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1 YHTEENVETO  

Bernhardinkoira kuuluu koiramaailman jättiläisiin. Sveitsiläistä alkuperää oleva rotu kuuluu FCI:n roturyh-

mään 2 (pinseri- ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat) ja sen alkuperäinen käyt-

tötarkoitus on ollut toimia apulaisena arjessa sekä vahtikoirana. Vasta myöhemmin bernhardinkoiria on käy-

tetty apuna sekä pelastustehtävissä että kantoapuna talvihangilla. Nykypäivänä bernhardinkoira on seura-

koira, vahtikoira sekä harrastuskoira. Rodussa on kaksi eri karvamuunnosta: lyhytkarvainen (kaksinkertainen 

karvapeite) ja pitkäkarvainen. Molemmat muunnokset ovat huomattavan kookkaita ja niillä on vaikuttava 

yleisvaikutelma; niillä on sopusuhtainen, voimakas, tiivis ja lihaksikas runko, mahtava pää ja tarkkaavainen 

ilme. Luonteeltaan bernhardinkoirat ovat ystävällisiä ja valppaita, temperamentti vaihtelee rauhallisesta eloi-

saan. 

Bernhardinkoirien lonkkanivelterveys on parantunut selvästi 90-luvulta PEVISA-ohjelman ansiosta. Tätä ku-

vataan tarkemmin kappaleessa 5.1.1. Kyynärnivelterveyttä kuvataan tarkemmin kohdassa 5.1.2. Silmätutki-

mukset ovat olleet suosituksena. Tutkimuksissa on todettu muutamia kaihiesiintymiä. Rotukohtaiset erityis-

ohjeet (RKO) ja rotumääritelmän täsmentäminen edesauttavat kiinnittämään silmäterveyden osalta huo-

miota luomivaon muotoon (makroblepharon) sekä luomenkiertymiin (entropium, ektropium). Selkäkuvauk-

set ovat lisääntyneet vapaaehtoiseen tiedonhankintaan liittyen edellisen jalostuksen tavoiteohjelman loppu-

puolelta alkaen. 2019 alusta pentujen vanhempien spondyloosilausunto on edellytys rotujärjestön hyväksy-

mälle yhdistelmälle. Sydämen auskultointitutkimuksia on 2010 jälkeen tehty bernhardinkoirille, mutta mah-

dollista rodulla esiintyvää sydänsairautta, dilatoivaa kardiomyopatiaa (DCM) ei sydämen kuuntelututkimuk-

sessa voida havaita. Suositus onkin, että sydäntutkimuksena käytetään vain dopplerultrausmenetelmää. 

2019 alusta jalostustietojärjestelmään ei bernhardinkoiralle enää tallenneta auskultointitulosta muun, kuin 

sydänultrauksen yhteydessä tehtynä. Polvia on myös 2010 jälkeen tutkittu, mutta niissä ei rodulla näytä esiin-

tyvän ongelmia. Epilepsian ja munuaissairauksien esiintyvyyttä on seurattava tarkasti, sillä se ei saa lisääntyä 

rodussa. Keinona estää epilepsian ja munuaissairauksien lisääntyminen on terveys- ja kuolinsyykyselyt, sekä 

avoin tiedonanto mahdollisista riskeistä suunnitelluissa jalostusyhdistelmissä. 

Bernhardinkoirien luonteen ja persoonan on oltava rodulle ominainen, eli koiran tulee käyttäytyä ihmisen 

seurana elääkseen tasapainoisesti ja rauhallisesti. Suurikokoisena koirana vahtitaipumusten, arkuuden, epä-

varmuuden tai jopa vihaisuuden esiintyminen rodussa on estettävä. Nykypäivänä bernhardinkoiran käyttö-

tarkoitus seurakoirana edellyttää sopeutuvaa, ystävällistä ja ihmisille suopeaa luonnetta. Pihavahdin virkaa 

toimittaessaan haukahtelu tai haukkuminen, kumea sellainen, on rodun historiasta kumpuavaa, jolla bern-

hardinkoira ilmaisee esim. saapuvista vieraista, havaitsemistaan tapahtumista, tervehtiäkseen tai ilmoittaak-

seen itsestään. Vihaisuus ei kuitenkaan ole hyväksyttävää missään olosuhteissa. 
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Jalostuksen tavoitteena on terveyden, tasapainoisen luonteen ja käyttäytymisen sekä rodulle tyypillisen ole-

muksen säilyttäminen.  

2 RODUN TAUSTA  

2.1 RODUN ALKUPERÄ 

Bernhardinkoirien kirjoitettu historia alkanee vuodesta 962 jKr., jolloin rikkaan paronin poika Bernhard de 

Menthon rakennutti Sveitsin ja Italian rajalle luostarin suojaksi ja turvaksi matkaajille. Vuonna 1555 raivoisa 

tulipalo tuhosi luostarin lähes täydellisesti, jolloin kaikki tiedot mahdollisesta koirien käyttämisestä luosta-

rin munkkien apuna hävisivät. 

Ensimmäinen kuva alppimastiffista, kuten bernhardinkoiraa tuolloin nimitettiin, on Salvator Rosan piirustus 

vuodelta 1695. Ensimmäinen kirjoitettu kuvaus luostarin koirista on vuodelta 1707. Tällöin priori Ballalu mai-

nitsee, että vuonna 1700 kaniikki Camos teetätti laitteen, johon pani koiran pyörittämään paistinvarrasta. 

Aluksi koirat olivat lähinnä apuna arkisissa askareissa ja toimivat myös vahtikoirina. Vasta myöhemmin mat-

kaajien kertomuksissa koirat auttavat munkkeja pelastustehtävissä. Bernhardinkoirat kuvailtiin tuolloin epä-

tavallisen suuriksi koiriksi, joilla oli lyhyt, tuuhea turkki ja vahvat, pitkät raajat sekä erinomainen hajuaisti ja 

kyky vaistota lumivyöryt, joita Alpeilla saattoi syntyä aivan yllättäen. Väritykseltään koirat olivat lähes valkoi-

sia, myöhemmin ruskeasta väristä tuli vallitseva. Pääasiallinen koirien tehtävä oli talvella pitää polut auki 

luostarista alppimajoille sekä toimia tavaroiden kantajina ja vetäjinä. 

    

Bernhardinkoiria työssään 

  



 

 

 
 

Bernhardinkoirayhdistys ry. – Jalostuksen tavoiteohjelma JTO - 6 

2.2 RODUN KEHITYS NYKYISEEN MUOTOONSA  

Kuuluisin ja tunnetuin luostarin koirista oli Barry I vom Grossen St. Bernhard (1800–1814), jonka kerrotaan 

pelastaneen noin 40 ihmisen hengen. Koska luostarin koirapopulaatio oli hyvin suljettu syrjäisen ja vaikea-

kulkuisen sijaintinsa vuoksi, alkoi sukusiitos pian rappeuttaa koiria. Munkit alkoivat risteyttää koiriinsa sekä 

newfoundlandinkoiria että pyreneittenkoiria. Näin syntyi bernhardinkoiran pitkäkarvainen muunnos. Työ-

koiriksi näistä pitkäkarvaisista yksilöistä ei ollut, sillä lumi paakkuuntui lujasti turkkiin vaikeuttaen koirien 

työskentelyä Alppien lumisissa sääoloissa. Munkit lahjoittivat pitkäkarvaiset pois ja jatkoivat lyhytkarvais-

ten, työhön sopivampien koirien jalostusta. 

Luostarin ulkopuolella alkuperäistyyppisiä bernhardinkoiria kasvatti herra Heinrich Schumacher (1831–

1903). Hänen päämääränään oli jalostaa Barryn kaltaisia koiria niin ulkomuodoltaan kuin luonteeltaankin. 

Siinä hän myös onnistui. Samoihin aikoihin pitkäkarvainen rotumuunnos oli tullut maailmalla äärettömän 

suosituksi seurakoiraksi. Tyyppi poikkesi alkuperäisestä luostarikoirasta suuresti. Nämä pitkäkarvaiset olivat 

raskaspäisiä, rungoltaan tanakampia eivätkä yhtä eläväisiä ja toimeliaita kuin lyhytkarvaiset. Herra Schu-

macher ei voinut hyväksyä tätä muotivirtauksen aikaansaamaa rotutyyppiä vaan lahjoitti koiransa pois. Näillä 

koirilla jalostusta jatkoivat mm. herrat Carl Steiner, kennel von Rigi sekä Fritz Bloch, kennel von Biel. Vuonna 

1887 hyväksyttiin Sveitsissä bernhardinkoirien rotumääritelmä. Sitä laadittaessa olivat esikuvina sekä luosta-

rin että Schumacherin koirat. Kaikkia tyydyttävänä kompromissiratkaisuna hyväksyttiin myös bernhardinkoi-

ran pitkä karvanlaatu. 

Bernhardinkoirien huippuajanjakso oli 1920–1940, ns. Die Goldene Ära. Tuon ajan kasvattajat saivat aikaan 

bernhardinkoiria, joiden kaltaisia ei enää toisen maailmansodan jälkeen ole nähty. Bernhardinkoirien yleis-

tyessä 1960-luvulla alkoi rodusta selvästi erottua neljä eri tyyppiä: sveitsiläinen, saksalainen, englantilainen 

sekä amerikkalainen tyyppi. Näistä englantilainen ja amerikkalainen poikkeavat selvästi FCI:n hyväksymästä 

bernhardinkoirien rotumääritelmästä. 

 

Pitkä- ja lyhytkarvainen bernhardinkoira eroavat karvanlaadultaan selvästi 
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2.3 SUKULAISRODUT, JOIDEN KANSSA ON YHTEINEN KEHITYSHISTORIA  

Bernhardinkoirien esi-isinä kirjallisuus mainitsee useimmiten Rooman vallan aikaiset sotakoirat sekä tiibetin-

mastiffin. Nämä ovat ns. yleisiä olettamuksia rodun synnystä. Mitään varmoja todisteita esi-isistä ei ole löy-

tynyt. Pitkäkarvaisen rotumuunnos on aikaansaatu luostarissa munkkien risteyttäessä omaa hyvin suljettua 

koirapopulaatiotaan newfoundlandinkoiraan sekä pyreneittenkoiraan. 

2.4 ENSIMMÄISET KOIRAT SUOMESSA, KOIRAMÄÄRÄN KEHITYS  

Suomessa bernhardinkoiria on ollut jo 1900-luvun alusta asti. Varsinainen kasvatustyö alkoi kuitenkin vasta 

toisen maailmansodan jälkeen. Rodun alkuajan maineikkain kasvattaja oli neiti Ester Grönroos, jonka Bellros-

kennelin kasvateista monet tulivat valioiksi. Hänen tunnetuin koiransa oli Englannista vuonna 1951 tuotu 

uros Snowband Invader. Muita tuon ajan kasvattajia oli mm. emäntä Anni Haarla, kennel Haelan, jonka mai-

neikkain koira oli v. 1963 Saksasta tuotu uros Orlando v. Brentano-Schloss. 1970-luvulle tultaessa rodun suo-

sio alkoi huimasti nousta. Huippu saavutettiin vuosina 1989–1994. Tuona aikana rekisteröitiin bernhardin-

koiria ennätykselliset 3014 yksilöä. 2000-luvun alkuvuosina suosio romahti. Vuotuiset rekisteröintimäärät jäi-

vät jopa alle sadan. 

 

Bellros Jokeri n. vuodelta 1975 
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3 JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA  

3.1 NYKYINEN ROTUA HARRASTAVA YHDISTYS/JÄRJESTÖ JA AIEMMAT ROTUJÄRJESTÖT 

Bernhardinkoiraharrastajat toimivat Suomen seura- ja kääpiökoirakoirayhdistyksessä alajaostona vuodesta 

1973 lähtien. Toimittuaan alajaostona perustettiin Bernhardinkoirayhdistys ry vuonna 1975, jolloin se hyväk-

syttiin rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Rotujärjestöoikeudet yhdistys sai vuonna 1986. Yhdistyksen halli-

tukseen kuuluvat vuosikokouksessa kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, kuusi jä-

sentä ja kaksi varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimintavuosi 

alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavan vuoden vuosikokouksen päivämäärään.  

3.2 ROTUA HARRASTAVAN YHDISTYKSEN TAI JÄRJESTÖN JÄSENMÄÄRÄ JA SEN KEHITYS  

Jäsenmäärä on kehittynyt suhteessa rekisteröinteihin. Alkuvuosina jäseniä oli alle sata, suurimmillaan jäsen-

määrä oli 1990-luvun alussa, jolloin rekisteröintejä oli yli 500 vuodessa. Parhaimmillaan on jäseniä ollut liki 

800, mutta 2000-luvulla määrä on pysytellyt 300–400 jäsenessä. Vuoden 2018 lopussa jäsenmäärä oli hieman 

yli 200. 

3.3 JALOSTUSORGANISAATION RAKENNE JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT 

Bernhardinkoirayhdistyksen jalostustoimikunta koostuu neljästä varsinaisesta ja yhdestä varajäsenestä. Yh-

den heistä tulee olla myös yhdistyksen hallituksen jäsen. Jalostustoimikunnan toimikausi alkaa vuosikokous-

päivästä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua vuosikokouspäivään. Rotujärjestön jalostustoimikunnan tehtävä 

on ennen kaikkea kerätä tietoa rodusta ja tiedottaa edelleen jäsenistölle mm. jäsenlehden ja erilaisten kou-

lutustapahtumien avulla. Jalostusneuvontaa toimikunta antaa myös, vaikkakin kasvattaja ottaa viime kädessä 

aina itse vastuun toteutuneista yhdistelmistä. Jalostustoimikunta pyrkii neuvonnallaan kasvattamaan rodun 

tehollista populaatiokokoa sekä kannustuksellaan saattaa koiranomistajat tutkituttamaan yhä enemmän yk-

silöitä sairauksien varalta. 

Keskeisimmät tehtävät jalostustoimikunnassa: 

• jakaa terveystietoutta neuvoo ja opastaa kaikessa jalostukseen liittyvässä 

• tarkastaa jalostusyhdistelmät 

• vastata jalostusneuvontapyyntöihin 

• kerätä tietoja toteutuneista jalostusyhdistelmistä 
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• järjestää tarvittaessa jalostustarkastuksia 

• laatia vuosittain jalostustoimikunnan toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja vuosibudjetti 

yleiskokoukselle 

• osallistua vastuualuettaan käsitteleviin koulutuksiin 

• toimia pentuvälittäjän kanssa yhteistyössä 

• huolehtia jalostuksen tavoiteohjelman päivittämisestä 

4 RODUN NYKYTILANNE  

Tässä luvussa kuvataan bernhardinkoiran jalostuksellista nykytilannetta Suomessa. Aluksi käsitellään popu-

laation rakennetta ja jalostuspohjan laajuutta. Seuraavaksi keskitytään käyttöominaisuuksiin, luonteeseen ja 

käyttäytymiseen. Terveys- ja lisääntymisasioiden jälkeen kuvataan rodun ulkomuototilannetta. Analyysit ja 

johtopäätökset perustuvat Suomen Kennelliiton tietokannoista ja Bernhardinkoirayhdistys ry:stä löytyvään 

aineistoon. 

4.1 POPULAATION RAKENNE JA JALOSTUSPOHJA  

Populaation koolla ja rakenteella tarkoitetaan Suomessa asuvien bernhardinkoirien määrää, niiden keskinäi-

siä sukulaisuussuhteita ja sitä, onko jokin suku enemmän edustettuna kannassamme kuin jokin toinen. Po-

pulaation kokoon vaikuttavat kasvattajien ja heidän tuottamiensa pentueiden määrä, mutta myös kasvatta-

jien päättämät jalostusyhdistelmät sekä maahan tuotettujen tuontikoirien sukulaisuusasteet maassamme 

oleviin sukulinjoihin. Myös kansainvälinen jalostusyhteistyö ja tuontikoirien jalostuskäyttö vaikuttavat bern-

hardinkoirien populaation rakenteeseen Suomessa. Suomessa pyritään välttämään tiukkoja linjasiitoksia, 

koska geenipoolin kaventuessa maailmanlaajuisesti niiden haitalliset vaikutukset terveyteen ja luonteeseen 

ovat tulleet kasvattajien tietoisuuteen.  

4.2 PERINNÖLLINEN MONIMUOTOISUUS 

Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhutaan myös 

jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa 

samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä 

elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää 

myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, au-

toimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien 

välillä on perinnöllistä vaihtelua. 
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Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja sukulin-

joista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden liian suuret 

jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko rotuun, jolloin josta-

kin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää 

jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. Jalostukseen tulisi käyttää koiria tasaisesti rodun kaikista 

sukulinjoista. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioi-

den se rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentue-

koko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista. 

Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa ro-

duissa enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. 

Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhem-

pana useammalle kuin 20-50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla kor-

keintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. 

Lähde: MMT Katariina Mäki 

4.3 BERNHARDINKOIRIEN JALOSTUSPOHJA SUOMESSA 

Bernhardinkoirien rekisteröintimäärät ovat olleet maltilliset, lukuun ottamatta 90-lukua, jolloin rodun rekis-

teröinnit olivat huipussaan. Kuvaavinta on vertailla kymmenen vuoden sisällä tapahtunutta muutosta: 

vuonna 1992 rekisteröitiin 573 bernhardinkoiraa, lisäksi 6 tuontia. Vain 10 vuotta myöhemmin, vuonna 2002, 

bernhardinkoiria rekisteröitiin 55 ja lisäksi yksi tuonti. Rekisteröintimäärien kasvu sattui samaan ajankohtaan, 

kun kautta maailman erittäin suuren suosion saavuttaneet Beethoven-elokuvat tulivat elokuvateattereihin 

ja televisioon. Voi vain spekuloida, innoittiko elokuvajulkisuus sekä joitain kasvattajia että kasvoiko rodun 

kysyntä mediavälitteisesti. Sittemmin vuosirekisteröintimäärät ovat 2000-luvulla olleet 100 rekisteröidyn 

pennun molemmin puolin. Bernhardinkoirapentua etsivä yleensä löytää sopivan pennun melko helposti, eikä 

kasvattajille jää nykyisillä rekisteröintimäärillä pentuja myymättä.  

Bernhardinkoira ei ole Suomessa ole jakautunut erillisiksi käyttö- ja näyttelylinjoiksi. Rodulla on kuitenkin 

isoja tyyppieroja johtuen eri maiden erilaisista rotumääritelmistä. Rodun yksilöitä on tuotu Suomeen lähes 

kaikista eri rotutyyppivariaatioista, jolloin yksilöiden välillä on huomattaviakin eroja ominaisuuksiensa suh-

teen, mutta ei kuitenkaan populaatiotasolla, koska populaation koko on maailmanlaajuisesti suppea ja samat 

sukulaisuussuhteet näyttäytyvät eri rotutyyppien käyttämisestä huolimatta. 
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2018 2017 2016 2015 2014

Pennut, kotimaiset 83 96 42 84 62

Tuonnit 17 21 15 21 16

Rekisteröinnit yht. 100 117 57 105 78

Pentueet 13 14 8 13 10

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

Kasvattajat 12 13 6 13 8

Kaikki 12 14 7 13 8

Kotimaiset 6 5 2 7 5

Tuonnit 3 2 1 2 2

Ulkomaiset 3 7 4 4 1

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 9 kk 3 v 10 kk 3 v 3 kk 4 v 9 kk 3 v 9 kk

Kaikki 13 14 8 13 10

Kotimaiset 5 10 6 10 9

Tuonnit 8 4 2 3 1

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 3 kk 3 v 2 kk 3 v 11 kk 3 v 5 kk 3 v 8 kk

Isoisät 20 23 13 22 14

Isoäidit 21 25 14 23 16

Sukusiitosprosentti 0,45 % 1,03 % 1,19 % 1,62 % 2,19 %

Jalostukseen käytetyt eri urokset

Jalostukseen käytetyt eri nartut

Vuositilasto - rekisteröinnit 2014-2018                         Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 5.1.2019

2013 2012 2011 2010 2009

Pennut, kotimaiset 100 115 112 142 96

Tuonnit 8 11 15 19 17

Rekisteröinnit yht. 108 126 127 161 113

Pentueet 14 14 19 23 14

Pentuekoko 7,1 8,2 5,9 6,2 6,9

Kasvattajat 12 12 17 19 11

Kaikki 12 11 16 17 9

Kotimaiset 9 10 9 10 4

Tuonnit 3 0 3 3 1

Ulkomaiset 0 1 4 4 4

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 3 kk 4 v 10 kk 3 v 6 kk 3 v 10 kk 3 v 2 kk

Kaikki 14 14 19 21 14

Kotimaiset 11 12 14 12 9

Tuonnit 3 2 5 9 5

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 5 kk 4 v 4 v 4 kk 3 v 2 kk 3 v 1 kk

Isoisät 19 14 22 26 22

Isoäidit 20 18 29 31 23

Sukusiitosprosentti 1,18 % 2,01 % 0,71 % 1,04 % 0,52 %

Jalostukseen käytetyt eri urokset

Jalostukseen käytetyt eri nartut

Vuositilasto - rekisteröinnit 2009-2013                         Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 5.1.2019
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Taulukko 1. Vuositilasto – rekisteröinnit. Tähän taulukkoon on kerätty vuosien 2004-2018 Suomessa rekisteröityjen pentujen ja 

tuontikoirien määrät. Lisäksi on laskettu syntyneiden pentueiden keskikoko sekä eri kasvattajien määrä. Samasta taulukosta sel-

viää käytettyjen urosten ja narttujen määrä. Taulukossa verrataan, kuinka paljon jalostuksessa käytetään kotimaisia - ja tuonti-

koiria ja minkä ikäisenä koiria käytetään keskimääräisesti jalostukseen. Lisäksi taulukkoon on kerätty lukumääräinen tieto, kuinka 

monta eri isoisää ja -äitiä on vaikuttanut kyseisen vuoden jalostukseen. Lopuksi taulukkoon on kerätty sukusiitosprosenttien kes-

kiarvo. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 5.1.2019. 

4.3.1 TUONNIT 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana bernhardinkoirien tuontimäärät ovat pysyneet melko tasaisina vaihdel-

len 8 ja 21 tuontikoiran välillä, keskiarvon ollessa 16 tuontikoiraa per vuosi. Koiria on tuotu pääsääntöisesti 

Pohjoismaista, Baltian maista, Venäjältä sekä Keski-Euroopasta. Eniten koiria on tuotu Virosta (41 kpl). On 

kuitenkin huomattavaa, että varsinkin Virosta tuotujen koirien takaa löytyy paljon sellaisia sukuja, joista Suo-

men kanta tällä hetkellä pääsääntöisesti koostuu. Uutta verta on vaikeaa löytää edes tuontikoirien takaa. 

  

2008 2007 2006 2005 2004

Pennut, kotimaiset 90 94 121 64 113

Tuonnit 23 11 6 17 13

Rekisteröinnit yht. 113 105 127 81 126

Pentueet 12 13 17 10 17

Pentuekoko 7,5 7,2 7,1 6,4 6,6

Kasvattajat 10 10 16 8 14

Kaikki 9 11 15 8 11

Kotimaiset 3 6 8 3 8

Tuonnit 2 2 5 2 3

Ulkomaiset 4 3 2 3 0

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 1 kk 4 v 4 kk 3 v 7 kk 3 v 11 kk 4 v 6 kk

Kaikki 12 13 17 10 17

Kotimaiset 10 7 9 8 14

Tuonnit 2 6 8 2 3

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 6 kk 3 v 11 kk 3 v 8 kk 3 v 3 kk 3 v 8 kk

Isoisät 17 22 29 16 21

Isoäidit 18 23 29 16 24

Sukusiitosprosentti 0,88 % 0,65 % 1,09 % 2,61 % 1,84 %

Jalostukseen käytetyt eri urokset

Jalostukseen käytetyt eri nartut

Vuositilasto - rekisteröinnit 2004-2008                         Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 5.1.2019



 

 

 
 

Bernhardinkoirayhdistys ry. – Jalostuksen tavoiteohjelma JTO - 13 

Tuontikoirien tuontimaat  

vuosina 2009-2018 

    

Viro 41 

Norja 19 

Ruotsi 18 

Latvia 11 

Venäjä  9 

Puola 7 

Tsekki 5 

Ranska 5 

Sveitsi 3 

Saksa 3 

Alankomaat 2 

Romania 2 

Belgia 2 

Slovenia  2 

Unkari 1 

Portugali  1 

Liettua 1 

Ukraina 1 

Serbia 1 

Itävalta 1 

Tanska 1 

Taulukko 2. Bernhardinkoirien tuontimaat vuosina 2009-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 27.3.2019. 
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Alla olevassa taulukossa on kuvattu tuontikoirien suhdetta verrattuna pentuerekisteröinteihin vuosina 2004-

2018. Vaikka rekisteröinneissä on vuosittain havaittavissa hienoista muutosta, on tuontikoirien määrä pysy-

nyt melko tasaisena.  

Kuvio 1. Bernhardinkoirien rekisteröinnit ja tuontikoirat suhteutettuna toisiinsa vuosina 2004-2018. Lähde: SKL:n jalostustieto-

järjestelmä 5.1.2019. 

4.3.2 LYHYT- JA PITKÄKARVAISTEN REKISTERÖINNIT 

Pitkäkarvaisia bernhardinkoiria on pääsääntöisesti kautta aikojen rekisteröity Suomessa enemmän kuin ly-

hytkarvaisia. Ensimmäisen kerran vuonna 2009 pitkäkarvaisten rekisteröinti romahti hetkellisesti ja lyhyt-

karvaisia rekisteröitiin enemmän. Sen jälkeen lyhytkarvaisten rekisteröinnit ovat olleet nousussa pitkäkar-

vaisiin verrattuna.  
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Kuvio 2. Lyhyt- ja pitkäkarvaisten bernhardinkoirien rekisteröinnit suhteutettuna toisiinsa vuosina 2004-2018. Lähde: SKL:n jalos-

tustietojärjestelmä 5.1.2019. 

