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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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Sähköisestä Omakoira-palvelusta nopeutta asiointiin 

Yleistä 
Omakoira on Kennelliiton jäsenille tarkoitettu sähköinen palvelu. Palvelu toimii 
internetissä osoitteessa http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/koiranet-
verkkopalvelut/omakoira-palvelu. 
 

 
 
Omakoira helpottaa ja lisää jäsenten omatoimisia asiointimahdollisuuksia. 
Sähköinen jäsenpalvelu mahdollistaa asioimisen myös toimiston aukioloaikojen 
ulkopuolella. Omakoira-jäsenpalvelussa jäsenet voivat tehdä kätevästi, helposti ja 
nopeasti muutoksia jäsentietoihin ja tilata erilaisia Kennelliiton palveluita.  
 
Joistakin palveluista, kuten pentuerekisteröinnistä, saa alennusta, jos tilauksen 
tekee sähköisesti. Vakuutusarvolaskelman saa Omakoira-palvelusta ilmaiseksi, 
muuten se maksaa 40 €.  
Mm. terveyslausunnot ja omistajatodistukset voi tulostaa palvelusta aina 
tarvittaessa.  
 
Kennelliitolle maksetut maksut säilyvät Omakoira-palvelussa muistissa ja kuitin voi 
tulostaa jälkeenpäin milloin tahansa sitä tarvitsee. 

http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/koiranet-verkkopalvelut/omakoira-palvelu
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/koiranet-verkkopalvelut/omakoira-palvelu
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Jäsenyys 
Koska Omakoira-palvelu on Kennelliiton jäsenille tarkoitettu palvelu, henkilön 
jäsenyys tarkistetaan sekä rekisteröitymisvaiheessa että jokaisen kirjautumisen 
yhteydessä. Poikkeuksena ovat eläinlääkärit, joilta ei vaadita jäsenyyttä palvelun 
käyttämiseksi. 
 
Jos et vielä ole Kennelliiton jäsen, käy liittymässä Kennelliiton nettisivuilla.  
 

 
 
Pääset rekisteröitymään Omakoira-palveluun heti ilmoittautumisen jälkeen. Jos 
tiedät olleesi jäsen jossakin vaiheessa, pyydä jäsenyytesi aktivoimista joko 
soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jäsenosastolle 
jasenasiat(at)kennelliitto.fi tai osoitteeseen omakoira(at)kennelliitto.fi.  
 
Jos järjestelmä löytää sinut kannasta ennestään mutta esim. toisella osoitteella, 
menee liittymisesi manuaalitarkistukseen. On siis nopeampaa pyytää jäsenyyden 
aktivointia itse. On myös mahdollista, että omistamasi koirat eivät näy uudella 
jäsennumerollasi, jos vanhan jäsenyyden aktivointia ei ole tehty. 
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Rekisteröityminen 
Omakoira-palveluun rekisteröidytään ensimmäisen kerran omilla pankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella. Henkilöllisyys tarkistetaan pankin sivuilla ja sieltä 
ohjelma palaa Omakoira-palveluun. Kennelliitto ei siis saa tietoonsa kenenkään 
pankkitunnisteita. 
Syntymäaika on pakollinen tieto, koska se auttaa erottamaan samannimiset 
henkilöt toisistaan.  
 

 
 
Mobiilivarmenne on helppo tapa tunnistautua, ja omalta matkapuhelinoperaattorilta 
voit tilata palvelun käyttöösi. Tämä mahdollistaa rekisteröitymisen myös sellaisille 
nuorisojäsenille, joilla ei vielä ole omaa pankkitiliä. Alaikäraja mobiilivarmenteen 
saannissa on kuitenkin 15 vuotta. Mobiilivarmenne on helppo ja halpa tapa 
tunnistautua.  
 
Mobiilivarmennetta käyttämällä voivat rekisteröityä myös sellaiset pariskunnat, joilla 
on yhteinen pankkitili ja yhteiset pankkitunnisteet. 



 OHJE - Omakoira 

 10.2.2016 6(16) 

 
 

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

 
 

Rekisteröitymisen jälkeen palvelu lähettää sähköpostiisi käyttäjätunnuksen 
(jäsennumero) ja salasanan, joilla jatkossa kirjaudut palveluun. Salasanan voi itse 
vaihtaa haluamakseen Omakoira-palvelussa. 

