
Tietoiskuja berneistä, osa 1: 
Ohjeita berninpennun hankintaan 
 

 

Onko rotuvalintasi berninpaimenkoira? 

 

Jokaisella koirarodulla on tyypilliset ominaisuudet, kuten koko, temperamentti, luonne, sekä 

rotukohtaiset terveysongelmat. Vastuullinen kasvattaja auttaa päättämään, onko berninpaimenkoira 

juuri oikea valinta sinulle ja perheellesi. Vältä kasvattajia, joiden ensisijainen tehtävä on myydä 

pentu mahdollisimman nopeasti! 

 

Etsitkö pentua, joka kasvaa ja aikuistuu terveeksi pitkäikäiseksi koiraksi? Etsitkö pentua, joka tulee 

toimeen lasten kanssa ja kasvaa lapsiperheessäsi? Tiesitkö että berninpaimenkoiran keski-ikä on 

noin 8 vuotta?  Tiesitkö että sairaudet, kuten monet syövät ja autoimmuunisairaudet ovat 

berninpaimenkoiralla perinnöllisiä kuten ihmisillä? Vastuulliset kasvattajat tutkituttavat koiriensa 

terveystilanteen minimoidakseen ja eliminoidakseen perinnöllisiä sairauksia. Vastuulliset kasvattajat 

tietävät koiriensa elinikäennusteen ja heillä kasvatuksen tavoitteena on berninpaimenkoiran 

pitkäikäisyys. Vastuullinen kasvattaja on avoin ja rehellinen ja hän jakaa olemassa olevan tiedon 

mielellään pennun ostajalle. Tutustu huolellisesti rotuun ja kasvattajiin ennen tapaamista. Olet 

valitsemassa perheenjäsentä, joka on pitkään perheessäsi. Korkea hinta ei aina takaa laatua! 

 

Koirat ovat yksilöitä 

 

Kuten ihmiset, myös berninpaimenkoirat ovat yksilöitä.  Lempeää ja hyväntahtoista aikuista 

berninpaimenkoiraa ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Jokainen koira on koulutettava erikseen, sitä ei 

tee kukaan puolestasi. Jotkut bernit voivat olla arkoja ja jotkut aggressiivisia ja jotkut ujoja. Arat ja 

aggressiiviset koirat vaativat runsaasti työtä. Vastuulliset kasvattajat käyttävät jalostukseen 

luonteeltaan tasapainoisia berninpaimenkoiria. He kutsuvat pennunostajan tapaamaan koiriaan 

henkilökohtaisesti ja kertovat koiriensa luonteesta avoimesti. 

 

Berninpaimenkoiralla on tunnetusti perinnöllinen alttius sairastua lonkka- ja kyynärnivelen 

kasvuhäiriöihin. Kasvuhäiriöt aiheuttavat koiralle kipua, rajoittavat koiran toimintakykyä ja 

aiheuttavat omistajalle lisäkustannuksia. Kasvuhäiriöt ovat pääasiassa perinnöllisiä, joihin myös 

ympäristötekijät vaikuttavat. Vastuullisen kasvattajan tavoitteena on minimoida ja ennaltaehkäistä 

perinnöllisiä sairauksia.  

 

Pennun osto / valinta internetin välityksellä 

 

Internetin välityksellä voi saada arvokasta tietoa sopivaa rotua ja kasvattajaa etsiessä. Monilla 

rotuyhdistyksillä ja kasvattajilla on kotisivunsa. Suositeltavaa on perehtyä etsintään huolellisesti, 

sillä internet houkuttelee pikaisiin päätöksiin hankkia pentu nyt ja heti, kun pentukuume on 

pahimmillaan. Internetistä löytyy kasvattajia, joiden ensisijainen tavoite on myydä pentu sen 

enempää kyselemättä tai näkemättä ostajaehdokasta. Sieltä löytyy myös vastuullisia kasvattajia, 

joiden tavoitteena on rodun kehittäminen. Vastuullinen kasvattaja arvostaa koiriaan, koiriensa 

terveystuloksia ja saavutuksia. Vastuullinen kasvattaja ei myy pentua sähköpostin välityksellä tai 

puhelun perusteella pennunostajaa näkemättä. Vastuullinen kasvattaja haluaa nähdä pennunostajan 

henkilökohtaisesti. Parasta olisikin etukäteen käydä kasvattajan luona tutustumassa rotuun, koiriin 

ja kasvattajaan henkilökohtaisesti.  

