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  HUOM! 

 
Eri selaimet (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, jne.) 
käsittelevät ohjelmistossa liikkumista eri tavoilla. 
Tämän johdosta toivotaan, että käyttäjät välttävät selaimessa 
olevien edellinen ja seuraava –painikkeiden käyttöä. 
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Yleistä 

Palvelussa tehtävät toiminnot 
Omakoira-palvelun kautta eläinlääkärit sekä muu klinikkahenkilökunta voivat 
tallentaa tunnistusmerkintätietoja yksittäisille koirille ja kokonaisille pentueille, 
mikäli kasvattaja on tallentanut pentueilmoituksensa Omakoira-palvelussa. 
Tunnistusmerkintätiedot siirtyvät välittömästi osaksi pentujen tietoja. 
 
Sivuilla voidaan tehdä myös lähetteet lonkka-, kyynär- ja selkäkuville, jotka 
liitetään lähetteille digitaalisina. 
 
Syringomyelialähetteet lähetetään Omakoira-palvelun kautta, vaikka kuvat 
toimitetaankin cd:llä tai dvd:llä. 
 
Polvilausunnot voidaan kirjata suoraan Omakoira-palvelussa, jolloin tiedot 
välittyvät saman tien koirarekisteriin sekä jalostustietojärjestelmään. 
 
Ulkomaisille koirille voi kirjauksia tehdä Omakoira-palvelun kautta, jos niiden 
tiedot löytyvät Kennelliiton tietokannasta rekisterinumerolla esimerkiksi 
näyttelykäyntien, jalostuskäytön tai aloitetun tuontikoirarekisteröinnin 
seurauksena. Muussa tapauksessa niiden lausunnot toimitetaan Kennelliittoon 
paperilomakkeilla ja röntgenkuvat cd:llä paperilähetteen kanssa. 
 
Huomattava on, että cd:llä ei voi lähettää kannasta löytyvien koirien kuvia – ne 
arvostellaan vain Omakoira-palvelun kautta lähetettyinä. 

Palvelun käyttöoikeudet 
Eläinlääkärisivujen käyttö ei edellytä Kennelliiton jäsenyyttä. Jos käyttäjä on 
Kennelliiton jäsen, toiminnot yhdistetään jäsennumeroon. Tällöin ei tarvitse 
muistaa useita eri käyttäjätunnuksia. 
 
Jokaisella eläinlääkärillä on automaattisesti käyttöoikeus Omakoira-palveluun. 
Palvelua pääsee hyödyntämään rekisteröitymällä ensin palvelun käyttäjäksi 
henkilökohtaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen sekä 
eläinlääkärinumeron avulla. 
 
Palvelussa on mahdollista ylläpitää eläinlääkäriasemaan liittyviä tietoja. 
Ylläpidettäviä tietoja ovat esimerkiksi aseman yhteystiedot sekä siellä 
työskentelevät henkilöt. 
 
Halutessaan oikeudet tietojen ylläpitämiseen, voi eläinlääkäriaseman 
vastuuhenkilö pyytää admin-tunnukset osoitteesta omakoira@kennelliitto.fi. 
 
Admin-tunnuksen avulla vastuuhenkilö voi antaa ylläpitäjän valtuuksia esimerkiksi 
pieneläinhoitajille. Tämän jälkeen nämä voivat omilla tunnuksillaan ylläpitää 
eläinlääkäriaseman tietoja sekä tallentaa edellä mainittuja lähetteitä ja 
lausuntoja eläinlääkäreiden puolesta. 

mailto:omakoira@kennelliitto.fi
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Admin-tunnusta suositellaankin käytettäväksi ainoastaan aloitusvaiheessa, 
annettaessa ylläpitäjävaltuutusta ensimmäiselle henkilölle. Tämän jälkeen admin-
tunnusta ei enää välttämättä tarvita.  
 

Näin aloitat Omakoira-palvelun käytön 

Eläinlääkäri, Kennelliiton jäsen 
Voit käyttää eläinlääkäripalveluja käyttäen omaa jäsennumeroasi 
käyttäjätunnuksena ja kirjautua palveluun Kennelliiton www-sivuilta.  
 
Mikäli olet jäsen, mutta et vielä Omakoira-palvelun käyttäjä, rekisteröidy 
käyttäjäksi ”Haluan rekisteröityä” –linkin kautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät 
jäsenille tarkoitetusta Omakoira-palvelun käyttöohjeesta. 
 
