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Omakoira-ohje laboratorioille, DNA-tutkimus
Yleistä
Laboratorio kirjaa lausunnon sähköisesti osoitteessa: https://omakoira.kennelliitto.fi/koirat/frmDNALogin.aspx
Englanninkielinen versio https://omakoira.kennelliitto.fi/koirat/frmDNALogin.aspx?Lang=ENG
Jos näyte otetaan suoraan laboratoriossa, pitää ensin kirjata lähete DNA-lähete -välilehdellä ja sittenlausunto
DNA-lausunto -välilehdellä.

1. Lausunnon antaminen lähetteellä tulleelle tutkimukselle
Hae koira rekisterinumerolla tai tunnistusmerkinnällä. Koiran tiedot tulevat näytölle.
Huom! Mikäli lähetettä ei löydy, ota yhteyttä omistajaan. Jos omistaja ei ole tehnyt ennakkolähetettäEIKÄ
näytteenottaja ole tehnyt lähetettä sähköisesti ei tulosta voi tallentaa sähköisesti.
Tallenna lausuntopäivä, lausunnon tulos sekä kirjoita mahdolliset huomiot (näkyvät Kennelliitolle)ja paina
Jatka -painiketta
Jos lausunnon tulos on ”Lausuntoa ei voi antaa”, muodostuu koiralle automaattisesti uusi lähete. Olethan
yhteydessä omistajaan tai näytteenottajaan asiasta.

Olethan yhteydessä omistajaan tai näytteenottajaan asiasta.

Hyväksy -painiketta. Saat vielä kuittauksen ”DNA-lausunto tallennettu”. Valmista tuli.
DNA-lausunto -välilehdellä näkyvät laboratorion lausumat lausunnot yhden kuukauden ajan.
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Tarkista tiedot. Jos tiedoissa on korjattavaa, napsauta Korjaa-painiketta. Jos kaikki on kunnossa, napsauta
Hyväksy-painiketta. Saat vielä kuittauksen ”DNA-lausunto on tallennettu”. Valmista tuli.
Dna-lausunto -välilehdellä näkyvät laboratorion lausumat lausunnot yhden kuukauden ajan.

2. Laboratorion edustaja kirjaa tiedot tulosten antajan puolesta
Mikäli laboratoriossa määrätty henkilö kirjaa tulosten antajien puolesta tulokset, hän saa omattunnukset
omakoira-palveluun.
Hae lähetteen tiedot koiran rekisterinumerolla tai tunnistusmerkinnällä. Valitse lausuntopäivä sekä tuloksen
antajan nimi. Listassa näkyvät henkilöt, joille on annettulaboratorio-oikeus kyseiseen laboratorioon.
Laboratorion huomiot -kenttään kirjoitettu teksti näkyy vain Kennelliitolle. Paina lopuksi Jatka -painiketta.
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Tarkista tiedot ja klikkaa Hyväksy -painiketta. Saat ilmoituksen ”DNA-lausunto tallennettu”. Klikkaa lopuksi Palaa
takaisin -painiketta.

3. Laboratorio ottaa itse näytteen (ja omistaja on tehnyt ennakkoon lähetteen)
Saat näytölle omistajan tiedot (jos hän on luovuttanut yhteystiedot) sekä tehtävän tutkimuksen tiedot
Tarkasta tunnistusmerkintä. Valitse sen jälkeen laboratorio ja valitse näytteen tyyppi sekä kirjoita mahdolliset

huomiot (näkyvät Kennelliitolle). Laita ruksi kohtaan ”Lähete on valmis” ja napsauta lopuksi Tallenna-painiketta.

Lähetteen tekemisen jälkeen, siirry DNA-lausunto-välilehdelle, hae koira uudelleen ja tallenna tulos.

4. Laboratorio ottaa itse näytteen (eikä omistaja ole tehnyt lähetettä)
Hae koira rekisterinumerolla tai tunnistusmerkinnällä DNA-lähete -välilehdellä. Valitse tehtävä tutkimus ja
napsauta ”Uusi lähete -painiketta”
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Tarkasta tunnistusmerkintä, valitse näytteenottopäivä ja kirjoita vastaanottajan tiedot. Napsauta Tallenna painiketta.

Tallennuksen jälkeen tulostetaan Omistajan suostumuslomake napsauttamalla ”Tulosta suostumus”-painiketta.
Kun olet tulostanut lomakkeen, napauta ”Suostumus allekirjoitettu, jatka”-painiketta.
Allekirjoitettu suostumuslomake säilytetään näytteenottajalla 90 päivää.

1

2

5 (5)

Saat nyt näytteenoton tiedot näytölle:
Valitse laboratorio ja valitse näytteen tyyppi sekä kirjoita mahdolliset huomiot (näkyvät
Kennelliitolle). Kun lähete on valmis, laita ruksi kohtaan ”Lähete on valmis” ja napsauta lopuksi
Tallenna-painiketta

Lähetteen tekemisen jälkeen, siirry DNA-lausunto-välilehdelle, hae koira uudelleen ja tallenna tulos.

