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Omakoira-jäsenpalvelu 

Palvelun käyttöönotto 

Omakoira-palvelu on Kennelliiton jäsenille tarkoitettu sähköinen palvelu. Palvelun 
käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymiseen käytetään henkilökohtaisia 
pankkitunnisteita tai mobiilivarmennetta. Rekisteröitymisen jälkeen saat oman 
käyttäjätunnuksen sekä salasanan, jonka voit Omakoira-palvelussa vaihtaa 
haluamaksesi.  
 
Palveluun kirjaudutaan Kennelliiton www-sivuilta osoitteesta www.kennelliitto.fi.  
 
Koiranet-verkkopalvelut-painikkeen takaa löytyy kohta Omakoira. 
 

 

Omakoirassa on kätevä asioida 

Omakoirassa henkilöjäsen voi mm.: 
 
Käsitellä jäsentietoja: 

 päivittää omia yhteystietoja 

 tarkastella ja ylläpitää jäsenyyteen liittyviä tietoja 

 muuttaa Koiramme-lehden tilausvaihtoehtoja 

 tarkastella omia pätevyyksiä ja luottamustehtäviä 

 allekirjoittaa kasvattajasitoumuksen 

 vaihtaa salasanan 
 
Käsitellä koirien tietoja: 

 tarkastella omien koirien tietoja 

 katsoa koiran tietoja Kennelliiton jalostustietokannassa 

 tulostaa omistajatodistuksen 

 tulostaa vakuutusarvolaskelman 

 ilmoittaa koiran kuolleeksi 

 luovuttaa jalostusoikeuden 

 tilata rekisteritodistuksen jäljennöksen 

 tilata terveyslähetteen 

 tehdä omistajailmoituksia ja – muutoksia 

 tehdä sähköisen pentuerekisteröinnin 

 tehdä sähköisen valionarvohakemuksen 

 tilata sähköisen lähetteen terveystutkimuksiin 

 tulostaa koiran terveyslausuntoja 

http://www.kennelliitto.fi/
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 tehdä rekisteröimättömän/sekarotuisen koiran 
omistajatodistushakemuksen 

 tehdä kennelnimianomuksen ja seurata sen käsittelyä 

 hallinnoida Kennelliiton pentulistassa näkyvien pentujen tietoja 

 laittaa alulle tuontikoiransa rekisteröinnin 

Omakoira nopeuttaa asiakirjojen saamista 

Omakoira-palvelun kautta tehdyt palveluiden tilaukset, kuten sähköinen 
pentuerekisteröinti, nopeuttavat asiakirjojen saamista.  

Verkkomaksaminen 

Omakoira-palvelussa on käytössä verkkomaksupainike, jonka avulla jäsenet voivat 
maksaa kaikki koirarekisterimaksut, kuten terveystutkimukset ja rekisteröinnit 
sekä jäsenmaksunsa suoraan verkkopankissa.  
 
Verkkomaksupainikkeen käyttö on nopein tapa saada asiakirjat, sillä asiakirjat 
postitetaan heti sen jälkeen, kun ne on maksettu. 

 Omakoiraan rekisteröityminen 

Omakoira-jäsenpalvelu on Kennelliiton jäsenen henkilökohtainen palvelu ja siellä 
näkyvät vain omat koirat. Esimerkiksi muiden perheenjäsenten koirien tiedot eivät 
näy palvelussa. Jokaisen jäsenen tulee kirjautua palveluun omilla tunnuksillaan.  
 
Omakoira-palveluun rekisteröidytään ensimmäisen kerran omilla 
henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Muun perheenjäsenen 
pankkitunnukset eivät kelpaa. Ilman pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta ei 
Omakoira-palvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä.  
 
Pankkitunnuksien lisäksi tarvitaan jäsennumero, joka löytyy jäsenmaksulaskusta 
tai Koiramme-lehden takakannesta (ylin tai ensimmäinen numerosarja, enintään 7 
numeroa). 
 
Rekisteröitymisen jälkeen Omakoira-palveluun kirjaudutaan sähköpostiisi 
toimitetulla jäsennumerolla sekä salasanalla. Salasanan voit muuttaa haluamaksesi 
Omakoira-palvelussa.  
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Liikkuminen Omakoira-palvelussa 

Omakoira-sivusto koostuu välilehdistä sekä kullakin välilehdellä olevista sivuista. 
 
Välilehdet näkyvät ylhäällä vaakasuunnassa ja niiden määrä vaihtelee sen 
mukaisesti, mitä luottamustehtäviä tai pätevyyksiä sinulla on. Luottamustehtäviin 
ja pätevyyksiin liittyvistä välilehdistä on omat erilliset ohjeensa. Välilehti avautuu 
sitä klikkaamalla. 
 

 
 
Jokaisen välilehden vasemmassa laidassa ovat välilehteen liittyvät sivupainikkeet. 
Sivupainiketta klikkaamalla näet kyseisen sivun sisällön. 
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Jäsentiedot-välilehti 

Henkilötiedot 

Jäsentiedot-välilehden Henkilötiedot-sivulla pakolliset tiedot on merkitty * 
tähdellä. Tällä sivulla voit tehdä osoitteenmuutoksen, muuttaa puhelinnumerosi 
tai sähköpostiosoitteesi.  
 
Lisäksi voit hallinnoida tietosuoja-asetuksia. Laittamalla rastin Tietosuoja-kohtiin, 
annat luvat luovuttaa tietojasi eri tahoille. Voit myös valita, haluatko Kennelliiton 
jäsenmaksusta ilmoituksen sähköpostiisi. 
 
Kun tarvittavat muutokset on tehty, klikkaa ”Muuta tiedot” -painiketta. 
 
