassa väriin 
liittyvien terveysriskien ehkäisemistä. 

Kahden merle-värisen tai geneettisesti merleksi testatun bordercollien yhdistäminen on kielletty. 
Merle kaksinkertaisena geeninä (homotsygoottina) on niin sanotusti letaaligeeni, eli se aiheuttaa 
koiralle vakavia kehityshäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa pentu voi kuolla jo kohtuun tai syntyä 
täysin vajaakehittyneenä. Käytettäessä merleväristä koiraa jalostukseen tulisi huomioida, että tietyt 
värit voivat peittää merlekuvion alleen, jolloin ei-merlevärinen koira saattaakin olla perimältään merle 
ja siirtää näin merlegeenin jälkeläisilleen. Jos merleväristä koiraa käytetään jalostukseen 
keltaisen/australianpunaisen (e/e), soopelin (Ay) tai brindlen koiran kanssa, tulisi varmistaa, ettei ei-
merle koira ole perimältään myös merle peittävän värikuvionsa alla. Tämän voi varmistaa geenitestillä. 
Jos yhdistelmä toteutuu, siitä syntyneet keltaiset/australianpunaiset (e/e), soopelit (Ay) ja brindle 
koirat tulee joko testata merle-geenin varalta, tai käyttää jalostukseen vai varmasti ei-merlen (muut 
kuin keltaiset/australianpunaiset (e/e), soopelit (Ay) ja brindle) koiran kanssa. 

Sinisen koiran syndrooma (BDS, blue dog syndrome/CDA, color dilution alopecia) on ihosairaus, joka 
ilmenee huonokarvaisuutena, kaljuutena, kutinana ja ihon hilseilynä. Kyseistä sairautta aiheuttaa 
viallinen diluutiogeenin mutaatio, joka on peittävä suhteessa terveeseen mutaatioon. Tämä tarkoittaa 
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sitä, että jos koira on väriltään sininen (diluutio mustasta) tai liila (diluutio ruskeasta) eikä se kärsi iho-
oireista, sillä ei ole sinisen koiran syndroomaa eikä se tule periyttämään kyseistä sairautta.  

Bordercollieissa on tapana puhua valkotekijästä silloin, kun tarkoitetaan tekijää "piebald", eli 
lehmänkirjava, jossa valkoinen väritys nousee mm. takajaloissa yli polvien, rungossa voi olla vaaleita 
läiskiä tai kaulus on erittäin laaja. Harvinaisempi valkotekijäkuviointi on "extreme piebald", jota 
voidaan nimittää äärimmäiseksi valko-/lehmänkirjavaksi. Tällöin koiralla on pigmenttiä vain päässä ja 
selässä, toisinaan ei niissäkään. Valkoisen värin pään ja korvien alueella tiedetään olevan yhteydessä 
synnynnäiseen kuurouteen, joten tavanomaista laajemmat valkoisen merkit omaavan yksilön 
risteyttäminen olisi suotavaa vain mahdollisimman tumman ja tummasukuisen yksilön kanssa. 
Rotumääritelmän mukaan bordercollien ei tule olla väritykseltään valkovoittoinen. 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

Noin 35% rekisteröidyistä bordercollieista käy näyttelyssä ainakin kerran elämänsä aikana. 
Näyttelyissä käyneistä noin 60% todetaan ulkomuodoltaan laatumaininnan "erinomainen" arvoisiksi. 

Näyttelyarvosteluiden perusteella ehdottomasti yleisin ulkomuotoon liittyvä puute sekä nartuilla että 
uroksilla on ahtaat ja tehottomat takaliikkeet sekä riittämätön askelpituus. Hyvin yleisiä kritiikin 
aiheita ovat lisäksi niukat tai epätasapainoiset kulmaukset, liian pitkä tai väärin asettunut 
(luisu/pysty/jyrkkä) lantio, löysät tai epävakaat etuliikkeet sekä väärä korvien asento. Nartuilla lisäksi 
melko yleinen ongelma on liian hentoinen tai kevyt rakenne, uroksilla puolestaan tyypillisiä 
poikkeamia rotumääritelmästä ovat korkea hännän asento ja liian raskas tai vankka luusto. 

 Vuosittain noin 10% koirista on todettu laatumaininnan H tai sitä heikompi arvoiseksi. Tyypillisimpiä 
syitä H, T tai hylätty laatumainintaan ovat nartuilla ahtaat, epävakaat ja tehottomat liikkeet sekä 
riittämätön askelpituus, rotutyypin puute, liian kevyt rakenne, keskeneräisyys, epäluuloinen käytös, 
ylipaino, puutteellinen turkki ja purentavika. Uroksilla vastaavasti yleisimmät syyt H, T tai hylätty 
laatumaininnalle ovat ahtaat ja tehottomat liikkeet sekä riittämätön askelpituus, epäluuloinen tai 
aggressiivinen käytös, rotutyypin puute, liian raskas rakenne ja riittämättömät kulmaukset. 

Bordercollieilla ei ole omaa jalostustarkastusta. 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Bordercollie on olemukseltaan valpas, innostunut ja sosiaalinen. Bordercollie on kaikin puolin 
tasapainoinen koira ja sen tulee olla jäntevä, lihaksikas sekä ilmiasultaan terve. Bordercolliella on 
kokoonsa nähden hyvä keskivahva luusto sekä tasapainoiset kulmaukset, jotka mahdollistavat 
maatavoittavan liikkeen. Bordercollie on sitkeä ja kestävä ravaajatyyppinen koira ja rotumääritelmän 
mukainen tasapainoinen rakenne mahdollistaa rodun käyttämisen paimentavana työkoirana tai 
harrastuskoirana esimerkiksi agilityssa, tokossa tai palveluskoiralajeissa. Jalostuksessa on syytä 
muistaa oikean rotutyypin säilyttämisen tärkeys. 
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4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

Bordercollieiden ulkomuodossa ja rakenteessa on ollut vaihtelua jo rodun alkuajoilta lähtien, sillä 
rotua on jalostettu pääasiassa paimennusominaisuuksien perusteella ilman tiukkoja 
ulkomuotokriteereitä. Nykypäivänä ulkomuodon vaihtelua aiheuttaa myös jalostuslinjojen 
jakautuneisuus, jolloin eri linjoissa ulkomuodollisena ihanteena voidaan pitää hyvinkin eri tyyppisiä 
bordercollieita. Ulkomuodon ääripäitä sekä liioiteltuja piirteitä tulee välttää ja tärkeää on muistaa 
rodun alkuperäinen käyttötarkoitus. Rakenteen arviointiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota 
ja terveen rakenteen tärkeys tulisi myös näkyä jalostusvalinnoissa. 

Näyttelyarvosteluiden perusteella suurin ongelma liittyy huonoon liikkeeseen, jonka taustalla usein 
on epätasapainoiset kulmaukset, väärät rungon mittasuhteet sekä väärä lantion muoto ja asento. 
Rakenteen epätasapaino, ja varsinkin puutteellisesti rakentunut etuosa, altistaa koiran ylimääräiselle 
rasitukselle, joka voi ajan mittaan johtaa lihasvammoihin, nivelkipuihin ja jopa nivelrikkoon. 
Rodunomainen, tasapainoinen ja vaivaton liikkuminen on mahdotonta huonorakenteiselle yksilölle. 

Rungon vahvuudessa on bordercollieilla selvää vaihtelua, ja näyttelyarvosteluissa on usein 
huomautuksia joko liian kevyestä tai liian raskaasta rakenteesta. Bordercollien tulee olla 
mittasuhteiltaan hieman korkeuttaan pidempi, ravaajatyyppinen koira. Bordercollie ei saa antaa 
raskasta tai lyhytraajaista vaikutelmaa, eikä myöskään heikkoa tai hentoista vaikutelmaa. Matala-/ 
korkearaajaisuus ei paranna työkykyä ja matalaraajaisuudesta on haittaa rodun alkuperäisessa 
käyttötarkoituksessa. Raajaluuston tulee olla keskivoimakas, ei liian heikko eikä liian raskas. 

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN 
TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 

Ensimmäinen bordercollieiden laajempi jalostuksen tavoiteohjelma on laadittu v. 2004. Viimeisimmän 
jalostuksen tavoiteohjelma on SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 23.01.2016 ja sen 
voimassaolo päättyy 31.12.2020. Anottu lisäaika 1.1.2021-31.12.2021. 

5.1 Jalostuskoirien taso 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana (2010-2019) syntyneistä bordercollieista kaksikymmentä eniten 
jälkeläisiä saanutta urosta ja narttua on listattu taulukoissa 19-22. Uroksista puolet ovat alkuperältään 
ulkomaisia ja puolet kotimaisia. Nartuista vastaava lukema on 6 tuontikoiraa ja loput kotimaisia. 

