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Koira vaatii aikaa 
Koira on uskollinen ystävä ja se tuo 
vuosiksi iloa omistajalleen. Koiran 
hankinta vaatii kuitenkin paljon aikaa, 
huolellista harkintaa ja perehtymistä 
asiaan. Koira-alan asiantuntijana 
Kennelliitto antaa arvokkaita neuvoja 
koiran hankintaan, koulutukseen ja sen 
kanssa harrastamiseen.

Miten rotu valitaan?
Suomessa on yli 300 eri koirarotua. 
Rotuihin tutustumiseen on varat-
tava riittävästi aikaa. Huolellinen 
rodunvalinta antaa hyvät lähtökohdat 
yhteiselämälle. 

Koiraa valitessa on hyvä ottaa selvää 
esimerkiksi eri rotujen luonteesta, 
liikunnantarpeesta, luontaisista 
vaistoista, turkinhoidosta ja koulutet-
tavuudesta. Myös kiinnostus johonkin 
tiettyyn koiraharrastuslajiin on hyvä 
miettiä rotua valitessa.

Ennen koiran 
hankkimista:
• Selvitä, onko koiralle tarpeeksi 
aikaa.
• Oletko valmis sitoutumaan 
koiraan sen eliniäksi, 10–15 
vuodeksi?
• Onko perheessä tai lähipiirissä 
allergisia?
• Kestääkö talous koirasta aiheu-
tuvat kustannukset?
• Saako asunnossa pitää koiraa?
• Oletko valmis ulkoilemaan 
koiran kanssa useita kertoja 
päivässä?

Koirarodut jaetaan kymmeneen eri roturyhmään. 
Kennelliitolla on viralliset rotumääritelmät kaikista 
Suomeen rekisteröidyistä koiraroduista. 

Tietoa eri roduista saa: 
• koirakirjoista
• Kennelliiton neuvonnasta
• rotujärjestöistä
• rotua harrastavista yhdistyksistä
• koiranäyttelyistä
• rotuyhdistysten tapahtumista
• internetistä



Koiranpennun hankinta
Koiranpentuja voi etsiä rotujärjestöjen tai rotua har-
rastavien yhdistysten kautta. Näiden järjestöjen pen-
tuneuvojat ovat omien rotujensa asiantuntijoita. Heiltä 
saa tietoja rodun kasvattajista ja myynnissä olevista 
pennuista. 

Koiranpentu on valmis lähtemään uuteen kotiin aikai-
sintaan 7–8 viikon ikäisenä. Suomessa koiranpennut 
syntyvät kodinomaisissa oloissa, siksi pennun ostajan 
on syytä tutustua emään ja pentuihin niiden kasvuym-
päristössä. Tällöin voi tarkistaa, että emällä ja pennuilla 
on asianmukaiset olot. Pentua ei pitäisi ostaa näkemät-
tä sen emää.

Koiranpentu kannattaa hankkia kasvattajalta, joka 
rekisteröi sen Kennelliittoon. Rotukoiran rekisteritodis-
tus sisältyy aina kauppahintaan. Rekisteröidyn koiran 
kanssa voi osallistua muun muassa virallisiin näyttelyi-
hin, kilpailuihin ja kokeisiin. 

Kasvattajalta neuvot ja ohjeet
Pyydä kasvattajalta kirjalliset hoito-ohjeet mielellään jo 
ennen pennun hankintaa. Selvitä myös lähiaikojen roko-
tukset ja madotusaikataulut. Kasvattajalta voi pyytää 
myöhemminkin neuvoja koiran hoidossa.

Pentua hakiessa on katsottava, että pentu on pirteä, 
puhdas, sillä on terve iho ja se liikkuu normaalisti. 
Ostohetkellä pennulta on hyvä tarkistaa myös purenta, 
napatyrä ja urospennulta kivekset. Useat kasvat-
tajat tarkistuttavat pennut eläinlääkärillä ennen kuin 
luovuttavat ne uusille omistajille. Tarkastus on kuitenkin 
vapaaehtoinen.

Koiran kaupasta sopimus
Koiran kaupasta kannattaa aina tehdä 
kirjallinen sopimus. Kennelliitto on 
laatinut kauppasopimuslomakkeen, 
jossa on selkeät säännöt siitä, mihin 
ostaja ja myyjä sitoutuvat. 

Jos myyjä ei halua täyttää sopimuksen 
kaikkia kohtia, jokin asia saattaa olla 
vialla. Sopimusta tehtäessä ostajan 
ei tarvitse suostua kohtuuttomiin 
vaatimuksiin. Jos kaupasta syntyy 
erimielisyyksiä, niiden selvittämisessä 
voi kääntyä kuluttaja-asiamiehen 
puoleen.

Kauppasopimuslomakkeen voi tulostaa Kennelliiton 
internetsivuilta osoitteesta www.kennelliitto.fi /FI/
asiakirjat/ak_sopimukset/.



Suomen Kennelliitto – koira-alan asiantuntija
• Jäseniä Kennelliitossa on yli 125 000

• Kennelliitto jakaa tietoa koira-asioissa 
• Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista 

sekä parantaa koiranpitoa Suomessa
• Kennelliiton neuvonnasta saa tietoa koirista ja koiraharrastuksesta sekä neuvoja 

ongelmatilanteisiin
• Kennelliiton jäsenet saavat Koiramme-lehden

Kennelliiton neuvonta ja pentuvälitys puh. (09) 8873 0360

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.
Kamreerintie 8
02770 Espoo

Puh. (09) 887 300
Fax (09) 8873 0331
www.kennelliitto.fi 
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