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SUOMEN KENNELLIITTO - FINSKA KENNELKLUBBEN ry 
 

TUNNISTUSMERKITSIJÄOHJE 
 
Kennelliiton hallituksen hyväksymä 8.10.2015. Voimassa 1.1.2016 alkaen. 
 
Toiminnan tarkoitus on saada koirat tunnistusmerkityiksi. Koira voidaan tunnistusmerkitä mikrosirulla tai 
tatuoinnilla. Kennelliitto hyväksyy kaikki ISO 11784 standardin mukaiset mikrosirut. Vuodesta 2010 alkaen 
koirilla on hyväksytty ainoastaan maakoodittomat mikrosirut, jotka koostuvat valmistajanumerosta sekä 
yksilöllisestä mikrosirukoodista. Kennelliiton kouluttaman ja valtuuttaman tunnistusmerkitsijän tehtävä on 
tunnistusmerkitä koiria jotka ovat Kennelliiton rekisterissä, tai jotka tullaan rekisteröimään Kennelliiton 
rekisteriin. 
 
Tunnistusmerkinnän (TM) avulla voidaan todeta, että kyseessä oleva koira on sama kuin 
rekisteritodistuksessa. Koiran tunnistusmerkinnän on todettu helpottavan löydettyjen koirien tunnistamista. 
Koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ylittäessään eri maiden rajoja, joten tuontikoiran tulee olla 
tunnistusmerkitty alkuperämaassaan. Kun tuontikoira rekisteröidään Suomen Kennelliittoon, tallennetaan 
tunnistusmerkintänumero sen tietoihin. Kansainvälisen käytännön mukaisesti Kennelliitolla on 
tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteri, ns. FIX-rekisteri, joka on tarkoitettu koirille, jotka eivät täytä 
Kennelliiton virallisten rekisterien vaatimuksia. 
 
Koirien tunnistusmerkintöjä voivat Kennelliiton hyväksymällä tavalla suorittaa eläinlääkärit ja Kennelliiton 
valtuuttamat tunnistusmerkitsijät. Kennelliiton tunnistusmerkitsijäkoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa 
päteviä ja vastuunsa tuntevia tunnistusmerkitsijöitä. Kennelliitto kouluttaa vuodesta 2016 eteenpäin vain 
mikrosirumerkitsijöitä. Kennelpiiri huolehtii, että sen alueella on riittävästi tunnistusmerkitsijöitä ja järjestää 
tarpeen mukaan kursseja yhteistyössä Kennelliiton kanssa.  
 
Tunnistusmerkitsijälle asetettavat vaatimukset 
 
Tunnistusmerkitsijän on täytettävä seuraavat pätevyysehdot: 

luotettavaksi tunnettu täysivaltainen henkilö, joka on myös kenneltoiminnassa tunnettu rehelliseksi ja 
vastuuntuntoiseksi. 

moitteeton toiminta kennelharrastuksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana (ei ole saanut Kennelliitolta 
kurinpidollisia seuraamuksia eikä ole rangaistu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta). 

täysi-ikäisyys 

voimassaoleva, vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kennelliitossa 

vankka koiratietämys sekä käytännön kokemus koirien käsittelystä. 

rotujärjestön ja kennelpiirin lausunto 

suoritettu kasvattajan peruskurssi 
 
Tunnistusmerkitsijäkoulutus 
 
Tunnistusmerkitsijäkoulutus koostuu neljästä osasta: 
1. Peruskurssi 
2. Harjoitusmerkintöjen suorittaminen ja tarkastaminen 
3. Tunnistusmerkitsijäksi hyväksyminen 
4. Täydennyskoulutus 
 
Peruskurssi 
 
Kurssi järjestetään kurssiohjelman mukaan ja kurssin päätteeksi pidetään kirjallinen koe. Kurssin 
hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen. 
 
Hallituksen päätöksellä tatuointioikeudet omaavalta henkilöltä ei vaadita tunnistusmerkitsijän peruskurssin 
suorittamista uudelleen, vaan hän voi suorittaa mikrosirujen harjoitusmerkinnät eläinlääkärin valvonnassa ja 
voi eläinlääkärin suosituksen saatuaan saada Kennelliiton mikrosirumerkitsijäoikeudet (hall 16.10.2008, 
11/08). 
 
Harjoitusmerkintöjen suorittaminen 
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Hyväksytysti suoritettu peruskurssi oikeuttaa harjoitusmerkintöjen suorittamiseen. Harjoitusmerkinnät ja 
niiden tarkastukset on suoritettava yhden vuoden kuluessa peruskurssin suorittamisesta. 
Harjoitusmerkinnät suoritetaan Kennelliiton hyväksymän tunnistusmerkitsijän tai eläinlääkärin valvonnassa, 
joka antaa niistä kirjalliset todistukset. Kokelaan on merkittävä vähintään 10 koiraa, ja harjoituskertoja on 
oltava vähintään kahtena eri päivänä. 
 
Harjoitusmerkintöjen tarkastus 
 
Kaikkien kokelaiden harjoitusmerkinnät on tarkastettava. 
 
Mikrosiru: Kokelaan suoritettua harjoitusmerkinnän, tarkastaa merkinnän valvonut eläinlääkäri tai merkinnän 
valvonut Kennelliiton hyväksymä tunnistusmerkitsijä mikrosirun sijainnin sekä sen luettavuuden. Tarkastus 
voidaan tehdä heti tai myöhemmin ja siitä tulee antaa kirjallinen todistus. Mikäli merkintä tarkastetaan 
myöhemmin, voidaan tarkastus sekä todistus pyytää valvojan sijaan joko laillistetulta eläinlääkäriltä tai 
Kennelliiton hyväksymältä tunnistusmerkitsijältä. 
 
