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Omistajailmoituksen- ja muutoksen tekeminen Omakoira-palvelussa
Omistajailmoituksen tekee usein pennun ostaja. Jos koira myöhemmin myydään, tehdään omistajamuutos.
Koiran omistajailmoituksella tarkoitetaan koiran ensimmäisen omistajan/omistajien merkitsemistä.
Omistajamuutoksesta puhutaan silloin, jos sama koira myydään myöhemmin uudelle omistajalle/omistajille.
Omistajailmoitus on maksuton, mutta omistajamuutokset ovat maksullisia (Kts. hinnasto).
Omistajailmoituksen voi tehdä kätevästi sähköisessä Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksella.
Omakoira-mobiilisovelluksessa voi tehdä omistajailmoituksen vain silloin, kun koiralle merkitään yksi omistaja.
Jos koiralle tulee useampi omistaja, ilmoitus tulee tehdä Omakoira-palvelussa.
Omistajailmoituksen- ja muutoksen tekemiseen tarvitaan kertakäyttöinen valtuutusavain
Omistajailmoituksen/-muutoksen voi tehdä vain henkilö, josta tulee koiran uusi omistaja. Ilmoituksen ja
muutoksen tekemiseen tarvitaan kertakäyttöinen valtuutusavain, joka vaihtuu aina omistajan vaihtuessa. Koiran
ensimmäinen omistaja löytää valtuutusavaimen koiran rekisteritodistuksen liitteenä olevasta
omistajailmoitusosasta. (ks. kuva)

Jos koira siirtyy ensimmäiseltä omistajalta eteenpäin, valtuutusavain löytyy edellisen omistajan Omakoirapalvelusta kyseisen koiran kohdalta (ks. kuva) tai edellisen omistajan omistajatodistuksesta.
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Ilmoituksen/muutoksen tekeminen Omakoira-palvelussa
Omistajailmoituksen tai -muutoksen pääset tekemään Omakoira-palvelussa klikkaamalla ylävalikosta Koirat ja
sivuvalikosta Omistajailmoitus. Tämän jälkeen syötä kenttään koiran rekisterinumero, jonka omistajaksi
ilmoittaudut.

Näkyviin tulee kyseisen koiran tiedot (rotu, sukupuoli ja syntymäaika) sekä kenttä, johon sinun tulee kirjoittaa
saamasi valtuutusavain. Paina sen jälkeen Jatka-painiketta.
Huom! Jos olet tekemässä omistajamuutosta ja entisiä omistajia on useampi, tarvitset valtuutusavaimen
jokaiselta entiseltä omistajalta. Jos ei ole mahdollista saada kaikilta entisiltä omistajilta valtuutusavainta, niin
omistajamuutosta ei voi tehdä Omakoira-palvelun kautta, vaan se tehdään kirjallisesti.

Valtuutusavaimen kirjoittamisen jälkeen avautuu valikko, johon merkitään, kuinka monta omistajaa koiralle
tulee. Jos koiralle tulee enemmän kuin yksi omistaja, muut omistajat tekevät sinun jälkeesi
omistajailmoituksen/-muutoksen omilla Omakoira-sivuillaan samaa valtuutusavainta käyttäen.
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Ilmoita valikossa myös haluatko omistajatodistuksen Sähköisesti vai Myös postitse. Valitse tämän jälkeen
Vahvista. Jos kyseessä on omistajamuutos, vahvistuksen jälkeen sinut ohjataan verkkopankkiin maksamaan
muutosilmoitus. Palvelu ohjaa sinut automaattiseesti eteenpäin.
Mitä jos ei ole Omakoira-palvelun tai mobiilisovelluksen käyttäjä?
Omistajailmoituksen voi myös tehdä lähettämällä rekisteritodistuksen omistajailmoitusosan siinä mainittuun
postiosoitteeseen tai täyttämällä valmiin omistajailmoituslomakkeen liittäen mukaan kopion koiran
rekisterikirjasta tai kauppakirjasta.
Omistajamuutoksen voi tehdä myös omistajamuutoskortin tai luovuttajan/luovuttajien allekirjoittaman
omistajamuutosilmoituslomakkeen, kauppakirjan tai muun omistusoikeuden kiistattomasti osoittavan asiakirjan
perusteella postitse.

