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Rekisteröimättömän/monirotuisen koiran ilmoittaminen
tunnistusmerkintärekisteriin (Fix-rekisteri)
Myös monirotuinen koira on aina syytä tunnistusmerkitä ja rekisteröidä. Monirotuisen koiran voi ilmoittaa
Suomen Kennelliitoon tunnistusmerkintärekisteriin eli niin sanottuun FIX-rekisteriin.
Koiran tunnistusmerkitseminen ja rekisteröiminen mahdollistaa nopean tunnistamisen katoamis- tai
onnettomuustilanteissa. Rekisteröity monirotuinen koira voi myös osallistua moniin virallisiin kokeisiin ja
kilpailuihin kuten agility- ja toko-kilpailuihin. Koiralle laitettavassa mikrosirussa on numerosarja, joka
yhdistetään koiran omistajan tietoihin, kun koira on rekisteröity Kennelliiton järjestelmään. Ilman rekisteröintiä
koiraa ei voida pelkän mikrosirunumeron perusteella yhdistää oikeaan omistajaan.
Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran voi ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintärekisteriin Omakoirapalvelun kautta. Tämä on mahdollista sekä jäsenille, että niille, jotka eivät ole Kennelliiton jäseniä.
Fix-rekisteröinnin hintatiedot löydät Kennelliiton verkkosivuilla olevasta hinnastosta;
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/hinnasto

Kirjaudu Omakoira-palveluun ja valitse ylävalikosta ”Koirat” ja sen jälkeen vasemmasta valikosta ”FIX-koirat”.
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Täytä koirasi tiedot mahdollisimman täydellisesti ohjeen mukaan. Valitse lopuksi ”Maksa verkkopankissa” ja
suorita maksu valitsemassasi maksulaitoksessa. Onnistuneen maksusuorituksen jälkeen tiedot tallentuvat
järjestelmään ja saat koiralle tunnistenumeron, joka näkyy Omakoira-palvelussasi FIX-koirat sivulla.

Vie tämän jälkeen koirasi tunnistusmerkittäväksi joko eläinlääkäriin tai Kennelliiton pätevöimälle viralliselle
tunnistusmerkitsijälle. Kennelliiton verkkosivuilta löytyy hakutoiminto Suomen tunnistusmerkitsijöistä, josta voit
hakea tunnistusmerkitsijää tietyn Kennelpiirin alueelta:
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/tunnistusmerkitsijat
Vain Kennelliiton pätevöimä tunnistusmerkitsijä tai eläinlääkäri voi suorittaa tunnistusmerkitsemisen sekä
tunnistusmerkintätiedon tallentamisen Omakoira-palveluun.
Ota tunnistusmerkitsijälle mukaan saamasi tunnistenumero, koska tämän avulla mikrosiru yhdistyy oikean
koiran tietoihin. Eläinlääkäri tai tunnistusmerkitsijä tallentaa koiran tunnistetiedot Omakoira-palvelun kautta.
Kun tiedot on koiralle tallennettu, saat automaattisesti postitse kotiisi koiran tunnistekirjan sekä lisäksi
omistajatodistuksen sähköpostiisi.
Kun koiralle on tallennettu mikrosirutieto, niin koiran tiedot siirtyy Omakoira-palvelussa ”Koirat” -välilehden
alle, eikä näy enää sen jälkeen FIX-koirat -sivulla. Siellä näkyvät vain kesken olevat rekisteröinnit. ”Koirat” sivulta pääset myös tulostamaan omistajatodistuksen jälkeenpäin klikkaamalla koiran nimeä, jonka
omistajatodistuksen haluat tulostaa. Oikeasta alareunasta löytyy linkki ”Tulosta omistajatodistus”.
Huom! Voit lisätä vain yhden FIX-koiran kerrallaan. Kun koiran tiedot on käsitelty Kennelliitossa, voit lisätä
mahdollisen seuraavan koirasi.
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Jos koiralla on jo mikrosiru, niin toimi seuraavasti:
Jos koiralle on laitettu mikrosiru jo aiemmin, mutta sitä ei ole vielä rekisteröity Suomen Kennelliiton
tunnistusmerkintärekisteriin, niin liitä todistus tunnistusmerkinnästä Omakoira-palveluun rekisteröinnin
liitteeksi. (Voit ottaa esim. valokuvan todistuksesta tai skannata sen liitteeksi.) Tunnistusmerkintätieto
tallennetaan tällöin Kennelliiton rekisteröintiosastolla ja tallentamisen jälkeen saat postitse tunnistekirjan sekä
omistajatodistuksen sähköpostiisi.