Linkki löytyy Kennelliiton www-sivuston (www.kennelliitto.fi) Koiranet-
verkkopalveluista kohdasta Omakoira. 
 

 
 
 

 
 
Mikäli sinulle on merkitty eläinlääkäripätevyys Kennelliiton järjestelmässä, näet 
Eläinlääkäri-välilehden Kirjauduttuasi Omakoira-palveluun. 
 

  
 
Ellet näe Eläinlääkäri-välilehteä, ilmoita asiasta osoitteeseen 
omakoira@kennelliitto.fi. Ilmoita viestissä myös eläinlääkärinumerosi. 

http://www.kennelliitto.fi/
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Eläinlääkäri, ei jäsen 
Mikäli et ole Kennelliiton jäsen, tulee ennen ensimmäistä käyttökertaa 
rekisteröityä palvelun käyttäjäksi klikkaamalla kirjautumissivulla linkkiä 
”Eläinlääkärien rekisteröityminen”.  
 
Linkki löytyy Kennelliiton www-sivuston (www.kennelliitto.fi) Koiranet-
verkkopalveluista kohdasta Omakoira. 
 

 
 
Ohjelma kysyy eläinlääkärinumerosi sekä sähköpostiosoitteen, johon 
tunnistautumisilmoitus lähetetään. Lopuksi suoritetaan vielä 
pankkitunnistautuminen valitsemasi pankin tiedoilla. Tunnistautuminen on 
mahdollista myös mobiilivarmenteella. 
 

 
 
Ellet saa vahvistusviestiä sähköpostiisi rekisteröitymisen jälkeen, ilmoita asiasta 
osoitteeseen omakoira@kennelliitto.fi.  
 
Ilmoita viestissä myös eläinlääkärinumerosi.  

Muu henkilökunta, Kennelliiton jäsen:  
Eläinlääkäriaseman admin-oikeudet omaava henkilö tarvitsee jäsennumerosi 
lisätessään sinulle ylläpitäjän oikeudet. Tämän jälkeen eläinlääkäriasemille 
kuuluvat palvelut tulevat sinulle Omakoira-palveluun näkyviin.  
 
Mikäli et vielä ole Omakoira-palvelun käyttäjä, rekisteröidy käyttäjäksi ”Haluan 
rekisteröityä” -linkin kautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät jäsenille tarkoitetusta 
Omakoira-palvelun käyttöohjeesta. 
 

 

http://www.kennelliitto.fi/
mailto:omakoira@kennelliitto.fi
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Tehtyäsi edellä mainitut toimenpiteet sinulle näkyy Eläinlääkäriasema- sekä 
Yhteisötiedot-välilehdet. 

 

 
 
Ellet näe Eläinlääkäriasema-välilehteä kirjautuessasi palveluun, ilmoita asiasta 
osoitteeseen omakoira@kennelliitto.fi. Ilmoita viestissä myös klinikka, jolla 
työskentelet. 

Muu henkilökunta, ei jäsen:  
Kun admin-tunnusten haltija on antanut sinulle ylläpitäjän oikeudet, saat 
sähköpostiisi ilmoituksen sekä käyttäjätunnuksesi. Ennen ensimmäistä 
käyttökertaa tulee rekisteröityä palvelun käyttäjäksi kirjautumissivulla olevan 
linkin kautta. 

 
 
Ellet saa vahvistusviestiä sähköpostiisi rekisteröitymisen jälkeen, ilmoita asiasta 
osoitteeseen omakoira@kennelliitto.fi. Ilmoita viestissä myös klinikka, jolla 
työskentelet. 

Pankkitunnistautuminen ja mobiilivarmenne 
Pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käytetään vain ensimmäisellä 
käyttökerralla palveluun rekisteröidyttäessä. Niiden käyttöön ei liity minkään 
maksun perimistä. 
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Ylläpitäjälle näkyvät yhteisötiedot-sivun toiminnot 

Eläinlääkäriaseman tietojen ylläpito 
Jos sinulle on määritelty ylläpito-oikeus yhdelle tai joissain tapauksissa 
useammallekin eläinlääkäriasemalle, näkyy Omakoira-palvelussa välilehti 
Yhteisötiedot. Nimitys Yhteisötiedot johtuu siitä, että palvelua voivat käyttää 
muutkin yhteisöt kuin eläinlääkäriasemat. 
 