Liikkuminen Omakoira-jäsenpalvelussa 
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 ja tietosuoja 
Omakoira-palvelussa voit ylläpitää omia yhteystietojasi kuten postiosoitetta, 
sähköpostiosoitteita sekä puhelinnumeroita. Ajantasaiset osoitetiedot saadaan myös 
Postin palvelusta, mutta siinä on pieni viive. 
 

 
 
Tietosuoja-kohdassa voit rastittaa erilaisia lupia osoitetietojen käyttöön. 
 
Lupa Kennelliiton suoramarkkinointiin antaa Kennelliitolle luvan lähettää 
tiedotteita esim. sähköpostitse. Tämä lupa kannattaa siis aina antaa.  
 
Lupa antaa tietoja markkinointirekistereihin antaa Kennelliitolle luvan luovuttaa 
osoitetietoja mm. yhteistyökumppaneille, jotta he voivat lähettää tietoja esim. 
koiratarvikkeista tai vakuutuksista.  
 
Lupa luovuttaa tietoja rotujärjestölle kannattaa ruksata, jos on kiinnostunut 
rotunsa tulevaisuudesta. 
 
Jalostustietojärjestelmään liittyvä ruksikohta antaa luvan julkaista nimi ja 
kotipaikka jalostustietojärjestelmässä. Tämä on varsinkin kasvattajille tärkeä kohta, 
jotta mahdolliset pennunostajat löytävät hyvät ja vastuulliset kasvattajat. Myös 
koiran katoamistapauksessa omistajan nimitiedot nopeuttavat koiran mahdollisen 
löytäjän ja omistajan kohtaamista. 
 
Mikäli osoitteesi on salainen, voit ruksata tämän kohdan. Tällöin osoitetietojasi ei 
näytetä muille. 
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Palvelu lähettää sinulle automaattisesti sähköpostiin huomautuksen saadessasi 
uuden jäsenmaksulaskun. Postin saaminen edellyttää kyseisen kohdan 
ruksaamista. 

Jäsenyys 
Jäsenyys-kohdasta voi mm. tarkistaa oman jäsenyyskautensa sekä muuttaa 
lehtitilaustaan. Lehtitilausta voi muuttaa vain kerran. Jos huomaa tehneensä 
virheen, kannattaa ottaa yhteyttä jäsenosastolle jasenasiat(at)kennelliitto.fi. 
 

 

Pätevyydet ja Luottamustehtävät 
Omat pätevyytensä ja luottamustehtävänsä voi tarkistaa, mutta niitä et voi itse 
ylläpitää. Luottamustehtäviä ja pätevyyksiä ylläpidetään pääsääntöisesti 
yhdistyksissä ja kennelpiireissä sekä Kennelliitossa.  
Osaa pätevyyksistä pidetään toistaiseksi yllä kennelpiireissä eivätkä ne sen vuoksi 
vielä näy Omakoira-palvelussa. Loputkin pätevyydet tullaan kyllä siirtämään 
Omakoira-palveluun kennelpiirien ylläpidettäviksi pikku hiljaa. 

Kasvattajasitoumus 
Kasvattajasitoumuksen voi allekirjoittaa sähköisesti Omakoira-palvelussa ja 
allekirjoitettu sitoumusteksti on luettavissa palvelussa milloin tahansa. 

Salasanan vaihtaminen 
Voit vaihtaa salasanasi milloin tahansa kohdasta Vaihda salasana. 
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Koirat-välilehti 

Koirat-sivu 
Koirat-välilehden Koirat-sivulla voi valita näkyviksi vain elävät omassa 
omistuksessa olevat koirat tai vaihtoehtoisesti myös kuolleeksi merkityt. 
 

  
 
Kunkin koiran kohdalla näkyy mm. koiraan liittyvä valtuutusavain, jonka voi luovuttaa 
mahdolliselle koiran uudelle omistajalle. Valtuutusavaimella uusi omistaja voi tehdä 
koirasta sähköisen omistajailmoituksen Omakoira-palvelussa.  
 
Voit katsella koirasi tietoja jalostustietojärjestelmässä Klikkaamalla linkkiä Koira 
jalostustietokannassa.  
 
Voit tulostaa mahdolliset Omistajatodistukset tältä sivulta. Todistus on pdf-
muodossa. 
 