 

 



Vastuullinen kasvattaja 

 

Vastuullisen kasvattajan tavoitteena on kasvattaa rotutyypillisiä, terveitä ja luonteeltaan ja 

temperamentiltaan tasapainoisia berninpaimenkoiria. Vastuullisen kasvattajan tavoite on kehittää 

rotua jokaisessa pentueessa. Vastuullinen kasvattaja käyttää aikaa ja voimavaroja oppiakseen ja 

ymmärtääkseen rotua paremmin. Jos kyseessä on uusi kasvattaja, jolla ei ole kokemusta 

kasvatustyöstä, selvitä, mistä hän on saanut rotutietoutensa. Kasvattajan tulisi kertoa kasvatustyön 

pitkän aikavälin ja senhetkisen pentueen tavoitteet. Vastuuntuntoinen kasvattaja varmistavaa että 

pennunostaja saa juuri hänelle sopivan pennun. Vastuuntuntoinen kasvattaja on kiinnostunut 

kasvatistaan koko koiran eliniän ajan, ja on valmis auttamaan tarvittaessa. 

 

Huomioi seuraavat seikat pentua hankkiessa: 

 

Etsi kasvattajaa, joka: 

- haluaa tutustua sinuun, ymmärtää odotuksesi koiran suhteen  

- kutsuu sinut vierailulle kotiinsa tutustuman koiriinsa. Emän luonne ja käyttäytyminen on 

paras ennuste siitä, millainen luonne pennulle tulee. 

- kyselee elämäntilanteestasi, ja odotuksistasi ja tavoitteista pennun suhteen. Ensisijaisen 

tärkeää on että sinulla on aikaa pennulle ja aikuiselle koiralle! 

- kannustaa sinua kysymään, ja vastaa kysymyksiisi selkeitä ja asiallisesti. 

- kertoo rehellisesti kasvatustyöstään, koiristaan ja osallistumisestaan harrastustoimintaan 

koiriensa kanssa. 

- kertoo oman kasvatustyön tavoitteet ja saavutukset. 

- kertoo rodun ja kyseisen pentueen vahvuuksista ja heikkouksista. 

- esittää pentueen sukutaulun, yhdistelmän vanhempien terveystiedot, sekä sukutaulussa 

olevien koirien eliniät ja kuolinsyyt avoimesti. 

- kannustaa sinua miettimään rauhassa pennunhankintaa. Mieti tarkkaan etukäteen, onko 

sinulla aikaa koiranpennulle. Pystytkö tarjoamaan koiralle elämisen arvoisen kodin? 

- arvioi pentujen heikkoudet ja vahvuudet ja etsii juuri sinulle sopivan pennun. 

- antaa sinulle ruokinta- ja pennunhoito-ohjeet. 

 

Vältä kasvattajaa, joka: 

- on innokas myymään pennun tutustumatta sinuun paremmin. 

- kiirehtii kaupantekoa. 

- haluaa esitellä sinulle pennun jossain muualla kuin kotonaan. 

- vaatii varausmaksun ennen kuin on esittänyt pentueen sukutaulun, terveystiedot ja kertonut 

kauppasopimuksesta. 

- myy pennun alle 7-vikkoisena. 

- kertoo että ulkomailta tuodut koirat ovat terveempiä, luonteeltaan parempia ja 

korkealaatuisempia kuin kotimaassa kasvatetut koirat. 

- kertoo että pentueen sukutaulussa on vain erinomaisen koiria joilla erinomaiset 

terveystulokset, ja että kaikki pentueen pennut ovat erinomaisia. 

- kertoo, ettei pennun suvussa esiinny perinnöllisiä sairauksia. 

- välttää keskustelemasta rodun heikkouksista ja ainoastaan kehuu rotua, koiriaan, pentujaan. 

- välttää vastaamasta kysymyksiin, ja loukkaantuu kysymyksistä. 

- ei anna pennunhoito- tai koulutusohjeita  

- kertoo epämääräisesti kasvatustyöstään ja koiristaan. 

- ei kerro nartun edellisistä pentueista.  

- ei anna tavata muita pentuja tai pentueen emää. 

- myy pentuja internetin kauppapaikoilla (kuten Keltainen Pörssi tai Tori.fi).  

 

 



Kauppasopimuksesta: 

- Vastuullinen kasvattaja on Suomessa Suomen Kennelliiton ja Suomen Sveitsinpaimenkoirat 

ry:n jäsen ja hän käyttää Suomen Kennelliiton sopimusta koiran kaupasta.  

- Vastuullinen kasvattaja käy sopimuksen yksityiskohtaisesti ostajan kanssa läpi. Hän kertoo 

rodun vahvuuksista, heikkouksista ja terveysongelmista sekä kyseisen pentueen riskeistä ja 

vahvuuksista. 

- Luovutusikäinen pentu on eläinlääkärin tarkistama. Jokaisesta pennusta on 

eläinlääkärintodistus, josta pennunostaja saa koiran kaupassa oman kappaleen. 

- Vältä kasvattajaa, joka myy pennun suullisella tai omalla sopimuksella. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


 
 


 