Huom. Nimenmuutoksen voit tehdä joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
jasenasiat@kennelliitto.fi tai soittamalla jäsenosastolle numeroon (09) 8873 0244. 
 
Koiran omistajan nimeä ei näytetä automaattisesti Jalostustietojärjestelmässä 
koiran kohdalla. Nimen saat näkyviin laittamalla rastin Jäsentiedot–välilehdellä 
kohtaan Tietosuoja - Nimeni ja postitoimipaikkani voi näyttää 
Jalostustietojärjestelmässä. 
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Jäsenyys 

Jäsenyys-sivulla näet jäsentietosi ja voit muuttaa jäsen- tai lehtityyppiäsi. 
Halutessasi muuttaa jäsentyyppiä, vaihda täpän paikkaa ja klikkaa sen jälkeen 
”Muuta tiedot” -painiketta. 

 
Lehti/jäsentyyppiä voit vaihtaa vain yhden kerran. Jos huomaat muuttaneesi 
tyypin väärin, ota yhteyttä Kennelliiton jäsenosastolle, jossa tiedot korjataan 
oikeiksi. 
 
Halutessasi voit päättää Kennelliiton jäsenyyden klikkaamalla ”Lopeta” -
painiketta. 
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Pätevyydet ja luottamustehtävät 

Pätevyys- ja luottamustehtäväsi löydät vasemmasta valikosta. 
 
Pätevyydet ylläpidetään Kennelliitossa sekä kennelpiireissä. Näet sinulle kirjatut 
pätevyydet sekä niiden voimassaolon Pätevyydet-sivulta. 
 

 
 
 
Mikäli pätevyyteen liittyy erityisominaisuuksia kuten esimerkiksi kielitaito, voit 
itse ylläpitää tiedot ajan tasalla. 
 

 
 

Jos pätevyyteen liittyy rotuja, tulevat ne näkyviin pätevyyden yhteydessä. 
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Luottamustehtävistä Kennelliitossa, kennelpiireissä tai jäsenyhdistyksissä 
kirjataan toimintailmoituksissa mainitut luottamustehtävät sekä muutamia muita 
luottamustehtäviä, kuten esimerkiksi yhdistysten tietojen ja tapahtumien 
ylläpitäjät. Luottamustehtävät liittyvät aina tiettyyn yhdistykseen. Näet omat 
luottamustehtäväsi ja niiden voimassaolon Luottamustehtävät--sivulta. 
 

 

Kasvattajasitoumus 

Voit allekirjoittaa voimassaolevan kasvattajasitoumuksen laittamalla rastin 
kohtaan ”Hyväksyn kasvattajasitoumuksen ehdot ja vahvistan sitoutuvani niihin” 
sekä klikkaamalla ”Hyväksyn ehdot”–-painiketta. 
 
Huom! Muistathan ensin tutustua kasvattajasitoumuksen ehtoihin. 
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Tämän jälkeen kasvattajasitoumus näkyy pätevyyksissäsi. 
 

 

Salasanan vaihtaminen 

Voit vaihtaa salasanan haluamaksesi. Salasanan pituus voi olla 6-20 merkkiä. 
Klikkaa ”Vaihda salasana” -painiketta. 
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Ohjeet 

Ohje-sivulta löydät Omakoira-sivuston käyttöön liittyviä pikaohjeita. 
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Koirat-välilehti 

Koirat-sivu 

Koirat sivulla näkyvät omistamiesi koirien tiedot. Jos omistamasi koira ei näy 
Omakoira-palvelussa, ota yhteyttä sähköpostitse: omakoira@kennelliitto.fi. 
 

 
 
Rastittamalla kohdan ”Näytä myös kuolleeksi merkityt”, näet listan kaikista 
omistuksessasi olevista koirista. 
 
Klikkaamalla sinisessä palkissa olevaa Ohje-sanaa saat näkyviin näyttöön liittyvät 
ohjeet. 

 
 

Koiran tietojen alla on muutamia linkkejä. 
 

 
 

mailto:omakoira@kennelliitto.fi
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Jalostustietojärjestelmä 

 
Klikkaamalla linkkiä ”Koira jalostustietokannassa”, ohjelma siirtyy Kennelliiton 
ylläpitämään jalostustietokantaan, josta voit katsella koirasi tietoja 
jalostustietojärjestelmässä.  
 
Jalostustietojärjestelmän suora www-osoite on: http://jalostus.kennelliitto.fi. 
 

Omistajatodistus 

 
Voit tulostaa mahdolliset Omistajatodistukset tältä sivulta. Todistus on pdf-
muodossa. 
 

Vakuutusarvolaskelma 

 
”Tulosta vakuutusarvolaskelma”–valinnalla voit tulostaa pdf-muotoisen 
vakuutusarvolaskelman. Vakuutusarvolaskelmassa on otettu huomioon 
rotujärjestön ilmoittama rodun perusarvo sekä koiran terveystutkimukset, 
rodunomaiset koesuoritukset ja näyttelymenestys. Jos linkkiä 
vakuutusarvolaskelmaan ei ole, rotujärjestö ei ole ilmoittanut rodulle perusarvoa. 
Siinä tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä omaan rotujärjestöön. 
 

Kuolleeksi merkitseminen 

 
Klikkaamalla ”Merkitse kuolleeksi”--linkkiä, voit merkitä koirasi kuolinajan ja -
syyn. Kuolinsyy päivittyy Kennelliiton koirarekisteriin ja Jalostustietojärjestelmään 
välittömästi. 
 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/


 OHJE - Omakoira 

 24.8.2016 14(37) 

 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

Jalostusoikeuden (kasvattajaoikeuden) luovutus 

 
”Jalostusoikeuden luovutus”–-linkin kautta voit luovuttaa koiran 
kasvattajaoikeuden (jalostusoikeuden) toiselle henkilölle. 
 