4.3.3  SUKUPOLVIEN VÄLINEN AIKA 

Jalostuskäytön ikä eli sukupolvien välinen aika on kriittisesti arvioitava asia perinnöllisten sairauksien kan-

nalta. Monet koirilla esiintyvät perinnölliset sairaudet puhkeavat vasta 3-6 vuoden iässä, joten kovin nuorien 

koirien jalostuskäyttö mahdollistaa sen, että koira lisääntyy vielä ollessaan terve ja jokin sairaus, esim. epi-

lepsia, puhkeaa vasta myöhemmin. Bernhardinkoirilla sekä urosten että narttujen jalostuskäytön ikä on py-

synyt melko tasaisena viimeisten kymmenen vuoden aikana. Uroksen keskimääräinen jalostuskäytön ikä on 

3 vuotta 8 kuukautta ja narttujen 3 vuotta 5 kuukautta.  

 

Kuvio 3. Jalostusurosten ja -narttujen keskimääräinen ikä kuukausina vuosina 2009-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 

27.3.2019. 
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4.3.4 SUKUSIITOS 

Sukusiitoksessa pentueen vanhempina käytettävät koirat ovat keskenään sukua. Sukusiitoksena pidetään 

serkusten tai sitä läheisempien sukulaisten yhdistämistä. Sukusiitos kasvattaa riskiä perinnöllisten sairauk-

sien esilletuloon. Katariina Mäen artikkelin mukaan 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 geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista 

on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peit-

täminä. 

Sukusiitos vähentää heterotsygoottisia geenipareja. Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien väli-

sestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 

12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa 

sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vä-

henee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituk-

sessa 12,5 %. 

Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan tasa-

laatuisia 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. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita 

haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia 

sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 

Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia 

sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla sukupolvimäärällä. Jalostuk-

sessa suositellaan viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %. 

 

Lähde: Suomen Kennelliitto. MMT Katariina Mäki 5.8.2013 (päivitetty 13.1.2016). 

 

Kun bernhardinkoirien sukusiitosastetta tarkastellaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, on se ollut kor-

keimmillaan vuonna 2014 ollen 2,19 %. Sen jälkeen sukusiitosasteen kehittyminen on kääntynyt laskuun 

ollen vuonna 2018 0,45 %.  
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Kun sukusiitosastetta tarkastellaan SKL:n jalostustietokannasta, on muistettava, että sukusiitosaste on muilla 

kuin kotimaisilla roduilla laskettu puutteellisen sukupolvitiedon mukaan, joten se on aliarvio todellisesta ti-

lanteesta. Suomessa vain muutama kasvattaja laskee sukusiitosasteen toivottuun kahdeksanteen sukupol-

veen asti. Rotujärjestön jalostustoimikunta pyrkii laskemaan käsiteltävien yhdistelmien sukusiitosasteen kah-

deksanteen polveen asti, mutta näitä on laskettu vasta lyhyen aikaa, joten niistä ei vielä saada täysin kattavaa 

tietoa. 

 

Kuvio 4. Sukusiitosprosentin keskiarvo vuosina 2004-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 5.1.2019. 

4.3.5 VUOSITILASTOT 

Alla oleviin vuositilastoihin on kirjattu vuosittain sekä sukupolvittain syntyneet pentueet, jalostukseen käy-

tetyt eri urokset ja nartut, isät/emät-suhde, tehollinen populaatio sekä urosten ja narttujen jalostuskäyttö-

prosentit. 
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Vuositilasto - jalostuspohja 2014-2018                          

Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 26.3.2019 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Per vuosi           

Pentueet 13 14 8 13 10 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 12 14 7 13 8 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 13 14 8 13 10 

Isät/emät 0,92 1 0,88 1 0,8 

Tehollinen populaatio 17 (65%) 19 (68%) 10 (62%) 17 (65%) 12 (60%) 

Uroksista käytetty jalostukseen 0 % 5 % 4 % 2 % 12 % 

Nartuista käytetty jalostukseen 2 % 5 % 3 % 17 % 35 % 

Per sukupolvi (4 vuotta)           

Pentueet 48 45 45 51 57 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 43 38 32 35 37 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 45 40 40 44 47 

Isät/emät 0,96 0,95 0,8 0,8 0,79 

Tehollinen populaatio 59 (61%) 52 (58%) 49 (54%) 54 (53%) 57 (50%) 

Uroksista käytetty jalostukseen 3 % 6 % 6 % 6 % 8 % 

Nartuista käytetty jalostukseen 7 % 15 % 16 % 18 % 16 % 
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Vuositilasto - jalostuspohja 2009-2013                         

Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 26.3.2019 

  2013 2012 2011 2010 2009 

Per vuosi           

Pentueet 14 14 19 23 14 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 12 11 16 17 9 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 14 14 19 21 14 

Isät/emät 0,86 0,79 0,84 0,81 0,64 

Tehollinen populaatio 18 (64%) 17 (61%) 24 (63%) 26 (57%) 16 (57%) 

Uroksista käytetty jalostukseen 5 % 5 % 11 % 10 % 16 % 

Nartuista käytetty jalostukseen 10 % 16 % 11 % 12 % 23 % 

Per sukupolvi (4 vuotta)           

Pentueet 70 70 68 62 56 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 42 40 39 37 35 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 52 51 53 52 51 

Isät/emät 0,81 0,78 0,74 0,71 0,69 

Tehollinen populaatio 64 (46%) 62 (44%) 63 (46%) 61 (49%) 59 (53%) 

Uroksista käytetty jalostukseen 8 % 10 % 13 % 12 % 12 % 

Nartuista käytetty jalostukseen 12 % 15 % 17 % 17 % 22 % 

 

  



 

 

 
 

Bernhardinkoirayhdistys ry. – Jalostuksen tavoiteohjelma JTO - 20 

 

Vuositilasto - jalostuspohja 2009-2013                          

Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 26.3.2019 

  2008 2007 2006 2005 2004 

Per vuosi           

Pentueet 12 13 17 10 17 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 9 11 15 8 11 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 12 13 17 10 17 

Isät/emät 0,75 0,85 0,88 0,8 0,65 

Tehollinen populaatio 14 (58%) 16 (62%) 22 (65%) 12 (60%) 19 (56%) 

Uroksista käytetty jalostukseen 18 % 5 % 9 % 9 % 13 % 

Nartuista käytetty jalostukseen 24 % 8 % 29 % 30 % 12 % 

Per sukupolvi (4 vuotta)           

Pentueet 52 57 56 51 58 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 34 35 36 31 33 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 41 46 46 42 49 

Isät/emät 0,83 0,76 0,78 0,74 0,67 

Tehollinen populaatio 51 (49%) 56 (49%) 56 (50%) 50 (49%) 56 (48%) 

Uroksista käytetty jalostukseen 10 % 9 % 10 % 10 % 9 % 

Nartuista käytetty jalostukseen 23 % 20 % 23 % 22 % 19 % 

Taulukko 3. Taulukkoon on kerätty vuosien 2004-2018 tiedot pentueista, käytettyjen jalostusurosten ja -narttujen määrät ja isät/ 

emät -luku vuosittain. Tehollinen populaatio on laskettu jokaiselle vuodelle. Samoin on laskettu käytettyjen urosten ja narttujen 

prosentuaalinen osuus käytössä olevasta materiaalista. Seuraavaksi on otettu samat luvut sukupolven ajalle. Jalostustietojärjes-

telmän jalostuspohja per sukupolvi -luvut on laskettu nelivuotisjaksoilta. Viimeinen kussakin jaksossa mukana oleva vuosi on se, 

jonka kohdalla tieto näkyy. Esimerkiksi vuoden 2018 luvut on laskettu vuosien 2015-2018 ajalta. Lähde: SKL:n jalostustietojärjes-

telmä 26.3.2019. 
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4.3.6 JALOSTUKSEEN KÄYTETTYJEN KOIRIEN OSUUS 

Jalostukseen käytettyjen koirien osuus koko koiramäärästä sukupolvittain laskettuna on vaihdellut viimeisen 

viidentoista vuoden aikana niin, että pienimmillään uroksista on käytetty jalostukseen vain 3 % ja nartuista 

vain 7 %. Suurimmillaan uroksia on käytetty 13 % ja narttuja 23 %. On huomioitava, että nuorimpien ikäluok-

kien koiria käytetään vielä tulevina vuosina jalostukseen, joten prosenttiluvut tulevat kasvamaan.  

Narttujen prosenttiosuus on ollut suurimmillaan vuosina 2009-2013, jonka jälkeen se on kääntynyt laskuun. 

Viimeisimmän vuoden (2018) aikana prosenttiluku on jälleen kääntynyt nousuun. Urosten kohdalla tilanne 

on ollut tasaisempi, luvun ollessa korkeimmillaan vuonna 2018.  

On kuitenkin tärkeää huomioida, että molempien sukupuolten prosentuaalinen jalostuskäyttö saisi olla laa-

jempaa, varsinkin urosten, jotta mahdollisimman monen koiran geenit saadaan rodussa säilymään ja suku-

laisuusastetta madallettua. 

 

 

Kuvio 5. Jalostukseen käytettyjen koirien osuus koko koiramäärästä sukupolvittain vuosina 2004-2018. Lähde: 

SKL:n jalostustietojärjestelmä 26.3.2019. 
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4.3.7 ISIEN JA EMIEN LUKUMÄÄRÄN SUHDE 

Isien ja emien lukumäärän suhde on luku, joka kuvaa, kuinka lähellä urosten lukumäärä on narttujen luku-

määrää. Jos suhde on yksi, käytetään uroksia yhtä paljon kuin narttuja. Tällöin perinnöllistä vaihtelua säilyy 

tehokkaimmin. 

Isät/emät -luku on vuodesta 2004 vuoteen 2018 noussut. Vuonna 2004 luku on ollut 0,67 pysyen melko ta-

saisena vuoteen 2016 asti. Vuosina 2017-2018 luku on korkeimmillaan 15 vuoden tarkastelujaksolla, ollen 

vuonna 2018 0,96. Tavoitteena on saada luku pysymään lähellä yhtä (1), jotta rodun perinnöllinen vaihtelu 

säilyy riittävällä tasolla. 

 

 

Kuvio 6. Isät/emät -luku eli eri isien ja emien lukumäärien suhde sukupolvittain vuosina 2004-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojär-

jestelmä 26.3.2019. 

4.3.8 TEHOLLINEN POPULAATIO 

Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy rodussa. 

Pieni tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä. Tehollinen populaatiokoko on lasken-

nallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen 
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populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lu-

kema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitosaste kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalos-

tukseen käytettyä, keskenään eri sukuista koiraa.  

Mitä pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen vaih-

telu vähenee. Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien 

lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, laskelmat tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven 

pituus on seurakoirilla kolmesta neljään 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 olettaa, etteivät 

jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioida tehollista 

populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta tämä kaava toimii 

vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. Tehollista kokoa voidaan arvioida 

myös rodun koirista otettujen dna-näytteiden avulla.  

Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on välttää yk-

sittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä. Eräs suositus jalostuseläinten minimimäärästä on 25 lisääntyvää 

urosta ja 50 narttua, jotka eivät ole keskenään läheistä sukua, eli joilla ei ole yhteisiä sukulaisia kolmen tai 

neljän sukupolven etäisyydellä. Tämä vastaa tehollista kokoa 67. Nykytiedon mukaan tehollisen koon tulisi 

lyhyellä aikavälillä olla vähintään 100 ja pitkällä aikavälillä paljon tätä isompi, jopa tuhat yksilöä, jotta suku-

laistumisesta johtuva sukusiitos ei rappeuttaisi sitä. Useimmilla koiraroduilla tähän pitkän aikavälin tavoit-

teeseen ei päästä, joten tulevaisuudessa tarvitaan ennen pitkää risteytyksiä. Jos rodun tehollinen koko on 

alle 50, rotu on kriittisessä tilassa, jossa geenimuotoja häviää niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainotta-

maan tilannetta. 

Paras tapa pitää tehollinen koko mahdollisimman suurena on käyttää rodun koiria ja sukulinjoja jalostukseen 

mahdollisimman laajasti ja huolehtia, että koirien jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta suurimmalla 

osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. 

Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaasta-

kaan. 

 

Lähde: MMT Katariina Mäki 31.10.2013, päivitetty 14.1.2016 
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Bernhardinkoirien tehollinen populaatio on ollut vuosina 2010-2013 yli 60, jonka jälkeen se on lähtenyt las-

kuun, ollen matalimmillaan vuonna 2016 (49). Kahden seuraavan vuoden aikana tehollinen populaatio on 

kääntynyt nousuun, mutta se ei ole tavoittanut vuosien 2010-2013 tasoa. On kuitenkin tärkeää huomioida, 

että koirat, joita laskennassa on käytetty, ovat hyvin usein sukua keskenään. Tämä tarkoittaa, että tehollinen 

populaatio on todellisuudessa huomattavasti pienempi.  

Bernhardinkoirilla on käynnissä monimuotoisuustutkimus (MyDogDna). Jalostustoimikunta on valinnut tut-

kimukseen mukaan 31 mahdollisimman eri sukuista koiraa. Näiden lisäksi kuka tahansa bernhardinkoiran 

omistaja voi osallistua tutkimukseen omakustanteisesti. Tällä hetkellä (26.3.2019) näytteiden kerääminen on 

edelleen kesken. 

Jotta bernhardinkoirien monimuotoisuus saadaan turvattua tulevaisuudessa, on tärkeää, että koiria käyte-

tään tasaisesti jalostukseen kaikista käytettävissä olevista sukulinjoista. Yksittäisten koirien, sekä urosten että 

narttujen liikakäyttöä tulee välttää. Yhden yksilön jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 5 % viimeisten nel-

jän vuoden rekisteröinneistä. Toisen polven jälkeläisten määrä ei saa ylittää 10 %. Suku- ja linjasiitosta tulee 

välttää.  

 

 

Kuvio 7. Tehollinen populaatio vuosittain vuosina 2004 – 2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 26.3.2019. 
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4.3.9 JALOSTUKSEEN RUNSAIMMIN KÄYTETYT UROKSET 

Alla olevassa taulukossa on tarkasteltu jalostukseen runsaimmin käytettyjä uroksia vuosina 1.1.2009-

29.3.2019. 

Jalostukseen runsaimmin käytetyt urokset vuosina 1.1.2009-29.3.2019   

  Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 29.3.2019.             

  
      

    
Tilastointiaikana       Toisessa polvessa 

Yhteensä elinaika-
naan 

  Uros 

Pentueita Pentuja 
 
%-
osuus  

Kumulat. % Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 Para Bull Kerro Kaikki 7 52 5,50 % 5,00 % 9 49 8 53 

2 Fevites Almighty Ami 4 39 4,12 % 10,00 % 2 20 4 39 

3 Anton Aus Guten Händen 4 35 3,70 % 13,00 % 6 40 4 35 

4 King-Baronen's Rules The World 5 28 2,96 % 16,00 % 8 41 7 36 

5 Walking On Sunshine V.H. Borgerbos 4 25 2,64 % 19,00 % 36 156 8 40 

6 Balthasar 3 25 2,64 % 22,00 % 0 0 3 25 

7 Blancolin Old Hickory 3 25 2,64 % 24,00 % 3 28 3 25 

8 Eron Jurastic Bernaros 3 23 2,43 % 27,00 % 4 32 3 23 

9 Grapevine Maine 3 21 2,22 % 29,00 % 2 18 3 21 

10 Kultakedon Unelmien Prinssi 3 21 2,22 % 31,00 % 2 20 3 21 

11 Norbertan Tanssii Tahtiin 2 19 2,01 % 33,00 % 1 11 2 19 

12 Kleinbarons Johnnie Walker 3 19 2,01 % 35,00 % 1 7 3 19 

13 Saint Verna Amazing Fritz 2 19 2,01 % 37,00 % 12 38 2 19 

14 Always Friends Pepper-Quintis 3 19 2,01 % 39,00 % 3 15 3 19 

15 Blancolin Lauder's Wisky 2 18 1,90 % 41,00 % 0 0 2 18 

16 Barrygårdin Cassu 2 18 1,90 % 43,00 % 1 4 2 18 

17 Barrygårdin Aleksanteri 4 15 1,59 % 45,00 % 7 39 6 33 

18 St Zamba's Preciouz Puchini 1 14 1,48 % 46,00 % 3 8 1 14 

19 Axberna Hieronimo 1 14 1,48 % 47,00 % 0 0 1 14 

20 Dein Hards Quick Access 3 14 1,48 % 49,00 % 0 0 3 14 

Taulukko 4. Jalostukseen runsaimmin käytetyt urokset vuosina 2009-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 29.3.2019. 

Eniten käytettyä urosta (Para Bull Kerro Kaikki) on käytetty seitsemän kertaa jalostukseen, yhteensä sillä on 

52 pentua. Urokselle käytetyistä nartuista neljä on Walking On Sunshine v.h. Bergebos -nimisen uroksen 

(uroslistalla 5.) tyttäriä ja yksi samaisen uroksen velipuolen tytär. Toisessa polvessa uroksella on yhdeksän 

pentuetta, yhteensä 49 pentua. Näistä toisen polven jälkeläisistä on jatkojalostettu urosta Kleinbarons John-

nie Walker, jolla on jo kolme pentuetta, yhteensä 19 pentua (uroslistalla 12.). Lisäksi uroksen toisen polven 
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jälkeläisistä neljää eri narttua on jatkojalostettu ja näillä on yhteensä 25 pentua: eniten käytettyjä ovat Klein-

barons Hufflepuff (narttulistalla 4.) ja Citykarhun Ariel (2 pentuetta, narttulistalla 14.) Uroksen jälkeläismäärä 

viimeisen neljän vuoden rekisteröinteihin verrattuna on 14 %. Näin ollen uroksen vaikutus Suomen bernhar-

dinkoirakantaan on liian suuri ja tämä tulee huomioida sukulaiskoirien jatkojalostuksessa niin, että määrät 

pysyvät maltillisina ja urokseen/uroksen taustalla oleviin koiriin ei tehdä linjauksia. 

Uroslistalla toisena on Fevites Almighty Ami (tuontimaa Ruotsi). Uroksella on 4 pentuetta, yhteensä 39 pen-

tua. Toisessa polvessa pentueita on kaksi, yhteensä 20 pentua. Uroksen jälkeläismäärä viimeisen neljän vuo-

den rekisteröinteihin verrattuna on 10,3 %. Myös uroksen siskolla on kaksi pentuetta Suomessa, mutta jälke-

läisiä ei ole käytetty jalostukseen. Uroksen vaikutus Suomen bernhardinkoirakantaan on liian suuri tällä het-

kellä, mutta siihen voidaan vielä vaikuttaa pitämällä sen sukulaisten ja jälkeläisten käyttö maltillisena ja ta-

saisena, sillä sen jälkeläisitä vain kahta koiraa on jatkojalostettu ja yksi sen pentueista on EJ-rekisterissä. 

Kolmantena uroslistalta löytyy Anton Aus Guten Händen (tuontimaa Italia). Sillä on neljä pentuetta, yh-

teensä 35 pentua. Yksi sen jälkeläisistä (Blancolin Old Hickory) löytyy uroslistan sijalta 7 (3 pentuetta, 25 

pentua). Toisessa polvessa pentueita on kuusi ja pentuja 40. Uroksen jälkeläismäärä viimeisen neljän vuo-

den rekisteröinteihin verrattuna on 9,3 %. Uroksen vaikutus Suomen koirakantaan on liian suuri, mutta tu-

lee huomioida, että vain yhden pentueen koiria on jatkojalostettu toisessa sukupolvessa. Jatkossa tulee var-

mistaa, että sukulaiskoiria käytetään maltillisesti.  

Neljäntenä uroslistalla on King-Baronen’s Rules The World. Sillä on 7 pentuetta, yhteensä 35 pentua elinai-

kanaan. Lisäksi koiralla on yksi Suomeen rekisteröity tuontijälkeläinen. Toisen polven jälkeläisiä sillä on 8, 

yhteensä 41 pentua, osa näistä on tuontikoiria. Uroksen jälkeläismäärä viimeisen neljän vuoden rekisteröin-

teihin verrattuna on 9,5 %. Uroksen vaikutus Suomen koirakantaan on siis liian suuri. Käytännössä uroksen 

sukua on jatkettu kahden koiran avulla (Blancolin Mango Mousse ja virolaiskoira Sweet Saint’s Essence Of 

Christmas, jonka 7 jälkeläistä on tuotu Suomeen). Yksi uroksen toisen polven pentueista on EJ-rekisterissä. 

Jatkojalostuksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei toisessa ja kolmannessa polvessa pääse syntymään 

liikakäyttöä. 

Viidentenä uroslistalta koira nimeltään Walking On Sunshine V.H. Borgerbos, joka on virolainen koira. Sillä 

on vähintään 33 pentuetta Euroopan alueella ja se tekee siitä yhden eniten käytetyimmän jalostusuroksen 

Euroopassa ja varsinkin Pohjoismaissa ja Virossa. Sen jälkeläisten jatkojalostus tulee olemaan hankalaa sen 

taustojen takia, sillä sen taustalla olevia sukulaisia löytyy lähes kaikista tuontikoirista, jotka tulevat Pohjois-

maista tai Virosta. Kyseisen uroksen vaikutus sekä Suomen että Euroopan koirakantaan on merkittävä. Suo-

messa sillä on elinaikanaan ollut viisi pentuetta, yhteensä 37 pentua. Lisäksi sen jälkeläisiä on tuotu Suomeen, 
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yhteensä 3 pentua. Toisessa polvessa uroksella on 36 pentuetta, yhteensä 156 pentua. Määrä on valtavan 

suuri Suomen kantaan suhteutettuna. Uroksen jälkeläismäärä viimeisen neljän vuoden rekisteröinteihin ver-

rattuna on 11,6 %. Uroksen vaikutus Suomen koirakantaan on aivan liian suuri, varsinkin kun huomioidaan 

sen toisen ja kolmannen polven pentujen määrä, sekä se, että jo useammalla sen jälkeläisellä on liikaa pen-

tuja kantaan verrattuna. Tämä tulee huomioida sukulaiskoirien jatkojalostuksessa. Lisäksi on huomioitava, 

että koira Dein Hards Chocolate Starcraft (tuontimaa Ruotsi) on vuosina 2006-2010 saanut Suomessa 5 pen-

tuetta, yhteensä 32 pentua. Kyseinen koira on velipuoli urokselle Walking On Sunshine V.H. Borgerbos (isä 

Dein Hard’s Unzipped).  

Myös uroksen kaksi jälkeläistä löytyy käytetyimpien urosten listalta; Balthasar (sijalla 6) sekä Saint Verna 

Amazing Fritz (sijalla 13). Uroksella Balthasar on 3 pentuetta, yhteensä 25 pentua (6,6 % viimeisen neljän 

vuoden rekisteröinneistä), mutta yhtään sen jälkeläisistä ei ole jatkojalostettu. Uroksella Saint Verna Amazing 

Fritz on 3 pentuetta, yhteensä 20 pentua, näistä yksi on tuontikoira (5,3 % viimeisen neljän vuoden rekiste-

röinneistä). Toisessa polvessa pentueita on 10 (sis. tuontikoirat), yhteensä 59 pentua. 

Tarkasteltaessa viimeisen neljän (2015-2018) vuoden aikana tuotuja tuontikoiria, on niitä yhteensä 74 kpl. 23 

tuontikoiran takaa neljässä sukupolvessa tarkasteltuna löytyy Walking On Sunhine V.H. Borgerbos. Tuonti-

koirista viisi kappaletta on lisäksi linjattu kyseiseen koiraan. Lisäksi neljän koiran taustalta löytyy kyseisen 

koiran isä Dein Hards Unzipped. 

Seitsemäntenä listalla on Blancolin Old Hickory, jolla on 3 pentuetta, yhteensä 25 pentua (6,6 % viimeisen 

neljän vuoden rekisteröinneistä). Uroksen isä on Anton Aus Guten Händen (sijalla 3) ja sen emänisä jo aiem-

min mainittu Walking On Sunhine V.H. Borgerbosin velipuoli Dein Hard’s Chocolate Starcraft.  

Kahdeksantena listalla on Puolan tuonti Eron Jurastic Bernaros. Sillä on kolme pentuetta, yhteensä 23 pentua 

(6,1 % viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä). Näyttää siltä, että sen suku jatkuu vain kahden nartun 

(Blancolin No Problem ja Supermassun Expert Edith Piaf)) kautta, joten sen vaikutus Suomen koirakantaan 

pitkällä aikavälillä jäänee vähäiseksi. 

Yhdeksäntenä listalla on Grapevine Maine, jolla on kolme pentuetta, yhteensä 21 pentua (5,54 %). Toisessa 

polvessa sillä on kaksi pentuetta, yhteensä 18 pentua. 

12. sijalla oleva Kleinbarons Johnnie Walker on Kleinbarons Hufflepuff:n (narttulistalla sijalla 4) ja Para Bull 

Kerro Kaikki:n (uroslistalla sijalla 1) jälkeläinen. Sillä on 3 pentuetta, yhteensä 19 pentua, joka 5,01 % pro-

senttia viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä. 



 

 

 
 

Bernhardinkoirayhdistys ry. – Jalostuksen tavoiteohjelma JTO - 28 

Uroslistan sijalla 13 oleva Always-Friends Pepper-Quintis on Alakomaiden tuonti. Sillä on 3 pentuetta, yh-

teensä 19 pentua (5,01 % viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä). Toisessa polvessa pentueita on 3, yh-

teensä 15 pentua. Jos urosten jälkeläisten käyttömäärät pidetään kohtuullisena, ei sen vaikutus Suomen koi-

rakantaan nouse liian korkealle. 