Tilastoja tulkittaessa on huomioitava pitkä aikaväli. Osa koirista on saanut pentunsa seurantajakson 
alkupäässä, jolloin niiden jälkeläisillä on todennäköisemmin enemmän terveys- ja koetuloksia. 
Seurantajakson loppupäässä syntyneillä jälkeläisillä terveystuloksia ja luonnetestaus- tai 
käyttötuloksia tulee todennäköisesti kertymään jatkossa vielä lisää, joten tarkasteluprosentit tulevat 
muuttumaan. 
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Jalostuskoirien sekä niiden jälkeläisten tulokset on poimittu KoiraNetistä 4.1.2020. Taulukkoihin on 
kerätty jalostuskoirien omat terveystulokset sekä tiedot luonnetesti- ja MH-luonnekuvauskäynneistä, 
koelajeissa saavutetuista koulutustunnuksista ja agilityn osalta kilpailuluokasta, sekä näyttelyissä 
saavutetuista korkeimmista palkinnoista/titteleistä. Paimennustulosten osalta tiedot on kerätty 
Kennelliiton alaisista paimennuskilpailuista. Samalla tavoin on kerätty myös jalostuskoiran jälkeläisten 
tulokset ja lukumäärät siitä, kuinka moni niistä on testattu tai tutkittu luonteen osalta, sekä kuinka 
moni jälkeläisistä on kilpaillut jossain lajissa. Paimennus ja palveluskoirakokeet (PK) on laskettu 
erikseen, kohta ”muut lajit” sisältää esimerkiksi rally-tokon, tokon, agilityn, vepen, ja näissä 
tapauksissa kukin jälkeläinen on laskettu vain kertaalleen, riippumatta siitä kuinka monessa lajissa se 
on kilpaillut. Jalostuskoirien jälkeläisten osalta on kerätty tieto osteokondroosin ja epilepsian 
esiintymisestä SBCAK Terveystietokannasta, KoiraNetin kuolinsyytilastosta, yksityisistä OCD- ja 
epilepsia-tietokannoista sekä mahdollisuuksien mukaan myös kasvattajien internetsivuilta. 
Taulukoissa esitetään keräyspäivään mennessä valmistuneet terveystulokset, luonnetestaustulokset 
sekä koetulokset. 

Taulukkoon 19 on kerätty jalostuskoirien BLUP-indeksit ennen jalostusuran aloittamista sekä 1/2020 
voimassa olevat BLUP-indeksit. Vuosina 2010-2019 syntyneistä eniten jalostukseen käytettyjen 
urosten lonkkaindeksien lähtötaso on ollut hyvä; viidellätoista kahdestakymmenestä eniten käytetystä 
uroksesta indeksi oli yli 101. Osalla jalostusuroksista (myös tuontitaustaisista) BLUP-indeksi on pysynyt 
läpi jalostuskäytön melko tasaisena, mutta osalla on tapahtunut isojakin muutoksia indeksissä. Usein 
isoimmat laskut indekseissä on tapahtunut jo ensimmäisten pentueiden kuvaustietojen myötä, mutta 
jalostuskäyttöä on tämänkin jälkeen vielä jatkettu. Yhdeksällä jalostusuroksella indeksi on myös 
1/2020 tarkasteltuna yli 101. Eniten käytetyt jalostusurokset ovat olleet valtaosin A-lonkkaisia, mutta 
myös muutamia B/B- ja yksittäinen C/B-lonkkainen sijoittuu runsaimmin jalostukseen käytettyjen 
kahdenkymmenen koiran listalle. 

Jalostusurosten jälkeläisistä lonkkanivelten osalta tutkittuja on 19-96%. Rodussa keskimääräinen 
lonkkaniveldysplasian tutkimusprosenttia syntymävuosittain on 57% eli osan runsaasti käytettyjen 
urosten jälkeläisistä kuvausaktiivisuus jää selvästi tämän alle. Viiden uroksen kaikki jälkeläiset on 
kuvattu lonkkanivelten osalta. Osa laajasta vaihtelusta selittyy pentueiden iällä, mutta myös hyvin 
selvää iästä riippumatonta vaihtelua on tutkittujen jälkeläisten osuuksissa. Sairaiksi todettuja 
(dysplasia-aste C-E) on eniten käytettyjen jalostusurosten tutkituissa jälkeläisissä 0-50%, kun se 
rodussa keskimäärin on 15%. Osa uroksista on siis periyttänyt selvästi keskimääräistä heikompaa 
lonkkaa. Kuitenkin kuuden uroksen jälkeläisissä ei ole esiintynyt lainkaan lonkkaniveldysplasiaa eli 
tulokset ovat olleet rodun keskitasoa paremmat. 

Selän LTV-muutosten osalta jalostukseen eniten käytetyistä uroksista on virallisesti tutkittu vain kuusi, 
nämä kaikki selältään terveitä (LTV0). Jälkeläisistä 0-83% oli saanut virallisen LTV-lausunnon, joista 
LTV1-4 muutoksia esiintyi 0-100%:lla tutkituista saman uroksen jälkeläisistä. Korkeimmat LTV1-4 -
muutosten esiintymisprosentit selittyvät alhaisilla tutkimusprosenteilla, jolloin yksittäinen LTV-
muutos saattaa olla ainut uroksen jälkeläisistä jota on ylipäätään tutkittu. Silloin kun vähintään puolet 
uroksen jälkeläisistä oli saanut LTV-lausunnon, oli LTV1-4 -muutosten esiintyvyys 0-45% eli osa 
uroksista on periyttänyt myös LTV-muutoksia keskimääräistä enemmän ja osa taas ei lainkaan. LTV-
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lausuntoja on alettu antamaan vasta 6/2013 ja osa uroksista tai niiden jälkeläisistäkin on luustokuvattu  
jo tätä ennen. 

Silmäterveys on jalostukseen eniten käytetyillä uroksilla ollut valtaosin erittäin hyvää ja lähes kaikilla 
uroksilla on useissa silmäpeilauksissa tulos “ei perinnöllisiä silmäsairauksia”. Yhdellä jalostuskoirista 
on löydöksenä multifokaali-RD ja yhdellä silmäpeilauksen tulos epäilyttävä, mutta terveeksi kirjattu. 
Myös jalostusurosten jälkeläisillä silmät ovat pääosin terveitä. Seitsemällä uroksella oli yksittäisiä 
jälkeläisiä, joilla on todettu lieviä silmämuutoksia (distichiasis, lasiaisen rappeuma, kortikaalinen 
katarakta, puutteellinen kyynelkanavan aukko), sekä yksittäinen totaali katarakta. 

Jalostukseen eniten käytetyistä uroksista kahdeksan jälkeläisissä esiintyy olkanivelten 
osteokondroosia siten, että sairaus on ilmoitettu SBCAK Terveystietokantaan tai muuhun 
epäviralliseen OCD-tietokantaan. Vielä toistaiseksi virallisen lausuntajärjestelmän puuttuessa ja 
sairaustapauksista ilmoittamisen ollessa vapaaehtoista, luvut ovat todennäköisesti todellisia 
esiintymisiä pienempiä. Kahden eniten käytetyn uroksen jälkeläisissä esiintyy myös epilepsiaa. 
Erityisesti epilepsiatietojen ilmoittaminen tietokantoihin on vaihtelevaa, eikä näitä esiintymislukuja 
voi pitää kovin luotettavina. 
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Taulukko 19. Käytetyimmät aikavälillä 2010-2019 syntyneet urokset ja niiden sekä jälkeläisten 
terveystulokset 

 

Eniten jalostukseen käytetyistä uroksista kahdeksan on käytetty joko luonnetestissä tai MH-
kuvauksessa. Yksi uroksista on luonnetestissä todettu laukausalttiiksi, muut luonnestestit ovat olleet 
hyväksyttyjä. Kahdellatoista listan uroksista on erilaisia käyttökoetuloksia, mutta viisi urosta on 
sellaisia, ettei niiden luonnetta tai käyttöominaisuuksia ole testattu luonnetestillä tai käyttökokein 
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DEMSSIN SMOKY 
MOUNTAIN s.2013

93 (56%) 89 (76%) B/B LTV0 10 50 15 3 21 0 1 0

KEMI RHYS s.2010 104 (53%) 102 (82%) A/A - 12 46 32 4 23 2 9 1 2 1

RAJAHIILEN SYDÄNYÖ  
s.2011

120 (64%) 120 (82%) A/A - 8 44 30 4 41 1 27 1 1

EARL GREY OF BRON YR AUR  
s.2011

106 (52%) 86 (71%) A/A - 6 35 11 6 35 0 1 1

TOBEROI COLORADO  s.2011 121 (64%) 113 (76%) A/A LTV0 5 35 16 2 25 0 12 3

NEVER NEVER LAND U'DARE 
DEVIL  s.2012

106 (54%) 116 (77%) A/A LTV0 5 33 22 2 24 1 18 4 1

SANMAR SALMIAK  s.2010 108 (61%) 93 (72%) A/A - 6 32 6 2 1 0 3 1

LUCKY FOR YOU I'M NOT 
ILLUSION  s.2010

- 88 (71%) A - 6 31 19 5 31 0 7 2

JARCKO OF MARANNS 
HOME  s.2010

111 (54%) 89 (66%) A/A - 6 28 6 3 5 0 0 1

SAMMY  s.2010 92 (51%) 98 (71%) C/B - 5 27 12 3 11 1 7 4

SOMETHING LIKE ARMY 
BRAT  s.2010

103 (63%) 89 (79%) A/A - 4 24 23 5 24 1 20 9 1

KINLOCH KUJE  s.2010 111 (53%) 106 (75%) A/A - 3 24 22 1 18 1 9 3 3 1

 LINNANIITYN ASTERIX  
s.2014

94 (61%) 95 (70%) B/B - 4 23 5 0 23 1 4 0

TOBEROI KING OF 
DIAMONDS  s.2012

121 (61%) 119 (71%) A/A LTV0 4 22 9 0 19 0 9 7

MACCABEE FEELIN' GROOVY  
s.2012

115 (59%) 107 (69%) A/A - 3 21 5 0 21 0 4 0

IHAHHURJA BE MY BEAST s.  
s.2015

118 (61%) 114 (68%) A/A LTV0 4 21 4 0 8 0 4 1

NOBLEFAMILY'S RIVER OF 
DREAMS  s.2012

115 (63%) 112 (68%) A/A - 3 20 3 0 20 0 3 1

BORDERLIZ SUNE  s.2011 97 (56%) 94 (67%) B/B - 4 20 5 0 7 0 3 1 2

MOPTOPIA'S HEAD OVER 
HEELS s. 2010

107 (54%) 92 (72%) A/A - 4 19 16 6 19 0 5 0

FELLTOP SAMURAI s. 2013 103 (60%) 100 (73%) B/B LTV0 3 19 12 1 11 0 12 0

PENNUTTERVEYS
Lonkat Silmät LTV

Pennut
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lainkaan. Kolmentoista eniten jalostukseen käytetyn uroksen jälkeläisiä on luonnetestattu, mutta 
kokonaisuudessaan vain pieni osa (7%) kahdenkymmenen eniten jalostukseen käytetyn uroksen 
jälkeläisistä on käynyt luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa. Eri urosten jälkeläisissä vaihtelu oli 
suurta (0-71%). Viiden uroksen jälkeläisissä on luonnetestistä hylättyjä tuloksia, mutta kahdeksan 
uroksen jälkeläisistä kaikki ovat suorittaneet luonnetestin hyväksytysti. Palveluskoirakokeissa käyntejä 
oli vain kolmella eri uroksen yksittäisellä jälkeläisellä. Näin ollen äänivarmuuden testaaminen 
runsaimmin jalostukseen käytettyjen urosten jälkeläisissä on ollut hyvin vähäistä. 