Jalostusoikeuden luovutus tehdään yhteen pentueeseen kerrallaan eli pentueen 
emä tai isä pitää määritellä. Jalostusoikeus ”kuitataan” käytetyksi, kun ko. 
yhdistelmästä oleva pentue rekisteröidään. Jalostusoikeuden luovutusta tehtäessä 
täytyy jalostusoikeuden saajasta kirjoittaa sekä jäsennumero että nimi (ohjelma 
tarkistaa, että jäsennumero ja nimi täsmäävät). 
 

 
 

Rekisteritodistuksen jäljennös 

 
Voit myös tilata rekisteritodistuksesta jäljennöksen ja voit suorittaa sen maksun 
suoraan Omakoira-palvelun kautta verkkomaksuna. 
 

 
 

Valiotodistus 

 
Voit tulostaa pdf-muotoisen valiotodistuksen klikkaamalla ”Valiotodistus”--linkkiä. 
 
Terveyslähete 
 
Kts. kohta Terveyslausunnot. 
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Omistajailmoitus tai -muutos 

Omakoira-palvelussa tehtävään omistajailmoitukseen tai -muutokseen tarvitaan 
valtuutusavain. Valtuutusavain on tulostunut rekisteritodistuksen 
omistajailmoitusosaan vuodesta 2009 lähtien ja se löytyy myös 
omistajatodistuksesta. Valtuutusavain on kertakäyttöinen ja se vaihtuu, kun koiran 
omistaja vaihtuu. Jos hallussasi ei ole valtuutusavainta, voit tehdä ilmoituksen 
kirjallisesti. 
 
Jos olet jo saanut koirasta omistajatodistuksen, koira on silloin jo merkitty nimiisi, 
eikä omistajailmoitusta Omakoira-palvelussa tarvitse tehdä uudelleen. Jos koirasi 
ei kuitenkaan näy Omakoira-sivuillasi, ota yhteyttä sähköpostitse 
omakoira@kennelliitto.fi. Laita viestiin jäsennumerosi ja nimesi sekä mielellään 
koiran rekisterinumero tai ainakin koiran nimi ja rotu. 
 
Ensimmäinen merkintä omistajasta eli omistajailmoitus on maksuton. 
 
Omistajamuutos, jolloin koira vaihtaa omistajaa, on maksullinen. 
Omistajamuutoksen tekee aina koiran uusi omistaja, nykyinen (vanha) omistaja ei 
voi sitä Omakoira-palvelussa tehdä. 
 
Voit valita, haluatko omistajatodistuksen postitse vai sähköisenä. Jatkossa todistus 
näkyy myös omakoira-palvelussa, josta pääset sen tarvittaessa tulostamaan.  
 
 
 

 
  

mailto:omakoira@kennelliitto.fi
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 Kirjoita koiran rekisterinumero kenttään ja klikkaa ”Valitse” -painiketta  

 Järjestelmä hakee näytölle koiran tiedot 

 Sen jälkeen syötä valtuutusavain. Valtuutusavaimia on aina vain yksi, kun 
kyseessä on ensimmäinen omistajailmoitus. 

 Jos kyseessä on omistajamuutos ja koiralla on ollut useampi aiempi 
omistaja, niin tarvitset jokaiselta entiseltä omistajalta 
valtuutusavaimen. 

 Klikkaa ”Jatka” -painiketta 

 Valitse omistajatodistuksen toimitustapa; postitse tai sähköisenä. 

 Vahvista muutos klikkaamalla ”Vahvista”--painiketta. 
 

 
 

Jos kyseessä on omistajamuutos, voit lisäksi maksaa omistajamuutosmaksun 
suoraan verkkopankissa. Palvelu ohjaa sinut automaattisesti eteenpäin.   

Useamman omistajan omistajailmoitus/-muutos 

Jos koiralle tulee useampi omistaja (korkeintaan kolme), merkitsee ensimmäinen 
omistajailmoituksen tekijä, kuinka monta omistajaa koiralle tulee. Toisten 
omistajien tietoja ei voi syöttää, vaan muut omistajat tekevät 
omistajailmoituksen omilla Omakoira-sivuillaan ja käyttävät samaa 
valtuutusavainta kuin ensimmäisen omistajailmoituksen tekijä. 
 
Jos toiset omistajat eivät ole Omakoira-palvelun käyttäjiä, tulee heidän toimittaa 
joko omistajailmoituskaavake tai vapaamuotoinen ilmoitus Kennelliittoon. 
Ilmoituksessa tulisi näkyä ainakin koiran nimi ja rekisterinumero, omistajien 
nimet, osoitteet sekä allekirjoitukset. Lisäksi olisi hyvä mainita, jos muita 
omistajia on jo lisätty Omakoira-palvelun kautta. Ilmoituksen voi lähettää joko: 
 

 postitse osoitteella: Suomen Kennelliitto - Showlink Oy, Omistajailmoitukset, 
PL 20, 79101 Leppävirta 

 skannattuna tai valokuvattuna sähköpostin liitteeksi osoitteeseen: 
rekisterointi@kennelliitto.fi 

 faksilla numeroon (09) 8873 0310 
 

mailto:rekisterointi@kennelliitto.fi
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Omistajamuutoksessa syötetään aikaisemman omistajan / omistajien 
valtuutusavain / valtuutusavaimet. Mikäli joku uusista omistajista ei ole Omakoira-
palvelun käyttäjä, tehdään omistajamuutosilmoitus hänen osaltaan kirjallisesti. 
Ilmoituksessa tulee mainita muiden omistajien nimet. 
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Pentueilmoitus 

 
Yleistä 
 
Pentujen tiedot syötetään järjestelmään ennen tunnistusmerkintää. 
Pentueilmoituksen voi tehdä valmiiksi ja tallentaa odottamaan lisätietoja. Ilmoitus 
on tulostettava mukaan, kun pennut viedään tunnistusmerkittäviksi.  
Omakoira-palvelun kautta ilmoitetut pennut voi halutessaan merkitä näytettäväksi 
Kennelliiton pentulistalla. Kasvattaja huolehtii listalla näkyvien pentujen 
lisäämisestä ja poistamisesta itse Omakoira-palvelun kautta.  
 
