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Omistajailmoituksen- ja muutoksen tekeminen Omakoira-palvelussa
Omistajailmoitus tehdään silloin, kun koira – usein pentu – saa ensimmäistä kertaa itselleen yhden tai useamman
omistajan. Sen tekeminen on maksutonta. Jos koira myöhemmin vaihtaa omistajaa, tehdään omistajanmuutos. Sen
tekeminen on maksullista. (Kts. hinnasto).

Jos kasvattaja tekee omistajailmoituksen, pennunostajan täytyy käydä hyväksymässä se
Huhtikuussa 2022 tehdyn järjestelmämuutoksen jälkeen kasvattaja on voinut tehdä omistajailmoituksen
pennunostajan puolesta. Siinä tapauksessa pennunostajan täytyy kuitenkin käydä hyväksymässä ilmoitus.
Jos kasvattaja on tehnyt omistajailmoituksen ostajan puolesta, pennunomistajalle lähtee siitä sähköposti
osoitteesta noreply@kennelliitto.fi otsikolla ”Omakoirassa on hyväksymistä odottava omistajailmoitus”.
Hyväksymispyyntö on voimassa 30 vuorokautta, minkä sisällä pennunostajan tulee käydä hyväksymässä
ilmoitus.
Huom! Jos omistajaksi tulee alaikäinen, jolla ei ole pankkitunnuksia, hyväksymispyyntö lähtee alaikäisen
huoltajalle.

Klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä pääset Omakoira-palvelun ”Koirat”-valikkoon.

Omistajuuden siirron voi hyväksyä klikkaamalla ”Hyväksy”.
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Jos koiranostaja tekee itse omistajailmoituksen tai -muutoksen, siihen tarvitaan kertakäyttöistä
valtuutusavainta
Jos omistajailmoitusta ei tehdä edellä mainitun kasvattajan tekemän ilmoituksen kautta, koiranostaja pääsee
tekemään sen myös itse Omakoira-palvelun ”Omistajailmoitus”-sivulla. Myös omistajamuutokset tehdään
samassa paikassa. https://www.kennelliitto.fi/omistajailmoitus
Omistajailmoituksen ja -muutoksen tekemiseen tarvitaan kertakäyttöistä valtuutusavainta, joka vaihtuu aina
omistajan vaihtuessa. Koiran ensimmäinen omistaja löytää valtuutusavaimen koiran rekisteritodistuksen liitteenä
olevasta omistajailmoitusosasta.
Jos koira siirtyy ensimmäiseltä omistajalta eteenpäin, koiran edellinen omistaja toimittaa valtuutusavaimen
koiranostajalle. Koiran edellinen omistaja löytää sen Omakoira-palvelun Koirat-välilehdeltä kyseisen koiran kohdalta
tai tulostamastaan omistajatodistuksesta.

Jos koiralla on useampi entinen omistaja, valtuutusavain tarvitaan kaikilta omistajilta. Jos kaikki omistajat eivät
pysty toimittamaan avaimia, omistajanmuutos tulee tehdä kirjallisesti käyttämällä seuraavaa lomaketta:
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/omistajailmoitus-tai-muutos-0

Ilmoituksen/muutoksen tekeminen Omakoira-palvelussa
Omistajailmoituksen tai -muutoksen pääsee tekemään Omakoira-palvelussa klikkaamalla ylävalikosta ”Koirat” ja
sivuvalikosta ”Omistajailmoitus”. Tämän jälkeen kenttään syötetään sen koiran rekisterinumero, jonka omistajaksi
ilmoittaudutaan.

3 (4)

Rekisterinumeron syöttämisen jälkeen näkyviin tulee kyseisen koiran tiedot (rotu, sukupuoli ja syntymäaika) sekä
kenttä, johon tulee kirjoittaa valtuutusavain. Jos koiralle ei tule enempää kuin yksi omistaja, valtuutusavaimen
syöttämisen jälkeen klikataan ”Valmis”-painiketta.

Jos koiralle tulee useampi omistaja, klikkataan ”Lisää omistaja”-painiketta. Tämän jälkeen lisätään omistajan
tiedot ja klikataan ”Lisää” sekä laitetaan ruksi kohtaan ”Vakuutan, että tiedot ovat oikein ja minulla on lupa…”.
Kun kaikkien omistajien tiedot on syötetty järjestelmään, klikataan ”Valmis”-painiketta. Tästä lähtee
automaattinen sähköposti muille omistajille, jotka voivat käydä hyväksymässä sen.

Jos ollaan tekemässä omistajamuutosta, järjestelmä ohjaa uuden omistajan maksamaan muutos heti
verkkomaksuna. Omistajailmoitus on maksutonta.

Ulkomainen omistaja
Jos joku koiran tulevista omistajista on ulkomainen, laitetaan rasti ruutuun ”Ulkomainen”.
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Kenttiin syötetään ulkomaisen omistajan tiedot sekä liitetään liitetiedostona täytetty paperinen omistajailmoitus,
jonka ulkomainen omistaja on allekirjoittanut. https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ownership-declaration-orchange-ownership
Tämän jälkeen laitetaan rasti ruutuun ”Vakuutan, että tiedot ovat oikein…” ja painetaan ”Tallenna”.

Alaikäinen omistaja, jolla ei ole omia pankkitunnuksia
Jos joku koiran tulevista omistajista on alaikäinen, jolla ei ole pankkitunnuksia, laitetaan rasti ruutuun ”Alaikäinen
– ei pankkitunnuksia.”

Tämän jälkeen täytetään kenttiin sekä alaikäisen omistajan että hänen huoltajansa tiedot. Kun tiedot on kirjattu,
laitetaan rasti ruutuun ”Vakuutan, että tiedot ovat oikein….” ja klikataan ”Lisää”. Tässä tapauksessa
hyväksymispyyntö lähetetään alaikäisen huoltajalle sähköpostitse.
Huom! Jos ollaan tekemässä omistajamuutosta ja entisiä omistajia on useampi, valtuutusavain tarvitaan
jokaiselta entiseltä omistajalta. Jos kaikilta entisiltä omistajilta ei ole mahdollista saada valtuutusavainta,
omistajamuutosta ei voi tehdä Omakoira-palvelun kautta. Silloin se tehdään kirjallisesti.