Kahdestakymmenestä eniten käytetystä uroksesta viidellä on paimennustuloksia. Kolme näistä 
kilpailee paimennuksen ylimmässä luokassa ja on myös edustanut Suomea paimennuksen 
maajoukkueessa (SPKY). Paimennuskoekäyntejä KoiraNetin tilastoista kertyy yhteensä kuudelletoista 
jälkeläiselle, jotka ovat neljän eri paimenlinjaisen uroksen jälkeläisiä. Käytetyimpien jalostusurosten 
listalla on yhteensä yhdeksän paimenlinjaista urosta, mutta vain alle puolen jälkeläisiä päätyy siis 
todella paimennuskäyttöön ja osa lähinnä harrastuskoiriksi muihin harrastuslajeihin. 
Kokonaisuudessaan urosten jälkeläisistä 24% on tuottanut tuloksia ns. avoimista harrastuslajeista 
(agility, toko, rallitoko, koiratanssi, vepe). Harrastuslajien tuloksia yksittäisen uroksen jälkeläisissä on 
0-75%:lla. Kahdella uroksella yksikään jälkeläinen ei ole käynyt luonnetestissä tai MH-
luonnekuvauksessa eikä suorittanut myöskään minkään harrastuslajin tuloksia. Näiden urosten 
pentueet ovat kuitenkin vielä sen verran nuoria, että tuloksia voi olla vielä tulossa. 

Eniten käytetyistä uroksista yhdellätoista oli vähintään yksi näyttelykäynti ja seitsemän näistä oli 
Suomen muotovalioita tai kansainvälisiä muotovalioita. Urosten jälkeläisistä 127:llä (22% kaikista 
jälkeläisistä) oli vähintään yksi näyttelykäynti. Yksittäisen uroksen jälkeläisissä käyntimäärä vaihteli 0-
83%:n välillä. Näyttelyissä käyneistä 48%:lla tuloksena vähintään laatuarvostelu ERI. 
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Taulukko 20. Käytetyimmät aikavälillä 2010-2019 syntyneet urokset, ja niiden sekä jälkeläisten käyttö- 
ja näyttelytulokset 

 

PK/ 
PEKO

PAIM Muut 
lajit

LT/MH Muut Näyttelyt Pe
nt

ue
et

Yh
te

en
sä

Kä
yn

ti

Hy
vä

ks
yt

ty

Kä
yn

ti

Kä
yn

ti

Kä
yn

ti

Kä
yn

ti

ER
I

DEMSSIN SMOKY 
MOUNTAIN s.2013

- -
SA, VARA-

SERT
10 50 1 1 0 0 3 8 4

KEMI RHYS s.2010 -
PAIM3, 

Agi2
- 12 46 1 0 0 8 14 9 1

RAJAHIILEN SYDÄNYÖ  
s.2011

- Agi3 EH 8 44 0 0 0 12 10 1

EARL GREY OF BRON YR AUR  
s.2011

LA - H 6 35 1 0 0 0 4 3 1

TOBEROI COLORADO  s.2011 - - - 5 35 2 1 0 1 8 1 -

NEVER NEVER LAND U'DARE 
DEVIL  s.2012

-
AVA, AVA-

H
H 5 33 0 0 0 7 9 1

SANMAR SALMIAK  s.2010 - - - 6 32 1 1 0 0 1 2 -

LUCKY FOR YOU I'M NOT 
ILLUSION  s.2010

LT/hyv
Agi1, BH, 

RTK2, TK1
C.I.E. 6 31 2 1 0 0 6 13 9

JARCKO OF MARANNS 
HOME  s.2010

- - - 6 28 1 1 0 0 2 4 2

SAMMY  s.2010 - PAIM3 - 5 27 1 1 1 6 10 4 1

SOMETHING LIKE ARMY 
BRAT  s.2010

MH
KVA, TVA, 
AVA, AVA-

C.I.B. 4 24 17 17 0 0 18 20 18

KINLOCH KUJE  s.2010 -
Agi3, 

PAIM1
3 24 5 5 1 0 22 7 -

LINNANIITYN ASTERIX  
s.2014

LT/hyv, 
MH

AVA, AVA-
H, BH, 

MVA 4 23 0 0 0 3 4 2

TOBEROI KING OF 
DIAMONDS  s.2012

- - - 4 22 2 2 0 0 6 4 1

MACCABEE FEELIN' GROOVY  
s.2012

LT/hyv - MVA 3 21 0 0 0 0 11 6

IHAHHURJA BE MY BEAST s.  
s.2015

- - - 4 21 0 0 0 0 0

NOBLEFAMILY'S RIVER OF 
DREAMS  s.2012

LT/hyv - MVA 3 20 0 0 0 1 3 3

BORDERLIZ SUNE  s.2011 -
Paim3/ 

SPKY
- 4 20 0 0 1 3 0

MOPTOPIA'S HEAD OVER 
HEELS  s.2010

MH
JK1, BH, 

RTK2, TK1
C.I.B., 
MVA

4 19 6 5 0 0 11 14 11

FELLTOP SAMURAI  s.2013 LT/hyv
KVA, 

PAIM1, 
ERI 3 19 2 2 1 0 6 1 0

PENNUTTULOKSET

Uros
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Luonnetesti

/MH
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Eniten jalostukseen käytettyjen narttujen lonkkanivelterveys on ollut hyvällä tasolla ja viidellätoista 
nartuista BLUP-indeksi on ollut vähintään 100. Pääosin jalostuskäytön jälkeiset BLUP-indeksit 
(01/2010) ovat pysyneet lähellä lähtötasoa ja vain yhdellä BLUP-indeksi on laskenut merkittävästi (19 
yksikköä). Yhdellätoista nartuista BLUP-indeksi on edelleen vähintään 101, kun tilannetta tarkastellaan 
1/2020 indekseissä. Jälkeläisistä 0-100% on tutkittu lonkkaniveldysplasia osalta, kahden nartun 
jälkeläisistä kaikki. Lonkkaniveldysplasian suhteen sairaita (C-E) on jälkeläisissä 0-67% eli osan 
nartuista jälkeläisissä selvästi rodun keskiarvoa enemmän. Jos tarkastellaan vain niiden koirien 
jälkeläisiä, joista vähintään puolet on tutkittu, on lonkkaniveldysplasian esiintyvyys 6-56%, mikä on 
huolestuttavan korkea ja erittäin paljon heikompi tilanne kuin rodun keskiarvo. 

Neljällä nartuista on virallinen LTV-lausunto, kaikilla näistä tulos on LTV0. Jälkeläisistä tutkittu on 0-
100% ja LTV1-4 muutoksia on todettu 0-64%:lla tutkituista jälkeläisistä. Kun tarkastellaan vain niiden 
narttujen jälkeläisiä, joista vähintään puolet on tutkittu, LTV:n esiintyvyys on edelleen sama 0-64% eli 
osalla nartuista selvästi rodun keskimääräistä tasoa enemmän. 

Kaikilla eniten käytetyllä nartulla oli silmäpeilauksessa terveet silmät ja yhdeksällätoista näistä kaikki 
jälkeläiset oli silmäpeilattu ainakin kertaalleen (pentupeilaus). Viidentoista nartun silmäpeilatuista 
jälkeläisistä kaikki tutkitut olivat terveitä. Muiden jälkeläisiltä oli silmäpeilauksissa todettu CEA:ta, 
puutteellisia kyynelkanavan aukkoja ja sarveiskalvon dystrofiaa. 

Huomion kiinnittää se, että yhden nartun ainoatakaan jälkeläistä ei ole tutkittu virallisin luustokuvin 
tai silmäpeilauksella lainkaan, vaikka kaikki jälkeläiset ovat yli 3-vuotiaita. 