Kasvattaja voi halutessaan hakea pennuille Agria pennun henkivakuutuksen 
Omakoira-palvelun kautta. 

Hinnanalennus 

 
Pentuerekisteröinti oikeuttaa hinnanalennukseen/pentu, kun pentue on tehty 
Omakoirapalvelussa hyväksymiseen saakka. Jos osa pentueen tiedoista toimitetaan 
liitetiedostoina, on käsittelyn kannalta kyseessä normaali paperirekisteröitävä 
pentue. Hintatiedot löydät hinnastosta:  
 
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/tietoa-kennelliitosta/hinnasto 

 
 Tyypillisiä liitetiedostoja: 

 tunnistusmerkinnät 

 jalostusoikeuden siirto 

 kennelliittoon kuulumattoman henkilön hyväksynnät, joko uroksen 
omistajan tai nartun useamman omistajan osalta 

 tuontikoirien lisätietoja, sukutaulu, terveyslausunnot, kivestodistus, tittelit 

 dna-lausunnot 
 

Tunnistusmerkintätiedot merkitsee eläinlääkäri tai tunnistusmerkitsijä, ei 
kasvattaja itse. Eläinlääkärillä ja tunnistusmerkitsijällä on oma välilehti 
Tunnistusmerkinnät, jonka kautta he voivat tallentaa tunnistusmerkinnän. 
 
Uroksen omistajan jäsennumero ja nimi on merkittävä, jos hän on Omakoira-
palvelun käyttäjä. Kun uroksen omistaja kirjautuu järjestelmään, hänellä näkyy 
automaattisesti Koirat-välilehdellä kohta Hyväksymiset. Tässä kohdassa näkyy 
pentue, jossa hänen urostaan on käytetty eli hän ei tarvitse muita lisätietoja. 
 
Jos kennelnimellä on kaksi haltijaa, toinen haltija syöttää pentueilmoituksen ja 
toinen hyväksyy sen omilla Omakoira-sivuillaan. Omakoiraan tulee näkyviin kohta 
Hyväksymiset, josta hän voi antaa hyväksyntänsä pentueelle. Jos toinen 
kennelnimen haltija ei ole jäsen, tulee hyväksyntä laittaa skannattuna 
pentueilmoituksen liitteeksi tai postitse. 

http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/tietoa-kennelliitosta/hinnasto
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Pentueilmoituksen tekeminen 

 
Aloita valitsemalla Koirat-välilehdeltä sivu Pentueet. 
 

 
 

Valitse emä pudotusvalikosta. Jos narttu ei ole jalostusikäinen, se ei näy listalla.  
 
Jos emä on tuontikoira, niin koiran tiedot tulevat emä-valikkoon näkyviin vasta 
sitten, kun tuontirekisteröinti on valmistunut.  
 
Kirjoita uroksen rekisterinumero. 
 

 
 
Seuraavassa kentässä, saat näkyville uroksen tiedot ja pääset syöttämään uroksen 
omistajan/omistajien jäsennumeron ja nimen. Huomioi, että jäsennumero ja 
sukunimi on pakollinen tieto. Jos uroksen omistaja ei ole Kennelliiton jäsen, laita 
rasti kohtaan ”Hyväksyminen toimitetaan erikseen postitse”. 
 
Jos kyseessä on ulkomainen uros, niin voit syöttää uroksen perustiedot ja 
sukupuun itse Omakoira-palvelun kautta tai lähettää tarvittavat tiedot 
pentueilmoituksen liitteenä tai postitse rekisteröinti-osastolle.  
 
Jos ulkomaisella uroksella on aiempia pentueita Suomessa ja sukupuuta on 
tallennettu jo aiemmin, niin sitä ei pääse tässä vaiheessa enää itse täydentämään.  
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Jos uros on tuontikoira, niin uroksen omistaja voi tallentaa isän perustiedot Koirat 
-välilehden alta kohdasta Tuontirekisteröinti. (kts. kohta Tuontikoiran 
rekisteröinti) 
 
Pentujen määrää ei tallentamisen jälkeen voi muuttaa. Mikäli pentueeseen tulee 
muutoksia, ota yhteyttä Kennelliiton rekisteröintiosastolle: 
rekisterointi@kennelliitto.fi, puh (09) 8873 0277 

Agria pennun henkivakuutus 

 
Halutessasi Kennelliiton ja Agrian tarjoaman pennun henkivakuutuksen pentueelle, 
laita rasti kohtaan ”Haluan ilmaisen Agria pennun henkivakuutuksen”. Sinun tulee 
myös hyväksyä nimi- ja yhteystietojesi luovuttaminen Agria Eläinvakuutukselle.   
 

 
 
Paina lopuksi ”Jatka” -painiketta. 
 
Järjestelmä tekee automaattisesti tarkistukset muun muassa koiran omistajista ja 
syntymäajasta. Mikäli esim. omistajatiedot eivät täsmää, saat siitä ilmoituksen 
”Jatka”--painikkeen alle. 
 