Koiran omistaja voi tulostaa koiraa koskevan vakuutusarvolaskelman Omakoira-
palvelusta maksutta. 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. 
Koiran voi myös merkitä kuolleeksi. Kuolinsyy ei ole pakollinen, mutta suositeltava, 
koska ajan saatossa rotujärjestöt saavat tästä tärkeätä tilastotietoa. 
 
Myös jalostusoikeuden voit luovuttaa toiselle henkilölle koiran kohdalta löytyvästä 
linkistä edellyttäen, että esim. narttu on alle kahdeksanvuotias. Koiran 
jalostusoikeuden luovutus täytyy koirarekisteriohjeen mukaan tehdä ennen 
astutusta. Nartun jalostusoikeuden luovutuksessa täytyy yksilöidä uros, jolle sitä 
aiotaan käyttää, sekä luovutuksen saaja (henkilö). Luovutuksen jälkeen luovutuksen 
saaja voi valita nartun Omakoira-palvelussa pentueensa emäksi. 
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Voit myös tilata rekisteritodistuksesta jäljennöksen ja voit suorittaa sen maksun 
suoraan Omakoira-palvelun kautta verkkomaksuna. 
 
Pdf-muotoisen valiotodistuksen tulostat klikkaamalla Valiotodistus-linkkiä. 
 
Voit tilata etukäteen Omakoira-palvelusta sähköisen lähetteen terveystutkimuksiin. 
Lähetteet ovat polvi-, syringomyelia-, lonkka- ja kyynärtutkimuksia sekä pian myös 
sydäntutkimuksia varten.  
Etukäteen tilattu lähete on edullisempi, kuin klinikalla tehty, ja se säästää aikaa 
eläinlääkärillä. 

Omistajailmoitus tai -muutos 
Omistajailmoituksen tekee aina koiran uusi omistaja, jolle vanha omistaja on 
luovuttanut koiraan liittyvän valtuutusavaimen (tai valtuutusavaimet, jos entisiä 
omistajia on useita).  
 

 
 
Jos koiralle tulee useita omistajia, ns. ykkösomistaja aloittaa omistajailmoituksen 
tekemisen Omakoira-palvelussa ja ilmoittaa tulevien omistajien kokonaismäärän. 
Muut uudet omistajat tekevät omistajailmoituksen sen jälkeen kukin omilla 
tunnuksillaan. Jokainen heistä käyttää samoja valtuutusavaimia, joita ensimmäinen 
omistaja käytti, ilmoitusta tehdessään. 
 
Mikäli joku omistajista ei ole Omakoira-palvelun käyttäjä, tulee heidän toimittaa 
omistajailmoituskaavake tai vapaamuotoinen, omakätisesti allekirjoitettu 
omistajailmoitus Kennelliittoon postitse (ilmoitukseen maininta muista omistajista).  
 
Omistajatodistus lähetetään ensimmäiselle omistajalle ja siinä näkyy 
henkilökohtainen valtuutusavain. Mahdolliset toiset omistajat näkevät 
valtuutusavaimensa Omakoira-palvelusta. Valtuutusavainta käytetään, jos koirasta 
tehdään myöhemmin omistajamuutosilmoitus. 
 
Omistajamuutoksessa syötetään aikaisemman omistajan valtuutusavain tai 
aikaisempien omistajien valtuutusavaimet. Mikäli joku uusista omistajista ei ole 
Omakoira-palvelun käyttäjä, tulee heidän tehdä ilmoitus omistajamuutosilmoitus-
osalla tai vapaamuotoisella, omakätisesti allekirjoitetulla ilmoituksella Kennelliittoon 
postitse. Ilmoituksessa tulee mainita muiden omistajien nimet. 
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Pentueilmoitus 
Omakoira-palvelun Pentueet-sivulla kasvattaja näkee kaikki kasvattamansa 
pentueet ja voi aloittaa uuden sähköisen pentueilmoituksen.  
 

 
 

Silloin kun kasvattaja tekee pentueilmoituksen sähköisesti Omakoira-palvelussa, 
hän voi halutessaan ilmoittaa samalla joko koko pentueen tai vain tietyt pennut 
Kennelliiton pentulistalle. Pennut poistuvat pentulistalta automaattisesti joko 
haluttuna päivämääränä tai silloin, kun niille rekisteröidään omistaja, mutta 
kasvattaja voi myös myöhemmin lisätä pentulistalle jo sieltä poistuneen pennun. 
Pentulistalla näytettävien pentujen tietoja hallinnoi vain kasvattaja itse suoraan 
Omakoira-palvelun kautta. 