Osteokondroosia on ilmoitettu esiintyvän kuuden eniten käytetyn nartun jälkeläisillä, yhteensä 
kymmenellä jälkeläisistä. Epilepsiaa on ilmoitettu esiintyvän yhden nartun jälkeläisillä. Koska 
sairaustapausten ilmoittaminen Terveystietokantoihin tai kasvattajan internetsivuilla on 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa, ovat esiintyvyydet mitä todennäköisimmin aliarvioivia ja 
sairaustapauksia voi olla myös muiden koirien jälkeläisissä. 
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Taulukko 21. Käytetyimmät aikavälillä 2010-2019 syntyneet nartut ja niiden sekä jälkeläisten 
terveystulokset 

 

Jalostukseen eniten käytetyistä nartuista seitsemän on käytetty luonnetestissä, joista viidellä tulos on 
ollut hyväksytty. Neljällätoista nartuista on tuloksia käyttökokeista (paimennus, agility, toko), mutta 
joukossa on myös kolme narttua, joiden luonnetta tai käyttöominaisuuksia ei ole testattu millään 
testillä tai kokeella. Narttujen jälkeläisistä kaiken kaikkiaan 9% on käytetty luonnetestissä. 
Luonnetestatut jälkeläiset jakaantuivat neljälletoista eri nartulle. Yksittäisen nartun jälkeläisistä 
luonnetestissä on käytetty 0-33%. Neljän nartun luonnetestatuissa jälkeläisissä on hylättyjä tuloksia, 
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OVERDO WIND s. 2012 100 (62%) 111 (77%) A/A - 3 25 17 1 6 0 17 3 1

TORRIE s. 2012 101 (60%) 97 (77%) B/A - 3 25 20 3 9 0 19 5

KARJAPAIMENEN KUMMA 
KIMMA s. 2011

119 (61%) 120 (73%) A/A LTV0 3 23 12 0 11 0 7 0

DEMSSIN CHALLENGE s. 
2011

97 (56%) 97 (70% A/A - 4 22 8 1 7 0 0

PIKKUPAIMENEN HEAVEN 
CAN WAIT s. 2010

102 (57%) 98 (74%) A/A - 3 22 16 3 17 0 15 2

PÄÄTTYMÄTÖN PIINA s. 2012 90 (61%) 92 (66%) C/B - 2 22 4 1 16 0 4 1

EM CHAPS s. 2013 - 76 (60%) C/C LTV0 2 21 3 2 20 0 2 1

LAPINTÄHTI LAVINIAs. 2011 109 (61%) 106 (62%) B/A - 2 19 0 0 0 0 0

NEVER NEVER LAND 
Q'KILLER MINI s. 2012

106 (52%) 104 (67%) A/A - 3 19 11 2 19 0 8 3 2

LITTLE STEP'S VOLT s. 2010 90 (60%) 86 (73%) B/B - 3 18 12 5 18 3 12 1

TIIKERI s. 2011 103 (61%) 102 (74%) A/A - 3 18 11 2 18 2 5 0 2

MAPLE YARD FOO FIGHTER s. 
2010

107 (65%) 88 (76%) A/A - 3 18 15 6 18 1 9 0

DEMZINA'S SWEET CHILD 
O'MINE s. 2011

104 (61%) 103 (77%) A/A - 4 17 15 3 17 0 11 7

ETHERIAL DARE TO DREAM s. 
2012

106 (48%) 105 (63%) A/A - 2 17 6 1 17 0 5 0

MYYTIN SILKKII s. 2012 114 (59%) 115 (72%) A/A - 2 16 16 1 16 0 16 1 4

STRONG SOUND PASSION s. 
2013

114 (64%) 108 (72%) A/A - 2 16 7 0 16 0 7 1

SANMAR SALSA s. 2011 101 (64%) 99 (72%) B/B LTV0 3 16 8 1 8 0 6 1

HOPEAKETUN WENJA 
VALKOSIPULI s. 2010

97 (60%) 82 (71%) B/B - 2 16 9 5 16 1 1 0 2 2

DARLEYFALLS FINN CHISE s. 
2013

104 (51%) 107 (66%) A/A LTV0 2 16 11 0 3 0 10 3 2

DIDO FROM CRANBERRY 
COTTAGE s. 2010

106 (51%) 100 (70%) A/A - 4 15 15 2 10 0 13 6

PENNUTTERVEYS
Lonkat Silmät LTV

Pennut
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mutta yhdeksän nartun kohdalla kaikki testatut jälkeläiset ovat läpäisseet luonnetestin. Myös 
narttujen jälkeläisistä vain yksittäisillä on tuloksia PK-lajeista, joten äänivarmuuden testaaminen 
jälkeläisissä on ollut kokonaisuudessaan vähäistä. 

Kahdestakymmenestä eniten jalostukseen käytetystä nartusta paimennustuloksia on kuudella ja yksi 
näistä on paimennusvalio. Paimennuskokeissa käyneitä jälkeläisiä on yhteensä 25, jotka ovat viiden 
paimenlinjaisen nartun jälkeläisiä. Kaiken kaikkiaan kahdenkymmenen eniten käytetyn nartun 
joukossa on kahdeksan paimenlinjaista narttua, joista osan jälkeläisiä on siis mennyt muuhun 
harrastuskäyttöön. Eniten jalostukseen käytettyjen narttujen jälkeläisistä kaiken kaikkiaan 
keskimäärin 33%:lla oli tulos jostain ns. avoimesta harrastuslajista (agility, toko, rallitoko jne). 
Yksittäisten narttujen kohdalla harrastuslajeissa aktiivisten jälkeläisten määrä vaihteli 0-73%:n välillä. 

Kaksitoista eniten käytetyistä nartuista oli käytetty näyttelyissä vähintään kerran. Vähintään 
laatumaininnan ERI oli saanut seitsemän näistä koirista. Narttujen jälkeläisistä 0-88%:lla oli 
näyttelykäynti ja vähintään tuloksen ERI oli saavuttanut 41 jälkeläistä. 
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Taulukko 22. Käytetyimmät aikavälillä 2010-2019 syntyneet nartut, ja niiden sekä jälkeläisten käyttö- 
ja näyttelytulokset 

 

Osa jalostukseen runsaasti käytetyistä uroksista ja nartuista kantaa siis erilaisia terveydellisiä riskejä. 
Erityisesti uroksen jalostuskäyttö tulisi suunnitella siten, että edellisiä jälkeläisiä ehdittäisiin tutkia 
terveyden sekä luonteen ja käyttöominaisuuksien osalta ennen seuraavaa jalostuskäyttöä. Urosten 
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OVERDO WIND s. 2012 - Agi3, 
Paim 

- 3 25 0 0 0 14 5 0

TORRIE s. 2012 LT/hyv
Agi3, 

PAIM3, 
- 3 25 0 0 5 13 3 0

KARJAPAIMENEN KUMMA 
KIMMA s. 2011

- PAIM1 EH 3 23 0 0 5 0 1 0

DEMSSIN CHALLENGE s. 
2011

- - SERT 4 22 1 1 0 0 0 4 4

PIKKUPAIMENEN HEAVEN 
CAN WAIT s. 2010

LT/hyv
AVA, 

RTK2, TK3
ERI 3 22 7 5 0 0 10 8 7

PÄÄTTYMÄTÖN PIINA s. 2012 - - - 2 22 1 1 0 0 2 1 0

EM CHAPS s. 2013 - - - 2 21 0 0 1 0 0

LAPINTÄHTI LAVINIAs. 2011 - - - 2 19 0 0 0 0 0

NEVER NEVER LAND 
Q'KILLER MINI s. 2012

- Agi2, BH, 
TK3

EH 3 19 2 2 0 0 9 3 0

LITTLE STEP'S VOLT s. 2010 LT/hyl
TVA, AVA, 

AVA-H, 
EH 3 18 0 0 0 9 3 0

TIIKERI s. 2011 - PAIM2 EH 3 18 1 1 0 7 8 3 0

MAPLE YARD FOO FIGHTER s. 
2010

- AVA, AVA-
H

SERT 3 18 1 1 0 0 9 7 0

DEMZINA'S SWEET CHILD 
O'MINE s. 2011

LT/hyv - C.I.E, MVA 4 17 4 4 1 0 4 15 13

ETHERIAL DARE TO DREAM s. 
2012

LA - SERT 2 17 4 4 0 0 1 11 7

MYYTIN SILKKII s. 2012 - Agi1, BH H 2 16 1 0 2 0 10 2 1

STRONG SOUND PASSION s. 
2013

- PAIM1 - 2 16 2 2 1 0 5 1 0

SANMAR SALSA s. 2011 LT/hyv Agi3 - 3 16 2 1 0 0 7 0

HOPEAKETUN WENJA 
VALKOSIPULI s. 2010

- PVA SA 2 16 1 1 0 7 5 4 0

DARLEYFALLS FINN CHISE s. 
2013

-
AVA, AVA-

H
H 2 16 1 0 0 0 10 8 1

DIDO FROM CRANBERRY 
COTTAGE s. 2010

LT/hyv AVA VASERT 4 15 5 4 1 0 11 11 8

Pennut
Luonnetesti

/MH
Näyttelyt

JÄLKELÄISTEN TULOKSETTULOKSET
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käyttöä tulisi jakaa usealle vuodelle eikä varsinkaan nuorelle urokselle suositella useita pentueita. 
Erityisesti koska tuontikoirien käyttö on runsasta, jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen 
jälkeläisiä tulisi tutkia kattavasti luustosairauksien (lonkkaniveldysplasia, selän LTV-muutokset sekä 
olkanivelten osteokondroosi) osalta, jotta riskigeenejä ei tiedostamattaan levitetä laajasti 
populaatioon. Jos jalostuskoiralla on useampi pentue, jossa ilmenee huomautettavaa luonteen tai 
terveyden osalta, ei jatkojalostusta suositella. Epilepsian mahdollisen myöhäisen puhkeamisen vuoksi 
on hyvä suosia jalostuksessa vanhempia uroksia, jotka itse eivät ole sairastuneet tai joiden 
aikaisemmissa pentueissa ei ole sairaustapauksia tullut esiin. 

