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1. YHTEENVETO 

 

Bordercollie on Englannin ja Skotlannin rajaseuduilla kehittynyt vanha paimenkoirarotu, joka 

on nykyään paimennuskäytön lisäksi hyvin suosittu harrastuskoira. Bordercollie on sitkeä ja vä-

symätön työskentelijä, mutta samalla miellyttämisenhaluinen ohjaajaansa kohtaan. Bordercollie 

on nopea, elastinen ja vaivaton liikkuja, joka paimentaa etuosa matalana ja liikkuu ketterästi vai-

keassakin maastossa. 

Rekisteröintimäärät Suomessa ovat kasvaneet rodun suosion kasvaessa. Ulkomailta tuodaan 

melko paljon koiria Suomeen, ja niitä sekä ulkomailla asuvia uroksia käytetään rekisteröintimää-

riin suhteutettuna runsaasti jalostukseen. Bordercollie on jakautunut karkeasti kahteen eri lin-

jaan: paimenlinjaan ja näyttelylinjaan. Näiden lisäksi on ns. sekalinjaisia koiria, joiden sukutau-

lussa on vaihtelevia määriä eri linjoja edustavia koiria. Bordercollien rotukirja on avoin, joten 

uutta verta voidaan vielä saada rotuun paimennustestin ja ulkomuototarkastuksen läpäisevistä 

koirista. 

Suomessa harrastetaan bordercollieiden kanssa monipuolisesti eri lajeja, joista eniten koekäyn-

tejä tulee tokossa, agilityssä ja palveluskoiralajeissa. Lisäksi bordercollieta käytetään Suomessa 

paimennukseen erityisesti nautatiloilla, mutta myös lammastiloilla tai harrastuspaimenena. 

Bordercollien hyviä työskentelyominaisuuksia arvostetaan, ja se on saavuttanut maineen erin-

omaisena harrastuskoirana. Monipuolisena käyttö- ja harrastuskoirana bordercollieta voidaan 

käyttää monenlaisiin tehtäviin. Eri tehtäviin parhaiten soveltuvat koirat voivat olla persoonalli-

suudeltaan hyvinkin erilaisia. 

Luonneominaisuuksia on jo pitkään seurattu Suomessa luonnetestien avulla ja viime vuosina 

myös MH-luonnekuvauksien avulla. Jalostuskoiran on osoittauduttava soveltuvaksi jalostukseen 

esimerkiksi käyttökoetulosten perusteella tai suorittamalla MH-luonnekuvauksen tai luonnetes-

tin. Jalostuskoiran on oltava rodunomainen, ei arka eikä aggressiivinen. Luonteeltaan bordercol-

lien tulisi olla toimintakykyinen, palvelualtis, sinnikäs ja vietikäs. Kuitenkin kotona bordercol-

lien tulee olla rento, sosiaalinen ja helppo perheenjäsen. Luonne- ja käyttöominaisuudet tulisi 

huomioida jalostuksessa. Pelkästään yhdessä lajissa toivottavia ominaisuuksia korostavaa jalos-

tusta (pois lukien paimennus pois) ei suositella.  
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Bordercollie on käyttötarkoituksensa ansiosta perusterve ja fyysisesti kestävä koirarotu. Ro-

dulla esiintyy kuitenkin jossain määrin perinnöllisiä luusto-, silmä- ja systeemisairauksia. Mer-

kittävimpiä terveysongelmia bordercollieilla ovat osteokondroosi, lonkkaniveldysplasia, 

idiopaattinen epilepsia, piilokiveksisyys ja erilaiset silmäsairaudet. Lisääntymisongelmista bor-

dercollieilla esiintyy jossain määrin polttoheikkoutta. 

Näiden sairauksien yleistyminen rodussa halutaan estää ja jalostukseen suositellaan käytettä-

väksi vain luonnollisesti lisääntyviä yksilöitä, joilla ei ole hyvinvointiin ja toimintakykyyn vai-

kuttavia perussairauksia. Rodun kasvattajat ja harrastajat tutkituttavat aktiivisesti koiransa, jo-

ten sairauksista saadaan usein nopeasti ja kattavasti tietoa, jota myös jaetaan avoimesti. Border-

collien PEVISA- ohjelman lisäksi on tärkeää, että kasvattajat tutkituttaisivat jalostusyksilöt olka-

nivelen kasvuhäiriön ja selkäsairauksien osalta. Jalostusyksilöä tulisi käyttää jalostukseen vain 

harkiten nuorella iällä ja antaa sen kasvaa riittävän vanhaksi, jotta mahdolliset perinnölliset sai-

raudet ehtivät ilmetä ennen kuin koiralla on paljon jälkeläisiä. 

Suomalaisessa jalostuksessa toivotaan suosittavan mahdollisimman suurta tehollista populaa-

tiota eli mahdollisimman laajasti eri sukuisten koirien käyttämistä jalostuksessa sekä saman su-

kuisten koirien toistuvan käytön välttämistä. Varsinkaan nuoria yksilöitä suositella käytettävän 

tiheästi. Jalostuksessa korostuu luonne- ja käyttöominaisuudet sekä terve rakenne alkuperäinen 

käyttötarkoitus huomioiden. Luonteen tai ulkomuodon suhteen ääripäitä tulisi välttää ja jalos-

tukseen tulisi käyttää mahdollisimman tasalaatuisia bordercollieita. 

2. RODUN TAUSTA 

Historia 

Bordercollie on yksi maailman vanhimmista alkuperäisistä koiraroduista, ja sitä on pidetty kan-

tarotuna kaikilla muilla collie-sukuisilla roduilla. Bordercollieita on esiintynyt jo vuosisatoja 

Englannin ja Skotlannin rajamailla, missä ne ovat toimineet paimenkoirina. Rodulla oli monen-

laisia nimityksiä ja ulkonäkökin oli hyvin kirjava. 1800-luvun lopussa alkoi rodun varsinainen 

kehitys. Vuonna 1915 saatiin rodun nimeksi virallisesti bordercollie, koska rotu on lähtöisin 

Pohjois-Englannin ja Etelä-Skotlannin kreivikuntien rajoilta (border = raja).  
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Bordercollieta on alun perin jalostettu ainoastaan paimennusominaisuuksien perusteella. Iso-

Britannian topografian takia paimenet jalostivat koiratyyppejä, jotka sopivat parhaiten vallitse-

viin maasto-olosuhteisiin. Tuolla alueella tarvittiin koiraa, joka pystyi liikkumaan nopeasti ja vai-

vattomasti erittäin vaikeakulkuisissa paikoissa suuriakin etäisyyksiä päästäkseen lampaiden 

luo. Koiran täytyi pystyä itsenäiseen työskentelyyn etäällä ohjaajasta, mutta silti olemaan herkkä 

kuulemaan lampurin ohjeet, jos jokin edessä oleva maaston kohta (esimerkiksi kieleke) piti kier-

tää. Lampurit arvostivat koiria, jotka olivat hyviä lukemaan paimennettavia eläimiä. Hyvin toi-

mivien koirien jälkeläiset olivat haluttuja. Näin vähitellen koirat kehittyivät käytännön työn vaa-

timusten mukaisiksi. Koirat eivät olleet lemmikkejä, vaan arvokkaita työkaluja. Hyvä paimen-

koira säästi isäntänsä aikaa, vähensi tarvittavaa ihmistyövoimaa ja muutenkin helpotti tilan työ-

tehtäviä. 

Skotlannissa arvostettiin jokseenkin korkearaajaisia ja kevytrunkoisia koiria, kun taas Englan-

nissa lyhytraajaisempia ja vahvarunkoisempia koiria. Ensimmäiset paimennuskokeet pidettiin 

Englannissa 1873. Monet kokeet, myös ensimmäinen, sisälsivät rakenneosuuden. Koirat arvos-

teltiin rakenteen mukaan parhaiten työhön sopiviin. International Sheepdog Society (ISDS) pe-

rustettiin vuonna 1906, ja se on ensimmäinen bordercollien jalostusrekisteri. Samainen rekisteri 

on edelleen käytössä Englannissa. 

Bordercollieiden ensimmäinen rotumääritelmä on tehty Australiassa 1940-luvulla. Australian 

National Kennel Council (ANKC) tunnusti bordercollien roduksi ja rotumääritelmä hyväksyttiin 

vuonna 1963. Iso-Britanniassa rotumääritelmä bordercollieille hyväksyttiin vasta vuonna 1976 

yhteistyössä ISDS:n ja Border Collie yhdistyksen kanssa. Tänäkin päivänä esim. Yhdysvalloissa, 

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa rotumääritelmät poikkeavat joiltain osin FCI:n rotumääri-

telmästä. 

Bordercolliet saapuvat Suomeen 
 
Kiinnostus bordercollieita kohtaan on Suomessa herännyt jo varhain. Lammas- ja vuohiyhdis-

tyksen jäseniä kävi vuonna 1938 Virossa tutustumassa paimenkoiriin, mutta tältä ajalta ei ole 

tietoa tuotiinko bordercollieita Suomeen. Ensimmäiset varmat tiedot tuonneista Suomeen sijoit-

tuvat vuodelle 1963, kun paimenlinjaisia bordercollieita tuotiin Ruotsista. Varsinainen paimen-

linjaisten bordercollieiden jalostus alkoi Suomessa, kun vuonna 1978 tuotiin Skotlannista kaksi 
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urosta ja neljä narttua, joista yksi oli tuolloin jo tiineenä. Näillä koirilla tehtiin yhdistyksen tieto-

jen mukaan kahdeksan pentuetta, mutta yhdistyksellä ei ole varmaa tietoa mihin rekisteriin 

nämä pennut on rekisteröity. Samana vuonna perustettiin myös Suomen Paimenkoirayhdistys 

ry ja paimenkoirarekisteri vuonna 1980. 

Suomen ensimmäinen muotovalio on PMV-83 Bamse, omistaja Ritva Tuovinen. Hän on myös 

miehensä Reijo Tuovisen kanssa kasvattanut Suomen ensimmäisen kennelnimellä rekisteröidyn 

bordercollie pentueen (kennel Sound’s) vuonna 1983. 

Suomessa tutustuttiin näyttelylinjaisiin bordercollieihin vuonna 1986, kun Orvokki Moilanen 

tuotti Uudesta-Seelannista kaksi näyttelylinjaista bordercollievaliota, uroksen Clan-Abby 

Lorna’s Kilt ja nartun Mistysky of Clan-Abby, joilla hän aloitti bordercollieiden kasvatustyön 

vuonna 1986 kennelnimellä Starlet. Vuonna 1987 Orvokki Moilanen toi Uudesta-Seelannista 

nartun Miriama of Clan-Abby ja vuonna 1988 uroksen Thundersky of Clan-Abby. Hänen koi-

riensa pohjalta aloittivat kasvatustyönsä vuonna 1988 Raija ja Erkki Wahlman (kennel Upland) 

sekä vuonna 1989 Margit Kaarna (kennel Tsumakin) sekä Sirpa ja Arto Temonen (kennel 

Yazina’s). 

Vuonna 1988 Sari Solanti toi Australiasta valiouroksen Minimbah Showdownin, joka esiintyy 

tänä päivänäkin useassa sukutaulussa. Sari Solanti aloitti bordercollieiden kasvatustyönsä ken-

nelnimellä Pikkupaimenen vuonna 1990 tuomalla Australiasta kantavana nartun Wagaway 

Sally. Vuosina 1990-1991 kasvattamisen aloittivat myös Anita Korhola (kennel Briskness), Si-

nikka Sjöqvist (kennel Camicats), Marja-Liisa Lönnholz (kennel Festivo), Susanne Heinonen 

(kennel Solvargens) ja Hannele Lummeranta (kennel Frau Fortuna). Alkuvuosien tuontikoirista 

merkittäviä vaikuttajia vielä nykyisissäkin sukutauluissa ovat Minimbah Showdownin ohella 

uros Clan-Abby Maori-Warrior sekä nartut Clan-Abby Rhapsody-N-Blue ja Borderfame Sheer 

Delight. 

Nykyinen käyttö ja jalostuksen linjat 

Bordercollieta käytetään edelleen maailmanlaajuisesti alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan 

eli paimenkoirana. Se toimii erinomaisena paimenena niin lampaille, lehmille kuin siipikarjalle-

kin. Koiraurheilussa bordercolliet ovat suosittuja ja saavat näkyvyyttä erinomaisten käyttö- ja 

koulutettavuusominaisuuksiensa sekä miellyttävän ulkonäkönsä vuoksi. Rotumääritelmä antaa 
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kasvattajille mahdollisuuden painottaa kasvatustyössään paimennus-, luonne- tai ulkomuodol-

lisia ominaisuuksia.  

Työlinjainen kasvatustyö on keskittynyt paimennus- ja työskentelyominaisuuksien kehittämi-

seen. Näyttelylinjan tarkoituksena on jalostaa koiraa paitsi monipuolisena harrastuskoirana eri 

koiralajeihin (esim. tottelevaisuuskokeet, palveluskoirakokeet ja agility) myös huomioida rodun 

ulkoiset ominaisuudet. Karkeasti katsottuna ympäri maailmaa toistuu bordercollieiden osalta 

jako paimentaviin työkoiriin ja näyttelylinjan koiriin. Eri linjoja tarkasteltaessa on huomioitava, 

että linjakäsitettä voidaan käyttää puhuttaessa ns. sukulinjasta eli geneettisestä taustasta tai koi-

ran rekisteröintitaustasta. 

Näyttelylinjojen asema on Australiassa ja Uudessa-Seelannissa Englantia vakiintuneempi, esi-

merkiksi Australiassa ensimmäiset bordercolliet ilmestyivät näyttelykehään huomattavasti Eng-

lantia aiemmin. Pohjoismaissa on vahvat englantilaistaustaiset työkoiraperinteet, joskin Suomi 

on Pohjoismaista selkeimmin kehittänyt myös näyttelylinjaa. Näyttelylinjaiset bordercolliet ja-

kautuvat karkeasti ottaen kahteen osaan sen mukaan, mistä maasta ne ovat peräisin: englanti-

laisiin ja australialaisiin. Näiden kahden maiden linjat ovat vuosien saatossa sekoittuneet yhä 

enemmän, mikä mahdollistaa laajan geenipohjan säilymisen. 

Myös Suomessa bordercolliekanta on jakautunut karkeasti harrastaviin näyttelylinjan koiriin ja 

paimentaviin työkoiriin. Paimenkoirista pidetään omaa erillistä paimenkoirarekisteriä. Rekiste-

riä valvoo Suomen Paimenkoirayhdistys (SPKY). Nykyisin osa näistä työkoirista on rekisteröity 

myös Suomen Kennelliittoon (SKL). Yhteistyö Kennelliiton, rotujärjestön ja Paimenkoirayhdis-

tyksen välillä on 2010-luvulla mahdollistanut mm. Kennelliiton alaisten paimennuskokeiden ja 

rekisteröintikäytäntöjen kehittämisen.  

Nykypäivänä suurta osaa Suomen bordercollieista ei voi jakaa pelkästään työ- tai näyttelylin-

jaan tai ainoastaan tietyn maan linjaan, sillä eri linjojen sekoittaminen keskenään on rodussa 

yleistä. Rodun soveltuvuus moniin koiraurheilulajeihin on tuonut erilaisia painotuksia ja mah-

dollisuuksia kasvattajien jalostusvalintoihin. Työ- ja luonneominaisuuksien periytymistä hyö-

dynnetään esimerkiksi palvelus- ja pelastuskoirakokeita ajatellen, joissa koiralta vaaditaan pit-

käkestoista ja sitkeää työskentelyä sekä monipuolista koulutettavuutta. Nykyisin koiraharras-

tusten parissa tavattavista bordercollieista suuri osa edustaa ns. sekalinjaa, eli koiralla esiintyy 
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sukutaulussaan sekä näyttelylinjaisia että työlinjaisia koiria erilaisissa suhteissa kasvattajan 

mieltymyksistä riippuen. 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry (SBCAK ry) perustettiin vuonna 1990. Bordercol-

lieita ja australiankelpieitä oli kasvatettu jo reilun neljän vuoden ajan Suomessa. Kasvattajat ja 

rotujen harrastajat kokivat rotuyhdistyksen olevan tarpeellinen apu heidän yhteistyölleen ja ro-

duista tiedottamiseen. Rotuyhdistys keräsikin jo hetkessä satakunta jäsentä (taulukko 1). Tämä 

jäsenmäärä pysyi melko vakiona ensimmäiset viisi vuotta. Yhdistyksen toiminta käynnistyi al-

kuun Imatran ja Lappeenrannan alueella ja yhdistys kuuluikin Kymenläänin Kennelpiiri ry:seen. 

Suomen Palveluskoiraliitto ry myönsi yhdistyksen roduille koeoikeudet palveluskoirakokeisiin 

vuonna 1992. SBCAK ry siirtyi Suomen Palveluskoiraliiton rotujärjestöön. Vuonna 1993 yhdistys 

muutti paikkakuntansa Helsinkiin, joka on edelleen yhdistyksen kotipaikka. Vuodesta 1998 al-

kaen SBCAK ry toimi rotua harrastavana yhdistyksenä. Vuonna 2007 yhdistykselle myönnettiin 

Kennelliiton valtuustossa rotujärjestöoikeudet. Vuoden 2007 loppuun yhdistys toimi Helsingin 

Seudun Kennelpiirin jäsenenä ja vuodesta 2008 alkaen omana rotujärjestönä.  

Taulukko 1 Yhdistyksen jäsenmäärä ja sen kehitys vuosina 2005-2014 

Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jäsenmäärä 459 446 559 592 615 717 769 834 897 983 

 

Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry:n jalostustoimikunta on aloittanut toimintansa 

vuonna 1996. Jalostustoimikunta toimii nykyään työryhmäperiaatteella: kummallakin rodul-

lamme on oma työryhmä, joka keskittyy ja käyttää voimavaransa oman rotunsa asioihin. Yh-

dessä nämä työryhmät ja jalostustoimikunnan puheenjohtaja muodostavat SBCAK ry:n jalostus-

toimikunnan. Jalostustoimikunnan pääasiallisin tehtävä on kerätä ja tilastoida rotujemme ter-

veystuloksia. Tätä tietoa jaetaan yhdistyksen jäsenille ja rotujemme kasvattajille. Toimikunta 

järjestää tuomareiden erikoiskoulutus- ja koearvostelutilaisuudet. Jalostustoimikunnan tulevai-

suuden näkymissä on tilastoinnin ja aktiivisen tiedottamisen lisäksi kasvattajaluentojen järjes-

tämistä. Vuonna 2014 SBCAK ry julkaisi terveystietokannan, johon omistajat voivat lähettää koi-

riensa tietoja sairauksista ja tilanteista, joita Kennelliiton jalostustietojärjestelmä ei kirjaa. Tie-

tokanta sai heti ilmestyttyään hyvän vastaanoton ja kiinnostusta myös muilta rotujärjestöiltä. 
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4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1.Populaation rakenne ja jalostuspohja 

Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhu-
taan myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia ver-
sioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin he-
terotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden 
puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kape-
neminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus 
ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 
 
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista 
ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään 
nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähi-
tellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika 
tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. 
Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. 
 
Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pie-
nilukuisissa roduissa enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuo-
den rekisteröintimääristä. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, 
ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Toisen polven jälkeläi-
siä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % laskettuna 
neljän vuoden rekisteröinneistä. 
 
MMT Katariina Mäki 5.8.2013 

 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

Bordercollieiden rekisteröintimäärät ovat viime vuosina nousseet jatkuvasti (taulukko 2). Suo-

men Kennelliiton rekisteröimien bordercollieiden lisäksi Suomessa on myös Suomen Paimen-

koirayhdistyksen rekisterissä olevia koiria. Seuraavissa tilastoissa on kuitenkin huomioitu vain 

SKL:n rekisterissä olevat bordercolliet, sillä Paimenkoirayhdistyksen rekisteri ei ole FCI:n tun-

nustama. Bordercollieiden rekisteröintimäärä Suomessa kohosi vuonna 2014 ensimmäistä ker-

taa yli 500 yksilön. Kymmenessä vuodessa rekisteröintimäärät ovat siis lähes kaksinkertaistu-

neet (taulukko 2). 
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Taulukko 2 Suomessa rekisteröidyt bordercolliet 2005-2014 

 

 

Vuonna 2014 rekisteröidystä 516 bordercolliesta 68 oli tuontikoiria (taulukko 2), eli noin 13 

prosenttia sinä vuonna rekisteröidyistä bordercollieista. Samoin kuin rekisteröintien, myös 

tuontikoirien määrä on jatkanut kasvuaan viime vuosina. Tuontikoirien suhteellinen osuus re-

kisteröidyistä bordercolliesta on noussut vain vähän (vuonna 2004 10,5% rekisteröinneistä). 

Vuonna 2014 pentueita syntyi yhteensä 81 ja keskimääräinen pentuekoko oli 5,5 yksilöä (tau-

lukko 3). Pentuja tuottaneita kasvattajia oli 62. Pentuekoot ovat pysyneet kymmenen vuoden 

tarkastelujaksolla samanlaisina. Vuonna 2004 keskimääräinen pentuekoko oli 5,4 pentua, kun 

vastaava luku vuonna 2014 oli 5,5. Sen sijaan pentueiden ja kasvattajien määrä on lisääntynyt 

todella voimakkaasti. 

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä on uroksilla vaihdellut viimeisen viiden vuoden aikana välillä 

4 vuotta ja 2 kuukautta - 4 vuotta 8 kuukautta ja nartuilla välillä 4 vuotta 2 kuukautta – 4 vuotta 

6 kuukautta. 4,5 vuotta on siis keskimääräinen ikä jalostukseen käytettävälle bordercollielle, 

eikä se ole merkittävästi muuttunut 10 vuoden aikana. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tuonnit 30 23 33 48 51 47 50 55 63 68

Kotimaiset 233 265 354 341 270 330 419 429 383 448
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Taulukko 3 Vuositilasto 2005-2014 

Vuositilasto - rekisteröinnit 

 Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pennut (kotimaiset) 233 265 354 341 270 330 419 429 383 448 

Tuonnit 30 23 33 48 51 47 50 55 63 68 

Rekisteröinnit yht. 263 288 387 389 321 377 469 484 446 516 

Pentueet 45 53 64 67 53 68 76 77 74 81 

Pentuekoko 5,2 5 5,5 5,1 5,1 4,9 5,5 5,6 5,2 5,5 

Kasvattajat 37 35 51 49 42 52 57 59 58 62 

jalostukseen käytetyt eri urokset 

- kaikki 34 41 51 55 40 55 61 62 57 71 

- kotimaiset 17 21 24 24 16 27 26 19 26 31 

- tuonnit 9 10 17 12 13 13 20 32 21 25 

- ulkomaiset 8 10 10 19 11 15 15 11 10 15 

- keskimääräinen jalostuskäytön 
ikä 

4 v 5 
kk 

4 v 3 
kk 

4 v 3 
kk 

4 v 10 
kk 

4 v 10 
kk 

4 v 8 
kk 

4 v 2 
kk 

4 v 6 
kk 

4 v 5 
kk 

4 v 8 
kk 

jalostukseen käytetyt eri nartut   

- kaikki 45 51 63 65 53 66 74 74 71 80 

- kotimaiset 34 40 48 47 38 47 51 53 55 59 

- tuonnit 11 11 15 18 15 19 23 21 16 21 

- keskimääräinen jalostuskäytön 
ikä 

4 v 6 
kk 

4 v 5 
kk 

3 v 10 
kk 4 v 

4 v 2 
kk 

4 v 6 
kk 

4 v 4 
kk 

4 v 4 
kk 

4 v 6 
kk 

4 v 2 
kk 

Syntyneiden pentueiden isoisät 64 71 81 83 72 95 112 111 106 125 

Syntyneiden pentueiden isoäidit 67 76 91 92 77 107 118 122 117 136 

Sukusiitosprosentti 1,58 % 1,92 % 0,80 % 0,82 % 0,54 % 0,87 % 0,50 % 0,57 % 0,45 % 0,58 % 

 

Rotuunotto 

Bordercollieilla on voimassa rotuunottomenettely. Rotuunottomenettely on kirjattu  rotukohtai-

siin erityisehtoihin  sellaisilla roduilla, joissa esiintyy alun perin rekisterin ulkopuolelle jäänyttä 

ns. maatiaiskantaa. Tämä kanta periytyy yleensä samoista koirista, joista rotu on alun perin ke-

hittynyt. Rotuunottoa ei ole tarkoitettu Kennelliitossa rekisteröityjen koirien jälkeläisille. 

Bordercollieita on rotuunotettu yhteensä 35 (taulukko 4), joista uroksia on 16 ja narttuja 19. 

Jalostukseen näistä koirista on käytetty 17 yksilöä eli 48,6 prosenttia rotuunotetuista koirista. 

Ensimmäinen rotuunotto on tapahtunut vuonna 1992 (KoiraNet), jonka jälkeen vain muutamia 

yksilöitä on harvakseltaan rekisteröity rotuunoton kautta. 2000-luvulla on rotuunotettu vuosit-

tain uusia yksilöitä muutamia vuosia lukuun ottamatta. Vuonna 2014 luvuissa on selkeä nousu, 

johon osasyynä on loppuvuodesta helpotettu rotuunotto Suomen Paimenkoirayhdistyksen 

(SPKY) rekisteriinrekisteröidyille koirille. 
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Taulukko 4 Rotuunotot Suomessa 

 

 

Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta 

merkitä ER -rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla 

(JTT 10/14). Myös International Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin merkitty bordercollie voi-

daan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Ken-

nelliiton hyväksymällä tavalla. ISDS-rekisteriin merkityn ulkomaisen koiran jälkeläiset merki-

tään ER-rekisteriin.  

Perinteisen rotuunottomenettelyn kautta ER-rekisteriin otetaan koira, joka on suorittanut hy-

väksytysti paimennuksen esikokeen ja jonka on kaksi rodun arvosteluoikeudet omaavaa ulko-

muototuomaria todennut rotumääritelmän mukaiseksi. 

 

Bordercollie rotukohtaiset eritysohjeet rekisteröintiin 

Rotuunotto, ER- rekisteri Koira, joka on suorittanut hyväksytysti paimennuksen esi-

kokeen ja jonka kaksi rodun arvosteluoikeudet omaavaa ul-

komuototuomaria on todennut rotumääritelmän mu-

kaiseksi.  

International Sheep Dog 

Society (ISDS) rekisteristä 

ER-rekisteriin 

Koira, joka on tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä 

tavalla, voidaan merkitä omistajan anomuksesta ER-rekiste-

riin.  

1992 1998 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014

uros 1 3 1 2 1 3 1 1 3

narttu 1 1 1 1 4 2 2 5
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ISDS-rekisteriin merkityn ulkomaisen koiran jälkeläiset 

merkitään ER-rekisteriin. 

Suomen paimenkoirayh-

distys ry (SPKY) rekiste-

ristä ER-rekisteriin 

Koira, joka on tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä 

tavalla, voidaan merkitä omistajan anomuksesta ER-rekiste-

riin. 

 

Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä  

Tuontikoirien osuus kaikista rekisteröinneistä vuosina 2010-2014 on 12,3 prosenttia (taulukko 

2). Tuontikoirien vuosittainen rekisteröintimäärä on kasvanut vuosittain suunnilleen samassa 

suhteessa kuin kotimaisten bordercollieiden rekisteröintimäärät ovat kasvaneet, joten 

suhteellinen osuus rekisteröinneistä on pysynyt tarkastelujaksolla melko samalla tasolla. 

Vuonna 2010 tuontikoiria rekisteröitiin 47 ja vuonna 2014 tuontikoirien rekisteröintejä oli 68 

(taulukko 3). 

Paimenlinjaisten bordercollieiden rotuunotto on ollut mahdollista vuodesta 1992 lähtien, ja 

myös Suomen paimenkoirayhdistyksen rekisteristä tulevat koirat ovat mukana tuontikoirien 

tilastoissa. Tällöin tuontimaaksi on merkitty Suomi, riippumatta siitä onko kyseessä Suomessa 

vai ulkomailla syntynyt koira.  

Bordercollieita tuodaan Suomeen selkeästi eniten Iso-Britanniasta ja Ruotsista. 

Tarkasteluajanjaksolla 2010-2014 Iso-Britanniasta tuotuja koiria rekisteröitiin eniten, 71, ja 

Ruotsista tuotuja 69. Ruotsista tuodut koirat ovat lähes poikkeuksetta paimenlinjaisia, kun taas 

Britanniasta tulee sekä näyttelylinjaisia, paimenlinjaisia että sekalinjaisia koiria.  

Iso-Britannian ja Ruotsin jälkeen tavallisimpia tuontimaita olivat Keski-Euroopan maat Saksa 

(21), Unkari (20), Puola (17) ja Tsekki (14). Keski-Euroopan lisäksi useampia bordercollieita on 

tuotu Yhdysvalloista (15). Vuosina 2010-2014 muutamia tuontikoiria on rekisteröity myös 

Alankomaista (8), Irlannista (7) ja Belgiasta (5).  

Ruotsi on Pohjoismaista selkeä ykköstuontimaa. Norjasta tuotuja koiria on rekisteröity 

ajanjaksolla 8 ja Tanskasta tuotuja 6, joten näistä maista tuonti on paljon harvinaisempaa kuin 

tuonti Ruotsista. Yksittäisiä koiria on tuotu myös Ranskasta, Itävallasta, Venäjältä, Australiasta, 

Italiasta, Sveitsistä ja Brasiliasta. 
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Suomessa vuosina 2010-2014 jalostukseen käytetyistä uroksista yli puolet on joko ulkomailla 

asuvia uroksia tai tuontikoiria, poikkeuksena vuosi 2006, jolloin ulkomaisten koirien ja tuonti-

koirien käytön luku on 49 prosenttia. Jalostukseen käytetyistä nartuista neljännes on taustaltaan 

tuontikoiria. Seurantajaksolla eniten ulkomaisia uroksia on käytetty vuonna 2012 (69%). Sa-

mana vuonna myös jalostukseen käytetyistä nartuista 28% oli tuontikoiria. Tuontikoiria 

käytetään siis jalostukseen runsaasti. (Taulukko 3) 

Tuontikoirien jalostuskäyttö voi lisätä perimän monimuotoisuutta suomalaisessa 

bordercolliepopulaatiossa, mutta kaikki tuontiyksilöt eivät ole geneettisen monimuotoisuuden 

näkökulmasta perimältään yhtä arvokkaita. Ei ole tavatonta, että samasta pentueesta on tuotu 

Suomeen useampi pentu tai tuotavalla koiralla on Suomessa jo puolisisaruksia. Siksi geneettisen 

monimuotoisuuden kannalta onkin tärkeä huomioida jalostukseen käytettävän koiran sukulais-

ten aiempi jalostuskäyttö ja sukulaiset Suomessa. 

Tietoa sukusiitoksesta  

Sukusiitoksessa pentueen vanhempina käytettävät koirat ovat keskenään sukua. Sukusiitoksena 
pidetään serkusten tai sitä läheisempien sukulaisten yhdistämistä. Sukusiitos kasvattaa riskiä pe-
rinnöllisten sairauksien esilletuloon. 
 
Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää 
geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. 
Saman esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen gee-
nipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista 
on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin 
alleelin peittäminä. 
 
Sukusiitos vähentää heterotsygoottisia geenipareja 

Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituk-
sessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 
%. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusii-
tosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 
%. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 
12,5 %. 
 
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuot-
tamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina 
sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet 
perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Li-
säksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla 
esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 
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Haitat alkavat näkyä, kun sukusiitosaste ylittää 10 % 

Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen 
ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja 
nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostu-
mia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantu-
maksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin 
nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä. 
 
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain 
sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla sukupolvi-
määrällä. Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitos-
asteen pitämistä alle 6,25 %. 
 
MMT Katariina Mäki 5.8.2013 
 

Rodun vuosittainen sukusiitosaste  

Bordercollieilla sukusiitosta on käytetty vain harvoin. Tarkasteluajanjaksolla vuosina 2005-

2014 keskimääräinen neljän tai viiden sukupolven perusteella laskettu pentueiden 

keskimääräinen sukusiitosprosentti jää melko alhaiseksi. Sukusiitosprosentin keskiarvo on 

laskenut kymmenessä vuodessa 2,12 prosentista 0,58 prosenttiin. Kennelliiton suositus on, että 

sukusiitosprosentti viidellä sukupolvella laskettuna on alle 6,25 % (serkusparitus). 

Bordercollieilla sukusiitosaste on siis viiden polven mukaan laskettuna pysynyt varsin 

maltillisena.  

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä kuitenkin laskee sukusiitosasteen puutteellisen 

sukupolvitiedon mukaan, joten se on aliarvio todellisesta tilanteesta. Esimerkiksi 

kansainvälisestä paimenkoirarekisteristä (ISDS) Suomeen rekisteröidyillä koirilla ei näy 

välttämättä jalostustietojärjestelmässä sukutaulua lainkaan tai sama koira saattaa olla 

järjestelmässä kahteen kertaan, sekä ISDS-rekisterin nimellä ja numerolla että FCI:n rekisterin 

nimellä ja numerolla riippuen siitä, kumman rekisterin tunnistetiedot järjestelmään on annettu 

koiran jälkeläisen rekisteröinnin kohdalla. Tällöin järjestelmä tulkitsee nämä eri koiriksi. Sama 

ongelma toistuu koirilla joilla on SKL:n rekisterinumeron lisäksi jonkin muun maan tai järjestön 

rekisterinumero. 

Vaikka keskimääräinen sukusiitosprosentti viiden sukupolven perusteella laskettuna on 

bordercollieilla hyvä, eikä lähelle 6,25 % sukusiitosprosentin yhdistelmiä juuri tehdä, on 

jalostusvalinnoissa syytä huomioida myös jalostusyksilöiden sukulaisten käyttö. Kun 

tarkastellaan käytetyimpien urosten ja narttujen listoja, löytyy sieltä useita yksilöitä samoista 
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sukulinjoista. Ja vaikka ulkomaisia uroksia käytetään jalostukseen runsaasti, saatetaan samaa 

urosta tai sen lähisukulaisia käyttää useassa eri pentueessa.  

4.1.2 Jalostuspohja 

Taulukko 5 Populaatiorakenne sukupolvittain tarkasteltuna vuosina 2005-2014 

Jalostuspohja Per sukupolvi (4 vuotta) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

- pentueet 158 173 198 229 237 252 264 274 295 308 

- jalostukseen käyte-
tyt eri urokset 89 94 112 128 130 150 161 167 176 185 

- jalostukseen käyte-
tyt eri nartut 120 129 153 179 184 195 208 221 241 255 

- isät/emät 0,74 0,73 0,73 0,72 0,71 0,77 0,77 0,76 0,73 0,73 

- tehollinen populaa-
tio 

143 
(45%) 

153 
(44%) 

182 
(46%) 

211 
(46%) 

215 
(45%) 

236 
(47%) 

253 
(48%) 

266 
(49%) 

286 
(48%) 

302 
(49%) 

- uroksista käytetty 
jalostukseen 16 % 16 % 14 % 12 % 12 % 12 % 12 % 10 % 7 % 5 % 

- nartuista käytetty 
jalostukseen 33 % 32 % 29 % 29 % 27 % 25 % 22 % 17 % 11 % 7 % 

 

Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus syntyneistä  

Riittävän suuri osa yksilöistä tulee saada jalostuskäyttöön, jotta perimän monimuotoisuus 

rodussa säilyy. Bordercollieilla jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus 

rekisteröidyistä bordercollieista on pysynyt hyvin samalla tasolla kymmenen viime vuoden 

aikana (2005-2014, taulukko 5). 

Taulukkoa 5 tarkasteltaessa tulee huomioida, että nuorimpien ikäluokkien koiria tullaan vielä 

käyttämään jalostukseen, joten nämä prosenttiluvut kasvavat seuraavien vuosien aikana. 

Isät/emät -luku kertoo, kuinka tasaista sukupuolten jalostuskäyttö on. Mitä lähempänä suhde on 

yhtä, sitä tasaisempaa urosten jalostuskäyttö on. Mitä tasaisemmin uroksia käytetään jalostuk-

seen, sitä paremmin saadaan säilytettyä perimän monimuotoisuutta rodussa. Bordercolliella 

isät/emät -luku on vaihdellut 0,71 ja 0,78 välillä kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2014 jalos-

tukseen käytettiin 255 narttua ja 185 urosta. 

Tietoa tehollisesta populaatiokoosta  

Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy 
rodussa. Pieni tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä. 
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Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Yk-
sinkertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön geeni-
muotoja tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitos-
aste kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalostukseen käytettyä koiraa. Mitä 
pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen 
vaihtelu vähenee. Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 
 
Laskelmat tehdään sukupolvea kohden 

Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutau-
luista, laskelmat tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta 
neljään ja käyttökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enintään neljä 
kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. 
Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olet-
taa, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi 
tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvu-
nopeuteen, mutta tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat 
hyvin pitkiä. 
 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä käytettävää jalostuskoirien lukumääriin pe-
rustuvaa laskentakaavaa on hieman muokattu, jotta se huomioisi paremmin jalostuskoirien epä-
tasaiset jälkeläismäärät. Jalostustietojärjestelmässä käytetään kaavaa Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), 
jossa 
 
 Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja 
 Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä. 

 
Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista otettujen dna-näytteiden avulla. 
 
Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantu-
minen on välttää yksittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä 

Jos rodun tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geenimuotoja niin nopeasti, ettei luonto 
pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen 
yksilön geenejä käyttämällä mahdollisimman useaa eri koiraa jalostukseen ja huolehtimalla, että 
niiden jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja 
myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ul-
komailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan. 
 
MMT Katariina Mäki 31.10.2013 
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Rodun tehollinen populaatiokoko 

Rodun tehollinen populaatio sukupolvittain laskettuna (sukupolven pituus on neljä vuotta) on 

kasvanut vuosina 2005-2014 lähes samassa suhteessa kuin rekisteröintimäärät ovat lisäänty-

neet. Kymmenen vuoden aikana tehollisen populaation koko on siis yli kaksinkertaistunut lu-

vusta 143 lukuun 302 (Koiranet). Tehollisen populaation prosentuaalinen osuus on kuitenkin 

säilynyt kymmenen vuoden ajan suunnilleen samalla tasolla (44-49%). (Taulukko 5) 

Rodun tehollinen populaatio näyttää lukuina tarkasteltuna melko hyvältä, mutta täytyy muistaa, 

että tehollisessa populaatiossa ei ole otettu huomioon jalostukseen käytettyjen yksilöiden kes-

kinäisiä sukulaisuussuhteita, joten luku on aina yliarvio. Jalostuksessa olisi hyvä kiinnittää huo-

miota siihen, että eri sukulinjoista tulevia koiria käytettäisiin jalostukseen tasaisesti. 