Barrygårdin Aleksanteria (sijalla 17) on käytetty kuudesta yhdistelmästä neljä kertaa samalle nartulle, kerran 

tämän nartun emälle ja vain ainoastaan kerran muun sukuiselle nartulle. Uroksen jälkeläisistä on käytetty 

neljää eri koiraa jatkojalostukseen, joista eniten käytetty on Kultakedon Unelmien Prinssi (sijalla 10). Sillä on 

3 pentuetta ja 21 pentua (5,54 % viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä), toisessa polvessa sillä on 2 pen-

tuetta ja 20 pentua. Uroksen jälkeläiset ja toisen polven jälkeläiset ovat vielä verrattain nuoria, joten sen 

vaikutus Suomen koirakantaan selviää tulevaisuudessa. Jotta uroksen linja ei saa liian suurta asemaa Suo-

messa, sen jälkeläisten ja sukulaisten jatkojalostus tulee pitää maltillisena.  

Ainoastaan 21 urosta on tarvittu vuosien 2009–2018 välisenä aikana tuottamaan 50 % rekisteröidyistä bern-

hardinkoirista ja useampi niistä on sukua keskenään, jolleivat ole isä-poika, niin taustoilta löytyy samoja koiria 

joko Saksasta, Ruotsista tai USA:sta. Kun tarkastellaan uroslistaa, seitsemän koiran takaa löytyy koira Dein 

Hard’s Unzipped, joka on isä koiralle Walking On Sunshine V.H. Borgerbos (uroslistalla sijalla 5). Lisäksi Fevites 

Almighty Ami:n (uroslistalla sijalla 2) takaa löytyy koira Dein Hard’s Zebulon Macahan, joka on isä koiralle 

Dein Hards Unzipped.  
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4.3.10 JALOSTUKSEEN RUNSAIMMIN KÄYTETYT NARTUT 

Alla olevassa taulukossa on tarkasteltu jalostukseen runsaimmin käytettyjä narttuja ajalta 1.1.2009-

29.3.2019. 

Jalostukseen runsaimmin käytetyt nartut ajalla 1.1.2009-29.3.2019 
  Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 29.3.2019.           

    Tilastointiaikana     Toisessa polvessa Yhteensä   

  Narttu Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 King-Baronen's Sunlight 3 30 3,17 % 7 47 3 30 

2 Foliant's Rosee 3 27 2,85 % 1 11 3 27 

3 Karvakatastrooffin Känkkäränkkä 3 27 2,85 % 2 19 3 27 

4 Kleinbarons Hufflepuff 3 26 2,75 % 6 35 3 26 

5 Supermassun Expert Edith Piaf 2 23 2,43 % 1 7 2 23 

6 Pikant 2 21 2,22 % 1 9 2 21 

7 Mansikkapusun Pimu 3 21 2,22 % 3 13 3 21 

8 Toffe Loffe's Go For It Girl 2 19 2,01 % 0 0 2 19 

9 Blancolin Mango Mousse 2 19 2,01 % 1 2 2 19 

10 Bernweiler's Unique Star 2 18 1,90 % 2 9 2 18 

11 King-Baronen's Points To Mika 2 16 1,69 % 6 18 2 16 

12 Luckystar Van 'T Hof Ten Eynder 2 16 1,69 % 0 0 2 16 

13 Citykarhun Ariel 2 15 1,59 % 0 0 2 15 

14 Supermassun Super-Panda Jr 3 15 1,59 % 2 23 3 15 

15 Axberna Hickory 1 15 1,59 % 1 1 1 15 

Taulukko 5. Jalostukseen runsaimmin käytetyt nartut vuosina 2009-2018. Mukaan otettu ne nartut, joilla on 15 tai enemmän 

rekisteröityä jälkeläistä. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 26.3.2019. 

Käytetyin jalostusnarttu on King-Baronen’s Sunlight. Narttua on käytetty kolmelle eri urokselle, joista sillä on 

jälkeläisiä yhteensä 30 pentua (7,92 % viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä). Toisessa polvessa nartulla 

on 7 pentuetta, yhteensä 47 pentua. Toisen polven käytetyimmät koirat ovat pentuesisarukset Mansikkapu-

sun Pimu (sijalla 7) ja Mansikkapusun Piisoni, joiden isä on Walking On Sunshine V.H. Borgerbos (uroslistalla 

sijalla 5). Yhteensä näillä kahdella sisaruksella on 33 pentua. King-Baronen’s Sunlight tulee olemaan vahva-

vaikuttaja Suomen koirakantaan ja sen liian suuren jälkeläismäärän ja sukulaisten liikakäytön  vuoksi sen su-

kulaisia tulee jatkojalostaa maltillisesti. 

Toisena narttulistalla on koira nimeltään Foliant’s Rosee. Kaksi sen pentueista on saman uroksen (Norbertan 

Tanssi Tahtiin) ja yksi Ranskan tuontiuroksen (Alpin des Terres de Glen-Moren) kanssa. Pentuja on yhteensä 

27 (7,12 % viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä). Jälkeläisistä vain yhtä on käytetty jatkojalostukseen ja 

pentue on rekisteröity EJ-rekisteriin, joten kyseisen koiran vaikutus suomen koirakantaan tulee häviämään.  
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Kolmantena narttulistalla on Karvakatastrooffin Känkkäränkkä, jolla on jälkeläisiä kolmelta eri urokselta, yh-

teensä 27 pentua (7,12 % viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä). Yhdistelmistä kaksi on melko vahvoja 

linjauksia – uroksen Beowoof kanssa linjattuna koirana on Dein Hards Unzipped, joka on Walking On Sunshine 

v.h. Borgerbosin isä ja uroksen Fevites Almighty Amin kanssa linjattuna löytyvät New Sage Gaston v Knight ja 

Dein Hards Zebulon Macahan, joista jälkimmäinen on Dein Hards Unzippedin isä. Toisessa polvessa nartulla 

on 2 pentuetta, yhteensä 19 pentua. Niistä on jatkojalostettu kahta narttua, joten sukulinja tulee Suomessa 

näillä näkymin jatkumaan, mutta nartun ja sen sukutaulussa esiintyvien liiallinen käyttö tulee huomioida jat-

kojalostuksessa niin, että sukulaiskoirien käyttö pysyy maltillisena. 

Neljäntenä narttulistalta löytyy Kleinbarons Hufflepuff, jolla on kolme pentuetta, kolmen eri uroksen kanssa, 

yhteensä 26 pentua (6,86 % viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä). Kleinbarons Hufflepuff on Dein 

Hard’s Chocolate Starcraftin jälkeläinen, joka on velipuoli koiralle Walking On Sunshine V.H. Borgerbos (uros-

listalla sijalla 5). Yksi pentueista on linjattu koiraan Dein Hard’s Unzipped, joka on siis sekä Dein Hard’s Cho-

colate Starcraft:in ja Walking On Sunshine V.H. Borgerbos:in isä. Yhdellä pentueista on isänä Para Bull Kerro 

Kaikki (uroslistalla sijalla 1) Tämän koiran ja sen jälkeläisten vaikutus Suomen koirakantaan on merkittävä, ja 

se tulee huomioida maltillisena jalostuksena sukulaiskoiria käytettäessä.  

Viidentenä narttulistalla on Supermassun Expert Edith Piaf (isä Eron Jurastic Bernaros, uroslistalla 8), jolla on 

kaksi pentuetta, yhteensä 23 pentua, kahden eri uroksen kanssa. Toinen käytetyistä uroksista on Blancolin 

Old Hickory (uroslistalla sijalla 7). Vain yhtä jälkeläistä on jatkojalostettu ja sillä on yksi pentue, yhteensä 7 

pentua. Mikäli narttulinjan käyttöä tulevaisuudessa jatketaan maltillisesti, se tulee säilymään Suomessa vai-

kuttamatta liiallisesti koko kantaan. 

Kuudentena narttulistalta löytyy Pikant, jolla on kaksi pentuetta, yhteensä 21 pentua (5,54 % viimeisen neljän 

vuoden rekisteröinneistä). Vain yhtä sen jälkeläisistä on jatkojalostettu (Sorman Darma) ja sillä on yksi pen-

tue, yhteensä 9 pentua. Mikäli narttulinjan käyttöä tulevaisuudessa jatketaan maltillisesti, se tulee säilymään 

Suomessa vaikuttamatta liiallisesti koko kantaan. 

Seitsemäntenä narttulistalla on Mansikkapusun Pimu, jonka isä on Walking On Sunshine V.H. Borgerbos 

(uroslistalla sijalla 5) ja emä King-Baronen’s Sunlight (narttulistalla sijalla 1). Sillä on kolme pentuetta, yh-

teensä 21 pentua pentua (5,54 % viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä), kolmen eri uroksen kanssa. 

Yhdessä pentueista on isänä Para Bull Kerro Kaikki (uroslistalla sijalla 1), yhdessä King-Baronen’s Rules The 

World (uroslistalla sijalla 4) ja kolmannessa Always Friends Pepper-Quintis (uroslistalla sijalla 13). Toisessa 

polvessa nartulla on 3 pentuetta, yhteensä 13 pentua. Jokaisesta näistä pentueesta yksi koira on jatkanut 

sukuaan. Yksi yhdistelmistä (Mansikkapusun Halloween-pentue) linjaa urokseen Walking On Sunshine V.H. 
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Borgerbos. Tämän nartun ja sen jälkeläisten vaikutus Suomen koirakantaan on erittäin suuri, sillä sen emää 

ja isää on käytetty liian paljon, samoin sen jälkeläiset jatkavat sukuaan. Sukulaiskoirien jatkojalostuksen tulee 

olla hyvin maltillista ja linjaamista taustoista löytyviin koiriin sekä nartulle käytettyihin uroksiin tulee välttää.  

Lopuilla listan nartuilla on 1–3 pentuetta ja 19 tai alle jälkeläistä. Dein Hard’s Unzipped, joka on isä koiralle 

Walking On Sunshine V.H. Borgerbos (uroslistalla sijalla 5), löytyy listan nartuista neljän koiran takaa. King-

Baronen’s Indiana Jones ja sen täysisko King-Baronen’s Image Of Power löytyy listan nartuista neljän koiran 

takaa ja yhden takaa löytyy lisäksi niiden äiti Veronica v. St. Florian.  

4.3.11 RODUN POPULAATIOT MUISSA MAISSA  

Rodun populaatioita tutkittaessa otettiin mukaan kolme maata, joiden vaikutus Suomessa rekisteröitäviin 

bernhardinkoiriin ovat suurimmat. Ruotsi ja Saksa ovat vaikuttaneet paljon Suomessa syntyneisiin pentuei-

siin. Viron tuontikoirat ovat määrällisesti nousussa, sillä sieltä on helppoa ja edullista tuoda bernhardinkoira 

Suomeen. Tuonnit Virosta eivät kuitenkaan tuo haluttua uutta geenimateriaalia Suomeen, sillä hyvin monet 

koirat pohjautuvat ruotsalaisiin tai saksalaisiin koiriin, joiden sukulinjoja jo on Suomessa. Seuraavassa taulu-

kossa on verrattuna Suomen, Saksan, Ruotsin ja Viron rekisteröintimäärät vuosilta 2014-2018. 

 

Kuvio 8. Suomen, Saksan, Ruotsin ja Viron rekisteröintimäärät vuosilta 2014-2018. Lähteet: SKL:n jalostustietojärjestelmä 

30.3.2019, Saksan ja Ruotsin vuosikirjat, http://www.bernhardiin.ee/ (jalostustiedot) 
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4.4 YHTEENVETO POPULAATION RAKENTEESTA JA JALOSTUSPOHJASTA  

4.4.1 RODUN JALOSTUSPOHJAN LAAJUUS 

Bernhardinkoirien rekisteröintimäärät ovat tippuneet rajusti viimeisten 25 vuoden aikana. Kun 90- luvun 

alussa bernhardinkoiria rekisteröitiin parhaimmillaan yli 400, on määrä ollut viime vuosien aikana alle 100 

pentua. Taulukosta 1 selviää rodun rekisteröintien kehitys vuosina 2004-2018.  

Vuonna 2014 rekisteröinnit tippuivat entisestään. Suurikokoiset rodut, kuten bernhardinkoirakin, ovat me-

nettäneet asemaansa pienten rotujen lisätessä suosiotaan. Tämä tulee myös vaikuttamaan rodun jalostus-

pohjaan. 

Tuontikoirien vähäisyys ja niiden sukulaissuhteet jo maassamme oleviin jalostuskoiriin eivät tule laajenta-

maan rotumme jalostuspohjaa. Usein tuodaan vain yksi bernhardinkoira ulkomailla syntyneestä pentu-

eesta, kun taas useamman pennun tuominen lisäisi tietoisuutta tuontikoiran suvusta ja sen terveystilan-

teesta. 

Rodun tehollinen populaatio on laskenut vuodesta 2014, mikä osoittaa rodun olevan erittäin haavoittuvassa 

tilassa. Runsaimmin käytetyt urokset ja nartut ovat sukulaisia keskenään. Tähän kasvattajien tulee kiinnittää 

huomiota valitessaan jalostuskoiria seuraaville pentueilleen, ja pyrittävä tietoisesti käyttämään ei pelkästään 

eri yksilöitä vaan myös eri sukuisia jalostuskoiria. Sukutaulut tulisi tutkia vieläkin paremmin vähintään 8 su-

kupolven avulla. Jalostustoimikunnan tulee lisätä kasvattajien sukutaulutuntemusta kasvattajapäivillä, rotu-

järjestön lehdessä sekä www-sivuilla. 

4.4.2 TÄRKEIMMÄT JALOSTUSPOHJAA KAVENTAVAT TEKIJÄT 

Tämän hetkinen jalostuspohja on kaventunut voimakkaasti muutamien urosten ja narttujen liikakäytön 

vuoksi. Liiallisesti käytetyt koirat ovat usein myös sukua keskenään. Viime vuosina tuotuja tuontikoiria ei pys-

tytä heti käyttämään hyväksi, sillä on odotettava niiden terveystuloksia. Hyvin usein on myös tuotu koiria, 

joiden sukulaisia on jo käytössä Suomessa, joten niiden jalostuskäyttö ei laajenna jalostuspohjaa vaan kaven-

taa sitä. 

Rodun nivelterveys on viime vuosina parantunut huomattavasti. Poikkeuslupapentueiden osalta yhdistelmän 

tulee täyttää Suomen Kennelliiton yleisen jalostusstrategian ja rodun jalostuksen tavoiteohjelman määrittä-

mät kriteerit, jos jollekin yhdistelmälle on perusteltua hakea poikkeuslupaa. Poikkeusluvalla syntyneiden 
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pentueiden jatkojalostuskäyttöä ajatellen vähintään puolet syntyneistä pennuista tulisi olla luonne/käyttäy-

tymis- sekä terveystutkittuja, jotta saadaan enemmän tietoa pentueen terveystilanteesta ja luonteesta. Jat-

kojalostukseen tulee käyttää vain pentueen terveitä yksilöitä. 

4.4.3 JÄLKELÄISMÄÄRÄÄN PERUSTUVA PEVISA-OHJELMA 

Bernhardinkoirilla on jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma, joka on voimassa 1.1.2019-31.12.2020. 

Bernhardinkoiralla saa olla korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään koko-

naisuudessaan.  

Jälkeläismäärän kasvamista liian suureksi per yksilö pyritään ohjaamaan myös rodun jalostuksen ohjesään-

nön (JOS) avulla, joka on voimassa 1.1.2019 - 31.12.2021 ja hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 

14.4.2018. 

• Kohta 2. Jalostuksessa ei saa käyttää sisäsiitosta väistyvästi periytyvien sairauksien lisääntymisen eh-

käisemiseksi. Pentueen sukusiitosprosentti viidessä (5) sukupolvessa saa olla maksimissaan 6,25. Yk-

sittäinen koira ei ensimmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin kuin kerran, jolloin 

sukukatokerroin on 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria).  

• Kohta 3. Kun jalostukseen käytettävällä uroksella tai nartulla on kaksi pentuetta, tulee sen jälkeläi-

sistä olla tutkittu 40% PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta ennen seuraavaan pentueen teet-

tämistä. 

• Kohta 4. Yhden yksilön jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana 

rekisteröidyistä pennuista ja elinaikanaan enintään 30 pentua, kuitenkin niin, että viimeinen pentue 

rekisteröidään kokonaisuudessaan. 

4.5 LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ KÄYTTÖOMINAISUUDET  

4.5.1 ROTUMÄÄRITELMÄN MAININNAT LUONTEESTA JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ SEKÄ RODUN KÄYT-

TÖTARKOITUKSESTA   

Rotumääritelmän mukaan bernhardinkoiran tulee olla ystävällinen ja valpas. Temperamentti vaihtelee rau-

hallisesta eloisaan. Hylkäävinä virheinä rotumääritelmässä mainitaan arkuus, aggressiivisuus ja epävarma 

luonne. Rodun käyttötarkoitukseksi rotumääritelmä kertoo “seura-, vahti- ja pihakoira” - käytännössä rotu 

on pääasiallisesti seurakoira. 
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4.5.2  JAKAUTUMINEN NÄYTTELY- / KÄYTTÖ- / TMS. -LINJOIHIN   

Bernhardinkoira ei ole jakautunut erillisiin näyttely-, käyttö-, tai muihin linjoihin. Nykyisin bernhardinkoira ei 

ole alkuperäisessä työkäytössään. Huomioitavaa on, että rodun ulkomuototyypin eroista huolimatta koiran 

kanssa voi halutessaan harrastaa melko monipuolisesti. Yksilökohtaisesti bernhardinkoirien kanssa harraste-

taan esim. jälkeä tai hakua, vesipelastusta, tottelevaisuutta tai rally-tokoa. Onpa koiratanssissakin tavattu 

bernhardinkoiria. 

4.5.3 PEVISA-OHJELMAAN SISÄLLYTETTY LUONTEEN JA KÄYTTÄYTYMISEN JA/TAI KÄYTTÖOMI-

NAISUUKSIEN TESTAUS JA/TAI KUVAUS 

Rotujärjestö ei ole sisällyttänyt PEVISA ohjelmaan luonteen ja käyttäytymisen testausta tai kuvausta, mutta 

jalostusohjesäännössä suositellaan bernhardinkoiran luonteen testaamista jollakin menetelmällä. Bernhar-

dinkoirille on laadittu ja hyväksytty viralliset SKL:n käyttäytymisen ja ulkomuodon jalostustarkastuksen pro-

fiilit. Ensimmäiset SKL:n jalostustarkastukset suoritettiin 26.1.2019.   

Luonteisiin tulee suhtautua kriittisesti, sillä kuolinsyytilastot ja terveyskyselyt osoittavat, että edeltävän 20 

vuoden aikana 30 rodun yksilöä on lopetettu käytösongelmien vuoksi.  Bernhardinkoira on suurikokoinen ja 

voimakas rotu, eikä sen asemaa haluttuna seurakoirana helpota, jos se käyttäytyy epäluuloisesti, uhkaavasti 

tai vihaisesti. 

4.5.4  LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN PÄIVITTÄISTILANTEISSA   

SKL:n näyttelyarvosteluissa on kerätty tietoa bernhardinkoiran käyttäytymisestä näyttelytilanteessa vuo-

desta 2011 lähtien. Viiden koiran kohdalla on tullut merkintä aggressiivisuudesta tuomaria kohtaan. Käyttäy-

tymisen jalostustarkastukset, luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset antavat näyttelylomakkeeseen kirjattua 

arvokkaampaa tietoa rodun luonteen tilasta.  Osa bernhardinkoirista on suorittanut MH-luonnekuvauksen, 

osa luonnetestin, osa sveitsiläisen tai rotujärjestön aiemmin käytössä olleen oman jalostustarkastuksen (31) 

ja 2019 on aloitettu käyttäytymisen jalostustarkastukset.  Jalostustarkastuksissa SKL:n virallisen käyttäytymi-

sen jalostustarkastuksen lisäksi erityisesti rodun sveitsiläisessä jalostustarkastuksessa on tarkempi käyttäyty-

misen analysointi. Ulkomuodon jalostustarkastusten (18) yhteydessä yhdelläkään bernhardinkoiralla ei ole 

mainintaa luonteen tai käyttäytymisen ongelmista, vaan tarkastetut koirat ovat rodunomaisia. Sveitsiläisen 

jalostustarkastuksen, jossa on sekä ulkomuodon että käyttäytymisen arviointi, on käyttäytymisen osalta hy-

väksytysti suorittanut 20 koiraa. Keskeytettyjä suorituksia on 4. Hyväksyttyjen koirien osalta lausunto yhteen-

vedossa on “vahvahermoinen”, “varma”, “tasapainoinen ja ystävällinen”, sekä yhdellä koiralla lisämainintana 
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“epäluuloinen”. Keskeytettyjen käyttäytymisen osioiden syinä on “epäluuloinen”, “kauhistunut” (1 kpl), “pa-

keneva” ja/tai “heikkohermoinen/pelokas”. 

Sveitsiläisessä jalostustarkastuksessa koiran käyttäytymistä havainnoidaan sekä ystävällisessä tilanteessa, 

että tilanteissa, joissa on erilaisia ympäristöärsykkeitä. Äänille herkkyyttä bernhardinkoirat eivät ilmennä ja-

lostustarkastuksen tulosten osalta. Ystävällisissä tilanteissa n. 55% hyväksytyn tuloksen saaneista ovat saa-

neet maininnan “varma” ja lisäksi “peloton” tai “hyväntahtoinen”. Kaksi koiraa on todettu olevan varautunut 

ja epäluuloinen. Bernhardinkoirien jalostustarkastuksissa yleisin arvio on “tarkkaavainen”, “varma” ja “pelo-

ton”.  

Seuraaviin taulukoihin on kerätty tietoa luonnetesteistä (56) ja MH-luonnekuvauksista (41).   

4.5.4.1 LUONNETESTIT 

Bernhardinkoirien luonnetestausten määrä vuosittaisiin rekisteröintimääriin on melko pieni, mutta antaa 

kuitenkin kuvan, että rotu on pääsääntöisesti rotumääritelmässä mainitun luonteenkuvauksen mukainen. 

Seurakoirana tai pihavahtina toimivan rodun on hyvä olla tehtäväänsä soveltuvasti toimintakykyinen, mutta 

pelkästään suuren kokonsa puolesta arjen sujuminen kaipaisi tasapainoista hermorakennetta. Osan koirista 

pidättyväisyys vieraita kohtaan voisi olla pienempää, vaikkakin bernhardinkoira on yleisimmin ihmisystäväl-

linen ja avoin. 
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Toiminta-
kyky 

+3 
suuri 

+2  
hyvä 

+1  
kohtuullinen 

-1  
pieni 

-2  
riittämätön 

-3  
toimintaky-
vytön 

   3 kpl 17 kpl 14 kpl 2 kpl   

Terävyys +2  
suuri ilman 
jäljelle jäävää 
hyökkäysha-
lua 

+3  
kohtuullinen 
ilman jäl-
jelle jäävää 
hyökkäys- 
halua 

+1  
pieni ilman 
jäljelle jäävää 
hyökkäys- 
halua 

-1  
pieni jäljelle 
jäävin hyök-
käyshaluin 

-2  
kohtuullinen 
jäljelle jää-
vin hyökkäys-
haluin 

-3  
suuri jäljelle 
jäävin hyök-
käyshaluin 

 1 kpl 9 kpl 26 kpl       

Puolustus- 

halu 

-3 
hillitsemätön 

-2  
erittäin suuri 

+2 
suuri, hillitty 

+3 
kohtuullinen, 
hillitty 

+1  
pieni 

-1 
haluton 

     1 kpl 18 kpl 12 kpl 5 kpl 

Taisteluhalu +1 
erittäin suuri 

+3 
suuri 

+2 
kohtuullinen 

-1 
pieni 

-2 
riittämätön 

-3  
haluton 

     16 kpl 12 kpl 8 kpl   

Hermo- 

rakenne 

+3 
tasapainoinen 
ja varma 

+2  
tasapainoi-
nen 

+1 
hieman rau-
haton 

-1 
vähän her-
mostunut 

-2 
hermostunut 

-3 
erittäin her-
mostunut 

   4 kpl 28 kpl 4 kpl     

Tempera- 

mentti 

-1 
hieman välin-
pitämätön 

+1  
erittäin vil-
kas 

+3 
vilkas 

+2 
kohtuullisen 
vilkas 

-2 
välinpitämä-
tön 

-3 
apaattinen 

 3 kpl 1 kpl 5 kpl 27 kpl     

Kovuus -1 
erittäin kova 

+2 
kova 

+3 
kohtuullisen 
kova 

+1 
hieman peh-
meä 

-2 
pehmeä 

-3 
erittäin peh-
meä 

     9 kpl 20 kpl 6 kpl   

Luoksepääs 

tävyys 

+1 
mielistelevä 

+3 
hyväntahtoi-
nen, luokse-
päästävä, 
avoin 

+2 
luoksepäästä-
vä, aavistuk-
sen pidätty-
väinen 

-1 
selvästi pidät-
tyväinen 

-2 
hyökkäävä 

-3 
salakavala 

   26 kpl 9 kpl 1 kpl     

Laukaus- 

pelotto-
muus 

+++ 
laukausvarma 

++ 
laukauskoke-
maton 

+ 
paukkuärtyisä 

- 
laukausaltis 

-- 
laukausarka 

 
ei ammuttu 

 24 kpl 9 kpl 1 kpl 2 kpl   1 kpl 

Taulukko 6. Bernhardinkoirien luonnetestitulokset. Punaisella on merkitty ne tulokset, joita on eniten, oranssilla ne joita on 

toiseksi eniten. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 29.3.2019. 
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  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

LTE    2 tulosta  8 tulosta 4 tulosta  3 tulosta 3 tulosta 

LTE0                     

LTE-            

Yhteensä 0 tulosta 0 tulosta 0 tulosta 2 tulosta 0 tulosta 8 tulosta 4 tulosta 0 tulosta 3 tulosta 3 tulosta 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
LTE 2 tulosta 8 tulosta 2 tulosta 1 tulosta 2 tulosta  3 tulosta 1 tulosta 1 tulosta   

LTE0                     

LTE-            

Yhteensä 2 tulosta 8 tulosta 2 tulosta 1 tulosta 2 tulosta 0 tulosta 3 tulosta 1 tulosta 1 tulosta 0 tulosta 

Taulukko 7. Luonnetestitulostaulukko vuosittaisista testausmääristä 2000-30.3.2019. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 

30.3.2019. 