Huom! Jos nimessä on heittomerkki, oikea heittomerkki-näppäin ’ löytyy 
tietokoneen näppäimistöltä Enter-näppäimen vierestä. Näppäimistön numerorivillä 
olevat aksenttimerkit eivät kelpaa.   
 
Täytä seuraavaksi pennuista pyydetyt tiedot. 

mailto:rekisterointi@kennelliitto.fi
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Kun olet syöttänyt pentujen tiedot, klikkaa sivun alareunassa olevaa ”Tallenna” -
painiketta. Saat näytölle yhteenvedon ja voit tulostaa Esitäytetyn 
pentueilmoituksen. 
 
Jos toimitat pentueeseen liittyviä lisätietoja postitse, liitä mukaan tieto, mitä 
pentueilmoitusta asiakirjat koskevat (pentueilmoituksen numero). 
 

Kennelliiton pentulista 

 
Voit liittää pentuja Kennelliiton pentulistalle sen jälkeen, kun pentujen tiedot on 
tallennettu. Rastittamalla kohdan ”Haluan liittää tämän pentueen Suomen 
Kennelliiton pentulistaan…”, saat pentulistan tarkemmat tiedot näkyviin. 
Rotuyhdistys voi halutessaan puoltaa pentuetta, joka täyttää jalostussuositukset.  
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Hinta-, Luovutus- ja Poistuu välityksestä – kentät ovat pakollisia. Mikäli 
pentueessa on erihintaisia pentuja, voi pentujen hinnat laittaa pentukohtaisesti 
lisätiedot-kenttään.  
 
Huomioithan, että pentujen nimet ja sukupuolet tulee olla tallennettuna, jotta 
pennut näkyvät pentulistassa. 
 
Voit merkitä myös vain osan pentueesta listalle, laittamalla rastin kohtaan 
”Pentulistassa” haluamasi pennun/pentujen kohdalle. 
 
Pennun poistaminen pentulistalta 
 
Oletuksena pennut ovat pentulistalla 3 kk syntymästä lähtien. Halutessasi voit 
pitää pentuja listalla kauemminkin, kuitenkin enintään 6 kuukautta. 
 
Pentu/pennut poistuvat pentulistalta 
 
• pentueilmoitukseen merkittynä ”poistuu välityksestä”-päivänä 
• kun pennusta on tehty omistajailmoitus 
• jos otat rastin pois pentueilmoituksesta pennulta ”Pentulistassa”-kohdasta. 
 
Sen jälkeen tallenna sivu. 

Liitteet 

 
Voit lisätä pentueilmoitukseen liittyviä liitteitä suoraan Omakoira-palvelun kautta, 
jos sinulla on mahdollisuus tallentaa (skannata tai valokuvata) liite koneellesi. 
 
Klikkaa ”Selaa”-painiketta ja hae koneeltasi haluamasi liite pentueilmoituksen 
liitteeksi. Valitse liitetiedoston tyyppi ja klikkaa ”Liitä”-painiketta, jolloin liite 
siirtyy Kennelliittoon.  
 
Huomioithan, että liite saa olla kooltaan korkeintaan 1 Mt ja sen pitää olla pdf-, 
jpg- tai tif-tiedostomuodossa. 
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Uroksen omistajan hyväksyntä 

 
Uroksen omistajan kuittauksen voi pyytää heti, kun pentueilmoitus on tallennettu. 
Kun uroksen omistaja kirjautuu järjestelmään, hänellä näkyy automaattisesti 
kohta Hyväksymiset. Tässä kohdassa näkyy pentue, jossa hänen urostaan on 
käytetty eli hän ei tarvitse muita lisätietoja.  
 
Jos uroksella on useampi omistaja, niin jokainen omistaja käy antamassa 
hyväksyntänsä omilla Omakoira-sivuillaan. Jos uroksen omistajat eivät ole 
Kennelliiton jäseniä, niin silloin astutustodistus toimitetaan postitse tai 
skannattuna pentueilmoituksen liitteeksi. 
 

Pentueilmoitus on valmis käsiteltäväksi Kennelliitossa 

 
Kun kaikki sähköisenä tulevat kuittaukset on tehty ja tunnistusmerkinnät 
tallennettu, voit lähettää pentueilmoituksen Kennelliiton käsittelyyn. 
Pentueilmoituksesta ei saa puuttua tässä vaiheessa enää mitään sähköisesti 
lisättävää, ainoastaan postitse toimitettavat asiakirjat. 
 
Rastita kohta ”Pentueilmoitus on valmis käsiteltäväksi Kennelliitossa”.  
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Pentueilmoituksen käsittely Kennelliitossa alkaa vasta, kun edellä mainittu kohta 
on rastittuna - siihen saakka voit täydentää tietoja. Rastin laittamisen jälkeen 
tallenna sivu.  

 
Pentueilmoitusta voi muokata niin kauan, kunnes se otetaan Kennelliitossa 
käsittelyyn. Pentueilmoituksen tila muuttuu tällöin tilaksi ”Näytä”. Tämän jälkeen 
kasvattaja voi muuttaa vain tietoja siitä, näytetäänkö jonkin pennun tiedot 
pentulistalla vai ei. 
 
Postitse toimitettavien todistusten liitteeksi on laitettava saate siitä, että 
pentueilmoitus on tehty Omakoira-palvelun kautta. Omakoirassa tehdyt 
pentueilmoitukset käsitellään heti, kun tarvittavat liitteet ovat saapuneet 
Kennelliittoon.  
 