Taulukko 6 Jalostukseen käytetyt eri urokset 2005-2014 

 

 

Suomessa käytetään laajasti ulkomaisia ja tuontikoiria (taulukot 6 ja 7). Vuodesta 2005 lähtien 

on Suomessa jalostukseen käytetyistä bordercollieista noin puolet ollut ulkomaisia tai ulko-

mailta lähtöisin olevia tuontikoiria. Viimeisen 10 vuoden aikana viidentoista eniten jalostukseen 

käytetyn uroksen (taulukko 8) joukossa on seitsemän kotimaista urosta ja kahdeksan tuontikoi-

raa. Viidentoista viimeisen kymmenen vuoden aikana eniten käytetyn nartun (taulukko 9) jou-

kossa on neljä tuontikoiraa. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ulkomaiset 8 10 10 19 11 15 15 11 10 15

Tuonnit 9 10 17 12 13 13 20 32 21 25

Kotimaiset 17 21 24 24 16 27 26 19 26 31
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Taulukko 7 Jalostukseen käytetyt eri nartut 2005-2014 

 

Taulukoissa 8 ja 9 esitetään viimeisen 10 vuoden (2005-2014) aikana jalostukseen runsaimmin 

käytetyt 15 bordercollieta, jotka on asetettu järjestykseen koko jalostusuran aikaisen jälkeläis-

määrän mukaan. 

Eniten käytettyjen jalostusurosten ja -narttujen listoilta löytyvien koirien välillä on hhavaitta-

vissa runsaasti sukulaisuussuhteita. Käytetyimpien urosten joukosta löytyvä Tor on käytetyim-

pien narttujen listalta löytyvän Junen jälkeläinen, ja vastaavasti käytetyimpien narttujen listalta 

löytyvän Snown isä Master Bob on seitsemänneksi eniten käytetty jalostusuros.  Toiseksi eniten 

käytetty narttu Ramona on seitsemänneksi eniten käytetyn Punasukan Leijan puolisisko (mo-

lempien emä on Ravensbrook Bell). Kolmanneksi eniten käytetyn nartun Sanmar Tipitii emä on 

Cabaroo Pure Wildfire, joka löytyy eniten käytettyjen narttujen listalta sijalta 10. Neljänneksi 

eniten käytetty narttu Tending True-Blue Troll on käytetyimpien narttujen listan 14. sijalta löy-

tyvän Tending Blueyn emä. Starsky On The Move ja Starsky On The Air ovat pentuesisaruksia. 

Eniten käytettyjä jalostuskoiria on myös risteytetty jossain määrin keskenään. Neljänneksi eni-

ten käytetyllä nartulla (Tending True-Blue Troll) ja eniten käytetyllä uroksella (Xanadu Spirit 

Vom Skuddenhof) on yhteinen pentue, toiseksi eniten käytetyllä nartulla (Ramona) on kaksi pen-

tuetta toiseksi eniten käytetyn uroksen (Danielsson's Blue Heaven Aspaw) kanssa, ja tämän li-

säksi kaksi pentuetta käytetyimpien urosten listan 11. sijalle nousevan uroksen (Carpathian Fo-

rest Black Baron) kanssa. Myös neljänneksi eniten käytetyllä uroksella (Carradyls Shadow) on 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tuonnit 11 11 15 18 15 19 23 21 16 21

Kotimaiset 34 40 48 47 38 47 51 53 55 59
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kaksi yhteistä pentuetta kymmenenneksi eniten käytetyn nartun (Cabaroo Pure Wildfire) 

kanssa. 

Taulukko 8 Eniten käytetyt jalostusurokset vuosina 2005-2014 

Uros Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

Pentueita Pentuja %-osuus  kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 
XANADU SPIRIT VOM 

SKUDDENHOF 
11 61 1,76 % 2 % 21 102 11 61 

  s. 2003, Saksa, Cinlock Catchword - Midnight Tinker Bell Vom Skuddenhof 

2 
DANIELSSON'S BLUE 
HEAVEN ASPAW 

9 58 1,67 % 3 % 3 22 9 58 

  s. 2006, Tanska, Always Allegro As Bold As Brass - Kian Star Great Mille 

3 
NAHROF SHADOW OF-
MERCY 

5 31 0,89 % 17 % 28 127 10 56 

  s. 1999, Australia, Glentress Showno Mercy - Wiralee Moon Shadow 

4 CARRADYLS SHADOW 9 50 1,44 % 5 % 7 32 9 50 
  s. 2004, Iso-Britannia, Arnpriors Spectre - Gemthorne Ruby 

5 TOR 7 47 1,35 % 6 % 2 11 7 47 
  s. 2008, Fäktgårdens Basker - June 

6 
DEMSSIN MIDNIGHT-
CALL 9 43 1,24 % 7 % 6 24 10 45 

  s. 2006, Clan-Abby Nz Thunders Prince - Demssin Fantasy 

7 MASTER BOB 6 42 1,21 % 9 % 16 87 6 42 
  s. 2002, Iso-Britannia, Scot - Coed Meg 

8 MUSTAN MAGIAN PISKI 6 42 1,21 % 10 % 13 70 6 42 
  s. 2007, Jock - Knutstas Rita 

9 
ELBERETH RIVER OF MA-
GIC 

6 35 1,01 % 13 % 8 50 7 40 

  s. 2002, Iso-Britannia, Sheltysham Snoopy - Elbereth Images Of Soda 

10 TRONIC BRANDION 6 31 0,89 % 18 % 10 61 9 40 
  s. 1999, Draisha Reece - Festivo Quincina 

11 
CARPATHIAN FOREST 
BLACK BARON 

7 39 1,12 % 11 % 4 21 7 39 

  s. 2001, Starsky Sebastian - Thundersky's Corazon 

12 
WIZALAND COOL CUSTO-
MER 

7 36 1,04 % 12 % 1 2 7 36 

  s. 2004, Iso-Britannia, Wizaland Livin' Soul (Jw) - Miraje Sleepless In Seattle 

13 
DEMSSIN INCREDIBLED-
REAM 

7 33 0,95 % 14 % 8 44 7 33 

  s. 2004, Pikkupaimenen All Night Long - Demssin Duquesa 

14 YAZINA'S TISOK 6 33 0,95 % 15 % 5 21 6 33 
  s. 2003, Nahrof Foreign Fantasy - Yazina's Lumina 

15 KEMI RHYS 6 32 0,92 % 16 %     6 32 
  s. 2010, Iso-Britannia, Mirk Kemi - Straid Meg 
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Taulukko 9 Eniten käytetyt jalostusnartut vuosina 2005-2014 

Narttu Tilastointiaikana   Toisessa polvessa Yhteensä 
Pentu-
eita 

Pen-
tuja %-osuus  

Pentu-
eita 

Pen-
tuja 

Pentu-
eita 

Pen-
tuja 

1 BAYSHORE'S CARAMELLO AVATAR 4 33 0,95 % 2 16 5 42 

  s. 2007, Yhdysvallat, Rowesdale Cremecaramelle - Bayshore's I Am What I Am 

2 RAMONA 4 33 0,95 % 2 16 4 33 

  s. 2006, Jasper - Ravensbrook Bell               

3 SANMAR TIPITII 3 23 0,66 %     4 33 
  s. 2008, Somollis Pelle - Cabaroo Pure Wildfire 

4 TENDING TRUE-BLUE TROLL 4 22 0,63 % 13 85 5 29 

  s. 1998, Gränsvallarens David - Brains Fjolle 

5 LAPINTÄHTI EL-LISA 4 26 0,75 % 3 16 4 26 

  s. 2004, Roy - Forest Star's Loyal Lass 

6 STARSKY ON THE AIR 4 24 0,69 % 2 8 4 24 

  s. 2004, Borderbrook So Blu -  Starsky Ursula 

7 PUNASUKAN LEIJA 4 24 0,69 % 2 11 4 24 
  s. 2005, Åby Gård Teppo - Ravensbrook Bell 

8 JUNE 3 23 0,66 % 10 60 3 23 
  s. 2005, Ruotsi,  Glen - Wilma 

9 BORDERBROOK SWAN LAKE 4 22 0,63 % 8 43 4 22 

  s. 2002, Iso-Britannia, Wizaland Jonah Lumo -  Wizaland Loves Dreams Atborderbrook 

10 CABAROO PURE WILDFIRE 3 22 0,63 % 7 50 3 22 

  s. 2003, Apache Van De Vrundenhoeve - Cabaroo Flamin Flamenco 

11 PIKKUPAIMENEN RAZZLE DAZZLE 3 22 0,63 % 0 0 3 22 

  s. 2004 Nahrof The Cohort - Borderfame Talk Oth Town 

12 STARSKY ON THE MOVE 4 21 0,60 % 1 4 4 21 

  s. 2004, Borderbrook So Blu -  Starsky Ursula 

13 OLD SHEEPTORPS WILMA 3 21 0,60 % 0 0 3 21 

  s. 2002, Ruotsi, Old Sheeptorps Give Me Five-  Lekebergas Wendy 

14 TENDING BLUEY 3 21 0,60 % 5 22 3 21 

  s. 2002, Tonedo's Black Flash - Tending True-Blue Troll 

15 SNOW 3 20 0,58 % 1 8 3 20 

  s. 2005, Master Bob - Black Bonzo Sky 

 

Bordercollieita on rekisteröity Suomessa viimeisen 10 vuoden (2005-2014) aikana yhteensä 

3962. Neljän vuoden rekisteröintimäärä (sukupolven aikana) on siis keskimäärin 1585. Tästä 

laskettuna suositeltu enimmäismäärä (2-3%) yhden bordercollien jälkeläisille on 32-48 ja toisen 

polven jälkeläisille (4-6%) 64-96. (s. 11 laskentaohje, Mäki 2011) 

Eniten käytetyillä uroksilla (taulukko 8) on jälkeläisiä 2,0-3,8 % kokonaisrekisteröintimäärästä 

sukupolven aikana (suhteessa keskimääräiseen neljän vuoden rekisteröintimäärään). Riippuen 

kumpaa rajaa käyttää, tämä suositeltu jälkeläismäärä tulee täyteen tai ylittyy joko neljällä eniten 
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käytetyllä tai jopa 14 eniten käytetyllä uroksella. Toisen polven jälkeläisten määrän suositusraja 

ylittyy kahdella - neljällä uroksella. 

Eniten käytetyillä nartuilla (taulukko 9) jälkeläisiä on 1,3-2,6 % neljän vuoden keskimääräisestä 

rekisteröintimäärästä. Nartuista kolmella eniten käytetyllä tulee alempi suositusraja täyteen ja 

toisen polven jälkeläisten määrä ylittyy vain yhdellä nartulla. Vaikka osalla koirista onkin run-

saasti omia jälkeläisiä, ei näillä kaikilla yksilöillä välttämättä ole kovinkaan paljon toisen polven 

jälkeläisiä. Varsinkin nuoremmilla koirilla nämä luvut voivat muuttua vielä merkittävästi.  

Näillä eniten käytetyillä uroksilla on 6-11 ja nartuilla 3-4 pentuetta. Yleisimmin jalostusuroksilla 

Suomessa on 1-3 pentuetta. Jalostukseen käytetyillä nartuilla on useimmiten 1-2 pentuetta. Yh-

teensä 75 eri urosta on käytetty tuottamaan 50% ajanjakson (2005-2014) pennuista. 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

Suomeen tuodaan eniten bordercollieita rodun kotimaasta Iso-Britanniasta sekä 

naapurimaastamme Ruotsista. Iso-Britanniasta tuodaan sekä paimen- että näyttelylinjaisia 

koiria, kun taas Ruotsista tuodut koirat ovat lähes poikkeuksetta paimenlinjaisia. 

Ruotsin bordercolliekanta onkin lähes kokonaan paimenlinjaa. Tähän vaikuttavat muun muassa 

Ruotsin rekisteröintisäännöt bordercollieille, joiden mukaan pentueen vanhempien on täytynyt 

suorittaa hyväksytysti SvaK:n (Svenska Vallhundsklubben) järjestämä paimennuksen perusrata 

(godkänt vallhundsprov). Sääntö ei koske ulkomaista urosta, kun astutus tapahtuu ulkomailla. 

Ruotsissa rekisteröidään vuosittain noin 700-800 bordercollieta (taulukko 10). 

Rekisteröintimäärät ovat hienoisessa nousussa, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin Suomessa. 

Vuosi 2014 oli Ruotsissa rekisteröintien ennätysvuosi, jolloin bordercollieita rekisteröitiin 

peräti 866, kun aikaisempina vuosina vastaavat luvut olivat 788 (2012) ja 768 (2013). Ruotsissa 

tuontikoirien osuus rekisteröidyistä bordercollieista on hieman pienempi kuin Suomessa. 

Ruotsissa tuontikoirien osuus on vuosittain 7-9 prosentin luokkaa, kun Suomessa vastaava luku 

on hieman yli 12 prosenttia. 

Iso-Britanniassa on rekisteröity viime vuosina noin 2100 bordercollieta vuosittain (taulukko 

10). Rekisteröintimäärä on laskenut selkeästi vuoden 2011 jälkeen. 2000-luvun alussa 

vuosittainen rekisteröintimäärä vaihteli 2200 ja 2400 välillä. Vuonna 2010 oli rekisteröinneissä 
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huippuvuosi, 2604 rekisteröintiä, ja vuonna 2011 vielä 2400 rekisteröintiä, jonka jälkeen määrä 

laski tämän hetkiselle tasolle. Lisäksi Iso-Britanniassa syntyy vuosittain huomattava määrä 

bordercollieita, jotka on rekisteröity ainoastaan ISDS-rekisteriin (International Sheep Dog 

Society), joten ne eivät näy näissä tilastoissa. 

Maailman toinen johtava bordercolliemaa Iso-Britannian lisäksi on Australia. Australiasta 

tuodaan nykyisin Suomeen vain vähän bordercollieita, mutta suomalaisten näyttelylinjaisten 

koirien taustalla kyllä löytyy australialaisia sukuja, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi 

suomalaiseen kantaan. Vuosina 2010-2014 Australiasta on tuotu Suomeen kaksi bordercollieta. 

Bordercollie on suosittu rotu myös muualla maailmassa. Keski-Euroopassa rodusta on tullut 

2000-luvulla yksi suosituimmista roduista. Keski-Euroopassa on puhtaiden näyttelylinjaisten ja 

paimenlinjaisten koirien lisäksi vahva kanta sekalinjaisia koiria, joissa on em. linjoja erilaisissa 

suhteissa. Sekalinjaisia koiria kasvatetaan pääasiassa harrastuslajeja, kuten agilityä ja frisbeetä, 

ajatellen. Suomeen tuodaan koiria muun muassa Unkarista, Belgiasta, Saksasta, Puolasta ja 

Tsekistä. Unkarista tuodaan pääasiassa näyttelylinjaisia koiria. Saksasta on tuotu sekä näyttely- 

että paimenlinjaisia. Puolasta ja Tsekistä tuodut koirat edustavat usein sekalinjaa. 

Bordercollieiden omistajien ja kasvattajien kiinnostuksen kohteet vaikuttavat luonnollisesti 

siihen, mihin suuntaan bordercollieiden jalostus kussakin maassa menee. 

Keski-Euroopan lisäksi Suomeen tuodaan koiria Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa on paitsi vahva 

kanta näyttelylinjaisia koiria, myös paimenlinjaisia ja sekalinjaisia koiria. Yhdysvalloissa on 

paimenlinjaisille bordercollieille oma rekisteri, ABCA (American Border Collie Association), joka 

vastaa ISDS-rekisteriä Iso-Britanniassa. Taulukossa 10 esitettynä maat joista rekisteröintitiedot 

on saatu. 
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Taulukko 10 Rodun rekisteröintimäärät muissa maissa vuonna 2014 

 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Bordercollieiden rekisteröintimäärät Suomessa ovat lisääntyneet voimakkaasti viimeisen kym-

menen vuoden aikana. On vaikea arvioida nykyisten lukujen perusteella, tulevatko rekisteröin-

timäärät nousemaan edelleen vai jääkö vuosittainen rekisteröintimäärä nykyiselle tasolleen. 

Suomeen tuodaan paljon bordercollieita ulkomailta, ja tuonteja sekä ulkomaisia koiria käytetään 

myös runsaasti jalostukseen. Lukuina sukusiitosaste ja tehollinen populaatio ovat bordercol-

liella hyvällä tasolla Suomessa, mutta jalostuspohjan geneettistä monimuotoisuutta kaventaa se, 

että monet jalostukseen käytettävät koirat ovat sukua toisilleen. Suomessa koirilla on melko mal-

tillisia jälkeläismääriä, mutta jalostukseen käytettävien koirien sukutauluissa on koiria, joita on 

aikanaan käytetty jalostukseen todella paljon. Jalostusyhdistelmää harkitessa onkin hyvä katsoa 

sukutaulua mahdollisimman pitkälle taaksepäin. Vaikka sukusiitosaste viiden sukupolven pe-

rusteella laskettuna olisikin pieni, saattaa kauempana suvussa kertautua joku aiemmin paljon 

käytetty sukulinja tai yksilö. Geneettisen monimuotoisuuden näkökulmasta olisi tärkeää, että ro-

dun yksilöitä eri suvuista käytettäisiin jalostukseen mahdollisimman laveasti ja linjoja myös se-

koitettaisiin keskenään. 

Suomi
Iso-

Britannia
Norja Puola Ruotsi Tanska Tsekki

Rekisteröinnit 516 2142 916 108 866 278 912
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4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötar-

koituksesta 

Bordercollie on paimenkoira. Se on sitkeä työkoira ja erittäin mukautuvainen. Kokonaisuus on 

innokas, valpas, vastaanottavainen ja älykäs. Bordercollie ei ole hermostunut eikä vihainen. Ar-

kuus ja vihaisuus ovat rodussa hylkääviä piirteitä. 

4.2.2 Jakautuminen eri linjoihin 

Bordercolliella on selkeästi erotettavissa paimenlinja ja näyttelylinja. Tämän lisäksi on niin sa-

nottuja sekalinjaisia koiria, joissa on kumpaakin edellä mainittua linjaa jalostusvalintojen pai-

nottuessa yleensä korostamaan sopivuutta harrastuslajeihin. Näyttelylinjaisia bordercollieita 

kasvatetaan Suomessa pitkälti luonne- ja harrastusominaisuudet huomioon ottaen, joskin kas-

vattajien omissa painotuksissa on eroja. 

Paimenlinjaisia koiria jalostetaan paimennusominaisuuksien pohjalta. Koirien ulkonäössä on 

paljon variaatioita, ja myös rakenteeltaan koirat voivat olla hyvinkin erimallisia.  

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuk-

sien testaus ja/tai kuvaus 

Bordercolliella ei ole PEVISA-ohjelmaan sisällytettyä velvoitetta luonteen tai käyttöominaisuuk-

sien testaamiseen. 

 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

Monipuolisena käyttökoirana bordercollie on löytänyt tiensä erilaisiin käyttötehtäviin, joihin so-

veltuvat koirat voivat olla persoonallisuudeltaan hyvin erilaisia. Koska eri kasvattajat painotta-

vat erilaisia, toisinaan jopa osin käänteisiä luonteenpiirteitä, tulisi rotuyhdistyksen pyrkiä luo-

maan ja ylläpitämään puolueettomia ja neutraaleja mittareita, joilla arvioida jalostuksen kehi-

tystä. SBCAK otti käyttöön vuonna 2009 bordercollieiden ja australiankelpieiden rodunomaisen 

paimennuskokeen, jolla on mitattu näiden rotujen alkuperäistä käyttötarkoitusta jo yli sadan 

vuoden ajan. 
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Paimennuskokeella seurataan bordercollien rodunomaista käyttäytymistä ja taipumuksia alku-

peräiseen työtehtävään. Bordercollie on rotu, joka on kehitetty nimenomaan paimentamaan 

lampaita, ja kaikki bordercollien tyypilliset käyttäytymispiirteet ovat seurausta niistä valin-

noista, jotka ovat pohjautuneet tarpeeseen löytää aidoissa työtehtävissä toimivia paimenkoiria. 

Huonosti tai vaikeasti koulutettavat koirat ovat karsiutuneet pois, koska paimenkoiran pitää ni-

menomaan olla helposti koulutettava, vahvaluonteinen ja omata synnynnäistä paimenvaistoa, 

jota koiralle ei voi opettaa.  

Jalostuskäytössä olevien koirien ja niiden lähisukulaisten luonteen huomioiminen ja testaami-

nen on tärkeää. Jalostukseen käytettävät koirat olisi myös hyvä testata jollain tapaa ääniherk-

kyyden varalta. Osa jalostuskoirista osoittaa toimivan luonteensa työkäytössä ja käyttökokeilla, 

mutta tukea ja erilaista näkökantaa yksilön arviointiin antavat Suomessa käytössä olevat luon-

netesti ja MH-luonnekuvaus (Taulukko 11). Näiden avulla voidaan tukea tavoitetta rodunomai-

sen luonteen huomioimisessa nykyisessä elinympäristössä ja käyttötarkoituksessa. Näillä tes-

teillä on vaihteleva tausta ja tarkoitus. Kaikki testit selvittävät koiran reaktiota erilaisiin ärsyk-

keisiin, erilaisissa tilanteissa. Arkuus, rohkeus, aggressiivisuus ja ääniherkkyys ovat erityisen 

tärkeä huomioida jalostuksessa.  Ulkomaisten urosten käytössä on syytä käyttää samanlaista 

harkintaa kuin suomalaisten koirien suhteen ja varmistua käyttöominaisuuksista ennen jalos-

tuskäyttöä. 

Taulukko 11 Luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset 2007-2014 

Vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä 

Luonnetestit                   

Narttujen lkm 30 45 43 40 44 44 36 32 314 

Urosten lkm 33 30 29 27 25 41 44 29 258 

Hyväksyttyjä 
48 65 57 54 56 66 58 41 445 
76 % 87 % 79 % 81 % 81 % 78 % 73 % 67 % 78 % 

Laukausaltis/arka 
8 8 9 9 8 12 15 9 78 
13 % 11 % 13 % 13 % 12 % 14 % 19 % 15 % 14 % 

Keskeytettyjä 
1 1 0 3 0 0 4 4 13 
2 % 1 % 0 % 4 % 0 % 0 % 5 % 7 % 2 % 

Testattuja 
yhteensä 

63 75 72 67 69 85 80 61 572 

MH-luonnekuvaukset                 

Narttujen lkm     6   5 4 14 8 37 
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Urosten lkm     3   0 8 14 7 32 

Ohjaaja keskeytti     0   0 0 1 1 2 

Testattuja 
yhteensä 

0 0 9 0 5 12 28 15 69 

 

Tuloksia (taulukko 12) tarkasteltaessa tulee huomioida, että testaushetkellä koiran ikä ja aikai-

semmat elämänkokemukset ovat saattaneet vaikuttaa lopputulokseen. Näin ollen testit eivät 

kerro aukottomasti perinnöllisestä osuudesta koiran luonteessa. Luonnetesti ja MH - luonneku-

vaus ovat lisäksi kykenemättömiä testaamaan bordercollieiden arvokkaimpia luonteenpiirteitä 

eli sinnikkyyttä, keskittymiskykyä ja ohjattavuutta. 

Luonnetestin tarkoitus on arvioida koiran käyttäytyminen tilanteissa, joissa sen hermosto jou-

tuu rasitetuksi. Tulosta voidaan hyödyntää määritettäessä koiran luonnekuvaa ja arvioitaessa 

sen koulutuskelpoisuutta. Luonnetestin voi suorittaa vain kerran hyväksytysti. Bordercollien 

muotovalionarvon edellytys on hyväksytty luonnetesti, johon tarvitaan vähintään +75 pistettä 

ja positiivinen tulos luoksepäästävyydestä, terävyydestä, hermorakenteesta ja laukauspelotto-

muudesta. Hylätyn luonnetestin voi uusia vain kerran, aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua hylä-

tystä testistä. Luonnetestiin voi osallistua yli 2-7 vuoden ikäinen bordercollie. Luonnetestissä 

tärkeimpiä arvioitavia ominaisuuksia ovat hermorakenne, toimintakyky ja tasapainossa oleva 

vilkkausaste eli temperamentti. 

MH-luonnekuvauksessa puolestaan kuvataan yksityiskohtaisemmin koiran reaktioita ja niiden 

intensiteettiä kuvauksen eri osioissa. Eri kuvausosioiden tuloksia yhdistämällä saadaan kuvat-

tavaksi persoonallisuuspiirteiksi mm. pelottomuus ja uteliaisuus, leikkisyys ja sosiaalisuus, ag-

gressiivisuus ja saalistushalukkuus sekä reagointi laukauksiin. Kun luonnetesteissä arvioidaan 

suoraan esimerkiksi koiran palautumiskykyä, toimintakykyä tai hermorakennetta, MH-luonne-

kuvauksessa voidaan tehdä samansuuntaisia päätelmiä yhdistelemällä tai vertailemalla kuvauk-

sia koiran käyttäytymisestä eri osioissa. Luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen suorittamisen vä-

lisen ajan tulee olla vähintään 42 vuorokautta. 

Luonnetesti 

Taulukossa 12 on nähtävillä vuosina 2007-2014 luonnetestattujen bordercollieiden tulokset. 

Narttuja on testattu 314, joista seitsemän testi on keskeytynyt. Uroksia on testattu 258 yksilöä, 
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joista kuuden testi on keskeytynyt. Taulukossa osa-alueet on järjestetty kertoimen mukaan. Ker-

toimet on määritetty testattavien ominaisuuksien koulutettavuuden peittämiseksi: esimerkiksi 

koiralle helposti koulutettavan puolustushalun kertoimena on 1, kun taas hermorakenteen ker-

roin on 35. Vuosien 2007-2014 yleisimpien arvosanojen perusteella bordercollie on hermora-

kenteeltaan hieman rauhaton, kohtuullisella toimintakyvyllä varustettu, vilkas, kohtuullisen 

taisteluhalun omaava, hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin ja hieman pehmeä koira. Sen terä-

vyys on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua ja puolustushalu on nartuilla pieni ja uroksilla 

kohtuullinen, hillitty. Suurin osa testatuista bordercollieista arvioidaan laukausvarmoiksi tai 

laukauskokemattomiksi. 

Taulukko 12 Eritellyt luonnetestitulokset 2007-2014 

 Narttu Uros       

Testattu 2007-2014 314 258       

Osa-alueet ja tuloksen saaneiden yksilöiden lukumäärä           

Hermorakenne kerroin 35 Narttu Uros Toimintakyky kerroin 15 Narttu Uros 
Taisteluhalu kerroin 
10 

Narttu Uros 

+3 Tasapainoinen ja varma 

- - 
+3 Suuri 

1 - 
+3 Suuri 

57 54 
+2 Tasapainoinen 

26 17 
+2 Hyvä 

43 41 
+2 Kohtuullinen 

199 167 
+1 Hieman rauhaton 

260 219 
+1 Kohtuullinen 

172 139 
+1 Erittäin suuri 

2 1 
–1 Vähän hermostunut 

21 15 
–1 Pieni 

84 69 
–1 Pieni 

42 24 
–2 Hermostunut 

- 1 
–2 Riittämätön 

7 3 
–2 Riittämätön 

7 5 
–3 Erittäin hermostunut 

- - 
–3 Toimintakyvytön 

- - 
–3 Haluton 

- 1 

Temperamentti kerroin 15 Narttu Uros 
Luoksepäästävyys kerroin 
15 

Narttu Uros Kovuus kerroin 8 Narttu Uros 

+3 Vilkas 

150 104 
+3 Hyväntahtoinen, luokse-
päästävä, avoin 231 199 

+3 Kohtuullisen kova 

38 45 
+2 Kohtuullisen vilkas 

75 70 

+2a Luoksepäästävä, aavis-
tuksen pidättyväinen tai +2b 
Luoksepäästävä, hieman pi-
dättyväinen 

49 a, 
20 b 

34 a, 
15 b 

+2 Kova 

- - 
+1 Erittäin vilkas 64 68 +1 Mielistelevä 7 2 +1 Hieman pehmeä 231 175 
–1a Häiritsevän vilkas tai –
1b Hieman välinpitämätön 
tai 
–1c Impulsiivinen 

11 a, 
2 b, 5 
c 

6 a, 2 
b, 2 c 

–1 Selvästi pidättyväinen 

- 1 

–1 Erittäin kova 

- - 
–2 Välinpitämätön - - –2 Hyökkäävä - 1 –2 Pehmeä 37 32 
–3 Apaattinen 

- - 
–3 Salakavala 

- - 
–3 Erittäin pehmeä 

1 - 
Terävyys kerroin 1 Narttu Uros Puolustushalu kerroin 1 Narttu Uros Laukauspelottomuus Narttu Uros 

+3 Kohtuullinen ilman jäl-
jelle jäävää hyökkäyshalua 

70 81 

+3 Kohtuullinen, hillitty 

104 98 

Laukausvarma 

149 111 
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+2 Suuri ilman jäljelle jää-
vää hyökkäyshalu 

6 7 

+2 Suuri, hillitty 

8 13 

Laukaskokematon 

106 108 
+1 Pieni ilman jäljelle jää-
vää hyökkäyshalua 

231 164 

+1 Pieni 

124 95 

Laukausärtyisä 

5 2 
–1 Pieni jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin 

- - 

–1 Haluton 

71 46 

Laukausaltis 

46 29 
–2 Kohtuullinen jäljelle 
jäävin hyökkäyshaluin - - 

–2 Erittäin suuri 

- - 

Laukausarka 

1 2 
–3 Suuri jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin - - 

–3 Hillitsemätön 

- -    

           

 Narttu Uros  Narttu Uros    

Hylätyt 69 47 Keskeytetyt 7 6    
 

Hermorakenne eli synnynnäinen heikko- tai vahvahermoisuus koiran joutuessa voimakkaisiin ja 

vaihteleviin sisäisiin jännitystiloihin, näkyy kykynä hallita jännitystiloja ilman luonnotonta uu-

pumusta, hysteriaa tai muita merkkejä henkisen tasapainon järkkymisestä. Selkeästi yleisin tu-

los luonnetestatuilla bordercollieilla on hieman rauhaton, jolloin koirassa on havaittavissa lieviä 

merkkejä rauhattomuudesta, mutta se kuitenkin selviää kaikista osasuorituksista.  Toiseksi ylei-

sin arvosana on tasapainoinen, mutta lähes yhtä monta bordercollieta antaa myös vähän her-

mostuneen vaikutelman itsestään. 

Toimintakyky eli kyky hallita tekojaan pelon vallassa, ymmärrettävissä myös rohkeutena, on bor-

dercollieilla keskimääräisesti kohtuullinen. Toimintakyvyn arvosana kuitenkin kallistuu border-

colliella herkemmin pieneen (jolloin koira tarvitsee ohjaajan tukea) kuin hyvään (jolloin koira 

selviää täysin ilman ohjaajan apuja). 

Temperamentti kuvaa koiran vilkkautta ja huomiokyvyn nopeutta sekä kykyä sopeutua uusiin 

tilanteisiin. Yleisesti bordercollie on vilkas, eli reagoi ärsykkeisiin välittömästi, nopeasti ja halli-

tusti, mutta osalla taas vilkkaus on vain kohtuullista, jolloin reagointinopeus on hitaampi. Erit-

täin vilkkaita eli nopeita koiria, jotka eivät heti osaa kohdentaa reaktiotaan oikeaan häiriöteki-

jään ja joilla esiintyy lievää keskittymiskyvyn puutetta, on myös useita. Jos koira on häiritsevän 

vilkas, on koira kykenemätön keskittymään ja pysymään paikoillaan, reaktiot ovat pitkät ja no-

peat. Impulsiivinen koira on epäjohdonmukainen ja sen käyttäytyminen noudattelee hetken 

mielijohteita. Näitäkin esiintyy jonkin verran. 
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Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin. Yleisesti ottaen 

bordercollie on hyväntahtoinen koira. Bordercollie hakeutuu mielellään ja oma-aloitteisesti ih-

misten seuraan, joten se on luoksepäästävä ja osoittaa mielialan selvästi myös kielteisessä tilan-

teessa eli se on avoin. Jonkin verran esiintyy myös ujoutta, jolloin koira lähestyy ihmisiä vasta 

pienen houkuttelun jälkeen. Tällöin arvosana on aavistuksen pidättyväinen. 

Taisteluhalu on synnynnäinen taipumus nauttia kehonsa käyttämisestä taisteluun ilman aggres-

siota, saavuttaakseen haluamansa päämäärän. Pienistä ärsykkeistä syntyvät voimakkaat taiste-

lureaktiot ovat merkki suuresta taisteluhalusta. Melko suuri ärsytysvoimakkuus ja pienehköt re-

aktiot merkitsevät pientä taisteluhalua. Taisteluhalua arvioidaan testin kaikissa osasuorituk-

sissa, ja se on koiran liikkeelle paneva voima. Taisteluhalu on bordercolliella useimmiten koh-

tuullinen, osalla jopa suuri, jolloin koira selvästi nauttii taistelusta. Joillakin yksilöillä arvosana 

jää pieneksi, jolloin koira ei osoita kuin vähäistä innokkuutta taistelutilanteisiin. 

Kovuus kertoo koiran taipumuksesta muistaa epämiellyttävät kokemukset. Pääsääntöisesti bor-

dercollie on hieman pehmeä, jolloin se selvästi muistaa paikan, jossa on tapahtunut epämiellyt-

tävä tilanne, mutta voi ohittaa paikan suhteellisen läheltä ohjaajan tukemana. Jonkin verran on 

myös kohtuullisen kovia koiria, jotka eivät osoita mitään pelon merkkejä uudelleen paikalle tul-

taessa. Lähes yhtä paljon kuin on kohtuullisen kovia, on myös pehmeitä yksilöitä, jotka ennem-

min välttäisivät paikan jossa ovat pelästyneet. Tällainen yksilö vaatii ohjaajalta runsasta houkut-

telua. 

Terävyys ilmenee, kun koira kokee itsensä uhatuksi. Mitä pienempi ärsyke tarvitaan herättä-

mään aggressio, sitä korkeampi on koiran terävyys. Bordercollie omaa pienen terävyyden, jol-

loin koira ei juuri reagoi hyökkäykseen tai osoittaa pelkoa. Osa koirista on myös kohtuullisen 

teräviä, jolloin koira reagoi aggressiivisesti, mutta palautuu myös nopeasti. Bordercollie ei omaa 

jäljelle jäävää hyökkäyshalua, eli se suhtautuu hyökkääjään neutraalisti kun tilanne on ohitse. 

Puolustushalu esiintyy, kun koira puolustaa itseään, laumaansa tai reviiriään. Tässä osa-alueessa 

bordercollieuroksista suurin osa omaa kohtuullisen, hillityn puolustushalun. Ne siis puolustavat 

selvästi ohjaajaa asettuen ohjaajan eteen haukkuen tai muristen. Ne silti palautuvat nopeasti. 

Osalla uroksista ja suurimmalla osalla nartuista on pieni puolustushalu, jolloin ne eivät asetu 

ohjaajan ja hyökkääjän väliin, eivätkä osoita kuin vaisua puolustushalukkuutta. Palautuminen on 
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tässä suhteessa nopeaa. Myös puolustukseen haluttomia esiintyy, jolloin koira vetäytyy ohjaajan 

selän taakse tai pyrkii pakenemaan. 

Laukauspelottomuus selvitetään ampumalla 9mm paukkupanoksia vähintään kaksi ja enintään 

viisi kertaa 20-50 metrin etäisyydeltä koiran näkymättömistä. Hieman alle puolet bordercol-

lieista saavat laukausvarman lausunnon, jolloin koira käyttäytyy välinpitämättömästi tai osoit-

taa normaalia kiinnostusta laukauksiin. Laukauskokemattomia on myös reilu osa, jolloin koira 

reagoi ensimmäisiin laukauksiin, mutta reaktio laimenee, kun ammutaan enemmän. Laukaus-

alttiita koiria ovat ne, joilla reaktio ei oikeastaan muutu, vaan koira osoittaa joka laukauksella 

selvästi epänormaalia, mutta ei hermostunutta käyttäytymistä. 

Luonnetestissä bordercollien toivotut ominaisuudet ovat:  

- toimintakyky: kohtuullinen (+1) tai hyvä (+2)  

- terävyys: pieni tai kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (+1 tai +3)  

- puolustushalu: kohtuullinen hillitty (+3) tai pieni (+1) 

- taisteluhalu: kohtuullinen (+2) tai suuri (+3)  

- hermorakenne: hieman rauhaton (+1), tasapainoinen (+2) tai varma (+3)  

- temperamentti: erittäin vilkas (+1), kohtuullisen vilkas (+2), vilkas (+3)  

- kovuus: joko kohtuullisen kova (+3) tai hieman pehmeä (+1)  

- luoksepäästävyys: luoksepäästävä, hieman pidättyväinen tai aavistuksen pidättyväinen (+2a 

tai +2b), tai luoksepäästävä, hyväntahtoinen, avoin (+3)  

- laukausvarma (+++) tai laukauskokematon (++)  

 

MH-luonnekuvaus 

MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, joissa kuvataan koiran 31 eri 

käyttäytymisreaktiota (liite 3). Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran 

luonneominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. Luonnekuvauk-

seen voi osallistua vähintään 18 kuukauden ikäinen koira. Kuvaustuloksia yhdistelemällä saa-

daan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH-tulos kuvaa näin koiran luon-

neominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina. 

Suomessa ei pienen testausmäärän vuoksi ole luotu ihanneluonnekuvaa bordercollielle. 
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MH-luonnekuvauksessa kuvataan koiran reaktioita jokaisessa testin osiossa mahdollisimman 

objektiivisesti. Jokainen testiosio on kaikille koirille samanlainen ja vastaavalla intensiteetillä 

toteutettu. Testiosiot on tarkasti standardoitu, eivätkä ne vaihtele koiran reaktioiden mukaan 

kuten luonnetestissä. Mitta-asteikkona käytetään arvosanoja 1-5, jossa 1 on pienin reaktio ja 5 

suurin reaktio tai aktiviteetti.  

Koira voi osallistua luonnekuvaukseen vain yhden kerran, jos suoritus on hyväksytty.  Jos ohjaaja 

on keskeyttänyt kuvauksen, koira voidaan tuoda uusintakuvaukseen yhden kerran, aikaisintaan 

kuuden viikon kuluttua. Jos MH-kuvaaja on keskeyttänyt koiran suorituksen, uusintakuvausoi-

keutta ei ole, paitsi jos kuvaaja keskeyttää kuvauksen ulkopuolisen kohtuuttoman häiriön 

vuoksi. 