Mikäli henkilöllä on ylläpitäjäoikeus useampaan eläinlääkäriasemaan, valitaan 
oikea klinikka pudotusvalikosta. 
 

  

 

Eläinlääkäriaseman perustiedot 
Perustiedot-sivulla voit ylläpitää eläinlääkäriasemaan liittyviä osoite- ja 
yhteystietoja. Tiedot tallentuvat painettaessa ”Muuta tiedot” -painiketta. 
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Eläinlääkäriasemalla työskentelevät henkilöt (Pätevyydet) 
 
Pätevyydet-sivulla näkyvät ne henkilöt, jotka on merkitty työskenteleviksi 
kyseisellä eläinlääkäriasemalla.  
 
Henkilöiden nimi- ja osoitetiedot tulevat Kennelliiton tietokannasta.  
 
Eläinlääkärien sekä röntgenkuvaajien lisäksi listalla näkyvät ne henkilöt, jotka on 
valtuutettu kyseisen eläinlääkäriaseman tietojen ylläpitäjiksi. 
 

 

Henkilön (eläinlääkäri, röntgenkuvaaja, yhteisöylläpitäjä) lisääminen asemalle 
Mikäli luettelossa ei näy kyseisellä asemalla toimivaa henkilöä, ylläpitäjä voi 
yhdistää henkilön kyseiseen klinikkaan painamalla ”Lisää henkilö” -painiketta.  
 
 

 
 

  



 OHJE - Omakoira 

 20.5.2016 9(21) 

 

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

Henkilön haku eläinlääkärinumeron avulla 
 
Henkilö voidaan valita eläinlääkärinumeron sekä sukunimen avulla. 

 

 
 
Kun tiedot on annettu ja siirrytään seuraavaan tietoon (Sukunimi), ohjelma hakee 
rekisteristä eläinlääkärin tiedot: 

 
 
 
Henkilön haku jäsennumeron avulla 
 
Mikäli henkilön Kennelliiton antama jäsennumero on tiedossa, voidaan henkilön 
tiedot hakea myös kennelliiton jäsennumeron sekä sukunimen avulla. 
Jäsennumero löytyy esimerkiksi Koiramme-lehden takakannesta tai 
jäsenmaksulaskusta. 
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Henkilön haku nimen ja osoitteen avulla 
 
Mikäli henkilön jäsennumero ei ole tiedossa tai kyse ei ole eläinlääkäri, voidaan 
henkilön tiedot hakea nimi- sekä osoitetietojen perusteella. Tällöin on useimmiten 
kyse tietojen ylläpitäjän nimeämisestä eläinlääkäriasemalle. 
 
Syöttämällä arvo Sukunimi-kenttään, avautuu näytölle yhteystietojen käsittely. 
 

 
 
Henkilön haku tapahtuu syöttämällä nimi- ja osoitetiedot. Haku Kennelliiton 
järjestelmästä käynnistyy postitoimipaikan syöttämisen jälkeen (siirtymällä 
seuraavaan kenttään).  
 
Mikäli annetun henkilön nimi- ja osoitetiedot täsmäävät Kennelliiton 
jäsenrekisteristä löytyvään henkilöön, tulevat näytölle henkilön puhelin- ja 
sähköpostiosoitetiedot. Muussa tapauksessa järjestelmään syntyy uuden henkilön 
perustiedot. 
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Henkilön tietojen ylläpito 
 
Voit ylläpitää henkilön puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitteita. Mikäli henkilöllä 
Kennelliiton järjestelmässä oleviin henkilökohtaisiin perustietoihin on jo 
ennestään tallennettuna puhelinnumero tai sähköpostiosoite (ylemmät kentät), et 
voi ylläpitää niitä. 
 
Mikäli olet varma että henkilö työskentelee ainoastaan sillä asemalla jonka 
ylläpitäjä olet, voit syöttää sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron alempiin 
kenttiin.  
 
Huom! Tiedot tallentuvat henkilön henkilökohtaisiin perustietoihin ja voivat sitä 
kautta näkyä myös muualla. 
 
Henkilön tehtävä eläinlääkäriasemalla 
 
Pudotusvalikkoon tulevat ne voimassa olevat pätevyydet, jotka henkilölle on 
merkittyinä Kennelliiton järjestelmässä. 
 

