
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst 
 

Instruktion för medlemstjänst 
  

OBS! 
Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) 
hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. 
På grund av detta önskas att användare undviker att använda 
webbläsarens knappar "tillbaka" och "följande". 
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Omakoira-medlemstjänst 

Använding av tjänst 
Omakoira-tjänsten är en för Kennelklubbens medlemmar avsedd e-tjänst. 
Användning av tjänsten kräver registrering. Vid registreringen används personliga 
bankkoder eller mobil-Id för identifiering.  
 
Tjänsten fungerar på Internet på adressen http://omakoira.kennelliitto.fi. 
 

 

Omakoira är behändig att använda 
I Omakoira kan en personmedlem bl.a. 
 
Behandla medlemsuppgifter: 

• uppdatera sina egna kontaktuppgifter 
• granska och uppdatera uppgifter gällande medlemskapen 
• ändra på prenumerationsuppgifterna för tidningen Koiramme 
• titta på sina egna kompetenser och förtroendeuppdrag 
• underteckna uppfödarförbindelsen 
• byta lösenordet 

 
Behandla hundarnas uppgifter: 

• titta på egna hundars uppgifter 
• titta på hundens uppgifter i Kennelklubbens avelsdatabas 
• skriva ut ägarintyg  
• skriva ut hundars försäkringsvärdekalkyler 
• anmäla hunden som avliden 
• överlåta avelsrätt 
• beställa en kopia på registreringsbeviset 
• beställa remiss för hälsoundersökning 

• göra ägaranmälan och ägarbyte 
• registrera en valpkull elektroniskt 
• göra championatansökan 
• skriva ut hundars hälsoutlåtanden 
• göra ägarintygsansökan för en oregistrerad hund eller en blandrashund 
• göra kennelnamnsansökan och följa upp dess behandling 
• förvalta uppgifterna för valpar som syns i Kennelklubbens valp list 
• inleda registrering av sin importhund 

http://omakoira.kennelliitto.fi/
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Omakoira påskyndar mottagning av dokumenten 
Beställningar för tjänster som gjorts via Omakoira, t.ex. elektronisk 
valpkullsregistrering, påskyndar skickandet av dokument. 

Nätbetalning 
I Omakoira-tjänsten finns en nätbetalningsfunktion med vilken medlemmar kan 
betala alla hundregistreringsavgifter, t.ex. hälsoundersökningar och registreringar 
samt medlemsavgiften direkt i nätbanken. Snabbaste sättet att få dokumenten är 
användning av nätbetalningsfunktionen, eftersom dokumenten postas direkt efter 
betalningen. 

Att registrera sig till Omakoira 
Omakoira-medlemstjänsten är en personlig tjänst för Kennelklubbens medlemmar 
och där syns endast personens egna hundar. Till exempel uppgifterna för andra 
familjemedlemmars hundar syns inte i tjänsten. Varje medlem bör registrera sig 
till tjänsten med sina egna koder. 
 
Första gången registrerar man sig till Omakoira-tjänsten med sina egna personliga 
bankkoder eller mobil-id. Någon annan familjemedlems bankkoder duger inte. 
Utan bankkoder/mobil-id kan man inte registrera sig till Omakoira-tjänsten 
som användare. 
 
Förutom bankkoderna behövs medlemsnumret som finns på 
medlemsavgiftsräkningen eller på baksidan av tidningen Koiramme (den översta 
eller första nummerserien, högst 7 siffror). 
 
När du en gång har registrerat dig kan du i fortsättningen logga in med hjälp av 
ditt medlemsnummer och lösenordet som du fått i samband med registreringen. 
Lösenordet kan ändras i tjänsten. 
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Navigering i Omakoira-medlemstjänsten 
Omakoira-webbplatsen består av flikar samt av de sidor som finns under varje flik. 
 
Flikarna finns i horisontalled uppe på sidan och mängden av dem varierar 
beroende på vilka kompetenser eller förtroendeuppdrag du har. Det finns separata 
instruktioner om flikar för kompetenser och förtroendeuppdrag. Fliken öppnas 
genom att du klickar på den.  
 

 
 
Under varje flik vid sidans vänstra kant finns en meny förknippad med respektive 
flik. Genom att klicka på någon av rubrikerna i menyn ser du innehållet på sidan i 
fråga.  
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Medlemsuppgifter-fliken 

Personuppgifter 
Obligatoriska uppgifter är markerade med en asterisk * på personuppgifterfliken. 
På den här sidan kan du ändra på din adress, ditt telefonnummer eller din e-
postadress. 
Dessutom kan du ställa in dataskydd. Genom att kryssa för Dataskydd-rutorna ger 
du ditt samtycke till överlåtelse av dina personuppgifter till olika håll. Du kan 
också välja om du vill få en anmälan om medlemsavgiften i din e-post. 
 