MH -luonnekuvauksen osiot: 

KONTAKTINOTTO – osio 1  
Kuvataan koiran valmiutta ottaa kontaktia ja vastata kontaktiin vieraiden ihmisten kanssa 
LEIKKI 1 – osio 2  
Kuvataan koiran kykyä leikkiä esineellä ja taistella testin ohjaajan kanssa. 
TAKAA-AJO JA TARTTUMINEN – osio 3  
Kuvataan koiran halua ajaa takaa liikkuvaa esinettä (saalista) ja tarttua siihen. 
AKTIVITEETTITASO – osio 4  
Kuvataan koiran reaktioita 3 minuutin ajan tilanteessa, jossa ei tapahdu mitään. 
ETÄLEIKKI – osio 5  
Kuvataan koiran kykyä yhteistyöhön vieraan henkilön kanssa välimatkan päässä ohjaajasta. 
YLLÄTYS – osio 6  
Kuvaa koiran valmiutta toimia yllättävässä tilanteessa. 
ÄÄNIHERKKYYS – osio 7  
Kuvataan koiran reaktioita yllättävän äänen yhteydessä. 
AAVEET- osio 8  
Kuvataan koiran reaktioita, kun uhkaavasti liikkuvat kohteet lähestyvät hitaasti edestä päin 
kohti koiraa 
LEIKKI 2 – osio 9  
Kuvataan koiran kykyä leikkiä esineellä ja verrataan ovatko reaktiot muuttuneet ensimmäisien 
leikkien jälkeen. 
AMPUMINEN – osio 10  
Kuvataan koiran reaktioita laukausten yhteydessä. Koiran reaktioita kuvataan sekä aktiivisena 
(leikissä) että passiivisena. Tässä osiossa voidaan käyttää koiran omaa lelua. 
 
 

Yleisin bordercollien saama profiili 69 koiran otannalla (taulukko 13): 
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Tervehtimisessä ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen, lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu 

testin ohjaajasta ja hyväksyy käsittelyn.  

Leikkiessä aktiivisuus lisääntyy tai vähenee, tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla, tart-

tuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan, korjailee otettaan.  

Takaa-ajossa ei aloita eikä kiinnostu saaliista.  

Aktiivisuustaso on tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja.  

Etäleikissä bordercollie kiinnostuu avustajasta ja seuraa häntä ilman taukoja, ei osoita uh-

kauselkeitä, eikä päästettäessä mene avustajan luo. Ei osoita leikkihalua tai yhteistyötä vieraan 

ohjaajan kanssa.  

Yllätyksessä väistää kääntämättä katsetta pois haalarista, ei kuitenkaan osoita uhkauselkeitä, 

menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. Ei osoita jäljelle jäävää 

pelkoa tai kiinnostusta haalaria kohtaan. 

Räminälaitteella testatussa ääniherkkyydessä väistää kääntämättä katsettaan pois ja menee 

laitteen luo ilman apua. Ei osoita jäljelle jäävää pelkoa tai kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 

Aaveille ei osoita uhkauselkeitä. Tarkkailee aaveita pitäen pitkiä taukoja. On enimmäkseen oh-

jaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa. Menee katsomaan aaveita, kun ohjaaja puhuu 

avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa. Koira ottaa itse kontaktia avustajaan. 

Loppuleikissä leikkii  – aktiivisuus lisääntyy tai vähenee. Tarttuu esineeseen viiveellä tai etu-

hampailla 

Ampumisesta ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja on sen jälkeen täysin välinpitämätön 

 

 

MH-luonnekuvauksessa bordercollien toivotut arvosanat ovat:  

- kontakti 3-5  

- leikki 2-5  

- aktiviteettitaso 3 tai 4  

- jäljelle jäävä pelko (yllätys, ääniherkkyys) 1 tai 2  

- ampuminen 1-3  

 

 



35 
  

Taulukko 13 MH-luonnekuvaus 2009-2014. Kuvattu 69 bordercollieta. 

Osa-alue 1 2 3 4 5 
1a Kontakti, tervehtiminen 0 % 0 % 9 % 88 % 3 % 
1b Kontakti, yhteistyö 0 % 4 % 45 % 49 % 1 % 
1c Kontakti, käsittely 11 % 13 % 64 % 19 % 1 % 
2a Leikki 1, leikkihalu 0 % 10 % 46 % 37 % 6 % 
2b Leikki 1, tarttuminen 9 % 9 % 51 % 19 % 12 % 
2c Leikki 1, puruote ja taisteluhalu 22 % 6 % 45 % 21 % 6 % 
3a1 Takaa-ajo 1 78 % 9 % 4 % 9 % 0 % 
3a2 Takaa-ajo 2 66 % 7 % 13 % 13 % 0 % 
3b1 Tarttuminen 1 88 % 4 % 6 % 0 % 1 % 
3b2 Tarttuminen 2 78 % 10 % 7 % 3 % 1 % 
4 Aktiviteettitaso 0 % 22 % 45 % 28 % 4 % 
5a Etäleikki, kiinnostus 4 % 43 % 46 % 6 % 0 % 
5b Etäleikki, uhka/aggressio 91 % 3 % 6 % 0 % 0 % 
5c Etäleikki, uteliaisuus 49 % 13 % 12 % 9 % 16 % 
5d Etäleikki, leikkihalu 52 % 18 % 4 % 9 % 16 % 
5e Etäleikki, yhteistyö 58 % 6 % 18 % 7 % 10 % 
6a Yllätys, pelko 3 % 10 % 72 % 10 % 4 % 
6b Yllätys, puolustus/aggressio 52 % 30 % 9 % 9 % 0 % 
6c Yllätys, uteliaisuus 13 % 46 % 13 % 10 % 16 % 
6d Yllätys, jäljellejäävä pelko 52 % 15 % 9 % 19 % 4 % 
6e Yllätys, jäljellejäävä kiinnostus 55 % 34 % 10 % 0 % 0 % 
7a Ääniherkkyys, pelko 4 % 3 % 78 % 6 % 9 % 
7b Ääniherkkyys, uteliaisuus 3 % 13 % 9 % 16 % 58 % 
7c Ääniherkkyys, jäljellejäävä pelko 64 % 12 % 7 % 15 % 1 % 
7d Ääniherkkyys, jäljellejäävä kiinnostus 73 % 21 % 6 % 0 % 0 % 
8a Aaveet, puolustus/aggressio 54 % 21 % 18 % 7 % 0 % 
8b Aaveet, tarkkaavaisuus 0 % 18 % 37 % 27 % 18 % 
8c Aaveet, pelko 24 % 27 % 22 % 13 % 13 % 
8d Aaveet, uteliaisuus 15 % 39 % 15 % 18 % 13 % 
8e Aaveet, kontaktinotto aaveeseen 7 % 1 % 4 % 78 % 9 % 
9a Leikki 2, leikkihalu 6 % 15 % 51 % 27 % 1 % 
9b Leikki 2, tarttuminen 13 % 6 % 45 % 21 % 15 % 
10 Ampuminen 33 % 21 % 16 % 7 % 22 % 

 

 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

Paimenkoiralta vaaditaan väsymättömyyttä, sitkeyttä ja luonteenlujuutta, jotta se pystyy selviy-

tymään fyysisesti raskaasta työstä. Sen on oltava luonteeltaan nöyrä ohjaajalle, mutta samalla 

tinkimätön ja vahva paimennettavia eläimiä kohtaan. Bordercolliella on tarve olla ohjaajalleen 

mieliksi, ja se on samalla väsymätön työskentelijä. Näitä luonteenominaisuuksia vaalitaan pai-
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menkoirajalostuksessa ja heikot, vaikeasti koulutettavat koirat karsiutuvat jalostuskäytöstä. Li-

säksi paimennuskäyttö vaatii koiralta kestävää fyysistä rakennetta, ketteryyttä ja väsymättö-

myyttä. 

Edellä mainitut ominaisuudet ovat hyödyllisiä ja haluttuja myös muissa harrastuslajeissa ja työ-

käytöissä, joihin koiraa voidaan kouluttaa. Toisinaan kuitenkin jotkut vahvan paimennusvietin 

osa-alueet (kuten vahva silmänkäyttö, halu työskennellä kaukana ohjaajasta ja taipumus ”flän-

kätä” eli kaartaa suoraviivaisen etenemisen sijaan) voivat näyttäytyä arjessa ja erilaisissa har-

rastuslajeissa haasteellisena. Joskus myös liiallinen ohjaajapehmeys voi asettaa haasteita muita 

lajeja harrastaessa. 

Paimennustaipumusta tarkasteltaessa pelkkä paimennustesti ei vielä kerro koiran ominaisuuk-

sista riittävästi, vaan koiraa pitää kouluttaa pidemmälle, sille pitää asettaa vaatimuksia ja sitä 

pitää kuormittaa, jotta selviää millaiset paimennusominaisuudet koira on perinyt. Sen sijaan 

muiden harrastuslajien osalta bordercolliella voi olla suvussaan paljonkin näyttöä periytyvistä 

käyttöominaisuuksista esimerkiksi agilityssä tai palveluskoiralajeissa. Jälkimmäiseen liittyen 

laukauspelottomuus voidaan lukea tärkeäksi vahvasti periytyväksi käyttöominaisuudeksi, jota 

näyttelylinjaisilla ja harrastuspuolen koirilla on usein testattu jo monien sukupolvien ajan luon-

netestin, MH-luonnekuvauksen tai palveluskoirakokeiden muodossa. Lisäksi sukutaulussa tu-

lokset ja menestys harrastuslajeissa voivat kertoa koiran miellyttämisenhalusta, taistelutah-

dosta, nopeudesta ja koulutettavuudesta. Tuloksiin vaikuttavat kuitenkin suuresti myös ohjaa-

jan motivaatio ja koulutustaidot. 

Useissa harrastuslajeissa arvostetaan bordercollien nopeutta, ketteryyttä ja elastisuutta sekä 

sen muita työskentelyominaisuuksia. Suomessa bordercollieista suurin osa onkin harrastuskäy-

tössä monissa eri lajeissa. Bordercollie on koulutettavuutensa ja miellyttämisenhalunsa vuoksi 

haluttu ja menestyvä harrastuskoira. Bordercollien fyysiset ominaisuudet sopivat erityisen hy-

vin agilityyn, mutta ketteryydestä on hyötyä myös muissa lajeissa, kuten haku- ja rau-

niokokeissa. Näitä ominaisuuksia pyritään säilyttämään myös harrastuspuolelle tähtäävässä ja-

lostuksessa. 

Taulukossa 17 on nähtävillä vuosina 2005-2014 syntyneiden bordercollieiden osallistumismää-

rät eri käyttökokeisiin ja luonnetesteihin. Luvut luonnollisesti kasvavat nuorten koirien tullessa 
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koeikään. Tällä hetkellä vuonna 2009 syntyneillä koirilla on tarkastelujaksolla eniten virallisia 

koetuloksia. Agilitytulosten merkitseminen nykyisessä muodossaan KoiraNetiin on kuitenkin al-

kanut vasta vuodesta 2008. 

Paimennusominaisuuksien säilyttäminen 

Suomessa on jonkin verran bordercollieita paimennuskäytössä tiloilla, joista suurin osa on nau-

tatiloja. Työskentelyolosuhteet Suomessa poikkeavat melko paljon alkuperämaan olosuhteista, 

mutta alkuperäiset käyttöominaisuudet ovat hyödyksi myös Suomen olosuhteissa ja ne pyritään 

säilyttämään paimenlinjaisten jalostuksessa. Paimenlinjaisten ominaisuuksia mitataan niin tilan 

töissä kuin paimennuskilpailuissakin. 

Lisäksi viime vuosina on lisääntynyt niin kutsuttu harrastuspaimennus, ja myös tätä voidaan 

käyttää jalostuksen apuna kertomassa koirien paimennusominaisuuksista. Paimennusharjoi-

tuksia tarjoavien paikkojen määrän lisääntymisen myötä useammalle harrastajalle tarjoutuu 

mahdollisuus perehtyä rodun ja oman koiran paimennusominaisuuksiin. 

Käyttö ulkomailla 

Bordercollie on maailman eniten käytetty paimenkoirarotu ja syystä. Rodun kotimaassa ja 

muissa suurissa lammasmaissa käytetään yhä edelleen paimenkoiria samoissa tehtävissä kuin 

niitä on käytetty jo bordercollien syntyajoilta alkaen. Lampureiden avuksi liikkumiseen ovat tul-

leet mönkijät, mutta esimerkiksi jyrkillä kallioilla ainoa, joka yhä edelleen pystyy työn tekemään, 

on hyvin koulutettu paimenkoira. Yksi koira tekee monen ihmisen työt ja vieläpä täydestä sydä-

mestä. Paimenkoiraväki pyrkii säilyttämään koirien upeat käyttöominaisuudet ja käyttää jalos-

tukseen vain koiria, jotka todistetusti paimentavat. Jokainen lampuri pyrkii aina löytämään mah-

dollisimman hyvän paimenkoiran, sillä hyvä paimenkoira helpottaa päivittäistä työtä valtavasti. 

Paimenkoiratoiminta ja -kilpailut ovat yleisiä erityisesti Brittein saarilla, mutta myös Pohjois-

maissa mm. Ruotsissa ja Norjassa sekä Keski-Euroopan maissa. Ruotsissa käytössä olevat pai-

mennusradat vastaavat säännöiltään ja haastavuudeltaan pitkälti Suomen paimennusratoja, sa-

moin FCI:n paimennuskokeet, joiden säännöillä kilpaillaan mm. Keski-Euroopassa. FCI:llä on eri 

säännöt bordercollieille ja australian kelpieille (collecting style) kuin muille paimenroduille (tra-

ditional style). Ennen kuin koira saa osallistua näihin kilpailuihin, sen täytyy läpäistä FCI:n Her-

ding Working Test (HWT). Brittein saarilla paimennuskilpailut käydään ISDS:n säännöillä. 
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Joissain maissa on käytössä erilaisia paimennustaipumustestejä (herding instinct test), joiden 

sisältö vaihtelee. Näissä testeissä usein katsotaan lähinnä koiran reagointia lampaisiin, välillä 

jopa aidan takaa, ja niissä käytetään bordercollieiden lisäksi myös lukuisia muita rotuja. Näiden 

testien antama informaatio bordercollien paimennusominaisuuksista on vähäistä. 

Paimennuksen lisäksi bordercollieta käytetään ulkomailla kuten Suomessakin lukuisissa harras-

tuslajeissa. Siinä missä Suomessa bordercollieiden kanssa harrastetaan paimennuksen lisäksi 

tokoa, agilityä ja palveluskoiralajeja, Keski-Euroopassa agility ja frisbee ovat suosittuja lajeja 

bordercollieharrastajien keskuudessa paimennuksen lisäksi. Muun muassa Tsekeissä 

bordercollieiden kanssa harrastetaan myös jonkin verran suojelua (IPO), mikä taas ei 

Pohjoismaissa ole kovin tavallista. 

Ulkomailla on myös jonkin verran kenneleitä joissa koirien ainut tai pääasiallinen harrastus on 

näyttelyt, eikä näiden koirien käyttöominaisuuksia välttämättä mitata samalla tavalla kuin Suo-

messa useimmiten on tapana. Useimmissa maissa ei myöskään vaadita käyttötulosta tai luonne-

testitulosta kuten Suomessa muotovalionarvon saavuttamiseen. Tästä poikkeuksena Ruotsi ja 

Norja, joissa puhdasta näyttelylinjaa ei juurikaan kasvateta ja joissa muotovalionarvon saavut-

tamiseksi vaaditaan paimennuskoetuloksia. 

Paimennuskokeet 

Paimennuskokeessa testataan kaikki ne ominaisuudet, jotka bordercollie tarvitsee alkuperäi-

sessä työssään. Tämän päivän paimennuskokeet ovat muuttuneet hyvin vähän siitä mitä ne oli-

vat kilpailutoiminnan alkaessa. Kaikki tehtävät perustuvat aitoihin työtehtäviin. Koirilta vaadi-

taan voimaa ja vahvuutta sekä nöyryyttä kuunnella ohjaajaa. Kokeissa pyritään siihen, että par-

haiten eläimiä lukevat, ohjaajaa kuuntelevat ja vahvat koirat ovat ne, jotka ovat kärkisijoilla. Ko-

keissa käytetään tavallisesti viittä lammasta, mutta kokeiden osa-alueet simuloivat tilanteita, 

joita lammastilalla tulee eteen jopa muutaman sata päätä kattavia lammaslaumoja käsiteltäessä. 

Paimennuskokeissa pyritään mittaamaan niitä ominaisuuksia, joita bordercollie on alkuperäi-

sessä työssään tarvinnut; sopivassa suhteessa kykyä tasapainottaa laumaa tai yksittäistä lam-

masta itsenäisesti, voimaa paimennettavia eläimiä kohtaan sekä nöyryyttä kuunnella ohjaajan 

ohjeita. 
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SBCAK on järjestänyt paimennuskokeita (taulukko 18) ja koulutuksia reilut viisi vuotta ja jo 

tässä ajassa on nähtävissä huikeaa kehitystä. Ylimmässä luokassa kilpailee jo menestyksellä 

useita koirakoita. Samat koirat, jotka kilpailevat SBCAK:n kokeissa, kilpailevat usein myös 

SPKY:n kokeissa. 

Muut koelajit 

Bordercollie on tuttu näky myös palveluskoira-, pelastuskoira-, tottelevaisuus-, rallytoko- ja ve-

sipelastuskokeissa sekä agility-, koiratanssi- ja valjakkohiihtokilpailuissa. Lisäksi bordercol-

lieilla on yksittäisiä koekäyntejä myös metsästyskoirien jäljestyskokeissa, IPO-kokeissa ja reki-

koirien käyttökokeessa. (taulukko 14). 

Palveluskoira- ja tottelevaisuuskokeiden sekä agilitykilpailuiden osalta koeosallistumisten mää-

rät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvaneet. Tämä selittynee ainakin osittain rekis-

teröintimäärien kasvulla. Valionarvoja bordercollieilla on palveluskoirakokeista, tottelevaisuus-

kokeista, agilitystä, vesipelastuksesta sekä koiratanssista. Rallytokon virallistamisen myötä 

myös sieltä on jo valionarvoja alkanut tulla bordercollieille. 

Taulukko 14 Käyttötulosmäärät vuosina 2005-2014 

Lajit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Agility * * * 1087 1413 1360 1604 1983 2117 2231 

BH Koe 57 63 74 56 71 57 60 70 69 70 

Koiratanssi - - - - - 0 11 11 10 14 

Koiratanssi vapaaohjelma - - - - - 1 9 11 11 15 

KV pelastuskoirakoe yht. 0 0 1 3 5 5 4 3 1 2 

Luonnetestit 41 56 63 75 72 67 69 85 80 61 
Metsästyskoirien jäljestämis-
koe 

0 0 0 2 3 3 2 3 2 1 

MH-luonnekuvaukset - - - - 9 0 5 12 28 15 

Paimennus - - - - 88 84 82 91 105 156 

Palveluskoirakokeet yht. 114 130 118 135 162 181 213 198 207 210 

Pelastuskoirakokeet yht. 10 8 10 8 12 8 11 11 7 7 

Rallytoko - - - - - - - - - 64 

TOKO 441 494 567 690 753 687 731 864 934 848 

Valjakkohiihto - - - 5 7 5 6 2 7 3 

Vesipelastus 10 14 8 9 8 20 15 12 16 27 
*tilasto agilitykilpailuiden suhteen ennen vuotta 2008 ei ole kattava 
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Arvokilpailutason menestystä bordercollieilla on tullut jo pitkään useissa eri lajeissa (Taulukko 

15). Ensimmäisen kerran bordercollie on osallistunut palveluskoiralajeissa Suomen mestaruus-

kilpailuihin vuonna 1995, ja ensimmäiset Suomen mestaruudet tulivat jo vuonna 1998 hausta ja 

viestistä. Tämän jälkeen mestaruuksia ja mitalisijoja on tullut tasaiseen tahtiin palveluskoirien 

SM-kilpailuissa niin haussa, viestissä, etsintäkokeessa kuin jäljelläkin. 

Tottelevaisuuskokeiden SM-kilpailuissa viimeisen 10 vuoden aikana kaikki mestaruudet ovat 

menneet bordercollieille ja viimeisinä vuosina myös muut palkintosijat. Lisäksi agilityssä viimei-

sen 10 vuoden aikana yhtä lukuun ottamatta kaikki maksiluokan Suomen mestaruudet ovat 

menneet bordercollieille (vuonna 2005 Suomen mestaruuden voitti australian kelpie) ja border-

colliet ovat saavuttaneet myös lukuisia muita mitalisijoja. Koiratanssikilpailuiden virallistuttua 

ensimmäinen kultamitali tuli bordercollielle heti ensimmäisistä SM-kilpailuista vuonna 2010 

HTM-ohjelmasta. Kaikki HTM-mestaruudet vuosilta 2010-2014 ovat menneet bordercollieille. 

Freestyle-ohjelman Suomen mestaruuden voitti bordercollie vuonna 2014. 

Taulukko 15 Bordercollieiden SM-kilpailumenestys käyttökokeissa vuosina 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PK-viesti-
koe 

SM1, 
SM2 

SM1, 
 
SM3 

 
 
SM3 

 
SM2 

SM1           

PK-hakukoe    
 
SM3 

 
SM2 

SM1 SM1   SM1, 
SM2 

   
SM2, 
SM3 

 
 
SM3 

PK-jälkikoe   SM1  
 
SM3 

 
SM2 

 
SM2 

SM1 SM1, 
SM2, 
SM3 

SM1 SM1, 
SM2 

SM1,  
 
SM3 

PK-etsintä-
koe 

          SM1 SM1  
SM2 

SM1  SM1  

Agility  
SM2, 
SM3 

SM1,  
 
SM3 

SM1, 
SM2, 
SM3 

SM1, 
SM2 

SM1, 
SM2, 
SM3 

SM1,  
 
SM3 

SM1, 
SM2, 
SM3 

SM1, 
SM2 

SM1,  
 
SM3 

SM1, 
SM2 

TOKO SM1,  
 
SM3 

SM1, 
SM2, 
SM3 

SM1,  
 
SM3 

SM1, 
SM2, 
SM3 

SM1, 
SM2  

SM1, 
SM2  

SM1, 
SM2, 
SM3 

SM1, 
SM2, 
SM3 

SM1, 
SM2, 
SM3 

SM1, 
SM2, 
SM3 

Koira-
tanssi/HTM 

          SM1,  
 
SM3 

SM1 SM1, 
SM2 

SM1, 
SM2  

SM1* 
SM2* 

Koira-
tanssi/free-
style 

                 
SM2  

SM1, 
SM2 

*Epävirallinen tulos pienen osallistujamäärän vuoksi 
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Suomalaiset bordercolliet ohjaajineen ovat myös tuttu näky kansainvälisen tason kilpailuiden 

palkintosijoilla. Niillä on lukuisia yksilötason mestaruuksia ja mitalisijoja niin tottelevaisuusko-

keissa kuin agility- ja koiratanssikilpailuissakin. Lisäksi Suomella on useita joukkuemestaruuk-

sia ja mitalisijoja kansainvälisellä tasolla ja joukkueet (agilityssä maksi-joukkueet) ovat koostu-

neet valtaosin tai jopa kokonaan bordercollieista. Lisäksi bordercolliet ovat edustaneet hienosti 

Suomea NOM-kilpailuissa (palveluskoirien Pohjoismaiden mestaruus) joissa yhdistyksen tieto-

jen mukaan ensimmäiset kultamitalit suomalaiselle bordercollielle tuli viestistä ja hausta 

vuonna 1998. Tämän jälkeen NOM-kilpailuista on tullut Suomeen useita mitaleita bordercollie-

koirakoiden mukana. 

Tuloksista (taulukko 14) havaitsee, että bordercollieilla harrastetaan Suomessa monipuolisesti 

eri lajeja.  Valionarvoja (taulukko 16) saavutetaan useista eri harrastuksista myös ulkomaita 

myöten. Valioitumisten kannalta huippuvuosi on ollut 2012, kun taas vuonna 2014 luvut ovat 

selvästi notkahtaneet alaspäin varsinkin tottelevaisuuskokeissa ja agilityssä. 

Taulukko 16 Harrastuslajeissa valioituneet bordercolliet vuosina 2010-2014 

 Valionarvo 2010 2011 2012 2013 2014 

Suomen Käyttövalio 6 8 6 4 2 

Suomen Tottelevaisuusvalio 20 14 27 30 14 

Suomen Agilityvalio 18 19 30 24 18 

Suomen Hyppyvalio 8 19 17 21 7 

Suomen Koiratanssivalio - HTM       1 1 

Suomen Koiratanssivalio - Freestyle       1   

Suomen Jäljestämisvalio       1   

Suomen Vesipelastusvalio     1     

Kansainvälinen agilityvalio 2 1       

Kansainvälinen tottelevaisuusvalio  1         

Pohjoismaiden tottelevaisuusvalio 8 7 2   1 

Ulkomainen tottelevaisuusvalio 19 15 6 6 17 

Ulkomainen agilityvalio 1 3 2 2 1 

Ulkomainen agilityvalio (hyppy)   2 1 1 1 

Ulkom. koiratanssivalio - Freestyle         1 

Yhteensä 83 88 92 91 63 
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Työ- ja virkakäyttö 

Suomessa toimii arviolta noin 500 bordercollieta tiloilla töissä. Näistä valtaosa on nautatiloja. 

Bordercolliet auttavat päivittäin karjatilallisia eläinten siirroissa ja ovat monella tilalla mahdol-

listaneet sen, että lehmät ylipäätään pääsevät laitumelle. 

Suomen poliisilla on ollut käytössä yhteensä viisi bordercollieta huumausaineiden etsinnässä. 

Ensimmäiset bordercolliet toimivat poliisin avustustehtävissä 2000-luvun alussa. Tällä hetkellä 

poliisilla on kaksi bordercollieta toiminnassa. Tullilla bordercollieita on ollut yhteensä kolme. 

Nämäkin ovat toimineet huumausaineiden etsinnässä. Ensimmäiset aloittivat vuosina 2002-

2003 ja viimeisin bordercollie on jäänyt eläkkeelle Tullin tehtävistä vuonna 2011. Kaikki nämä 

koirat tekivät täyden työuran. Rajavartiolaitoksella on toiminut yksi bordercollie huumausainei-

den ja henkilöiden etsinnässä ajoneuvoista. Tällä hetkellä yksi bordercollie toimii huumekoirana 

Oulun vankilassa ja on myös voittanut Rikosseuraamuslaitoksen huumekoirien mestaruuden 

vuonna 2012. 

Lisäksi bordercollieita toimii poliisin ja pelastuslaitoksen apuna kadonneiden henkilöiden etsin-

nöissä pelastuskoirien hälytysryhmissä sekä kadonneiden lemmikkien etsinnöissä etsijäkoi-

rissa. 

Muutokset viimeisen 10-15 vuoden ajalta 

Bordercollie on saavuttanut maineen erinomaisena harrastuskoirana. Monipuolisten ominai-

suuksien vuoksi sitä käytetään lähes kaikissa tilastoiduissa lajeissa Suomessa. Eniten osallistu-

mismääriä keräävät vuosittain agility- ja tottelevaisuuskokeet. Niiden jälkeen suosituimpia bor-

dercollieharrastajien keskuudessa  ovat palveluskoirakokeet. 

Taulukossa 17 on esitetty eri lajeihin osallistuneiden bordercollieiden määrä (laskennassa käy-

tetty vain yhtä käyntiä/laji) syntymävuoden mukaan suhteutettuna samana vuonna syntyneiden 

kokonaisrekisteröintimäärään (ko. vuonna syntyneet kotimaiset koirat sekä ulkomaiset tuon-

nit). Taulukossa tarkastellaan siis sitä, kuinka suuri osa tiettynä vuonna syntyneistä päätyy kil-

pailemaan eri lajeissa. Tarkastelujakson loppupäässä käyntimäärät laskevat koirien nuoren iän 

vuoksi (eri lajeissa vaihtelevat osallistumisikärajat), ja voidaan olettaa, että käyntimäärät tulevat 

jatkossa kasvamaan. 
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Vuosina 2005-2014 rekisteröintimääriin suhteutetut osallistujamäärät agilitykilpailuihin ovat 

vaihdelleet välillä 0-34%. Vaihtelu on melko suurta eri syntymävuosien välillä, eikä merkittävää 

johdonmukaista kasvua ole tapahtunut. Tottelevaisuuskokeisiin osallistuneiden määrä on vaih-

dellut välillä 5-34%, vuoden 2009 jälkeen rekisteröintimääriin suhteutetut käyntimäärät näyt-

tävät hieman laskeneen aiemmasta. BH-kokeeseen osallistuneiden määrä suhteessa rekisteröi-

tyihin on vaihdellut välillä 1-25%, korkeimmat käyntimäärät on ollut vuonna 2005 syntyneillä. 

Tämän jälkeen BH-kokeen käyntimäärät näyttävät hieman laskeneen. 

Palveluskoirakokeisiin kokonaisuudessaan on osallistunut 0-17% rekisteröidyistä koirista ja 

luonnetestissä on käynyt 0-24% rekisteröidyistä tarkasteluajanjaksolla. Vuoden 2009 jälkeen 

käyntimäärän ovat selvästi laskeneet, eikä muutos kokonaisuudessaan selity koirien iällä. MH-

luonnekuvauksessa on käynyt 2-4% kunakin vuonna syntyneistä. 

SBCAK on järjestänyt paimennuskokeita vuodesta 2009 lähtien. Rekisteröintimääriin suhteutet-

tuna paimennuskokeissa on käynyt 1-8% vuosina 2005-2014 rekisteröidyistä. Eniten paimen-

nuskilpailuissa käyneitä on vuonna 2009 syntyneissä. 

Käyttökokeiden käyntimäärissä ei siis ole nähtävissä kasvua, ja joidenkin lajien kohdalla on näh-

tävissä jopa laskua. Tämä voi kertoa yksittäisen lajin suosion laskusta, mutta koska vastaavasti 

missään lajissa ei ole selvää nousua tapahtunut, voi tämä kertoa myös siitä, että aiempaa suu-

rempi osa bordercollieista päätyy kotikoiriksi tai harrastuskoiriksi joiden kanssa ei kuitenkaan 

kilpailla. Käyttöominaisuuksien säilyminen huomioon ottaen tämä olisi huolestuttavaa kehitystä 

ja tilastoja on syytä tarkastaa tulevina vuosina tarkemman arvion tekemiseksi. Huomioon on 

myös otettava, että tilaston viimeisimpien syntymävuosien koekäyntien määrään vaikuttaa kui-

tenkin myös koirien ikä. 
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Taulukko 17 Eri lajeihin osallistuneet yksilöt syntymävuoden mukaan 2005-2014 

Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Syntyneet 273 290 394 380 363 411 458 453 463 497 

Agility 67 98 116 93 112 126 154 111 72 0 

25 % 34 % 29 % 24 % 31 % 31 % 34 % 25 % 16 % 0 % 
Koiratanssi 1 1 0 0 5 1 0 1 0 0 

0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Koiratanssi va-
paaohjelma 

1 1 0 3 5 1 0 1 1 0 

0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
KV pelastuskoi-
rakoe yht. 

0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 

0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Käyttäytymis-
koe 

65 59 70 54 70 56 60 48 17 6 

24 % 20 % 18 % 14 % 19 % 14 % 13 % 11 % 4 % 1 % 
Luonnetestit 54 64 92 58 77 64 55 28 6 0 

20 % 22 % 23 % 15 % 21 % 16 % 12 % 6 % 1 % 0 % 
Metsästyskoi-
rien jäljestämis-
koe 

0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 

0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
MH-luonneku-
vaukset 

0 1 8 6 10 10 20 14 1 0 

0 % 0 % 2 % 2 % 3 % 2 % 4 % 3 % 0 % 0 % 
Paimennus 11 21 12 20 29 31 19 29 6 0 

4 % 7 % 3 % 5 % 8 % 8 % 4 % 6 % 1 % 0 % 
Palveluskoira-
kokeet yht. 

35 44 48 32 55 24 17 13 4 0 

13 % 15 % 12 % 8 % 15 % 6 % 4 % 3 % 1 % 0 % 
Pelastuskoira-
kokeet yht. 

3 0 2 9 7 5 1 0 0 0 

1 % 0 % 1 % 2 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Rallytoko 4 10 12 4 12 8 22 8 9 4 

1 % 3 % 3 % 1 % 3 % 2 % 5 % 2 % 2 % 1 % 
Tottelevaisuus-
kokeet 

86 94 133 107 123 114 135 97 65 24 

32 % 32 % 34 % 28 % 34 % 28 % 29 % 21 % 14 % 5 % 
Valjakkohiihto 2 3 4 0 3 0 4 4 0 0 

1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 
Vesipelastus 1 2 6 2 4 2 3 3 0 0 

0 % 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

Yhteensä 330 400 506 390 514 442 490 358 181 34 

Yhteensä % 121 % 138 % 128 % 103 % 142 % 108 % 107 % 79 % 39 % 7 % 

 

 

Taulukosta 18 nähdään, että vaikka rekisteröintimääriin suhteutettuna paimennuskokeissa käy-

neiden määrässä ei ole johdonmukaista kasvua nähtävissä, niin absoluuttisina määrinä koirakoi-

den määrä paimennuskokeiden eri luokissa on kasvanut merkittävästi. Koirakoiden määrä on 
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kasvanut erityisesti ylemmissä luokissa; 2-luokassa lähes kolminkertaistunut, 3-luokassa seitse-

mänkertaistunut. Tämä kertoo, että SBCAK:n kilpailuiden alkuaikoina koiria osallistui paimen-

nuskilpailuihin vähemmän, mutta ne suorittivat erityisesti alemmissa luokissa enemmän start-

teja. Viime vuosina koirat ovat siirtyneet nopeammin luokissa ylöspäin ja näin ollen myös ylim-

mässä luokassa on viime vuonna kilpaillut yhteensä 22 koiraa. Vuoteen 2014 mennessä ainoas-

taan kaksi koiraa olivat saavuttaneet 1-tuloksen 3-luokassa. Seuranta-ajan ulkopuolella kulu-

vana vuonna 2015 on ensimmäinen koira saavuttanut Suomen paimennusvalion (PVA) arvon ja 

toinenkin koira saavuttanut valioitumiseen vaadittavat kolme 1-tulosta ollen näin näyttelytu-

losta vaille valio. 

Taulukko 18 Paimennuskokeisiin osallistuneet bordercolliet 2009-2014 

ALO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ALO1 1 4 2 6 2 7 

ALO2 16 13 12 14 9 20 

ALO3 23 12 14 14 16 25 

ALO0 14 21 19 15 21 16 

ALO- 11 7 7 8 10 12 

Yhteensä 65 57 54 57 58 80 

              

AVO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AVO1   1     2 7 

AVO2 8 6 7 6 6 10 

AVO3 8 8 7 11 12 15 

AVO0 2 7 7 5 14 14 

AVO- 2 1 1 3 1 8 

Yhteensä 20 23 22 25 35 54 

              

VOI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VOI1     1     1 

VOI2   2 2   3 4 

VOI3   2 2 3 5 6 

VOI0     1 4 2 6 

VOI- 3     2 2 5 

Yhteensä 3 4 6 9 12 22 

             

Yhteensä 88koiraa 84 koiraa 82 koiraa 91 koiraa 105 koiraa 156 koiraa 
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Kaiken kaikkiaan vuosina 2009-2014 kahdeksan näyttelylinjaista koiraa on osallistunut paimen-

nuskokeisiin. Niistä puolet on saanut tuloksen 1-luokasta, yksi myös 2-luokasta. Vuosina 2009-

2014 sekalinjaisia koiria osallistui paimennuskilpailuihin yhteensä 17, joista neljä on kilpaillut 

myös 2-luokassa ja yksi 3-luokassa. 

Alkuperäiset rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen 

Bordercollielle rodunomaista on paimennuskäyttäytyminen. Nyky-yhteiskunnassa tämän käyt-

täytymistarpeen täyttäminen voi olla hankalaa. Joskus omistajat kokevat paimennusvietin pur-

kautuvan epätoivottuna käytöksenä, kuten autojen tai polkupyörien ”paimentamisena” tai esi-

merkiksi valojen ja varjojen jahtaamisena. 

Paimennusviettiä käyttääkseen bordercollien kanssa voi harrastaa paimennusta, vaikka koira ei 

olisi tilalla työkoirana. Harjoituspaikat sijoittuvat kuitenkin epätasaisesti eri puolille Suomea, jo-

ten joskus harjoituspaikan löytäminen voi olla hankalaa. Uusia kouluttajia ja harjoituspaikkoja 

on kuitenkin viime vuosina tullut runsaasti lisää ja tämä lisää myös harjoittelumahdollisuuksia. 

Toisin kuin välillä uskotaan, bordercollien sytyttäminen lampaille tai muille paimennettaville 

eläimille ei lisää paimennusvietin purkautumista epätoivottuihin kohteisiin, vaan saattaa jopa 

vähentää sitä.  

Bordercollielle rodunomaista on myös miellyttämisenhalu sekä halu työskennellä ja tehdä yh-

teistyötä ohjaajan kanssa. Tätä tarvetta voi nyky-yhteiskunnassa täyttää useilla eri harrastusla-

jeilla, eikä olekaan tarkoituksenmukaista käyttää jokaista koiraa lampailla, mikäli koiran pai-

mennusvietti tai ohjaajan motivaatio ei riitä kouluttamiseen pidemmälle. 

Ulkomuoto ja käyttötarkoitus 

Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus vaatii koiran rakenteelta ketteryyttä, elastisuutta ja kestä-

vyyttä. Vaikeissa maastoissa liikkuminen vaatii koiralta hyvää tasapainoa, vartalonhallintaa ja 

ponnistusvoimaa. Rakenteen tulisi olla sopusuhtainen ja sellainen, että se mahdollistaa edellä 

mainitut ominaisuudet. Jalostuksessa pitäisi vaalia koiratyyppiä, jonka liikkuminen ilmentää voi-

maa ja tehokkuutta. 
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Bordercollie on työskennellyt alkuperäisessä työssään pääasiassa ulkona. Tämän vuoksi border-

colliella tulee olla sopiva pohjavilla ja sopiva peitinkarva, jotta karvapeite suojaa sääoloilta. Liian 

runsas ja pitkä turkki on ulkotöissä epäkäytännöllinen, mutta vielä haitallisempaa on liian peh-

meä ja takkuuntuva turkki. Bordercollien turkin tulee olla säänkestävä ja karvan likaahylkivää. 