 
 

Näistä valitaan sopiva pätevyys ja painetaan ”Tallenna tiedot” -painiketta. 
Eläinlääkäri on nyt liitetty kyseiseen klinikkaan. Lisätylle henkilölle lähtee 
aiheesta sähköpostiviesti. 
 
Huom: 
Eläinlääkärillä tulee olla Kennelliiton järjestelmään merkitty voimassa oleva 
pätevyys. Sen lisäksi hänellä voi olla myös muita erityispätevyyksiä. Siksi tulee 
aina ensin antaa Eläinlääkäri-pätevyys. 

 

Henkilöä ei löydy 
Mikäli tietokannasta ei löydy henkilöä, johon annettu eläinlääkärinumero tai 
jäsennumero sekä sukunimi täsmäävät, ohjelma antaa siitä ilmoituksen. 
 

 
 

Tarkista antamasi tiedot. Mikäli ne ovat oikein, lähetä sähköposti osoitteeseen 
omakoira@kennelliitto.fi, jossa tarkistetaan löytyvätkö henkilön tiedot 
Kennelliiton tietokannasta. 
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Henkilön osoitetietojen tarkistus 
 
Mikäli epäilet henkilön kotiosoitetiedoissa olevan virheellisyyttä, voit rastittaa 
kohdan Tarkasta osoitetiedot Itellan palvelusta. Tällöin järjestelmä lähettää 
henkilön tiedot Postin osoitepalvelun tarkistettavaksi. 
 
Mikäli henkilö on toimittanut osoitteenmuutokset Postiin ja henkilö pystytään 
Postin järjestelmässä tunnistamaan, toimittaa Posti järjestelmään voimassaolevat 
osoitetiedot. Tämä tapahtuu kuitenkin viiveellä. Palautteen tuleminen saattaa 
kestää useampia päiviä, päivitystiheydestä riippuen. 
 

 
 
Lopuksi painetaan ”Tallenna muutos” -painiketta. 
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Eläinlääkärivälilehti ja sen näkyminen 

Ylläpitäjä kirjaajana 
Ylläpitäjäksi valtuutettu henkilö voi tehdä kirjauksia eläinlääkärin puolesta.  
Kun henkilö on saanut ylläpitäjän oikeudet, näkyy hänelle Yhteisötiedot–
välilehden lisäksi myös Eläinlääkäriasema-välilehti.  
 
Myös eläinlääkäri voi siis tehdä kirjauksia toisen eläinlääkärin puolesta, mikäli 
hänellä on ylläpitäjän oikeudet. 
 

 
 
 
Valitse eläinlääkäriasemasivun vasemmassa laidassa olevasta pudotusvalikosta 
eläinlääkäri, jonka puolesta kirjauksia suoritat. Valikossa näkyvät kaikki kyseiselle 
eläinlääkäriasemalle merkityt eläinlääkärit. 
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Eläinlääkäri kirjaajana 
Mikäli sinulla on merkittynä eläinlääkärin pätevyys kyseisellä eläinlääkäriasemalla, 
(mutta ei ylläpitäjän pätevyyttä), tulee sinulle näkyviin Eläinlääkäri-välilehti. 
Yhteisötiedot välilehti ei näy. 
 

 
 
Eläinlääkäri-välilehden toiminnot ovat miltei samat kuin yhteisöylläpitäjälle, 
mutta et voi tehdä kirjauksia toisen eläinlääkärin puolesta. Tähän vaaditaan 
ylläpitäjän pätevyys. 
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Eläinlääkärin Omakoira-palvelut 

Tunnistusmerkinnät  
Omakoira-palvelun Eläinlääkäri-välilehdellä voit kirjata suoraan koirarekisteriin 
tunnistusmerkintätietoja. 
 
Pentueen tunnistusmerkintä–toiminnolla pääset kätevästi emän rekisterinumeron 
avulla tallentamaan koko pentueelle tunnistusmerkintätiedot.  
 

  
 
Jos kyse on yksittäisen koiran tunnistusmerkinnästä, saat oikean koiran 
käsiteltäväksi rekisterinumeron tai FIX-koiran tunnistenumeron avulla. 
 

  

Röntgenlähete 
Voit lähettää Omakoira-palvelun kautta dicom-muotoisia röntgenkuvia virallisesti 
lausuttavaksi.  

 
 
Omakoira-palvelussa on omien otsikoidensa alla sinulla kesken olevat lähetteet 
sekä Kennelliitossa käsiteltävänä olevat lähetteet. Kun kuvista on annettu 
virallinen lausunto, poistuu lähete tältä listalta.  
 
