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Pentueilmoituksen tekeminen ja pentujen lisääminen Kennelliiton
pentulistalle
Yleistä
Pentueilmoitus eli pentujen tietojen ilmoittaminen rekisteriin tehdään neljän kuukauden sisällä niiden
syntymästä. Kasvattaja ilmoittaa kaikki pennut rekisteriin samanaikaisesti ennen niiden
tunnistusmerkintää eli sirutusta. Ilmoitus on tulostettava mukaan, kun pennut viedään
tunnistusmerkittäväksi.
Pentueilmoituksen yhteydessä kasvattaja voi halutessaan lisätä pennut Kennelliiton pentulistalle ja
hakea pennuille ilmaisen Agria pennun henkivakuutuksen.
Pentueilmoituksen tekeminen Omakoira-palvelun kautta nopeuttaa pentujen rekisteripapereiden
saamista.
Pentueilmoituksen hinta löytyy Kennelliiton hinnastosta:
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/hinnasto
Huomioitavat asiat ennen pentueilmoitusta
Pentueilmoitukseen tarvitaan astutussopimus. Se voidaan tehdä Omakoira-palvelussa tai
Kennelliittoon lähetetyllä kirjallisella lomakkeella https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/202103/SKL_sopimus_koiran_astutuksesta_2021_04_01_fill.pdf
Astutussopimuksen tekeminen Omakoirassa nopeuttaa käsittelyä, mutta vaatii,että uroksen omistaja
on Kennelliiton jäsen ja rekisteröitynyt Omakoira-palvelun käyttäjäksi. Jos omistajia on useampia,
tulee jokaisen hyväksyä pentue omalta osaltaan. Uroksen omistajat, jotka eivätole jäseniä joutuvat
tekemään astutussopimuksen kirjallisella lomakkeella.
Jos pentueen kasvattaja ei ole nartun omistaja, nartun omistajan/omistajien tulee tehdä
jalostusoikeuden luovutus joko sähköisesti Omakoira-palvelussa tai lähettämällä täytetty
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Jalostusoikeuden luovutussopimus https://www.kennelliitto.fi/sopimus-jalostusoikeuden-kaytostataytettava Kennelliittoon. Jos luovutussopimusta ei tehdä Omakoira-palvelun kautta, sekannattaa
tehdä hyvissä ajoissa, koska käsittelyyn voi mennä aikaa. Vasta jalostusoikeuden luovutuksen
jälkeen kasvattaja voi aloittaa pentueen rekisteröinnin eli pentueilmoituksen tekemisenOmakoirapalvelussa.
Pentueilmoituksen tekeminen
Pentueilmoitus tehdään valitsemalla ylävalikosta ”Koirat” ja vasemmasta sivuvalikosta ”Pentueet”.
Aloita ilmoituksen tekeminen tutustumalla Koirarekisteriohjeeseen ja rastittamalla sen jälkeen kohta
”Olen tutustunut voimassa olevaan Koirarekisteriohjeeseen”.
Valitse emä pudotusvalikosta ▼. Jos emä ei ole jalostusikäinen, se ei näy listalla. Jos emä on
tuontikoira, koiran tiedot tulevat näkyville valikkoon vasta sitten, kun tuontirekisteröinti on
valmistunut. (Tuontirekisteröinnin voi tehdä myös Omakoira-palvelussa.)
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Emän tietojen kirjaamisen jälkeen, kirjoita oikealla olevaan kenttään uroksen rekisterinumero. Tämän
jälkeen näyttöön ilmestyy uusi kenttä, johon voit tallentaa uroksen omistajan/omistajien sukunimen ja
Kennelliiton jäsennumeron. Jos uroksen omistaja ei ole Kennelliiton jäsen tai ei jostain syystä käytä
Omakoirapalvelua, laita ruksi kohtaan ”Hyväksyminen toimitetaan erikseen postitse tai
pentueilmoituksen liitteenä”.