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

 

Terveyslausunnot 
Voit tilata etukäteen Omakoira-palvelusta sähköisen lähetteen terveystutkimuksiin. 
Lähetteet ovat polvi-, syringomyelia-, lonkka- ja kyynärtutkimuksia sekä pian myös 
sydäntutkimuksia varten.  
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Etukäteen tilattu lähete on edullisempi, kuin klinikalla tehty, ja se säästää aikaa 
eläinlääkärillä. Sähköinen lähete tilataan ennen eläinlääkärikäyntiä kohdasta 
Terveyslausunnot. 
 

 
 

 
Koiran omistaja näkee ja voi tulostaa kaikkia koiriaan koskevat Kennelliiton antamat 
terveyslausunnot Omakoira-palvelusta ja ne voi myös maksaa täällä etukäteen, 
jolloin lausunnon toimitus nopeutuu huomattavasti. Automaattisähköposti 
saapuneeksi kirjatusta terveyslausunnosta lähtee kaikille koiran omistajille, mutta 
lasku vain ns. ykkösomistajalle tai tutkimuslähetteessä mainitulle muulle henkilölle. 

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-koirat 
Sekarotuisen tai rekisteröimättömän koiran omistajailmoituksen voi tilata kätevimmin 
sähköisesti: 
 
1. Tallenna koiran tiedot. Saat väliaikaisen koiraa koskevan käsittelynumeron. 
2. Vie koira tunnistusmerkittäväksi. Käsittelynumerolla tunnistusmerkitsijä tai 

eläinlääkäri pääsee tallentamaan koiralle tunnistusmerkinnän. 
3. Kun tunnistusmerkintä on tallennettu, voi omistajatodistuksen käydä 

maksamassa Omakoira-palvelussa kohdassa FIX-koirat. 
4. Maksun jälkeen koira saa välittömästi FIX-numeron ja omistajatodistuksen voi 

tulostaa. 
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Voit ilmoittaa FIX-rekisteriin yhden koiran kerrallaan. Kun se on käsitelty, sitä 
koskevat tiedot siirtyvät Koirat-välilehdelle, ja voit tehdä ilmoituksen seuraavasta 
FIX-rekisteriin merkittävästä koirasta. 

Kennelnimen hakeminen 
Voit hakea kennelnimeä sähköisesti Omakoira-palvelun kautta. Omakoira-palvelusta 
näet heti, onko kennelnimi jo varattu. Voit myös kätevästi seurata hakemuksen 
etenemistä. 
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Ennen kuin voit tehdä kennelnimianomuksen, tulee kasvattajasitoumus olla 
hyväksyttynä. 

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. 
 

 
Voit ilmoittaa Suomessa rekisteröintiä varten yhden tuontikoiran kerrallaan. Kun se 
on käsitelty, sitä koskevat tiedot siirtyvät Koirat-välilehdelle, ja voit ilmoittaa 
rekisteröitäväksi seuraavan tuontikoiran. 
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Maksut-välilehti 
Maksut-välilehdeltä löytyvät jäsenmaksut ja koirarekisterimaksut. Täällä voit käydä 
maksamassa verkkomaksuna koirarekisterimaksuja sekä jäsenmaksun. 
 

 
 

Maksuista voit tulostaa tarvittaessa myös kuitit vaikka myöhemminkin. 
Verkkomaksuna maksetut maksut kirjautuvat Kennelliiton järjestelmään välittömästi 
eikä pankkiliikenteestä aiheutuvaa muutaman päivän viivettä tarvitse odotella kuten 
omasta verkkopankista maksettujen laskujen kanssa.  
 
Asiakirjojen saanti nopeutuu huomattavasti tätä maksukanavaa käyttämällä. 
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Mahdollisissa ongelmatilanteissa voi lähettää sähköpostia osoitteeseen 
omakoira(at)kennelliitto.fi. Vastaamme kysymyksiin nopeasti. 

Ilmoittautumiset-välilehti 
Välilehdellä näkyvät näyttelyilmoittautumisesi, mikäli ne on tehty Kennelliton 
näyttelyilmoittautumisjärjestelmän kautta. 
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