Tulos ei välttämättä siinä vaiheessa vielä näy jalostustietojärjestelmässä. Tulos 
julkistetaan vasta kun lausuntomaksu on maksettu. 
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Uuden lähetteen teko alkaa hakemalla koiran tiedot rekisterinumeron tai 
tunnistusmerkinnän avulla. Keskeneräisen lähetteen käsittelyyn pääset 
klikkaamalla linkkiä kyseisen lähetteen kohdalla.  
 

 
 

Lähetteen tiedot syötetään klikkaamalla ”Aloita uusi lähete”-linkkiä. Sen jälkeen 
valitaan lähetteen tyyppi. 

 
 
”Uusi lähete” -painikkeesta avautuu näyttö lähetteen perustietojen syöttämistä 
varten.  
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Lopuksi painetaan ”Tallenna” -painiketta. 
 
Ennen kuin lähetät kuvia Kennelliittoon, tulosta Omakoira-palvelusta suostumus, 
joka koiran omistajan tulee allekirjoittaa ennen kuvien lähettämistä. Säilytä 
allekirjoitettu paperi vähintään valitusajan verran (90 päivää). 
 

 
 

Pääset jatkamaan lähetteen tekemistä kun koiran omistaja on allekirjoittanut 
suostumuksen ja olet merkinnyt sen tiedoksi myös järjestelmään painamalla 
”Suostumus allekirjoitettu, jatka” -painiketta. 
 
Tämän jälkeen pääset lataamaan röntgenkuvat lähetteen liitteeksi. Järjestelmä 
antaa lähetteelle yksilöllisen arkistointinumeron. 
 

 
 
Ota yhteyttä oman röntgenlaitteesi edustajaan, mikäli sinulle on epäselvää miten 
siirrät röntgenlaitteelta kuvat dicom-muodossa lähetteelle. 
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Lonkkalähetteeseen tulee liittää vain lonkkakuvat ja vastaavasti 
kyynärlähetteeseen kyynärkuvat. Selkälähetteet omine kuvineen tehdään täysin 
erillisinä.  
 
Lausuntoeläinlääkärille järjestelmä näyttää lähetteet ja kuvat erillisinä. Hänen 
työnsä vaikeutuu, mikäli lähetteeseen on liitetty vääriä kuvia. Kaikkein 
selkeimmin tiedot tulevat perille, jos selät, lonkat ja kyynärät on kuvattu eri 
tutkimuksina röntgenlaitteella. Yhdellä tutkimusnumerolla ei saa olla useammalle 
kuin yhdelle koiralle kuuluvia kuvia, koska niiden jatkokäsittely lausuntovaiheessa 
on silloin mahdotonta.  
 
Jos tutkittavalle koiralle on tehty niveliin vaikuttava leikkaus, liitä mukaan 
sairaskertomus. 
 
Muista lopuksi merkitä lähete valmiiksi käsittelyä varten ja tallentaa. 
 

 
Ohjelma edellyttää että tunnistusmerkintä on tarkistettu ja siihen liittyvä kohta 
on ”ruksattu”. 
 

 
 

 
Röntgenlähete poistetaan painamalla       painikkeesta. 
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Polvilausunto 
 
Aloita polvilausunnon kirjaaminen antamalla koiran rekisterinumero tai 
tunnistusmerkintä ja painamalla ”Aloita uusi lähete -painiketta. 
 

 
 
 

 
 
Ennen tallennusta sinun tulee ruksaamalla ”Tarkastettu” -kohta vahvistaa, 
että tunnistusmerkintä on tarkastettu. 
 

 
 

Vasemman ja oikean polven lausunnot valitaan pudotusvalikoista. 
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Lopuksi paina ”Tallenna” -painiketta. 
 

Syringomyelialähete 
 
Eläinlääkäri -valikossa näkyy ”Syringomyelialähete” –valinta, jos sinulla on 
voimassa oleva syringomyeliakuvaajan pätevyys.  
 
Aloita lähetteen kirjaaminen antamalla koiran rekisterinumero tai 
tunnistusmerkintä ja klikkaa ”Hae” –painiketta.  
 
 

 
 
Sen jälkeen aloita uusi lähete klikkaamalla ”Uusi lähete”-painiketta. 
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Syötä tarvittavat tiedot ja klikkaa ”Tallenna” –painiketta.  
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