4.5.4.2 MH-LUONNEKUVAUS 

MH-luonnekuvauksessa suoritetaan kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisre-

aktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi luonnekuvaajaa tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia kuten 

esim. leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. 

MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustulok-

sia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH-luonne-

kuvaus kuvaa siis koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonneku-

vausprofiiliin verrattuina. 

MH-luonnekuvaukset ovat testausmenetelmänä Suomessa ja Ruotsissa, joten vertailukohtana voidaan käyt-

tää vain näiden maiden populaatioiden tuloksia, josta alla kaaviokuva. Bernhardinkoirien sukulaisuussuhteet 

ovat 2000-luvulla hyvin läheiset monissa Euroopan maissa, joten kovin suuria maakohtaisia eroavaisuuksia 

ei voi olettaa rodun luonteissa ylipäätään olevan. 

MH-luonnekuvauksien tulosten perusteella nähdään, että bernhardinkoira jonkin verran reagoi ääniin, mutta 

pääsääntöisesti myös palautuu yllättävistä häiriöistä. MH-luonnekuvauksen yhteydessä ampumiseen reagoi-

daan vaihtelevasti välinpitämättömyydestä passivoitumiseen tai jopa pakenemiseen saakka. Samankaltai-

suus lievästä ihmiskontaktinoton pidättyväisyydestä lähestyttäessä nähdään myös MH-luonnekuvausten tu-

loksissa osioissa, joissa on avustavia ihmisiä, kuten luonnetesteissäkin. Rodun alkuperämaan jalostustarkas-

tuksissa yleinen “tarkkaavainen” –maininta korreloi MH-luonnekuvauksen tuloksiin. Kolme MH-luonneku-

vausta on keskeytetty. 
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Koiran reaktioita kuvataan viisiportaisella (1–5) reaktion intensiteettiä (vahvuus, voimakkuus) kuvaavalla as-

teikolla. 

1 = pieni reaktio tai aktiviteetti 5 = suuri reaktio tai aktiviteetti 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

MH suoritettu 75 % 50 % 
100% (2 tu-
losta) 

100% (3 tu-
losta) 88 % 100 % 100 %       

  
(3 tu-
losta) (1 tulos)     

(7 tu-
losta) 

(9 tu-
losta) 

(13 tu-
losta)       

Ohj. kesk. 25 %       12 %           

  (1 tulos)       (1 tulos)           

Kuv. kesk.   50 %                 

    (1 tulos)                 

Yhteensä 4 2 2 3 8 9 13 0 0 0 

Taulukko 8. Suomessa MH-luonnekuvatut koirat vuosina 2009–2018 yhteensä 41 koiraa.  Lähde: JTJ 3/2019 

 

 

Kuvio 9. Vertailuna Suomessa ja Ruotsissa MH-luonnekuvatut koirat vuosina 2000–2014, yhteensä 69 koiraa. Lähde: 

SKK:n jalostustietojärjestelmä (Hunddata) 15.2.2015 (päivitys myöhemmin) 
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4.5.5  KÄYTTÖ- JA KOEOMINAISUUDET  

Bernhardinkoira ei kuulu käyttökoirarotuihin. Alkuperäiseltä tarkoitukseltaan rodulla on edelleen ominaisuu-

tena toimia pihavahtina ja seurakoirana. Haukkumalla vahtiminen tai vierailijoista ilmoittaminen ei ole tava-

tonta, mutta aggressiota tai vihaisuutta pihapiirin, kodin tai perheenjäsenten huolehtimisessa ei tule esiintyä 

tai sallia. 

Bernhardinkoira on kotimaassaan Sveitsissä arvostettu, mutta ei myöskään siellä enää luostarikoirana työ-

käytössä. Nykyajan luostarikoiriin voi käydä tutustumassa Sveitsissä, jossa koirat ovat matkailijoiden ihaste-

lun kohteena esillä. Seurakoirana ja pihavahtina toimiminen on rodun nykytehtävä.  

Vuosina 2009-2018 bernhardinkoirilla on ollut yhteensä 67 koekäyntiä tottelevaisuuskokeissa. TOKO:n 1-tu-

loksia on saavutettu seuraavasti; alokasluokassa 16 kpl, avoimessa luokassa 6 kpl ja voittajaluokassa 3 kpl.  

Rally-tokon puolella koekäyntejä on ollut vuosina 2015-2018 35 kpl. Alokasluokasta 24 hyväksyttyä tulosta ja 

avoimesta luokasta 3. 

Vuosina 2013-2016 joitakin bernhardinkoiria osallistui MEJÄ-kokeisiin. Huippuvuonna 2016 seitsemän koiraa 

on osallistunut avoimeen luokkaan ja yksi voittajaluokkaan. Avoimen luokan 1 –tuloksen on bernhardinkoi-

rissa saavuttanut 3 koiraa, ja yksi koira on saanut voittajaluokassa 2-tuloksen. 

Vuosina 2013-2015 koiratanssissa on kilpaillut kaksi koiraa, joista toisella on tuloksia alokasluokasta ja toisella 

avoimesta luokasta. 

Bernhardinkoiraa ei käytetä virkakäytössä. Virallisessa kaverikoiratoiminnassa on joitakin yksilöitä ja nämä 

ovatkin työssään hyvin pidettyjä. Koulukoirina, erityisesti erityisopetuksessa, bernhardinkoiria on myös toi-

minut – ja toimii tälläkin hetkellä Akaassa vammaisten yläasteikäisten työparikoirana luokkamuotoisessa 

opetuksessa. 

Bernhardinkoira on pysynyt käytökseltään melko muuttumattomana vuosikymmenestä toiseen. Pidättyväi-

syyttä, arkuutta, epäluuloisuutta ja jopa vihaisuutta rodussa on esiintynyt satunnaisesti aina. Jalostuksen oh-

jauksella, tiedon kerryttämisellä sekä käyttäytymiskyselyin että eri testien avulla ja avoimella tiedon jaolla 

pyritään rotujärjestön taholta vaikuttamaan, jotta luonteissa ei tapahtuisi heikkenemistä, vaan päinvastoin 

pyrkimyksenä on saavuttaa tasapainoiset luonteet.  
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Vaikka bernhardinkoira ei pelastustehtävissä nykypäivänä toimikkaan, se soveltuu ja sopeutuu asumaan eri-

laisissa olosuhteissa erinomaisesti. Pohjoismaiden etuna erityisesti, koiraa ajatellen, on ilmastomme, joka 

tarjoaa vuodenaikojen vaihteluineen rodulle ominaiset olosuhteet, kuten sen kotimaassaankin.  

4.5.6  KÄYTTÄYTYMINEN KOTONA SEKÄ LISÄÄNTYMISKÄYTTÄYTYMINEN  

Bernhardinkoirien luonne- ja käyttäytymiskyselyyn on saatu 148 vastausta. Käyttäytymiskyselyn mukaan rotu 

on pääsääntöisesti rauhallinen. 25 % koirista seuraavat omistajaansa arjen askareissa. Lukuun voi vaikuttaa 

erilaiset asuinolosuhteet, sillä osa koirista on pääsääntöisesti ulkokoiria, osa sisäkoiria ja osa sekä että. 

 

Kuvio 10. Koiran käyttäytyminen kotioloissa. Lähde: Bky:n luonne- ja käyttäytymiskysely 30.3.2019. 

 

Kuvio 11. Perusluonteenpiirteet. Lähde: Bky:n luonne- ja käyttäytymiskysely 30.3.2019. 
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Arkuutta, epävarmuutta ja vihaisuutta kuitenkin esiintyy. Epävarmoja luonteenominaisuuksia on n. 15 %, joka 

vaikuttaa koiran muuhun rohkeuskäyttäytymiseen. Rodussa tulee kiinnittää jalostuksellisesti erityistä huo-

miota siihen, että epävarmoja koiria ei saa yhdistää keskenään tai tehdä linjauksia, joissa esiintyy arkuutta 

tai epävarmuutta suvussa. 

Kysely vahvistaa eri käyttäytymisen ja luonteen testaustulosten osalta sen, että rodussa esiintyy jopa huoles-

tuttavissa määrin pidättyväisyyttä vieraita ihmisiä kohtaan. Tämä voi olla myös seurausta siitä, että epävar-

muus on lisääntynyt luonneominaisuus. 

 

Kuvio 12. Suhtautuminen vieraisiin ihmisiin. Lähde: Bky:n luonne- ja käyttäytymiskysely 30.3.2019. 

Bernhardinkoiralla on olemassa luontainen taipumus vahtimiseen. Kyselyn mukaan yhteensä 62 % omaa vah-

titaipumuksen (53 % vahtii, 9 % vahtii tilanteesta riippuen). Vain 8 % vastaajista kuitenkin sanoo vahtivietin 

olevan häiritsevää, yli 80 % ei pidä vahtimista häiritsevänä. Rodun omistajat vaikuttavat olevan tyytyväisiä 

siihen, että pihavahti toimii tehtävässään. 

Saalistusviettiä esiintyy 20 % bernhardinkoirista. Lähinnä vietikkyys on kiinnostusta, joka kuitenkin laantuu 

melko pian. Bernhardinkoira voi irti ollessaan lähteä jonkin pieneläimen tai hirven perään uteliaisuuttaan 
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eläimen havaitessaan, mutta hajujäljen ottaminen ja saalistusvietin herääminen jahtaamiseen ei ole kovin-

kaan luontaista rodulle.   

Vaikka bernhardinkoira on vahtitaipumuksia omaava, rodulla ei kuitenkaan juurikaan esiinny vieraita koiria 

kohtaan vihaisuutta. Noin 85 % suvaitsee omalla alueellaankin sinne saapuvat vieraat koirat. Saman suku-

puolen edustajista koiraeläimen on luontaista olla pitämättä, mutta sekään ei ole tyypillistä bernhardinkoi-

ralle, vaan enemmänkin yksilökohtaista. Myös kohdatessaan muualla vieraita koiria bernhardinkoira ei ylei-

simmin osoita vihaisuutta, vaan uteliaisuutta. Se voi olla myös hiukan epäileväinen ennen tutustumista (20 

%), mutta tutustumisen jälkeen ystävällinen. 

 

Kuvio 13. Suhtautuminen vieraisiin koiriin. Lähde: Bky:n luonne- ja käyttäytymiskysely 30.3.2019. 
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Käsiteltävyys ja hoitotoimet ihmisen taholta ovat bernhardinkoiran mielestä ehdottoman mukavia. Vieraan 

ihmisen käsitellessä 50 % bernhardinkoirista sietää käsittelyn, on välinpitämätön tai väistää. Noin 7 % muri-

see vieraan koskettaessa tai käsitellessä.  

 

Kuvio 14. Käsiteltävyys omistajan ollessa kyseessä. Lähde: Bky:n luonne- ja käyttäytymiskysely 30.3.2019. 

 

Kuvio 15. Käsiteltävyys vieraan ollessa kyseessä. Lähde: Bky:n luonne- ja käyttäytymiskysely 30.3.2019. 
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Kodin ja kotipiirin ulkopuolen tapahtumista bernhardinkoira kiinnostuu hetken, mutta on sen jälkeen välin-

pitämätön. 

 

Kuvio 16. Kodin ulkopuolisiin asioihin reagoiminen. Lähde: Bky:n luonne- ja käyttäytymiskysely 30.3.2019. 

Noin 38 % vastaajista on kokenut ongelmia koiran käyttäytymisen kanssa. 

 

Kuvio 17. Ongelmat käyttäytymisessä. Lähde: Bky:n luonne- ja käyttäytymiskysely 30.3.2019. 
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Kuvio 18. Avun tarve käyttäytymisongelmissa. Lähde: Bky:n luonne- ja käyttäytymiskysely 30.3.2019. 

4.5.7  YHTEENVETO RODUN KÄYTTÄYTYMISEN JA LUONTEEN KESKEISIMMISTÄ ONGELMAKOH-

DISTA SEKÄ NIIDEN KORJAAMISESTA  

Bernhardinkoirien luonnetta ja käyttäytymistä on tutkittu melko vähän.  Verrattaessa MH-luonnekuvausten 

tuloksia (mukana vain 30 koiraa) Ruotsin vastaavaan (kuvio 9) saadaan viitteitä siitä, että rodun luonneomi-

naisuudet vastaavat toisiaan molemmissa maissa. MH luonnekuvausta käytetään menetelmänä ainoastaan 

Suomessa ja Ruotsissa.  

Näyttelyissä silloin tällöin tavataan koiria, jotka eivät anna tuomarin koskea itseään. Olisi toivottavaa, että 

arvostelevat tuomarit käyttäisivät arvostelukaavakkeen luonneosiota enemmän, sillä rodun jalostustoimi-

kunta saisi enemmän tietoa rodun luonteesta näyttelytilanteessa. 

Tulevaisuudessa voidaan kerätä enemmän tietoa, jos nähdään esim. tarpeelliseksi asettaa jalostusyksilöille 

rotujärjestön puollon ehdoksi käyttäytymistä tai luonnetta arvioiva testi. Myös SKL:n ulkomuodon jalostus-

tarkastus, jossa on useampi arviointi koiran käyttäytymisestä, kerryttää tietoa luonteista ja käyttäytymisestä.  
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5 TERVEYS JA LISÄÄNTYMINEN  

5.1 PEVISA-OHJELMAAN SISÄLLYTETYT SAIRAUDET  

Bernhardinkoira on ollut mukana PEVISA-ohjelmassa (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisoh-

jelma) vuodesta 1997 alkaen. Alla olevaan taulukkoon on koottu bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmat ja niissä 

tapahtuneet muutokset (lihavoitu). 

Bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmat 1997-2020 

          

Voimaantulovuosi Ohjelma     

1.1.1997 
  

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkaku-
vauslausunto.   

  
 

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. 

    Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D. 

1.1.2007   
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja 
kyynärkuvauslausunto.   

    Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. 

    Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. 

1.1.2011   
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja 
kyynärkuvauslausunto.   

    Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. 

    Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja 

    kyynärniveldysplasian aste 2. 

1.1.2016   
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja 
kyynärkuvauslausunto.   

    Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. 

    Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja 

    kyynärniveldysplasian aste 1. 

    Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä.  

    
Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudes-
saan. 

1.1.2019- 
  

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja 
kyynärkuvauslausunto.   

31.12.2020 
 

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. 

  
 

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja 

  
 

kyynärniveldysplasian aste 1. 

  
 

Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 
saaneen kanssa. 

  
 

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä.  

    Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. 



 

 

 
 

Bernhardinkoirayhdistys ry. – Jalostuksen tavoiteohjelma JTO - 47 

Bernhardinkoirien jalostuksessa 2000-luvulla ensimmäinen terveyteen liittyvä painopiste on ollut lonkkater-

veyden parantaminen. Tätä on toteutettu Kennelliiton PEVISA-ohjelman avulla suunnitelmallisesti ja pitkä-

jänteisesti. Vuosina 1990-1994 A ja B-lonkkaisten osuus oli vain 22 % ja C-lonkkaisten osuus 17 %. D-lonkkia 

esiintyi 46 %:lla ja E-lonkkia 16 %:lla. Aluksi PEVISA sisälsi vain tutkimuspakon. D-raja-arvoa tiukennettiin 

maltillisesti C-raja-arvoon, kun voitiin varmistaa, että yli 70 % kannasta jää jalostuskäyttöön. Vuosina 2000-

2004 tutkituista A- ja B-lonkkaisten osuus oli kasvanut 36 %:iin ja C 25 %, jolloin D ja E -osuus oli kaventunut 

50 %:iin. C-raja-arvon tulokset alkoivat näkyä terveysvaikutukseltaan tavoitellusti siinä, että koiria lopetettiin 

aiempiin vuosiin verraten huomattavasti vähemmän lonkkien nivelrikon vuoksi (kuolinsyykartoitus ja JTJ). 

Tämän hetken tilanne (2015-2017 otos) osoittaa HD A 34 %, HD B 30 % ja HD C 23 % esiintyvyydet. Jalostuksen 

ulkopuolelle populaatiosta jää n. 14 % HD D-tuloksella. Sittemmin, rodun vakavimman terveyshaitan ohella, 

on huolehdittu myös kyynärnivelten terveyden edistämisestä PEVISA:n avulla. 2019 alusta bernhardinkoirien 

PEVISA-ohjelmassa on raja-arvoina HD C ja ED 1. ED 1-tuloksen saaneen koiran saa parittaa vain ED 0-tuloksen 

saaneen kanssa. 

Alla oleva taulukko kuvaa miten bernhardinkoirien lonkkaniveldysplasian (HD) esiintyvyys on vähentynyt vii-

meisen 20 vuoden aikana. 

 

Kuvio 19. Bernhardinkoirien HD-kehitys vuosina 1994-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 29.3.2019. 

  

Bernhardinkoirien HD-kehitys vuosina 1994-
2018 

A B C D E
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5.1.1 LONKKANIVELEN KASVUHÄIRIÖ (HD) 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli “lonkkavika” (engl. hip dysplasia, HD), on koirien yleisin luuston ja nivelten kas-

vuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä silmä-

määräisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. 

Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin 

suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonk-

kamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä ja yleensä kipukin helpottaa 

tässä iässä. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. 

Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen 

kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella 

kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmene-

miseen ja vaikeusasteeseen. 

Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla. 

Oireet voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta nivel-

kapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Nuorilla koirilla oireina voivat 

olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja nak-

sahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne johonkin tapaturmaan. Oireet 

voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille muodostuva side-

kudos vähentää nivelen löysyyttä. 

Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Vanhemmilla nivel-

rikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä ja oireilu laitetaankin usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä 

oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. 

Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja 

lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen. 

Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys. Ylipaino 

pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai 

suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. So-

piva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on myös olemassa. 
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Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla lonkkien röntgenkuvaukseen. Lonkkanivelen 

kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuvan jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, 

jos valinta on systemaattista eikä lonkkavikaisia koiria käytetä. 

Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran 

kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaiku-

tusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen 

edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria. 

Lähde: Kennelliitto, ELT Anu Lappalainen 

Suomessa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa. Tätä asteik-

koa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä 

ja erityisesti sekundäärinivelrikko. 

A ei muutoksia Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.      

    Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt. 

    Nivelrako on tiivis ja tasainen.            

    Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena).     

B lähes normaali  Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset ja   

/ rajatapaus Norbergin asteikko vetoasennossa lähellä 105°, tai reisiluun pään keskus   

    on mediaalisesti lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja    

      reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.    

C lievä   Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset,     

    Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen 

    reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä   

    nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali-, kaudaali- tai dorsaalireunassa 

    tai reisiluun päässä tai kaulassa.         

D kohtalainen  Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio. 

(keskivaikea) Nordbergin asteikko on suurempi kuin 90 astetta (vain suosituksena).   

      Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä. 

E vaikea   Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio,   

     Nordbergin asteikko alle 90 astetta, selvä lonkkamaljakon kraniaalireunan 

    tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut)  

    tai muut nivelrikkomuutokset.            
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Alla olevassa taulukossa on esitetty HD:n esiintyvyys bernhardinkoirilla vuosina 2009-2018. Tilastosta voi-

daan nähdä, että bernhardinkoirien lonkkaniveldysplasia on mennyt huomattavasti parempaan suuntaan. E-

lonkkaisia koiria ei enää juurikaan ole ja myös D- ja C-lonkkaisten koirien määrä on vähentynyt.  

HD:n esiintyvyys bernhardinkoirilla vuosina 2009-2018 

            

Vuosi A B C D E 

2009 19 % 21 % 19 % 42 % 0 % 

2010 30 % 28 % 17 % 23 % 2 % 

2011 32 % 17 % 27 % 23 % 2 % 

2012 43 % 18 % 16 % 20 % 2 % 

2013 20 % 33 % 24 % 23 % 0 % 

2014 20 % 27 % 18 % 31 % 4 % 

2015 34 % 27 % 16 % 20 % 2 % 

2016 32 % 30 % 21 % 16 % 0 % 

2017 33 % 21 % 26 % 21 % 0 % 

2018 44 % 34 % 16 % 6 % 0 % 

Yhteensä 30 % 26 % 20 % 23 % 1 % 

Taulukko 9. HD:n esiintyvyys bernhardinkoirilla vuosina 2009-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 29.3.2019. 

5.1.2 KYYNÄRNIVELEN KASVUHÄIRIÖ (ED) 

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivel-

kivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus co-

ronoideus) sisemmän osan sairaus, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan osteokond-

roosi ja kiinnittymätön 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 geenejä. Kasvuhäi-

riön tyyppi vaihtelee eri roduilla, mikä viittaa siihen, että aiheuttajina ovat eri geenit. Kyynärnivelen kasvu-

häiriö on yleisempää uroksilla, todennäköisesti urosten suuremman painon ja mahdollisesti myös hormonaa-

listen tekijöiden takia. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvu-

häiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. 

Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4-7 kuukauden iässä. Tyypillinen oire on 

ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. Ontuminen voi olla jatkuvaa 
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tai ajoittaista. Omistajan voi olla vaikea havaita koiran ontumista, jos kasvuhäiriö on molemminpuolinen. 

Toisinaan kasvuhäiriö on molemmissa kyynärnivelissä, vaikka koira ontuu vain toista jalkaa. Usein oireet huo-

mataan vasta aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat kasvuhäiriön seurauksena kehittyneestä nivelrikosta. Kiin-

nittymätön kyynärpään uloke ei välttämättä oireile nuorella koiralla ja se voi olla röntgenkuvauksen sivulöy-

dös. 

Kasvuhäiriöiden ja niiden erilaisten kirurgisten hoitojen tehosta ja pitkäaikaisennusteesta ei ole olemassa 

kattavia tutkimuksia. Leikkaushoidon hyöty on epävarma, jos nivelessä on jo selvät nivelrikon merkit. Kaik-

kien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana yleensä nivelrikko. Leikattuun-

kin jalkaan kehittyy usein jonkinasteinen nivelrikko, mutta sen määrä voi olla vähäisempää ja se voi kehittyä 

myöhemmin kuin ilman leikkausta hoidetussa nivelessä. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä 

pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta on noin 60 % etuosalla. Nivelrikon hoidossa 

tärkeitä ovat painonpudotus, liikunnan rajoitus ja tarvittaessa käytetään myös tulehduskipulääkkeitä. Lisäksi 

voidaan käyttää nivelnesteen koostumusta parantavia lääkkeitä ja ravintolisiä.  

Suomessa kyynärnivelkuvien arviointi perustuu pääasiassa nivelrikon merkkeihin, mutta myös muut kasvu-

häiriöön viittaavat röntgenlöydökset huomioidaan. Jalostusarvoindeksit (BLUP-indeksit) tehostavat jalostus-

valintaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran oman tuloksen lisäksi sen kaikkien tutkittujen sukulaisten taso 

ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo 

useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Bernhardinkoirilla BLUP-indeksit ovat käytössä sekä lonk-

kien että kyynärnivelten osalta.  

Lähde: Kennelliitto, ELT Anu Lappalainen 

Suomessa arvostelussa käytetään IEWG:n esittämää kansainvälistä kyynärniveldysplasian arvosteluasteik-

koa: 

0   Ei muutoksia             

ei muutoksia                   

1   Lievät nivelrikkomuutokset (artroosi) yleensä ensin kyynärpään ulokkeen  

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

2   Edellä mainittuja muutoksia 5 mm saakka ja/tai muutoksia värttinäluun   

kohtalaiset   nivelosassa, varislisäkkeessä (processus coronoideus) ja/tai lievää epämuotoisuutta. 

muutokset                   

3   Edellisen ylittävät rappautumismuutokset/voimakas epämuotoisuus.    

voimakkaat    Kiinnittymätön processus anconaeus.      

muutokset                   
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Bernhardinkoirilla tavataan kyynärniveldysplasiaa (ED), joka voi johtaa nuorenkin koiran eutanasiaan. Suurin 

osa koiran painosta on etuosalla, joten kyynärnivelten terveys on avainasemassa koiran hyvinvoinnissa. Vuo-

desta 2011 asti on kyynärniveldysplasian vastustaminen kuulunut bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmaan. Vuo-

desta 2019 alkaen on PEVISA:aan asetettu ED:n raja-arvoksi 1. Jos koiralla on ED 1, on sen parituskumppanin 

oltava kyynärpäiltään terve (ED 0). 

Alla olevassa taulukossa on esitetty bernhardinkoirien kyynärniveldysplasian kehitys viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. 

ED:n esiintyvyys bernhardinkoirilla vuosina 2009-2018 

            

Vuosi Tutkittu 0 1 2 3 

2009 38 % 70 % 12 % 12 % 7 % 

2010 42 % 78 % 19 % 1 % 1 % 

2011 43 % 69 % 20 % 5 % 5 % 

2012 39 % 80 % 16 % 4 % 0 % 

2013 38 % 71 % 17 % 10 % 2 % 

2014 59 % 78 % 13 % 2 % 7 % 

2015 45 % 81 % 17 % 2 % 0 % 

2016 33 % 84 % 11 % 0 % 5 % 

2017 26 % 83 % 10 % 7 % 0 % 

2018 6 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Yhteensä 37 % 77 % 16 % 5 % 3 % 

      

Taulukko 10. ED:n esiintyminen bernhardinkoirilla vuosina 2009-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 25.3.2019. 