Tunnistusmerkitsijäksi hyväksyminen 
 
Kokelas kokoaa lausunnot 10 merkinnästä ja niiden tarkastuksista ja toimittaa ne Kennelliiton toimistoon 
yhdessä tunnistusmerkitsijäanomuksensa kanssa. Mukaan on liitettävä valokuva tunnistusmerkitsijäkorttia 
varten sekä kopiot kasvattajan peruskurssin ja tunnistusmerkitsijän peruskurssin todistuksista.  
 
Anomuksesta tulee selvitä kokelaan nimi, yhteystiedot (sisältäen toimivan sähköpostiosoitteen), kennelpiiri, 
Kennelliiton jäsennumero sekä tunnistusmerkitsijän peruskurssin suorituspaikka ja -aika. Kokelaan on 
toimitettava edellä mainitut asiakirjat Kennelliittoon viimeistään yhden vuoden kuluessa peruskurssin 
suorittamisesta. Asiakirjat voi lähettää myös sähköisesti, jolloin niiden tulee olla skannattuja. Lähetettäessä 
asiakirjat postitse, valokuvan voi kuitenkin lähettää sähköisesti, jolloin sähköpostiviestistä tulee selvitä 
kokelaan nimi ja yhteystiedot, kurssin suoritusaika ja -paikka sekä kennelpiiri. 
 
Kennelliitto käsittelee anomuksen ja päättää oikeuksien myöntämisestä. Hyväksymisen jälkeen 
tunnistusmerkitsijälle lähetetään virallinen tunnistusmerkitsijäkortti ja annetaan henkilökohtainen 
tunnistusmerkitsijänumero, jota hän käyttää merkitessään koiria. 
 
Täydennyskoulutus 
 
Kennelpiirit järjestävät tarvittaessa täydennyskoulutustilaisuuksia, joihin kutsutaan hyväksyttyjä 
tunnistusmerkitsijöitä. 
 
Oikeuksien voimassaolo 
 
Tunnistusmerkitsijän henkilökortti on voimassa neljä vuotta hyväksymisvuosi mukaan lukien. 
Tunnistusmerkitsijän tulee itse huolehtia kortin uusimisesta. Henkilökortti uusitaan lähettämällä vanhentunut 
kortti Kennelliittoon. Jos merkitsijä haluaa seuraavaan korttiinsa uuden kuvan, tulee kuva lähettää 
sähköpostitse tai vanhan kortin mukana. 
 
Tunnistusmerkitsijäoikeudet päättyvät seuraavissa tapauksissa välittömästi: 

tunnistusmerkitsijä ilmoittaa kirjallisesti haluavansa luopua tunnistusmerkitsijäoikeuksistaan. 

tunnistusmerkitsijä ei ole neljään peräkkäiseen kalenterivuoteen hyväksymisvuosi mukaan lukien 
merkinnyt koiria.  

tunnistusmerkitsijälle annetaan kurinpidollinen seuraamus. 

tunnistusmerkitsijä eroaa tai erotetaan Kennelliitosta. 
 
Kennelliitto voi poistaa tunnistusmerkitsijäoikeudet seuraavissa tapauksissa: 

tunnistusmerkitsijä on toistuvasti kieltäytynyt tunnistusmerkitsemästä muita kuin omia tai kasvattamiansa 
koiria. 

tunnistusmerkitsijä ei enää täytä tunnistusmerkitsijälle asetettavia vaatimuksia. 
 
Jos tunnistusmerkitsijä haluaa oikeuksien päättymisen jälkeen jatkaa tunnistusmerkitsijänä, tulee hänen 
anoa kirjallisesti tunnistusmerkitsijäoikeuksia. Anomus käsitellään Kennelliitossa tapauskohtaisesti. 
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Tunnistusmerkitsijänä toimiminen 
 
Tunnistusmerkitsijän on välittömästi toimitettava Kennelliittoon tiedot mikrosiruttamistaan sekä 
tatuoimistaan koirista Omakoira-palvelun kautta tai siihen tarkoitetuilla lomakkeilla. Kasvattajan rekisteröityä 
pentue sähköisesti, huolehtii tunnistusmerkitsijä tunnistusmerkitsemiensä pentujen tunnistusmerkintätietojen 
tallentamisesta sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta Kennelliittoon. 
 
Tunnistusmerkitsijän on pidettävä huolellisesti kirjaa merkitsemistään koirista niin, että hän voi tarpeen tullen 
esittää kaikista tarkat tiedot. Tietoja täytyy säilyttää vähintään viisi vuotta. Tunnistusmerkitsijän on 
noudatettava työssään koulutuksessa annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
 
Tunnistusmerkitsijän on pyydettäessä merkittävä kaiken rotuisia koiria. 
 
Mikäli tunnistusmerkitsijä havaitsee, että koirien olosuhteissa tai hoidossa on puutteita, on hän velvollinen 
ilmoittamaan asiasta kennelneuvojalle, Kennelliiton toimistoon tai eläinsuojeluviranomaiselle. 
 
Tunnistusmerkitsijän yhteystiedot ovat julkisesti esillä Kennelliiton kotisivuilla kennelpiireittäin. 
Tunnistusmerkitsijän tulee ilmoittaa välittömästi muuttuneista yhteystiedoista Kennelliittoon. Koska 
Kennelliiton pääasiallinen tiedotuskanava tunnistusmerkitsijöille on sähköposti, tulee tunnistusmerkitsijän 
huolehtia sähköpostiosoitteensa ajan tasalla olemisesta. Tunnistusmerkitsijän tulee aktiivisesti seurata 
Kennelliiton tiedotusta, jotta osaa neuvoa tunnistusmerkittävien pentujen kasvattajia ja koirien omistajia.  


