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Eläinlääkärin, klinikan ja ylläpitäjän rekisteröityminen
Omakoira-palvelun käyttäjäksi
Jokaisella eläinlääkärillä ja Kennelliiton jäsenellä on automaattisesti käyttöoikeus Omakoira-palveluun, mutta
palvelun käyttöönotto vaatii aina rekisteröitymisen. Tarvittaessa myös muu henkilökunta, joka ei ole Kennelliiton
jäsen, pääsee käyttämään Omakoira-palvelua eläinlääkäriasemalla.
Eläinlääkäriaseman Omakoira-tunnukset / klinikkatunnukset
Eläinlääkäriasemaan liittyvien yhteystietojen ylläpitämiseen tarvitaan ns. admin-tunnus, jonka
eläinlääkäriaseman vastuuhenkilö voi tilata osoitteesta omakoira@kennelliito.fi.
Tunnuksen avulla vastuuhenkilö voi päivittää klinikan tietoja, lisätä sinne henkilöstöä ja antaa henkilöstölle
erilaisia pätevyyksiä. Vastuuhenkilö voi myös antaa ylläpitäjäoikeuksia muille klinikan työntekijöille, jotka voivat
tämän jälkeen ylläpitää eläinlääkäriaseman tietoja ja tehdä kirjauksia eläinlääkäreiden puolesta.
Eläinlääkärin rekisteröitymistavat
Omakoira-palvelun käyttö ei edellytä eläinlääkäriltä Kennelliiton jäsenyyttä. Eläinlääkärit pääsevät
rekisteröitymään ja kirjautumaan Omakoira-palveluun sivulta: https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu

Jos eläinlääkäri on Kennelliiton jäsen, palvelun käyttäjäksi rekisteröidytään ensimmäisen kirjautumiskerran
yhteydessä omalla Kennelliiton jäsennumerolla eli klikkaamalla kohtaa ”Jäsenen rekisteröityminen”. Avautuvaan
valikkoon täytetään jäsennumero, sähköpostiosoite ja syntymäpäivä sekä tunnistaudutaan omilla
verkkopankkitunnuksilla.

Jos eläinlääkäri ei ole Kennelliiton jäsen, Omakoira-palveluun käyttäjäksi rekisteröidytään klikkaamalla kohtaa
”Eläinlääkärien rekisteröityminen”. Avautuvaan valikkoon täytetään eläinlääkärinumero, sähköpostiosoite ja
syntymäpäivä sekä tunnistaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Rekisteröitymisen ja kirjautumisen jälkeen eläinlääkärin tulisi nähdä ”Eläinlääkäri”-välilehti omilla Omakoirasivuillaan.

Muun henkilöstön rekisteröitymistavat
Eläinlääkäriasemalla myös muu henkilöstö kuin eläinlääkärit pystyvät päivittämään klinikan ja henkilöstön tietoja
sekä tekemään kirjauksia eläinlääkäreiden puolesta ylläpitäjän roolissa. Ylläpitäjän pätevyyden henkilölle voi
antaa joko vastuuhenkilö tai toinen ylläpitäjä.
Myös muun henkilöstön tulee ensin rekisteröityä Omakoira-palvelun käyttäjäksi. Jos henkilö on Kennelliiton
jäsen, rekisteröidytään palvelun käyttäjäksi kohdasta ”Jäsenen rekisteröityminen” Omakoira-palvelun
sivulta: https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu
Jos valtuutuksen saaja ei ole Kennelliiton jäsen, valtuutuksen saaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen ja
käyttäjätunnuksen sen jälkeen, kun eläinlääkäriaseman vastuuhenkilö on antanut hänelle ylläpitäjän oikeudet.
Tämän jälkeen valtuutuksen saaja voi rekisteröityä Omakoira-palvelun käyttäjäksi. Jos valtuutuksen saaja ei
saa sähköpostivahvistusviestiä rekisteröitymisen jälkeen, siitä tulee laittaa sähköpostia
osoitteeseen omakoira@kennelliitto.fi ja kertoa viestissä, missä klinikalla henkilö työskentelee.
Omakoira-palveluun kirjautumisen jälkeen ylläpitäjä näkee näkymässään sekä Eläinlääkäriasema- että
Yhteisötiedot-välilehdet.

Ellei Eläinlääkäriasema-välilehteä näyt palveluun kirjautuessa, asiasta tulee ilmoittaa
osoitteeseen omakoira@kennelliitto.fi ja kertoa samalla klinikka, jossa työskennellään.