5.2 MUUT RODULLA TODETUT MERKITTÄVÄT SAIRAUDET  

Rotujärjestöllä on käytössä terveyskysely, jolla kerätään tietoa rodussa esiintyvistä sairauksista ja terveys- ja 

lisääntymisongelmista. Vähäisen vastausmäärän vuoksi aineistosta ei vielä pysty tekemään luotettavia tilas-

toja, joten terveyskyselyvastausten lisäksi seuraavat luetellut merkittävät sairaudet on kerätty Kennelliiton 

jalostustietojärjestelmän kuolinsyytilastosta. Prosenttiluvuissa on huomioitu kaikki saatavilla oleva tieto (ja-

lostustietojärjestelmä, kuolinsyyilmoitukset, terveyskyselyvastaukset ja kasvattajien ilmoittamat), ellei toisin 

mainita. Yhteensä tietoja on kerätty 479 koirasta, alkaen 80-luvulta. 
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5.2.1 ALLERGIAT JA IHO-ONGELMAT  

Bernhardinkoiralla tyypillinen iho-ongelma on märkivä, ns. hot spot -ihotulehdus, jota esiintyy lähes kaikilla 

bernhardinkoirilla jossakin elämän vaiheessa. Hot spot on akuutti, märkivä pinnallinen ihotulehdus, joka tyy-

pillisesti aiheuttaa ihottuma-alueen, joka on kostea ja märkivä, sekä haisee ja kutiaa voimakkaasti. Ihottuma-

alue on yleensä aluksi tarkkarajainen, mutta voi levitä hyvin nopeasti, jopa muutamassa tunnissa varsin laa-

jalle. Lievä hot spot voidaan hoitaa kotikonstein, mutta laajalle levinnyt tulehdus vaatii eläinlääkärin arvion. 

Sairauden perinnöllisyydestä rodulla ei ole olemassa tutkimustietoa. Bky:n keräämien terveyskyselytietojen 

mukaan hot spot -ihottumaa esiintyy n. 11 % bernhardinkoirista. 

Bernhardinkoirilla tiedetään ilmenneen myös atopiaa. Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tu-

lehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka synnylle on perimän lisäksi olemassa useita altistavia 

tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on elinikäinen vaiva, joka on kontrolloitavissa, mut-

tei parannettavissa. Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä 

ja huonokuntoinen sekä ohut tai jopa paikoin kalju. Niiltä alueilta, joissa kutina on voimakkainta, iho paksu-

nee jatkuvan raapimisen ja kalvamisen seurauksena sekä tummuu. Muutokset paikallistuvat naamaan (huu-

let ja silmien ympärys), korviin, tassuihin, jalkoihin, leukaan ja vatsan alle (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla 

jatkuva kutina aiheuttaa myös käyttäytymisen muutoksia, esim. ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat 

eräs tavallisimmista atoopikon iho-oireista.  

Lähde: Suomen Kennelliitto, ELL Nina Menna  

Varsinaisia allergioita ei bernhardinkoirilla ole kartoitettu riittävän kattavasti, mutta joidenkin koirien tiede-

tään olevan ruoka-aineyliherkkiä. Yliherkkyys saattaa ilmetä silmä- ja korvatulehduksina sekä ihon kutinana, 

hilseilynä ja punoituksena sekä ruuansulatuskanavan oireilulla. Oireita voidaan helpottaa, jopa kokonaan 

poistaa oikealla ruokavaliolla.  

Furunkuloosi on tulehdus tassujen ja polkuanturoiden välissä. Furunkuloosissa polkuanturoitten välissä oleva 

iho on arka ja punoittaa ja varpaiden väliin voi muodostua rakkuloita. Koira pyrkii nuolemaan tassuja ja saat-

taa ontua. Taudin hoito vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, ja vaikka potilas paranisikin, saattaa tauti helposti uu-

sia. Furunkuloosin esiintyvyyttä rodussa ei ole riittävän kattavasti tutkittu, terveyskyselyvastausten perus-

teella 2,31 % bernhardinkoirista sairastaa furunkuloosia.  

Koiria, joilla on atopiaa, allergiaa, toistuvia ihotulehduksia tai furunkuloosia, ei saa käyttää jalostukseen. 
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5.2.2 EPILEPSIA  

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koirien yleisin neu-

rologinen sairaus. Bernhardinkoirilla epilepsiaa esiintyy jonkin verran useissa eri sukulinjoissa. Kohtauksien 

luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston 

ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira kouris-

telee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi lihas-

ryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi 

kohtaukseksi. 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. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia. 

Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäyt-

teitä ja tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilep-

siaa ei voida parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloituspäätök-

seen vaikuttaa kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten esiintymistä 

voidaan harventaa, kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä 

kokonaan loppumaan. 

2000-luvun alusta alkaen kerättyjen tietojen mukaan n. 4 % koirista sairastaa/on sairastanut epilepsiaa. Il-

moitetuista 3 % on kuollut tai lopetettu epilepsian vuoksi. Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalos-

tukseen, myös sisarusten ja isän/emän jalostuskäyttöä tulee harkita vakavasti. Samoin on vältettävä sellais-

ten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä.  

Lähde: Suomen kennelliitto, ELL Nina Menna 

5.2.3 HAMPAAT JA PURENTAVIRHEET  

Bernhardinkoirien hampaiden koko on ajan saatossa pienentynyt ja koirilla esiintyy tämän lisäksi hyvin usein 

ikenien liikakasvua. Purentavirheistä tyypillisin on alapurenta, josta tiivis alapurenta hyväksytään. Leikkaava 

saksi- tai tasapurenta ovat toivottavat. Jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota purennan lisäksi hampaiden 

kokoon ja ikenien liikakasvuun.  

Alla olevissa kuvissa on kuvattu ikenien liikakasvun esiintymistä bernhardinkoirilla: 
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Kuva 1: ei ienten liikakasvua 

 

 

Kuva 2: kohtalaista ienten liikakasvua 

 

 

Kuva 3: voimakasta ienten liikakasvua 
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Tulevaisuudessa ienten liikakasvun esiintymistä ja haittaa pyritään kartoittamaan tarkemmin terveyskyselyn 

avulla. 

5.2.4 KASVAINSAIRAUDET, SYÖPÄ  

Bernhardinkoirilla kasvainsairaudet ovat erittäin yleisiä. 22 %:lla ilmoitetuista koirista on todettu kasvainsai-

raus. Kasvainsairauksiin menehtyneissä koirissa on paljon yksilöitä, joiden kasvaimista ei ole patologin lau-

suntoa. Yleisin ilmoitettu syöpä bernhardinkoirilla on pahanlaatuinen luusyöpä eli osteosarkooma (32 % il-

moitetuista kasvainsairauksista). Osteosarkoomaa tavataan kaikilla jättirodun koirilla. Sen periytymistavasta 

ei ole täyttä varmuutta. Kennelliiton Koiranetin kuolinsyytilaston sekä terveyskyselyvastausten mukaan nuo-

rin osteosarkooman vuoksi lopetettu koira on ollut 1-vuotias keski-iän ollessa hieman yli 6 vuotta. Osteosar-

kooma on yleisin primaarinen luusyöpä ja se lähettää etäispesäkkeitä jo taudin aikaisessa vaiheessa. Oireisiin 

kuuluvat ontuminen ja/tai paikallinen raajan turvotus. Taudin edenneessä vaiheessa voi syntyä patologisia 

murtumia. Osteosarkoomaan ei ole eettisesti perusteltua hoitokeinoa. Ulkomailla käytetään raajan ampu-

taatiota, mutta bernhardinkoirilla amputaatio on huono vaihtoehto koiran koon vuoksi. Osteosarkooma on 

poikkeuksetta eutanasiaan johtava sairaus.  

Lähde: Bky:n arkistot 

Alla olevaan taulukkoon on koottu jalostustoimikunnan tiedossa olevat kasvainsairaudet bernhardinkoirilla 

(yhteensä 106 tapausta): 

 
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Osteosarkooma
Syöpä, tarkemmin määrittelemätön

Pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain
Lymfooma

Ihon- tai ihonalaiskudoksen kasvain
Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain

Eturauhaskasvain
Muu kasvainsairaus

Aivokasvain
Luuydinsyöpä

Haimasyöpä
Leukemia

Kurkunpään syöpä
Kiveskasvain

Maitorauhaskasvain
Virtsarakon kasvain

Kasvainsairaudet bernhardinkoirilla
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Kuvio 20. Kasvainsairaudet bernhardinkoirilla. Lähde: Bky:n arkistot (terveyskyselyt) ja SKL:n jalostustietojärjestelmä 

20.2.2019. 

5.2.5 MAHALAUKUN KAASUUNTUMINEN JA KIERTYMÄ  

Rakenteensa vuoksi (syvärintaisuus) bernhardinkoira on altis mahalaukun kaasuuntumiselle ja kiertymälle. 

Mahalaukun kaasuuntuminen ja kiertymä ovat yksi bernhardinkoirien yleisimmistä sairauksista. Mahalaukun 

kiertymä on todettu 14 %:lla aineiston koirista, joista 82 % on kuollut sairauteen. Sen lisäksi mahalaukun 

kaasuuntuminen on ilmoitettu kuolinsyyksi 0,4 %:lle koirista. Kaikista ilmoitetuista kiertymisistä ei ole tie-

dossa koiran ikää, mutta tiedossa olevista nuorin on ollut 1 vuotta 4 kk (tämä koira operoitu ja elossa). Ma-

halaukunkiertymään ja -kaasuntumaan kuolleiden koirien keskimääräinen elinikä on ollut 5 v 5 kk. 

Mahalaukun laajentuminen ja kiertymä on akuutti, hengenvaarallinen sairaus, joka vaatii kiireellistä eläinlää-

kinnällistä apua. Taudin aikainen huomaaminen ja hoito ovat ensiarvoisen tärkeitä hyvän lopputuloksen ai-

kaansaamiseksi. Oireita ovat mahan eriasteinen turvotus, venyttely, kuolaaminen, oksennusyritykset, levot-

tomuus, apeus, hengitysvaikeudet ja shokkioireet. Mahalaukun laajentumaa ja kiertymää tavataan kaiken-

ikäisillä koirilla ja se on hyvin yleinen syy vanhan koiran elämän päättymiselle. Yleensä hoidoksi tarvitaan 

leikkaushoitoa. Ennuste riippuu taudin vakavuudesta ja missä vaiheessa hoito päästy aloittamaan. Mahalau-

kun laajentuman ja kiertymään aiheuttajaa ei tunneta. Altistaviksi tekijöiksi on epäilty syvärintaisuutta, ilman 

nielemistä, liian suurien ruokamäärien syöttämistä, ruokinnan jälkeistä liikuntaa ja ruokapartikkelien kokoa/ 

ruuan syöttämistä korokkeelta. On epäilty, että alttius mahalaukun kiertymään kulkisi tietyissä sukulinjoissa, 

joten tämä tulee huomioida jalostuslinjoja valittaessa. Koiraa, jolta on leikattu mahalaukunkiertymä tai jolla 

on toistuvia kaasuuntumisoireita, ei saa käyttää jalostukseen. 

Lähde: Bky:n arkistot 

5.2.6 MUNUAISSAIRAUDET  

Viime vuosina on diagnosoitu 5 (neljälle tehty obduktio, 1 elossa) synnynnäiseen munuaisten vajaatoimin-

taan (munuaisdyplasia tai voidaan kutsua myös nimellä progressiivinen nefropatia tai juveniili nefropatia) 

sairastunutta bernhardinkoiraa. Lisäksi aineiston mukaan noin 4 % bernhardinkoirista sairastaa munuaisten 

vajaatoimintaa tai on menehtynyt siihen, mutta näistä ei ole tarkempia tietoja. Synnynnäisessä munuais-

dyplasiassa munuaiset ovat alikehittyneet, eivätkä ne koskaan saavuta täyttä toimintakapasiteettia. Oireilu 

riippuu taudin vakavuusasteesta. Oireet eivät suuremmin eroa muista munuaissairauksista: runsas juominen 

ja virtsaaminen, laihtuminen, oksentelu, ripuli ja apaattisuus. Pennuilla saattaa olla myös vaikeuksia oppia 
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sisäsiistiksi ja kasvu voi olla hidastunutta. Kehityshäiriön aste vaikuttaa suuresti koiran elinikään, mitä vaike-

ampiasteinen kehityshäiriö on kyseessä, sitä nuorempana koira menehtyy. Nuorin sairauteen menehtynyt 

bernhardinkoira on ollut 1-vuotias ja vanhin 7,5-vuotias. Sairauteen ei ole olemassa parantavaa hoitoa ja se 

johtaa aina koiran menehtymiseen. Jos sairaus havaitaan ajoissa tai on lievempiasteinen, voidaan sairauden 

etenemistä hidastaa ja koiran elämänlaatua parantaa erikoisruokavaliolla. Munuaisdysplasia voidaan todeta 

luotettavasti vain munuaisista otetulla koepalalla. Jos koira menehtyy munuaissairauteen, on erittäin suosi-

teltavaa selvittää munuaissairauden laatu patologisesti (Evira), koska on syytä olettaa sairauden olevan pe-

rinnöllinen jo sairastuneiden yksilöiden sukulaisuussuhteiden sekä patologin lausuntojen perusteella. Perin-

nöllisyydestä on olemassa jonkin verran tutkimustietoa muiden rotujen osalta, mutta bernhardinkoirilla pe-

riytyvyyttä ei ole virallisesti tutkittu. Luotettavaa geenitestiä bernhardinkoiralle ei ole kehitetty sairauden 

diagnosoimiseksi. Koiraa, jolla on munuaissairaus, ei saa käyttää jalostukseen. Jos suvussa tiedetään esiinty-

neen munuiasdysplasiaa, tulee myös lähisukulaisten (sisarukset, isä, emä) jalostuskäyttöä harkita vakavasti. 

Hannes Lohen tutkimusryhmällä on käynnissä tutkimus, jolla tutkitaan koirilla nuorella iällä ilmenevän mu-

nuaissairauden perinnöllistä taustaa. Näytteitä kerätään kaikista roduista. 

Lähde: Bky:n arkistot  

5.2.7 POLVEN RISTISIDEVAURIO 

Polven etummaisen ristisiteen vaurio on yleinen sairaus monilla koiraroduilla. Sitä ilmenee sekä pienillä että 

isoilla roduilla. Polven ristisidevauriota on ilmoitettu esiintyvän 2,5 %:lla aineiston koirista, joista 25 % on 

lopetettu sen vuoksi. 

Ristisiteet ovat vahva, lyhyt siderakenne polvinivelen keskellä, reisiluun ja sääriluun välillä. Eturistiside on 

toiminnallisesti takaristisidettä tärkeämpi, koska se tukee reisiluun pään sääriluun nivelpinnalle takajalan 

työntövaiheen aikana. Eturistiside rajoittaa myös polvinivelen kiertoliikettä. Kun eturistiside pettää, polvini-

vel löystyy ja reisiluu pääsee liukumaan taaksepäin sääriluun nivelpinnalla. Liike vaurioittaa nivelkierukoita ja 

rustopintoja. Ristisidevaurion seurauksena polviniveleen kehittyy nopeasti tulehdusreaktion seurauksena 

rappeuttava nivelrikko. Polven toimintakyvyn palauttamiseksi eturistisidevaurio pitää hoitaa viipymättä ki-

rurgisesti. Hoitotulos on yleensä hyvä, mutta ei täysin estä nivelrikon kehittymistä polviniveleen. Koiralla, 

jolla todetaan ja hoidetaan eturistisidevaurio, on noin 50 % todennäköisyys kehittää eturistisidevaurio myös 

toiseen polviniveleen seuraavan vuoden kuluessa. 
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Suurin osa eturistivauriolle altistavista tekijöistä liittyy koiran rakenteeseen tai muihin sairauksiin ja niiden 

aiheuttamaan toimintahäiriöön polvinivelessä. Tämän vuoksi myös eturistisidevaurio on voimakkaasti perin-

nöllinen sairaus. Huomioitavaa on, että polvilumpion luksaation varalta annettava polvilausunto ei kuvaa sai-

rastumisriskiä eturistisidevaurion suhteen.  

Ristisidevaurion vuoksi operoitua koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiraa on jo käytetty jalostukseen, 

sairausriski täytyy ottaa huomioon jälkeläisten jalostuskäyttöä suunniteltaessa. 

Lähde: Bky:n arkistot ja Kennelliitto, ELL Juha Kallio  

5.2.8 SELKÄSAIRAUDET 

Bernhardinkoirilla on vasta vuodesta 2014 alettu tutkimaan perinnöllisiä selkämuutoksia (SPO, LTV, VA) ja 

näitä kaikkia on löydetty rodusta yksittäisiä tapauksia, yleisimpänä kuitenkin spondyloosi. Virallisia SP-lau-

suntoja on annettu 34 koirasta vuosina 2014-2018. Lisäksi terveyskyselyllä on ilmoitettu noin 9 %:n bernhar-

dinkoirista sairastavan spondyloosia, näillä koirilla ei ole virallista kuvaustulosta. Vuoden 2019 alusta bern-

hardinkoirien jalostusohjesääntö suosittelee selkäkuvausta molemmille vanhemmille, mikäli tutkimuksia ei 

ole, ei pentuetta oteta Bky:n pentuvälitykseen.  Tällä hetkellä on havaittavissa, että monelta koiralta kuva-

taan selkä alle kaksi vuotiaana, jolloin spondyloosilausuntoa ei vielä saa. Koska nimenomaan spondyloosi on 

rodullemme se tärkein selvityksen aihe, on äärimmäisen tärkeää kuvata koirien selät vasta yli kaksivuotiaina. 

On myös huomioitavaa, että alle 2-vuotiaalla koiralla ei edes perinnölliset sp-muutokset ole vielä välttämättä 

kehittyneet. LTV- ja VA- tapauksia on tavattu yksittäisiä, ainakaan tällä hetkellä ne eivät vaikuta olevan ro-

dussamme kovin merkityksellisiä. 

5.2.8.1 SPONDYLOOSI SPO 

Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muo-

dostuu luupiikkejä ja/tai siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta bern-

hardinkoirilla rappeumaa on todettu jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu perinnölliseksi sairaudeksi 

boksereilla, joten voidaan olettaa sen olevan perinnöllistä myös muilla roduilla ja sitä voidaan vastustaa ja-

lostusvalinnoilla. Spondyloosin suositeltava kuvausikä on 2 vuotta, jolloin ikääntymismuutoksia ei vielä ole, 

mutta perinnölliset muutokset ovat ehtineet muodostua. Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muu-

toksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle, mutta eri ikäisten koirien lausuntoja on vaikea verrata 

suoraan, koska ikääntymismuutosten osuutta on hankala arvioida. On havaittu, että selkärankaan muodos-

tuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiralle vaihtelevan asteisia oireita kuten jäykkyyttä, ontu-

mista, epämääräisiä selkäkipuja ja hyppäämishaluttomuutta. Kehittymässä olevat luupiikit voivat murtua tai 
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hangata toisiaan aiheuttaen tulehduskipua alueella. Toisinaan paikalliset oireet helpottavat, kun luutuminen 

etenee täydeksi sillaksi. Spondyloosia sairastavien koirien oireilu vaihtelee voimakkaasti yksilöittäin, koira voi 

olla täysin oireeton, joten kartoituskuvaaminen on jalostuksellisesti tärkeää. Spondyloosin periytymismeka-

nismia ei tarkkaan tiedetä, joten voidaan noudattaa yleistä vastaavanlaisten sairauksien jalostuksesta annet-

tua suositusta: käytettäessä spondyloosia sairastavaa koiraa käytetään sille partneria, joka on spondyloosi-

vapaa (SP0). 

Spondyloosin arvostelussa käytettävä asteikko (1.6.2013 alkaen), lausunnossa otetaan huomioon kaikki rin-

tanikamat (1-13) sekä lannenikamat (1-7) ja ristiluu: 

SP 0   Puhdas: ei muutoksia.           

SP 1  Lievä: Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai  

   > 3 mm piikkejä korkeintaan kolmessa nikamavälissä      

   tai saareke korkeintaan 2 nikamavälissä.      

SP 2   Selkeä: Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan 2    

    nikamavälissä ja/tai suuria saarekkeita korkeintaan 2 nikamavälissä. 

SP 3  Keskivaikea: Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita)     

   ja/tai suuria saarekkeita 3-7 nikamavälissä.      

SP 4   Vaikea: Edellisiä vakavammat muutokset         

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 5 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen arvostelussa otetaan huomioon koi-

ran ikä siten, että 5-7 vuotiaalla koiralla jätetään huomioimatta yksi silloittuma ja 8-vuotiaalla tai vanhem-

malla koiralla jätetään huomioimatta kaksi silloittumaa. Kuitenkin jos vanhallakin koiralla on silloittumaa, ei 

se voi saada SP0 lausuntoa.  

Lähde: Kennelliitto, ELT Anu Saikku-Bäckström 

Alla oleva taulukko spondyloosin esiintymisestä rodussamme. On huomioitavaa, että tilasto ei ole vielä luo-

tettava, sillä tietoja on kerätty vasta muutamia vuosia ja spondyloosilausuntoja on vuosilta 2014-2018 vasta 

34 kpl. 62 % kuvatuista koirista on tutkimushetkellä olleet terveitä. 1-astetta on 21 %, 2-astetta 3 % ja 3-

astetta 15 %. On selvää, että tutkimuksia tarvitaan lisää. 
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Bernhardinkoirien spondyloositilasto   

vuosilta 2014-2018       

            

Vuosi 0 1 2 3 4 

2014 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2015 40 % 60 % 0 % 0 % 0 % 

2016 44 % 11 % 0 % 44 % 0 % 

2017 71 % 14 % 14 % 0 % 0 % 

2018 75 % 17 % 0 % 8 % 0 % 

Yhteensä 62 % 21 % 3 % 15 % 0 % 

      

Taulukko 11. Spondyloositilasto vuosilta 2014-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 25.3.2019. 

5.2.8.2 VÄLIMUOTOINEN LANNE-RISTINIKAMA LTV 

Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebrae, LTV) on yleinen synnynnäinen ja perin-

nöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, 

jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. LTV:tä esiintyy useilla koiraroduilla, ja ainakin saksanpaimen-

koirilla sen yhteydestä selkävaivoihin on tutkimustietoa. LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle 

rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla takaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen hal-

vausoireet. Hoitona käytetään lepoa ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. LTV:stä voi 

saada lausunnon 12 kk täyttänyt koira. Aikajaksolla 2015-21.3.2019 tutkituista bernhardinkoirista löytyy kaksi 

LTV1 –lausuntoa ja yksi LTV3 –lausunto. 

Arvostelussa käytetty asteikko: 

LTV 0   Ei muutoksia             

LTV 1  Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2).     

LTV 2   Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama.       

LTV 3  Epäsymmetrinen lanne-ristinikama.      

LTV 4   6 tai 8 lannenikamaa.           

LTV-muutosten yleisyydestä eri roduissa ei juurikaan ole vielä tietoa. SKL:n jalostustieteellinen toimikunta 

suosittelee jättämään oireilevat koirat pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta LTV1-

4 tuloksen saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0 koiran kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläi-

siä suositellaan kuvattavaksi, jotta LTV-muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.  

Lähde: Kennelliitto, ELT Anu Lappalainen 
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5.2.8.3 NIKAMAEPÄMUODOSTUMAT VA 

Selkärangan nikamien epämuodostumia (vertebral anomaly, VA) esiintyy useilla koiraroduilla, useimmiten 

korkkiruuvihäntäisillä roduilla, mutta myös bernhardinkoirilla on todettu yksi tapaus. Kuvaustulosten ollessa 

näin vähäisiä Nikamaepämuodostumat voivat aiheuttaa kipuja ja/tai neurologisia ongelmia, jos epämuodos-

tuneet nikamat painavat selkäydintä. Tällainen selkä on myös normaalia alttiimpi tapaturmille. Nikamien 

epämuodostumista voi saada lausunnon 12 kk täyttänyt koira. Aikajaksolla 2015-21.3.2019 tutkituista bern-

hardinkoirista löytyy 2 kpl VA1 –lausunnon saaneita koiria. 

Arvostelussa käytetty asteikko: 

VA 0   Normaali: ei muutoksia.           

VA 1  Lievä: 1-2 epämuodostunutta nikamaa.      

VA 2   Selkeä: 3-4 epämuodostunutta nikamaa.         

VA 3  Keskivaikea: 5-9 epämuodostunutta nikamaa.     

VA 4   Vaikea: yli 10 epämuodostunutta nikamaa.       

Lähde: Kennelliitto, ELT Anu Lappalainen 

5.2.8.4 OSTEOKONDROOSI OCD 

Osteokondroosi on rustonsisäinen luutumisen häiriö, jossa nivelrusto paksuuntuu. Syvällä ruston sisällä ole-

vat rustosolut kuolevat, mikä aiheuttaa repeämän luun ja ruston välissä. Repeämä voi aiheuttaa pystysuoria 

murtumia rustoon ja lopuksi rustoläpän eli irtopalan (osteokondrosis dissecans eli OCD). Tämän seurauksena 

on niveltulehdus, mikä aiheuttaa kipua ja ontumista. Kun rustoläppä mineralisoituu, se näkyy röntgenku-

vassa. Leikkaus voidaan tehdä, vaikkei koiralla olisikaan varsinaista irtopalaa, vaan muuta muutosta. Sairau-

den seurauksena on usein nivelrikko kyseisessä nivelessä (poikkeuksena olkanivel, johon sitä harvoin tulee). 

Osteokondroosit kehittyvät aina kasvuiässä, eli yleisimmin noin 5–7 kuukauden ikäisenä. 

