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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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Omakoira-palvelusta tärkeä työkalu kasvattajalle  

Omakoira-palvelu:  

 On Kennelliiton jäsenille tarkoitettu sähköinen palvelu  

 Toimii internetissä osoitteessa 
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/koiranet-verkkopalvelut/omakoira-
palvelu 

 Helpottaa ja lisää jäsenten omatoimisia asiointimahdollisuuksia  

 Mahdollistaa asioimisen toimiston aukioloaikojen ulkopuolella  

 Antaa jäsenille mahdollisuuden tehdä helposti muutoksia jäsentietoihin ja 
tilata erilaisia Kennelliiton palveluja  

 Palvelun käyttäjät saavat alennuksia ja huomattavia etuja, kuten ilmaisen 
vakuutusarvolaskelman  

 
Kennelliiton jäsenille tarkoitetusta sähköisestä Omakoira-palvelusta on hyötyä niin 
koiran omistajille, kasvattajille, yhdistyksen toimihenkilöille kuin 
eläinlääkäreillekin. 
 
Tässä ohjeessa esittelemme Omakoira-palvelua ja sen etuja kasvattajalle. Mm. 
pentuerekisteröinti hoituu nopeammin ja rekisteröinnistä saa alennusta.  

Kasvattajasitoumus  

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

 
  

http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/koiranet-verkkopalvelut/omakoira-palvelu
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/koiranet-verkkopalvelut/omakoira-palvelu
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Kasvattajan peruskurssi  

Mahdollisesti suoritettu kasvattajan peruskurssi näkyy jäsentiedot-välilehdellä 
pätevyyksissä. Kasvattajan jatkokurssisuoritukset pidetään toistaiseksi yllä vain 
kennelpiireissä, joten ne eivät vielä näy Omakoira-palvelussa. 
 

 

Kennelnimi 

Kennelnimianomuksen voi tehdä Omakoira-palvelussa ja rotujärjestö voi antaa 
myös puollon siihen sähköisesti. Kennelnimen saaminen kestää puolisen vuotta, 
koska siihen tarvitaan myös FCI:n hyväksyntä. Sekä ennen että jälkeen FCI:n 
käsittelyn kennelnimi julkaistaan lisäksi Koiramme-lehdessä.  
 
Omakoira-palvelussa kasvattaja kuitenkin näkee koko ajan missä vaiheessa anomus 
on, ja sähköinen anomus lyhentää odotusaikaa jonkin verran. 
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Jalostusoikeuden luovutus 

Koiran jalostusoikeuden luovutus suositellaan tehtäväksi 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. 
 

 

Pentueet 

Täällä kasvattaja näkee kaikki kasvattamansa pentueet ja voi aloittaa uuden 
sähköisen pentueilmoituksen.  
Kannattaa muistaa, että kaikki rekisteröintiin vaikuttavat asiat tulee huolehtia 
kuntoon ennen astutusta. Koirarekisteriohje kannattaa siis lukea jo ennen kuin 
ryhtyy harkitsemaan nartun astuttamista, jotta mikään tärkeä asia ei jää 
hoitamatta. 
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Silloin kun kasvattaja tekee pentueilmoituksen sähköisesti Omakoira-palvelussa, 
hän voi halutessaan ilmoittaa samalla joko koko pentueen tai vain tietyt pennut 
Kennelliiton pentulistalle. Pennut poistuvat listalta automaattisesti joko 
haluttuna päivämääränä tai silloin, kun niille rekisteröidään omistaja, mutta 
kasvattaja voi myös myöhemmin lisätä pentuvälitykseen jo sieltä poistuneen 
pennun. Pentulistalla näytettävien pentujen tietoja hallinnoi vain kasvattaja itse 
suoraan Omakoira-palvelun kautta. 
 
Omakoira-palvelussa rekisteröidyistä pentueista kasvattaja saa alennuksen 
rekisteröintimaksusta, jos kaikki pentueeseen liittyvät asiat (mm. 
tunnistusmerkinnät) on tallennettu sähköisesti. Kannattaa siis pyytää eläinlääkäriä 
tai tunnistusmerkitsijää tallentamaan tunnistusmerkinnät sähköisesti Omakoira-
palvelussa. Kasvattaja ei voi niitä itse tallentaa ellei ole tunnistusmerkitsijä. 
  
Uroksen omistajatiedot kysytään, mutta tietosuojalain takia ei voi näyttää, kuka 
tietokantaamme on merkitty uroksen omistajaksi. Jos urokselta puuttuu 
kannastamme omistajatieto tai se on vanhentunut, järjestelmä kehottaa 
tekemään omistajailmoituksen. Sen voi skannata pentueilmoituksen liitteeksi. 
 
Pentueilmoituksen mukaan voi skannata asiakirjoja, joita ei jostakin syystä voi 
tallentaa sähköisesti, esim. ulkomaisen uroksen tiedot. Skannaaminen nopeuttaa 
käsittelyä, mutta asiakirjat voi myös postittaa. Jos pentueilmoituksessa on muita 
skannattuja tai postitettuja liitteitä kuin pelkkä toisen osapuolen allekirjoitus, 
alennus rekisteröintimaksusta menetetään. 
 
Kaksoisastutukset, joissa on kahden isän jälkeläisiä, ovat teknisesti kaksi eri 
pentuetta. Ne kuitenkin luetaan yhdeksi synnytykseksi, kun lasketaan nartun 
pentuemäärää. Omakoira-palvelussa voi tehdä toisen uroksen pentuja koskevan 
pentueilmoituksen ja skannata mukaan toisen uroksen pentuja koskevan 
pentueilmoituksen. 
 
On huolehdittava, että kaikki sähköisesti toimitettavat asiat ovat kunnossa ennen 
kuin rastitetaan kohta ”Pentueilmoitus on valmis käsiteltäväksi Kennelliitossa”. 
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Jos kohta rastitetaan liian aikaisin, Kennelliiton käsittelijä vaihtaa pentueen 
tilaan, jossa ei enää pääse tekemään esim. sähköisiä hyväksyntöjä, koska hän 
olettaa puuttuvien tietojen tulevan postissa. 
 
Pentueen rekisteröinti sähköisesti on paljon nopeampaa kuin postitse.  

Hyväksymiset 

Uroksen omistajat sekä nartun muut omistajat ja/tai kasvattajat voivat käydä 
hyväksymässä kasvattajan aloittaman sähköisen pentueilmoituksen. Tarvittaville 
henkilöille lähtee järjestelmästä automaattinen sähköpostiviesti, kun kasvattaja 
on tallentanut heidän omistamansa koiran pentueeseen. 
 

 
 

Ohjeet 

Kaikki ohjeet löytyvät Kennelliiton Koiranet-verkkopalveluiden Omakoira-
sivuston kohdasta Ohjeet.  
 
Palveluun kirjautuminen löytyy Omakoira-palvelun etusivulta. 
 
Mahdollisissa ongelmatilanteissa voi lähettää sähköpostia osoitteeseen 
omakoira(at)kennelliitto.fi. Vastaamme kysymyksiin nopeasti. 
 

 