När önskade förändringar har gjorts, klicka på                           knappen. 
 
Obs. Namnbyte kan göras antingen genom att skicka e-post till 
jasenasiat@kennelliitto.fi eller genom att ringa medlemsavdelningen på numret  
09 - 8873 0244. 
 
Hundägarens namn visas inte automatiskt i avelsdatabasen i samband med 
hundens uppgifter. Du kan göra namnet synligt genom att välja 
Medlemsuppgifter-fliken (Jäsentiedot) och därefter kryssa för punkten Dataskydd 
– Mitt namn och min hemort kan visas i avelsdatabasen.  
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Medlemskap 
På Medlemskap-sidan ser du dina medlemsuppgifter och kan ändra på medlems- 
eller tidningstypen. Om du vill ändra på tidningstypen, flytta på krysset och klicka 
därefter på                         
 
Tidningstypen kan ändras bara en gång. Om du märker att du har ändrat på 
tidningstypen fel, kontakta Kennelklubbens medlemsavdelning där uppgifterna 
korrigeras. 
 
Om du vill kan du avsluta ditt medlemskap i Kennelklubben genom att klicka på 

. 
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Kompetenser och förtroendeuppdrag 
Dina kompetenser och förtroendeuppdrag finns i menyn till vänster. Dem kan du 
inte ändra på själv.  
 
Av Kennelklubbens kompetenser antecknas till exempel överdomare, 
exteriördomare, lydnads- och agilitydomare, uppfödarförbindelse och uppfödarens 
grundkurs samt id-märkare. 
 

 
 
 
Ifall särskilda egenskaper är förknippade med kompetenser som till exempel 
språkkunskaper, kan du själv uppdatera dessa i tjänsten. 
 

 
 

När önskade förändringar har gjorts, klicka på                           knappen. 
 
Om raser är anknutna till kompetensen syns dessa i samband med kompetensen. 
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Av förtroendeuppdragen antecknas de som nämns på verksamhetsanmälan dvs. 
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och valpförmedlare. Därtill 
antecknas en uppdaterare och eventuppdaterare för skötandet av föreningens 
ärenden elektroniskt. 
 
Förtroendeuppdragen är alltid anknutna till någon viss förening. Du kan se dina 
förtroendeuppdrag och giltighetstiden för dem genom att klicka på 
Förtroendeuppdrag. 
 

 
 

Uppfödarförbindelsen 
Du kan underteckna den gällande uppfödarförbindelsen genom att kryssa för "jag 
godkänner uppfödarförbindelsens villkor och bekräftar att jag förbinder mig till 
dem" samt genom att klicka Jag godkänner villkoren knappen. 
 
Obs! Kom ihåg att bekanta dig med villkoren i uppfödarförbindelsen innan du 
undertecknar. 
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Efter detta syns uppfödarförbindelsen i dina kompetenser. 
 

 

 

Byt lösenordet 
Du kan ändra lösenordet till det du vill. Lösenordet kan vara 6-20 tecken långt. 
 
Klicka på Byt lösenordet-sidan. 
 

 
 

Instruktionerna 
Genom att klicka på Instruktionerna hittar du en snabbguide för användningen av 
Omakoira. 
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Hundar-fliken 

Hundar-sidan 
På hundar-sidan ser du uppgifterna för de hundar som du äger. Om hunden inte 
syns på ditt namn eller det finns andra fel i dina uppgifter kontakta 
omakoira@kennelliitto.fi. 
 

 
 
Genom att klicka Visa också avlidna (Näytä myös kuolleeksi merkityt) ser du en 
lista över alla hundar som du äger. 
 
Genom att klicka på ordet Instruktioner i den blåa balken ser du anvisningar som 
anknyter till vyn. 
 

 
 
 
Det finns några länkar under hundens uppgifter. 
 

 
Avelsadatabasen 

mailto:omakoira@kennelliitto.fi
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Genom att klicka på länken Hunden i avelsadatabasen (Koira 
jalostustietokannassa) kan du se din hunds uppgifter i avelsdatabasen 
http://jalostus.kennelliitto.fi. 
 
Ägarintyg  
 
Du kan printa ut eventuella ägarintyg (tulosta omistajatodistus) på den här sidan. 
Intyget är i pdf-format. 
 
Försäkringsvärdekalkylen 
 
Med valet Skriv ut intyg för försäkringsvärdekalkyl (Tulosta vakuutusarvolaskelma) 
kan du skriva ut försäkringsvärdekalkylen i pdf-format. 
 
I försäkringsvärdekalkylen beaktas grundvärdet som specialklubben har angett 
samt hundens hälsoundersökningar, rasenliga provprestationer och 
utställningsmeriter. Om ingen länk till försäkringsvärdekalkylen finns har 
specialklubben inte angett ett grundvärde för rasen. I det fallet lönar det sig att 
kontakta den egna specialklubben. 
 