Bordercollie on alusta alkaen ollut ulkonäöllisesti monimuotoinen rotu, johon on kuulunut aina 

sekä lyhyt- että pitkäturkkisia koiria. Lyhyt (smooth) karvanlaatu tulisi näyttelyissä arvostella 

tasavertaisena pitkäkarvaisen (rough) kanssa. Myöskään jalostuksessa ei ole syytä painottaa lii-

allisesti mitään ulkomuodollista ominaisuutta vaihtuvien muotivirtausten mukana, vaan pyrkiä 

ensisijaisesti säilyttämään monimuotoisuus ja käyttöominaisuudet. 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

Bordercollieita on nähty käyttökoelajien huipulla jo useita vuosia. Rotu on alkuperältään muok-

kautunut työkoirista, joilta odotetaan merkittävää mukautumiskykyä monenlaiseen arkeen. Pai-

menkoiran työskentelyhalu ja energisyys antavat loistavan pohjan erilaisiin harrastuslajeihin, 

mutta voivat samalla aiheuttaa ongelmia, jos bordercollie pääsee turhautumaan toimettomissa 

olosuhteissa. Bordercollielle tulisi tarjota sen energiatason mukaisesti liikuntaa ja virikkeitä, jol-

loin rodun työskentelyhalukkuus suuntautuu luvallisen tekemiseen. 

Rodussa esiintyy jonkin verran yksinolosta ahdistuvia yksilöitä, jotka yksin jäädessään ääntele-

vät tai purevat ympäriltä löytyvää irtaimistoa. Ongelman yleisyydestä ei yhdistyksellä ole kerät-

tyä tietoa. Bordercollien tulee tulla toimeen myös vieraiden koirien kanssa. Sosiaalisessa käyt-

täytymisessä ilmenee osalla kuitenkin ongelmia johtuen usein epävarmuudesta tai huonoista ko-

kemuksista sekä nuorilla uroksilla isottelusta muita uroksia kohtaan. Ihmisiä kohtaan border-

colliet käyttäytyvät ystävällisesti, vaikka nuorilla yksilöillä voi esiintyä myös ujostelua. Joskus 

arkuuteen liittyy herkkyys purra tai näykkäistä uhkaavassa tilanteessa. 

Bordercollie on herkkä ja viisas rotu. Yksilöstä riippuen epäonniset tapahtumat voivat vaikuttaa 

koko koiran loppuelämään pelkoina jotakin tiettyä tapahtumaa tai tilannetta kohtaan. Yleisin 

pelon aiheuttaja on kovat äänet, kuten laukaukset, naulapyssy, ilotulitteet ja ukkonen. Pahimmil-

laan pelkotilat voivat haitata arkea ja pelko yleistyä ja laajentua moniin muihinkin ääniin kuin 

alkuperäiseen pelon lähteeseen. Ääniarkuus voi olla paitsi opittua, myös voimakkaasti perinnöl-

linen ominaisuus, jonka yleistymistä rodussa tulee ehkäistä jalostusvalinnoilla. 
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Ikä ja terveys vaikuttavat bordercollien käyttäytymiseen. Usein aktiivisuus laskee jonkin verran 

iän myötä, mutta on myös yksilöitä, jotka pysyvät nuorekkaan vilkkaina myös vanhempina. Tä-

hän vaikuttaa olennaisesti myös se kuinka terveenä ja hyvävointisena yksilö pysyy vanhentues-

saan. Sairaudet ja kivut voivat lisätä ongelmakäyttäytymistä, mm. aggressiota, puremista ja ah-

distuneisuutta. 

Bordercollie on luonnollisesti lisääntyvä rotu. Nartuilla ja uroksilla on pääsääntöisesti vahvaa 

lisääntymiskäyttäytymistä ja hyvä libido, mutta rodussa on myös uroksia, jotka eivät halua tai 

uskalla astua tai jotka eivät yli-innokkuuden vuoksi onnistu astumaan. Nartut ovat pääsääntöi-

sesti halukkaita luonnolliseen astumiseen, mutta poikkeuksia myös tähän löytyy yksittäisinä ta-

pauksina. Nartuilla juoksuvälin pituudet vaihtelevat yksilöstä riippuen lyhyemmistä viiden kuu-

kauden väleistä vuodenkin mittaisiin väleihin. Nartut ovat pääsääntöisesti hyviä emoja, joskin 

vaikeuksia voi esiintyä, jos synnytys on jouduttu tekemään sektiolla ja narttu ei pääse luontai-

sesti jatkamaan pentujen hoitoa synnytyksen jälkeen.  

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista 

sekä niiden korjaamisesta 

Bordercollien tulisi olla kotona rento, huomaamaton, sosiaalinen ja helppo perheenjäsen. Työssä 

ja harrastuksissa bordercollie on palvelualtis, keskittynyt, sinnikäs ja vietikäs. Näin ei kuiten-

kaan aina ole, ja yksilö saattaakin osoittaa arjessa useissa tilanteissa hermostuneisuutta ja rau-

hattomuutta. Se voi olla työssä ja harrastuksissa työskentelyhaluton ja vietitön tai liian herkkä 

ja pehmeä vastaanottamaan ohjausta. Energia saattaa purkautua epävarmuudessa ympäristön 

tarkkailuun ja keskittymiskyvyttömyyteen. Bordercollie saattaa olla arka ja pelätä ympäristöä ja 

voimakkaita ääniä. 

Jalostusyksilöiden luonteesta pitää varmistua kouluttamalla niitä ja tutustumalla yksilöön pe-

rusteellisesti myös puolueettomien testien, käyttökokeiden ja kuvausten kautta. Koiran käyttö-

ominaisuudet pitää testata viemällä koiraa erilaisiin tilanteisiin, joissa nähdään keskittymiskyky, 

toimintakyky ja sinnikkyys. Luonneominaisuudet on huomioitava jalostusyhdistelmiä tehdessä. 

Ääniarkoja koiria ei tule käyttää jalostukseen, eikä jalostukseen tule käyttää koiria joilla on muita 

ongelmakäyttäytymisen muotoja. Yhdistelmiä tehdessä suositellaan otettavaksi huomioon myös 

suvussa esiintyvät ongelmat luonteen suhteen. Jalostuksella pyritään tuottamaan koiria, jotka 
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pystyvät ongelmitta sopeutumaan nyky-yhteiskuntaan ja toimimaan harrastuksissa, paimen-

nuksessa tai muussa virkatyössä. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

PEVISA-ohjelma on Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, joka 

hyväksytään rodulle rotujärjestön esityksestä. PEVISA-ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä 

tai vähentää sellaisten perinnöllisten sairauksien tai vikojen leviämistä rodussa, jotka vaikutta-

vat koiran elämänlaatuun, elinkykyyn ja jalostuskelpoisuuteen. Ohjelman tarkoituksena on 

myös turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saadaan rajoitettua haitallisten geenien 

leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä. 

Taulukko 19 Rekisteröintiin vaikuttavat terveystiedot 

PEVISA- vaatimukset 
Lonkkaniveldysplasialausunto Raja-arvona aste C 
Kyynärniveldysplasialausunto Ei raja-arvoa 
Silmätarkastuslausunto Voimassa 24kk, lausunto ei vaikuta rekisteröintiin. 
Ulkomaisen uroksen käyttöön sisältyvät ehdot 
Astutus ulkomailla tai siemennys ul-
komaisen koiran spermalla 

Ei PEVISA- vaatimuksia. 

Astutus Suomessa PEVISA-vaatimukset, tulosten on oltava Kennellii-
ton hyväksymiä. 

Kennelliiton kaikkien rotujen rekisteröintiehdot 
Pentueen vanhemmilla on lonkka-, kyynärnivel-,spondyloosikuvauk-
sen tai polvilumpiotutkimus asteikon heikoin tulos. 

Pentue  
EJ-rekisteriin 

Sukusiitosaste vähintään 25%  Pentue  
EJ-rekisteriin 

Molemmat vanhemmat merlevärin omaavia Ei rekisteröidä 
 

Bordercollie kuuluu PEVISA-ohjelmaan ja pentujen vanhempien tulee täyttää taulukossa 19 mai-

nitut vaatimukset astutushetkellä, jotta pentue voidaan rekisteröidä. Koiran on oltava luustoku-

vien tutkimushetkellä vähintään 12kk vanha ja tunnistusmerkitty. Silmätarkastuslausunto on 

voimassa 24 kuukautta. Jos tutkimus on tehty alle vuoden ikäiselle koiralle, on lausunto voi-

massa 12 kuukautta. 
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Seuraavassa on esitelty PEVISA-ohjelmaan sisällytettyjä sairauksia, joita bordercollieissa on 

esiintynyt ja joita jalostustyössä tulee jatkossakin vastustaa, jotta tilanne säilyisi vähintään sa-

malla tasolla. 

PEVISA:n historia bordercolliella 

Ensimmäinen PEVISA hyväksyttiin bordercollieille vuonna 1999. Rekisteröinnin ehdoksi asetet-

tiin lonkkakuvaus- ja säännöllinen silmäpeilauspakko. 1.1.2006 tuli uusi PEVISA, kyynärnivelten 

kuvaus pakolliseksi jalostuskoirille pentujen rekisteröinnin edellytyksenä ja raja-arvot lonkille. 

1.1.2009 alkaen kaikki terveystulokset on oltava voimassa astutushetkellä. 

Ensimmäinen laajempi jalostuksen tavoiteohjelma on laadittu vuonna 2004. Sitä seurasi uusi ta-

voiteohjelma vuonna 2010. 

Lonkkaniveldysplasia 

Lonkkanivel koostuu kolmen lantioluun muodostamasta nivelkuopasta ja siihen sopivasta reisi-

luunpäästä. Niveltä ympäröi nivelpussi ja nivelontelossa on voiteluaineena nivelnestettä. Nivel-

pintoja päällystää nivelrusto. Reisiluunpään side kiinnittää reisiluun nivelkuoppaan. Lonkkadys-

plasian syntymisessä tyypillistä on lonkkanivelen epänormaali löysyys: nivelkapseli ja reisiluun-

pään side ovat epänormaalin löysät, jolloin lonkkamaljakko ja reisiluun pää eivät pysy toisiaan 

vasten. Tällöin sekä reisiluun pään että lonkkamaljakon muovautuminen oikean muotoiseksi 

häiriintyy: lonkkamaljakko jää matalaksi ja reisiluun pää ei kehity pyöreäksi. Lantion lihakset 

tukevat niveltä ja pitävät reisiluunpään nivelkuopassa painorasituksen aikana. Lonkkanivel 

muotoutuu kasvunaikana, viat ovat seurausta kasvun häiriintymisestä. 

Lonkkaniveldysplasia altistaa sitä sairastavan koiran nivelrikon muodostumiselle. Lonkkanivel-

dysplasia ei välttämättä aiheuta haittaa koiran jokapäiväiseen elämään, mutta useimmiten ly-

hentää koiran käyttöikää työhön eli paimentamiseen tai aktiiviseen harrastamiseen. Pahimmil-

laan lonkkaniveldysplasia kuitenkin vammauttaa koiran jo nuorena. Se vaikeuttaa koiran nor-

maalia liikkumista aiheuttaen kipua ja haittaa näin oleellisesti koiran jokapäiväistä elämää kuin 

myös sen työ- ja harrastuskäyttöä. Lonkkaniveldysplasia voi oirehtia jo nuorella koiralla. Ylei-

simpiä nivelrikon oireita ovat kipu, haluttomuus liikkua ja nivelten jäykkyys erityisesti levon jäl-

keen. 
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Lonkkaniveldysplasian diagnosointi tehdään röntgenkuvista. Virallisia tuloksia kuvattaessa koi-

ran tulee olla kuvattaessa vähintään yhden vuoden ikäinen. Löysyys otetaan huomioon kuvia tar-

kasteltaessa, sillä sen sanotaan olevan aikaisin havaittavissa oleva merkki lonkkaniveldysplasi-

asta. Suomessa voimassa oleva luokittelu perustuu FCI:n kriteereihin (taulukko 20). Lonkka-

niveldysplasia luokitellaan seuraavasti: 

Taulukko 20 Lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikko 

A 
 Ei muutoksia 

 Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon kraniola-

teraalinen reuna piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja 

tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena). 

B 
 Lähes normaali/ rajatapaus 

 Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset ja Norbergin as-

teikko vetoasennossa lähellä 105°, tai reisiluun pään keskus on mediaalisesti lonk-

kamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yh-

denmukaiset. 

C 
 Lievä 

 Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on noin 

100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. Epä-

tasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali-, 

kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa. 

D 
 Kohtalainen (keskivaikea) 

 Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio. Norber-

gin asteikko on suurempi kuin 90° (vain suosituksena). Lonkkamaljakon kraniola-

teraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä. 
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E 
 Vaikea 

 Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, Nordber-

gin asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kraniaalireunan tasaantuminen, reisi-

luun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muut nivelrikkomuutok-

set. 

 

Kuuden vuoden ikäisellä tai sitä vanhemmalla koiralla otetaan huomioon lisäksi koiran ikä ja 

erityisesti sekundaarinivelrikon mahdollisuus. 

Lonkkaniveldysplasian on osoitettu tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantita-

tiivisesti periytyväksi (useamman geenin aiheuttamaksi) sairaudeksi, vaikkakin arviot sen pe-

riytyvyysasteesta vaihtelevat eri tutkimuksissa rotu- ja populaatiokohtaisesti. Perimän lisäksi 

koiran lonkkanivelen ilmiasuun vaikuttavat todennäköisesti myös kasvuajan ruokinta, kohtuu-

ton rasitus tai nopeakasvuisuus pentuiässä. 

Paras keino pienentää dysplastisten yksilöiden osuutta rodussa on käyttää terveitä koiria jalos-

tukseen. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös jalostukseen käytettävän yksilön vanhem-

pien, sisarusten ja jälkeläisten lonkkatuloksiin. Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla va-

linta on helpompaa, koska se huomioi yksilön kaikkien tutkittujen sukulaisten tason ja vähentää 

röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. Siinä missä lonkkaniveldyspla-

sia-aste kuvaa koiran omaa ilmiasua eli fenotyyppiä, BLUP-indeksi antaa ennusteen eläimen pe-

rinnöllisestä arvosta, genotyypistä. Se on siis arvio koiran jalostusarvosta kyseisen ominaisuu-

den osalta. Rodun indeksien keskiarvo on 100. Rotuun nähden genotyypiltään keskiarvoinen 

koira saa siis tuloksen 100. Mitä suurempi indeksi on, sitä parempi koira on genotyypiltään. In-

deksin varmuuteen sen sijaan vaikuttaa kuvattujen lähisukulaisten määrä eli mitä enemmän tut-

kittuja lähisukulaisia on, sitä varmempi on indeksi.  Koiran indeksi muuttuu sitä mukaan, kun 

siihen vaikuttavia tuloksia (esim. sukulaisten kuvaustulokset) kertyy lisää. BLUP-indeksiä kan-

nattaa hyödyntää jalostuksessa siten, että valitaan yhdistelmiä, joiden indeksien keskiarvo on 

rodun keskiarvoa parempi eli vähintään 101. 
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Jalostuskäytöstä lonkkaniveldysplasian takia poissuljettujen (D- ja E-asteet) osuus vuosina 

2005-2014 syntyneistä ja virallisesti lonkkakuvatuista koirista on vaihdellut 1,63%-8,67% vä-

lillä (Taulukko 21). Vuosien 2005-2014 aikana syntyneistä, jalostukseen käytetyistä koirista 

38:lla on ollut asteen C lonkkaniveldysplasia. Näistä C-lonkkaisista 15 eli lähes 40% on yhdis-

tetty sellaiseen koiraan, jolla on huonommat kuin A:n lonkat tai ei suomalaista lonkkalausuntoa 

lainkaan. 

Taulukko 21 Vuonna 2005-2014 syntyneiden lonkkaniveltulokset 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä 

2005 273 101 35 18 6 0 160 

2006 290 91 48 19 14 1 173 

2007 394 130 66 37 15 0 248 

2008 380 139 68 24 12 2 245 

2009 363 143 56 35 11 1 246 

2010 410 155 82 26 8 0 271 

2011 458 187 87 27 5 0 306 

2012 450 157 77 39 8 1 282 

2013 460 124 73 20 10 2 229 

2014 491 34 13 2 1 0 50 

Yhteensä 4927 1590 746 338 119 8 2801 
 

Lonkkaniveldysplasian takia jalostuksesta poissuljettujen yksilöiden osuus on niin pieni, ettei se 

oleellisesti kavenna jalostuspopulaatiota. Lähes jokaisella lonkkaniveldysplasiaa sairastavalla 

koiralla on lonkiltaan terveitä pentuesisaruksia, joita voidaan käyttää jalostukseen. 

Tavoite: Vakava-asteinen lonkkaniveldysplasia (D- ja E- asteet) pysyy harvinaisena sairautena ja 

valtaosa bordercolliepopulaatiosta on tutkittu ja todettu terveeksi lonkkien osalta. 

Suositus: C-lonkkainen yhdistetään vain A-lonkkaiseen tai niin, että yhdistelmän lonkkaindeksien 

keskiarvon tulee olla astutushetkellä vähintään 101. 

Kyynärniveldysplasia 

Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän 

osan sairaus, olkaluun nivelnastan (condylus humeri) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnit-
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tymätön kyynärpään uloke (processus anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia (nivelpinto-

jen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin 

ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi. 

Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri gee-

nejä. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäi-

riön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. 

Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4 – 7 kuukauden iässä. Tyy-

pillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. 

Omistajan voi olla vaikea havaita koiran ontumista, jos kasvuhäiriö on molemminpuolinen. Usein 

oireet huomataan vasta aikuisiällä, ja silloin oireet johtuvat kasvuhäiriön seurauksena kehitty-

neestä nivelrikosta. Kiinnittymätön kyynärpään uloke ei välttämättä oireile nuorella koiralla ja 

se voi olla röntgenkuvauksen sivulöydös. Kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena 

on ainakin hoitamattomana yleensä nivelrikko. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa 

yleensä pahemmin kuin esimerkiksi lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on 

etuosalla. Nivelrikon hoidossa tärkeitä ovat painon pudotus, liikunnan rajoitus ja tarvittaessa 

käytetään myös tulehduskipulääkkeitä. Lisäksi voidaan käyttää nivelnesteen koostumusta pa-

rantavia lääkkeitä ja ravintolisiä. Nivelrikko aiheuttaa koiralle kipua ja on voimakkaasti invalidi-

soiva ja koirien käyttöä rajoittava ja saattaa lyhentää merkittävästi koiran elinikää.  

Dysplasiakartoitustutkimus voidaan tehdä röntgenkuvauksella. Koiran tulee olla kuvattaessa vä-

hintään 12 kuukauden ikäinen. Suomessa arvostelussa käytetään IEWG:n esittämää kansainvä-

listä kyynärniveldysplasian arvosteluasteikkoa (taulukko 22). 

Taulukko 22 Kyynärniveldysplasian arvosteluasteikko 

0 
 Ei muutoksia 
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1 
 Lievät muutokset 

 Lievät nivelrikkomuutokset (artroosi) yleensä ensiksi kyynärpään ulokkeen 

(processus anconaeus) yläpinnassa (2 mm vahvuuteen saakka).  

2 
 Kohtalaiset muutokset 

 Edellä mainittuja muutoksia 5 mm saakka ja/tai muutoksia värttinäluun nive-

losassa, varislisäkkeessä (processus coronoideus) ja/tai lievää epämuotoi-

suutta.  

3 
 Voimakkaat muutokset 

 Edellisen ylittävät rappeutumismuutokset/voimakas epämuotoisuus. Kiinnit-

tymätön processus anconaeus.  

 

 

Taulukko 23 Vuonna 2005-2014 syntyneiden kyynärniveltulokset 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä 

2005 273 152 4 0 0 156 

2006 290 167 3 0 0 170 

2007 394 236 6 1 1 244 

2008 380 232 10 3 0 245 

2009 363 241 5 1 0 247 

2010 410 257 7 3 0 267 

2011 458 300 3 1 0 304 

2012 450 273 5 3 1 282 

2013 460 226 3 0 0 229 

2014 491 49 1 0 0 50 

Yhteensä 4927 2622 55 12 2 2691 
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Tarkastelujaksolla 2005-2014 syntyneistä ja virallisesti kyynärkuvatuista 61 koiralla (2,78%) 

on todettu muutoksia kyynärnivelissä. Lieviä muutoksia (aste 1) todettiin 47 koiralla, kohtalaisia 

muutoksia (aste 2) 12 koiralla ja vakavia (aste 3) kahdella koiralla. (Taulukko 23) 

Tavoite: Tavoitteena on, että kyynärniveldysplasiatapaukset pysyvät edelleen hajatapauksina. 

Suositus: Yhdistys suosittelee, että jalostukseen käytetään vain koiria, joiden kyynärniveldysplasia-

aste on 0. 

Silmäsairaudet 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyvät kaikki eläinlääkärin tutkimuksen yhteydessä 

perinnölliseksi olettamat silmäsairaudet. Tutkimuksen yhteydessä havaitut lisähuomiot ei-pe-

rinnöllisistä muutoksista sekä periytymiseltään epäselvät sairaudet eivät näy julkisessa tieto-

kannassa. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Jos tutkimus on tehty alle vuoden 

ikäiselle koiralle, on lausunto voimassa 12 kuukautta. Vuosina 2010-2015 (tiedot kerätty 

28.10.2015) silmätutkimuksia tehtiin bordercollieille 3390.  Silmäpeilatuista koirista 95%:lla ei 

todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

Silmätutkimusten määrät verrattuna syntyneisiin ja terveen diagnoosin saaneisiin koiriin (tau-

lukko 24). Silmälausuntojen tallennusmuoto KoiraNetissä (taulukko 25). 

Taulukko 24 Silmätutkimusten tulokset suhteessa rekisteröityihin bordercollieihin 

2000-2014 
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Taulukko 25 Silmälausuntojen tallennusmuoto ja merkitys 

Ei todettu perin-
nöllisiä silmäsai-
rauksia 
  

Koiralla ei ole todettu minkään silmäsairauden oireita. 

Sairaus: todettu 
  

Koiralla on todettu lausunnossa mainittu sairaus. 

Sairaus: avoin Koiralla on todettu lausunnossa mainittuun synnynnäiseen sairauteen 
viittaavia oireita, mutta muutokset ovat epätyypillisiä. 
  

Sairaus: epäilyt-
tävä 

Koiralla on todettu vähäisiä tai epätyypillisiä lausunnossa mainitun, ei-
synnynnäisen sairauden oireita. Suositellaan uusintatutkimusta esi-
merkiksi vuoden kuluttua. 

 

CEA 

CEA eli collie eye anomaly on erityisesti collie-sukuisilla roduilla esiintyvä silmäsairaus. CEA il-

menee yleensä molemmissa silmissä, mutta muutokset voivat olla kummassakin silmässä erilai-

sia. Vika on synnynnäinen ja kohdistuu silmän kovakalvon ja suonikalvon sikiöaikaiseen muo-

dostumiseen. Kehityshäiriö ilmenee lähinnä silmämunan takimmaisissa osissa. CEA:n voi todeta 

silmiin erikoistunut eläinlääkäri silmänpohjatutkimuksessa silmäpeilillä.  

Koirat pitäisi tarkastaa jo pentuina, 6 - 10 viikon ikäisinä, koska myöhemmin pigmentti voi peit-

tää CEA:n (koira on silti sairas aikuisena). Koiran tilasta voidaan varmistua vasta, kun se on tut-

kittu sekä pentuna että aikuisena. CEA ei ole etenevä vika. CEA:n lievin ja yleisin muoto on CRD 

(choroidal hypoplasia), joka tarkoittaa verkko-ja suonikalvon vajaakehitystä. Sairauden vaka-

vampi muoto on näköhermokoloboma eli silmänpohjan pullistuma, jonka aiheutuu näköher-

monystyn puutteellisesta sulkeutumisesta sikiöaikana. Näköhermokoloboma voi johtaa verkko-

kalvon osittaiseen tai täydelliseen irtautumiseen (ablatio retinae) ja silmänsisäisiin verenvuo-

toihin, jotka voivat johtaa sokeutumiseen. CEA on autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä sai-

raus (periytymiskaavio, Liite 1) ja sitä aiheuttava geenivirhe on tiedossa ja geneettinen testaus 

on mahdollista. Taudin vakavuuteen vaikuttaa lisäksi myös yksi tai useampi muu geenilokus, 

joita ei ole vielä paikannettu. Nämä modifikaattorigeenit määräävät sen, kuinka vakavana CEA 

sairaassa yksilössä ilmenee. 
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CEA-tekijä seuraa koiran mukana sen perimässä joko näkyvässä muodossa (sairas), piilossa ole-

vana (kantaja) tai se puuttuu kokonaan (geneettisesti terve). Koira on CEA-sairas, mikäli sillä 

todetaan CEA silmäpeilauksessa pentuna tai aikuisena, tai mikäli sillä on geenitestissä todettu 

homotsygotia CEA-tekijän suhteen. Vaikka pigmentti myöhemmin peittäisi vian alleen, periyttää 

koira kuitenkin CEA-tekijän kaikkiin jälkeläisiinsä ja toisesta osapuolesta riippuu, millainen on 

CEA:n ilmiasu jälkeläisissä. Kantaja on koira, joka on ilmiasultaan terve (silmäpeilauksissa ei to-

dettu muutoksia pentuna eikä aikuisena), mutta jolla on CEA-tekijä piilossa perimässään (joko 

geenitestattu kantajaksi tai saanut CEA-sairaan jälkeläisen). Geneettisesti terve on koira, jonka 

perimässä ei ole lainkaan CEA-tekijää. 

CEA-sairaita koiria esiintyy vain yksittäistapauksina. CEA:n eri muotoja silmäpeilauksessa on to-

dettu vuosina 2010-2014 yhteensä yhdeksässä tapauksessa, joiden lisäksi on kaksi avointa diag-

noosia. 

Tavoite: Yhdistyksen tavoitteena on, että jokaisessa yhdistelmässä vähintään toinen vanhemmista 

tiedettäisiin genotyypiltään terveeksi CEA:n suhteen (joko geenitestin tai vanhempien/isovanhem-

pien tulosten perusteella) ja pennut peilattaisiin virallisesti 6-10 viikon iässä. Kaikki koirat tulisi 

myös peilata vähintään kerran aikuisena. Yhdistys toivoo saavansa tiedon myös epävirallisesti pei-

latuista pentueista. Näissä tapauksissa kasvattajan tulee itse toimittaa pentuepeilauksen tulokset 

yhdistykselle. 

Suositus: Suositellaan, että yhdistelmässä vähintään toinen yksilö on todettu geneettisesti CEA -

normaaliksi. CEA -kantajaksi tai sairaaksi todettu koira tulee yhdistää vain geneettisesti normaa-

liksi todetun koiran kanssa. 

Perinnöllinen harmaakaihi 

Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Kata-

raktat voidaan jaotella myös sijainnin mukaan. Esimerkkinä hankitusta katraktasta voidaan mai-

nita sokeritautiin liittyvä, hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä katarakta. Muita esi-

merkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen 

kaihi. Ns. nukleaariskleroosi eli linssin kovettuminen vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihi-

muutos, vaan normaaliin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin muuttuu ’opaalinhar-

maaksi’. Näkökykyyn se ei vaikuta. 
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Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Perinnöllinen harmaakaihi 

eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Perinnöllinen kaihi 

on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. 

Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Perinnöllinen 

kaihi voidaan todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimuksessa. 

Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen kuuluva biomikro-

skooppitutkimus. 

Harmaakaihimuutos oletetaan perinnölliseksi, ellei kaihin kehittyminen suurella todennäköi-

syydellä johdu traumasta, tulehduksesta, aineenvaihduntasairaudesta, väärästä ruokavaliosta, 

vanhuudesta (koira on yli 7-vuotias) tai mikäli muutokset ovat linssin ytimessä (usein lasikuitu-

maisia tai pistemäisiä hentoja samentumia) tai niin kutsuttujen Y-suturasaumojen alueella ole-

via lieviä tiivistymiä. (Jalomäki S., nettiartikkeli) 

Vuosina 2010-2015 bordercollieilla todettiin yhteensä 37 kataraktatapausta ja seitsemän epäi-

lyttävää tapausta, yhteensä 44 tapausta. 

Tavoite: Yhdistys toivoo, että jalostusyksilöt tutkittaisiin ainakin kerran myös yli 5-vuotiaana, ja 

että muutkin kuin jalostukseen käytettävät koirat silmäpeilattaisiin perinnöllisen kaihin osalta 

säännöllisin väliajoin. 

Suositus: Perinnöllistä harmaakaihia sairastavaa yksilöä ei tule käyttää jalostukseen. 

PRA 

Progressiivinen retinan atrofia, PRA eli verkkokalvon etenevä surkastuma, käsittää suuren jou-

kon perinnöllisiä, eri geenien aiheuttamia tauteja, jotka vääjäämättä johtavat sokeuteen. PRA voi 

esiintyä myöhäissyntyisenä (keski-iässä ja jopa myöhemmin) tai jo hyvin nuorella iällä. Koiran 

verkkokalvo voi syntyessä olla täysin terve ja sairastua myöhemmin (degeneraatio) tai verkko-

kalvo voi olla jo syntymästä asti epänormaali (dysplasia). 

Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. 

Tämä johtuu hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. Myöhem-

min koira sokeutuu kokonaan verkkokalvon tappisolujen surkastuessa. Silmäterä on laaja ja sil-

mänpohjan lisääntynyt heijaste näkyy erityisen selvästi valon kohdistuessa laajentuneeseen 
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mustuaiseen. Diagnoosi tehdään yleensä silmänpohjan oftalmoskooppisessa tutkimuksessa. 

Verkkokalvon sähköisessä tutkimuksessa (ERG) voidaan havaita muutoksia näköhermosoluissa 

jo ennen oftalmoskooppisessa tutkimuksessa nähtäviä selviä verkkokalvon rappeutumamuu-

toksia. 

Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen. PRA:han sairastuneelle yksilölle 

ei ole hoitoa, joka voisi estää, hidastaa tai parantaa oireita. PRA on etenevä sairaus, jonka vuoksi 

koirat tulisi tutkia säännöllisin väliajoin.  

Suomessa on raportoitu yksi todettu PRA ja kaksi epäilyttävä PRA -diagnoosin saanutta border-

collieita, ja sitä on esiintynyt rodussa muissa maissa kuten Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Tans-

kassa. Ranskalaisen tutkimuksen mukaan bordercolliella esiintyy sukupuoleen sidottua eli X-

kromosomaalista muotoa olevaa PRA:ta. 

Tavoite:  

Yhdistys toivoo, että muutkin kuin jalostukseen käytettävät koirat silmäpeilattaisiin PRA:n osalta 

säännöllisin väliajoin ja että jalostusyksilöt tutkittaisiin ainakin kerran myös yli 5-vuotiaana. 

Suositus: PRA-sairasta koiraa tai varmaksi PRA kantajaksi todettua koiraa ei käytetä jalostukseen.  

Distichiasis / ektooppinen cilia/Caruncular trichiasis  

Distichiasis tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuo-

lelta 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. Vaiva ilmaantuu usein alle vuoden ikäisenä. 

Ylimääräiset ripset eivät aina aiheuta harvalukuisina ongelmia, mutta runsaslukuisena ne ai-

heuttavat silmän sarveiskalvonärtymistä, sarveiskalvohaavoja, silmän siristystä, punoitusta ja 

lisääntynyttä kyynelvuotoa. Ärsyttäessään silmää ylimääräiset ripset, mikäli ne ovat harvalukui-

sia, voidaan nyppiä paikallispuudutuksessa pois. Ne kasvavat kuitenkin yleensä takaisin. Jos yli-
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määräisiä ripsiä on runsaasti, niin leikkaus- /jäädytyshoito on tarpeen. Sähkökirurgisella veit-

sellä tai neulalla ripsien polttaminen on epätarkkaaja voi aiheuttaa luomen rakenteeseen ei-toi-

vottuja muutoksia. 

Vaiva on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Löydös luokitellaan sil-

mätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin. Silmäripsien virheelliseen kasvuun 

liittyviä sairauksia todetaan bordercollieilla harvakseltaan. Selkeästi yleisin näistä on distichi-

asis, jota on todettu vuosina 2010-2015 65 koiralla. Yksi näistä on operoitu. Trichiasista ja ca-

runcular trichiasista on todettu aikavälillä viidessä tapauksessa ja yksi tapaus on epäilyttävä. 

Ektooppista ciliaa on todettu aikavälillä neljä kertaa. 

Suositus: Kahta distichiasis/ektooppinen cilia/ trichiasis –diagnoosin saanutta koiraa ei tule yhdis-

tää. 

Ppm, persistoiva pupillaari membraani 

Persistoiva pupillaari membraani, PPM, on synnynnäinen silmän kehityshäiriö, jossa sikiökauti-

nen silmän linssin etuosaa ruokkiva verisuonitettu verkko / kalvo ei häviä normaalisti syntymän 

aikoihin tai viimeistään 6 viikon sisällä. Verisuonitetun verkon / kalvon jäänteenä voidaan nähdä 

yhdessä tai molemmissa silmissä linssinetukapselissa keskellä pieniä pigmentoituneita pisteitä 

tai iriksen eli värikalvon pinnalla lankamaisia niin kutsuttuja PPM-rihmoja. Rihmat voivat olla 

lyhyitä tai pitkiä. Rihmat voivat kulkea iriksestä irikseen jopa pupillan poikki, iriksestä linssin 

etukapseliin tai iriksestä sarveiskalvoon aiheuttaen linssin ja sarveiskalvon kiinnityskohtaan sa-

mentumamuutoksen. Rihmojen sijasta voidaan todeta laajempia kudoslevymäisiä muutoksia. 

Vakavimmissa tapauksissa muutokset heikentävät yksilön näkökykyä. Tällaisia muutoksia ovat 

PPM-rihmat iriksestä linssiin ja / tai iriksestä sarveiskalvoon sekä levymäiset muodostumat. Sai-

raus ei lievemmissä muodoissa haittaa yksilöä lainkaan. PPM muutokset eivät häviä koskaan, 

mutta eivät luonnollisesti lisäännykään. 

Suositus: Kahta PPM-diagnoosin saanutta yksilöä ei tule yhdistää. 
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4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

Osteokondroosi 

Osteokondroosi on nivelen kasvuhäiriö, joka bordercollieilla esiintyy useimmiten olkanivelessä, 

mutta voi muodostua myös esim. kyynär-, polvi- tai kinnerniveleen. Ostekondroosi ilmaantuu 

kasvuikäisillä koirilla yleisimmin 4-7 kuukauden iässä. Kyseessä on luutumishäiriö, jossa taval-

lisimmin jonkun nivelen nivelrusto paksuuntuu ja siitä voi irrota rustopala. Sairauden muotoa, 

jossa niveleen kehittyy rustoläppä tai irtopala, kutsutaan nimellä osteochondritis dissecans eli 

OCD. Sairauden arvellaan olevan monitekijäinen eli ilmiasuun vaikuttavat perinnöllisen alttiu-

den lisäksi todennäköisesti myös ympäristötekijät kuten kasvuiän ravinto ja fyysinen rasitus. 

Pennun ja nuoren koiran ruokintaan ja liikunnan määrään ja laatuun tulisikin kiinnittää erityistä 

huomiota. Osteokondroosi oireilee ontumisena, nivelen turvotuksena ja kipuiluna. OCD-muo-

toon sairastunut olkanivel hoidetaan useimmiten tähystysleikkauksella ja onnistuneen leik-

kauksen jälkeen ennuste on kohtalaisen hyvä. Hoitamattomana osteokondroosi johtaa usein ni-

velrikon muodostumiseen sairastuneeseen niveleen, joskin lievät muutokset saattavat kasvun 

myötä parantua itsestään. 

Osteokondroosin on raportoitu olleen rodussa hyvin pitkän aikaa. Kuitenkin viime vuosien ai-

kana on bordercollieiden osteokondroosi-tapausten määrä Suomessa ollut huomattavassa kas-

vussa. Tämä ei välttämättä tarkoita osteokondroosi-tapausten määrän suhteellista kasvua vaan 

saattaa johtua myös kannan voimakkaasta kasvusta, populaation rakenteen muutoksesta ja/tai 

liikunnan määrän muuttumisesta, sillä yhä useammalla bordercolliella harrastetaan aktiivisesti 

jo hyvin nuorella iällä. 

OCD:n esiintyvyyttä seurataan ja SBCAK ry:n ylläpitämässä julkisessa terveystietokannassa on 

lista OCD-sairaista yksilöistä. 05/2015 on tilastossa 67 yksilöä, joilla on todettu OCD. Tietokan-

taan kerätään tietoja kaikista osteokondroosin muodoista vaikka nimi tarkkaan ottaen viittaakin 

vain yhteen taudin alatyyppiin. 

Suositus: Jalostukseen käytettävä koiran olkanivelet tutkitaan osteokondroosin osalta röntgen- tai 

CT-kuvauksen avulla. Nivelistään osteokondroosi-sairasta koiraa ei käytetä jalostukseen. Kaksi tai 



63 
  

enemmän osteokondroosi-sairasta jälkeläistä eri kumppaneille jättänyttä koiraa ei suositella käy-

tettäväksi enää jalostukseen. Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, jolla on lähisuvussaan 

useita osteokondroosi-sairaita yksilöitä. 

Välimuotoinen lanne-ristinikama 

Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnyn-

näinen nikamaepämuodostuma. Sillä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinika-

man piirteitä. Sakralisaatiosta puhutaan, jos kyseessä on viimeinen lannenikama (L7) ja lumba-

lisaatiosta kun välimuotoinen nikama on ensimmäinen ristiluun nikama (S1). Epämuodostuma 

voi olla symmetrinen tai epäsymmetrinen. Yksi LTV:n muoto on, jos koiralla on normaalin seit-

semän (7) lannenikaman sijaan kuusi (6) tai kahdeksan (8) lannenikamaa. 

LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla 

takaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään lepoa 

ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat 

pärjäävät usein melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus- tai työkoiraksi on epävarma. 

LTV on perinnöllinen, mutta sen periytymismekanismia ei tunneta. LTV:stä voi saada lausunnon 

(taulukko 26) 12 kuukautta täyttänyt koira. Virallisia LTV-lausuntoja bordercollieille on ollut 

mahdollista saada vuodesta 2013 lähtien. Yhteensä (tiedot kerätty 07/2015) 160 bordercollieta 

on saanut virallisen LTV-lausunnon, joista 15,6%:lla on todettu lieviä muutoksia (LTV1) ja 

6,8%:lla kohtalaisia tai vakavia (LTV2-LTV4) muutoksia (taulukko 27). Joissakin pentueissa on 

tavattu useampi epämuodostuma, kun muutamia pentueita on kuvattu jo kokonaan normaaliksi. 