Olkanivelen osteokondroosi voidaan diagnosoida röntgentutkimuksella tai tarvittaessa tietokonetomografi-

alla. Jos koira oireilee vain toista etujalkaa, kannattaa silti kuvata myös toinen etujalka. Konservatiivinen hoito 

koostuu levosta ja tarvittaessa tulehduskipulääkkeistä. Sairautta voidaan myös tarvittaessa hoitaa kirurgi-

sesti. Ennuste on hyvä! 

Koska osteokondroosia voi esiintyä kaikkien suurten luiden nivelalueilla, löytyy sitä myös esim. polvesta ja 

kintereestä. Polven osteokondroosi on reisiluun alapään sisemmässä tai ulommassa nivelnastassa. Ontumi-
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nen voi olla lievää tai voimakasta, ja takajalkojen liikkeet ovat usein jäykät. Diagnoosi perustuu röntgenku-

vaukseen. Kirurgiasta voi olla hyötyä nuorella koiralla. Kinnernivelen osteokondroosi puolestaan aiheuttaa 

voimakasta ontumaa. Sen kirurginen hoito on vaikeaa, ja niveleen kehittyy käytännössä aina nivelrikkoa. Jos-

kus hoitona käytetään kintereen jäykistämistä. 

1 %:lla aineiston koirista on todettu osteokondroosi, mutta se ei ole yhdenkään kohdalla johtanut eutanasi-

aan.  

Lähde: Liisa Tikka, Messeter 

5.2.8.5 DILATOIVA KARDIOMYOPATIA DCM 

Dilatoiva kardiomyopatia on sairaus, jossa sydänlihaksen etenevä rappeuma johtaa sydämen vasemman 

kammion laajentumiseen ja pumppausvoiman pettämiseen. Sairaus saattaa johtaa sydämen vajaatoimintaan 

ja koiran ennenaikaiseen menehtymiseen. Dilatoivaa kardiomyopatiaa esiintyy tyypillisesti isoilla koiraro-

duilla, kuten dobermanni, irlanninsusikoira, tanskandoggi ja bokseri. Monilla roduilla sairaus on todettu pe-

rinnölliseksi, tai perinnöllisyyttä epäillään. 

DCM ei ole synnynnäinen sairaus. Se ilmenee yleisimmin keski-ikäisillä ja vanhemmilla koirilla, mutta sitä 

esiintyy myös nuoremmilla koirilla. DCM ilmenee eri roduilla eri tavalla. Tyypillistä kaikilla roduilla kuitenkin 

on, että muutokset ovat todettavissa 2-3 vuotta ennen oireiden ilmenemistä. Sydänlihasmuutokset todetaan 

ultraäänitutkimuksella vasemman kammion laajenemisena ja supistumisvireyden laskuna.  Joillakin roduilla 

todetaan sairauteen liittyviä rytmihäiriöitä, joko kammiolisälyöntisyyttä tai eteisvärinää. Rytmihäiriöt tode-

taan sydänfilmitutkimuksella. Rytmihäiriöt voivat esiintyä ilman ultraäänimuutoksia, niitä ennen, tai yhtäai-

kaisesti niiden kanssa. Rotukohtaiset vaihtelut tulee huomioida seulontatutkimuksia (PEVISA ja JTO:n tutki-

mussuositukset jalostuskoirille) laadittaessa.  

Oireina sydänlihasrappeuman aiheuttamassa vajaatoiminnassa ovat rasituksensietokyvyn alentuminen sekä 

nesteen kertyminen keuhkoihin, mikä ilmenee yskänä ja hengitysvaikeuksina. Rytmihäiriöistä kammioperäi-

set rytmihäiriöt voivat olla henkeä uhkaavia, ja saattavat johtaa äkkikuolemaan ilman edeltäviä oireita. 

Kennelliiton sydäntyöryhmä on määritellyt DCM:n diagnoosikriteerit, jotka perustuvat tieteellisiin julkaisui-

hin. Kriteereitä päivitetään tarpeen mukaan, kun uutta tietoa julkaistaan. Kennelliiton hyväksymät sydänult-

raäänieläinlääkärit käyttävät sydäntutkimuksissa näitä yhtenäisiä kriteereitä. 
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Sydämen ultraäänitutkimus kertoo sydämen kunnon tutkimushetkellä, ja on voimassa vuoden. Koiran tulee 

olla tutkittaessa vähintään vuoden ikäinen. 

Lähde: Kennelliitto, ELT Maria Wiberg 2016 

Aineiston mukaan 3 % bernhardinkoirista on sairastanut kardiomyopatiaa, näistä 87 % on kuollut sairauteen. 

80 % koirista on uroksia. Kuolleiden keskimääräinen elinikä on ollut 7 v 1 kk. Lisäksi tarkemmin määrittele-

mättömiä sydänsairauksia ilmoitettu n. 5,46 % koirista. On mahdollista, että tässä otannassa on myös DCM-

koiria mukana.  

Kardiomyopatiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen ja jalostusvalinnoissa tulee huomioida myös 

mahdollinen sukurasite.  

5.2.9 SILMÄSAIRAUDET JA LUOMIEN VIRHEASENNOT 

Bernhardinkoirilla varsinaisten silmäsairauksien esiintyminen on melko harvinaista, muutamia kaihiesiinty-

miä lukuun ottamatta. Sen sijaan silmäluomien virheasennot (entropion, ektropion ja makroblepharon) ovat 

rodussamme iso ongelma. Rotukohtaiset erityisohjeet (RKO) ja rotumääritelmän täsmentäminen edesautta-

vat kiinnittämään silmäterveyden osalta huomiota luomivaon muotoon (makroblepharon) sekä luomenkier-

tymiin (entropion, ektropion). Tiedetään, että vuosittain useita bernhardinkoiria joudutaan operoimaan sil-

mäluomien asentovirheiden ja liiallisen nahkaisuuden vuoksi, mutta näistä ei ole riittävästi tietoa tilastoita-

vaksi jalostustoimikunnalla. Bernhardinkoirien jalostusohjesääntö suosittelee virallisen silmätutkimuksen 

teettämistä. Silmäluomien vuoksi operoitua koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 

Kuvan koiralla on terveet, rodunomaiset silmäluomet. 
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Alla olevissa taulukoissa on kuvattu bernhardinkoirien silmätutkimusprosentit sekä silmätutkimustulokset 

vuosilta 2009-2018. 

Bernhardinkoirien silmätutkimusprosentit 

vuosilta 2009-2018       

            

Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % Terveitä Terveitä % 

2009 104 10 10 % 1 10 % 

2010 142 9 6 % 1 11 % 

2011 148 13 9 % 3 23 % 

2012 117 3 3 % 0 0 % 

2013 106 12 11 % 1 8 % 

2014 91 8 9 % 3 38 % 

2015 106 4 4 % 2 50 % 

2016 64 1 2 % 1 100 % 

2017 110 1 1 % 0 0 % 

2018 87 0 0 % 0   

Taulukko 12. Bernhardinkoirien silmätutkimusprosentit vuosilta 2014-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 25.3.2019. 

Silmätutkimusten diagnoosit 2009-2018   

    

Diagnoosi Esiintymiä 

Distichiasis, todettu 7 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 12 

Kaihin laajuus, lievä 2 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 1 

Kortikaalinen katarakta, todettu 2 

Makroblepharon/silmäluomen ulospäin kiertyminen, todettu 45 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 1 

RD, geograafinen, todettu 1 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 11 

Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 15 

Silmämuutosten vakavuus, lievä 14 

Silmämuutosten vakavuus, vakava 2 

Totaali katarakta, todettu 1 

Trichiasis, todettu 3 

Taulukko 13. Bernhardinkoirien silmätutkimusten diagnoosit vuosilta 2009-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 25.3.2019. 
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5.2.9.1.1 ENTROPION ELI SILMÄLUOMEN SISÄÄNPÄIN KIERTYMINEN 

Entropion on tavallisimmin alaluomessa esiintyvä virheasento, jolloin luomi kiertyy sisäänpäin aiheuttaen 

silmän pinnan ärtymistä, luomen karvojen/ihon osuessa silmän pintaan. Tyypillisin oire on silmän vuotami-

nen roskan tunteen takia. Entropion voi liittyä myös liian suureen luomirakoon (makroblepharon), jolloin 

alaluomi rullaa sisäänpäin tyypillisesti silmän ulkoreunan puolella. Lisäksi pään ihon runsas poimuisuus ai-

heuttaa luomien sisään kiertymistä. Pahimmillaan kiertymä aiheuttaa silmän sarveiskalvon haavautumista ja 

siten voimakasta kipua. Oireina ovat tällöin vuotamisen lisäksi silmän punoitus ja siristely. Lievimmillään en-

tropion ei aiheuta näkyviä oireita.  

Lähde: Suomen Kennelliitto, Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä, silmätarkastuseläinlääkärit Sari Ja-

lomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto 

 

Voimakas entropion ja makroblepharon, silmäluomet kiertyvät sisäänpäin aiheuttaen ärsytystä ja luomivako 

on liian suuri. 

5.2.9.2 EKTROPION/MAKROBLEPHARON 

Luomen uloskiertymä (ektropion) ja liian suuri luomirako (makroblepharon) ovat tavallisia löydöksiä bern-

hardinkoirilla. Pahimmillaan luomiraot ovat niin suuret, että ala- ja yläluomi ovat keskeltä uloskiertyvät ja 

reunoilta sisään kiertyvät. Tällöin luomien muoto muistuttaa timanttia ja siitä käytetäänkin diamond eye -

nimitystä. Vanhemmiten ihon elastisuuden muuttuessa luomet alkavat roikkua usein entistä pahemmin.  
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Esiin pilkottavien luomien sisäpintojen ja silmämunan sidekalvot ovat alttiita vedolle, pölylle ja UV-säteilylle 

ja toistuvat sidekalvontulehdukset ovat tyypillisiä. Kyynelnesteen levittyminen voi olla puutteellista ja siten 

sarveiskalvojen pinnat voivat ahavoitua ja tulehtua.  

Lähde: Suomen Kennelliitto, Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä, silmätarkastuseläinlääkärit Sari Ja-

lomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto 

 

Diamond eye ja makroblebharon, silmäluomet ovat liian avoimet ja kiertyvät ulkoreunoistaan. 

 

Voimakas makroblepharon, liian avoimet silmäluomet. 

 

Lievä makroblepharon, hieman liian avoimet silmäluomet. 
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5.2.9.3 DISTICHIASIS ELI YLIMÄÄRÄISET RIPSET 

Ylimääräisten ripsien karvatuppi sijaitsee luomirauhasessa tai sen vieressä. Distichiasiksessa, joka on näistä 

lievempi, karva kasvaa ulos luomen vapaasta reunasta. Oireet riippuvat karvan paksuudesta ja kasvusuun-

nasta. Silmän pintaan osuvat karvat voivat aiheuttaa eriasteisia ärsytysoireita; lievää vuotamista ja räpyttelyä 

tai voimakkaita kipuoireita ja jopa sarveiskalvovaurioita.  

Hoitona on tarvittaessa ripsien nyppiminen (ripset kasvavat takaisin) tai karvatuppien tuhoaminen joko polt-

tamalla tai jäädyttämällä. Ylimääräisten ripsien merkitys koiralle on usein melko vähäinen, jolloin koiria voi 

perustellusta syystä käyttää jalostukseen, mutta mieluiten terveen kumppanin kanssa.  

Lähde: Suomen Kennelliitto, Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä, silmätarkastuseläinlääkärit Sari Ja-

lomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto 

5.2.9.4 VILKKULUOMEN RUSTON KIERTYMÄ 

Vilkkuluomen ruston kiertymää tavataan jättirotuisilla koirilla, myös bernhardinkoirilla. Terveyskyselyvas-

tausten perusteella vajaalta 2 %:lta aineiston koirista on operoitu vilkkuluomen kiertymä. Ruston virheellisen 

kasvun ja taittumisen myötä koko vilkkuluomi taittuu poispäin silmästä (vilkkuluomen eversio). Tästä seuraa 

yleensä krooninen sidekalvon tulehdus. Hoitona on yleensä taittuneen ruston osan kirurginen poisto. 

Koska ruston kiertymän aiheuttama haitta on koiralle melko vähäinen, voidaan diagnoosin saaneita koiria 

perustellusta syystä käyttää jalostukseen terveen parituskumppanin kanssa. 

Lähde: Suomen Kennelliitto, Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä, silmätarkastuseläinlääkärit Sari Ja-

lomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto 

5.2.9.5 CHERRY EYE ELI KIRSIKKASILMÄ 

Kolmannen silmäluomen eli vilkkuluomen tyvessä sijaitsevan kyynelrauhasen “esiinpullahdus” on usein nuo-

rilla koirilla (3 kk - 1 v) esiintyvä perinnölliseksi oletettu silmäsairaus. Rauhasen tyven sidekudoksen heikkous 

mahdollistanee rauhasen esilletulon. Esille tultuaan rauhanen usein ärtyy ja muuttuu entistä turpeammaksi 

ja punaisemmaksi, muistuttaen tällöin kirsikkaa.  
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Hoitona on esiin pullahtaneen rauhasen kirurginen “paikalleen taskutus”. Tällöin sen toiminta (kyynelnesteen 

eritys) jatkuu normaalisti. “Pullahtanutta” rauhasta ei tule poistaa, sillä se altistaa potilaan myöhemmin kui-

vasilmäisyydelle. Cherry eye -diagnoosin saanutta koiraa voi perustellusta syystä käyttää jalostukseen ter-

veen parituskumppanin kanssa.  

Lähde: Suomen Kennelliitto, Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä, silmätarkastuseläinlääkärit Sari Ja-

lomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto 

5.2.9.6 HARMAAKAIHI ELI KORTIKAALINEN KATARAKTA 

Perinnöllinen harmaakaihi samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Useimpien muotojen periytymis-

mallia ei vielä tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuo-

linen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, 

sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Edennyt kaihi aiheuttaa silmän sisäistä suonikalvon tulehdusta ja 

siten voi aiheuttaa kipua. 

Kaihi voi olla perinnöllinen tai ei-perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä 

todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkiksi vanhuuden kaihi on hankittu, eikä se ole perinnöllinen. 

Kaihi voidaan poistaa leikkauksella. Perinnöllinen kaihi -diagnoosin saanutta koiraa ei saa käyttää jalostuk-

seen.  

Lähde: Suomen Kennelliitto, Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä, silmätarkastuseläinlääkärit Sari 
Jalomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto 

5.2.10 YLEISIMMÄT KUOLINSYYT  

Alla olevaan taulukkoon on koottu bernhardinkoirien tiedossa olevat kuolinsyyt. Tiedot on poimittu SKL:n 

jalostustietojärjestelmästä ja niihin lisätty jalostustoimikunnalle ilmoitetut tiedot. Tilastosta on poistettu vir-

heelliset tiedot (esim. ilmoitettu elinikä 30 vuotta) sekä tapaturmaisesti kuolleet koirat. Tilasto on poimittu 

28.3.2019. 
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Bernhardinkoirien kuolinsyyt  Tiedot poimittu 28.3.2019 

        

Kuolinsyy Kpl 
%-
osuus Keskim. elinikä 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 143 19,30 % 6 v 6 kk 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 98 13,23 % 10 v 4 kk 

Mahalaukun kiertyminen 55 7.42 % 6 v 6 kk 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 34 4,59 % 7 v 1 kk 

Kasvainsairaus, luun tai nivelten kasvain 34 4,59 % 6 v 2 kk 

Käytös- tai käyttäytymishäiriö 30 4,05 % 3 v 6 kk 

Muu sairaus 30 4,05 % 5 v 10 kk 

Kasvainsairaus, syöpä, tarkemmin määrittelemätön 27 3,64 % 6 v 7 kk 

Luusto- ja nivelsairaus, tarkemmin määrittelemätön 26 3,51 % 6 v 2 kk 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 24 3,24 % 6 v 7 kk 

Kohtutulehdus, pyometra 20 2,70 % 7 v 6 kk 

Lonkkaniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko 15 2,02 % 6 v 2 kk 

Epilepsia  14 1,89 % 3 v 10 kk 

Munuaisten vajaatoiminta 14 1,89 % 3 v 7 kk 

Kardiomyopatia 13 1,75 % 7 v 1 kk 

Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta 13 1,75 % 5 v 10 kk 

Sydänsairaus, tarkemmin määrittelemätön 12 1,62 % 7 v 11 kk 

Kasvainsairaus, pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain 7 0,94 % 8 v 1 kk 

Synnytysvaikeus 7 0,94 % 4 v 3 kk 

Kasvainsairaus, imusolmuksesyöpä, lymfoma 6 0,81 % 6 v 2 kk 

Kyynärniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko 6 0,81 % 3 v 4 kk 

Kasvainsairaus, maksan, munuaisten tai suoliston kasvain 6 0,81 % 4 v 2 kk 

Hengitystiesairaus 5 0,67 % 9 v 2 kk 

Maksan tai ruuansulatuskanavan sairaus, tarkemmin määrittelemätön 5 0,67 % 7 v 6 kk 

Nivelrikko muualla kuin lonkissa tai kyynärnivelissä 5 0,67 % 5 v 10 kk 

Maksan vajaatoiminta 4 0,54 % 8,3 v 

Vaikeat allergiat ja kroonistunut suolistosairaus 4 0,54 % 4 v 7 kk 

Addisonin tauti 3 0,40 % 3 v 6 kk 

Kasvainsairaus, aivokasvain 3 0,40 % 5 v 7 kk 

Kasvainsairaus, eturauhaskasvain 3 0,40 % 6 v 11 kk 

Hermostollinen sairaus, tarkemmin määrittelemätön 3 0,40 % 8 v 1 kk 

Muu kasvainsairaus 3 0,40 % 7 v 2 kk 

Muu luuston tai nivelten sairaus 3 0,40 % 10 v 4 kk 

Muu maksan ja ruuansulatuskanavan sairaus 3 0,40 % 4 v 6 kk 

Nivelrikko, tarkemmin määrittelemätön 3 0,40 % 5 v 11 kk 

Polven ristisidevaurio 3 0,40 % 3 v 8 kk 
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Suoliston tukkiva vierasesine 3 0,40 % 6 v 8 kk 

Kasvainsairaus, ihon tai ihonalaiskudoksen kasvain 2 0,27 % 5 v 8 kk 

Immunologinen sairaus, tarkemmin määrittelemätön 2 0,27 % 4 v 4 kk 

Keuhkotulehdus  2 0,27 % 1 v 0 kk 

Kasvainsairaus, luuydinsyöpä 2 0,27 % 7 v 1 kk 

Mahalaukun kaasuuntuminen 2 0,27 % 7 v 6 kk 

Muu immunologinen sairaus 2 0,27 % 4 v 10 kk 

Muu luuston tai nivelten kasvuhäiriö 2 0,27 % 0 v 9 kk 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 2 0,27 % 0 v 3 kk 

Pyoderma, vakava tai toistuva märkivä ihotulehdus 2 0,27 % 5 v 1 kk 

Selkäsairaus, tarkemmin määrittelemätön 2 0,27 % 7 v 7 kk 

Takaselän kipu-halvaus-oireyhtymä, cauda equina -oireyhtymä 2 0,27 % 8 v 6 kk 

Virtsatie- tai lisääntymiselinten sairaus, tarkemmin määrittelemätön 2 0,27 % 7 v 0 kk 

Tulehdussairaus, tarkemmin määrittelemätön 1 0,13 % 5 v 9 kk 

Haimasairaus 1 0,13 % 2 v 11 kk 

Haimatulehdus, akuutti 1 0,13 % 6 v 0 kk 

Iho- ja korvasairaus, tarkemmin määrittelemätön 1 0,13 % 5 v 0 kk 

Immuunihemolyyttinen anemia, IMHA, AIHA 1 0,13 % 8 v 7 kk 

Keuhkokalkkeuma 1 0,13 % 7 v 8 kk 

Kasvainsairaus, keuhkosyöpä 1 0,13 % 7 v 9 kk 

Kasvainsairaus, kiveskasvain 1 0,13 % 6 v 0 kk 

Krooninen suolistotulehdus 1 0,13 % 5 v 6 kk 

Krooninen sydänpussin tulehdus 1 0,13 % 4 v 7 kk 

Krooninen tai uusiutuva korvatulehdus 1 0,13 % 1 v 11 kk 

Kasvainsairaus, kurkunpään syöpä 1 0,13 % 1 v 0 kk 

Kasvainsairaus, leukemia 1 0,13 % 1 v 0 kk 

Maksasairaus, tarkemmin määrittelemätön 1 0,13 % 10 v 1kk 

Moniniveltulehdus, immunologinen polyartriitti 1 0,13 % 5 v 11 kk 

Muu selkäsairaus 1 0,13 % 9 v 5 kk 

Muu silmäsairaus 1 0,13 % 8 v 11 kk 

Muu sisäeriterauhasen sairaus 1 0,13 % 7 v 9 kk 

Mysthenia Gravis 1 0,13 % 8 v 9 kk 

Selkäydininfarkti 1 0,13 % 0 v 4 kk 

Spondyloosi 1 0,13 % 8 v 3 kk 

Suoliston torsio 1 0,13 % 3 v 2 kk 

Sydänlihastulehdus 1 0,13 % 2 v 0 kk 

Sydänsairaus, synnynnäinen 1 0,13 % 1 v 3 kk 

Synnynnäinen selkänikamien epämuodostuma 1 0,13 % 7 v 11 kk 

Kasvainsairaus, haimasyöpä 1 0,13 % 7 v 6 kk 

Takapään halvaus 1 0,13 % 7 v 4 kk 

Kasvainsairaus, virtsarakon kasvain 1 0,13 % 9 v 3 kk 

Välilevytyrä, "mäyräkoirahalvaus" 1 0,13 % 4 v 2 kk 

  740   6 v 8 kk 
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Taulukko 14. Bernhardinkoirien kuolinsyyt. Lähde: JTK:n terveyskyselyt, kuolinsyyilmoitukset. SKL:n jalostustietojärjestelmä 

28.3.2019. 

Alla olevassa taulukossa on ne sairaudet, joita on ilmoitettu vain 1 kpl, poistettu ja lisätty kohdan ”muut 

sairaudet” alle. Myös kaikki kasvainsairaudet on niputettu yhteen. Tilaston mukaan bernhardinkoiran keski-

määräinen elinikä on 6 vuotta 8 kuukautta.  

Yleisimmät kuolinsyyt: 

1. Kasvainsairaudet 

2. Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 

3. Mahalaukun kiertyminen 

4. Kuollut ilman sairauden diagnosointia 

5. Käytös- tai käyttäytymishäiriö, muu sairaus 

6. Luusto- ja nivelsairaus, tarkemmin määrittelemätön 

7. Lopetus ilman sairauden diagnosointia 

8. Kohtutulehdus, pyometra 

9. Lonkkaniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko 

10. Epilepsia ja munuaisten vajaatoiminta 

11. Kardiomyopatia ja muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta 

12. Sydänsairaus, tarkemmin määrittelemätön 

Muita sairauksia on ilmoitettu alle 10 kpl (kts. tilasto). Kasvainsairaudet ovat suurin bernhardinkoirien 

kuolinsyy, joista yleisin on luusyöpä (osteosarkooma). Toisena esille nousee vanhuus (luonnollinen tai 

lopetus) ja kolmantena on mahalaukun kiertyminen. Myös käyttäytymis- ja käytöshäiriöiden vuoksi lope-

tettuja koiria on valitettavan paljon. Lonkkaniveldysplasian (HD) osalta tilanne on rodussa parantunut 

viime vuosien aikana huimasti, mutta tilastossa on edelleen mukana ne koirat, joita on lopetettu HD:n 

vuoksi 80- ja 90-luvulla. Epilepsia ja munuaisten vajaatoiminta nousevat tilastoista esille siinä, että niiden 

esiintyvyys on nousussa ja keskimääräinen elinikä näitä sairauksia sairastavalla on alle 4 vuotta. 