Markera som avliden 
 
Genom att klicka på Markera som avliden (merkitse kuolleeksi) kan du ange 
dödstid och -orsak för din hund. Dödsorsaken uppdateras i Kennelklubbens 
hundregister och Avelsdatabasen omedelbart. 

 

 
 

  

http://jalostus.kennelliitto.fi/
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Överlåtelse av avelsrätt (uppfödarrätt) 
 
Genom länken Överlåtelse av avelsrätt (Jalostusoikeuden luovutus) kan du 
överlåta hundens uppfödarrätt (avelsrätt) till en annan person. 
 
Överlåtelse av avelsrätten görs för en valpkull åt gången dvs. man måste definiera 
valpkullens tik eller hane. Avelsrätten "kvitteras" som använd när valpkullen av 
den nämnda kombinationen i fråga registreras. Vid överlåtelse av avelsrätten 
måste både medlemsnummer och namn anges för avelsrättens mottagare 
(programmet kontrollerar att medlemsnummer och namn stämmer överens). 
 

 
 
 
Kopia på registreringsbeviset 
 
Du kan också beställa kopia på registreringsbeviset (Tilaa rekisteritodistuksen 
jäljennös) och betala det direkt via Omakoira-tjänsten som nätbetalning. 
 

 
 
Championatcertifikat 
 
Du kan skriva ut championatcertifikatet i pdf-format genom att klicka på länken 
Championatcertifikat (Valiotodistus).  
 
Hälsoremiss 
 
Se punkten Hälsoutlåtanden.  
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Ägaranmälan eller –byte 
För att göra ägaranmälan eller -byte via Omakoira behövs en fullmaktsnyckel.  
 
Fullmaktsnyckeln har printats ut på registreringsbeviset sedan våren 2009 och den 
finns också på ägarintyget. Fullmaktsnyckeln kan användas endast en gång och den 
byts när ägaren byts. Om du inte har en fullmaktsnyckel kan du göra anmälan per 
post. 
 
Om du redan har fått ägarintyg för hunden har den redan antecknats i ditt namn 
och ägaranmälan behöver inte göras på nytt i Omakoira. Om din hund dock inte 
syns på din Omakoira-sida, kontakta omakoira@kennelliitto.fi. Sätt i meddelandet 
ditt namn och ditt medlemsnummer och gärna också hundens registernummer 
eller åtminstone hundens namn och ras. 
 
Den första ägaranteckningen dvs. ägaranmälan är avgiftsfri. 
 
Ägarbyte, då hundens ägare ändras, kostar. 
Ägarbytet görs alltid av den nya ägaren, den nuvarande (gamla) ägaren kan inte 
göra det.  
 
Du kan välja om du vill ha ägarintyget per post eller elektroniskt. I fortsättningen 
syns intyget också i Omakoira-tjänsten. 
 

 
  

mailto:omakoira@kennelliitto.fi
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• Mata in hundens registernummer i fältet och klicka              
• Systemet hämtar hundens uppgifter till skärmen 
• Mata därefter in fullmaktsnyckeln och klicka på  
• Välj ägarintygets leveranssätt; per post eller elektroniskt. 
• Bekräfta ändringen genom att klicka på Bekräfta (Vahvista). 

 

 
 
Om det är frågan om ägarbyte kan du dessutom betala ägarbytesavgiften direkt 
via nätbanken. Tjänsten styr dig automatiskt vidare. Ägarbyte görs alltid av 
hundens nya ägare, nuvarande (gamla) ägaren kan inte göra det. 

Anmälan / byte av flera ägare 
Om hunden får flera ägare (högst tre stycken) antecknar den första ägaren som 
gör ägaranmälan hur många ägare hunden ska ha. Du kan inte spara de övriga 
ägarnas uppgifter själv. 
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Övriga ägare gör också ägaranmälan på sina egna Omakoira-sidor och använder  
samma fullmaktsnyckel som personen som gjorde den första ägaranmälan. 
 
Om de övriga ägarna inte använder Omakoira-tjänsten bör de skicka antingen 
ägaranmälningsblanketten eller en fritt formulerad anmälan till Kennelklubben. Av 
anmälan borde framgå åtminstone hundens namn och registernummer, ägarnas 
namn, adresser och underskrifter. Anmälan kan skickas antingen: 
 

• per post till: Suomen Kennelliitto - Showlink Oy, 
Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta 

• inskannad eller fotograferad som bilaga till e-postmeddelande till: 
 rekisterointi@kennelliitto.fi 
• per fax till numret (09) 8773 0310 

 
Vid ägarbyte inmatas den tidigare ägarens fullmaktsnyckel eller de tidigare 
ägarnas fullmaktsnycklar. Ifall någon av ägarna inte använder Omakoira-tjänsten, 
görs anmälan om ägarbyte skriftligen för dennas del. Av anmälan bör framgå de 
tidigare ägarnas namn. 