Taulukko 26 Välimuotoisen lanne-ristinikaman arvosteluasteikko 

LTV0 LTV1 LTV2 LTV3 LTV4 

Ei muutoksia Jakautunut risti-

luun keskihar-

janne (S1-S2) 

Symmetrinen 

välimuotoinen 

Epäsymmetri-

nen lanne-risti-

nikama 

6 tai 8 lan-

nenikamaa 
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muu lievästi nor-

maalista poik-

keava rakenne 

lanne-ristini-

kama 
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Taulukko 27 LTV tulokset 2013- 07/ 2015  

Tulos LTV0 LTV1 LTV2 LTV3 LTV4 Kuvattu 

2013 13 2       15 

2014 49 17 1 6 1 74 

2015 (07) 62 6   3   71 

Yhteensä 124 25 1 9 1 160 

% 77,5 % 15,6 % 0,6 % 5,6 % 0,6 % 100,0 % 
 

 

Suositus: Suositellaan jalostukseen käytettävien v. 2015 ja sitä myöhemmin syntyneiden koirien vi-

rallista selkäkuvausta LTV:n suhteen. Mikäli aiemmin syntyneillä jalostuskoirilla on sukurasitetta 

(selältään epänormaaliksi kuvattuja aiempia jälkeläisiä tai sisaruksia) suositellaan niiden kuvaa-

mista uutta jalostuskäyttöä suunniteltaessa. Yhdistelmästä vähintään toisella yksilöllä on viralli-

sesti lausuttu LTV0-tulos. Oireilevaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Kaikkia oireettomia koiria 

voi käyttää jalostukseen, mutta LTV1–LTV4 -tuloksen saaneet koirat suositellaan yhdistämään 

vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi selän suh-

teen, jotta LTV-muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa. 

Spondyloosi 

Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien 

rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikään-

tymisen myötä, mutta joissakin roduissa rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla, ja se on todettu 

perinnölliseksi sairaudeksi. Spondyloosin diagnostiikassa käytetään apuvälineenä röntgenku-

vausta.  

Silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän alueella, jo-

ten rinta- ja lannerangasta otetut sivukuvat ovat riittäviä kartoituskuvaamisessa.  Vanhalle koi-

ralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle, 

mutta eri-ikäisten koirien lausuntoja on vaikea verrata suoraan, koska ikääntymismuutosten 

osuutta on hankalaa arvioida. Kuitenkin kannattaa muistaa, että spondyloosi on etenevä sairaus, 

joten puhdas selkä tai vain lievät muutokset vanhemmalla koiralla on jalostuksellisesti erittäin 

merkittävä löydös. 
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Spondyloosia pidettiin pitkään koiralle merkityksettömänä oireettomana ikääntymismuutok-

sena. On kuitenkin havaittu, että selkärankaan muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat ai-

heuttaa koiralle vaihtelevia oireita kuten jäykkyyttä, ontumista, epämääräisiä selkäkipuja ja hyp-

päämishaluttomuutta. Kehittymässä olevat luupiikit voivat murtua tai hangata toisiaan aiheut-

taen tulehduskipua alueella – toisinaan paikalliset oireet helpottavat, kun luutuminen etenee 

täydeksi sillaksi. Ventraalinen eli nikamien alapuolelle muodostuva siltamuodostus jäykistää 

selkää rasittaen viereisiä nikamavälejä. Harvinaisempi lateraalinen eli nikamien sivuille muo-

dostuva spondyloosi voi painaa hermojuuria ja aiheuttaa koiralle rajujakin oireita, kuten virtsan 

ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä tai halvausoireita. Tällaisen tilanteen diagnosointi vaatii 

useimmiten röntgenkuvauksen lisäksi tietokonetomografia (CT) tai magneetti (MRI) tutkimuk-

sen.  

Taulukko 28 Spondyloosin arvosteluasteikko 

SP0 Puhdas Ei muutoksia 

SP1 Lievä Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 

nikamavälissä tai > 3 mm piikkejä kor-

keintaan 3 nikamavälissä tai saareke kor-

keintaan 2 nikamavälissä. 

SP2 Selkeä Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) kor-

keintaan 2 nikamavälissä ja/tai suuria 

saarekkeita korkeintaan 2 nikamavälissä. 

SP3 Keskivaikea Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) 

ja/tai suuria saarekkeita 3–7 nikamavä-

lissä. 

SP4 Vaikea Edellisiä vakavammat muutokset 

 

 

On tärkeää muistaa, että selkänikamissa voi olla paljon muitakin sairauksia kuin spondyloosi, 

joten spondyloosipuhdas (SP0) selkä ei aina ole sama kuin terve selkä. Välimuotoiset nikamat 
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erityisesti lannerangan lopun ja ristiselän välissä (L7–S) ovat melko yleisiä ja altistavat ristiselän 

kivuille tai toimintahäiriöille usein jopa enemmän kuin spondyloosi. 

Lausunnossa (taulukko 28) otetaan huomioon kaikki rintanikamat (1–13) sekä lannenikamat 

(1–7) ja ristiluu. Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 5 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen arvos-

telussa otetaan huomioon koiran ikä siten, että 5–7 vuotiaalla koiralla jätetään huomioimatta 

yksi silloittuma ja 8-vuotiaalla tai vanhemmalla koiralla jätetään huomioimatta kaksi silloittu-

maa. Kuitenkin jos vanhallakin koiralla on silloittumaa, ei se voi saada SP0 lausuntoa. 

Suomenna syyskuuhun 2015 mennessä kuvausta bordercollieista (62 kpl) kolmella lausuntona 

oli SP1-4 (kahdella SP1, yhdellä SP2). 

Suositus: Suositellaan kuvauttamaan jalostuskoiran selkä spondyloosin osalta virallisesti etenkin, 

jos koiralla on suvussa esiintynyt spondyloosia tai sillä on selkäoireita. SP1-4 diagnoosin saanutta 

koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Kennelliiton rekisteröintiohjeen mukaisesti SP4-

diagnoosin saaneen koiran jälkeläiset rekisteridään ainoastaan EJ-rekisteriin. Yli 5-vuotiaana ku-

vatulla hyväksytään lausunto SP1, mikäli se yhdistetään terveeksi tutkittuun koiraan. 

Perinnöllinen neutropenia, TNS eli trapped neutrophil syndrome 

Perinnöllistä neutropeniaa (TNS eli trapped neutrophil syndrome) sairastavan yksilön neutro-

fiilien (valkosolutyypppi) määrä on erittäin alhainen. Normaalisti neutrofiilit vapautuvat niiden 

syntypaikastaan luuytimestä verenkiertoon osallistuen immuunipuolustukseen. TNS:ää sairas-

tavien yksilöiden neutrofiilit eivät jostain syystä pääse verenkiertoon vaan kasautuvat luuyti-

meen. Tästä johtuen sairaiden yksilöiden immuunipuolustus on heikko ja ne kärsivät monista 

ongelmista, etenkin erilaisista tulehduksista. Sairaus johtaa yksilön kuolemaan jo muutamien 

viikkojen tai kuukausien ikäisenä. 

Sairaus periytyy autosomaalisesti resessiivisesti (kts. liite 1). Sairaiden ja kantajien tunnista-

miseksi on olemassa geenitesti. Geenitestaamalla jalostusyksilöt voidaan jalostukseen käyttää 

turvallisesti myös kantajia yhdistämällä ne aina vain geneettisesti normaalin koiran kanssa. 

Yksityisen tahon ylläpitämän tietokannan mukaan Suomessa on 04/2014 mennessä testattu 139 

bordercollieta, joista kantajia on ollut 38 eli 25,5 % testatuista (www.bordercolliehealth.com). 
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Maailmanlaajuinen kantajien osuus on 19,1%. Tulee huomata, että tietokannan tiedot perustu-

vat omistajien vapaaehtoiseen ilmoittamiseen, joten luvut eivät sisällä kaikkia testattuja koiria. 

TNS on siis levinnyt melko yleisesti rotuun ja vaikkakin valtaosa testatuista on näyttelylinjoista, 

on sairausalleelia löytynyt myös työlinjaisista bordercollieista. 

Suositus: Kaikki jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan tai genotyyppi on tiedossa vanhem-

pien tai isovanhempien tulosten perusteella. Kahta kantajaa ei saa yhdistää. 

Epilepsia 

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran 

yleisin neurologinen sairaus. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motorii-

kan, 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 koh-

taukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. 

Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen 

epilepsia voi alkaa missä iässä hyvänsä. Saman tyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut 

sairaudet kuin epilepsia. Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. 

Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta se-

littävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida parantaa, vaan koira tarvitsee 

kohtauksia ehkäisevää lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vai-

kuttaa kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten esiin-

tymistä voidaan harventaa, kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset 

saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan. Bordercollieilla suurin osa epilepsiatapauksista on 

muodoltaan kohtalaisia tai vakavia, ja vastaavat lääkitykseen melko huonosti. Etenkin nuorella 

iällä (alle 2v) alkanut epilepsia johtaa usein merkittävästi alentuneeseen elinikään, ja bordercol-

lieiden epilepsiassa on tyypillistä kohtausryppäät ja pitkittyneet epilepsiakohtaukset (status 

epilepticus). 
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Suositus: 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. 

Haiman vajaatoiminta 

Haiman vajaatoimintaa (Exocrine Pancreatic Insufficiency eli EPI) sairastavalla koiralla haiman 

kyky tuottaa ruuansulatusentsyymejä on olennaisesti vähentynyt tai lakannut kokonaan. Ilman 

näitä entsyymejä koiran elimistö ei pysty käyttämään saamaansa ravintoa hyväkseen. Kun ra-

vintoaineet eivät pilkkoudu pienempiin osiin, ne eivät imeydy koiran elimistössä vaan kulkeutu-

vat hyödyntämättömänä ulosteen mukana pois, ja tästä aiheutuvat sairaudelle ominaiset ruoan-

sulatusoireet. 

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella tiedetään, että haiman surkastuminen on koirilla 

yleensä autoimmuunisairaus. Autoimmuunisairaudessa elimistön puolustusjärjestelmä häiriin-

tyy ja immuunivälitteinen tulehdusreaktio kääntyy omia kudoksia vastaan alkaen tuhota niitä. 

Haiman vajaatoiminnassa tulehdusreaktio kohdistuu haimaentsyymejä tuottaviin soluihin, joh-

taen niiden surkastumiseen ja ruoansulatusentsyymien erityksen vähentymiseen. Haiman ek-

sokriinisella osalla on suuri eritystoiminnan reservi ja ruoansulatuksen häiriintyminen ilmenee 

vasta, kun yli 90 % entsyymien erityksestä on häiriintynyt. 

Eräillä roduilla, kuten saksanpaimenkoiralla ja colliella, haiman vajaatoiminnan on todettu ole-

van perinnöllinen sairaus, periytymismekanismia ei ole kuitenkaan vielä pystytty selkeästi mää-

rittämään. Perinnöllinen haiman vajaatoiminta alkaa oirehtia yleensä koiran ollessa 1-3 -vuotias, 

jolloin haiman toiminta alkaa vähentyä tai lakkaa kokonaan. Haiman vajaatoiminnan saattaa ai-

heuttaa myös krooninen haimatulehdus. Tällöin potilas on tyypillisimmin keski-ikäinen tai 

vanha koira. 

Haiman vajaatoimintaa esiintyy jossain määrin bordercollieilla, ja sen esiintyminen tietyissä su-

kulinjoissa viittaisi sen perinnölliseen taustaan. 

Suositus: Koiraa jonka kahdella tai useammalla lähisukulaisella (vanhemmalla, jälkeläisellä tai 

täyssisarella) on todettu haiman vajaatoiminta ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Sairasta 

koiraa ei käytetä jalostuksen. Yhdistelmää, josta sairas koira on syntynyt, ei tule uusia. 
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Imerslund-Gräsbeckin syndrooma 

Imerslund-Gräsbeckin syndrooma on B12-vitamiinin (kobalamiinin) imeytymishäiriö. Border-

collieilla kobalamiinin imeytymishäiriö on yhden geenin aiheuttama autosomaalisen resessiivi-

sesti periytyvä sairaus (Liite 1), jossa geenivirhe estää ravinnosta saatavan kobalamiinin nor-

maalin imeytymisen ohutsuolesta. Kobalamiinin puutos vaikuttaa mm. verisolujen tuotantoon 

aiheuttaen megaloblastisen anemian, proteiiniaineenvaihduntaan aiheuttaen proteiinin karkaa-

mista virtsaan, ja häiritsee hermosolujen toimintaa aiheuttaen neurologisia oireita.  Imerslund-

Gräsbeckin syndroomalle on olemassa geenitesti, jolla sairaat ja kantajat voidaan tunnistaa. 

Suositus: Jos koiran lähisukulaisilla on todettu IGS, tutkitaan jalostuskoira geenitestillä. IGS-sai-

rasta koiraa ei käytetä jalostukseen. IGS-kantaja voidaan yhdistää vain terveeseen yksilöön. 

Muut autoimmuunisairaudet 

Autoimmuunisairaudella tarkoitetaan tilaa, jossa immuniteetti aktivoituu epänormaalisti ja im-

muunivaste kohdistuu vaarattomiin vierasaineisiin (esim. allergiat) tai elimistön omiin raken-

teisiin (primaariset autoimmuunisairaudet). Autoimmuunisairauksiin liittyy yleensä perinnölli-

nen alttius. 

Koirien yleisimpiä autoimmuunisairauksia ovat esimerkiksi allergiat, atopiat, kilpirauhasen va-

jaatoiminta, diabetes, immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia (IMHA), Addisonin tauti, im-

muunivälitteinen moniniveltulehdus, haiman vajaatoiminta ja systeeminen lupus erytematosus 

(SLE).  Suomen bordercolliekannassa on todettu yksittäisiä tapauksia ainakin IMHA:a, Addisonin 

tautia, haiman vajaatoimintaa ja SLE:ta. 

Suositus: Koiraa jonka kahdella tai useammalla lähisukulaisella (vanhemmalla, jälkeläisellä tai 

täyssisarella) on sama vakava perinnöllinen sairaus ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Sai-

rasta koiraa ei käytetä jalostuksen. Yhdistelmää, josta sairas koira on syntynyt, ei tule uusia. 

Kuurous 

Rodussa on tavattu synnynnäistä sensorineuraalista kuuroutta rodun kotimaassa Englannissa ja 

myös Suomessa on esiintynyt muutamia tapauksia. Osittainen eli toispuolinen kuurous sekä hei-

kentynyt kuulo jäävät usein huomaamatta, sillä niiden havaitseminen ilman eläinlääkärin suo-

rittamaa kuulotutkimusta (BAER-testi) on haastavaa. 
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Synnynnäisen kuurouden on joillakin roduilla todettu olevan yhteydessä koiran turkin ja silmien 

väritykseen. Bordercollieiden synnynnäistä kuuroutta on tutkittu Englannissa, ja tutkimuksissa 

on havaittu, että pään alueelta valkovoittoisissa ja sinisilmäisissä bordercollieissa on enemmän 

synnynnäistä kuuroutta (tois- tai molemminpuolista) kuin runsaspigmenttisissä koirissa. Tämä 

johtuu todennäköisesti siitä, että pigmenttisoluilla on jonkinlainen merkitys myös tietyssä sisä-

korvan kuuloaistimukseen vaikuttavassa rakenteessa (stria vascularis). 

Erään tutkimuksen mukaan päästään valkovoittoisilla koirilla oli 25,3% suurempi todennäköi-

syys olla synnynnäisesti kokonaan tai osittain kuuroja verrattuna runsaspigmenttisiin koiriin. 

Sinisilmäisyys (molemmat silmät siniset) lisäsi vastaavasti kuurouden riskiä 15,1% ruskeasil-

mäisiin koiriin verrattuna. Myös merle-värisillä bordercollieilla on hieman suurentunut toden-

näköisyys kuurouteen, mutta pelkän heterotsygoottina esiintyvän merle-geenin aiheuttama 

kuurouden riski oli vähäisempi (5,5%) kuin valkovoittoisuuteen tai sinisilmäisyyteen liittyvä 

riski. Merlegeenin suhteen homotsygoottinen koira (saanut merlegeenin molemmilta vanhem-

miltaan) on erittäin suurella todennäköisyydellä kuuro, ja kahden merle-värisen koiran yhdistä-

minen onkin Suomessa kielletty. Merle-värisillä koirilla esiintyy synnynnäisen kuurouden lisäksi 

myös aikuisiällä alkavaa kuuroutta muun värisiä enemmän, kun taas sinisilmäisyys liittyy pää-

asiassa vain synnynnäiseen kuurouteen. Sillä, onko koira väritykseltään blue merle vai red 

merle, ei ole havaittu olevan merkitystä kuurouden suhteen. 

Vaikka synnynnäisen kuurouden syistä ei olekaan varmaa tietoa, tulisi päästään valkovoittoisten 

ja sinisilmäisten koirien jalostuskäytössä käyttää vakavaa harkintaa. Tällaiset koirat on syytä 

BAER-testata ennen jalostuskäyttöä eikä kuuroa koiraa tule käyttää jalostukseen. Näitä ominai-

suuksia periyttäville koirille turvallisin kumppani on mahdollisimman tummapäinen koira, joka 

ei ole periyttänyt pään valkovoittoisuutta ja/tai sinisilmäisyyttä. On hyvä muistaa, että BAER-

kuulotestauksen voi suorittaa myös alle luovutusikäiselle pennulle, mikä onkin suositeltavaa, 

mikäli kuulonalenemista on syytä epäillä. Rodun kotimaassa Englannissa bordercollie-pentueita 

on BAER-testattu jo useiden vuosien ajan rutiininomaisesti.  

Bordercollieilla on havaittu esiintyvän myös geneettisistä syistä johtuvaa aikuisiässä ilmenevää 

kuuroutta, jossa kuulo heikkenee voimakkaasti jo 3-5 vuoden iässä. Aikuisiässä ilmenevän kuu-
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rouden periytymismalli ei ole täysin selvillä, ja sitä tutkitaan yhä. Yleisin syy aikuisiässä ilmene-

vään kuurouteen on vanhuus, mutta kuuloaistielinten normaali ikään liittyvä rappeuma alkaa 

tyypillisesti vasta 8-10 vuoden iässä. 

Suositus: Jos lähisuvussa on todettu kuuroja, toispuolisesti kuuroja tai nuorella aikuisiällä kuurou-

tuneita koiria, BAER -kuulotutkitaan koira ennen harkittua jalostuskäyttöä ja yhdistetään vain su-

vultaan terveeseen yksilöön. Mikäli koiralla on pään alueella valkovoittoisuutta erityisesti korvien 

ympärillä ja/tai se on sinisilmäinen, suositellaan koira BAER-kuulotutkimaan ennen mahdollista 

jalostuskäyttöä. 

Kivesvika 

Koirilla kivekset laskeutuvat nivuskanavan kautta kivespusseihin syntymän jälkeen. Normaalisti 

kivesten tulisi olla lopullisilla paikoillaan hyvissä ajoin ennen pennun luovutusikää. Koirilla ki-

vesviasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä piilokiveksisyyttä, jolloin toinen tai molemmat ki-

vekset ovat jääneet laskeutumatta kivespusseihin. Jonkinasteisena kiveksen laskeutumishäi-

riönä voidaan pitää myös myöhään laskeutunutta kivestä sekä ns. hissikivestä, jolloin kives liik-

kuu pitkän ajan edes takaisin nivuskanavan ja kivespussin välillä ja asettuu paikoilleen vasta 

huomattavan myöhäisessä vaiheessa. 

Piilokiveksisyyttä esiintyy useissa roduissa hyvin yleisesti. Mikäli kivekset puuttuvat kokonaan, 

ts. niitä ei löydy kastroitaessa edes vatsaontelosta, saattaa kyseessä olla varhainen sikiöaikainen 

häiriö elimen erilaistumisessa. Kyseessä on perinnöllinen vika. On muistettava, että myös narttu 

voi periyttää piilokiveksisyyttä, vaikkei itse sitä voikaan ilmentää. Piilokiveksistä koiraa ei Ken-

nelliiton säännösten mukaisesti saa käyttää siitokseen. Kivesvikaiset yksilöt jäävät näin rekiste-

röintisäännösten ansiosta siitoskäytön ulkopuolelle. 

Pentueseuranta (Liite 2) paljasti, että yli 18% (yhteensä 203 urosta, joista 37 yksilöllä todettu) 

urospennuista on esiintynyt viivettä kivesten laskeutumisessa eläinlääkärintarkastukseen tai 

luovutusikään mennessä. 70 pentueesta 23 (32%) esiintyi uroksilla laskeutumatonta kivestä ja 

terveyskyselyn mukaan 8,9% aikuisista uroksista jää kivesvikaisiksi. 

Suositus: Piilokiveksisiä jälkeläisiä tuottaneita yksilöitä ei tule yhdistää. Koiraa, joka on eri yhdis-

telmissä periyttänyt enemmän kuin 20% kivesvikaisia urosjälkeläisiä, ei suositella käytettäväksi 

jalostukseen. 
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Hampaisto 

Bordercollieilla on Suomessa esiintynyt jonkin verran hammaspuutoksia, hammasanomalioita 

sekä purentavikoja. Puuttuvat hampaat ovat yleensä välihampaita (P1 ja P2) ja hampaita puut-

tuu yleensä vain yksi tai kaksi. Bordercollieilla esiintyy melko yleisesti normaalista leikkaavasta 

purennasta poikkeavaa yläpurentaa, joka vakavimmillaan on nähtävissä jo pennulla ennen luo-

vutusikää, mutta joissain tapauksissa kehittyy vasta myöhemmässä vaiheessa pennun kasva-

essa. Purentavirheet ja hammaspuutokset ovat perinnöllisiä, mutta niiden tarkkaa periytymis-

tapaa ei tunneta. 

Bordercolliella on havaittu esiintyvän hammassairautta, jonka tyypilliset muutokset ovat run-

saat kiillevauriot jo nuorella iällä ja hampaiden voimakas kuluminen. Kuluvat hampaat usein 

tummenevat voimakkaasti ja niitä joudutaan poistamaan. Sairaus periytyy resessiivisesti ja sen 

aiheuttava geenivirhe on tunnistettu. 

Suositus: Mikäli yhdistelmän toiselta vanhemmalta puuttuu hampaita tai esiintyy muita poik-

keavuuksia, kuten kiillevaurioita tai hampaiden kulumista, tulisi toisella vanhemmalla olla rotu-

määritelmän mukainen täydellinen hampaisto. 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmään on merkitty 390 bordercollien kuolinaika ja/tai kuolin-

syy (taulukko 29). Bordercollien keskimääräinen elinikä on 9 vuotta 5 kuukautta, ja yleisin kuo-

linsyy on vanhuus (luonnollinen kuolema tai lopetus). Muita yleisiä (vähintään 10 kpl samasta 

syystä kuolleeksi merkittyä) kuolinsyitä ovat kasvainsairaudet ja syöpä, tapaturma tai liikenne-

vahinko, luusto- ja nivelsairaudet, hermostolliset sairaudet sekä maksan ja ruuansulatuselimis-

tön sairaudet. Harvinaisempina kuolinsyinä (alle 10 samasta syystä kuolleeksi merkittyä) bor-

dercollieilla tavataan myös sydänsairauksia, selkäsairauksia, virtsatie- ja lisääntymiselimistön 

sairauksia sekä lopetukseen johtaneita käytöshäiriöitä.  
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Taulukko 29 Kuolinsyytilasto 

Kuolinsyy Keskimääräinen elinikä Lukumäärä 

Vanhuus 13 vuotta 2 kuukautta 114 

Kasvainsairaudet ja syöpä 10 vuotta 2 kuukautta 90 

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 2 kuukautta 35 

Luusto- ja nivelsairaudet 7 vuotta 8 kuukautta 20 

Hermostolliset sairaudet 3 vuotta 11 kuukautta 18 

Maksan/ruuansulatuselimistön sairaus 7 vuotta 5 kuukautta 12 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 9 vuotta 5 kuukautta 79 

Kaikki yhteensä 1.10.2015 9 vuotta 5 kuukautta 461 

 

 

4.3.4 Lisääntyminen 

Bordercollieiden rekisteröintimäärät ovat kasvaneet runsaasti viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana keskimääräisen pentuekoon pysytellessä kuitenkin samana. Bordercollieiden keskimääräi-

nen pentuekoko vaihtelee 4,7-5,7 pennun välillä, kuten taulukosta 30 voi havaita. 

Taulukko 30 Pentuekoko 2005-2014 

Syntymävuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kotimaiset pennut 250 248 363 326 308 365 406 391 402 455 
Pentueet (kpl) 48 49 67 64 57 77 71 70 77 83 
Pentuekoko 5,2 5,1 5,4 5,1 5,4 4,7 5,7 5,6 5,2 5,5 
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Bordercollieilla esiintyy jossain määrin erilaisia lisääntymisvaikeuksia, vaikka niillä ei ole raken-

teellisia esteitä luonnolliselle lisääntymiselle. SBCAK ry kerää tietoa bordercollieiden lisäänty-

misestä pentueseurannan (Liite 2) avulla, jossa kasvattajat saavat ilmoittaa rotuyhdistykselle 

pentueitansa koskevia tietoja. Lisäksi SBCAK ry teetti vuosina 2008-2011 terveyskyselyn, jossa 

selvitettiin myös lisääntymistä koskevien ongelmien yleisyyttä. 

Pentueseurannasta saatavien tietojen mukaan (vuosina 2011-2014, 71 pentuetta) 83% astutuk-

sista onnistui luonnollisesti. 7% astutuksista tehtiin suunnitellulla keinosiemennyksellä, yleisin 

syy suunniteltuun siemennykseen oli pitkä välimatka uroksen ja nartun välillä (ulkomainen 

uros).  7% astutuksista turvauduttiin suunnittelemattomaan keinosiemennykseen luonnollisen 

astutuksen epäonnistuessa. Rotuyhdistyksen teettämän terveyskyselyn tulosten perusteella as-

tutuksista (47 jalostukseen käytettyä narttua vuosina 2008-2011) 18,4%:saa on tarvittu avus-

tusta, 8,2% ei ole onnistunut lainkaan ja 8,2% on keinosiemennetty. 

Terveyskyselyn mukaan 83% nartuista on tullut kantavaksi ja 85% nartuista on alkanut hoitaa 

pentuja itsenäisesti heti niiden synnyttyä. 12,5% nartuista on tarvinnut apua aluksi, mutta alka-

nut sitten itse hoitaa pentuja, 2,5% nartuista on tarvinnut apua pentujen hoitamisessa koko pen-

tulaatikkoajan. 

Pentueseurannan mukaan 17% bordercolliepentueista on syntynyt kokonaan tai osittain sekti-

olla. Tämä on korkea määrä normaalirakenteiselle koirarodulle. Yleisimmät syyt sektioon ovat 

polttoheikkous sekä virheasennossa synnytyskanavassa olevat pennut. Pennuista keskimäärin 

3,2% syntyy kuolleina tai niin vakavasti viallisina, että ne lopetetaan pian syntymän jälkeen. Ki-

talakihalkiot, häntämutkat ja napatyrät ovat harvinaisia, pentueseurannassa käy ilmi vain muu-

tamia yksittäistapauksia. Kivesvikaa ja myöhään laskeutuvia kiveksiä bordercollieissa esiintyy 

sitä vastoin melko yleisesti. 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

Bordercollie on alkuperäisen käyttötarkoituksensa takia jalostettu rakenteeltaan ja anatomial-

taan terveeksi roduksi, jolla ei esiinny sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavia liioiteltuja 

piirteitä ulkomuodossa. 
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4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Bordercollie on käyttötarkoituksensa takia perusterve ja fyysisesti kestävä koirarotu, jolla esiin-

tyy kuitenkin jossain määrin perinnöllisiä luusto-, silmä- ja systeemisairauksia. Merkittävimpiä 

terveysongelmia bordercollieilla ovat osteokondroosi, lonkkaniveldysplasia, idiopaattinen epi-

lepsia, piilokiveksisyys ja erilaiset silmäsairaudet. Lisääntymisongelmista bordercollieilla esiin-

tyy jossain määrin polttoheikkoutta. 

4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 

Suomessa bordercollieiden kasvatus ei ole keskittynyt liikaa ulkomuotopainotteiseen jalostuk-

seen, vaan monipuoliseen käyttötarkoitukseen. Bordercollien ollessa vahvasti harrastuskoira, 

ulkomuotoa pidetään Suomessa yleisesti ottaen toisarvoisena luonneominaisuuksien jälkeen. 

Tästä syystä kannan ulkomuoto on varsin hajanainen ja väljä rotumääritelmä sallii sen. Rotu-

määritelmässä ei ole vaatimuksia, jotka altistavat rodun yksilöt sellaisille hyvinvointiongelmille, 

joita on mainittu Kennelliiton epäterveiden piirteiden listalla. Yleisesti ottaen rotu on säilynyt 

keskikokoisena, keskivahvana ja liikkuvaisena. Aktiivisen harrastuskoiran terveeseen rakentee-

seen on silti hyvä kiinnittää huomiota jalostuksessa. Tasapainoinen rakenne ja liikeradan puh-

taus edesauttavat aktiivisen yksilön työikää ja terveyttä. 

Bordercollien rotumääritelmä on liitteenä 4. 

Bordercollien rotumääritelmän tulkintaohje on liitteenä 5. 

Bordercollieiden eri värimuunnokset ovat herättäneet mielenkiintoa ja joistakin erikoisista vä-

reistä on tullut erittäin haluttuja. Vuosina 2010-2014 maahan tuoduista bordercollieista 47% oli 

muun värisiä kuin mustavalkoisia (taulukon 31). Kuitenkin suurin osa muun värisistä oli kolmi-

värisiä/mustia tricoloureja (mustavalkoinen tan-merkein), joka on työlinjaisissa koirissa melko 

yleinen väritys. Kaikista tuonneista vain alle 20% erikoisempia värejä. Värin liiallinen merkitys 

jalostusvalinnoissa ei ole rodun eduksi, kuitenkin enemmän kuin tuontikoirien kohdalla, tämä 

tulisi huomioida jalostusvalinnoissa. Värin ei tulisi antaa ohjata jalostusvalintoja. Maailmalta tu-

levat muotivirtaukset eivät saisi myöskään ohjata rodun ulkomuodollista jalostusta liikaa, esi-

merkiksi runsasturkkisuus ja matalaraajaisuus eivät ole toivottuja ominaisuuksia.  
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Taulukko 31 Tuontikoirien värijakauma 2010-2014 

 Värit 2010 2011 2012 2013 2014 

blue merle 4,3 % 4,3 % 4,3 % 8,5 % 2,1 % 

blue merle tan 0 % 2,1 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 

liila-valkoinen 0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

mustavalkoinen 46,8 % 38,3 % 59,6 % 57,4 % 63,8 % 

punavalkoinen 2,1 % 4,3 % 6,4 % 6,4 % 0,0 % 

red merle 2,1 % 0,0 % 4,3 % 2,1 % 2,1 % 

red merle tan 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 

ruskea tricolour 0,0 % 0,0 % 2,1 % 4,3 % 0,0 % 

ruskea-valkoinen 4,3 % 17,0 % 2,1 % 4,3 % 6,4 % 

sinivalkoinen 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

sinivalkoinen tan 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

soopeli 0,0 % 4,3 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 

musta tricolour 34 % 32 % 38 % 43 % 64 % 

% mustavalkoisia ja mustia trico-
loureja 80,9 % 67,3 % 83,6 % 75,8 % 89,6 % 

 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

Taulukko 32 sisältää tiedot vuosina 2008-2013 rekisteröidyistä bordercollieista ja näiden näyt-

telykäyntien prosenttiosuuksista sekä koirien saamista laatumaininnoista ja myönnetyistä ulko-

muodon valioarvoista. 

Kuten taulukosta 32 voidaan nähdä, noin 40% rekisteröidyistä koirista käy näyttelyssä ainakin 

kerran. Näyttelykäyntien osuus rekisteröidyistä koirista on hienoisessa laskussa, vaikkakin on 

muistettava, että koirien nuori ikä saattaa näkyä taulukossa. Näyttelyissä käyneistä noin puolet 

todetaan ulkomuodoltaan laatumaininnan "erinomainen" arvoisiksi. 

”Ei koe- tai näyttelytulosta” -prosenttiosuudet kuvaavat sitä osuutta rekisteröidyistä bordercol-

lieista, joilla ei ole näyttelykäyntimerkintää eikä mistään harrastuslajista koekäyntimerkintää. 

Näistä osa on varmasti työkäytössä olevia paimenkoiria, tai paimenkoirayhdistyksen kilpailuissa 

käyneitä koiria. 
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Taulukko 32 2008-2013 rekisteröityjen yksilöiden näyttelymäärät ja tulokset 

Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rekisteröinti 389 321 409 469 484 446 

Näyttelykäynti 47,8 % 50,2 % 33,5 % 43,3 % 35,3 % 26,2 % 

Ei koe- tai näyttelytulosta 41,1 % 32,4 % 37,4 % 35,2 % 38,0 % 54,7 % 

CIB/CIE 1 8 1 2 0 0 

FI MVA 12 21 12 16 7 0 

ERI tai parempi 51,6 % 49,7 % 53,3 % 47,3 % 49,1 % 52,1 % 

EH 28,0 % 30,4 % 33,6 % 27,6 % 30,4 % 26,5 % 

H 15,6 % 15,5 % 10,9 % 19,2 % 18,1 % 12,8 % 

T 4,3 % 4,3 % 0,7 % 4,4 % 2,3 % 6,0 % 

HYL 1 0 1 2 0 2 

EVA 0 0 1 1 0 1 
 

Valionarvovaatimuksena bordercollielle on kolmen näyttelystä saadun sertifikaatin lisäksi joko 

hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen perusrata, koulutustunnus 1-luokassa palveluskoira- 

tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta, tai hyväksytty luonnetesti. Alla olevaan taulukkoon 33 on ke-

rätty luvut, joilla bordercolliet ovat saavuttaneet muotovalion arvon. 

Taulukko 33 Muotovalioitumiseen oikeuttava käyttötulos vuosina 2008-2012 syntyneillä 

koirilla 

Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 

Palveluskoira / pelastuskoirakoe 2 5 (2*) 3 4 1 

Luonnetesti 9 19 (3**) 9 9 4 

Paimennuskoe 0 0 0 0 0 

yht. 11 21 12 13 5 
*Kaksi koirista ei ole käynyt lisäksi luonnetestissä 

**kolmella koirista on lisäksi hyväksytty tulos palveluskoirakokeesta 

 

Suurin osa bordercollieista saavuttaa muotovalion arvon Suomessa hyväksytyllä luonnetestillä. 

Tarkasteluajanjaksona vain kahdella valioituneella koiralla oli sekä hyväksytty luonnetesti että 

palveluskoirakokeen koulutustunnus. Paimennustuloksella Suomessa on valioitunut tähän men-

nessä yksi bordercollie (vuonna -94). 

Kuten taulukosta 32 nähdään, tuomarit ovat arvioineet noin puolet bordercollieista erinomai-

siksi. Huomioitavaa kuitenkin on, että saman koiran arvostelut voivat vaihdella hyvinkin paljon 
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tuomarista riippuen. Myös osa koirista, esimerkiksi kives- ja selkeästi purentavikaiset, jäävät ti-

lastojen ulkopuolelle. 

Näyttelyarvosteluiden perusteella tuomareiden kritiikki kohdistuu pääosin bordercollieiden 

liikkeeseen, rakenteen ilmavuuteen, rungon kapeuteen, rintakehän lyhyyteen sekä takaosan ra-

kenteeseen, jossa etenkin jyrkkään lantioon ja korkeaan hännän kantoon. Liikkeissä korostuu 

riittämätön maatavoittavuus, löysyys etuliikkeessä sekä ahtaus takaliikkeessä. Nartuilla huo-

mautettavaa on ollut etenkin näyttelykunnossa; turkin huono laatu arvosteluhetkellä tai merkit-

tävä liikalihavuus. 

Nartuissa useammassa tapauksessa todettiin koon olevan pieni tai jopa riittämätön. Uroksissa 

mainintoja oli puuttuvasta urosleimasta, mutta harvemmin niinkään koosta. Joitain mainintoja 

suuresta koosta, mutta sitä ei usein koettu niinkään huonoksi asiaksi. Yksittäisiä koiria on arvos-

teltu liian raskaiksi sekä nartuissa että uroksissa, ja uroksia liian suurella turkilla varustetuksi. 

Muista kuin rakenteellisista syistä merkittävimmät ovat olleet koirien käytös; arkuus/epävar-

muus tuomarin käsittelyssä tai aggressiivisuus sekä tuomaria tai muita koiria kohtaan. Hermos-

tuneisuuden tai arkuuden suhteen tuomareiden linja on hyvinkin vaihteleva, eivätkä kaikki tuo-

marit anna sen vaikuttaa arvosteluun merkittävästi. 

Vuosittain 15-24% koirista on todettu laatumaininnan H tai sitä heikompi arvoiseksi edellä mai-

nituista syistä. Laatuarvostelun T merkittävimmät syyt ovat olleet tuntematon rotutyyppi tai 

koiran luonne/käytös. Vuositasolla yksittäisiä koiria on hylätty laatuarvostelussa. Syinä mm. pu-

rentavika, hännän rakenne, aggressiivisuus ja arkuus. Aina laatuarvosteluun vaikuttava seikka 

ei ole arvostelusta havaittavissa tai seikkoja voi usein olla monia. Myös EH:n tai jopa ERI:n saa-

neiden koirien laatuarvosteluun tuomarit olivat kirjanneet puutteita. 

Bordercollieilla ei ole omaa jalostustarkastusta, mutta Kennelliiton yleinen jalostustarkastus on 

tulossa käyttöön kesällä 2015. 

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Suomessa voidaan bordercollieiden kanta jakaa selvästi kahtia. Toisaalla ovat puhtaat paimen- 

eli työkoirat, joita jalostetaan paimennusominaisuuksia korostaen. Toisaalla ovat näyttelylinjan 
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koirat, jotka näyttelyiden lisäksi toimivat aktiivisina harrastuskoirina. Bordercollie on alkupe-

räinen paimenkoira, siinä ei tule olla mitään liioiteltua. Bordercollie on sitkeä, kestävä, selvä ra-

vaajatyyppi, jonka rakenne on luotu tekemään raskasta työtä. Bordercollie ei missään tilanteessa 

ole flegmaattinen vaan aina valpas, innostunut ja sosiaalinen. 