Jos pentueen isä on ulkomainen uros, voit syöttää uroksen perustiedot ja sukupuun itse Omakoirapalvelun kautta tai lähettää tarvittavat tiedot pentueilmoituksen liitteenä tai postitse
rekisteröintiosastolle. Jos ulkomaisella uroksella on jo Suomessa aikaisempi pentue, tiedot on jo
tallennettu Kennelliiton järjestelmiin. Jos isä on Suomeen tuotu tuontikoira, uroksen omistajan tekee
siitä tuontirekisteröinnin joko kirjallisella lomakkeella tai Omakoira-palvelussa.
Kun olet tallentanut pentueilmoitukseen emän ja isän, täytä vielä astutuspäivä, astutustyyppi,
synnytystapa, pentujen syntymäaika sekä perustiedot pentueesta.
Tämän jälkeen sinulta kysytään vielä:
A) ”Haluan maksaa pentuerekisteröinnin verkkomaksuna, kun pentue on hyväksytty”. Rastita
tämä kohta, jos haluat maksaa rekisteröintimaksut Omakoira-palvelussa rekisteröinnin
valmistuttua.
B) ”Vakuutan olevani rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsen.” Rastita tämä, jos olet jäsen.
Rotuyhdistyksen jäsenyys vaikuttaa rekisteröinnin maksuluokkaan.
C) ”Koko pentue EJ-rekisteriin”. Rastita tämä, jos jostain syystä pentue ei esimerkiksi täytä FIrekisteröinnin ehtoja, eikä niitä aikuisena voi käyttää tämän vuoksi jalostuksessa.
D) Haluan ilmaisen Agria pennun henkivakuutuksen (voimassa viiden viikon ikäisestä
luovutusikään saakka, enintään kuitenkin 12 viikon ikään saakka).” Jos rastitat tämän, sinun
pitää hyväksyä myös kohta ”Hyväksyn nimi- ja yhteystietojeni luovuttamisen Agria
Eläinvakuutukselle yhteydenottoa varten.”
Kun olen täyttänyt kaikki kentät, klikkaa ”Jatka”-painiketta. Järjestelmä tekee automaattisesti
tarkastukset mm. koiran omistajista. Jos tiedot eivät täsmää tai on puutteita, niin saat siitä ilmoituksen
”Jatka”-painikkeen alle.
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Tämän jälkeen täytä pennuista pyydetyt tiedot mahdollisimman tarkasti. Jos merkitset yksittäisen
pennun EJ-rekisteriin, selvitä syy tähän alasvetovalikosta ”EJ-rekisteröinnin selite ▼”. EJ-rekisteriin
merkitään pennut, joita ei aikuisena voi syystä tai toisesta käyttää jalostuksessa.

Kun olet syöttänyt pentujen tiedot, klikkaa sivun alareunassa olevaa ”Tallenna”-painiketta. Tämän
jälkeen näytölle tulee yhteenveto. Tulosta yhteenveto pentueilmoituksesta kahtena kappaleena ja
käytä pennut tunnistusmerkittävänä.
Huom! Jos toimitat pentueeseen liittyviä lisätietoja postitse, liitä mukaan pentueilmoituksen numero.
Uroksen omistajan hyväksyntä eli astutussopimus
Voit pyytää uroksen omistajalta kuittauksen astutussopimukseen heti, kun pentueilmoitus on
tallennettu. Kun uroksen omistaja kirjautuu omille Omakoira-sivuilleen, hänellä näkyy automaattisesti
kohta ”Hyväksymiset”. Sieltä löytyy pentue, jossa hänen urostaan on käytetty eli hänen ei tarvitse
tehdä muuta kuin hyväksyä astutus.
Jos uroksella on useampi omistaja, jokainen omistaja käy antamassa hyväksyntänsä omilla Omakoirasivuillaan. Jos kaikki heistä eivät ole Kennelliiton jäseniä, astutustodistus toimitetaan postitse tai
pentueilmoituksen liitteeksi tallennettuna.
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Pentueilmoituksen liitteet
-

Voit lisätä pentueilmoitukseen liittyviä liitteitä suoraan Omakoira-palvelun kautta, jos sinulla on
mahdollisuus tallentaa (skannata tai valokuvata) liite koneellesi.
Klikkaa ”Selaa”-painiketta ja hae koneeltasi haluamasi liite pentueilmoituksen liitteeksi. Valitse
liitetiedoston tyyppi ja klikkaa ”Liitä”-painiketta, jolloin liite siirtyy Kennelliiton järjestelmään.
Huomioithan, että liite saa olla kooltaan korkeintaan 4 Mt ja sen pitää olla pdf-, txt-, jpg-, tif- tai
png-tiedostomuodossa.

Kennelliiton pentulista
Kun pentujen tiedot on tallennettu, voit liittää pentuja Kennelliiton pentulistalle, josta pennunostajat
voivat etsiä pentuja. Vain kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat saavat laittaa
pentueensa listalle. Rastittamalla kohdan ”Haluan liittää tämän pentueen Suomen Kennelliiton
pentulistaan…”, pääset täyttämään myynti-ilmoituksen tarkempia tietoja. Rotuyhdistys voi
halutessaan puoltaa jalostussuosituksen täyttävää pentuetta.