Valpkullsanmälan 
 
Allmänt 
 
Valparnas uppgifter matas in i systemet före id-märkningen. Valpkullsanmälan kan 
göras färdigt och sparas i väntan på ytterligare information. Anmälan ska skrivas 
ut och tas med när valparna förs till id-märkning.  
 
Valpar som anmälts via Omakoira-tjänsten kan väljas att synas i Kennelklubbens 
valp list. Uppfödaren tar själv via Omakoira-tjänsten hand om att lägga till och ta 
bort valpar som syns i förmedlingen. 
 
Uppfödaren kan ansöka om Agria Valpförsäkring via Omakoira-tjänsten om denne 
så önskar.  
 
 
Prisavdrag 
 
Valpkullsregistrering berättigar till prisavdrag/valp när valpkullsanmälan har gjorts 
i Omakoira-tjänsten så långt att valpkullen godkänns. Om en del av valpkullens 
uppgifter skickas som bilaga anses detta för behandlingens del som en normal 
valpkull som registreras på basen av pappersblanketten. Prisuppgifterna finns i 
prislistan: 
 
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/tietoa-kennelliitosta/hinnasto 
 
Typiska bilagor: 

• id-märkningsuppgifter 
• överlåtelse av avelsrätt 
• godkännande av personer som inte är medlem i Kennelklubben, antingen 

http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/tietoa-kennelliitosta/hinnasto
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för hanens ägares eller tikens flera ägares del 
• importhundars tilläggsuppgifter, stamtavla, hälsoutlåtanden, testikelintyg, 

titlar 
• dna-utlåtanden 

 
Id-märkningsuppgifterna antecknas av veterinären eller id-märkaren, inte av 
uppfödaren själv. Veterinären och id-märkaren har en egen flik Id-märkningar, 
genom vilken de kan spara id-märkningsuppgifterna - dessa fält visas inte för 
andra användare. 
 
Hanens ägares medlemsnummer och namn ska antecknas, om denna använder 
Omakoira-tjänsten. När hanens ägare loggar in i systemet syns punkten 
Godkännanden på Hundar-fliken. Här syns valpkullen där personens hane har 
använts dvs. hanens ägare behöver inga yttelrigare uppgifter. 
 
Om kennelnamnet innehas av två personer matar den ena in valpkullen och den 
andra godkänner den på sina egna Omakoira-sidor. I Omakoira visas punkten 
Godkännanden där valpkullen kan godkännas. Om den andra personen som 
innehar kennelnamnet inte är Kennelklubbens medlem bör godkännandet skannas 
in som bilaga till valpkullsanmälan eller skickas per post. 
 
Att göra valpkullsanmälan 
 
Börja med att välja Valpkullar (Pentueet) på Hundar (Koirat) -fliken. 
 

 
 
Välj tiken (emä) från rullgardinsmenyn. Om tiken inte är i avelsålder syns den inte 
på listan. Mata in hanens (isä) registernummer. 
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I följande fält ser du hanens uppgifter och kan mata in hanens ägarens/ägarnas 
medlemsnummer och namn. Om hanens ägare inte är medlem i Kennelklubben, 
kryssa för punkten ”Godkännandet skickas skilt per post” (Hyväksyminen 
toimitetaan erikseen postitse). 
 
Valparnas antal kan inte ändras efter sparandet. Om valpkullens uppgifter behöver 
ändras, kontakta Kennelklubbens registreringsavdelning:  
rekisterointi@kennelliitto.fi, tel 09-887 30277. 
 
Kennelklubben och Agria erbjuder gratis valpförsäkring. Om du vill ha denna 
valpförsäkring för hela valpkullen ska du kryssa i rutan ”Jag vill ha gratis Agria 
Valpförsäkring.” Du bör också godkänna att dina namn- och kontaktuppgifter ges 
till Agria Djurförsäkring. 
 

 
 
 
 
 
 

Klicka till slut          . 
 
Systemet kontrollerar automatiskt bl.a. hundens ägare och valpkullens 
födelsedatum. Om t.ex. ägaruppgifterna inte stämmer får du ett meddelande om 
detta nedanför knappen Fortsätt (Jatka). 
 
Obs! Om det finns en apostrof i namnet hittas det rätta apostroftecknet ’ bredvid 
Enter-knappen på tangentbordet. De apostrofer som finns vid numrorna vid 
tangentbordets övre kant duger inte.  
 

Jag vill teckna gratis Agria valpförsäkring. Försäkringen är i kraft från 5 veckors ålder fram till tidpunkten 
för leverans, dock längst till 12 veckors ålder.  
 