Rekisteröinnin valmistuminen ja maksu 

 
Kun pentueen rekisteröinti Kennelliitossa on valmis, lähtee kasvattajalle 
automaattisesti sähköpostiin ilmoitus siitä, että rekisteröinti on valmistunut ja 
pentueen voi käydä maksamassa Omakoira-palvelussa verkkomaksuna.  
 
Pentulistasta ei peritä maksua. 
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Pikaohje pentueilmoituksen tekemiseen 

 
1. Tee sähköinen pentueilmoitus Omakoira-palvelussa ja tulosta ilmoitus kahtena 

kappaleena. Ilmoita mahdollisille muille osapuolille (uroksen omistajat, nartun 
omistajat, muut kasvattajat), että tekevät sähköisen hyväksynnän, jos heillä 
on siihen mahdollisuus.  

 
2. Käy tunnistusmerkitsemässä pennut. Tunnistusmerkitsijä tallentaa 

tunnistusmerkinnät sähköisesti Omakoira-palvelussa ja liimaa lisäksi 
tulostamaasi pentueilmoitukseen tarrat pentujen kohdille. Toinen ilmoituksista 
jää tunnistusmerkitsijälle arkistokappaleeksi ja toinen sinulle.  

 
3. Jos joku osapuolista ei voi tehdä sähköistä hyväksyntää, lähetä pentueilmoitus 

heille allekirjoitettavaksi ja laita Omakoira-palvelussa ko. kohtiin merkintä 
siitä, että allekirjoitukset tulevat postitse. Tämän voit tehdä jo ennen 
pentujen tunnistusmerkintääkin, mutta pidä huoli, että lomake on palautunut 
sinulle tunnistusmerkintäpäiväksi.  

 
4. Kun kaikki on osaltasi valmista, laita sähköiseen pentueilmoitukseesi "täppä", 

että ilmoitus on valmis käsiteltäväksi Kennelliitossa ja lähetä tarvittavat 
täydennykset postissa. Liitä mukaan selvä ilmoitus siitä, että ne ovat sähköisen 
pentueilmoituksen täydennyksiä (pentueilmoituksen numero), ellei se käy ilmi 
suoraan lomakkeesta. 

 
Vaikka pentueen tai yksittäisen koiran tunnistusmerkintätiedot tallennetaan 
Omakoira-palvelun kautta, tulee niistä aina täyttää myös paperiversiot. Eli 
pentueesta täytetään kaksi kappaletta pentueilmoitusta, yksi kasvattajalle ja yksi 
tunnistusmerkitsijälle/eläinlääkärille.  
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Valionarvohakemus 

Valionarvohakemus on helppo tehdä Omakoira-palvelun kautta 
 
1. Valitse listalta koira, jolle haluat hakea valionarvoa 
2. Valitse valionarvo ja tarvittaessa koemuoto 
3. Voit valita, haluatko maksullisen kunniakirjan 
4. Klikkaa lopuksi ”Tallenna” -painiketta. Jos olet valinnut kunniakirjan, maksa 

lasku verkkomaksuna. 
 

Omakoira-palvelun kautta voit hakea ainoastaan suomalaisia valionarvoja. 
Ulkomaalaiset valionarvotittelit saadaan koiran tietoihin toimittamalla kopio 
vahvistuksesta/diplomista Kennelliittoon. 
 

 
 
Sivun alareunassa näet koiralla olevat valionarvot. 
 

 
 

Valionarvohakemus käsitellään, kun kaikki siihen vaikuttavat näyttely- ja 
koetulokset on tallennettu ja ne näkyvät myös jalostustietojärjestelmässä. 
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Terveyslausunnot 

 

 
 
Voit tilata etukäteen Omakoira-palvelusta sähköisen lähetteen 
terveystutkimuksiin. Lähetteet ovat polvi-, syringomyelia-, lonkka- ja 
kyynärtutkimuksia sekä pian myös sydäntutkimuksia varten.  
 
Sähköinen lähete tilataan ennen eläinlääkärikäyntiä kohdasta Terveyslausunnot. 
Tilaamisen yhteydessä Kennelliiton antamista lausunnoista eli syringomyelia-, 
lonkka- ja kyynärlausunnoista peritään normaali lausuntomaksu. Eläinlääkärissä 
lausuttavan polvilähetteen sähköisestä tilaamisesta Kennelliitto perii maksun. 
 
Kennelliiton hinnasto löytyy osoitteesta: 
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/hinnasto 
 
 

 
 

http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/hinnasto


 OHJE - Omakoira 

 24.8.2016 28(37) 

 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

Lähetteen tilaamisen jälkeen lähetteessä olevat tiedot ovat eläinlääkärien 
saatavilla sähköisesti. Koiranomistajan ei tarvitse enää täyttää lomakkeita 
eläinlääkäriasemalla. Lähetteen tilaaminen ei edellytä eläinlääkärin tai 
eläinlääkäriaseman valintaa etukäteen. Tutkimusaika kannattaa kuitenkin varata 
eläinlääkäriltä ennen sähköisen lähetteen tilaamista. 
 
Lähetettä tehdessäsi annat luvan terveystulosten julkaisuun 
Jalostustietojärjestelmässä ja halutessasi myös luvan omien yhteystietojen 
välittämisestä eläinlääkäriasemalle. Voit valita, haluatko tulostaa lausunnon itse 
Omakoira-palvelun kautta (sähköinen valinta), vai lähetetäänkö asiakirjat postitse. 
 
Jos lähetettä ei ole tilattu etukäteen Omakoira-palvelussa, vaan se tehdään 
klinikalla, niin huomioithan, että terveyslausunnon maksu menee lähetteelle 
merkitylle henkilölle Omakoira-palveluun tai postitse kotiin.  
 