Bordercollie on kaikin puolin tasapainoinen koira, sen tulee olla jäntevä ja lihaksikas sekä terve 

ilmiasultaan. Bordercolliella on kokoonsa nähden hyvä keskivahva luusto, tasapainoiset kul-

maukset jotka mahdollistavat maatavoittavan liikkeen. Oikein rakentunut, yleisvaikutelmaltaan 

terve koira on mittasuhteiltaan tasapainoinen, sillä on voimakas rintakehä, eturaajat ovat puolet 

koiran korkeudesta, vahva selkä ja hyvin asettunut ja kannettu häntä. Rotumääritelmän mukai-

nen bordercollien tasapainoinen rakenne mahdollistaa rodun käyttämisen nykyiseen käyttötar-

koitukseensa, oli se sitten työkoirana, agility-, toko-, tai palveluskoirana. Bordercollieita käyte-

täänkin enemmän harrastus- ja työkoirina kuin näyttelytarkoitukseen. Eri harrastuslajit, erityi-

sesti agility, vaativat koiralta fyysisesti hyvin paljon, ja terve rakenne on kaiken perusta. Harras-

tuskoirien jalostuksessa, kuten myös näyttelykoirien kohdalla, on hyvin tärkeää muistaa yhtä 

lailla oikean rotutyypin säilyttämisen tärkeys. 

Värin huomioiminen jalostuksessa 

Kahden merle-värisen tai geneettisesti merlen värisen bordercollien yhdistäminen on kiel-

letty. Homotsygoottinen merle on yleensä väritykseltään lähes kokonaan valkoinen pigmentti-

solujen puutoksesta johtuen. Tämän lisäksi seurauksena voi olla vakavia kehityshäiriöitä, kuten 

pienisilmäisyyttä tai muita silmän epämuodostumia, kuuroutta tai lisääntymiskyvyttömyyttä. 

Merle kaksinkertaisena geeninä on niin sanotusti letaali, eli se aiheuttaa koiralle kehityshäiriöitä 

aina kuuroudesta silmäpuutoksiin, ja pahimmassa tapauksessa pentu voi syntyä täysin vajaake-

hittyneenä. Monissa tapauksissa tuplamerlepentu kuitenkin kuolee jo kohtuun, ja tämä johtaa-

kin siihen, että tuplamerlepentueet ovat usein vain parin, kolmen pennun kokoisia. 

Käytettäessä merleväristä koiraa jalostukseen tulisi myös huomioida, että tietyt värit voivat peit-

tää merlekuvion alleen, jolloin ei-merlevärinen koira saattaakin olla perimältään merle ja siirtää 

näin merlegeenin jälkeläisilleen. Näitä värejä ovat keltainen (ee), jota bordercollieissa kutsutaan 

myös Australian punaiseksi sekä soopeli (Ay-) ja brindle. Soopelinvärisessä koirassa merlekuvio 

saattaa näkyä jossain kohtaa koiran turkkia riippuen eumelaniinipigmentin määrästä, mutta pie-
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nellä alueella esiintyessään se voi helposti jäädä huomaamatta. Toisin sanoen soopeli tai keltai-

nen koira, jolla toinen vanhemmista on merlevärinen, voi olla perimältään merle, vaikkei se sitä 

ilmiasultaan selkeästi olisikaan. Jos ee- punaisen/soopelin ja merlen risteyttää keskenään, jälke-

läisiä ei tulisi jälleen risteyttää merleen ilman geenitestiä. Epäselvissä tapauksissa merlegeeni 

saadaan selville koiran perimästä geenitestillä. 

Sinisen koiran syndrooma - Blue Dog Syndrome - on ihosairaus, joka ilmenee huonokarvaisuu-

tena, kaljuutena, kutinana ja ihon hilseilynä. Kyseistä sairautta aiheuttaa viallinen laimennus-

geenin mutaatio, joka on peittävä suhteessa terveeseen mutaatioon. Tämä tarkoittaa sitä, että 

sikäli jos koira on sininen (laimentunut mustasta) tai liila (laimentunut ruskeasta) eikä se kärsi 

iho-oireista, se on BDS-vapaa eikä se tule periyttämään kyseistä sairautta. Sen sijaan, jos sininen 

tai liila koira kärsii iho-oireista, se on perinyt jommalta kummalta vanhemmaltaan viallisen gee-

nin ja täten voi periyttää sitä myös eteenpäin. BDS ei ilmene mustalla tai ruskealla koiralla. 

 

Kaikki bordercolliet ovat lähes poikkeuksessa jollain tapaa valkotekijäisiä, ja yleisin valkotekijä 

on ns. irish eli irlanninkirjava. Rodussamme on tapana puhua valkotekijästä silloin, kun tarkoi-

tetaan tekijää "piebald", eli lehmänkirjava, jossa valkoinen väritys nousee mm. takajaloissa yli 

polvien. Harvinaisin valkotekijäkuviointi vaikuttanee olevan "extreme piebald", jolle meillä ei 

edes ole suomenkielistä termiä, mutta voinemme kutsua siitä äärimmäiseksi valko-/lehmänkir-

javaksi. Tällöin koiralla on pigmenttiä vain päässä ja selässä, toisinaan ei niissäkään. 

 

Risteyttäessä kahta niin kutsuttua perinteistä kaksiväristä koiraa, ei ole yleensä pelkoa liikaval-

koisuudesta. Myöskään splitface tai sininen silmä eivät kieli lehmänkirjavuudesta. Silloin kun 

koiralla on rungossa vaaleita läiskiä, kaulus on erittäin laaja tai pohjavärin osuus on lähinnä sa-

tulamainen kuviointi, sitä voidaan kutsua lehmänkirjavaksi. Merkittävät laajat valkoisen merkit 

omaavan yksilön risteyttäminen olisi suotavaa mahdollisimman tumman ja tummasukuisen yk-

silön kanssa. Lehmänkirjavan koiran valkoisen värin osuus voi vaihdella aina 30% - 80% koiran 

kokoväristä, joten toiseen lehmänkirjavaan risteyttäessä valkoisen värin määrä todennäköisesti 

kasvaa. 

Epätavallisen runsas valoinen väritys rungossa ja jalkojen alueella on lähinnä kosmeettinen 

haitta, mutta pään alueella se voi olla haitallista. Valkoinen väri koirassa on sama kuin pigmen-

titön alue, ja jos korvaa ympäröivä alue on pigmentitön, voi se aiheuttaa koiralle kuuroutta. 
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4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

Ulkomuodon ääripäitä tulisi välttää. Näyttelyarvostelujen perusteella isoimmat rakenteelliset 

ongelmat ovat raajojen kulmauksissa, lantion asennoissa, luuston voimakkuudessa ja mittasuh-

teissa. 

Vaihteleva rotutyyppi 

Voimakkaan jakautumisen vuoksi bordercollieiden rotutyyppi vaihtelee. Suomessa on paljon hy-

vän tyyppisiä koiria, jotka eroavat selvästi toisistaan. Ääripäitä tulee välttää. Tärkeää on muistaa 

rodun alkuperäinen käyttötarkoitus. Rakenteen arviointiin tulisi kiinnittää entistä enemmän 

huomiota ja terveen rakenteen tärkeys tulisi näkyä myös jalostusvalinnoissa. 

Kulmaukset, liikkeet 

Näyttelyarvosteluiden perusteella isoin rakenteellinen ongelma koskee puutteellisia tai epäta-

sapainoisia kulmauksia ja sen myötä huonoa liikettä. Myös liian lyhyet/pystyt lantiot ovat on-

gelma. Rakenteen epätasapaino – ja varsinkin puutteellisesti rakentunut etuosa – altistaa koiran 

ylimääräiselle rasitukselle, joka voi ajan mittaan johtaa lihasvammoihin, nivelkipuihin ja jopa 

nivelrikkoon. Rakenteen epätasapaino näkyy koiran liikkeissä. Rodunomainen, tasapainoinen ja 

vaivaton liikunta on mahdotonta väärin rakentuneelle yksilölle. 

Koko, vahvuus ja mittasuhteet 

Bordercollien tulee olla mittasuhteiltaan hieman korkeuttaan pidempi, selvä ravaajatyyppi. Bor-

dercollie ei saa antaa raskasta tai lyhytraajaista vaikutelmaa, eikä myöskään ilmavaa vaikutel-

maa. Matala/ korkearaajaisuus ei paranna työkykyä. Matalaraajaisuudesta on haittaa rodun al-

kuperäiselle käyttötarkoitukselle. Koirien kokoon tulee kiinnittää huomiota, etenkin pienuus 

saattaa olla ongelma. Raajaluuston tulee olla keskivoimakasta, ei liian heikko eikä liian raskas. 

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMI-

SESTA 

Ensimmäinen PEVISA hyväksyttiin bordercollieille vuonna 1999. Rekisteröinnin ehdoksi asetet-

tiin lonkkakuvaus- ja säännöllinen silmäpeilauspakko. 1.1.2006 tuli uusi PEVISA, kyynärnivelten 

kuvaus pakolliseksi jalostuskoirille pentujen rekisteröinnin edellytyksenä ja raja-arvot lonkille. 

1.1.2009 alkaen kaikki terveystulokset on oltava voimassa astutushetkellä. 
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Ensimmäinen laajempi jalostuksen tavoiteohjelma on laadittu vuonna 2004. Sitä seurasi uusi ta-

voiteohjelma vuonna 2010. 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana (2005-2014) syntyneistä bordercollieista eniten jälkeläisiä 

saaneet koirat on kerätty listaksi (taulukot 34 ja 35).  20:stä eniten käytetystä uroksesta puolet 

ovat alkuperältään ulkomaisia ja puolet kotimaisia. Nartuista vastaava lukema on 7 tuontikoiraa 

ja loput kotimaisia, joista yksi on rotuunotettu.  Runsaan ulkomaisten koirien käytön vuoksi on 

tärkeää, että mahdollisimman iso osa jälkeläisistä testataan puolueettoman luonnetta kuvaavan 

testin tai kuvauksen mukaan. Urosten käyttöä on myös syytä jakaa usealle vuodelle, jotta edel-

listen jälkeläisten luonneominaisuuksista ja terveydestä on enemmän tietoa. Jos jalostuskoiralla 

on useampi pentue, jossa ilmenee huomautettavaa luonteen tai terveyden osalta, on jatkojalos-

tus harkittava tarkoin. Muutamilla koirilla on reilusti ensimmäisen polven jälkeläisiä, mutta 

näitä on käytetty varsin vähän jatkojalostukseen. 

 

Tekstissä julkaistavissa tilastoissa on huomioitava pitkä aikaväli. Osa koirista on saanut pen-

tunsa seurantajakson alkupäässä, jolloin heidän jälkeläisillä on todennäköisemmin enemmän 

terveystuloksia. Nuoremmilla jalostuskoirilla nämä tulokset tulevat todennäköisesti muuttu-

maan vielä paljon. 

 

Jalostuskoirien tulokset on poimittu 07/2015 KoiraNetistä "käsin".  Paimennussuoritukset on 

kerätty SKL kokeista ja mahdollisuuksien mukaan myös SPKY:n rekisteristä. Paimennustulok-

sissa voi esiintyä puutteita, koska SPKY:n tietokannassa koirat saattavat esiintyä eri nimillä. Ti-

lastoihin on käsin lisätty narttu Tiny, joka ei nouse KoiraNetin haussa oikeutetusti mukaan. 
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TERVEYSTULOKSET 

Taulukko 34 Käytetyimmät aikavälillä 2005-2014 syntyneet urokset 

UROKSET LONKAT 
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1 
DANIELSSON'S BLUE HEAVEN 
ASPAW 119 12 1 21 % 8 % 11 1 19 % 9 % 26 1 45 % 4 % 

2 TOR 123 20 0 43 % 0 % 20 0 43 % 0 % 33 0 70 % 0 % 

3 DEMSSIN MIDNIGHTCALL 114 17 4 37 % 24 % 16 5 35 % 31 % 37 2 80 % 5 % 

4 MUSTAN MAGIAN PISKI 128 32 0 76 % 0 % 32 0 76 % 0 % 40 2 95 % 5 % 

5 KEMI RHYS 106 21 1 62 % 5 % 21 0 62 % 0 % 10 0 29 % 0 % 

6 TARAWOOD'S I FEEL GOOD 96 23 3 77 % 13 % 23 1 77 % 4 % 21 0 70 % 0 % 

7 WALK ON JED 123 21 0 70 % 0 % 21 0 70 % 0 % 30 0 100 % 0 % 

8 BENTLEY DARK JEWEL 114 7 0 24 % 0 % 7 0 24 % 0 % 22 1 76 % 5 % 

9 VALLHUNDEN TOM 108 14 0 54 % 0 % 14 0 54 % 0 % 16 2 62 % 12 % 

10 KILLIEBRAE BEN 93 8 0 31 % 0 % 8 0 31 % 0 % 8 2 31 % 25 % 

11 JARCKO OF MARANNS HOME 85 3 2 12 % 67 % 3 0 12 % 0 % 3 0 12 % 0 % 

12 SOMETHING LIKE ARMY BRAT 91 12 3 50 % 25 % 12 0 50 % 0 % 24 0 100 % 0 % 

13 
OAKMEADOW  
NIGHT WANDERER 89 16 2 67 % 12 % 16 1 67 % 6 % 24 4 100 % 17 % 

14 DEMSSIN OMAR 103 10 4 42 % 40 % 10 1 42 % 10 % 24 1 100 % 4 % 

15 EARL GREY OF BRON YR AUR 97 4 2 17 % 50 % 4 0 17 % 0 % 23 0 100 % 0 % 

16 KILLIEBRAE FLINT 101 5 0 22 % 0 % 5 0 22 % 0 % 19 0 83 % 0 % 

17 PROMILLEN CINZANO 106 8 1 35 % 12 % 8 0 35 % 0 % 12 0 52 % 0 % 

18 CARPATHIAN FOREST FLY 116 2 0 9 % * 2 0 9 % * 23 0 100 % 0 % 

19 OAKMEADOW AFTER ALL ACE 95 11 4 50 % 36 % 10 0 45 % 0 % 21 0 95 % 0 % 

20 
BORDERIINAN  
ELÄVÄ LEGENDA 109 16 1 73 % 6 % 16 0 73 % 0 % 22 2 100 % 9 % 

 

Aikavälillä 2005-2014 syntyneiden, eniten käytettyjen urosten jälkeläisiä on terveystutkittu hie-

man rodun keskiarvoa vähemmän. Joukossa on muutamia yksittäisiä koiria, joiden jälkeläisiä on 

tutkittu kattavasti ja jotka ovat periyttäneet hyvin terveitä jälkeläisiä lonkkien ja kyynärpäiden 

osalta. Valitettavasti joukossa on kuitenkin myös muutamia uroksia, jotka ovat periyttäneet kes-

kimääräistä enemmän lonkiltaan tai kyynärpäiltään sairaita koiria, tai joiden jälkeläisiä ei ole 

tutkittu juuri lainkaan. Valtaosalla eniten käytetyistä uroksista on rodun keskiarvoa parempi 
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lonkkaindeksi (yli 100) Listaa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että osa runsaimmin käyte-

tyistä uroksista on vielä nuoria, eikä niiden jälkeläisiä olla vielä ehditty tutkimaan. Silmien osalta 

käytetyimpien urosten jälkeläisiä on tutkittu pääasiassa kattavasti, ja usean uroksen kaikki tut-

kitut jälkeläiset on todettu silmiltään terveiksi. 

 

Taulukko 35 Käytetyimmät aikavälillä 2005-2014 syntyneet nartut 

NARTUT LONKAT KYYNÄRNIVELET SILMÄT 
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1 
BAYSHORE'S CARA-
MELLO AVATAR 89 10 3 24 % 30 % 10 1 24 % 10 % 42 1 100 % 2 % 

2 SANMAR TIPITII 85 3 3 9 % * 3 0 9 % * 6 0 18 % 0 % 

3 RAMONA 98 9 2 27 % 22 % 9 0 27 % 0 % 6 0 18 % 0 % 

4 PUNASUKAN LEIJA 107 8 1 33 % 12 % 8 0 33 % 0 % 15 0 62 % 0 % 

5 JUNE 122 7 0 30 % 0 % 7 0 30 % 0 % 18 0 78 % 0 % 

6 SNOW 92 9 3 45 % 33 % 9 3 45 % 33 % 20 0 100 % 0 % 

7 
KUHAYLAN'S  
OZ-SIMPLY RED-U 96 12 3 60 % 25 % 12 0 60 % 0 % 20 0 100 % 0 % 

8 FLOSS 100 6 2 32 % 33 % 6 1 32 % 17 % 8 0 42 % 0 % 

9 EVENTUALLY EOWYN 96 18 5 95 % 28 % 18 1 95 % 6 % 19 0 100 % 0 % 

10 
FAN  
VAN DE BORDERSBERG 110 2 0 11 % 0 % 2 0 11 % 0 % 2 0 11 % 0 % 

11 
HILLA  
OF MARANNS HOME 77 3 2 18 % 67 % 3 0 18 % 0 % 5 0 29 % 0 % 

12 TENDING ARDENT 113 9 0 53 % 0 % 9 0 53 % 0 % 4 0 24 % 0 % 

13 
KARJAPAIMENEN 
NINNI 126 9 0 53 % 0 % 9 0 53 % 0 % 14 0 82 % 0 % 

14 
STORY GOES  
QUEEN OF HEARTS 111 13 0 76 % 0 % 12 0 71 % 0 % 17 2 100 % 12 % 

15 CMM'S JADE 87 9 0 53 % 0 % 9 0 53 % 0 % 17 0 100 % 0 % 

16 TINY 110 15 1 88 % 7 % 15 0 88 % 0 % 17 0 100 % 0 % 

17 
CABAROO  
GLACIER GALE 102 9 2 56 % 22 % 9 0 56 % 0 % 11 0 69 % 0 % 

18 
STARSKY  
MAKES THE LIST 85 11 4 73 % 36 % 11 0 73 % 0 % 11 2 73 % 18 % 

19 TAMMIKALLION ÅNLY 96 9 1 60 % 11 % 9 0 60 % 0 % 12 0 80 % 0 % 

20 DEMSSIN MERMAID 77 2 2 13 % 100 % 2 0 13 % 0 % 7 0 47 % 0 % 

 

Aikavälillä 2005-2014 syntyneiden, eniten käytettyjen narttujen jälkeläisiä on terveystutkittu 

rodun keskiarvoa vähemmän. Kuuden eniten käytetyn nartun jälkeläisistä alle 50% on kuvattu 
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lonkkien ja kyynärpäiden osalta. Eniten käytettyjen narttujen joukossa on useita koiria, jotka 

ovat periyttäneet keskimääräistä enemmän lonkiltaan tai kyynärniveliltään sairaita koiria. Suu-

rimmalla osalla eniten käytetyistä nartuista lonkkaindeksi on rodun keskiarvoa huonompi (alle 

100), ja joukossa on muutamia koiria, joiden lonkkaindeksi on huolestuttavan alhainen (alle 80). 

Joukossa on yksittäisiä koiria, jotka ovat periyttäneet hyvin terveitä jälkeläisiä niin lonkkien kuin 

kyynärpäidenkin osalta. Listaa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että osa runsaimmin käy-

tetyistä nartuista on vielä nuoria, eikä niiden jälkeläisiä olla vielä ehditty tutkimaan. Lisäksi nar-

tuilla pentuemäärät ovat niin pieniä, että yksittäisenkin koiran tulos voi vaikuttaa tilastoissa 

merkittävästi. Silmien osalta käytetyimpien narttujen jälkeläisiä on tutkittu pääasiassa rodun 

keskiarvoa enemmän. 

 

KÄYTTÖTULOKSET 

Taulukko 36 Käytetyimmät aikavälillä 2005-2014 syntyneet urokset 
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1 DANIELSSON'S BLUE HEAVEN ASPAW 
2006 
Tanska 9 58 22 

12 LK, 
HYL 

SERT, 
CACIB 

    

2 TOR 2008 7 47 11       
SPKY 

3 DEMSSIN MIDNIGHTCALL 2006 11 46 24 
123 
LV 

C.I.E, MVA 
    

4 MUSTAN MAGIAN PISKI 2007 6 42 70   EH   
PAIM3 

5 KEMI RHYS 
2010 Iso-
Britannia 7 34       X 

PAIM1 
PPR1 

6 TARAWOOD'S I FEEL GOOD 2009 Sveitsi 5 30 10     X   

7 WALK ON JED 2008 Ruotsi 6 30 13   

EH AVA, 
AVA-H 

ALO0 

8 BENTLEY DARK JEWEL 2008 Tšekki 5 29 15 
160 
LV 

FI MVA 
    

9 VALLHUNDEN TOM 2008 Ruotsi 5 26 6     X 
PAIM1, 
PPR1 

10 KILLIEBRAE BEN 2008 Ruotsi 5 26 8       ALO3 

11 JARCKO OF MARANNS HOME 2010 Belgia 5 25           

12 SOMETHING LIKE ARMY BRAT 2010 4 24   MH FI MVA 
TVA, 
AVA X   

13 OAKMEADOW NIGHT WANDERER 2005 6 24 15 
153 
LV Va-SERT     

14 DEMSSIN OMAR 2006 5 24 25 
170 
LK 

EH X 
  

15 EARL GREY OF BRON YR AUR 2011 Unkari 4 23   
152 
LK 

H   
  

16 KILLIEBRAE FLINT 
2009 Iso-
Britannia 4 23 16   

EH 

X PAIM2 
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17 PROMILLEN CINZANO 2008 5 23 7   H 
AVA, 
AVA-H   

18 CARPATHIAN FOREST FLY 2006 3 23   
218 
LV FI MVA 

KVA, 
TVA   

19 OAKMEADOW AFTER ALL ACE 2008 4 22 5   
ERI 

    

20 BORDERIINAN ELÄVÄ LEGENDA 2006 5 22 13 
170 
LV 

C.I.B, MVA J-KVA, 
X 

  

 

Taulukko 37 Käytetyimmät aikavälillä 2005-2014 syntyneet nartut 
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1 
BAYSHORE'S CARAMELLO AVA-
TAR 

2007  
Yhdysval-
lat 5 42 16   

VA-SERT 

    

2 SANMAR TIPITII 2008 4 33           

3 RAMONA 2006 4 33 16   EH     

4 PUNASUKAN LEIJA 2005 4 24 11  T X ALO3 

5 JUNE 
2005  
Ruotsi 3 23 60       

SPKY 3-
luokka  

6 SNOW 2005 3 20 8       
SPKY 2-
luokka  

7 KUHAYLAN'S OZ-SIMPLY RED-U 
2008 
Saksa 3 20 17 

110 
LA 

SERT X 
 

8 FLOSS 

2007  
Alanko-
maat 4 19 13       SPKY  

9 EVENTUALLY EOWYN 2005 3 19   
133 

LK 
SERT TVA, X   

1
0 FAN VAN DE BORDERSBERG 

2006 Bel-
gia 5 18 2         

1
1 HILLA OF MARANNS HOME 

2008 Bel-
gia 3 17 12         

1
2 TENDING ARDENT 2008 2 17    

EH POHJ TVA PPR1 

1
3 KARJAPAIMENEN NINNI 2005 3 17 40   

ERI   PAIM1 
PPR1 

1
4 STORY GOES QUEEN OF HEARTS 2007 3 17 17 

172 
LK 

C.I.B, C.I.E TVA, X   

1
5 CMM'S JADE 

2008  
Ruotsi 2 17 6  

T X PAIM2 

1
6 TINY 

2007  
rotuunotto 3 17     PPR1 

1
7 CABAROO GLACIER GALE 2005 2 16 10   EH 

TVA, KTVA-
FS, KTVA-

HTM   
1
8 STARSKY MAKES THE LIST 2007 3 15 32 

182 
LK 

C.I.B, 
MVA TVA, X   

1
9 TAMMIKALLION ÅNLY 2006 2 15     H 

AVA, AVA-
H, X   

2
0 DEMSSIN MERMAID 2009 2 15     

Ulk. MVA, 
SERT     
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Kanta 

Käytetyimpien urosten joukossa on kymmenen (50%) tuontikoiraa. Kaksi käytetyintä urosta on 

alkuperältään Iso-Britanniasta ja kolme Ruotsista. Nämä yksilöt edustavat lähinnä perinteisiä 

ISDS sukulinjoja ja kaikki ovatkin osallistuneet paimennuskokeisiin. Jalostusnartuista seitsemän 

(35%) on tuontikoiria ja loput ovat kotimaisia, joista yksi on rotuunotettu. Yksi näyttelylinjainen 

narttu on tuotu Yhdysvalloista ja loput tuontikoirat ovat Euroopasta. (Taulukot 36 ja 37) 

 

Jälkeläismäärä 

Käytetyimmillä uroksilla on keskimäärin 5,55 pentuetta ja 30,05 pentua. Eniten käytetyllä urok-

sella on 9 pentuetta ja yhteensä 58 pentua. Eniten toisen polven jälkeläisiä on neljänneksi käy-

tetyimmällä uroksella, yhteensä 70 kpl. (Taulukko 36). Käytetyimmillä nartuilla on keskimäärin 

3,15 pentuetta ja 20,7 pentua. Eniten käytetyllä nartulla on 5 pentuetta ja yhteensä 42 pentua. 

Eniten toisen polven jälkeläisiä on nartulla sijalla 5, jolla on 60 toisen polven jälkeläistä. (Tau-

lukko 37) 

 

Paimennus 

SKL:n tai SPKY:n paimennustulos löytyy seitsemältä (35%) urokselta, joista viisi on alkuperäl-

tään ulkomaisia. Myös nartuista kahdeksan (40%) on osallistunut Paimennuskisoihin (SKL tai 

SPKY), joista kolme on tuontikoiria ja yksi rotuunotettu. Enemmän kuin joka kolmas käytetyim-

mistä jalostuskoirista on osallistunut rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen viittaavaan käyt-

tökokeeseen. (Taulukot 36 ja 37) 

 

Käyttö- ja näyttelytulokset 

Käyttötuloksia on puolella uroksista (taulukko 40), joista valionarvoja on saavutettu agilitystä 

(3), tottelevaisuuskokeista (2) ja jäljestyksestä (2). Nartuissa (taulukko 41) sen sijaan on totte-

levaisuusvalioita (5) ja agilityvalio (1) sekä koiratanssivalio (freestyle ja HTM 1) kun käyttöko-

keisiin on osallistunut puolet nartuista. (Taulukot 36 ja 37) 

 

Viidellä nartulla (25%) ja kahdella uroksella (10%) ei ole mitään käyttötuloksia tai luonnetta 

kuvaavaa testiä. Kolmella (15%) nartulla ja yhdellä (5%) uroksella on ainoastaan näyttelytulos. 

Muotovalioita on uroksissa viisi (25%) ja nartuissa kolme (15%), kun näyttelyihin on osallistu-

nut yhteensä 14 (70%) urosta ja 13 narttua (65%). (Taulukot 36 ja 37) 

 



89 
  

Luonnetesti tai MH- luonnekuvaus 

Uroksista yhdeksän on suorittanut luonnetestin tai MH-luonnekuvauksen. 8 (88% testatuista) 

on suoriutunut hyväksytysti ja yksi on hylätty hermorakenteen vuoksi. 20% eli 4 narttua on suo-

rittanut luonnetestin, joista yksi on saanut hylkäävän tuloksen laukausalttiuden vuoksi. (Taulu-

kot 36 ja 37) 

 

Yhteenvetona voidaan tästä läpileikkauksesta katsoa, että kasvattajilla on rodun sisällä erilaisia 

tavoitteita jalostuksessaan. Jalostukseen käytetyt koirat painottuvat erilaisiin tehtäviin kasvat-

tajan mieltymyksen mukaan, joka välittyy jo koiran lähtökohtaisessa hankintatilanteessa. Tuon-

tikoirat hankitaan paikoista, joissa on useiden sukupolvien ajan painotettu haluttuja ominai-

suuksia. Erilaiset tavoitteet korostavat eri sukuisten koirien käyttöä, joka on rodun kannalta 

edullinen asia. Käytetyillä bordercollieilla on pääsääntöisesti hyviä harrastus- tai paimennustu-

loksia 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 perheenjäse-

neksi. Bordercollie myydään pääsääntöisesti kotiin toimeliaaksi harrastus- tai työkoiraksi, joka 

selviää myös jälkeläisten harrastustulosten määristä. 

 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

Tavoiteohjelmassa on mainittu kotimaassa kasvatettujen koirien laaja käyttö, koska kotimaisista 

koirista on saatavilla vertailukelpoista tietoa terveystuloksista ja luonneominaisuuksista myös 

sukulaisten osalta. Yhdistys on tukenut tätä tavoitetta kartoittamalla rodun terveydentilaa ja ja-

kamalla siitä tietoa. Vuodesta 2011 on yhdistyksen ylläpitämän pentuvälityksen avulla kerätty 

pentueseurantatilastoa koskien lisääntymistä ja terveyttä. Yhdistys on saanut 71 pentueesta tie-

dot, kun vuosina 2011-2014 on syntynyt yhteensä 308 pentuetta. Yhdistys on perustanut myös 

terveystietokannan, johon saa vapaasti ilmoittaa koiransa terveystietoja ja geenitestituloksia. 

Tavoitteena on, ettei yksittäisen uroksen jälkeläismäärä lyhyellä aikavälillä kasva liian suureksi. 

Sen vuoksi on suositeltu, ettei uroksella ole viiteen ikävuoteen mennessä kuin korkeintaan 15 

jälkeläistä. Samoin on toivottavaa, että uroksen jälkeläisistä olisi mahdollisimman kattavasti ter-

veystuloksia ennen jatkojalostuskäyttöä. Käytettyjen urosten ja narttujen määrän tulisi olla kes-

kenään tasapainossa. Yksittäisiä uroksia käytetään suosituksesta huolimatta hyvin reilusti nuo-
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rella iällä jalostukseen. Tämä on tarpeetonta riskin ottoa, jos koiralla ilmeneekin vakavia perin-

nöllisiä sairauksia runsaan jalostuskäytön jälkeen. Urosten omistajien pitäisi tuntea vastuunsa 

rodusta aivan samoin kuin narttujen omistajienkin. 

Tavoitteena on ollut, että kannasta 60% luusto kuvataan PEVISA:n osalta. Yhdistys on toivonut 

kasvattajien suosittelevan virallisia terveystutkimuksia kaikille kasvateille ja vuonna 2009 syn-

tyneistä onkin tutkittu ennätykselliset 67%. Yli 60% on päästy jo vuodesta 2006 lähtien vuoteen 

2012. Viime vuosina syntyneiden lukemien odotetaan vielä kasvavan. Lonkkaniveldysplasian (C, 

D ja E) osuus pyritään saamaan alle 20 %, jonka saavuttamisessa auttaa BLUP-indeksi laaditut 

suositukset. Keskiarvolta 17% 2006-2012 syntyneistä kuvatuista bordercolliesta on saanut C, D 

tai E lausunnon. 

Kyynärniveldysplastisten (1-3 astetta) osuus tulisi pysyä alle 5%. Suositus: Yhdistys on suositel-

lut, että jalostukseen käytetään vain koiria, joiden kyynärniveldysplasia-aste on 0.  2006-2012 

syntyneistä koirista on tutkittu keskiarvolta 64% rekisteröidyistä ja näistä 97% on saanut 0 tu-

loksen. 

OCD tulee edelleen pysyä hajatapauksina. Suosituksena on ollut, ettei OCD-yksilöä käytetä jalos-

tukseen. Toivotaan avoimuutta, jotta sairauden laajuus saadaan selville. Yhdistys ylläpitääkin 

avointa terveystietokantaa, johon voi ilmoittaa OCD-sairaan koiran. 69 koiralla on ilmoitettu 

diagnosoidun OCD:n 04/2015 mennessä. 

Silmäsairauden osalta tavoitteeksi on asetettu, että tilanteen on säilyttävä vähintään entisellään. 

Suositus on ollut, että jalostusyksilöt tutkitaan ainakin kerran yli 5-vuotiaana. Terveydentila on 

säilynyt entisellään. 2006-2012 syntyneistä keskiarvolta 82% on tutkittu ja näistä 94% on ollut 

terveitä. Lukua vääristää runsaat pentupeilaukset, jolloin useita perinnöllisiä sairauksia ei vielä 

havaita. Yhdistys on seurannut rodussa ilmennyttä glaukooma sairautta, jonka suhteen tilanne 

on pysynyt hyvin stabiilina, eikä yhdistyksen tietoon ole tullut glaukoomaan sairastuneita yksi-

löitä. 

Suositellaan geenitestejä CEA:n, CL:n ja TNS:n osalta. Yksilön DNA-statuksen voi laskea kolmen 

sukupolven ajalta, tämän jälkeen olisi suositeltavaa tutkia uusi sukupolvi uudella DNA-tutkimuk-

sella, ellei vanhemmuutta ole DNA-tutkimuksin todistettu. Järjestetään joukkonäytteidenottoja 

tarvittaessa. Ohjeistetaan tutkimuksiin. Joukkonäytteenottoja on järjestetty tarpeen mukaan. 
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Joukkonäytteidenottojen järjestämiseen on ohjeistettu myös jäsenistöä. DNA- testitulokset tal-

lennetaan myös kaikille avoimeen terveystietokantaan omistajan niin halutessaan. 

Tavoitteena on kartoittaa rotumme terveydentilaa myös muiden sairauksien osalta ja tiedotta-

maan niistä jäsenistölle. Yhdistys pyrkii järjestämään kasvattajapäiviä, joiden kautta kasvattajat 

saavat tietoa rotua koskettavista ajankohtaisista aiheista. Yhdistys on tukenut ruumiinavauskus-

tannuksissa nuorten koirien epäselvissä kuolemantapauksissa. Viimeisin kasvattajaluento jär-

jestetty Jämsässä toukokuussa 2013, jossa aihealueina olivat koirien synnynnäiset selkänikama-

muutokset ja Kennelliiton uusi selkäohje sekä Koirien geenitutkimus: bordercollien tutkimusten 

tilanne. Yhdistys tukee myös avoimuutta rodun terveydentilan suhteen ylläpitämällä avointa 

terveystietokantaa. 

Rodun tulisi säilyä keskikokoisena ja keskivahvana paimenkoirana. Koon ja luuston vahvuuden 

osalta ääripäitä tulisi välttää. Yhdistys on laatinut rotumääritelmän tulkintaohjeen tukemaan ta-

voitetta. Yhdistys on ohjeistanut oikeasta tyypistä järjestämissään tuomarikoulutuksissa. 

Rotu tulee säilyttää aktiivisena harrastuskoirana. Vuosittain yhdistys järjestää rotumestaruuk-

sia eri harrastuslajeihin sekä tutustumispäiviä paimennukseen. Hermorakenteisiin ja laukaus-

alttiuteen tulee kiinnittää huomiota. Luonteeseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja tä-

män tueksi yhdistys on järjestänyt jäsenille luonnetestitilaisuuksia ja MH-luonnekuvauksia. Vii-

meisen viiden vuoden aikana testatuista keskiarvolta 24% on saanut hylätyn tai keskeytetyn tu-

loksen luonnetestistä. 

Yleisenä tavoitteena on jalostuksen tavoitteiden mahdollisimman laajaa toteutuminen. Toimen-

piteenä rotujärjestön pentuvälitykseen hyväksytään vain yhdistelmät, jotka täyttävät kulloinkin 

voimassa olevat vaatimukset. Pentuvälitys on laadittu jalostuksen tavoitteita tukevaksi kokonai-

suudeksi, joten joitakin muutoksia on pentuvälityksen suhteen tehty ja tänä päivänä pentuväli-

tys on avoin kaikille yhdistelmille, mutta ne jaotellaan eri luokkiin sen mukaan kuinka hyvin 

niissä toteutuvat tavoiteohjelman suositukset. 
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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 kai-

kilta ominaisuuksiltaan sekä alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa paimenkoirana, että moni-

puoliseksi harrastuskoiraksi. 

 

Populaatio/jalostuspohja 

Tehollinen populaatio ja sukusiitosaste säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Geneettisen moni-

muotoisuuden kannalta rodun yksilöitä eri suvuista käytetään jalostukseen mahdollisimman la-

veasti ja linjoja sekoitetaan keskenään. 

Luonne ja käyttöominaisuudet 

Bordercollie säilyy aktiivisena paimen- ja harrastuskoirana. Luonteeltaan rotu on tasalaatuinen: 

toimintakykyinen, palvelualtis, sinnikäs ja vietikäs. Kotona rento, sosiaalinen ja helppo perheen-

jäsen. Arkojen koirien määrä vähenee. Luonne- ja käyttökoetulokset huomioidaan jalostuksessa 

kotimaisten ja ulkomaisten koirien osalta ja valikoidaan tarkasti hyvät käyttöominaisuudet 

omaavat yksilöt jatkamaan sukua. 

Terveys ja lisääntyminen 

Bordercollie on käyttötarkoituksensa myötä perusterve ja fyysisesti kestävä koirarotu, jolla 

esiintyy kuitenkin jossain määrin perinnöllisiä sairauksia. Perinnölliset sairaudet pysyvät ku-

rissa tarkalla harkinnalla ja sukutuntemuksella ja sairauksia ehkäistään avoimuudella. Jalostuk-

seen käytetään vain luonnollisesti lisääntyviä yksilöitä, joilla ei ole perussairauksia. 

Ulkomuoto 

Ulkomuodoltaan bordercollie säilyy rotumääritelmän mukaisesti normaali- ja terverakenteisena 

ja ääripäitä vältetään. Rotutyyppi voi vaihdella paljonkin, mutta tärkeintä on muistaa rodun al-

kuperäinen käyttötarkoitus ja sen vaatimat ulkomuoto-ominaisuudet. Rodunomainen, tasapai-

noinen ja vaivaton liikunta on mahdotonta väärin rakentuneelle yksilölle. Bordercollie ei saa an-
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taa raskasta tai lyhytraajaista vaikutelmaa, eikä myöskään ilmavaa vaikutelmaa. Matala/korkea-

raajaisuus ei paranna työkykyä. Raajaluuston tulee olla keskivoimakasta, ei liian heikko eikä liian 

raskas. 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Jalostamisen tavoite on eläinkannan laadun parantaminen. Kasvatuksen tulee perustua rotu-

määritelmässä mainittuihin ominaisuuksiin ja pitkän tähtäimen suunnitteluun, jossa päämää-

ränä tulee rotuominaisuuksien lisäksi olla koirien terveyden, toiminnallisuuden ja pitkäikäisyy-

den vaaliminen. Jalostuksessa ja kasvatuksessa tulee varmistaa sekä syntyvien pentujen että nii-

den emän hyvinvointi. 