Kennelklubben erbjuder som medlemsförmån tillsammans med Agria Djurförsäkring gratis valpförsäkring för 
hela valpkullen. För att få valpförsäkringen krävs det att kontaktinformationen ges till Agria Djurförsäkring i 
kontaktsyfte. Försäkringen träder i kraft då du kryssar för punkten nedan.  
Jag godkänner att mina namn- och kontaktuppgifter ges till Agria Djurförsäkring i kontaktsyfte. 
 
 

mailto:rekisterointi@kennelliitto.fi
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Fyll sedan i begärda uppgifter om valparna. 
 

 
 
När du har matat in valparnas uppgifter, klicka på "Spara" (Tallenna) i sidans 
nedkant. Nu visas ett sammandrag på skärmen och du kan skriva ut en Förinfylld 
valpkullsanmälan. 
 
Om du skickar ytterligare uppgifter om valpkullen per post, anteckna med vilken 
valpkullsanmälan dokumenten hör samman (valpkullsanmälans nummer). 
 
Valp list i valpkullsanmälan 
 
Du kan tillsätta valpar på Kennelklubbens valplista efter att valparnas uppgifter 
sparats. Du får fram noggrannare uppgifter om valplistan genom att kryssa för 
punkten ”Jag vill få valpkullen i Finska Kennelklubbens valplista…” (Haluan liittää 
tämän pentueen Suomen Kennelliiton pentulistaan). Rasföreningen kan förorda 
valpkullen om den så önskar.  
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Pris (Hinta), Överlåtelse (Luovutus) och Slutdatum-fälten (Poistuu välityksestä) är 
obligatoriska. Om det finns valpar med olika pris i samma valpkull kan valparnas 
pris antecknas skilt för varje valp i fältet Tilläggsuppgifter. 
 
Observera att valparnas namn och kön bör vara sparade för att valparna ska synas 
i valp listen. 
 
Du kan anmäla också endast en del av valpkullen till valp listen genom att kryssa 
för I valp list (pentulistassa) vid valpen/valparna i fråga.  
 
Ta bort valp från valp listen 
 
Som standard syns valparna i valp listen 3 månader efter födseln. Om du vill, kan 
du hålla valparna längre i förmedlingen, dock högst sex månader. 
 
Valpen/valparna försvinner från valp listen: 
 
• på den dag som antecknats i valpkullsanmälan som slutdatum 
• när ägaranmälan har gjorts för valpens del 
• om du tar bort krysset från punkten "I valp list" i valpkullsanmälan.  
 
Härefter, spara sidan. 
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Bilagor 
 
Du kan lägga till bilagor som gäller valpkullsanmälan direkt via Omakoira om du 
har möjlighet att spara (skanna in eller fotografera) bilagan på din dator. 
 
Klicka på            och sök den önskade bilagan från din dator. Välj bilagans filtyp 
och klicka på            varvid bilagan överförs till Kennelklubben.  
 
Observera att bilagan får vara högst 1 Mb stor och att den måste vara i pdf-, jpg- 
eller tif-format. 
 

 

Hanens ägares godkännande 
Kvittering av hanens ägare kan bes genast när valpkullsanmälan har sparats. När 
hanens ägare loggar in i systemet syns punkten Godkännanden automatiskt för 
denna. Här syns valpkullen där personens hane har använts dvs. hanens ägare 
behöver inga ytterligare uppgifter. 
 
Om hanen har flera ägare godkänner varje ägare valpkullen på sina egna 
Omakoira-sidor. Om hanens ägare inte är Kennelklubbens medlem skickas 
parningsbeviset per post eller inskannad som bilaga till valpkullsanmälan. 
 

Valpkullsanmälan är färdigt att behandlas i Kennelklubben 
När alla elektroniska kvitteringar har gjorts och id-märkningsuppgifterna har 
sparats kan du skicka valpkullsanmälan för behandling till Kennelklubben. 
 
Ingenting som ska tilläggas elektroniskt får saknas från valpkullsanmälan i det här 
skedet, endast dokument som skickas per post kan saknas. 
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Kryssa för Valpkullsanmälan är färdig för behandling i Kennelklubben” 
(Pentueilmoitus on valmis…). 

 

 
 
Behandlingen av valpkullsanmälan i Kennelklubben börjar först när ovan nämnda 
punkt har kryssats för - fram till dess kan du komplettera uppgifterna. 
 
Valpkullsanmälan kan modifieras ända tills den tas i behandling i Kennelklubben. 
Valpkullens status ändras då till Visa. Efter detta kan uppfödaren ändra endast 
uppgiften huruvida en valps uppgifter visas i valp listen eller inte. 
 
Intyg som skickas per post ska ha med sig ett följebrev om att valpkullsanmälan 
har gjorts via Omakoira. Valpkullsanmälningar som görs via Omakoira behandlas 
genast när alla bilagor som behövs har inkommit till Kennelklubben. 
 