Käytetyimmillä bordercollieilla on pääsääntöisesti hyviä harrastus- tai paimennustuloksia, ja luonnetta 
pidetään tärkeässä roolissa jalostusvalintoja tehdessä. Eri lajien tulosten määrä kertoo, että 
kasvattajat harrastavat itse aktiivisesti koiriensa kanssa saadakseen selville koiran jalostuspotentiaalin 
ja että hekin hankkivat koirat harrastuskaveriksi ja perheenjäseneksi. Kuitenkin sekä jalostusurosten 
että jalostusnarttujen joukossa oli niitä, joiden luonnetta tai käyttöominaisuuksia ei ole testattu 
millään tavoin. Bordercollie myydään pääsääntöisesti toimeliaaksi harrastus- tai työkoiraksi, mutta 
jopa 75%:lla jalostuskoirien jälkeläisistä ei virallisia koekäyntejä kuitenkaan ole. 

Jalostusyhdistelmistä yleisesti 

Jalostusyhdistelmissä BLUP-indeksiä on huomioitu vaihtelevasti. Vuosien 2010-2019 aikana 
vanhempien astutushetken aikainen BLUP-indeksien keskiarvo oli vähintään 101 68%:ssa 
yhdistelmistä. 27%:ssa pentueista vanhempien BLUP-indeksien keskiarvo sijoittui välille 91-100 ja 
5%:ssa yhdistelmistä BLUP-indeksien keskiarvo oli 81-90. Vuoden 2016 jälkeen vanhempien BLUP-
indeksien keskiarvot ovat laskeneet ja suosituksen mukaista BLUP-indeksien keskiarvoa vähintään 101 
on esiintynyt 53-67%:ssa pentueista. Vuonna 2019 jalostusyhdistelmien BLUP-indeksien keskiarvot 
ovat olleet kaikkein heikoimmat, jolloin lonkkanivelten BLUP-indeksisuosituksen täyttäviä pentueita 
on ollut vain 46%. 

Olkanivelten OC-kuvauksista ei ole tarkkaa tilastoa, koska kuvauksia on tehty epävirallisesti ja vasta 
6/2018 lähtien on ollut mahdollista saada INCOC-palvelusta keskitetysti lausuntoja. SBCAK 
Pentuvälitykseen vuosina 2018-2019 ilmoitetuista pentueista 34% oli sellaisia, joissa molempien 
vanhempien olkanivelet oli kuvattu, 36% sellaisia joissa toisen olat oli kuvattu, ja loput 30% sellaisia, 
joissa kummankaan vanhemman olkaniveliä ei ollut kuvattu.  

Edellisen jalostuksen tavoiteohjelman (2016-2019) suosituksen täyttäviä pentueita, joissa toisella 
vanhemmalla oli virallinen LTV0-lausunto, oli vuosina 2016-2019 keskimäärin 37% 
jalostusyhdistelmistä ja vuonna 2019 43%. Yhdistelmät, joissa molemmilla vanhemmilla on virallinen 
LTV0-lausunto, ovat lisääntyneet ollen vuosina 2016-2018 keskimäärin 10%, mutta vuonna 2018 jo 
18%. Yhdistelmät, joissa kummallakaan vanhemmista ei ole virallista LTV-lausuntoa, ovat vähentyneet 
ollen kuitenkin vuonna 2019 vielä 27% kaikista yhdistelmistä. 

Vuosien 2016-2019 aikana toteutuneista pentueista 30%:ssa vähintään toinen vanhempi oli 
suorittanut luonnetestin tai MH-luonnekuvauksen ja 12%:ssa pentueista luonnetestissä tai MH-
luonnekuvauksessa olivat käyneet molemmat vanhemmat. Yhdistelmiä, joissa kumpaakaan 
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vanhemmista ei ollut testattu laukauskestävyyden osalta luonnetestillä, MH-luonnekuvauksella tai PK-
kokeessa, oli 57% kaikista pentueista. Bordercollieiden luonnetestaaminen on huomattavasti 
yleisempää kuin MH-luonnekuvaaminen ja vain muutamissa tapauksissa jalostuskoira on käytetty 
luonnetestin sijaan pelkästään MH-luonnekuvauksessa. Osa jalostuskoirista on käytetty molemmissa. 

Jalostukseen käytettävillä bordercollieilla oli hyvin usein näyttöä käyttöominaisuuksista koetulosten 
muodossa: vuosina 2016-2019 tehdyistä yhdistelmistä 77%:ssa vähintään toisella vanhemmalla oli 
tulos jostain käyttökokeesta/kilpailusta, ja molemmilla vanhemmilla käyttökoetulos oli 44%:ssa. 
Kuitenkin 17% vuosien 2016-2019 yhdistelmistä oli sellaisia, joissa kummankaan vanhemman 
luonnetta tai käyttöominaisuuksia oltu testattu missään virallisessa kokeessa tai testissä. Osa näistä 
koirista saattaa olla esimerkiksi paimennuskäytössä tilalla tai harrastuskoirina ilman koetavoitteita. 
Tällöin rodunomaisen luonteen ja käyttöominaisuuksien mahdollisimman objektiivinen arvioiminen 
jää yksin kasvattajan vastuulle. 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

Tavoite: Tehollinen populaatio ja sukusiitosaste säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. 

Toteutuminen: Tehollinen populaatiokoko on kasvanut (v. 2010-2019: 236-340). Sukusiitosaste on 
yhtä vuotta lukuunottamatta säilynyt entisellä tasolla. 

Tavoite: Yksittäisen uroksen jälkeläismäärä lyhyellä aikavälillä ei kasva liian suureksi. Käytettyjen 
urosten ja narttujen määrä on keskenään tasapainossa. 

Toteutuminen: Isät/emät -suhde on noussut hieman aiempaa korkeammalle tasolle, eli urosten ja 
narttujen käyttö on ollut aikaisempaa tasaisempaa. Uroksilla on enimmäkseen ollut jälkeläisiä 
kohtuullisesti ja ylilyöntejä ensimmäisen tai toisen polven jälkeläismäärissä on ollut aikaisempaa 
vähemmän. 

Tavoite: Kotimaassa kasvatettujen koirien laaja käyttö. 

Toteutuminen: Jalostukseen käytetyistä uroksista keskimäärin hieman vajaa puolet on ollut kotimaisia 
ja nartuista kotimaassa kasvatettuja hieman alle kolme neljäsosaa. Kotimaisia koiria voisi hyödyntää 
jalostuksessa hieman laajemmin. 

Tavoite: Vähintään 60 % kannasta luustokuvataan PEVISA:n vaatimalla tavalla ja LTV:n osalta 
tutkimusprosentti on jalostuskoirien osalta vähintään 50%. 

Toteutuminen: Kannasta PEVISA-ohjelman mukaisesti luustokuvattuja on ollut 65-69% vuosina 2010-
2016 syntyneistä. Vuosina 2017-2018 syntyneiden kuvausprosentit ovat vielä alle 60%, mutta 
saattavat vielä nousta. 

LTV:n osalta hieman alle 50% on kuvattu vuosittain syntyneistä, vuonna 2016 syntyneistä jo 49%. 
Vuosina 2017-2018 syntyneitä tullaan todennäköisesti jatkossa vielä kuvaamaan lisää. 
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Tavoite: Lonkkaniveldysplasian (C, D, E) osuus pyritään pitämään alle 20%. 

Toteutuminen: C-E -lonkkaisten osuus kuvatuista on ollut keskimäärin 15%. 

Tavoite: Jalostukseen käytettävän yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksin tulee olla vähintään 
101. 

Toteutuminen: BLUP-indeksiä on huomioitu jalostuksessa toivottua heikommin. Suosituksen täyttäviä 
yhdistelmiä on ollut vuosina 2010-2016 keskimäärin 72% yhdistelmistä, vuonna 2017 60%, vuonna 
2018 68% ja vuonna 2019 erityisen vähän: 46%. 

Tavoite: Kyynärniveldysplastisten (1-3) tulee edelleen pysyä hajatapauksina. 

Toteutuminen: Kyynärniveldysplasia on erittäin harvinaista rodussa, dysplasia-aste 1 on keskimäärin 
2% kuvatuista ja dysplasia-astetta 2-3 vain yksittäisinä hajatapauksina. 

Tavoite: Jalostusyksilöt kuvataan OCD:n osalta ja sairaustapauksia esiintyy vain hajatapauksina. 

Toteutuminen: Jalostusyksilöiden olkanivelkuvausten toteutumisesta ei ole tarkkaa tilastoa. SBCAK 
Pentuvälitykseen vuosina 2018-2019 ilmoitetuista pentueista 34% oli sellaisia, joissa molemmat 
vanhemmat oli kuvattu, 36% sellaisia joissa toisen olat oli kuvattu ja loput 30% sellaisia, joissa 
kummankaan vanhemman olkaniveliä ei ollut kuvattu. Osteokondroosisairaita esiintyy huomattavasti 
enemmän kuin vain hajatapauksina, taudin yleisyys on vähintään samaa luokkaa kuin 
lonkkaniveldysplasian, todennäköisesti korkeampikin. 

Tavoite: Rodun terveydentilan tulee silmäsairauksien osalta säilyä vähintään ennallaan. 

Toteutuminen: Keskimäärin 95% silmäpeilatuista koirista on todettu terveiksi eli silmäterveystilanne 
on säilynyt entisellä hyvällä tasolla. 

Tavoite: Arkojen koirien määrä vähenee. 

Toteutuminen: Laukausalttius rodussa näyttää lisääntyneen luonnetestissä käyneiden koirien tulosten 
perusteella. Luonnetestattujen koirien määrä on laskenut voimakkaasti. Arkikäyttäytymiskyselyn 
perusteella noin 40%:lla koirista esiintyy ääniarkuutta/ääniin reagoimista. Kunnollista vertailukohtaa 
aiempaan ajanjaksoon ei ole, mutta vaikutelmana on ääniarkuuden lisääntyminen rodussa. 

Tavoite: Bordercollie säilyy aktiivisena paimen- ja harrastuskoirana. 