Kasvatuksessa tulee säilyttää hyvinvoinnin ja normaalin lisääntymisen mahdollistava rakenne, 

parannettava rodunomaisen käyttäytymisen ja luonteen perustana olevia käyttöominaisuuksia 

sekä tasapainoista hermorakennetta ja hyvää toimintakykyä. Jalostaessa tulee ylläpitää ja lisätä 

perinnöllistä monimuotoisuutta, joka vähentää perinnöllisten vikojen ja sairauksien esiinty-

mistä ja suojaa immuunipuolustukseen ja lisääntymiseen liittyviltä ongelmilta. 

Jalostusyksilölle on laadittu seuraavat suositukset (taulukko 38). 

Taulukko 38 Jalostusyksilön suositukset 

Kohde PEVISA Suositus 

Luonne  Koira on osoitettu soveltuvaksi jalostukseen 

luonteen puolesta (esim. MH-luonnekuvaus, 

luonnetesti, käyttökoetulokset tai työkäyttö). 

Koiran käytös on rodunomaista. Jalostuksen 

ei käytetä arkaa tai aggressiivista koiraa. 

Lonkkanivelet Tulos vähintään 

C, virallisesti lau-

suttu vähintään 

12kk iässä. 

C-lonkkainen yhdistetään vain A-lonkkaiseen 

tai niin, että yhdistelmän lonkkaindeksien 

keskiarvon tulee olla astutushetkellä vähin-

tään 101. 
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Kyynärnivelet 

 

Virallisesti lau-

suttu vähintään 

12kk iässä. Ei 

raja-arvoa. 

 

Jalostukseen käytetään vain koiria, joiden 

kyynärniveldysplasia-aste on 0. 

Selkä  Suositellaan v. 2015 ja tämän jälkeen synty-

neiden jalostuskoirien virallista kuvaamista 

LTV:n osalta ja että yhdistelmästä vähintään 

toisella yksilöllä on virallisesti lausuttu LTV0-

tulos. Oireilevaa koiraa ei käytetä jalostuk-

seen. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää 

jalostukseen, mutta LTV1–LTV4 -tuloksen 

saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain 

LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien 

jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi selän 

suhteen, jotta LTV-muutosten periytymisestä 

ja merkityksestä saadaan lisää tietoa. 

Suositellaan kuvauttamaan jalostuskoiran 

selkä spondyloosin osalta virallisesti etenkin, 

jos koiralla on suvussa esiintynyt spondyloo-

sia tai sillä on selkäoireita. SP1-4 diagnoosin 

saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi ja-

lostukseen. Kennelliiton rekisteröintiohjeen 

mukaisesti SP4-diagnoosin saaneen koiran 

jälkeläiset rekisteridään ainoastaan EJ-rekis-

teriin. Yli 5-vuotiaana kuvatulla hyväksytään 

lausunto SP1, mikäli se yhdistetään terveeksi 

tutkittuun koiraan. 
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Osteokondroosi  Jalostukseen käytettävä koiran olkanivelet 

tutkitaan osteokondroosin osalta röntgen- tai 

CT-kuvauksen avulla. Nivelistään osteokond-

roosi-sairasta koiraa ei käytetä jalostukseen. 

Kaksi tai enemmän osteokondroosi-sairasta 

jälkeläistä eri kumppaneille jättänyttä koiraa 

ei suositella käytettäväksi enää jalostukseen. 

Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koi-

raa jolla on lähisuvussaan useita osteokond-

roosi-sairaita yksilöitä. 

 

Silmät 

 

Virallisesti tut-

kittu vähintään 

12kk iässä, 24kk 

voimassaoloaika. 

 

CEA: 

Yhdistelmässä vähintään toinen yksilö on to-

dettu geneettisesti CEA -normaaliksi. CEA -

kantajaksi tai sairaaksi todettu koira tulee yh-

distää vain geneettisesti normaaliksi todetun 

koiran kanssa.* 

Pennut silmäpeilataan 6-10 viikon iässä. 

Jalostukseen ei käytetä: Perinnöllistä kaihia 

sairastavaa koiraa. 

Koiraa, jolla on asteen 2-6 PHTVL/PHPV 

muutoksia. 

Koiraa, jolla on todettu vakavia RD-muutok-

sia silmissä (geograafinenRD tai totaaliRD). 
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PRA-sairasta koiraa tai varmaksi PRA kanta-

jaksi todettua koiraa. 

Glaukooma: Jos koiran lähisukulaisilla on to-

dettu poikkeamia kammiokulmissa, tutkitaan 

jalostuskoiran silmät gonioskopialla. 

Muut silmäsairaudet: 

Kahta saman perinnölliseksi todetun silmä-

sairausdiagnoosin saanutta yksilöä ei tule yh-

distää.  

Jalostusyksilöt olisi hyvä silmätutkia ainakin 

kerran myös yli 5-vuotiaana perinnöllisen 

kaihin ja PRA:n osalta, vaikka niitä ei enää 

käytettäisi jalostukseen. 

Epilepsia ja autoimmuu-

nisairaudet (kuten hai-

man vajaatoiminta (EPI), 

Addisonin tauti, IMHA, 

SLE, diabetes): 

 Koiraa jonka kahdella tai useammalla lähi-

sukulaisella (vanhemmalla, jälkeläisellä tai 

täyssisarella) on eläinlääkärin toteama epi-

lepsia tai jokin autoimmuunisairaus ei suosi-

tella käytettäväksi jalostukseen. Sairasta koi-

raa ei käytetä jalostuksen. Yhdistelmää, josta 

sairas koira on syntynyt, ei tule uusia. 

TNS  Kaikki jalostukseen käytettävät koirat geeni-

testataan tai genotyyppi olisi tiedossa van-

hempien tai isovanhempien tulosten perus-

teella. Kahta kantajaa ei saa yhdistää.* 
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IGS  Jos koiran lähisukulaisilla on todettu IGS, tut-

kitaan jalostuskoira geenitestillä. IGS-sai-

rasta koiraa ei käytetä jalostukseen. IGS-kan-

taja yhdistetään vain geneettisesti tervee-

seen.* 

CL   Jalostukseen käytettävien yksilöiden geeni-

testausta suositellaan, mikäli lähisuvussa on 

kantajiksi todettuja koiria. Kahta kantajaa ei 

saa yhdistää.* 

Piilokivekset  Piilokiveksisiä jälkeläisiä tuottaneita yksi-

löitä ei tule yhdistää. Koiraa, joka on eri yh-

distelmissä periyttänyt enemmän kuin 20% 

kivesvikaisia urosjälkeläisiä, ei suositella 

käytettäväksi jalostukseen. 

Hampaisto 

 

 Mikäli yhdistelmän toiselta vanhemmalta 

puuttuu hampaita tai esiintyy muita poik-

keavuuksia, kuten kiillevaurioita tai hampai-

den kulumista, tulisi toisella vanhemmalla 

olla rotumääritelmän mukainen täydellinen 

hampaisto. 

Kuulo  Jos lähisuvussa on todettu kuuroja, toispuoli-

sesti kuuroja tai nuorella aikuisiällä kuurou-

tuneita koiria, BAER-kuulotutkitaan koira en-

nen harkittua jalostuskäyttöä ja yhdistetään 

vain suvultaan terveeseen yksilöön. Mikäli 

koiralla on pään alueella valkovoittoisuutta 



98 
  

erityisesti korvien ympärillä ja/tai se on sini-

silmäinen, suositellaan koira BAER-kuulotut-

kimaan ennen mahdollista jalostuskäyttöä. 

Geneettinen monimuotoi-

suus 

 Samaa yhdistelmää ei pääsääntöisesti tulisi 

uusia, ja yhdistelmissä tulee ottaa huomioon 

sukulaissuhteet uroksen ja nartun lähisuku-

laisten aiemmin tehtyihin yhdistelmiin. 

Jalostuksessa suositellaan 5 sukupolven pe-

rusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä 

alle 6,25%. Kuitenkin jo sellaisten yhdistel-

mien toteuttamista, joissa sukusiitospro-

sentti nousee tasolle 3,13% tai tätä suurem-

maksi, tulee harkita vakavasti. 

 

Jalostusnarttu  Astutushetkellä yli 24kk ikäinen. Nartun tu-

lee olla halukas luonnolliseen astutukseen. 

Narttuja, jotka ensimmäisen pentueensa koh-

dalla eivät kyenneet synnyttämään luonnolli-

sesti tai huolehtineet normaalisti jälkeläisis-

tään ilman syytä, tulee käyttää harkiten uu-

delleen jalostukseen. 

Jalostusuros  Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa 

olla korkeintaan 50 pentua, joista alle 5-vuo-

tiaana enintään 15 pentua. 

Uroksia, jotka eivät ole kyenneet astumaan 

normaalisti tai joilla on puutteellinen tai epä-

tarkoituksenmukainen sukuvietti, ei tule 
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käyttää jalostukseen. Astutushetkellä uros on 

vähintään 24kk ikäinen.  

Ulkomuoto  Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.  

Merlen ja soopelin tai ee-punaisen jälkeläistä 

ei tule risteyttää merlen kanssa ilman geeni-

testiä. 

Valkoinen ei saa olla vallitseva, eikä kahta 

runsaasti valkotekijäistä (white factor, pie-

bald) tule yhdistää. 

Jalostusyksilön tulee olla rodunomainen, ra-

kenteeltaan käyttötarkoitukseensa sovel-

tuva.  

 

*Yksilön DNA-statuksen voi laskea kolmen sukupolven ajalta, tämän jälkeen olisi suositeltavaa 

tutkia uusi sukupolvi uudella DNA-tutkimuksella, ellei vanhemmuutta ole DNA-tutkimuksin to-

distettu. 

 

Muut rekisterit 

ER-rekisteriin otetaan koira, joka on suorittanut hyväksytysti paimennuksen esikokeen ja jonka 

kaksi rodun arvosteluoikeudet omaavaa ulkomuototuomaria on todennut rotumääritelmän mu-

kaiseksi. Ks. myös koirarekisteriohjeen kohta 11.1.2. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvi-

tetty koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3. 

International Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin merkitty bordercollie voidaan omistajan ano-

muksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä 

tavalla. ISDS-rekisteriin merkityn ulkomaisen uroksen jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. 
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Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta 

merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla 

(JTT 10/14). 

Yleisiä bordercollien rekisteröintiehtoja 

Jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti paritta-

malla keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset tai käyttämällä jalostukseen koiraa, 

jolla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voi-

daan pentue rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia 

koskevia tutkimuksia. 

Koiran täytyy tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hy-

väksymällä tavalla. Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä. Muussa ta-

pauksessa pentue voidaan rekisteröidä FI/ER-rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perus-

teella myönnetyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta. 

Ulkomaista urosta ei koske PEVISA-vaatimukset, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai narttu sie-

mennetään ulkomaisen uroksen spermalla.  Jos astutus tapahtuu Suomessa, on uroksen täytet-

tävä PEVISA:n vaatimukset ja tulosten oltava Kennelliiton hyväksymiä. Tutkimustulokset kan-

nattaa lähettää hyvissä ajoin ennen astutusta Kennelliiton hyväksyttäväksi. 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 

Toimenpiteet (taulukko 43), joilla rotujärjestö pyrkii saavuttamaan asetetut jalostustavoitteet. 

 

Taulukko 39 Tavoitteet ja toimenpiteet 

TAVOITE TOIMENPIDE 

KANTA  

Kotimaassa kasvatettujen koi-

rien laaja käyttö. Kotimaisista 

koirista on saatavilla vertailu-

Ohjataan geenipoolin laajentamisen mahdollistavasta rotuunotosta ja tut-

kitun kotimaisen kannan käytön hyödyistä. 
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kelpoista tietoa terveystulok-

sista ja luonneominaisuuksista 

myös sukulaisten osalta. 

Yksittäisen uroksen jälkeläis-

määrä lyhyellä aikavälillä ei 

kasva liian suureksi. Käytettyjen 

urosten ja narttujen määrä on 

keskenään tasapainossa. 

Seurataan urosten jälkeläismääriä ja jalostukseen käytettyjen urosten ja 

narttujen suhdetta. Yhdistys suosittelee, että viiteen ikävuoteen mennessä 

uroksella olisi korkeintaan yhteensä 15 pentua. Olisi toivottavaa, että urok-

sen jälkeläisistä olisi mahdollisimman kattavasti terveystuloksia ennen jat-

kojalostuskäyttöä. 

TERVEYS  

Tavoitteena on, että jatkossakin 

vähintään 60 % kannasta luus-

tokuvataan PEVISA:n vaatimalla 

tavalla ja LTV:n osalta tutkimus-

prosentti on jalostuskoirien 

osalta vähintään 50%. 

 

Motivoidaan mahdollisimman monia kasvattajia ja omistajia tutkitutta-

maan koiransa (muutkin kuin jalostusyksilöt) vähintään PEVISA:an sisälty-

vien virallisten terveystutkimusten osalta. Yhdistys toivoo kasvattajien 

suosittelevan kasvattiensa tutkimista. 

Suositus kannustaa siihen, että vähintään toisella osapuolella on virallinen 

LTV0 tulos, ja ettei oireilevaa, LTV4 tai spondyloosi-diagnoosin saanutta 

koiraa käytetä jalostukseen. 

Lonkkaniveldysplasian (C, D ja 

E) osuus pyritään pitämään  alle 

20 %. 

Suositus kannustaa huomioimaan lonkkaindeksin. 

Mikäli lonkkadysplastisten koirien osuus merkittävästi kasvaa yhdistys tu-

lee harkitsemaan PEVISA:n tiukentamista. 

Kyynärniveldysplastisten (1-3 

astetta) tulee edelleen pysyä ha-

jatapauksina alle 5 %:ssa. 

Yhdistys suosittelee että jalostukseen käytetään vain koiria, joiden kyynär-

niveldysplasia-aste on 0.  

Tavoitteena, että jalostusyksilöt 

kuvattaan OCD:n osalta ja sai-

raustapauksia 

esiintyy vain hajatapauksina. 

Suosituksena on, ettei OCD sairasta yksilöä tai suvultaan rasittunutta käy-

tetä jalostukseen. Toivotaan avoimuutta, jotta sairauden todellinen laajuus 

saadaan selville. 

Yhdistys ylläpitää avointa terveystietokantaa, johon voi ilmoittaa OCD-sai-

raan koiran. 

Rodun terveydentilan tulee säi-

lyä silmäsairauksien osalta vä-

hintään entisellään.  

Suositellaan rajoitteita eri silmäsairauksien osalta ja sukurasitteen mu-

kaan.  
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Suositellaan geenitestejä CIA:n, 

ja TNS:n osalta. Samoin CL ja IGS 

jos esiintyy sukurasitetta.  

Yksilön DNA-statuksen voi las-

kea kolmen sukupolven ajalta, 

tämän jälkeen olisi suositelta-

vaa tutkia uusi sukupolvi uu-

della DNA-tutkimuksella, ellei 

vanhemmuutta ole DNA-tutki-

muksin todistettu. 

Valistetaan jäsenistöä geenitestaamisen mahdollisuuksista ja hyödyistä 

sekä tallennetaan geenitestien tuloksia yhdistyksen toimesta kasvattajien 

käyttöön.  

Järjestetään joukkonäytteidenottoja tarvittaessa. Ohjeistetaan jäsenistöä 

tutkimuksiin ja järjestämään itse joukkonäytteidenottoja. 

 

Tavoitteena on kartoittaa ro-

tumme terveydentilaa myös 

muiden sairauksien osalta ja tie-

dottaa niistä jäsenistöä. 

Perinnölliset sairaudet pysyvät 

kurissa tarkalla harkinnalla ja 

sukutuntemuksella ja sairauk-

sia ehkäistään avoimuudella. 

Yhdistys pyrkii järjestämään kasvattajapäiviä, joiden kautta kasvattajat 

saavat tietoa rotua koskettavista ajankohtaisista aiheista. Yhdistys tukee 

ruumiinavauskustannuksissa nuorten koirien epäselvissä kuolemanta-

pauksissa. 

Julkaistaan artikkeleita ja tiedotteita eri sairauksista ja lisätään kasvatta-

jien ja harrastajien tuntemusta ja avoimuutta terveystietokannan avulla. 

Kartoitetaan muita sairauksia terveys- ja kasvattajakyselyin ja jaetaan 

niistä tietoa. Julkaistaan terveyskyselyistä koosteet rotujärjestön lehdessä 

ja internet-sivuilla. 

ULKOMUOTO  

Ulkomuodoltaan bordercollie 

säilyy rotumääritelmän mukai-

sesti normaali- ja terverakentei-

sena ja ääripäitä vältetään.  

Rotutyyppi voi vaihdella paljon-

kin, mutta tärkeintä on muistaa 

rodun alkuperäinen käyttötar-

koitus ja sen vaatimat ulko-

muoto-ominaisuudet. 

Ohjeistetaan oikeasta tyypistä ja tärkeistä ominaisuuksista tuomarikoulu-

tuksissa. 

Nettisivuilla pidetään rotumääritelmä ja rotumääritelmän tulkintaohje 

kaikkien saatavilla. 

Pyritään pääsemään Kennelliiton jalostustarkastuksiin mukaan. 

Järjestetään erikoisnäyttelyitä. 

Valistetaan kasvattajia teemapäivin, luennoin ja artikkelein. 

LUONNE  

Bordercollie säilyy aktiivisena 

paimen- ja harrastuskoirana. 

Järjestetään paimennuskokeita ja paimennuspäiviä, joissa valistetaan bor-

dercollien alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. 

Ylläpidetään palveluskoiratoimintaa tarjoamalla jäsenille koulutusta lei-

rein ja järjestämällä vuosittain rotumestaruuskokeita.  
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Julkaistaan rotujärjestön lehdessä artikkeleita eri lajeista ja harrastajista. 

Korostetaan rodun monipuolisuutta aktiivisena koirana. 

Kannustetaan kasvattajia käyttämään jalostuvalinnoissa hyväksi koetulok-

sista saatavaa koulutettavuudesta kertovaa tietoa. 

 

Luonteeltaan rotu on tasalaatui-

nen: toimintakykyinen, palvelu-

altis, sinnikäs ja vietikäs. Kotona 

rento, sosiaalinen ja helppo per-

heenjäsen.  

Luonne- ja käyttökoetulokset 

huomioidaan jalostuksessa koti-

maisten ja ulkomaisten koirien 

osalta ja valikoidaan tarkasti hy-

vät käyttöominaisuudet omaa-

vat yksilöt jatkamaan sukua. 

Hermorakenteeseen ja laukaus-

alttiuteen tulee kiinnittää huo-

miota. 

 

Kaikkien koirien luonnetestaamista tai MH- luonnekuvausta suositellaan. 

Järjestetään luonnetestejä ja MH- luonnekuvauksia. 

Testeihin osallistumista kannustetaan säilyttämällä palveluskoirakokeen 

koulutustunnuksen tai paimennuskoetuloksen ohella hyväksytty luonne-

testi muotovalionarvon vaatimuksena. 

Jalostuksesta karsitaan pois koirat, jotka osoittavat hermorakenteen puut-

teista johtuvaa käyttäytymistä tai ääniarkuutta. Korostetaan, että arkuus, 

erityisesti ääniarkuus, on voimakkaasti periytyvää ja sen suhteen tulee 

käyttää tarkkaa valikointia. 

 

Kannustetaan myös ulkomaisten erilinjaisten koirien käyttöön, mutta 

muistutetaan varmistumaan näidenkin koirien luonteesta. 

YLEISTÄ  

Jalostuksen tavoitteiden mah-

dollisimman laajaa toteutumi-

nen. 

Pentuvälitys on laadittu jalostuksen tavoitteita tukevaksi kokonaisuudeksi. 

Yhdistyksen, kasvattajien ja jä-

senistön läheisempi yhteistyö ja 

avoimuuden lisääminen. 

Panostetaan erilaisiin viestintäkanaviin ja pyritään tuomaan yhdistystoi-

minta lähemmäs jäsenistöä ja rodun kasvattajia. 

 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

 

Uhat ja mahdollisuudet 

Populaatio  

VAHVUUDET HEIKKOUDET 
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 Sukusiitosprosentti on pysynyt alhai-

sena  

 Kotimaista jalostusmateriaalia on pal-

jon 

 Eri linjojen olemassaolo mahdollistaa 

erilaiset kasvatustarkoitukset 

 Kotimaista jalostusmateriaalia ei hyö-

dynnetä koko laajuudessaan  

 Jalostusvalinnat ja tavoitteet usein ko-

vin eriäviä kasvattajien kesken  

 Samansukuisille nartuille käytetään 

samoja jalostusuroksia 

MAHDOLLISUUDET 

 Uutta jalostusmateriaalia on saatavilla 

maailmalta  

 Avoin roturekisteri mahdollistaa ro-

tuunotot  

 Helpotettu rotuunotto SPKY:n rekiste-

ristä 

 Jalostusvalinnat ja tavoitteet monipuo-

lisia ja eriäviä kasvattajien kesken 

UHAT 

 Tuontiurosten ja kokeissa menesty-

vien urosten runsas käyttö lyhyellä ai-

kavälillä saattaa lisätä riskejä niin sai-

rauksien kuin luonteidenkin osalta  

 Liikahysteria uusien uhkien esim. sai-

rauksien ilmetessä  

 Käytetään usein ulkomaisia uroksia, 

jotka ovat läheistä sukua Suomessa jo 

olemassa olevalle kannalle  

 Kasvatuksen kokonaisvaltainen lyhyt-

näköisyys ja oman edun tavoittelu 

 

Ulkomuoto ja rakenne  

VAHVUUDET 

 Rodussa ei ole ylikorostuneita ominai-

suuksia 

 Elastinen ja perusterve, normaali ra-

kennetyyppi 

HEIKKOUDET 

 Osa koirista jo liian raskasrakenteisia 

tai muuten huonosti rakentuneita pys-

tyäkseen liikkumaan rodunomaisesti 

 Heikosta rakenteesta johtuen hyppy-

tekniikassa voi olla puutteita 

 Ylikulmautuminen vs. liian suorat kul-

maukset 

MAHDOLLISUUDET UHAT 



105 
  

 Rotutyyppi on hyvin vaihteleva ja eri 

rakenteisia koiria on paljon 

 Oikeaa rakennetyyppiä helposti saata-

villa 

 Toimivan rakenteen unohtuminen 

muiden jalostusvalintojen edessä. 

 Tietyn värin tai muun yksittäisen ul-

koisen piirteen tavoitteleminen jalos-

tusvalinnoissa 

 

Terveys  

VAHVUUDET 

 Tutkimusten määrä on lisääntynyt  

 Tilastojen valossa tulokset ovat positii-

visia 

 Tutkimuksiin kannustavat kasvattajat 

ja aktiiviset harrastajat 

 Avoimet keskustelukanavat 

HEIKKOUDET 

 Luusto-ongelmien ja neurologisten 

sairauksien laajuus rodussa epävar-

maa 

 Vaihtelevat lisääntymisongelmat: mm. 

urosten astumisongelmat ja nartuilla 

suuri (17%) sektioiden määrä kaikista 

synnytyksistä 

 Jälkeläisnäyttöjen vähyys ja pentuesi-

sarusten tutkimustulosten huomiotta 

jättäminen 

 Erityisesti jalostusyksilöiden muuttu-

neesta terveydentilasta vaikeneminen 

MAHDOLLISUUDET 

 Kasvattajien avoimuudella ja yhteis-

työllä voidaan saavuttaa terveydelli-

sesti entistä parempi tila  

 Silmäsairaudet ja DNA-tutkimuksilla 

toteutettavissa olevat sairaudet ovat 

vastustettavissa 

 Suuret osallistujamäärät erilaisiin tut-

kimuksiin rodun sairauksien tunnista-

misen eteenpäin viemiseksi 

UHAT 

 Luusto-ongelmat, neurologiset sairau-

det (epilepsia), hammaspuutokset ja 

kivesvika.  

 Tiettyjen sairauksien alhainen ter-

veystarkastus populaatiossa ja näin ol-

len yllättävät muutokset kannan ter-

veystilastoissa 
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Luonne ja käyttöominaisuudet  

VAHVUUDET 

 Rodussa on hyvin paljon vaihtelua yk-

silöiden välillä, ja se antaa mahdolli-

suuksia eri suuntiin pyrkivälle jalos-

tukselle 

 Kasvattajat korostavat erilaisia käyttö-

ominaisuuksien osa-alueita, joka pitää 

yllä rodun monipuolisuutta ja toimi-

vuutta eri lajeissa  

 Käyttöominaisuudet pyritään huomi-

oimaan jalostusvalinnoissa 

 Menestyviä harrastuskoiria eri lin-

joista 

 Vahva paimenlinjaisten kasvatus takaa 

alkuperäisten käyttöominaisuuksien 

säilymisen 

 Paimennuskokeet, luonnetestit ja MH- 

luonnekuvaukset antavat kasvattajille 

ja rodusta kiinnostuneille paljon tie-

toa. 

HEIKKOUDET 

 Hyvin suuri vaihtelu on myös heik-

kous, koska osa bordercollieista on 

myös liian herkkiä elämään nykyajan 

yhteiskunnassa ja vastaaman niille 

asetettuihin vaatimuksiin. Koirille voi 

jäädä voimakkaita negatiivisia muisti-

kuvia epämiellyttävistä tilanteista tai 

kovat äänet ovat ylitsepääsemättömiä 

kestää, esimerkiksi töistään tai aktiivi-

harrastuksestaan huolimatta koiran 

voi olla vaikea sietää normaalia arkea 

kuten lapsia ja liikennettä.  

 Tämänhetkiset luonteiden arvioimis-

mittarit sallivat myös sellaisten yksi-

löiden jalostuskäytön, jotka ovat ahke-

rien omistajien totuttamisen ja koulu-

tuksen avulla saatu kestämään alin 

palveluskoirakoeluokka tai luonne-

testi. 

 Osalla käyttöominaisuudet heikenty-

neet 

 Liiallinen pehmeys ja herkkyys, ylivilk-

kaus ja keskittymiskyvyttömyys, vie-

tittömyys, ääniherkkyys, liioiteltu te-

rävyys 

 

MAHDOLLISUUDET UHAT 
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 Rodussa on paljon potentiaalista jalos-

tusmateriaalia 

 Samassa suvussa on useita jalostuskel-

poisia yksilöitä, jolloin ääripäitä voi-

daan karsia pois jalostuksesta 

 Rodun harrastajat ja kasvattajat osaa-

vat odottaa ja vaatia tasokkaita käyttö-

koiria 

 

 Liiallinen keskittyminen ääripäiden ja-

lostuksen aspekteihin esim. ulkomuo-

toon tai työominaisuuksiin voi aiheut-

taa sen, että luonne- tai rakenneomi-

naisuudet voivat jäädä vaille niiden 

tarvitsemaa huomiota 

 Uhkana on myös liiallinen valioarvojen 

painottaminen jalostusyksilöiden va-

linnassa, jolloin luonteen kokonaisuus 

unohtuu 

  Myös erilaiset sairaudet ja viat saatta-

vat karsia jalostuksesta pois sellaisia 

koiria, joilla voisi olla rodunomaisia 

taipumuksia niille osoitettuihin tehtä-

viin.  

 Valikoidaan jalostukseen taitavien 

kouluttajien pitkän tittelirivistön 

omaavia koiria, vaikka koira ei välttä-

mättä periytä hyviä käyttöominai-

suuksia 

 Liiallinen ääriominaisuuksien korosta-

minen (vilkkaus ja reaktiivisuus agili-

tyssä) muiden luonneominaisuuksien 

kustannuksella 

 Puhdas näyttely- tai kotikoirakasvatus 

 

 

 

Markkinapotentiaali  

VAHVUUDET 

 Rotu on menestyvä useissa lajeissa 

kansainvälisellä tasolla 

HEIKKOUDET 
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 Rodusta löytyy alkuperäiseen käyttö-

tarkoitukseen soveltuvia linjoja  

 Kysyntää riittää  

 Perustervettä rotua on helppo myydä 

käyttökoiraksi 

 Rodusta kiinnostuvat pelkkää seura-

koiraa hakevat ihmiset, kun rodun tu-

lisi säilyä harrastus- ja työkoirana 

 Suuren kysynnän vuoksi kriittisyys ja-

lostusyksilöitä valitessa tai yhdistel-

miä suunnitellessa voi unohtua 

MAHDOLLISUUDET 

 Menestyminen yhä laajempaa eri la-

jeissa 

 Näkyvyys tuo ostajaehdokkaita 

UHAT 

 Kysynnän vuoksi jalostusvalinnat voi-

vat olla kyseenalaisia  

 Väreistä kiinnostuneet ostajat 

 ”Rescue-koirien” lisääntyminen 

 

Varautuminen ongelmiin 

Käyttöominaisuuksien heikkeneminen: bordercollieita kasvatetaan nykyään monipuolisesti 

mm. koti-, harrastus- ja näyttelykoiriksi, ja jos kasvattajat eivät käytä jalostuskoiriaan paimenina 

tai muutoin varmistu jalostuskoiriensa rodunomaisista käyttöominaisuuksista, voivat työsken-

telyssä vaaditut ominaisuudet kadota näistä linjoista. Bordercollie on erinomainen 

harrastuskoira juuri paimennuksessa vaadittavien ominaisuuksien (esim. koulutettavuus, 

ohjaajapehmeys, hyvä hermorakenne, sitkeys) takia, ja mikäli rodunomaisuutta 

ei vaalita, voidaan menettää samalla muitakin tärkeitä ominaisuuksia. Jalostuksessa 

tulisi pyrkiä säilyttämään bordercollien rodunomaisuus. Yhdistys järjestää 

paimennuskokeita ja paimennuskoulutuksia, joissa myös lampaita omistamattomilla 

bordercollieiden omistajilla on mahdollisuus perehtyä rodun paimennusominaisuuksiin. 

Tuontiurosten/ulkomaisten "muotiurosten" runsas jalostuskäyttö: Suomeen tuodaan runsaasti 

ulkomaisia koiria jalostusta varten, mutta kaikki tuontikoirat eivät sukutaulultaan merkittävästi 

tuo uutta verta suomalaiseen kantaan, eikä harvinaisistakaan suvuista saatavat geenit pysy har-

vinaisina, jos yksittäisellä koiralla on runsaasti jälkeläisiä. Tuontikoirien sukulaisten terveyden-

tilasta ei aina ole tietoa, ja tutkimattomasta suvusta olevan koiran runsas jalostuskäyttö lyhyellä 

aikavälillä/nuorena voi aiheuttaa perinnöllisten terveysongelmien yleistymistä. Ongelmien vält-

tämiseksi jalostuskoiria tulisi tuoda terveiksi tutkituista suvuista, käyttää jalostukseen harkiten 

etenkin nuorena ja tuontikoirien jälkeläisiä tulisi terveystutkia aktiivisesti. 
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Epilepsian/OCD:n yleistyminen: Epilepsia ja OCD ovat molemmat vakavia, perinnöllisiä sairauk-

sia, jotka eivät kuulu PEVISA-ohjelmaan ja joista ei ole mahdollista tällä hetkellä saada virallista 

lausuntoa Kennelliitosta. Tästä syystä kasvattajien rehellisyys ja avoimuus terveystulosten suh-

teen on erityisen tärkeää, jotta tiedonpuutteesta johtuvilta riskiyhdistelmiltä vältyttäisiin. Yh-

distys ylläpitää julkista terveystietokantaa, jonne voidaan merkitä tieto sairauksista, joita ei kir-

jata Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. 

Koirien jalostus vain yhtä harrastuslajia ajatellen: bordercollie on monipuolinen harrastuskoira, 

ja se soveltuu hyvin useimpiin harrastuslajeihin. Kaikissa koiraurheilulajeissa ei kuitenkaan vaa-

dita täysin samanlaisia käyttöominaisuuksia, ja maailmalla onkin nähtävissä erityisesti vain tiet-

tyä harrastuslajia (lähinnä agility tai näyttelyt) varten ja tietynlaisia luonneominaisuuksia aja-

tellen bordercollieita tuottavia kasvattajia. Kasvattajien tulisi muistaa, että esimerkiksi agilityssä 

vaadittavan äärimmäisen nopeuden ja kiihkeyden tietoinen korostaminen jalostuvalinnoissa voi 

heikentää hermorakennetta, ja koon perusteella jalostaminen (medi-kokoiset bordercolliet) voi 

aikaansaada rakenteeseen liittyviä ongelmia. Yhdistys järjestää luonnetestejä, joissa vain tiettyä 

lajia harrastavien koirien luonneominaisuuksia voidaan testata. 

Liian raskasrakenteisten/runsasturkkisten koirien suosiminen näyttelyissä: rotumääritelmän 

mukaan bordercollien turkki tulee olla kohtalaisen pitkä tai lyhyt ja säänkestävä. Rakenteen tu-

lee olla jäntevä, sopusuhtainen ja tasapainoinen. Valitettavasti satunnaisesti näyttelyissä palki-

taan myös erittäin runsasturkkisia ja raskasrakenteisia koiria. Yhdistys valitsee erikoisnäytte-

lyyn rotuun hyvin perehtyneen tuomarin, ja uusia kotimaisia näyttelytuomareita koulutettaessa 

painotetaan rodun käyttötarkoitusta ja siihen soveltuvaa ulkomuotoa. 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

Menossa Kennelliiton terveyskysely, johon on tullut 06/2015 vastauksia 189 kpl. Mainoste-
taan terveyskyselyä kasvattajien ja harrastajien piirissä, jotta tulokset ovat mahdollisimman kat-
tavia. Pyydetään raportit Kennelliitosta tasaisin väliajoin ja julkaistaan jäsenistölle. 
 

Jatketaan pentueseurantaa, mutta pyritään jatkossa julkaisemaan koosteet säännöllisesti tie-
donvälityksen vuoksi. Kannustetaan kasvattajia vastaamaan mahdollisimman suurella prosen-
tilla. 
 
Tehdään uusi oma terveyskysely seuraavalla viisivuotiskaudella (2016-2020), jos se nähdään 
muiden kyselyiden lisäksi tarpeellisena. 
 



110 
  

Kerätään tietoa mm. OCD:n yleisyydestä. Selvitetään Kennelliiton kanssa mahdollisuutta 
OCD:n yhdenmukaisesta/virallisesta lausuntajärjestelmästä. 
 

Yhdistys kustantaa edelleen nuoren koiran selittämättömän kuoleman jälkeisen avauksen. 
Otathan ensin yhteyttä yhdistykseen tämmöisessä tilanteessa. 
 

Yhdistys tukee ja kannustaa harrastajien ja kasvattajien alueelliseen toimintaan. 

 

Ylläpidetään  

 Terveystietokanta  
 Pentueseuranta 

o Jatketaan pentueseurantaa, mutta pyritään jatkossa julkaisemaan koosteet sään-
nöllisesti tiedonvälityksen vuoksi. Kannustetaan kasvattajia vastaamaan mahdol-
lisimman suurella prosentilla. 

 Pentuvälitys 
o Muokataan pentuvälityksen toimintaa tarvittaessa. 

 Kasvattajalista 
o Muokataan kasvattajalistan sääntöjä tarvittaessa. 

 Uroslista 
o Muokataan uroslistan sääntöjä tarvittaessa. 

 

Järjestetään 

 Luonnetestejä 
o Vuosittain, etusijalla omat rodut 

 MH-luonnekuvauksia 
o Vähintään joka toinen vuosi, etusijalla omat rodut 

 Erikoisnäyttelyt 
o Vuosittain 

 Ulkomuototuomareiden erikoiskoulutukset 
o Suositellaan, että kokelaat käyvät myös katsomassa paimenkoiria työssään 

 Ulkomuototuomareiden koearvostelu- ja/tai näyttötilaisuudet 
 Paimennuspäivät 

o Vuosittain, etusijalla jäsenet 
 Pyritään järjestämään mahdollisuuksia BAER-testauksiin rotuyhdistyksen tukemana, 

jotta kuulon testaaminen mahdollistuisi mahdollisimman monelle 
 Pyritään järjestämään verinäytteidenottotilaisuuksia geenitestauksia ja –tutkimuksia 

varten (esim. Hannes Lohen ryhmä, geenitestaukset sairauksien varalta) 
 

Seurataan ja reagoidaan 

 Mihin tahansa muutoksiin koskien rodun terveydentilaa, luonneominaisuuksia tai ulko-
muotoa 

 Uusi kennelliiton jalostustarkastus 
 Jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista 
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LIITE 1 
Periytymiskaaviot 

Dominantti periytyminen 

esimerkissä merlen suhde mustaan 

 

Resessiivinen periytyminen 

esimerkissä ruskean suhde mustaan 

 



 
 

LIITE 2 
Pentueseuranta 2011-2015  
kasvattajalistan kasvattajien ja vapaaehtoisesti lomakkeen palauttaneiden pentueista 
 
 

Pentueita yhteensä 71 
402 pentua 
 203 (50,5%) urosta 
 199 (49,5%) narttua 

Astutukset yhteensä 71 
  59 (83%)  luonnollista astutusta 
  5 (7%)  suunniteltua siemennystä 

- 1 (1,4%)  jo kuolleen uroksen pakastesiemen 
- 4 (5,6%)  ulkomainen uros  

5 (7%)  suunnittelematonta siemennystä 
- 3 (4,2%) epävarmaa / epäonnistunutta astutusta 
- 1 (1,4%) kokematon narttu 
- 1 (1,4%)uroksen loukkaantuminen 

1 (1,4%) kaksoisastutus 
- Ensimmäinen uros ei jäänyt nalkkiin, joten varmistettu astutus eri 

uroksella 
Synnytys yhteensä 71 

59 (83%)  luonnollinen 
12 (17%) sektio 

- 5 (7%) pentu virheasennossa 
- 5 (7%) poltot heikkenivät 
- 1 (1,4%) ponnisteluista huolimatta pentua ei tuntunut synnytyskana-

vassa ja vihertävää sikiönestettä 
- 1 (1,4%) suunniteltu sektio pienen pentueen vuoksi, aikaisemminkin 

tehty sektio 
Eläinlääkärin tarveyhteensä 18 (25% pennutuksia)  
  12 (17%) sektio 

4 (5,6%) supistuksia voimistava polttoheikkouden vuoksi 
1 (1,4%) aikainen synnytys 57. vuorokaudella 
1 (1,4%) pennun virheasento 

 
Pennut yhteensä 402 + mahd. kuolleet, joita ei ole rekisteröity, 71 pentuetta 

37 eri urosta (18% urospennuista) kivesvikaa   
23 eri pentueessa(32% pentueista) kivesvikaa 

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

13 pentua (18%pentueista) lopetetut tai kuolleet pennut 
- 3 syntyi kuolleena 
- 2 kitalakihalkio 
- 1 päälaessa aukile, hydrocephaus 
- 1 viallinen kaikin puoli 
- 1 ei syytä mainittu 
- 1 syntynyt mahd. kuolleena reilusti muiden pentujen syntymän jäl-

keen 
- 1 väärässä asennossa synnytyksessä 
- 1 nurinpäin kääntynyt vatsapeite 



 
 

- 1 neurologiset oireet 7 vko iässä 
- 1 pieni, heikko pentu, ei alkanut imeä 

4 (0,9%)  Napatyrä 
3 (0,7%) EJ- rekisteröityä 

- 1 etujalan kasvuhäiriön vuoksi (etujalasta puuttuu kannuskynsi + 
tassu oli vinossa) 

- 2 vesipää (toinen lopetettu 7,5 vko iässä) 
3 (0,7%)  purentavirhe 
3 (0,7%)  sivuääni sydämessä ”puppy murmur” hävinnyt 12vko iässä 
2 (0,5%)  häntämutka 
2 muu lisähuomio 

- Blue Dog Syndrome- epäily 
- Takakannukset puolella pentueesta 

  



 
 

LIITE 3 MH-luonnekuvaus arvostelulomake 

 

  



 
 

 



 
 

LIITE 4 ROTUMÄÄRITELMÄ 

 

 

 

Suomen Kennelliitto- 
Finska Kennelklubben  ry 

 

 

BORDERCOLLIE  
(BORDER COLLIE) 
Alkuperämaa Iso-Britannia 
 
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 tasapai-
noinen, samalla riittävän vahva vaikuttaakseen kestävältä. Kaikki karkeuteen ja heiveröisyy-
teen viittaava on virheellistä. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kallo-osa ja kuono-osa suunnilleen samanpituiset. Rungon pi-
tuus on hieman säkäkorkeutta suurempi. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Sitkeä työkoira, erittäin mukautuvainen. Innokas, valpas, vas-
taanottavainen 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 leik-
kaava 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. 