Slutförande av registrering och betalning 
När valpkullens registrering är färdig i Kennelklubben skickas ett automatiskt 
meddelande till uppfödarens e-post om att registreringen är slutförd och 
valpkullen kan betalas i Omakoira-tjänsten som nätbetalning.  
 
Valp listen är gratis. 
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Snabbguide för valpkullsanmälan 
 
1. Gör valpkullsanmälan elektroniskt i Omakoira-tjänsten och skriv ut den i två 

exemplar. Meddela eventuella övriga parter (hanens ägare, tikens ägare, 
övriga uppfödare) om att de ska godkänna valpkullen elektroniskt om möjligt. 

 
2. Skaffa id-märkning åt valparna. Id-märkaren sparar id-märkningsuppgifterna 

elektroniskt i Omakoira och klistrar därtill klistermärkena vid respektive valp 
på valpkullsanmälan som du skrivit ut. Ena anmälan förblir hos id-märkaren för 
arkivering och den andra behåller du. 

 
3. Om någon av parterna inte kan ge sitt godkännande eletroniskt, skicka 

valpkullsanmälan till dem för underskrift och markera respektive punkter i 
Omakoira om att underskrifterna kommer per post. Det här kan du också göra 
innan valparnas id-märkning, men se till att du har fått blanketten tillbaka den 
dag som id-märkningen görs. 

 
4. När allt är färdigt för din del, markera den elektroniska valpkullsanmälan att 

den är färdig för behandling i Kennelklubben och skicka per post de 
kompletterande dokument som behövs. Bifoga ett tydligt meddelande om att 
det är frågan om komplettering av en elektronisk valpkullsanmälan 
(valpkullsanmälans nummer) ifall detta inte framgår direkt av blanketten. 

 
Även om id-märkningsuppgifterna för valpkullen eller en enskild hund sparas via 
Omakoira, bör pappersversionerna ändå också ifyllas. Med andra ord fyller man i 
två stycken valpkullsanmälningar, en åt uppfödaren och en åt id-
märkaren/veterinären. 

  



  INSTRUKTION - Omakoira 

 1.6.2016 24(36) 

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

Championatansökan 
Championatansökan (Valionarvohakemus) är lätt att göra via Omakoira 
 
1. Välj från listan den hund, åt vilken du vill ansöka om championat 
2. Välj championat (valionarvo) och vid behov provform (koemuoto) 
3. Du kan välja om du vill ha ett avgiftsbelagt diplom 
4. Välj till slut           .  Om du har valt diplomet, betala avgiften via nätbanken.  
 
Via Omakoira-tjänsten kan du ansöka endast om finska championat. Utländska 
championattitlar läggs till hundens uppgifter genom att skicka en kopia på 
bekräftelsen/diplomet till Kennelklubben. 
 

 
 
Nere på sidan ser du hundens championat. 

 
 

Championatansökan behandlas när alla utställnings- och provresultat som hänger 
samman med den har sparats och syns också i avelsdatasystemet. 
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Hälsoutlåtanden 
 

 
 
Via Omakoira-tjänsten kan du på förhand beställa en elektronisk remiss för 
hälsoundersökningar. Remisserna är för knä-, syringomyeli-, höft- och 
armbågsundersökningar, och snart fås även remiss för hjärtundersökningar.   
 
En remiss som beställts på förhand är förmånligare i jämförelse med en som gjorts 
på kliniken. Dessutom sparar den förhandsbeställda remissen tid hos veterinären. 
 
Den elektroniska remissen beställs före veterinärbesöket genom att klicka på 
Hälsoutlåtanden (Terveyslausunnot). I samband med beställningen debiteras den 
normala utlåtandeavgiften för de utlåtanden som getts av Kennelklubben, d.v.s. 
syringomyeli-, höft- och armbågsutlåtanden. Kennelklubben debiterar en avgift för 
elektronisk beställning av knäremiss vars utlåtande ges hos veterinären.  
 
Kennelklubbens prislista hittas via adressen (på finska): 
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/hinnasto 
 

 

http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/hinnasto
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Uppgifterna i remissen är tillgängliga elektroniskt för veterinärer efter att 
remissen beställts och betalats. Hundägaren behöver inte längre fylla i blanketter 
på veterinärstationen. Att beställa remiss kräver inte att man på förhand väljer 
veterinär eller veterinärstation. Det lönar sig dock att boka tid hos veterinären 
innan man beställer den elektroniska remissen.  
 
Då du gör remissen tillåter du att hälsoresultaten publiceras i avelsdatasystemet, 
och om du så önskar kan du också tillåta att dina kontaktuppgifter förmedlas till 
veterinärstationen. Du kan välja om du vill själv skriva ut utlåtandet via Omakoira-
tjänsten (elektroniskt val), eller om dokumenten skickas per post.  
 