On myös tärkeää huomioida, että kuolinsyytilastoja arvioitaessa, suuresta osasta koiria on tiedossa vain 

elinikä, kuolinsyytieto puuttuu. Kasvattajia ja koiran omistajia on ollut haastavaa saada ilmoittamaan koi-

rien terveystietoja ja kuolinsyitä. Tätä tulee parantaa tiedottamista tehostamalla. Myös kuolinsyytietojen 

luotettavuutta tulee arvioida kriittisesti niiden osalta, joista ei ole varmaa tietoa (patologin tai eläinlää-

kärin lausuntoa) kuolinsyystä. 
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Bernhardinkoirien kuolinsyyt  Tiedot poimittu 28.3.2019 

        

Kuolinsyy Kpl %-osuus Keskim. elinikä 

        

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 143 19,30 % 6 v 6 kk 

Kasvainsairaudet 100 13,50 % 6 v 5 kk 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 98 13,23 % 10 v 4 kk 

Mahalaukun kiertyminen 55 7.42 % 6 v 6 kk 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 34 4,59 % 7 v 1 kk 

Käytös- tai käyttäytymishäiriö 30 4,05 % 3 v 6 kk 

Muu sairaus 30 4,05 % 5 v 10 kk 

Luusto- ja nivelsairaus, tarkemmin määrittelemätön 26 3,51 % 6 v 2 kk 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 24 3,24 % 6 v 7 kk 

Kohtutulehdus, pyometra 20 2,70 % 7 v 6 kk 

Lonkkaniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko 15 2,02 % 6 v 2 kk 

Epilepsia  14 1,89 % 3 v 10 kk 

Munuaisten vajaatoiminta 14 1,89 % 3 v 7 kk 

Kardiomyopatia 13 1,75 % 7 v 1 kk 

Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta 13 1,75 % 5 v 10 kk 

Sydänsairaus, tarkemmin määrittelemätön 12 1,62 % 7 v 11 kk 

Synnytysvaikeus 7 0,94 % 4 v 3 kk 

Kyynärniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko 6 0,81 % 3 v 4 kk 

Hengitystiesairaus 5 0,67 % 9 v 2 kk 

Maksan tai ruuansulatuskanavan sairaus, tarkemmin määrittelemätön 5 0,67 % 7 v 6 kk 

Nivelrikko muualla kuin lonkissa tai kyynärnivelissä 5 0,67 % 5 v 10 kk 

Maksan vajaatoiminta 4 0,54 % 8,3 v 

Addisonin tauti 3 0,40 % 3 v 6 kk 

Hermostollinen sairaus, tarkemmin määrittelemätön 3 0,40 % 8 v 1 kk 

Muu luuston tai nivelten sairaus 3 0,40 % 10 v 4 kk 

Muu maksan ja ruuansulatuskanavan sairaus 3 0,40 % 4 v 6 kk 

Nivelrikko, tarkemmin määrittelemätön 3 0,40 % 5 v 11 kk 

Polven ristisidevaurio 3 0,40 % 3 v 8 kk 

Suoliston tukkiva vierasesine 3 0,40 % 6 v 8 kk 

Immunologinen sairaus, tarkemmin määrittelemätön 2 0,27 % 4 v 4 kk 

Keuhkotulehdus  2 0,27 % 1 v 0 kk 

Mahalaukun kaasuuntuminen 2 0,27 % 7 v 6 kk 

Muu immunologinen sairaus 2 0,27 % 4 v 10 kk 

Muu luuston tai nivelten kasvuhäiriö 2 0,27 % 0 v 9 kk 

Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma 2 0,27 % 0 v 3 kk 

Pyoderma, vakava tai toistuva märkivä ihotulehdus 2 0,27 % 5 v 1 kk 

Selkäsairaus, tarkemmin määrittelemätön 2 0,27 % 7 v 7 kk 

Takaselän kipu-halvaus-oireyhtymä, cauda equina -oireyhtymä 2 0,27 % 8 v 6 kk 

Virtsatie- tai lisääntymiselinten sairaus, tarkemmin määrittelemätön 2 0,27 % 7 v 0 kk 

Muut sairaudet (ilmoitettu 1 kpl) 24 3,24 % 4 v 7 kk 

  738   6 v 8 kk 
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Taulukko 15. Bernhardinkoirien kuolinsyyt. Lähde: JTK:n terveyskyselyt, kuolinsyyilmoitukset. SKL:n jalostustietojärjestelmä 

28.3.2019. 

5.2.11 LISÄÄNTYMINEN  

Bky:n jalostustoimikunta on kerännyt vuodesta 2006 alkaen tietoa bernhardinkoirien lisääntymiskäyttäyty-

misestä, synnytyksestä, pentujen hoidosta ja pentujen kehityksestä pentueraportin avulla. Bernhardinkoirien 

jalostusohjesääntöön on kirjattu seuraavaa: 

Kohta 14: kasvattajan tulee toimittaa pentueraportti jalostustoimikunnalle viimeistään kolmen (3) kuukau-

den kuluttua pentueen syntymästä. Mikäli kasvattaja jättää ilmoittamatta pentueistaan määräajassa, poiste-

taan hänen yhteystietonsa yhdistyksen www-sivuilta vuoden ajaksi alkaen puuttuvien pentueraporttien 3 kk 

määräaikapäivästä alkaen. Mikäli kasvattaja ei ole koskaan toimittanut pentueraportteja, tulee kasvattajan 

toimittaa aiemmista pentueistaan pentueraportit. Kasvattajan seuraavaa pentuetta ei oteta pentuvälityk-

seen, jos edellisestä ei ole saatu ilmoitusta. 

Pentueraportteja on tällä hetkellä (29.3.2019) 103 pentueesta. Pentueraporttien pohjalta voidaan sanoa, 

että bernhardinkoirilla ei ole isoja ongelmia lisääntymiskäyttäytymisessä tai pentujen kehityksessä. Nartut 

tulevat pääsääntöisesti hyvin tiineeksi. Keisarinleikkauksiin päädytään n. 42 % synnytyksistä. 81 % vastaajista 

ilmoitti emon hoitaneen pentunsa hyvin ilman suurempia suurempia ongelmia. Pentukuolemia esiintyy 

melko paljon. 62 % vastaajista ilmoitti pentueessa esiintyneen pentukuolemia. Kuolleita pentuja on ollut kes-

kimäärin 2,4 pentua ja ne liittyvät usein synnytyksiin tai ylisuuriin pentueisiin (esim. synnytyskanavaan juut-

tunut pentu, pitkittynyt synnytys, irronnut istukka). Jos pentueessa esiintyy pentukuolemia, suositellaan pen-

nuille ruumiinavausta kuolinsyyn selvittämiseksi. SKL:n jalostustietojärjestelmän (30.3.2019) mukaan synny-

tysvaikeuksiin on kuollut seitsemän narttua. 

 

Kuvio 21. Narttujen synnytykset aikavälillä 2006-2018. Lähde: Bky:n pentueraportit. 
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Polttoheikkoutta esiintyy jonkin verran. Noin 12 % vastaajista ilmoitti nartulla esiintyneen polttoheikkoutta. 

Koiraa, joka on jouduttu polttoheikkouden takia sektioimaan, ei suositella käytettäväksi uudestaan jalostuk-

seen, sillä polttoheikkous on perinnöllistä. Polttoheikkous voi periytyä myös isän kautta. 

Synnynnäisiä vikoja ja epämuodostumia ei rodussa esiinny yleisesti. 5 % vastaajista on ilmoittanut pentueessa 

olleen synnynnäisiä vikoja tai epämuodostuneita pentuja. 

Bernhardinkoirien pentuekoko on viime vuosina pysynyt melko tasaisena. Vuosina 2012-2013 pentuekoko 

on ollut suurimmillaan kääntyen sen jälkeen taas laskuun. Keskimääräinen pentuekoko on 6,7 pentua. 

Bernhardinkoirien keskimääräinen pentukoko vuosina 2004-2018   

Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 28.3.2019                 

                              
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

6,4 6,9 5,2 6,5 6,2 7,1 8,2 5,9 6,2 6,9 7,5 7,2 7,1 6,4 6,6 

Keskimääräinen pentukoko yhteensä 6,7 pentua.             

Taulukko 16. Bernhardinkoirien keskimääräinen pentuekoko vuosina 2004-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 28.3.2019. 

Urosten kohdalla ei ole havaittavissa suurempia ongelmia astumisessa tai astumishaluttomuudessa, mutta 

asiasta on saatavilla vasta vähän faktatietoa. Suurinta osaa niistä koirista, joista on annettu vastaus terveys-

kyselyyn, ei ole käytetty jalostukseen. Terveyskyselyn avulla pyritään selvittämään myös urosten lisääntymis-

käyttäytymiseen liittyviä asioita. 

5.2.12 SAIRAUKSILLE JA LISÄÄNTYMISONGELMILLE ALTISTAVAT ANATOMISET PIIRTEET   

Bernhardinkoirilla ei esiinny varsinaisia lisääntymisongelmille altistavia anatomisia piirteitä. Sairauksille altis-

tavana tekijänä voidaan pitää liiallista nahkaa sekä päässä että rungossa, joka altistaa silmäluomien rakenne-

virheille ja iho-ongelmille.  

Heikkoja polvikulmauksia, jotka voivat altistaa polven ristisidevaurioille, esiintyy jonkin verran. Nykypäivänä 

on havaittavissa myös turkin määrän lisääntymistä, joka voi altistaa iho-ongelmille.  

5.2.13 YHTEENVETO RODUN KESKEISIMMISTÄ ONGELMISTA TERVEYDESSÄ JA LISÄÄNTYMI-

SESSÄ  

Kasvainsairaudet ja mahalaukun kiertyminen ovat bernhardinkoirien yleisimpiä kuolinsyitä. Niistä ei ole ole-

massa tarkempaa tutkimustietoa rodussamme, joten periytymisastetta ja -tapaa voidaan vaan arvella. 
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Luusto- ja nivelsairauksien osalta rodun terveystilanne on parantunut selvästi menneistä vuosista, mutta 

edelleenkin joitakin koiria lopetetaan vuosittain erinäisten nivelsairauksien vuoksi (lonkka- ja kyynärniveldys-

plasia, nivelrikko).  

Sydänsairauksista yleisin bernhardinkoirilla on dilatoiva kardiomyopatia (DCM). Sitä esiintyy useissa eri suku-

linjoissa ja on todennäköistä, että sairaudella on perinnöllinen taipumus. 

Munuaissairaudet ovat nousseet esille viime vuosina, varsinkin perinnöllinen munuaisdysplasia. Epilepsiaa 

esiintyy myös. Näihin tulee kiinnittää jalostuksessa huomiota. 

Lisääntymisongelmista esiin nousee sektioiden suuri määrä, sekä suuri pentukuolleisuus. Näihin asioihin tu-

lee jatkossa kiinnittää huomiota. 

5.3 ULKOMUOTO  

5.3.1  ROTUMÄÄRITELMÄ JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 

Rotumääritelmä on aikojen saatossa muuttunut. Viimeisin on hyväksytty vuoden 2017 alussa, ja siinä painot-

tuu aiempia versioita enemmän fysiologinen normaalius. Kuitenkin esim. bernhardinkoiran silmistä on kai-

kissa aiemmissa rotumääritelmissä ollut maininta, että niissä on pieni vekki ylä- ja alaluomessa, eli ns. salmia-

kin muotoiset silmät. Tätä ominaisuutta ei pystytä kovin nopeasti muuttamaan, vaikka nykyään toivotaankin 

luonnollisen tiiviitä luomia.  

Kuono-osaan toivotaan enemmän pituutta, kuin mitä aiemmat rotumääritelmät ovat esittäneet. Riittävän 

pitkä kuono, suuri kirsu ja suuret, avoimet sieraimet edesauttavat koiran normaalia hengitystä. Vähemmän 

poimuja päässä vähentää iho-ongelmia. Liian runsas tai tiheä turkki voi altistaa iho-ongelmille. 

On epäilty, että rintakehän muoto vaikuttaisi taipumukseen saada vatsalaukunkiertymä. Tulee huolehtia 

siitä, että rintakehä ei ole liian lyhyt, pyöreä tai syvä. 

Terve anatomia aikaansaa terveet liikkeet. Terverakenteisen koiran liikeradat ovat oikeat, eikä kulumia tule. 

Ranteiden tulee olla sopivasti viistot, liian jäykät välikämmenet eivät anna raajalle tarvittavaa joustoa. Heikot 

kintereet horjuttavat koko takaosan liikettä. Liian suorat polvikulmaukset lisäävät riskiä polven ristisidevau-

rioille. 
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5.3.2 ROTUMÄÄRITELMÄ 

Hyväksytty: FCI 3.6.2016, Kennelliitto 25.1.2017 

BERNHARDINKOIRA - (ST. BERNHARDSHUND) 

Alkuperämaa: Sveitsi 

KÄYTTÖTARKOITUS: 

Seura-, vahti- ja pihakoira. 

FCI:N LUOKITUS: 

Ryhmä 2 pinseri- ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat 

Alaryhmä 2 molossityyppiset. Käyttökoetulosta ei vaadita. 

LYHYT HISTORIAOSUUS: 

Ison Sankt Bernhardin solan korkeimmalle kohdalle 2 469 metrin korkeuteen perustettiin 1000-luvulla munk-

kien pitämä majatalo matkustavaisten ja pyhiinvaeltajien turvapaikaksi. Siellä pidettiin 1600-luvun puolivä-

listä alkaen vartio- ja suojelukoirina kookkaita vuoristokoiria, joista löytyy kuvia aina vuodesta 1695 lähtien 

ja jotka on mainittu myös majatalon muistiinpanoissa vuodelta 1707. Koiria alettiin piankin pitää seurana ja 

erityisesti lumeen ja sumuun eksyneiden matkaajien pelastustehtävissä. Nämä koirat olivat pelastaneet ”val-

koiselta kuolemalta” lukemattomia ihmishenkiä ja tästä julkaistiin kertomuksia monilla eri kielillä. Myös Na-

poleonin sotiin osallistuneiden sotilaiden tarinat levittivät rodun mainetta 1800-luvulla ympäri Eurooppaa. 

Rotua kutsuttiin tuolloin myös ”Barry-koiraksi”, ja legendaarisesta Barrysta tuli kaikkien pelastuskoirien esi-

kuva. Rotu polveutuu suoraan alueella yleisesti pidetyistä kookkaista pihakoirista. Niistä jalostettiin nykyinen 

rotutyyppi muutaman sukupolven aikana pyrkien tietoisesti määriteltyyn ihannetyyppiin. Bernin lähellä Hol-

lingenissa vaikuttanut Heinrich Schumacher alkoi ensimmäisenä kirjata muistiin koiriensa sukutauluja vuonna 

1867. Helmikuussa 1884 aloitettiin ”Sveitsiläisen rotukirjan” (SHSB) julkaiseminen. Ensimmäinen rekisteröity 

koira oli bernhardinkoira Léon, ja myös seuraavaksi rekisteröidyt 28 koiraa olivat bernhardinkoiria. Sveitsin 

Bernhardinkoirayhdistys perustettiin Baselissa 15.3.1884. Kansainvälisen kynologisen kongressin yhteydessä 

2.6.1887 bernhardinkoira tunnustettiin virallisesti sveitsiläiseksi koiraroduksi ja rotumääritelmä vahvistettiin. 

Siitä lähtien bernhardinkoira on ollut Sveitsin kansallisrotu. 
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YLEISVAIKUTELMA: 

Rodusta on kaksi muunnosta: lyhytkarvainen (kaksinkertainen karvapeite, ”Stockhaar”) ja pitkäkarvainen. 

Molemmat muunnokset ovat huomattavan kookkaita ja yleisvaikutelmaltaan vaikuttavia. Runko on sopusuh-

tainen, voimakas, tiivis ja lihaksikas. Pää on mahtava ja ilme tarkkaavainen. 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: 

Ihanteellinen säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen (mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen) on 9:10. 

Ihanteellinen säkäkorkeuden suhde rinnan syvyyteen on kuvattu piirroksessa. 

 

Pään kokonaispituus on hieman yli 1/3 säkäkorkeudesta. Kuonon syvyyden (tyvestä mitattuna) suhde kuonon 

pituuteen on lähes 2:1. Kuono on hieman pitempi kuin 1/3 pään kokonaispituudesta. 

Voimakkuuden tulee ilmentyä koossa, liikuntatavassa, luustossa ja lihaksistossa. Raajojen ja rungon mitta-

suhteiden tulee olla vähintään 50:50 %, enintään 55:45 % - jalkojen tulee siis olla korkeammat kuin run-

gonsyvyys. Minimisäkäkorkeus on minimisäkäkorkeus; ylärajaa ei ole, kunhan koira on sopusuhtainen. Mah-

tava pää tarkoittaa, että koira on oikeastaan etupainoinen, mikä siis asettaa suuret vaatimukset etuosan 

rakenteelle. Nartulle voidaan sallia hieman kevyempi pää, mutta kulmikkuuden ja ilmeen tulee säilyä. Päässä 

ei saa olla liikaa nahkaa, koiralla ei ole älykäs ilme, jos päässä on liikaa poimuja - ei myöskään, jos pää on 

liian kuiva. Bernhardinkoiralla ei koskaan saa olla vihainen ilme, ilmeen tulee olla vakava, mutta lempeä. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: 

Ystävällinen ja valpas. Temperamentti on rauhallisesta eloisaan. 
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PÄÄ: 

Voimakas, vaikuttava ja hyvin ilmeikäs. 

Pää on hyvin voimakas! Jos kallo-osa on kapea tai pyöreä, voimakkuus häviää, korvien kiinnitys tulee liian 

alas tai taakse. Korkeat, voimakkaasti kehittyneet poskiluut tuovat oikean ilmeen, ne edesauttavat voimak-

kuutta ja saavat aikaan kuivemman pään. Liiallinen nahka päässä näkyy mm. juuri tässä kohdin, mikäli pos-

kiluut eivät ole riittävän voimakkaat. Voimakkaat kulmakaaret edesauttavat jyrkkää otsapengertä. Niin pos-

kiluut kuin kulmakaaretkin vaikuttavat merkittävästi silmien oikeaan sijaintiin ja ilmeeseen. 

Kallo: Voimakas, leveä, sivusta ja edestä katsottuna kevyesti kaartuva. Koiran ollessa tarkkaavainen korvien 

kiinnityskohta ja päälaki muodostavat suoran linjan, joka yhtyy sivuilla pehmeästi kaartuen voimakkaasti ke-

hittyneisiin korkeisiin poskiin. Otsapenger on jyrkkä. Niskakyhmy on vain hieman erottuva, kulmakaaret voi-

makkaasti kehittyneet. Selvästi erottuva otsauurre alkaa otsapenkereestä ja jatkuu kallon keskellä ja sen yli. 

Otsanahka muodostaa silmien yläpuolelle kevyitä ryppyjä, jotka suuntautuvat otsauurretta kohti. Koiran ol-

lessa tarkkaavainen, rypyt erottuvat hieman, muutoin ne ovat lähes huomaamattomat. 

Otsauurre on hyvin oleellinen, ilman uurretta ei muukaan pään muoto voi olla kohdallaan. Kallo-osan kuuluu 

olla leveä ja kulmikas, ei pyöreä pallomainen. Otsanahassa voi olla ryppyjä, mutta ei silmien yläpuolella va-

luvaa nahkaa. Silmien tulee aina näkyä, rypyt eivät saa olla niin voimakkaita, että ne antavat synkän vaiku-

telman. 

Otsapenger: Erittäin korostunut. 

Otsapenkereen tulee olla jyrkkä, mikä ei tarkoita, että sen tulisi olla korkea. Mikäli otsapenger on korkea ja 

pyöreä, häviää otsauurre, päästä tulee pyöreä ja korvat kiinnittyvät liian alas. Silmien välissä kuonon tyvessä 

tulee olla selvä kuoppa, koko bernhardinkoiran pää rakentuu tämän kuopan ympärille. 

Kirsu: Musta, leveä ja kulmikas. Sieraimet ovat hyvin avoimet. 

Aina musta, hyvin voimakas ja leveä. Siis suuri kirsu, jossa on suuret, avoimet sieraimet. Pienessä kirsussa ei 

voi olla laajoja ja avoimia sieraimia. 

Kuono: Tasaleveä. Kuononselkä on suora, ja siinä on matala uurre. 

Kuonon ihannepituus on hieman pidempi kuin 1/3 pään kokonaispituudesta. Kuono ei saa olla kapeneva. 

Edestä katsottuna huulilinja muodostaa nurinpäin käännetyn U:n, ei V:tä. Kuononselkä ei saa olla laskeva, 
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eikä kupera, sen tulee olla tasainen ja suora. Sallittua on myös, jos kuononselkä nousee hiukan kirsua kohden. 

Kuononselän uurre on häviämässä, sitä tapaa enää kovin harvoin. 

Huulet: Huulten reunat ovat mustapigmenttiset. Ylähuulet ovat voimakkaasti kehittyneet ja kiinteät, eivät 

liian riippuvat, muodostavat laajan kaaren kirsua kohti. Suupielet ovat näkyvissä. 

Huulipigmentin tulee olla täydellinen. Se tarkoittaa myös mustaa pigmenttiä kirsun alapuolella. Voimakkaasti 

kehittyneet ylähuulet tarkoittaa, että ne ovat paksut ja ryhdikkäät, eivät ohuet lerpukat. Alareunastaan nii-

den tulee olla kauniisti kaartuvat, muodostaen puolipallon; alaleuasta, huulista ja koko kuono-osasta saa 

oikean käsityksen vain, kun koira pitää leukansa suljettuina. Läähättävä koira voi antaa edullisemman vaiku-

telman kuin todellisuudessa onkaan. Alahuulia ei saa olla liikaa, ei valuvia hetuloita. 

Leuat / hampaat: Ylä- ja alaleuka ovat voimakkaat, leveät ja yhtä pitkät. Hyvin kehittynyt, säännöllinen ja 

täysihampainen leikkaava purenta tai tasapurenta. Tiivis alapurenta sallitaan. P1 ja M3 -hampaiden puuttu-

minen hyväksytään. 

Normaali saksipurenta on toivottavin, sallittuja ovat myös tasapurenta ja leikkaava alapurenta. Hampaiden 

tulee olla voimakkaat, suhteessa pään kokoon, ei siis rivi riisiryynejä, joissa vielä puutoksia. 

Silmät: Keskikokoiset, väriltään tummanruskeasta pähkinänruskeaan ja kohtalaisen syvällä sijaitsevat. Ystä-

vällinen ilme. Luonnolliset, tiiviit luomet ovat toivotut. Hyvin pieni poimu alaluomessa, jolloin vain hieman 

sidekudosta näkyy, sekä hyvin pieni poimu yläluomessa sallitaan. Silmäluomien reunat ovat kauttaaltaan pig-

mentoituneet. 

Silmät eivät saa olla liian lähellä, eivätkä kaukana toisistaan, eivät ulkonevat, pullottavat (vrt. poskiluut ja 

kulmakaaret), eivätkä ne saa sijaita liian syvällä. Nykyisessä rotumääritelmässä pyritään fysiologisesti terve-

rakenteisempaan silmän muotoon. Silmien värin tulee mieluiten olla mahdollisimman tumma. 

Korvat: Keskikokoiset, ylös ja leveälle kiinnittyneet. Korvan rusto on paksu. Korvalehdet ovat taipuisat, kol-

mionmuotoiset ja kärjestään pyöristyneet. Korvien taka-osa on hieman ulkoneva, etureuna poskenmyötäi-

nen. 

Korvien sijainti on riippuvainen kallon muodosta. Korvalehden ja -ruston tulee olla paksu, jotta ryhdikkyys 

säilyy. Koiran kuuluu nostaa korviaan ollessaan tarkkaavainen. Korvien kiinnityskohdat eivät saa olla liioitel-

lut, jolloin tulee perhosmainen vaikutelma, eivätkä myöskään liian heikot; molemmissa tapauksissa koko 

pään vaikutelma muuttuu. 
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KAULA: Voimakas ja riittävän pitkä. Kohtuullisesti leuanalus- ja kaulanahkaa. 

Bernhardinkoiralla ei saa olla liioitellun pitkä kaula, sillä ei saa olla liian elegantti ylälinja. Kaulan tulee olla 

voimakas ja lihaksikas antaen kuvan, että koira jaksaa kantaakin jotain. Liiallinen kaula- tai kurkunalusnahka 

ei ole toivottavaa. 

RUNKO: Yleisvaikutelma: Yleisvaikutelmaltaan mahtava, tasapainoinen, vaikuttava ja lihaksikas. 

Säkä: Selvästi erottuva. 

Selkä: Leveä, vahva ja kiinteä. Selkälinja on suora ja lanneosaan asti vaakasuora. 

Selkä on melko pitkä, hyvin leveä, voimakas ja suora. Sen tulee pysyä vakaana myös liikkeessä. Nuoret koirat 

ovat kevyitä jo kasvuvauhdin ja ruokinnan määrääminä, niillä selkä voi olla lievä ns. karpinselkä. Myös selän 

lihaskuntoon tulee kiinnittää huomiota. 

Lantio: Pitkä, vain hieman laskeva, liittyy sulavasti hännäntyveen. 

Lyhyt, pysty lantio saa aikaan sen, että häntä nousee jopa rullalle. Tällainen on ehdottomasti väärin. 

Rintakehä: Kohtuullisen syvä ja kylkiluut selvästi kaarevat. Rintakehä ei kuitenkaan ole tynnyrimäinen. Rin-

takehä ei ulotu kyynärpäiden alapuolelle. 

Voimakas, hyvin kaareutunut rintakehä, ei litteä. Eturinta on leveä, voimakkaasti kehittynein lihaksin. Rinta-

kehä ei saa olla tynnyrimäinen, eikä liian syvä. Kyynärpäiden alapuolelle ulottuva rintakehä tekee koirasta 

matalan / etumatalan. Liian syvä runko yhdistettynä mataliin raajoihin pilaa koiran mittasuhteet. 

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa hieman. 

HÄNTÄ: Hännäntyvi on leveä ja voimakas, häntä pitkä ja raskas. Viimeinen nikama ulottuu vähintään kin-

tereeseen. Rauhallisen koiran häntä riippuu suoraan alaspäin tai viimeinen kolmannes hieman ylöspäin kaar-

tuneena. Koiran innostuessa hännän asento on korkeampi. 

Häntä on melko korkealle kiinnittynyt, tyvestä leveä ja voimakas. Mikäli häntä nousee liian korkealle, pilaa se 

kokonaiskuvan. 
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RAAJAT 

ETURAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat, yhdensuuntaiset ja melko leveäasentoiset. 

Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat, ne eivät ole taipuneet ulos- eikä sisäänpäin. 

Lavat: Viistot, lihaksikkaat ja tiiviisti rungonmyötäiset. 

Olkavarret: Lapoja pitemmät. Lavan ja olkavarren välinen kulma ei saa olla liian tylppä. 

Tällä haetaan lyhyempää ja korkearaajaisempaa koiraa uusimmassa rotumääritelmässä verrattuna van-

haan. 

Kyynärpäät: Rungonmyötäiset. 

Kyynärvarret: Suorat, vahvaluustoiset ja kuivalihaksiset. 

Välikämmenet: Edestä katsottuna kyynärvarsien suorana jatkeena, sivusta katsottuna hieman viistot. 

Ranteiden tulee olla joustavat, mutta eivät taipuneet. Ei myöskään jäykät ”pukinjalat”. 

Etukäpälät: Leveät. Varpaat ovat voimakkaat, tiiviisti yhdessä ja hyvin kaareutuneet. 

Tiiviit kissankäpälät, ei haravarpaita, ei pitkiä varpaita. Alun perin bernhardinkoiran tuli kyetä kulkemaan 

jäisessä lumessa pitkiä matkoja, mikä asettaa myös anturoille kovat vaatimukset. 

TAKARAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat kohtalaisesti kulmautuneet ja lihaksikkaat. Takaa katsottuna ne ovat yhden-

suuntaiset, eivät ahdasasentoiset. 