Ryhmä: 1  

 

FCI:n numero: 297  

Hyväksytty: FCI 

28.10.2009 

 Kennelliitto 3.3.2011 



 
 

HÄNTÄ: Kohtuullisen pituinen, viimeinen nikama ulottuu vähintään kintereeseen; matalalle 
kiinnittynyt, runsaskarvainen, hännänpää ylöspäin kaartunut. Häntä täydentää koiran viehät-
tävät 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. 
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 muun-
noksilla peitinkarva on tiheää ja keskikarheaa, pohjavilla pehmeää ja tiheää tehden karvapeit-
teestä hyvin säänkestävän. Pitempikarvaisella muunnoksella runsas karvapeite muodostaa 
harjan, housut ja kauluksen. Naamassa, korvissa, eturaajojen etupuolella ja takaraajoissa kinte-
reiden 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 käyt-
tötarkoituksessa. 
  
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
 
• Vihaisuus tai arkuus 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kives-
pussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomai-
sia koiria 

 

SUOMEN BORDERCOLLIET & AUSTRALIANKELPIET RY 

 



 
 

 

 

 

LIITE 5 ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE 

 

Bordercollie 

 

  Rotumääritelmä 

 Rotumääritelmän tulkintaohje 

 

 



 
 

Lähteet: 

 Breed lecture-Judy Vos 

 Border Collies –Iris Combe 

 Border Collies- Joan Bray 

 Koirien rakenne ja liikunta- Riitta Aho 

 Collier,M 1994. Border Collies T.F.H. Publications, Inc: New Jersey. 

 Hornsby, A. 1998. The Ultimate Border Collie. Howell Book House: New York 

 

 

Bordercollie (BORDER COLLIE)  

FCI:n ryhmä 1 Rotukoodi 297.  

 

Hyväksytty: FCI 8.9.88, käännös SKL-FKK.15.11.1995 Lisäys: Hylkäävät virheet: Vuoden 2002 alusta  

ALKUPERÄMAA:  

Iso-Britannia  

YLEISVAIKUTELMA:  

Sopusuhtainen, sulavalinjainen ja tyylikäs, viehättävä ja erittäin tasapainoinen, samalla riittävän tukeva 

vaikuttaakseen kestävältä. Kaikki karkeuteen ja heiveröisyyteen viittaava on virheellistä.  

OMINAISPIIRTEET:  

Sitkeä ja lujasti työskentelevä paimenkoira, joka on erittäin mukautuvainen.  

KÄYTTÄYTYMINEN JA LUONNE:  

Innokas, valpas, vastaanottavainen ja älykäs. Ei hermostunut eikä aggressiivinen.  

PÄÄ:  

KALLO-OSA: Melko leveä, niskakyhmy ei ole korostunut.  

OTSAPENGER: Erittäin selvä.  

KIRSU: Väriltään musta, ruskeilla ja suklaanruskeilla koirilla hyväksytään myös ruskea kirsu. Sinisillä 

koirilla kirsu on siniharmaa. Sieraimet ovat hyvin kehittyneet.  

KUONO-OSA: Kirsua kohti kapeneva, kohtalaisen lyhyt ja voimakas. Kuono ja kallo ovat suunnilleen sa-

man mittaiset.  

LEUAT/HAMPAAT/PURENTA: Hampaat ja leuat vahvat. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, 

ts. ylähampaat koskettavat tiiviisti alahampaiden etupintaa. Hammasrivi on suora sekä edessä että si-

vuilla.  

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 herkkä-

liikkeiset.  

KAULA:  

Pitkä, vahva ja lihaksikas, hieman kaartunut ja lapoja kohti levenevä.  

RUNKO:  

Lihaksikkaalta vaikuttava. Runko on hieman säkäkorkeutta pitempi.  

LANNE: Syvä ja lihaksikas.  

LANTIO: Leveä ja lihaksikas, sivusta katsottuna häntää kohti hieman laskeva.  

RINTAKEHÄ: Kylkiluut hyvin kaareutuneet, rintakehä syvä ja melko leveä.  

ALALINJA JA VATSA: Vatsalinja ei ylösvetäytynyt.  

HÄNTÄ: Kohtuullisen pitkä, viimeinen nikama yltää vähintään kintereeseen; matalalle kiinnittynyt, run-

saskarvainen, hännänpää ylöspäin kaartunut. Häntä viimeistelee koiran viehättävät ääriviivat ja tasa-

painoisuuden. Koiran kiihtyessä häntä saa kohota, mutta se ei koskaan saa kaartua selän ylle.  

 

RAAJAT  

ETURAAJAT: YLEISVAIKUTELMA: Edestä katsottuna yhdensuuntaiset. Luusto vahva, muttei raskas.  

LAVAT: Taakse sijoittuneet ja viistot.  

KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rungon myötäiset.  

VÄLIKÄMMENET: Sivusta katsottuna hieman viistot.  

KÄPÄLÄT: Soikeat; päkiät paksut, vahvat ja kiinteät; varpaat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet 

lyhyet ja vahvat.  

TAKARAAJAT:  

REIDET: Pitkät, voimakkaat ja lihaksikkaat.  

POLVET: Hyvin kulmautuneet.  

KINTEREET: Kintereet vahvat ja matalat. Takaa katsottuna kintereet ovat vahvaluiset ja yhdensuuntai-

set.  

KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.  

LIIKKEET:  

Vapaat, pehmeät ja väsymättömät, askel mahdollisimman matala. Liikkeet ilmentävät koiran kykyä liik-

kua hyvin huomaamattomasti ja nopeasti.  

KARVAPEITE:  

KARVA: Kaksi muunnosta: 1) kohtalaisen pitkäkarvainen 2) lyhytkarvainen. Molemmilla muunnoksilla 

peitinkarva on tiheää ja keskikarkeaa, pohjavilla pehmeää ja tuuheaa tehden karvapeitteestä hyvin 

säänkestävän. Pitempikarvaisella muunnoksella runsas karvapeite muodostaa harjan, housut ja kauluk-

sen. Pään etuosassa, korvissa, eturaajojen etupuolella ja takaraajoissa kintereiden alapuolella karvan 

tulee olla lyhyttä ja sileää.  

VÄRI: Kaikki värit sallittuja, mutta valkoinen ei saa olla vallitseva.  

KOKO:  

SÄKÄKORKEUS: Ihannekorkeus uroksilla 53 cm, nartut saavat olla hieman pienempiä.  



 
 

VIRHEET:  

Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.  

HUOM:  

Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.  

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  

Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä. 

ALKUSANAT  
 
Bordercollieita on esiintynyt jo vuosisatoja Englannin ja Skotlannin rajamailla, missä ne ovat toimineet 
paimenkoirina. Kyseessä on yksi maailman vanhimmista alkuperäisistä koiraroduista ja se on kantana 
kaikille muille collie-sukuisille roduille. Rodulla oli monenlaisia nimityksiä ja ulkonäkökin oli hyvin kir-
java. Ensimmäinen maininta koirankäytöstä samalla tavoin lammaspaimenena kuin nykyistä bordercol-
lieta käytetään löytyy vuodelta 1570, kirjasta Treatise of Englishe Dogges, kirjoittajana Caius 1). Pai-
menkoiran 
kehittyminen on vaatinut vuosisatoja, nykyinen lammas-koira, joka käyttää työskennellessään vahvaa 
”eye”:ta on kehittynyt Pohjois-Englannin ja Etelä-Skotlannin kreivikuntien rajoilta (border = raja). Näillä 
kivikkoisilla ja mäkisillä raja-alueilla isojen lammaslaumojen paimentamisessa tarvittiin kestäviä pai-
menkoiria jotka kokosivat, ajoivat sekä vartioivat lammaslaumoja. 

 

Paimennus kilpailut 1948 

Paimenkoirakilpailut vuonna 1873 toivat ensimmäistä kerran lammaskoirat yleisön huomioon ja en-
simmäinen Collie-yhdistys perustettiin 1881. Tämä yhdistys teki lyhyen kuvauksen collien anatomiasta 
ja niistä seikoista, jotka tulee huomioida koira näyttely kehässä. Tässä vaiheessa alkoi erottautua toisis-
taan niin sanotut maatalo-colliet tai työskentelevät lammaspaimenet ja show-linjaiset colliet. Näistä col-
liesta ovat lähtöisin muut colliesukuiset (partacollie, lyhytkarvai-
nen collie ja pitkäkarvainen collie) koirat 2). Kansainvälisen Lam-
maskoira Yhdistyksen (Interntional Sheep Dog Society) ISDS:n 
perustaminen 1906 on yksi suurimmista askeleista ensimmäisen 
Working Sheepdogin (Lammaspaimenkoiran) tunnustamiseen 
kennelorganisaatioissa. 1915 saatiin rodun nimeksi virallisesti 
bordercollie rodun alkuperästä johtuen.  
 



 
 

Vuonna 1976 Englannin Kennelyhdistys hyväksyi bordercollien viralliseksi roduksi neuvotteluissa 
ISDS:n ja Border Collie yhdistyksen kanssa. Tällöin tehtiin Englan-
nissa bordercollielle rotumääritelmä, joka on käytössä FCI maissa. 

Old Hemp ISDS nro 6 

Puhuttaessa show-linjoista tarkoitetaan bordercollieita, joiden 
kanssa harrastetaan näyttelyitä, tottelevaisuuskokeita, agilityä, 
flyballia, palveluskoirakokeita, pelastuskoirakokeita - kaikkea mah-
dollista. Ympäri maailmaa toistuu bordercollieiden osalta selkeä kah-
tiajako: työ- ja show-koirat.  
Yksi rodun erikoispiirteistä on ”eye”, hypnoottinen tuijotus, jolla 

koira saa lampaat liikkeelle ja kääntymään. Bordercollieta kehitettäessä kiinnitettiin huomiota juuri 
”eye”-kykyyn, joka oli tärkeää lampaanpaimennustyössä ja –kokeissa. Vaikka paimenkoirarotutyyppi 
on selvä, bordercollien koko, ulkonäkö ja turkin laatu ovat olleet vähemmän tärkeitä ominaisuuksia ver-
rattuna koiran työskentelyominaisuuksiin. Näihin käyttöominaisuuksiin ja niiden parantamiseen pa-
nostettiin ja panostetaan yhä paimenkoirina työskentelevien bordercollieiden jalostamisessa. Show-lin-
jan koiriensuosion noustessa paimenkoiraominaisuuksien jalostamisenrinnalle ovat nousseet myös ne 
ominaisuudet, joita arvostetaan näyttelyissä, tottelevaisuuskokeissa, agilityssä, flyballissa, palveluskoi-
rakokeissa, pelastuskoirakokeissa  
ja muissa harrastelajeissa. Ensimmäiset bordercolliet tulivat Suomeen 1960-luvunpuolivälissä ja ne tu-
livat nimenomaan työkoiriksi.  
Vuonna 1986 tuotettiin Uudesta-Seelannista näyttelylinjaisia koiria, uros ja narttu, ja vähän myöhem-
min Australiasta samoin. Näiden koirien myötä myös Suomessa tutustuttiin show-linjaisiin bordercol-
lieihin. Suomessakin voidaan bordercollieiden kanta jakaa selvästi kahtia. Toisaalla ovat puhtaat pai-
men- eli työkoirat, jotka ovat lähinnä irlantilaisista ja englantilaisista linjoista, joista pidetään omaa, eril-
listä rekisteriään ja näitä koiria jalostetaan paimennusominaisuuksia korostaen. Toisaalla ovat show-
linjan koirat, joiden jalostusta ja rekisteröintiä valvoo Suomen Kennelliitto. Rotua jalostavien onkin 
syytä panostaa myös show-linjan koirien jalostamisessa työ bordercollielle ominainen paimenkoiran 
luonteen, tyypin ja paimenominaisuuden säilyttämiseen. Voimakkaan jakautumisen vuoksi myös rotu-
tyyppi vaihtelee. On paljon hyvän tyyppisiä koiria jotka silti eroavat selvästi toisistaan. Tämä vaikeuttaa 
varmasti tuomarin arvostelua mutta rodun käyttötarkoituksen muistamalla varmastikin myös tuomari 
voi tehdä ratkaisunsa hyvillä mielin. 

 



 
 

Oikeat keskivahvat luustot, tasapainoinen kaunis tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Sopivan syvät rintakehät. 
Erinomaiset laskeutuvat turkit, mitä molemmilla aivan sopiva määrä. 

 

 

 

Yleisvaikutelma, ominaispiirteet, käyttäytyminen ja luonne  
 
Yleisvaikutelmaltaan bordercollie on kestävä, se on selvä ravaaja tyypin koira. Sen koko rakenne on 
luotu liikkumaan ja tekemään pitkäkestoista raskasta työtä. Bordercollie on tasapainoinen koira, ei ai-
noastaan mittasuhteidensa ja kulmausten tasapainon suhteen, vaan koko koira on tasapainoinen hyvin 
asettuneista korvista hyvin kannettuun häntään saakka. Etuosa ja takaosa ovat tasapainossa toisiinsa 
nähden. Arvosteltaessa bordercollieta sen kestävyys, työkoiramaisuus, energisyys sekä väsymätön lii-
kunta on olennaista. Sen tulee antaa ravata pitkällä remmillä pää alhaalla eikä tiukalla taluttimella pää 
yliryhtiin kiristettynä. Bordercollie on jäntevä ja lihaksikas, ei kuitenkaan bodari, ja terve ilmiasultaan. 
Se on elegantti ollen silti selvästi työkoiran näköinen. Koiraa katseltaessa tulisikin pystyä myöntävästi 
vastaamaan kysymykseen; ´Pystyykö tämä koira työskentelemään väsymättömästi paimenkoirana?´ Jo 
ensi silmäyksellä bordercollie tulee tunnistaa rotunsa edustajaksi. Sukupuolileima on selvä, vaikka koko 



 
 

ero ei olekaan huomattava. Sillä on tasaiset ääriviivat, riittävä massa ja kokoonsa nähden hyvä keski-
vahva luusto joista tuomari voi nähdä urheilullisen rungon ja kyvyn tehokkaaseen liikuntaan. Oikein 
rakentunut, yleisvaikutelmaltaan hyvä koira on mittasuhteiltaan tasapainoinen, sillä on voimakas rinta-
kehä (pyöreähkö ei liian syvä), eturaajat ovat puolet koiran korkeudesta, vahva selkä ja hyvin asettunut 
ja kannettu häntä.  
Bordercollie on alkuperäinen paimenkoira, siinä ei tule olla mitään liioiteltua! Tämä on tärkeää, koska 
rotu on ensisijaisesti työkoira, vaikkei toimisikaan tilalla. Se on sitkeä ja alati ilmaisee energisyyttään ja 
työintoaan. Bordercollie ei missään tilanteessa ole flegmaattinen vaan aina valpas, innostunut ja sosiaa-
linen, silti se osaa myös rauhoittua odottelemaan ilman vikinää ja levottomuutta. Sen tärkein ominai-
suus on koulutettavuus. Älykkäänä rotuna se on lojaali, palveluhaluinen ja oppii helposti. Tätä ei toki 
pysty kehässä arvostelemaan, mutta juuri se tekee tästä rodusta niin erikoisen. Bordercollien tulisi kui-
tenkin osoittaa kiinnostusta myös sitä tutkimaan tulevaa tuomaria kohtaan, vaikka se omaa luontaisen 
paimennustaipumuksen ja voi olla varautunut vieraita kohtaan (ei mielistele) muttei koskaan ole agres-
siivinen taikka arka. Bordercolliesta ei toivota posliinipatsasta, kaunista kuvaa joka on tyhjä sisältä.  
Ongelmana näyttelykehissä näyttäisi olevan: Raskas yleisvaikutelma, matalaraajaisuus. Melko laiska 
olemus tahi toisaalta arka jopa agressiivinen/hermostunut käytös.”Mikään näistä ominaisuuksista ei 
kuulu bordercollielle! Nuoret koirat usein vaikuttavat kehässäkin turhan vilkkailta mutta se on rodulle 
tyypillistä. Vanhetessaan bordercollie oppii olemaan paremmin aloillaan ja hallitsee vilkkautensa pa-
remmin. 

Yleisvaikutelmaltaan hyviä uroksia 

 

 

 

 

Hyvät mittasuhteet  

   
    

Pitkärunkoinen uros, hieman lainehtiva 
turkki 

 

 

 

 

 



 
 

Köyristää hieman lanneosaansa, jyrkkä lan-
tio 

 

 

    

 

Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, 
kaula kauniimmin lapoihin kiinnittynyt 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Yleisvaikutelmaltaan hyviä narttuja  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kaunis narttu, huom. turkki raajoista har-
jattu ylös, luusto näyttää voimakkaammalta  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Hieman lyhyempi runko, hieman niukat 
polvi-ja kinnerkulmaukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Selkä voisi olla suorempi, hieman ilmava, 
hieman lyhyt rintakehä  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
Pitkärunkoinen narttu joka turhan voimakkaasti ta-
kaa kulmautunut. Hieman lyhyempi runko, hieman 

niukat polvi-ja kinnerkulmaukset  
    
    
    
    
    
    
    

                
 
 
PÄÄ 
 
Kallo on litteä, siinä ei tunnusteltaessa ole pyö-
reyttä. Kallon leveys on lähes saman mittainen 
kuin sen pituus. Kuonon mitta on lähes yhtä 
pitkä kuin kallonpituus tai hieman lyhyempi. 
Tänä päivänä kuitenkin kuono on yleisesti ly-
hentynyt ja juuri saman mittainen kuono kuin 
kallo, voi jopa vaikuttaa pitkältä, vaikka se on 

täysin korrekti. Kuonon tulee olla vahva ja ala-
leuan voimakas. Otsapenger on selvä, se ei saa 
sulautua huomaamattomaksi. Kaiken kaikkiaan 
pään tulee antaa symmetrinen ja voimakas vai-
kutelma.  
Bordercollien pään ei tulisi olla liian näätämäi-
nen. Näin voi käydä jos kuono on liian pitkä ja 
hento tai kallo liiankapea. Pään ei myöskään 



 
 

tule antaa massiivista vaikutelmaa, silloin pää 
on taas liian leveä ja kuono liian lyhyt ja paksu. 
Kirsun tulee olla hyvin pigmentoitunut, silti tur-
kin väriin sopiva. Turkin värin voi varmistaa 
kirsun väristä.  
Virheitä 
 
 Silmien tulee näyttää bordercollielle kuuluvaa 
älyä, intoa ja lempeyttä. Ne eivät saa olla liian 
pienet tai liiansuuret/pyöreät, mikä vaikuttaa 
haitallisesti ilmeeseen. Katse ei myöskään saa 
olla pistävä. Myös silmien väri heijastuu turkin 
väristä. Mustilla koirilla on usein myös keski-
ruskeat silmät. Sininen/kirjava silmä on virhe 
muilla väreillä paitsi marmoroituneilla.  
Kaikki korva variaatiot ovat sallittuja, myös eri-
pari korvat. Ainoastaan täysin lupat, sivulla 
roikkuvat korvat eivät ole hyväksytyt, koska ne 
eivät enää ole herkkäliikkeiset. Korvat voidaan 
trimmata siistiksi reunoistaan, mutta se ei ole 

välttämätöntä.  
Hampaat ja purenta on voimakkaat. Hammas- 

puutokset tulisi kirjata arvosteluun. Sekä ylä- 

että  

alapurenta ovat virheellisiä. Huulien tulee olla 

tiiviit. 

Kallon oikeat mittasuhteet ylhäältäpäin kat-

sottuna. Kallonleveys ja pituus ovat lähes yh-

tämittaiset. Kuono on lähes yhtä pitkä kuin 
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Hyvä ilmeisiä päitä, erilaiset hyväksytyt korvavari-

aatiot. 

Urokset 

  

Kaunis ilmeinen uros, hyvät korvat, keskiruskeat silmät 

Pystyt korvat, paljon valkoista päässä 

osa kuin kallo, eteenpäin tait- Sininen uros, silmien väri heijastuu turkinväristä. 

siistityt korvat 
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Hyvä ilmeisiä päitä, erilaiset hyväksytyt korvavariaatiot.  

Nartut 

  

Kaunispäinen tricolour narttu 

eripari korvat, musta väritys päästä antaa ka-

peakuonoisen vaikutelman. Suuret silmät. 

Punainen narttu, silmien väri heijastuu turkin 

väriin, sivulle taittuneet korvat 

Lyhyet pään linjat, turhan raskaspäinen narttu 
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KAULA  
Oikea kaulan pituus on tärkeää. Kaulan tulee olla vahva ja taipuisa. Vain pitkä kaula voi kaartua. Ennen  
kaikkea liian lyhyt niska vaikuttaa etuaskeleen liian lyhyeksi jäävään askelmittaan. Etuasentoiset lavat  
lyhentävät kaulan pituutta. Kaulanahan ei tule olla löysä ja roikkuva.  
 
 
 
RUNKO  
Rungon pituus eturinnasta istuinluun päähän on suhteeltaan noin 9:10, eli koira on selvästi rungoltaan  
korkeuttaan pidempi. Nartut ovat usein hieman pidempiä. Rungon pituutta lisää virheellisesti ylikul-
mautuneisuus tai liian pitkä lanne-osa. Toisaalta rungon mitta lyhenee liikaa jos koira on heikosti kul-
mautunut tai sen lantio on voimakkaasti luisu tai liian lyhyt. Selän tulee olla vahva, suora, kiinteä ja li-
haksikas. Siinä ei saa esiintyä pehmeyttä eikä selkä saa antaa periksi liikkeessä. Selkä ei myöskään saa  
olla jäykkä, vaan selkä painettaessa joustaa hieman. Säkä on selvästi huomattavissa. Lanne on lihaksikas,  
pitkähkö ja hieman kaareva. Lantion tulee olla pitkähkö, hyväasentoinen ja hieman laskeva. Lantion oi-
kea asento on tärkeää jotta koira saa aikaan hyvän voimakkaan taka-askeleen. Mikäli lantio on hyvin 
pysty,  
koira on helposti takakorkea. Silloin koiran on vaikea seistä raajat rungon takana. Se jättää takaraajat 
mielellään alleen ja vaikuttaa heikosti kulmautuneelta, vaikkei sitä olisikaan. Rintakehän tulee olla hyvin 
muodostunut ja kohtuullisen leveä. Kylkiluut ovat kauniisti kaareutuneet ja ulottuvat lähes kyynärpäi-
hin. Rintakehän ei tule olla liian leveä, tynnyrimäinen, mikä aiheuttaa koiralle heikot leveät liikkeet. 
Liian syvä rintakehä saa aikaan raajattoman vaikutelman ja koira vaikuttaa eturaskaalle. Rintakehä ei 
myöskään tule olla liian kapea, mikä vääntää kyynärpäät sisäänpäin ja eturaajat ulospäin. Silloin myös 
liikunta on löysä ja tehoton. Etuosan virhe-asennot myös rasittavat liiaksi etuosaa joka jo muutenkin 
kantaa suurimmanosan koiran painosta. Vatsalinja ei ole ylöspäin vetäytynyt vaan kohoaa linjakkaasti 
kupeita kohti.  
Huomiota tulisi kiinnittää putoaviin selkälinjoihin, lyhyeen/pystyyn lantioon ja liian syviin rintakehiin.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mittasuhteet:  
Kuono on yhtä pitkä kuin kallo tai hieman 

lyhyempi. Runko on selvästi säkäkor-

keutta pitempi. 
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Virheitä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
HÄNTÄ  
 

Lyhyt pysty lantio, korkea heikko kinner-> te-

kee koiran selvästi takakorkeaksi. Koira seisoo 

takaraajat allaan. 

Ylikulmautunut matalaraajainen koira, jolla ai-

van liian laskeva selkälinja. Koiralla nipin na-

pin riittävästi peitinväriä. 
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Häntä on suoran selän suora jatke. Tasapainoisesti ravaava koira laskee häntänsä alas liikkuessaan tai 

korkeintaan nostaa sen vain selän kuvitteelliseksi jatkoksi. Tokihan häntä nousee kun koira innostuu 

mutta sen ei tulisi kiertyä selän päälle. Esitettävän koiran temperamentti vaikuttaa sen tapaan kantaa 

häntäänsä. Hyvin vilkas tahi dominoiva yksilö kohottaa häntänsä herkemmin selän ylle. Hännän kanto 

jakaa tuomareiden mielipiteitä voimakkaasti. Toisten mielestä häntä ei saa lainkaan nousta, toiset taas 

hyväksyvät hännän jopa kaarelle ylös kunhan häntä on tyvestään selän linjan tasalla (niin kutsuttu pai-

menkoiran kaari). Rodun kotimaan tuomarit eivät suosi hännän korkeaa kantoa. 

 

 

Siluettiin on piirretty ravaajakoiralle tyypilliset voimakkaat kulmaukset,  

käytännössä kulmaukset kuitenkin ovat n.100 asteen tuntumassa. Lantio laskee n. 30 asteen kulmassa. 

 

 
ETURAAJAT:  
Eturaajat eivät ole kapea/leveä asentoiset. Raajaluusto on keskivahva ei koskaan raskas/hento.  
Lavat ovat viistot ja voimakaslihaksiset. Lapa ja olkavarsi ovat ravaaja koiralle tyypillisen voimakkaasti  
kulmautuneet, jotta eturaajat saisivat aikaan ulottuvan pitkän etuaskeleen. Hyvin kulmautuneen etu-
osan lapa ja olkavarsi ovat samanmittaiset. Teoriassa puhutaan usein jopa 90 asteen lavan ja olkavarren 
kulmauksesta, mutta käytännössä se on n. sadan asteen tuntumassa.  
Mikäli olkavarsi on liian pysty/lyhyt tai lapa etuasentoinen, jää etuaskel mitaltaan hyvin lyhyeksi. Myös 
bordercollielle paimentaessa tyypillinen etumatala hiipivä asento vaatii hyvin kulmautuneen etuosan 
kestääkseen päiväntyön. Heikko etuosa ei kestä, työn ja koiran painon jakautumista etuosalle tuomaa, 
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rasitusta. Ranteet eivät saa olla löysät tai liian taipuneet. Varpaat ovat 
tiiviit ja hyvin kaareutuneet. Lättätassut tai löysät/pitkät varpaat ovat 
virheelliset. Tassukarvat, välikämmenet ja kintereet trimmataan  
siistiksi.  
 
TAKARAAJAT:  
Reisi on leveä, pitkää lantiota heijastaen, ja lihaksikas. Takaosa on ra-
vaajakoiralle tyypillisen voimakkaasti  
kulmautunut, jotta koira saisi aikaan voimakkaan ja pitkän taka-aske-
leen. Myös polvikulma on lapakulman  
tavoin n. 90-100 asteen kulmassa. Takakulmaukset ovat vakiintuneet 
rotuun paremmin kuin etukulmaukset.  
Takaa katsottuna kintereet ovat suorat. Korkeat/toisiaan kohti käänty-
neet ´lehmänkintereet´ tai  
ulospäin kääntyneet kintereet ovat virhe asentoiset ja heikentävät ta-
kaosan liikuntaa. Kaikki löysyys tai  
jäykkyys kintereissä on epätervettä. Korkea kinner rasittaa kohtuutto-
masti selkää mikä taasen heikentää raajaluustoon koiran kykyä liikkua 
ja tehdä työtä joka vaati nopeita suunnamuutoksia. Matala kinner on 
aina liikkeessä tehokkaampi. Jos polvikulma taas on suorahko tai lantio liian lyhyt tai jyrkäkoira  
ei pysty liikkumaan pitkällä työntävällä taka-askeleella. Samalla koira usein seisoo raajat allaan ja on 
kauttaaltaan epätasapainossa myös liikkuessaan. Takaosan ei myöskään tulisi olla kauttaaltaan liian ah-
das.  
Koiran tulisi olla tasapainoisesti kulmautunut, edessä ja takana saman verran kulmia, saavuttaakseen-
tasapainoisen liikkeen. Matala/ korkearaajaisuus ei paranna työkykyä. Matalaraajaisuudesta on haittaa 
rodun alkuperäiselle käyttötarkoitukselle. Oikea raajakorkeus saadaan kun koiran  
kyynärpää on puolessa välissä koiran säkäkorkeutta.Huomiota tulisi kiinnittää heikkoihin etukulmauk-
siin ja liian heikkoon/raskaaseen 
 
 

LIIKKEET  

Liikunta on bordercollien arvostelun tärkein osa!  
Liikkuessa koiran rakenteelliset puutteet tai taitavalla esityksellä 
peitetyt virheet paljastuvat. Bordercollie liikkuu kuin varkain, vä-
symättömällä  
pitkällä askeleella. Sen koko rakenne antaa sille sen ominaisen ky-
vyn liikkua matalana ja kestävästi. Tuleehan sen pystyä työskente-
lemään pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
että ravi putoaisi eteen vaan liikkuessa koiralla on aina voimakas 
taka-askel (drive, jota voi kuvata esim. sanalla liikkeellepaneva).  
Liian eturaskas koira ei ole kestävä paimen. Ei tule sekoittaa koiran 
paimennus asentoa liikkumiseen kehässä. Esittäjän tulee huomi-
oida bc:n tapa liikkua ja antaa sen ravata vapaasti pää alhaalla. 
Yliryhtiin vedetty koira liikkuu virheellisesti eikä saa aikaan pitkää 
etuaskelta. Esittäjät usein esittävät bordercollien liian nopealla 
vauhdilla. Kyseessä ei ole kilpailu kuka koirista juoksee nopeimmin 
vaan kenellä on paras liikunta. Tuomari voikin pyytää esittämään 
koiraa hitaassa ravissa/ käynnissä. Tasapainoisesti rakentunut ja 
hyvän Driven omaava koira liikkuu tehokkaasti myös hitaassa liik-
keessä.  

Liikerata on suora edestä ja takaa. Kuvissa 

hitaassa ravissa. Raajat eivät juuri nouse 

ylös maasta. 
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Edestäpäin katsottuna liikunta on suoraa ilman lapojen, kyynärien 
tai ranteiden löysyyttä. Takaa katsottuna sekä etu- että takaosa 
työntyvät eteenpäin voimakkaasti. Kintereet eivät ole ahtaat tai ul-
konevat. Selkä  
pysyy vakaana liikkeen ajan ja koira etenee yhtä uraa nopealla tem-
polla.  
Myös hitaassa ravissa liikkeen tulee olla tasapainoista, joustavaa ja  
etenevää.  
Virheellisiä liikkumistapoja on mm. peitsaus, mikä usein johtuu 
mittasuhde virheistä. Peitsaus rasittaa selkää . Samoin kahdella 
uralla vinossa liikkuminen ei ole toivottavaa. Se voi johtua suorasta 
etuosasta yhdistettynä hyviin takakulmiin. Edellä mainittujen kul-
mauksien heikkouksien myötä tulevat liian lyhyet tai liian korke-
alle nousevat liikkeet. Eturaskas koira puolestaan liikkuu pitkällä 
etuaskeleella mutta takaraajat ”rullaavat” perässä lyhyem-
mällä askeleella. Liikkuessaan bordercollien tulee antaa ener-
ginen vaikutelma.  
Sen ei tule lönkytellä. Nykyään näkyy myös koiria joiden ta-
karaajat nousevat liikkeessä liian korkealle takapotkun ai-
kana. Bordercollien liikunta on aina matalaa, mahdollisem-
man vähäisellä raajojen nostolla! 
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Normaali reippaassa koiran esittämisvauhdissa koira laskee päänsä selän tasolle, häntä kan-

netaan alhaalla. 
Koira astuu yhtä pitkää askelta sekä etu- että takaraajoilla. 

 

 

 
Nopeassa ravissa raajat astuvat ristiin, mutta askel on matala eikä nouse korkealle maasta. 

 
 
 
Etuaskeleen mitta on lyhyt. Taka-askel 
nousee turhan korkealle. Lyhyt häntä.  
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iikkuessaan Bordercollie laskee päänsä selän tasolle, usein alemmaskin, tällöin takaosa voi olla 
liikkuessa hieman korkeammalla. Askelmitta on silti pitkä edestä ja takaa. 
 

 
 
 
Lyhytkarvainen bordercol-
lie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KARVAPEITE  
Lyhytkarvainen tai kohtalaisen pitkäkarvainen ja runsas karvapeite silti liioittelematon. Bor-
dercollie ei tarvitse  
liiallisen pitkää, runsasta ja puuhkamaista turkkia, vaikka se lisääkin näyttävyyttä. Eihän ole 
tarkoitus että koira tulee maastosta työstään aluskasvillisuus mukanaan. Karvapeitteen tulee 
olla luonnollisesti laskeutuva ja rasvainen, eikä sitä tulisi pestä liian usein. Turkin tulee olla 
säänkestävä ja suojata ihoa mahdollisilta raapeilta yms. Säänkestävyys kärsii jos turkki on liian 
pehmeä ja/tai kihara. Pienet laineet eivät vielä tee turkkia pehmeäksi. Alusvilla on tiheä muttei 
saa näkyä peitinkarvan läpi.  
 

KOKO  
Uroksen ihanne korkeudeksi rotumääritelmä kertoo 53 cm, narttu hieman pienempi. Tällöin 
voisi nartun ihanne korkeus olla 50 cm. Suhteutettuna korkeudet voisi silloin määritellä nartun 
alarajan olevan 47 cm ja uroksen ylärajan olevan 56 cm. Pieni koko on rodussa suurempi on-
gelma kuin suuri koko. Pienet ja suuret koirat toivotaan mitattavan ja koko merkittävän arvos-
telulomakkeeseen.  

 
VIRHEET  
Valkovoittoinen väri on virhe. Myös sininen/ kirjava silmä/silmät muilla väreillä paitsi merlellä 
on virhe. 
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HARJOITUS  
Vertaa kuvien koiria ja niiden virheitä? 
 

 
 
 
YHTEENVETO  
 
Bordercollien arvostelussa ensisijaisesti tulisi kiinnittää huomiota;  
 

 pystyykö tämä koira väsymättömään työhön?  
 

 elinvoimainen ja vilkas olemus ei arka eikä agressiivinen käytös  
 

 luonnollinen työkoira rotu ilman mitään liioittelua  
 

 mittasuhteiltaan selvästi korkeuttaan pidempi, ei matalaraajainen  
 

 tasapainoisesti, hyvin kulmautunut tyypillinen ravaaja  
 

 arvostelussa tulisi erityisesti painottaa liikkeitä: liikkuu pitkällä matalalla askeleella no-
pealla tempolla, suoraa myös edestä ja takaa katsottuna.  

 
 kestävänä ravaajana rotu on lihaksikas ja jäntevä, ei lihava eikä löysä  

 
 kantaa päänsä ja häntänsä alhaalla liikkuessaan (mikäli bc esitetään kireällä remmillä 

voi esittäjää huomauttaaasiasta ja pyytää tätä antamaan koiralle mahdollisuuden laskea 
päänsä)  

 
 askelpituus näkyy myös käynnissä, bordercollieta ei kilpa juoksuteta kehässä.  

 
 bordercollie ei ole turkkirotu, sitä ei tarvitse puunata näyttelyyn, hoidettu turkki ja siis-

tityt tassut riittävät  
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 kaikki värit paitsi valkovoittoinen ovat sallittuja, myös valkoiset läiskät/viirut peitinkar-
van keskellä on sallittu.  

 
 
Edellisen sivun tehtävän kuvat ovat samasta koirasta eri puolita kuvattuna. Huomasitko kuinka 
paljon väritys vaikuttaa arvioon koirasta? 
 
 
 
 

VÄRIT 
 
Mustavalkoinen 
 

Kuvaaja: Outi Heikkilä-Toni 

 

 

 

 

Kuvaaja: Iris Kieme
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Punavalkoinen/ruskeavalkoinen (bb) 

 

 

val-
koiset 
läis-
kät 
pei-
tin-
kar-

vassa 
sal-

littu 
 

 
 
punavalkoinen (ee)  
 
 

kuvaaja:Outi Heikkilä-Toni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
sinivalkoinen  
 

 
 
 
kuvaaja: Petri Mälkki  
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punatricolour  
   

  
kuvaaja: Jessica 
Ristimäki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
sinitricolour  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
sinimerle  
kuvaaja: Hannu Ekblom  
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punamerle  
kuvaaja: Hanne Oikarinen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

brindle  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
mottled, täplittynyt  
kuvaaja : Seija Vahtera  

 

 
 
 



146 
 

virheellinen väri, valkoinen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Työssä ja harrastuksissa 

 
kuvaaja: Hanna-Mari Laitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
kuvaaja: Ella Lamusuo 
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  kuvaaja: Tuula Helle  
   
 
 
 
 
 
 
Kuvat: Outi Heikkilä-Toni  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
kuvaaja: Hanna Seppä 
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kuvaaja: Hanna Keskitalo  