Toteutuminen: Tavoite on toteutunut hyvin, sillä bordercollieita käytetään laajasti eri 
harrastuslajeissa, joka näkyy tehdyissä koetuloksissa ja valioitumisissa. Paimennuksen suhteen 
koekäyntimäärät ovat nousussa.  
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Tavoite: Ulkomuodoltaan bordercollie säilyy rotumääritelmän mukaisesti normaali- ja 
terverakenteisena ja ääripäitä vältetään. 

Toteutuminen: Tavoite on toteutunut hyvin. 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 

Tavoitteena on saada pidettyä bordercolliekanta kokonaisuudessaan korkealaatuisena sekä 
luonteeltaan, terveydeltään että ulkoisilta ominaisuuksiltaan. Rodun tulee edelleen soveltua sekä 
alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa paimenkoirana että monipuoliseksi harrastuskoiraksi. 
Luonteeltaan bordercollien tulee säilyä sellaisena, että se selviää arkipäivän haasteista ongelmitta. 

-  Rodun geneettistä monimuotoisuutta vaalitaan 
- Tehollinen populaatiokoko jalostuksessa pyritään saamaan säännöllisesti vähintään 

tasolle 350. Geneettisen monimuotoisuuden kannalta rodun yksilöitä eri suvuista 
käytetään jalostukseen mahdollisimman laajasti ja linjoja sekoitetaan keskenään 

- Isät/emät -luku pyritään pitämään vähintään tasolla 0,75-0,80 
- Osteokondroosin esiintyvyys ei lisäänny 

- Kaikki jalostuskoirat kuvataan olkanivelten OC:n osalta. Kuvausaste kannassa pyritään 
saamaan vähintään tasolle 50-60% ennen seuraavan PEVISA- ja JTO-päivityksen 
ajankohtaa 

- Lonkkaniveldysplasian esiintyvyys ei lisäänny 
- Vähintään 60% kannasta kuvataan lonkkanivelten osalta. Lonkkaniveldysplasian (C-E) 

osuus kuvatuista korkeintaan 15% 
- Luonteen ja käyttöominaisuuksien vaaliminen 

- Luonnetestissä käyntien määrä pyritään saamaan uudelleen nousuun 
- Ääniarkuus ei lisäänny rodussa 
- Jalostuskoirien äänivarmuus, luonne ja käyttöominaisuudet testataan jollain 

käyttökokeella, työkäytössä, luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa 
- Lisääntymiseen liittyvät ongelmat eivät lisäänny rodussa 
- LTV-muutoksien yleisyys ei lisäänny rodussa. 

- Vähintään 50% kannasta kuvataan LTV:n osalta. 
- Epilepsian esiintyvyys rodussa ei lisäänny 
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6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
Terveys 

- PEVISA-ohjelmaan sisältyvät terveystutkimukset ja JTO:n tarkentavat suositukset 
- Virallinen lonkkanivelkuvaus, tuloksen C saanut koira yhdistetään vain tuloksen A 

saaneen koiran kanssa 
- Pentueen vanhempien lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulisi olla 

vähintään 101. 
- Virallinen olkanivelkuvaus rekisteröinnin ehtona 1.1.2023 alkaen. 

- Virallista olkanivelkuvausta suositellaan kaikille jalostuskoirille jo tätä ennen. 
Osteokondroosi-sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Kaksi tai 
enemmän osteokondroosi-sairasta jälkeläistä eri kumppaneille jättänyttä 
koiraa ei suositella käytettäväksi enää jalostukseen. Jalostukseen ei suositella 
käytettäväksi koiraa, jolla on lähisuvussaan useita osteokondroosi-sairaita 
yksilöitä. 

- Virallinen silmäpeilaus, voimassa 24kk 
- Koiraa, jolla on vakava-asteisia silmämuutoksia (esim. perinnöllinen kaihi, 

ektooppinen cilia, oireileva distichiasis/trichiasis), ei tule käyttää 
jalostukseen. PRA-sairasta tai varmaa PRA-kantajaa (sairaan koiran 
jälkeläistä) ei tule käyttää jalostukseen. Jos koiralla on todettu lieviä 
poikkeavuuksia silmäpeilauksessa, se tulee yhdistää vain tervesilmäiseen 
yksilöön. 

- Selkä 
- LTV: Jalostuskoirat kuvataan selästään LTV:n osalta. Yhdistelmästä vähintään toisella 

yksilöllä on virallisesti lausuttu LTV0-tulos. Oireilevaa koiraa ei tule käyttää 
jalostukseen. 

- Spondyloosi: Suositellaan kuvauttamaan jalostuskoiran selkä spondyloosin osalta 
virallisesti etenkin, jos koiralla on suvussa esiintynyt spondyloosia tai sillä on 
selkäoireita. SP1-3 diagnoosin saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. 
Yli 5-vuotiaana kuvatulla hyväksytään lausunto SP1, mikäli se yhdistetään 
terveselkäiseen koiraan. 

- Kyynärnivelet 
- Jalostuskoirien kyynärnivelet kuvataan. Jalostukseen käytetään vain koiria, joiden 

kyynärniveldysplasia-aste on 0. 
- Silmien kammiokulmamuutokset ja glaukooma 

- Jalostuskoirat suositellaan tutkittavaksi gonioskopialla vähintään kertaalleen. Jos 
koiralla todetaan gonioskopiatutkimuksessa lievä tai kohtalainen kammiokulman 
epänormaali rakenne, tulee se yhdistää gonioskopiatutkittuun terveeseen yksilöön. 
Koiraa, jolla on vakavia kammiokulmamuutoksia tai glaukooma, ei tule käyttää 
jalostukseen. Mikäli jalostuskoiran lähisuvussa on todettu glaukoomaa, suositellaan 
geenitestausta. Riskigeenin kantaja tulee yhdistää vain geenitestillä terveeksi 
todettuun koiraan. 
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- Epilepsia 
- Koiraa, jonka kahdella tai useammalla lähisukulaisella (vanhemmalla, jälkeläisellä tai 

täyssisarella) on eläinlääkärin toteama epilepsia, ei suositella käytettäväksi 
jalostukseen. Sairasta koiraa ei käytetä jalostukseen. Yhdistelmää, josta sairas koira 
on syntynyt, ei tule uusia. 

- Autoimmuunisairaudet 
- Koiraa, jonka kahdella tai useammalla lähisukulaisella (vanhemmalla, jälkeläisellä tai 

täyssisarella) on todettu mikä tahansa autoimmuunisairaus, ei suositella käytettäväksi 
jalostukseen. Sairasta koiraa ei käytetä jalostukseen. Yhdistelmää, josta sairas koira 
on syntynyt, ei tule uusia. 

- Kuurous 
- Jalostuskoirat geenitestataan EOD:n suhteen. EOD:n riskivarianttien kantaja 

yhdistetään vain geneettisesti terveeseen koiraan. Mikäli koiralla on pään alueella 
valkovoittoisuutta erityisesti korvien ympärillä ja/tai se on sinisilmäinen, suositellaan 
BAER-kuulotutkimusta ennen mahdollista jalostuskäyttöä. Pään/korvien alueelta 
valkovoittoiset pennut tulee BAER-testata ennen luovuttamista. 

- Geenitestattavat sairaudet 
- Kaikki jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan tai genotyyppi on tiedossa 

vanhempien tai isovanhempien tulosten perusteella ainakin CEA:n, TNS:n ja EOD:n 
osalta. Mikäli jalostuskoiran suvussa on esiintynyt muiden geenitestattavien 
sairauksien osalta sairaita tai sairausgeenin kantajia, on jalostuskoira syytä testata 
myös näiden osalta. Minkä tahansa sairausgeenin kantaja yhdistetään vain saman 
sairauden osalta geneettisesti terveeseen koiraan. 

- Kivesvika 
- Piilokiveksisiä jälkeläisiä tuottaneita yksilöitä ei tule yhdistää. Koiraa, joka on eri 

yhdistelmissä periyttänyt enemmän kuin 20% kivesvikaisia urosjälkeläisiä, ei suositella 
käytettäväksi enää jalostukseen. 

- Hampaisto 
- Mikäli toisella vanhemmalla esiintyy hammaspuutoksia, tulee toisella vanhemmalla 

olla täysi rotumääritelmän mukainen hampaisto. Purentavirheistä koiraa ei tule 
käyttää jalostukseen. Jalostuskoirat testataan geenitestillä hampaiden 
hypomineralisaation suhteen, jos suvussa esiintyy riskiä sairauteen. Taudin kantaja 
yhdistetään vain geneettisesti terveeseen yksilöön. 

Luonne 
- Erityisesti ääniarkuuteen kiinnitetään jalostuksessa huomiota eikä ääniarkoja koiria käytetä 

jalostukseen, vaikka ne olisikin siedätetty ääniä kestäviksi. Myöskään muuten arkoja tai 
aggressiivisia koiria ei käytetä jalostukseen. 