Resultaten för utlåtanden som ges på veterinärstationen, som t.ex. knäutlåtandet, 
är genast synliga i aveldatasystemet eftersom ägaren har betalat remissen på 
förhand. Hur resultaten påverkar valpkullsregistrering samt statistik och 
eventuella index beaktas också omedelbart.  
 
Kostnader för samtliga hälsoundersökningar tillkommer först efter att utlåtandet 
har getts (bl.a. ryggutlåtande). För sådana betalningar meddelas du om per e-post 
efter att utlåtandet getts. Du kan erlägga betalningen via fliken Hundar (Koirat), 
där du sedan väljer Hälsoutlåtanden (Terveyslausunnot).  
 
Om betalningen redan gått vidare för fakturering hittas den via Omakoira-tjänsten 
vid fliken Betalningar (Maksut), sedan väljs Hundregisteravgifter 
(Koirarekisterimaksut). I detta fall skickas fakturan också hem per post. Om du har 
betalat avgiften via Omakoira-tjänsten, ska du inte betala den på nytt med 
fakturan du fått per post. 
 

Ägarintyg för blandrashund eller oregistrerad hund 
Kennelklubben upprätthåller en fil över oregistrerade och blandrashundars ägare. 
Uppgifterna sparas på basis av anmälan som hundens ägare gör. Ett avgiftsbelagt 
ägarintyg skickas åt ägaren. 
 
Du kan anmäla bara en hund i taget. Då hundens uppgifter har behandlats i 
Kennelklubben kan du tillsätta din eventuella följande hund. 
 
En hund som har ett ägarintyg och som har id-märkts med mikrochip eller 
tatuering kan delta i officiella lydnads-, agility-, räddningshund- och 
beteendeprov. 
 
Om hunden rymmer eller försvinner finns ägarens kontaktuppgifter i 
Kennelklubbens databas på basis av id-märkningen. 
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Fyll i begärda uppgifter om hunden och klicka på                                . Du kan 
välja om du vill ha ägarintyget per post eller i elektroniskt format. 
 
Efter att betalningen har gjorts sparas uppgifterna och du får ett 
identifieringsnummer åt hunden. Efter sparandet är det möjligt att  bifoga bilagor 
till FIX-ägarintygsansökan. 
 
För hunden till id-märkning och ge id-märkaren hundens identifieringsnummer. 
När id-märkaren har sparat hundens id-märkning kan du skriva ut ägarintyget från 
Omakoira-tjänsten eller få den hem per post enligt eget val. 
 
Om din hund redan har id-märkts, bifoga det elektroniska id-märkningskortet (med 
id-märkningsuppgifter, datum samt veterinärens namn, underskrift och 
veterinärnummer) som bilaga eller skicka kortet per post till Kennelklubben. 
 
Ägarintyget för en FIX-hund kostar. Du kan kontrollera det aktuella priset på 
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/tietoa-kennelliitosta/hinnasto 

Att ansöka om kennelnamn 
Du kan ansöka om kennelnamn elektroniskt via Omakoira-tjänsten. I Omakoira-
tjänsten ser du genast om kennelnamnet redan är reserverat. Du kan också lätt 
följa upp hur ansökan framskrider. 
 
Innan du kan ansöka om kennelnamn bör uppfödarförbindelsen vara godkänd. Du 
hittar uppfödarförbindelsen i Omakoira under Medlemsuppgifter-fliken, vid 
rubriken Uppfödarförbindelse. 
Programmet kontrollerar också att du har avlagt uppfödarens grundkurs under de 
senaste fem åren.   
 

http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/tietoa-kennelliitosta/hinnasto
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Mata in de kennelnamnsalternativ som ansöks i fälten samt raser som du avser 
föda upp.  
 
Obs! Om det finns en apostrof i namnet hittas det rätta apostroftecknet ’ bredvid 
Enter-knappen på tangentbordet. De apostrofer som finns vid numrorna vid 
tangentbordets övre kant duger inte.  
 
Specialklubben kan tillstyrka eller avslå ansökan elektroniskt via Omakoira. 
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När uppgifterna är inmatade, kryssa för Ansökan är färdig för vidarebehandling 
(Anomus on valmis jatkokäsittelyyn).  
 
Välj från alternativen nedan det alternativ med vilket begäran om godkännande 
skickas till specialklubben. 
 
Klicka på         . I det här skedet anmäler systemet huruvida kennelnamnet som du 
ansöker om redan är upptaget. 
 

 
 

I Omakoira-tjänsten kan du se i vilket skede din kennelnamnansökan är. 
 

 
I sidans nedre kant kan du lägga till uppgifterna för eventuella övriga 
kennelnamnsinnehavare samt bilagor. 
 