Huomioithan, että pentujen nimet ja sukupuolet tulee olla tallennettuna, jotta pennut näkyvät
pentulistassa. Voit merkitä myös vain osan pentueesta listalle, laittamalla rastin kohtaan
”Pentulistassa” haluamasi pennun/pentujen kohdalle. Hinta-, Luovutus- ja Poistuu välityksestä –
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kentät ovat pakollisia. Mikäli pentueessa on erihintaisia pentuja, voit merkitä ne pentukohtaisesti
lisätiedot-kenttään.
Kun olet tehnyt muutokset, tallenna sivu.
Oletuksena pennut ovat pentulistalla 3 kk syntymästä lähtien. Halutessasi voit pitää pentuja listalla
kauemminkin, kuitenkin enintään 6 kuukautta.
Pentu/pennut poistuvat pentulistalta kolmella tapaa:
-

sen päivän mukaan, minkä olet merkinnyt ”poistuu välityksestä”-päiväksi
kun pennusta on tehty omistajailmoitus (pennun ostaja tekee tämän)
kun otat rastin pois pentueilmoituksesta kyseiseltä pennulta ”Pentulistassa”-kohdasta

Pentueilmoituksen käsittely Kennelliitossa
Kun kaikki sähköisenä tulevat kuittaukset on tehty ja eläinlääkäri/tunnistusmerkitsijä on tallentanut
tunnistusmerkinnät pentujen tietoihin, voit lähettää pentueilmoituksen Kennelliiton käsittelyyn.
Pentueilmoituksesta ei saa puuttua tässä vaiheessa enää mitään sähköisesti lisättävää, ainoastaan
postitse toimitettavat asiakirjat.
Rastita kohta ”Pentueilmoitus on valmis käsiteltäväksi Kennelliitossa” ja sen jälkeen Tallenna.

Pentueilmoituksen käsittely Kennelliitossa alkaa vasta, kun edellä mainittu kohta on rastittuna - siihen
saakka voit täydentää tietoja.
Pentueilmoitusta voi muokata niin kauan, kunnes se otetaan Kennelliitossa käsittelyyn.
Pentueilmoituksen tila muuttuu tällöin tilaksi ”Näytä”. Tämän jälkeen kasvattaja voi muuttaa vain
tietoja siitä, näytetäänkö jonkin pennun tiedot pentulistalla vai ei.
Postitse toimitettavien todistusten liitteeksi on laitettava saate siitä, että pentueilmoitus on tehty
Omakoira-palvelun kautta. Omakoirassa tehdyt pentueilmoitukset käsitellään heti, kun tarvittavat
liitteet ovat saapuneet Kennelliittoon.
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Rekisteröinnin valmistuminen ja maksu
Kun pentueen rekisteröinti Kennelliitossa on valmis, lähtee kasvattajalle automaattisesti sähköpostiin
ilmoitus siitä, että rekisteröinti on valmistunut ja pentueen voi käydä maksamassa Omakoirapalvelussa verkkomaksuna.
Koirarekisterimaksut voi edelleen maksaa myös e-laskulla tai kotiin postitetulla laskulla.
Verkkomaksupainikkeen käyttö on kuitenkin nopein tapa saada asiakirjat, sillä asiakirjat postitetaan
sen jälkeen, kun ne on maksettu. Omakoira-palvelussa verkkomaksunapilla maksetut maksut näkyvät
Kennelliitossa heti, kun taas verkkopankissa "tavallisesti" maksetut laskut kirjautuvat näkyviin kahden
– kolmen arkipäivän jälkeen.
Tässä vielä pikaohje pentueilmoituksen tekemiseen:
1. Nartun omistaja(t) voi(vat) tehdä jalostusoikeuden luovutuksen joko sähköisesti Omakoirapalvelussa tai lähettämällä asianomaisen lomakkeen Kennelliittoon, jossa se kirjataan nartun
tietoihin. Kun luovutus on kirjattu tai tehty sähköisesti, voi kasvattaja aloittaa pentueen
rekisteröinnin.
2. Sähköinen pentuerekisteröinti tehdään Omakoira-palvelussa Koirat-välilehdellä kohdassa
Pentueilmoitus. Tallenna pentueen perustiedot ja pentujen tiedot. Jos esimerkiksi uroksen
omistajan on tarkoitus hyväksyä pentue sähköisesti, syötä sekä hänen jäsennumeronsa että
nimensä kyseiseen kohtaan.
3. Tulosta pentueilmoitus Omakoira-palvelusta kahtena kappaleena ja käytä pennut
tunnistusmerkittävinä. Jos tunnistusmerkitsijä tallentaa merkinnät sähköisesti, on sirutarrat
liimattava myös pentueilmoitukseen. Jos tunnistusmerkitsijä ei tee sähköistä tallennusta, tulee
sirutarrat liimata molempiin pentueilmoituskappaleisiin ja tehdä siihen normaalit merkinnät
päivämäärineen ja allekirjoituksineen. Tunnistusmerkitsijä voi myös ottaa itselleen esimerkiksi
valokopion omaan arkistoonsa pentueilmoituksesta, johon merkinnät on jo tehty.
4. Merkitse ne pennut, joiden tiedot haluat Kennelliiton pentulistalle.
5. Tarkista, että kaikki tarvittavat tiedot ja hyväksynnät on tallennettu, ja laita ruksi kohtaan
”Pentueilmoitus on valmis käsiteltäväksi Kennelliitossa”.
6.

Jos lähetät postitse täydennyksiä, merkitse selvästi, että kyseessä on sähköisen Omakoirapentueilmoituksen täydennys ja pentueen numero.