Eläinlääkäriasemalla annettavien lausuntojen, kuten polvilausunnon, tulos näkyy 
heti jalostustietojärjestelmässä, koska omistaja on maksanut lähetteen jo 
etukäteen. Myös tuloksen vaikutukset pentuerekisteröintiin sekä tilastoihin ja 
mahdollisiin indekseihin huomioidaan heti. 
 
Joidenkin terveystutkimusten maksu muodostuu vasta sen jälkeen, kun lausunto 
on annettu (mm. selkälausunto). Tällaisesta maksusta tulee lausunnon antamisen 
jälkeen ilmoitus sähköpostiisi. Pääset maksamaan maksun ”Koirat” -välilehden 
alta kohdasta ”Terveyslausunnot”. 
 
Jos maksu on jo edennyt laskutukseen, löytyy maksu Omakoira-palvelusta 
”Maksut”--välilehden alta kohdasta ”Koirarekisterimaksut”. Siitä tulee tällöin 
myös lasku postitse kotiin. Jos olet suorittanut maksun Omakoira-palvelun kautta, 
älä maksa enää uudestaan postitse tulevalla laskulla. 

Hyväksymiset 

Uroksen omistajat sekä nartun muut omistajat ja/tai kasvattajat voivat käydä 
hyväksymässä kasvattajan aloittaman sähköisen pentueilmoituksen. 
Hyväksymiskohta on näkyvissä vain, jos henkilön hyväksyntää tarvitaan johonkin 
pentueeseen. 

FIX-koirien tunnistusmerkintärekisteri 

Kennelliitto ylläpitää tunnistusmerkintärekisteriä rekisteröimättömien ja 
sekarotuisten koirien omistajista. Tiedot tallennetaan omistajan tekemän 
ilmoituksen perusteella. Omistajalle lähetetään maksullinen omistajatodistus. 
 
Voit ilmoittaa vain yhden FIX-koiran kerrallaan. Kun koiran tiedot on käsitelty 
Kennelliitossa, voit lisätä mahdollisen seuraavan koirasi. 
 
Koira, jolla on omistajatodistus ja joka on tunnistusmerkitty mikrosirulla tai 
tatuoinnilla, voi osallistua virallisiin tottelevaisuus-, agility-, pelastuskoira- ja 
käyttäytymiskokeisiin.  
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Jos koira karkaa tai katoaa, omistajan yhteystiedot löytyvät Kennelliiton 
tiedostosta tunnistusmerkinnän perusteella. 
 

 
 
 
Täytä koirasta pyydetyt tiedot ja klikkaa ”Maksa verkkopankissa” -painiketta.  
Voit valita, haluatko omistajatodistuksen postitse vai sähköisenä.  
 
Maksun suorittamisen jälkeen tiedot tallentuvat ja saat koiralle tunnistenumeron. 
Tallentamisen jälkeen on mahdollista lisätä liitteitä FIX-
omistajatodistushakemuksen liitteeksi. 
 
Vie koira tunnistusmerkittäväksi ja kerro tunnistusmerkitsijälle koiran 
tunnistenumero. Kun tunnistusmerkitsijä on tallentanut koiran 
tunnistusmerkinnän, pääset tulostamaan omistajatodistuksen Omakoira-palvelusta 
tai se postitetaan sinulle kotiin valintasi mukaan.  
 
Mikäli koirasi on jo tunnistusmerkitty, liitä skannattu tunnistusmerkintäkortti 
(jossa tunnistusmerkintä, päiväys sekä eläinlääkärin nimi, allekirjoitus ja 
eläinlääkärinumero) liitteenä tai lähetä se postitse kennelliittoon. 
 
FIX-koiran omistajatodistus on maksullinen. Voit tarkistaa voimassaolevan hinnan 
Kennelliiton hinnastosta: http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/hinnasto. 
 

http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/hinnasto
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Kennelnimen hakeminen 

Voit hakea kennelnimeä sähköisesti Omakoira-palvelun kautta. Omakoira-
palvelusta näet heti, onko kennelnimi jo varattu. Voit myös kätevästi seurata 
hakemuksen etenemistä. 
 
Ennen kuin voit tehdä kennelnimianomuksen, tulee kasvattajasitoumus olla 
hyväksyttynä. Kasvattajasitoumuksen löydät Omakoirassa Jäsentiedot--välilehden 
alta, kohdasta Kasvattajasitoumus. 
 
Ohjelma tarkistaa myös, että olet suorittanut kasvattajan peruskurssin viimeisten 
viiden vuoden aikana.  
 

 
 
Syötä kenttiin anottavat kennelnimivaihtoehdot sekä rodut, joita aiot kasvattaa.  
 
Huom! Jos nimessä on heittomerkki, oikea heittomerkki-näppäin ’ löytyy 
tietokoneen näppäimistöltä Enter-näppäimen vierestä. Näppäimistön numerorivillä 
olevat aksenttimerkit eivät kelpaa. 
 
Rotujärjestö voi tehdä hakemuksen puollon tai hylkäyksen sähköisesti Omakoira-
palvelussa. 
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Kun tiedot on täytetty, laita rasti kohtaan ”Anomus on valmis jatkokäsittelyyn”. 
Valitse alla olevista vaihtoehdoista se, jolla hyväksymispyyntö rotujärjestöön 
lähetetään. 
 
Klikkaa ”Jatka”-painiketta. Tässä vaiheessa järjestelmä ilmoittaa, jos haluamasi 
kennelnimi on jo käytössä. 
 

 
 
Omakoira--palvelussa voit seurata Kennelnimihakemuksesi etenemistä.   
 

