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Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä  

  

Voimassa 1.1.2017 alkaen. Ohjeet koskevat voimaantulon jälkeen syntyneitä pentueita. 
Kennelliiton hallituksen 6.10.2016 vahvistama. 

 

1 Ohjeen tarkoitus 

Tässä ohjeessa kerrotaan miten pentujen tunnistusmerkintä ja siihen liittyvä pentueilmoitus tehdään. 
Ohje on tarkoitettu lähinnä kasvattajille ja tunnistusmerkitsijöille, mutta se sisältää informaatiota myös 
siitosurosten omistajille.  Tunnistusmerkitsijäohje täydentää osittain tätä ohjetta. 

Rekisteröitävien pentujen tunnistusmerkintäpakko on tullut voimaan 1.1.2009 ja koskee sen jälkeen 
syntyneitä pentueita. Pennut on tunnistusmerkittävä ennen kuin ne rekisteröidään Suomen 
Kennelliitossa. 

 

2 Pentueilmoituksen tekeminen Kennelliittoon 

Pentueilmoitus voidaan tehdä Kennelliittoon kahdella eri tavalla: 

 

2.1 Sähköisesti Omakoira-palvelun kautta 

Kasvattaja voi rekisteröidä pentueensa sähköisesti itsepalveluna Kennelliiton Omakoira-palvelun 
kautta (www.kennelliitto.fi/omakoira). Kennelliiton jäsen voi käyttää tätä toimintoa. Kennelliiton 
kotisivuilla on ohjeet sisäänkirjautumisesta. 

Pentueen rekisteröintiä koskevia tietoja voidaan tallentaa vaiheittain. Alla lyhyesti pentueen 
rekisteröinnin aloittaminen ja tunnistusmerkintätietojen tallentaminen:  

1. Kasvattaja tallentaa pentueen perustiedot 

Kasvattaja voi heti pentueen syntymisen jälkeen syöttää seuraavat pentuetta koskevat tiedot: 
astutus- ja syntymäpäivä, vanhemmat, pentujen lukumäärä, kunkin pennun sukupuoli ja väri. 
Kasvattaja voi varsinaiseen rekisteröintiin asti muuttaa tietoja. 

2. Järjestelmä esirekisteröi pentueen 

Kun kasvattaja on ilmoittanut järjestelmälle, että esirekisteröinti on valmis, voi hän 
halutessaan tulostaa alustavan e-pentueilmoituksen, jossa näkyvät kasvattajan tallentamat 

tiedot.  

3. Kasvattaja tallentaa pentujen nimet ja mahdollisesti muuttaa pentueilmoituksen tietoja 

Kasvattaja voi tallentaa pentujen nimet tai muuttaa esirekisteröinnissä tallentamiaan tietoja 
(kohta 1). 

4. Tunnistusmerkitsijä tallentaa tunnistusmerkinnät 

(ks. kohdasta 3.1 pennun ikää koskeva ohje) 

Kun kasvattaja vie pennut tunnistusmerkittäviksi, on hänellä oltava mukanaan kaksi kopiota 
e-pentueilmoituksesta, joista toinen jää tunnistusmerkitsijälle ja toinen hänelle itselleen. 
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Tunnistusmerkitsijä merkitsee tunnistusmerkinnän suorittamisen yhteydessä e-
pentueilmoituslomakkeelle kunkin pennun kohdalle mikrosirunumeron (ensisijaisesti 
kiinnittämällä mikrosirutarran) tai tatuointitunnuksen sekä vahvistaa tunnistusmerkinnän 
allekirjoituksellaan sekä päiväyksellä. Samat merkinnät tehdään lomakkeen kumpaankin 
kopioon. Tunnistusmerkinnöistä tulee aina olla myös paperiversiot, jotta mahdollisessa 
epäselvässä tilanteessa voidaan tarkistaa, mikä siru on laitettu kullekin pennulle. 
Tunnistusmerkitsijä kirjautuu Omakoira-palveluun omilla käyttäjätiedoillaan joko kasvattajan 
läsnä ollessa tai myöhemmin, ja täydentää sähköisesti kunkin pennun tunnistusmerkintätiedot.  

Tämän jälkeen kasvattaja voi rekisteröidä pentueen Omakoira-palvelun ohjeen mukaan 
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/koiranet-verkkopalvelut/omakoira-palvelu/omakoira-
palvelun-ohjeet. 

 

2.2 Pentueilmoituslomakkeen avulla 

Kasvattaja täyttää pentueilmoituslomakkeen, johon tunnistusmerkitsijä vahvistaa pentujen 
tunnistusmerkinnät. 

 

3 Tunnistusmerkinnän suorittamisesta 

3.1 Tunnistusmerkintäikä 

Tunnistusmerkintä tehdään joko mikrosiruttamalla tai tatuoimalla pennut. Tunnistusmerkitsijä huolehtii 
mikrosirujen hankinnasta sekä tatuointitunnusten tilaamisesta Kennelliitosta.  

Pennut voidaan mikrosiruttaa aikaisintaan viiden viikon iässä ja tatuointi voidaan suorittaa aikaisintaan 
kuuden viikon ikäisille pennuille. Vain eläinlääkäri saa poiketa tästä.  

3.2 Tunnistusmerkinnän vahvistaminen 

Pentueen tunnistusmerkinnät (mikrosirunumero tai tatuointitunnus) vahvistetaan joko e-
pentueilmoituslomakkeelle tai pentueilmoituslomakkeelle. E-pentueilmoituslomaketta käytetään, kun 
kasvattaja rekisteröi pentueen sähköisesti.  

3.3 Tunnistusmerkinnän ilmoittaminen Kennelliittoon 

Pentuerekisteröinnin yhteydessä tunnistusmerkintätiedot ilmoitetaan joko sähköisesti Omakoira-
palvelun kautta tai toimittamalla kirjallinen pentueilmoituslomake Kennelliittoon. Jos kasvattaja on 
tehnyt pentueesta sähköisen e-pentueilmoituksen, tallentaa tunnistusmerkitsijä pentujen 
tunnistusmerkintätiedot Omakoira-palvelun kautta omilla tunnuksillaan. 

 

4 Rekisteritodistus 

Kennelliitto toimittaa pentujen rekisteritodistukset postitse kasvattajalle, kun hän on suorittanut 
rekisteröintimaksun. Mikrosirunumero tai tatuointitunnus tulostuu automaattisesti kunkin pennun 
rekisteritodistukseen. 
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