Takaraajat eivät saa olla ylikulmautuneet, kulmauksia tulee kuitenkin olla sen verran, että koira pystyy taka-

raajoillaan liikkumaan voimakkaalla työnnöllä. Reiden on oltava leveä ollakseen lihaksikas. 

Reidet: Voimakkaat, lihaksikkaat ja leveät. 

Polvet: Hyvin kulmautuneet, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
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Sääret: Viistot ja melko pitkät. 

Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet ja vakaat. 

Välijalat: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. 

Takakäpälät: Leveät. Varpaat ovat voimakkaat, tiiviisti yhdessä ja hyvin kaareutuneet. Kannukset eivät ole 

virhe, mikäli ne eivät häiritse liikuntaa. 

LIIKKEET: Tasapainoiset ja maatavoittavat. Takaraajoilla on hyvä työntö, selkälinja pysyy kiinteänä ja vakaana. 

Etu- ja takaraajat liikkuvat yhdensuuntaisesti. 

Bernhardinkoiran tulee liikkua pitkällä, voimakkaalla askeleella. Sipsuttavat, jäykät ja lyhyet askeleet eivät 

kuulu tälle rodulle. 

KARVAPEITE 

Karva: Lyhytkarvainen (kaksinkertainen karvapeite): Peitinkarva on tiheää, sileää, rungonmyötäistä ja kar-

heaa. Runsaasti aluskarvaa. Reisien takaosassa on vähäiset housukarvat, hännän karvapeite on tiheä. Pitkä-

karvainen: Peitinkarva on keskipitkää ja suoraa, runsaasti aluskarvaa. Päässä ja korvissa karva on lyhyttä, 

reisissä ja lantiolla useimmiten hieman laineikasta. Eturaajoissa on hapsut, reisien takaosassa runsaat hou-

sukarvat. Häntä on tuuheakarvainen. 

Karvapeitteen tulee olla hyvin tiivistä, vahva pohjavilla. Ei saa olla liian lyhyttä, ei pehmeää, eikä liian karkeaa. 

Hieman laineikas peitinkarva sallitaan. Karva ei saa olla liian pitkää, tällöin se on myös usein liian ohutta, 

silkkistä ja pehmeää. Laineikkuus sallitaan, mutta ei kiharuus. Nuorilla koirilla tavataan joskus kiharahkoa 

peitinkarvaa, joka muuttuu iän mukana. 

Väri: Perusväri on valkoinen, jossa erikokoisia puhtaan punaruskeita läiskiä (valkokirjava) tai selän ja kupeet 

peittävä yhtenäinen puhtaan tai tumman punaruskea mantteli (mantteliväritys). Valkokirjava ja yhtenäinen 

mantteli ovat tasavertaiset. Juovikas punaruskea väri on sallittu ja kellanruskea hyväksytään. Tumma maski 

on toivottava. Vähäinen musta häivähdys rungossa sallitaan. Vaadittavat valkeat värimerkit: Rinta, käpälät, 

hännänpää, kuono-osa, läsi ja niskaläikkä. Toivottavat värimerkit: Valkoinen kaulus. Symmetrinen tumma 

maski. 

Kirjava ja manttelikoira ovat samanarvoisia. Ei ole virhe, jos valkoinen on vallitseva väri. Punaisen kaikki sävyt 

tummasta mahonginpunaisesta oranssinkeltaiseen ovat sallittuja. Virhe on, jos punaisen ja valkoisen rajalla 
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on musta reuna. Lievä epäpuhdas väri; pilkut raajoissa ja kuonossa voidaan suvaita. Tumma maski ja tummat 

korvat antavat rodulle sen oikean ilmeen, maskissa on kuitenkin oltava myös ruskean sävyä, eikä pää saa olla 

liian synkän värinen. 

KOKO JA PAINO 

Säkäkorkeus: Urokset 70–90 cm. Nartut 65–80 cm 

Yllä mainitun säkäkorkeuden ylitys ei ole virhe, mikäli yleisvaikutelma on tasapainoinen ja liikkeet virheettö-

mät. 

VIRHEET: 

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen 

vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 

• Puutteellinen sukupuolileima 

• Tasapainoton yleisvaikutelma 

• Liian pitkä tai liian lyhyt kuono-osa 

• Liian löysät alahuulet 

• Muun hampaan kuin P1:n ja M3:n puuttuminen; pienet hampaat (erityisesti etuhampaat) 

• Lievä alapurenta 

• Vaaleat silmät 

• Liian löysät silmäluomet 

• Notko tai köyry selkä 

• Takakorkeus tai jyrkästi laskeva lantio 

• Selän päälle rullautuva häntä 

• Toivottavien värimerkkien puuttuminen 

• Virheelliset liikkeet 

• Kihara karvapeite 

• Osittainen tai täydellinen pigmentin puutos kirsussa tai sen ympärillä, huulissa tai silmäluomissa 

• Virheellinen perusväri, esim. punaruskeat täplät tai pilkut valkoisella alueella. 

VAKAVAT VIRHEET: 

• Kokoon nähden liian lyhyet raajat (matalaraajaisuus) 
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• Voimakkaat poimut päässä ja kaulassa 

• Käyrät tai voimakkaasti ulkokierteiset eturaajat 

• Niukasti kulmautuneet, pihtikinttuiset tai länkisääriset takaraajat 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

• Vihaisuus tai liiallinen arkuus 

• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

• Epävarma luonne 

• Yläpurenta, voimakas alapurenta 

• Sinisilmäisyys (herasilmä) 

• Sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium/ektropium) 

• Täysin valkoinen tai täysin punaruskea karvapeite (perusväri puuttuu) 

• Muu kuin rotumääritelmässä sallittu väritys 

• Lihanvärinen (pigmentitön) kirsu 

• Minimisäkäkorkeuden alitus 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. Jalostuk-

seen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria. 

Vihreällä merkityt tulkintaosuudet eivät kuulu viralliseen rotumääritelmään. Ne on kirjoittanut rodun erikois-

tuomari Taina Nygård. 
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Huom! Tämän sivun kuvat eivät kuulu viralliseen rotumääritelmään. 
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5.3.3  NÄYTTELYT JA JALOSTUSTARKASTUKSET  

Bernhardinkoirien näyttelykäynnit ovat viime vuosina kääntyneet laskuun. Yksi selittävä tekijä voi olla vuoden 

2016 vähäinen rekisteröintimäärä, joka seuraavan kahden vuoden aikana on vaikuttanut myös näyttelykäyn-

tien määrään. Yhteensä vuosina 2014-2018 näyttelykäyntejä on kertynyt 2537 kpl. 74 % koirista on palkittu 

laatumaininnalla erinomainen, 20 % laatumaininnalla erittäin hyvä, 5 % laatumaininnalla hyvä, alle 0,5 % laa-

tumaininnalla tyydyttävä ja 1 % koirista on saanut hylätyn tai EVAn. 

Jos koirien ulkomuotoa tarkastellaan vain näyttelytulosten perusteella, on suurin osa rotumme edustajista 

rodunomaisia ulkomuodoltaan.  

Bernhardinkoirien näyttelykäynnit vuosina 2014-2018     

Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 31.3.2019         

                

  ERI EH H T EVA HYL Yht. 
Juniori-
luokka 63% (444 tulosta) 28% (194 tulosta) 0% (1 tulosta) 0% (3 tulosta) 1% (6 tulosta) 1% (7 tulosta) 701 tulosta 
Nuorten 
luokka 70% (285 tulosta) 24% (97 tulosta) 0% (1 tulosta) 0% (2 tulosta) 0% (1 tulosta) 1% (6 tulosta) 408 tulosta 
Avoin 
luokka 66% (396 tulosta) 24% (146 tulosta) 8% (46 tulosta) 0% (3 tulosta) 0% (3 tulosta) 1% (8 tulosta) 602 tulosta 
Valio-
luokka 90% (650 tulosta) 9% (63 tulosta) 1% (7 tulosta) 0% (0 tulosta) 0% (3 tulosta) 0% (2 tulosta) 725 tulosta 
Veteraa-
niluokka 92% (93 tulosta) 8% (8 tulosta) 0% (0 tulosta) 0% (0 tulosta) 0% (0 tulosta) 0% (0 tulosta) 101 tulosta 

Yhteensä 74% (1868 tulosta) 20% (508 tulosta) 5% (117 tulosta) 0% (8 tulosta) 1% (13 tulosta) 1% (23 tulosta) 2537 tulosta 

Taulukko 17. Bernhardinkoirien näyttelykäynnit ja laatuarvosanat vuosina 2014-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 

31.3.2019. 

 

Kuvio 22. Bernhardinkoirien näyttelykäynnit vs. rekisteröinnit vuosina 2014-2018. Lähde: SKL:n jalostustietojärjestelmä 31.3.2019. 
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Jalostustarkastuksia bernhardinkoirille on tehty vähän ja niissä on ollut mukana Bky:n ulkomuodon jalostus-

tarkastus, sveitsiläinen jalostustarkastus ja SKL:n jalostustarkastus. Sveitsiläisessä jalostustarkastuksessa on 

tarkastettu 21 koiraa, joista 17 on suorittanut sen hyväksytysti. 1 koira on hylätty puutteellisten kivesten 

vuoksi ja kolme koiraa keskeytetyn luonneosion vuoksi.  

Bky:n ulkomuodon jalostustarkastus on järjestetty kerran vuonna 2008 ja siihen on osallistunut 10 koiraa. 

Tarkastaja ei ole merkinnyt kaavakkeeseen hyväksytty/hylätty -vaihtoehtoja.  

SKL:n jalostustarkastus järjestettiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 alkupuolella. Ulkomuodon tarkastuk-

seen osallistui 7 koiraa, joista 6 koiraa sai tuloksen hyväksytty, 1 tuloksen hylätty. Käyttäytymisen jalostus-

tarkastukseen osallistui 7 koiraa, kaikki saivat tuloksen suoritettu. SKL:n jalostustarkastus tulee tulevaisuu-

dessa olemaan se työkalu, jonka avulla pyritään keräämään tietoa koirien tasosta ulkomuodon ja käyttäyty-

misen osalta, näyttelyiden ja luonnetestin sekä MH-luonnekuvauksen lisäksi. 

5.3.4  ULKOMUOTO JA RODUN KÄYTTÖTARKOITUS  

Ihanteellinen bernhardinkoira on rakenteeltaan liioittelematon, hieman korkeuttaan pidempi ja korkearaa-

jainen koira, jonka liikkuminen on vaivatonta. Suomessa ollaan menossa koirien rakenteen suhteen kevyem-

pään suuntaan, mikä edesauttaa mahdollisesti myös nivelterveyttä.  

Vielä kuitenkin näkee bernhardinkoiria, jotka ovat liian raskasluustoisia ja matalaraajaisia ja niillä on liikaa 

nahkaa sekä päässä, että rungossa. Monilla koirilla on liian tynnyrimäinen rintakehä. Kaikki edellä mainitut 

seikat vaikeuttaisivat koiran työskentelyä sen alkuperäisessä tehtävässään pelastus- ja vahtikoirana lumisilla 

Alpeilla. Pitkäkarvaisilla on havaittavissa heikentynyttä turkin laatua (liikaa turkkia, pehmeä karvanlaatu), 

mikä lisää talvisissa olosuhteissa lumen paakkuuntumista turkkiin ja altistaa jopa iho-ongelmille. 

Bernhardinkoirissa on myös rakenteeltaan heikkoja yksilöitä (mm. liian suorat kulmaukset, ylikulmautuneet 

raajat, raajojen virheasennot, virheellinen lantio). Nämä kaikki seikat heikentävät koiran kykyä liikkua rotu-

määritelmän edellyttämällä tavalla ja voivat myös vaikuttaa koiran elämään perhe- ja harrastuskoirana. 

Nykyään bernhardinkoira on seurakoira, jonka kanssa harrastetaan mm. näyttelyitä, tottelevaisuutta ja muita 

lajeja. Tasapainoinen ja itsevarma luonne ovat tärkeitä ominaisuuksia seura- ja harrastuskoiralle. Silmäluo-

mien muotoon tulee kiinnittää huomiota.  
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6 YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA  

Bernhardinkoirien ensimmäinen JTO on ollut voimassa vuosina 2012-2016. Sen jälkeen vuosille 2017-2019 

on rodulle laadittu JTO (päivitys), mutta sitä ei ole koskaan julkaistu.  

7 JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS  

7.1 JALOSTUKSEN TAVOITTEET  

Jalostuksella tarkoitetaan sitä, että pyritään tuottamaan rodun keskiarvoa (ja vanhempia) parempia jälkeläi-

siä. BKY on luonut vähimmäisvaatimukset jalostukseen suunnitelluille koirille ja yhdistelmille, jotka esitetään 

jalostusohjesäännössä. On huomioitava, että jalostukseen suunnitellulla koiralla tulee olla konkreettista an-

nettavaa rodulle. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla esim. pitkäikäisyys sukutaulun perusteella, rakenne- ja 

luonneominaisuudet sekä muut ominaisuudet, joiden perusteella voidaan olettaa syntyvän rodun keskiarvoa 

parempia jälkeläisiä. Unohtamalla jalostuksen kriteerit, lisätään vain koirien lukumäärää kannan sisällä saa-

vuttamatta tuloksia.  

Jalostuskriteereitä eivät ole: 

• jalostuskäyttö vain tiettyyn ominaisuuteen vedoten (esim. terveet lonkat) 

• parituskumppanin löytyminen mahdollisimman läheltä tai omasta taloudesta 

• nartun pennuttaminen siksi, että se on nartun terveydelle hyväksi 

• nartun pennuttaminen siksi, että se on niin söpö, kiva tai olisi omistajalle ainutlaatuinen kokemus 

• jalostuskäyttö vain näyttely- tai muun menestyksen perusteella  

• jalostuskäyttö, jonka tavoitteena on vain taloudellinen tuottavuus 

• jalostuskäyttö, joka kaventaa geenipoolia -> lisää ainoastaan koiramäärää 
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Jalostustavoitteet vuosille 2020-2024 
    

Tavoite Toimenpide 

Tehollinen populaatio 59 -> 65 Sukusiitosasteen vähentäminen -> tehdään ulkosiitoksia, tiedottaminen, 

  ns. kotikoirat jalostuskäyttöön 

Urosten jalostuskäyttö 3 % -> 15 % Tiedottaminen -> ns. kotikoirat terveystutkimuksiin ja jalostustarkastuksiin 

Narttujen jalostuskäyttö 7 % -> 15 % Tiedottaminen -> ns. kotikoirat terveystutkimuksiin ja jalostustarkastuksiin 

Urosten liikakäytön vähentäminen alle 5 %  JOS -> tiedottaminen perusteluineen 

viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä   

Narttujen liikakäytön vähentäminen alle 5 %  JOS -> tiedottaminen perusteluineen 

viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä   

Rekisteröintien säilyminen edes nykyisellä tasollaan Rodun maineen ylläpito, yhteistyö kasvattajien kesken 

Luonteissa esiintyvän epävarmuuden  Luonne, ja käyttäytymiskysely, luonnetta ja käyttäytymistä kuvaavat  

vähentäminen 15 % -> 10 % testit ja tarkastukset, tiedottaminen 

HD- ja ED-tulosten säilyminen edes nykyisellä ta-
solla 

PEVISA 

Epilepsian, kardiomyopatian ja munuaissairauksien  Sukutaulutuntemus, terveyskysely, sairaustietojen julkistaminen 

lisääntymisen estäminen   

Silmätutkimusprosentin kasvattaminen Tiedottaminen tutkimusten tärkeydestä, JOS? 

Sektiot 42 % -> 35 % Pentueraportti, tiedottaminen, synnytysvaikeuksien syyn selvittäminen,  

  sukurasitteiden selvittäminen 

Liioiteltujen piirteiden lisääntymisen estäminen Ulkomuototuomareiden koulutus, tiedottaminen,  

  terveyskysely, jalostustarkatukset 

Taulukko 18. Jalostustavoitteet vuosille 2020-2024. Lähde: Bky ry. 

Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille  

Bernhardinkoirien PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2019-31.12.2020 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. 

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian 

aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 

saaneen kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin re-

kisteröidä kokonaisuudessaan. 

Jalostusohjesääntö lyhyt- ja pitkäkarvaiselle bernhardinkoiralle 

Voimassa 1.1.2019 - 31.12.2021, hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 14.4.2018. 
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1. Jalostukseen käytettävien bernhardinkoirien tulee olla terveitä, hyväluonteisia, mahdollisimman tyypik-

käitä ja FCI:n (The Fédération Cynologique Internationale) rotumääritelmän mukaisia. 

2. Jalostuksessa ei saa käyttää sisäsiitosta väistyvästi periytyvien sairauksien lisääntymisen ehkäisemiseksi. 

Pentueen sukusiitosprosentti viidessä (5) sukupolvessa saa olla maksimissaan 6,25. Yksittäinen koira ei en-

simmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin kuin kerran, jolloin sukukatokerroin on 1.0 (100 % 

sukutaulusta eri koiria). 

3. Kun jalostukseen käytettävällä uroksella tai nartulla on kaksi pentuetta, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu 

40% PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta ennen seuraavaan pentueen teettämistä. 

4. Yhden yksilön jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä 

pennuista ja elinaikanaan enintään 30 pentua, kuitenkin niin, että viimeinen pentue rekisteröidään kokonai-

suudessaan. 

5. Bernhardinkoiria, joilla on todettu perinnöllisiksi luokiteltuja vikoja/sairauksia ja koiraa on näiden vuoksi 

lääkinnällisesti operoitu (esim. HD, ED, OD, entropium, ektropium), tai koiraa, jolla on todettu sellainen sai-

raus, jolla on taipumus periytyä, ei tule käyttää jalostukseen (esim. epilepsia, sydämen, munuaisten tai hai-

man vajaatoiminta). 

6. Rodulle ominaisten sairauksien estäminen tulee huomioida jalostustyössä sukutaulun, ei jalostukseen käy-

tettävän yksittäisen yksilön terveys-/sairaustilanteen mukaan. 

7. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta teetetty PEVISA:n määräämät terveys- & luonnetutki-

mukset. 

8. Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen (1.1.2019 alkaen vaa-

ditaan SPO-lausunto) sekä palkittu hyväksytysti näyttelyssä (hyväksyttyjä eivät ole EVA (ei voida arvostella) 

ja HYL (hylätty)) tai nartun tulee olla virallisessa jalostustarkastuksessa jalostuskelpoiseksi todettu. Jalostuk-

seen käytettävän nartun yläikärajaksi suositellaan seitsemää (7) ikävuotta. 

9. Jalostukseen käytettävän uroksen tulee olla 24 kk täyttänyt (1.1.2019 alkaen vaaditaan SPO-lausunto) sekä 

palkittu hyväksytysti näyttelyssä (hyväksyttyjä eivät ole EVA (ei voida arvostella) ja HYL (hylätty)) tai uroksen 

tulee olla virallisessa jalostustarkastuksessa jalostuskelpoiseksi todettu. 
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10. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushet-

kellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja 

kyynärniveldysplasian aste 1. ED 1 -tuloksen omaava koira voidaan parittaa vain ED 0 kanssa. Koiralle rekis-

teröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuu-

dessaan. Hyväksytty rotujärjestön kevätkokouksessa 25.4.2015. 

11. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu selkäkuvauslausunto (SPO, LTV, VA). Kuvaus-

hetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk (LTV, VA) ja 24 kk (SPO). Tutkimuksia ei vaadita ulkomaisilta urok-

silta. 

12. Tuontispermaa käytettäessä tai ulkomailla astutettaessa ulkomaisella uroksella, tulee noudattaa Kennel-

liiton koirarekisteri- ja keinosiemennysohjetta. 

13. Käytettäessä koiraa siitokseen, tulee siitä tehdä vähintään kaksi (2) kuukautta ennen astutusta rotujär-

jestön jalostustoimikunnalle jalostustiedustelu. Jalostustiedustelu on voimassa kuusi (6) kuukautta. Hyväksy-

tystä yhdistelmästä kasvattaja voi halutessaan tehdä astutusilmoituksen pentuvälitystä varten. 

14. Kasvattajan tulee toimittaa pentueraportti jalostustoimikunnalle viimeistään kolmen (3) kuukauden ku-

luttua pentueen syntymästä. Mikäli kasvattaja jättää ilmoittamatta pentueistaan määräajassa, poistetaan 

hänen yhteystietonsa yhdistyksen www-sivuilta vuoden ajaksi alkaen puuttuvien pentueraporttien 3 kk mää-

räaikapäivästä alkaen. Mikäli kasvattaja ei ole koskaan toimittanut pentueraportteja, tulee kasvattajan toi-

mittaa aiemmista pentueistaan pentueraportit. Kasvattajan seuraavaa pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, 

jos edellisestä ei ole saatu ilmoitusta. 

15. Mikäli kasvattajan yhdistelmä ei täytä jalostusohjesääntöä ja/tai kasvattaja ei ole tehnyt jalostustiedus-

telua ei pentueen tietoja julkaista yhdistyksen www-sivuilla eikä lehdessä. 

16. Mikäli kasvattaja haluaa poiketa JOS:n ohjeista, tulee hänen tehdä puoltoanomus Bernhardinkoirayhdis-

tys ry:n jalostustoimikunnalle. 

Lisäksi bernhardinkoirille suositellaan teetettäväksi seuraavia tutkimuksia: 

- Kennelliiton virallinen silmätutkimus 

- yli 5-vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen sydänultratutkimus 

- hyväksytty/suoritettu tulos jostain seuraavasta: MH luonnekuvas, luonnetesti, bernhardin-

koirayhdistyksen jalostustarkastus, SKL jalostustarkastus  
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- polvilumpioluksaatiotutkimus 

7.2 UHAT JA MAHDOLLISUUDET SEKÄ VARAUTUMINEN ONGELMIIN   

7.2.1 UHAT/ ONGELMAT 

• populaation geenipohjan kaventuminen entisestään -> matadorijalostus, linjasiitos 

• sisäsiitos -> perinnölliset sairaudet tulevat esiin  

• synnytysvaikeuksien lisääntyminen 

• luonneongelmien lisääntyminen 

• muotivirtaukset -> liioiteltujen piirteiden ihannointi 

• rodussa esiintyvien vikojen/sairauksien vähättely, rodun todellisen tilanteen kieltäminen 

• keskimääräisen eliniän lasku 

• pienten koirarotujen suosion kasvu/kaupungistuminen -> kysyntä vähenee 

• uudet, rodussa ennestään tuntemattomat sairaudet  

• rodun kasvatuksen kieltäminen -> Euroopan neuvosto, eläinsuojelijat jne. 

• kasvattajien/harrastajien yhteistyökyvyttömyys ja yhteisten tavoitteiden puuttuminen 

• kasvattajien tiedonpuute ja/tai välinpitämättömyys 

• rekisteröintimäärien lasku entisestään 

• tehollisen populaatiokoon lasku 

• näyttelymenestys ohjaa liikaa kasvatustyötä 

• koirien tuonti Baltian maista lisääntyy -> ns. halpatuonti, joka ei useinkaan laajenna geenipoolia 

7.2.2 MAHDOLLISUUDET 

• geenitutkimuksien kehittyminen 

• roturisteytykset 

• keinosiemennykset 

• DNA-testien kehittyminen 

• kaksoisastutus 

• monimuotoisuuskartoitus 

• Kennelliiton jalostustietojärjestelmän kehittyminen -> tiedon saanti lisääntyy 

• koirakohtaisten tulosten julkistaminen -> tiedon saanti lisääntyy 

• SKL:n jalostustarkastus -> vertailukelpoisen tiedon saanti lisääntyy 
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7.2.3 VARAUTUMINEN ONGELMIIN 

• kannustettava ja koulutettava uusia harrastajia rodun pariin 

• rehellisyys ja avoimuus 

• tiedon kerääminen eri osa-alueilta  

• rodun tuominen esille 

• toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta  

• terveys- ja luonnekyselyt, pentueraportti, kuolinsyykartoitus -> tilastointi ja tiedottaminen 

• ulkomuototuomareiden koulutus 

7.3 ROTUJÄRJESTÖN TOIMENPITEET 

Toimenpide 2020 2021 2022 2023 2024 

Uusi JTO astuu voimaan x         
PEVISA-ohjelman päivittäminen x         
Julkaistaan uudet ohjelmat (JTO, PEVISA) lehdessä ja internetsivuilla x         
Terveyskyselyn kampanjointi (2 -, 5 - & 8 –vuotiaana) x x x x x 
JOS:n tarkistaminen ja tarvittaessa päivittäminen   x       
Julkaistaan luonnekyselyn ensimmäiset tulokset x         
Jatketaan monimuotoisuuskartoitusta x         
Kehitetään terveyspankkia eli julkista sairaustietokantaa x x x x x 
Tiedotetaan aktiivisesti jalostukseen liittyvistä asioista x x x x x 

Ylläpidetään ja kehitetään www-sivuja -> tiedottaminen x x x x x 
 Järjestetään SKL:n jalostustarkastus x   x  x x   x 
Järjestetään terveyspäivät x   x   x 
Selvitetään mahdollisuus jalostustoimikunnan omalle tietokantaohjel-
malle 

x         

Selvitetään mahdollisuus terveystutkimusten taloudelliseen tukemiseen   x       
Tiedottaminen sosiaalisessa mediassa (ns. kotikoirien löytäminen) x x x x x 
Tehdään jäsenkysely JTO:n toteutumisesta ja merkityksestä käytännössä       x x 
JTO:n toteutumisen arviointi ja siitä seuraavat toimenpiteet       x x 
Aloitetaan JTO:n päivityksen suunnittelu       x   
JTO:n päivitys         x 

Taulukko 19. Rotujärjestön toimenpiteet vuosille 2020-2024. Lähde: Bky ry. 
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