Fälten öppnas då du klickar på      -knappen bredvid rubriken.  
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Registrering av importhund 
Du kan anmäla uppgifterna för din importhund för dess registrering i Omakoira-
tjänsten och sålunda påskynda registreringsförfarandet. Efter att du har fyllt i 
hundens uppgifter på den elektroniska blanketten kan du skriva ut en 
pappersblankett från Omakoira-tjänsten till vilken sedan bifogas hundens 
ursprungliga Export Pedigree. 
 
Både blanketten och ursprungliga Export Pedigree skickas till adressen som finns 
på blanketten. 
 
Ägaren kan tillsätta fyra generationer för en importhund ifall alla fyra 
generationer har antecknats i hundens ursprungliga Export Pedigree.  
 
Du kan anmäla en importhund åt gången för registrering i Finland. När 
registreringsanmälan är behandlad överförs dess uppgifter till Hundar-fliken och 
du kan anmäla följande importhund för registrering. 
 
Gör så här: 
 
Fyll i blanketten på Hundar-fliken i Importregistrering-fönstret 
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Klicka på           och komplettera resten av uppgifterna. 
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Genom klicka på knappen framför rubriken får du fram uppgifterna som hänger 
samman med rubriken: 
 

 
 
 
Till slut kryssa för Importhund är färdig... (Tuontikoira on valmis..), skriv ut 
blanketten och skicka den underskriven tillsammans med det ursprungliga 
registreringsbeviset till adressen som finns på blanketten. 
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Avgifter-fliken 
I Avgifter-fliken ser du din betalningshistoria indelad i hundregisteravgifter och 
medlemsavgifter. 

 
 

Hundregisteravgifterna 
Om hundregisteravgifterna innehåller obetalda avgifter ser du i samband med dem 
också en referens samt kontonummer, med vilka du kan betala avgiften redan 
innan fakturan kommer med posten eller så kan du betala direkt på nätbanken 
genom att klicka på länken Betala i nätbank. Systemet styr dig till bankens 
webbplats. 
 
Om du betalar som nätbetalning en avgift som redan har skickats till posten, 
betala inte samma avgift på nytt när du mottar fakturan per post. 
 

 
 
 
 
 
Du kan betala direkt i nätbanken alla hundregisteravgifter, t.ex. 
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hälsoundersökningar, registreringar och ägarintyg. Också dokumentens leverans 
påskyndas eftersom du kan betala fakturorna genast när de syns i Omakoira. 
 
För tillfället kan avgiften för ett hälsoutlåtande betalas med 
nätbetalningsknappen på förhand redan när bilderna registreras som mottagna. 
Om du betalar utlåtandet på förhand kan du se utlåtandet i Omakoira-tjänsten 
genast när den sparas i Kennelklubben.  
 
Övriga hundregisteravgifter betalas efter att de har behandlats i Kennelklubben. 
Du meddelas om nya betalningar via e-post. 
 
Hundregisteravgifter kan fortfarande även betalas som e-faktura eller med 
fakturan som skickas hem. Snabbaste sättet att få dokumenten är användning av 
nätbetalningsknappen, eftersom dokumenten postas direkt efter betalningen. 

Medlemsavgifter 
Du kan granska betalningssituationen och -historian på dina medlemsavgifter 
genom att gå via Avgifter-fliken (Maksut) till Medlemsavgifter (Jäsenmaksut). Du 
kan även betala eventuella obetalda medlemsavgiftsfakturor via nätbanken samt 
skriva ut kvittot på den avgift du valt. 
 
Den önskade betalningen väljs genom att klicka på länken vid datumet.  
 

  
Ifall du valt en rad med en obetald avgift ser du nätbanksknappar vid sidans nedre 
kant. Du kan betala fakturan genom att klicka på knappen för din egen bank. 
Transaktionen är en normal nätbanksbetalning.  
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Du kan skriva ut kvitton på betalda medlemsavgifter. Knappen Skriv ut ett kvitto 
blir synlig då du valt den betalning du önskar skriva ut. Kvittot öppnas i ett nytt 
fönster och du kan skriva ut den eller namnge kvittot och spara den på din dator. 
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Anmälningar-fliken 
På fliken syns dina utställningsanmälningar ifall dessa gjorts via Kennelklubbens 
system för utställningsanmälningar. Anmälningar till utställningar görs via Finska 
Kennelklubbens system för utställningsanmälningar, men på Anmälningar-fliken i 
Omakoira-tjänsten hittar du uppgifter om de anmälningar som är i kraft.  
 

 
 
 
I anmälningsuppgifterna ser du utställningen och de hundar du anmält till 
utställningen i fråga samt information om hur inbjudningen levereras till dig.  
 
Om du vill ha information om anmälning till uppfödarklasser (Ilmoita 
kasvattajaluokka automaattisesti, kun joku kasvatti ilmoittautuu…) eller en 
elektronisk inbjudning (Lähetä näyttelykutsu sähköpostitse) kan du kryssa för 
dessa punkter. 
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