 
 

Sivun alareunassa voit lisätä mahdolliset muut kennelnimen haltijoiden tiedot sekä 
lisätä liitetiedostoja. Kennelnimen muille haltijoille lähtee hyväksymispyyntö 
Omakoira-palveluun.  
 
Syöttökentät avautuvat painettaessa otsikon vieressä olevaa     painiketta 
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Tuontikoiran rekisteröinti 

Voit ilmoittaa tuontikoirasi tiedot sen rekisteröintiä varten Omakoira-palvelussa ja 
näin nopeuttaa rekisteröintikäsittelyä. Täytettyäsi koirasi tiedot sähköiseen 
lomakkeeseen, voit tulostaa Omakoira-palvelusta paperilomakkeen, johon 
liitetään koiran alkuperäinen Export Pedigree.  
 
Molemmat, sekä lomake että alkuperäinen Export Pedigree lähetetään 
lomakkeessa näkyvään osoitteeseen. 
 
Omistaja voi Omakoira-palvelussa lisätä tuontikoiralle neljä sukupolvea, mikäli 
kaikki neljä sukupolvea on kirjattu koiran alkuperäiseen Export Pedigreehen. 
Voit ilmoittaa Suomessa rekisteröintiä varten yhden tuontikoiran kerrallaan. Kun 
se on käsitelty, sitä koskevat tiedot siirtyvät Koirat-välilehdelle, ja voit ilmoittaa 
rekisteröitäväksi seuraavan tuontikoiran. 
 
Täydennä lomake Koirat–välilehdeltä, Tuontirekisteröinti–ikkunassa. 
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Klikkaa ”Jatka” -painiketta ja täydennä muut tiedot.  
 
Otsikon edessä olevasta painikkeesta klikkaamalla saat ruudulle ko. otsikkoon 
liittyvät tiedot: 
 

 
 

Laita lopuksi rasti ruutuun ”Tuontikoira on valmis..”, tulosta lomake ja lähetä se 
lomakkeessa mainittuun osoitteeseen allekirjoitettuna yhdessä alkuperäisen 
rekisteröintitodistuksen kanssa. 
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Maksut-välilehti 

Maksut välilehdeltä näet maksuhistoriasi jaoteltuna koirarekisterin maksuihin sekä 
jäsenmaksuihin.  
 

 
 

Koirarekisterimaksut 

Jos koirarekisterin maksuissa on avoimia maksuja, voit maksaa suoraan 
verkkopankissa klikkaamalla ”Maksa verkkopankissa”-linkkiä. Järjestelmä ohjaa 
sinut pankin sivuille. 

 
Jos maksat verkkomaksuna maksun, joka on jo lähtenyt postitukseen, älä maksa 
samaa maksua enää uudelleen saatuasi laskun postitse kotiin. 
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Voit maksaa suoraan verkkomaksuna kaikki koirarekisterilaskut, kuten 
terveystutkimukset, rekisteröinnit ja omistajatodistukset. Myös asiakirjojen 
toimitus nopeutuu, koska voit maksaa laskut heti, kun ne ilmestyvät Omakoiraan. 
Etukäteen tilatut terveystutkimuslähetteet maksetaan heti tilausta tehdessä. Kun 
maksat laskun etukäteen, tulee lausunto näkyviin Omakoira-palveluun ja 
Jalostustietojärjestelmään heti, kun lausunto on tallennettu.  
 
Muut koirarekisterilaskut maksetaan sen jälkeen, kun ne on käsitelty 
Kennelliitossa. Saat uusista maksuista ilmoituksen sähköpostitse.  
 
Koirarekisterimaksut voi edelleen maksaa myös e-laskulla tai kotiin postitetulla 
laskulla. Verkkomaksupainikkeen käyttö on kuitenkin nopein tapa saada asiakirjat, 
sillä asiakirjat postitetaan heti sen jälkeen, kun ne on maksettu. 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut-välilehdeltä voit katsella jäsenmaksuihisi liittyvää maksutilannetta 
ja –historiaa. Voit myös maksaa mahdollisen avoimen jäsenmaksulaskusi 
verkkopankissa sekä tulostaa kuitin valitsemastasi maksusta.  
 
Haluttu maksu valitaan painamalla päivämäärän kohdalla olevasta linkistä. 
 

  
 
Mikäli olet valinnut avoimen, suoritusta odottavan rivin, näkyvät 
verkkomaksupainikkeet näytön alalaidassa. Voit maksaa laskusi klikkaamalla 
pankkisi painiketta. Maksutapahtuma on normaali verkkopankkimaksu. 
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Maksetusta jäsenmaksusta voi tulostaa kuitin. Tulostuspainike tulee näytölle, kun 
olet valinnut haluamasi maksun maksuhistorialuettelosta. Kuitti avautuu omaan 
ikkunaan ja voit tulostaa sen, tai nimetä ja tallettaa omalle tietokoneellesi. 
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Ilmoittautumiset-välilehti 

Välilehdellä näkyvät näyttelyilmoittautumisesi, mikäli ne on tehty Kennelliton 
näyttelyilmoittautumisjärjestelmän kautta. Näyttelyihin ilmoittautuminen 
tapahtuu Suomen Kennelliiton näyttelyilmoittautumisjärjestelmän kautta, mutta 
tällä Omakoira-palvelun välilehdellä näet tietoa voimassa olevista 
ilmoittautumisistasi. 
 

 
 
 
Ilmoittautumisen tiedoissa näkyvät näyttelyt ja niihin ilmoittamasi koirat sekä 
tietoa kutsun toimittamisesta. 
 
Jos haluat tietoa kasvattajaluokkiin ilmoittautumisesta tai näyttelykutsun 
sähköisesti, voit rastittaa kyseiset kohdat. 
  

 