- Äärimmäisen kiihkeä ja nopeasti reagoiva koira tulisi yhdistää vakaaseen ja rauhalliseen 
yksilöön 

- Yksilön soveltuvuutta jalostukseen tulisi arkielämän käyttäytymisen lisäksi arvioida 
luonnetestillä, MH-kuvauksella tai käyttökokein. Lisäksi tulee huomioida sukulaiskoirien 
luonne ja käyttäytyminen eri ympäristöissä. 
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Populaation monimuotoisuus / yleistä jalostusyhdistelmistä 
- Samaa yhdistelmää ei pääsääntöisesti tulisi uusia ja yhdistelmissä tulee ottaa huomioon 

sukulaissuhteet uroksen ja nartun lähisukulaisten aiemmin tehtyihin yhdistelmiin 
- Suositellaan 5 sukupolven perusteella lasketun jalostusyhdistelmän sukusiitosasteen 

pitämistä alle 3,13% 
- Jalostusuros 

- on astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen 
- Rekisteröityjen jälkeläisten määrä korkeintaan 50 pentua, joista alle 5-vuotiaana 

enintään 15 pentua 
- urosta, joka ei astu halukasta tärppipäiväistä narttua ei tule käyttää jalostukseen 

- Jalostusnarttu 
- on astutushetkellä yli 24 kk ikäinen 
- Nartun tulee olla halukas luonnolliseen astutukseen 
- Narttua, jolla on ollut polttoheikkoudesta johtuva sektio tai joka ei ole huolehtinut 

normaalisti jälkeläisistään ilman syytä, ei tule käyttää jalostukseen uudelleen 
Ulkomuoto ja rakenne 

- Jalostusyksilön tulee olla rodunomainen, rakenteeltaan käyttötarkoitukseensa soveltuva 
- Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä 
- Merlen ja soopelin, brindlen tai ee-punaisen jälkeläistä ei tule risteyttää merlen kanssa ilman 

geenitestiä 
- Valkoinen väri ei saa olla vallitseva eikä kahta runsaasti valkotekijäistä (white factor, piebald) 

tule yhdistää pentujen kuurousriskin vuoksi 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
- PEVISA-ohjelman muutokset 

- Olkanivelten osteokondroosi-kuvaus lisätään rodun PEVISA-ohjelmaan 
- C-lonkkainen tulee yhdistää vain A-lonkkaiseen 
- vaatimus kyynärnivelkuvaukselle poistuu 

- Järjestetään asiantuntijoiden luentoja ajankohtaisista aiheista 
- Kontaktoidaan rodun uusia kasvattajia, jaetaan tietoa ja ohjeistetaan tarvittaessa 
- Ohjeistetaan myös urosten omistajia sopivasta jalostuskäytöstä sekä valistetaan myös 

uroksen omistajan vastuusta jalostuksessa 
- Ylläpidetään pentuvälitystä sekä jalostusuroslistaa ja jaetaan tietoa näiden yhteydessä 
- Ylläpidetään Pentueseurantaa ja pyritään saamaan vastausprosentti vähintään tasolle 60-70% 

lisääntymisongelmien tilanteen seuraamiseksi 
- Virallisten luustokuvausten hyödyistä tiedotetaan pennunostajia/koiranomistajia ja pyritään 

motivoimaan PEVISA-tutkimusten teettämiseen, vaikka koiraa ei suunniteltaisi 
jalostuskäyttöön 

- Seurataan teetettyjen pentueiden vanhempien keskimääräisiä BLUP-indeksejä ja tiedotetaan 
BLUP-indeksin huomioimisesta jalostuksessa 
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- Luustomuutoksista tiedottamalla pyritään saamaan luustokuvausaktiivisuus 
bordercolliekannassa seuraavan viiden vuoden aikana LTV:n osalta tasolle 50%, olkanivelten 
osalta tasolle 50-60% ja lonkkanivelten osalta tasolle 60% 

- Tiedotetaan rodun kohdalla olennaisista sekä ajankohtaisista terveys- ja luonneasioista 
rotujärjestön lehdessä ja sosiaalisessa mediassa 

- Seurataan ääniarkuuden esiintymistä rodussa luonnetestitulosten, MH-luonnekuvauksien 
tulosten sekä SBCAK:n arkikäyttäytymiskyselyn avulla. Julkaistaan tietoa testien tuloksista 
sekä tilastoa ääniarkuuden esiintymisestä rodussa. 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 
 

Populaatio 
VAHVUUDET HEIKKOUDET 
-Sukusiitosprosentti on pysynyt alhaisena -Kotimaista jalostusmateriaalia ei hyödynnetä laajasti 

-Jalostusmateriaalia on paljon niin Suomessa kuin 
ulkomailla 

-Käytetään usein ulkomaisia uroksia, jotka ovat läheistä 
sukua Suomessa jo olemassa olevalle kannalle 
-Samansukuisille nartuille käytetään samoja 
jalostusuroksia 

-Eri linjojen olemassaolo mahdollistaa 
jalostuspohjan laajuuden 

-Paljon käytetyt koirat kertaantuvat sukutauluissa ja 
sukusiitosaste kasvaa 

  
MAHDOLLISUUDET UHAT 
-Avoin roturekisteri mahdollistaa rotuunotot -Samojen urosten runsas käyttö kaventaa geenipoolia 
-Helpotettu rotuunotto SPKY:n rekisteristä -Jalostuksen jakautuminen jyrkästi eri linjoihin 
-Linjojen välisillä risteytyksillä voidaan laajentaa 
geenipoolia 

  

 

Terveys 
VAHVUUDET HEIKKOUDET 
-Olkanivelten osteokondroosin virallisten 
lausuntojen tallentaminen alkamassa 

-Osteokondroosi suhteellisen yleinen ja merkittävä 
sairaus rodussa 

-Rodussa ei esiinny juuri lainkaan kyynärnivel-
dysplasiaa ja silmäsairauksiakin hyvin vähän -Epilepsian esiintyminen bordercollieilla 

-Geenitestit mahdollistavat monien sairauksien 
vastustamisen ja myös kantajien käytön 
jalostuksessa 

-Lisääntymisongelmat: urosten astumisongelmat ja 
nartuilla polttoheikkous ja suuri sektioiden määrä 

-Kivesvika on suhteellisen yleistä rodussa 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

-BLUP-laskennalla saadaan objektiivista arviota 
riskeistä ja voidaan jopa ehkäistä tautien 
yleistymistä rodussa 

-Osteokondroosin lisääntyminen 
-Epilepsian lisääntyminen 
-BLUP-indeksien heikko huomioiminen jalostuksessa ja 
mahdollinen lonkkaniveltilanteen heikkeneminen 

  -Autoimmuunisairauksien lisääntyminen 
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Luonne ja käyttöominaisuudet 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 
-Vahva paimenlinjaisten kasvatus takaa 
alkuperäisten käyttöominaisuuksien säilymisen 

-Liiallinen pehmeys/herkkyys: koiran voi olla vaikea 
sietää normaalia arkea kuten lapsia ja liikennettä. 

-Harrastuskoiraominaisuudet ja eri 
harrastuslajeihin soveltuvuus säilynyt hyvin eri 
linjoissa 

-Ylivilkkaus ja keskittymiskyvyttömyys kun jalostuksessa 
haetaan liikaa vietikkyyttä hermorakenteen 
kustannuksella 

  -Ääniarkuuden lisääntyminen 
  -Paimennusominaisuuden heikkeneminen joissain 

linjoissa 
    

MAHDOLLISUUDET UHAT 

-Luonnetta mahdollista testata usein eri 
menetelmin (luonnetesti, MH-luonnekuvaus, 
SMART DOG - testi) 

-Ääniarkuuden lisääntyminen 
-Liiallinen vilkkauden ja reaktiivisuuden korostuminen 
mm. hermorakenteen kustannuksella 

-Käyttöominaisuuksia on mahdollista testata 
lukuisissa harrastuslajeissa ja käyttölajeissa 

-Terävyyden ja epäsosiaalisuuden lisääntyminen 

-Toimintakyvyn heikkeneminen 

  -Paimennusominaisuuden katoaminen joistain 
jalostuslinjoista 
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

 

Vuosi 

2021 
Järjestetään luonnetesti; Salme Mujusen rakenneluento; Muodostetaan "Tuoreen kasvattajan opas"-
kasvatustaipaleen alussa olevien avuksi; lehtijutut epilepsiasta, silmäsairauksista, luonteesta jalostuksessa 
kasvattajan näkökulmasta; Tiedotetaan PEVISA-ohjelmaan tulevista muutoksista 

2022 
Järjestetään luonnetesti sekä MH-luonnekuvaus; jalostusaiheinen luento toiveiden mukaan; 
Pentueseurantatietojen julkaisu ja analysoiminen 

2023 
Järjestetään luonnetesti; jalostusaiheiset lehtijutut neljään lehteen ajankohtaisten aiheiden mukaan; 
jalostusaiheinen asiantuntijaluento 

2024 
Järjestetään luonnetesti ja MH-luonnekuvaus; Arkikäyttäytymiskyselyn uusiminen; luonnetesti- ja MH-
luonnekuvaustilastojen analysoiminen ja julkaiseminen; Pentueseurantatietojen analyysi ja julkaisu; JTO:n 
päivitystyön aloittaminen loppuvuodesta 

2025 
Järjestetään luonnetesti; Esitykset JTO-päivityksestä sekä uudesta PEVISA-ohjelmasta esitetään sekä 
käsitellään kevätkokouksessa ja lähetetään Kennelliittoon määräaikaan mennessä 

 

 
 Lisäksi vuosittain tai tarpeen mukaan: 

o Ylläpidetään Pentueseurantaa sekä Terveystietokantaa, joihin kerääntyvää tietoa 
analysoidaan määräajoin (1-2 vuoden välein) tilanteen seuraamiseksi 

o Ylläpidetään luonnetesti- ja MH-luonnekuvaustilastoja 
o Ulkomuototuomareille järjestetään rodun erikoiskoulutusta vuosittain tai tarpeen 

mukaan 
o Border&Kelpie -uutisissa julkaistaan jalostusaiheisia lehtijuttuja neljä kertaa 

vuodessa, joilla tiedotetaan ajankohtaisista aiheista  
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8. LIITTEET 
LIITE 1: Arkikäyttäytymiskysely  
29.11.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana 
vastauksia 910 kappaletta, joista uroksia oli 46,2 % ja narttuja 53,8 % 
 
