
Paimenkoiriin liittyy monia erilaisia kustannuksia. Yleensä suurin 
kerralla maksettava kustannus on koiran ostohinta, johon kaikki 
koiraa ostavat osaavat varautua. Hankintakustannuksen lisäksi 
koiran ylläpidosta aiheutuu kuitenkin myös muita kustannuksia.  

Paimenkoirien hankinta- ja 
ylläpitokustannukset 

 

  



Hankintakustannukset 

Paimenkoiran hankintakustannusten suuruus riippuu siitä, ostetaanko 
koira pentuna vai aikuisena sekä siitä, onko sitä jo koulutettu vai ei. 
Pentu maksaa yleensä vähemmän kuin aikuinen koira, jota on jo 
koulutettu. Aikuisen koiran hinta on sitä korkeampi, mitä enemmän sitä 
on koulutettu. Kouluttamattoman aikuisen koiran voi saada 
halvemmalla, mutta sen kouluttaminen on huomattavasti hankalampaa 
kuin pennun. 

Pennun hankintahinta: Noin 850-1200 euroa + alv 

Aikuisen koiran hankintahinta: Koulutustasosta riippuen n. 500-4500 
euroa + alv 

Ylläpitokustannukset 

Paimenkoiran ylläpitokustannukset koostuvat monista eri asioista 
tarvikkeiden oston lisäksi. Yksi osa ylläpitokustannuksista on ruokinta. 
Ruokintakustannusten suuruuteen vaikuttaa paljon se, syökö koira 
pelkästään ostettuja kuivaruokia ja/tai lihaa vai tarvitseeko kaikkia sen 
ruokia erikseen ostaa. Ruokien hinta ja ostoerien suuruus vaikuttavat 
myös osaltaan hintaan. Joku saattaa ruokkia koiraa suurimmaksi osaksi 
omista eläimistä saaduilla lihoilla ja joku ostetulla ruoalla. 

Ruokinnan lisäksi ylläpitokustannuksiin vaikuttavat koiran 
terveydenhoito- ja eläinlääkärikustannukset, joihin säännöllisimpänä 
kuuluvat madotus, rokotukset ja ehkä punkkien karkotus. Yllättävät 
eläinlääkärireissut voivat kuitenkin olla kalliita. Jos koiralla on vakuutus, 
sekin lisää kustannuksia. Koiran koulutuksesta aiheutuu kustannuksia 
vaikka se koulutettaisiin itse, sillä siihen kuluu työaikaa. Omalla työllä ja 
työajalla on myös aina jokin hinta. 



Kustannusesimerkkejä 

Alla on annettu joitakin esimerkkejä paimenkoirien hankintahinnoista 
sekä ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Etenkin 
ylläpitokustannukset voivat kuitenkin vaihdella paljon eri koirien 
kohdalla. Taulukoista löytyy enemmän tietoa Suomen 
Paimenkoirayhdistyksen sivuilta pentuvälitys/ohjeet -kohdasta.  

 

Esimerkki SPKY:n sivuilta 

 

 

Pennun hinta 850-1000 e + alv 
Ruokinta 450-550 e + alv (2,4-2,9 e/kg x 0,27kg x 700 vrk) 
Rokotukset, madotukset   
ym. terv. hoito 200-250 e + alv 
Hoito-, tapa- ja 1750 e + alv (2,5e/vrk x 700 vrk) (vertaa hoitomaksu 
paimennuskoulutus * koiratarhalla 20e/vrk) 
Yhteensä: 3250-3550 e + alv 
* Sinä aikana, kun ruokkii ja opettaa koiraa, voisi tehdä jotain kannattavampaa 
hommaa, joka jää silloin tekemättä tai jonka tekemisestä joutuu maksamaan silloin 
toiselle 

 

Aikuisen koiran hintaesimerkkejä (SPKY) 

 

 

Koiran ikä Koulutustaso Hinta     

1-vuotias B) tason koira n. 2200 e + alv (925 + 250 + 200 + 850) 
1 ½-vuotias C) tason koira n. 2800 e + alv (925 + 400 + 225 + 1300) 
D) tason ja/tai jalostuskelpoinen koira 3500 e + alv, molemmat 4500 e + alv 
3-vuotias A) tason koira 500-1000 e + alv   
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Tämä tietokortti on osa opinnäytetyötä: Paimenkoirat 
lammastiloilla – Tietokortti paimenkoirien työmenekistä ja 
kustannuksista / Kristiina Oja, SeAMK 
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