Arjen sujuvuus 
79,5% sujuvaa ja helppoa 
17,8% vaatii erityisjärjestelyjä ajoittain 
2,1% vaatii erityisjärjestelyjä usein 
0,7% vaatii erityisjärjestelyjä jatkuvasti  
 
Vilkkaus 
72 % koiralla ei esiinny arkielämää haittaavaa vilkkautta koskaan 
10 % ympäristö vaikuttaa koiran häiriöherkkyyteen ja vilkkauden esiintymiseen 
4,7% rauhoittumisen haasteita 
 
Suhtautuminen vieraisiin koiriin (samasta koirasta vastattu useita vaihtoehtoja) 
711 kpl välinpitämättömästi 
881 kpl ottaa ystävällistä kontaktia 
290 kpl dominoivasti/alistavasti 
232 kpl pelkää/väistää/jännittyy 
157 kpl aggressiivisesti 
192 kpl mielistelevästi 
 
Suhtautuminen vieraisiin ihmisiin 
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697 kpl ystävällisesti, avoimesti 
242 kpl yli-innokkaasti, riehakkaasti 
183 kpl välinpitämättömästi, pidättyväisesti 
117 kpl mielistelevästi 
28 kpl aggressiivisesti 
9 kpl piiloutuu 
 
Suhtautuminen liikkuviin kohteisiin 
73,6% rennosti, rauhallisesti 
6% jähmettyy vaanimaan 
5,1% syksyy kohti, jahtaa 
0,3% väistää, pakenee 
15% muu 
 
Pelottavaan ääneen reagointi vapaalla ollessa 
59,2 % kuulee mutta ei reagoi erityisesti 
18,6% kokee epämiellytäväksi ja saattaa olla levoton 
8,6% hakee ihmiseltä turvaa 
4,7% yrittää paeta 
2,1% jähmettyy paikalleen tai piiloutuu 
6,8% muu 
 
Pelottavaan ääneen reagointi töissä ollessa 
70,9% ei reagoi lainkaan 
16,1% reagoi mutta kykenee työskentelemään kohtalaisesti 
5% reagoi vahvasti, ei pysty työskentelemään 
3% reagoi hyvin voimakkaasti, pyrkii pakoon 
5% muu 
 

LIITE 2: Pentueseuranta 2010-2019 

kasvattajalistan kasvattajien ja vapaaehtoisesti lomakkeen palauttaneiden pentueista 

Pentueita yhteensä 297 
1625 pentua 
830 (50,9%) urosta 
795 (49,1%) narttua 

Astutukset yhteensä 297 
267 (89,9%) luonnollista astutusta 
15 (5,1%) suunniteltua siemennystä 

-      10 ulkomainen uros 
-    2 kuollut uros 
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14 (4,7%) suunnittelematonta siemennystä 
-    6 astutus ei onnistu 
-    2  kokematon uros 
-   1 kokematon narttu 
-   1 uroksen loukkaantuminen 

 
Synnytys yhteensä 297 
263 (88,6%) luonnollinen 
32 (10,8%) sektio 

-    19 pitkittynyt synnytys/polttoheikkous 
-    6  pennun virheasento 
-    4 suurikokoinen pentu 
- 1 muumioitunut pentu 
- 1 suunniteltu sektio 

Eläinlääkärin tarve yhteensä 54 (18% synnytyksistä) 
32 (10,8%) sektio 
25 (8,4%) oksitosiinin anto synnytyksen edistämiseksi 
  
Pennut yhteensä 1625 + mahd. kuolleet, joita ei ole rekisteröity, 297 pentuetta 
106 kivesvikaa (12,8% urospennuista)  

-     kivekset laskeutumatta 5-7 vko iässä, muutamissa pentueissa kivekset laskeutuneet ennen 
rokotuksia 

62 pentua (3,8% pennuista) lopetetut tai kuolleet pennut 
-    30 syntyi kuolleena 
-    11 epämuodostunut/vakava kehityshäiriö 
-    3 heikko pentu, ei lähtenyt kasvamaan 
-    2 tapaturma 
- 2 kitalakihalkio 

19 (1,2%) Napatyrä 
9 (0,6%) EJ- rekisteröityä 

-    3 BAER-testissä havaittu kuulovika 
-    2 PDA sydämessä 
- 1 häntämutka 
- 1 jalan kehityshäiriö 
- 1 vesipää 

12 (0,7%) purentavirhe 
8 (0,5%) häntämutka 
 
Emän hoivakäyttäytyminen yhteensä 144 
Alkoi heti 135 (93,75%) 
Tarvitsi alkuun tukea 8 (5,56%) 
Tarvitsi tukea usean päivän ajan 1 (0,69%) 
Tarvitsi tukea ensimmäinen viikon/koko ajan 0 (0%) 
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LIITE 3: Rotumääritelmä 

KÄYTTÖTARKOITUS: Paimenkoira. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat). 
Alaryhmä 1 lammaskoirat. Käyttökoetulos vaaditaan. 
YLEISVAIKUTELMA: Sopusuhtainen, sulavalinjainen ja tyylikäs, viehättävä ja erittäin tasapainoinen, 
samalla riittävän vahva vaikuttaakseen kestävältä. Kaikki karkeuteen ja heiveröisyyteen viittaava on 
virheellistä. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kallo-osa ja kuono-osa suunnilleen samanpituiset. Rungon pituus on 
hieman säkäkorkeutta suurempi. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Sitkeä työkoira, erittäin mukautuvainen. Innokas, valpas, 
vastaanottavainen ja älykäs. Ei hermostunut eikä vihainen. 
PÄÄ 
Kallo: Melko leveä, niskakyhmy ei ole korostunut. 
Otsapenger: Selvästi erottuva. 
Kirsu: Väriltään musta, ruskeilla ja suklaanruskeilla koirilla hyväksytään myös ruskea kirsu. Sinisillä 
koirilla kirsu on siniharmaa. Sieraimet ovat hyvin kehittyneet. 
Kuono: Kirsua kohti kapeneva, kohtuullisen pituinen ja voimakas. 
Leuat / hampaat / purenta: Hampaat ja leuat ovat vahvat. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava 
purenta, ts. ylähampaat koskettavat tiiviisti alahampaiden etupintaa ja hampaat ovat suorassa 
kulmassa leukoihin nähden. 
Posket: Eivät täyteläiset eivätkä pyöreät. 
Silmät: Etäällä toisistaan, soikeat, keskikokoiset; väriltään ruskeat paitsi marmoroituneilla (merle) 
koirilla, joilla toinen tai molemmat silmät voivat olla kokonaan tai osittain siniset. Ilme lempeä, 
innokas, valpas ja älykäs. 
Korvat: Keskikokoiset ja keskipaksut, etäällä toisistaan. Asennoltaan pystyt tai puolipystyt ja 
herkkäliikkeiset. 
KAULA: Keskipitkä, vahva ja lihaksikas, hieman kaartunut ja lapoja kohti levenevä. 
RUNKO: Lihaksikas ja jäntevä. Runko on hieman säkäkorkeutta pitempi. 
Lanne: Syvä ja lihaksikas. Vatsaviiva ei kuroutunut. 
Rintakehä: Syvä ja melko leveä. Kylkiluut hyvin kaareutuneet. 
HÄNTÄ: Kohtuullisen pituinen, viimeinen nikama ulottuu vähintään kintereeseen; matalalle 
kiinnittynyt, runsaskarvainen, hännänpää ylöspäin kaartunut. Häntä täydentää koiran viehättävät 
ääriviivat ja yleisen tasapainon. Koiran kiihtyessä häntä saa kohota, mutta se ei koskaan saa kaartua 
selän ylle. 
RAAJAT 
ETURAAJAT: Edestä katsottuna yhdensuuntaiset. Luusto vahva, muttei raskas. 
Lavat: Taakse sijoittuneet ja viistot. 
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset. 
Välikämmenet: Sivusta katsottuna hieman viistot. 
Etukäpälät: Soikeat; päkiät paksut, vahvat ja terveet; varpaat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet 
lyhyet ja vahvat. 
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TAKARAAJAT: Takaosa on leveä ja lihaksikas, sivusta katsottuna häntää kohti hieman laskeva. 
Reidet: Pitkät, voimakkaat ja lihaksikkaat. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Kintereet: Vahvat ja matalalla sijaitsevat. 
Välijalat: Takaraajat ovat vahvaluiset kintereestä maahan ja yhdensuuntaiset takaa katsottuna. 
Takakäpälät: Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET: Vapaat, sulavat ja väsymättömät, askel mahdollisimman matala. Liikkeet ilmentävät koiran 
kykyä liikkua hyvin huomaamattomasti ja nopeasti. 
KARVAPEITE 
Karva: Kaksi muunnosta: kohtalaisen pitkäkarvainen tai sileäkarvainen. Molemmilla muunnoksilla 
peitinkarva on tiheää ja keskikarheaa, pohjavilla pehmeää ja tiheää tehden karvapeitteestä hyvin 
säänkestävän. Pitempikarvaisella muunnoksella runsas karvapeite muodostaa harjan, housut ja 
kauluksen. Naamassa, korvissa, eturaajojen etupuolella ja takaraajoissa kintereiden alapuolella karvan 
tulee olla lyhyttä ja sileää. 
Väri: Useat eri värit sallitaan, mutta valkoinen väri ei saa olla vallitseva. 
KOKO 
Säkäkorkeus: Ihannekorkeus uroksilla 53 cm, nartut ovat hieman pienempiä. 
VIRHEET: 
Kaikki poikkeamat edellä mainituista on luettava virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen 
vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä 
käyttötarkoituksessa. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET 
• Vihaisuus tai arkuus 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
 

 


