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Tuontikoiran rekisteröinti Omakoira-palvelussa
Voit nopeuttaa tuontikoiran rekisteröintikäsittelyä ilmoittamalla tuontikoirasi tiedot Omakoirapalvelussa. Täytettyäsi koirasi tiedot sähköiseen lomakkeeseen, voit tulostaa Omakoira-palvelusta
paperilomakkeen, johon liitetään koiran alkuperäinen Export Pedigree.
Molemmat, sekä lomake että alkuperäinen Export Pedigree lähetetään lomakkeessa näkyvään
osoitteeseen.
Voit ilmoittaa Suomessa rekisteröintiä varten yhden tuontikoiran kerrallaan. Kun se on käsitelty, sitä
koskevat tiedot siirtyvät Omakoira-palvelun ”Koirat”-välilehdelle, ja voit ilmoittaa rekisteröitäväksi
seuraavan tuontikoiran.
Sähköisen, tulostettavan lomakkeen muodostaminen
Aloita valitsemalla ylävalikosta ”Koirat”–välilehti ja valitse sitten vasemmasta
valikosta ”Tuontirekisteröinti”.
Löydät sivua koskevaan ohjeistuksen sinisellä rivillä olevalla Ohje-linkillä. Lisää koiran tiedot ja klikkaa
lopuksi ”Jatka”-painiketta.

Suomen Kennelliitto ry.
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Mikäli koiralle tulee muitakin omistajia, klikkaa ”Muut omistajat” kohtaa.
Kirjoita omistajan etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja laita ruksi
kohtaan ”Vakuutan, ett muiden omistajien tiedot ovat oikein ja minulla on lupa ilmoittaa tiedot
Kennelliitolle”. ja klikkaa ”Lisää”-painiketta.
Omistajalle lähtee sähköposti, jossa näkyy nimesi ja että olet lähettänyt tämän hyväksymispyynnön.
Hän voi hyväksyä tai hylätä omistajuuden Omakoira-palvelussa omilla tunnuksillaan sähköpostissa
olevan linkin kautta. Jos hänellä ei ole vielä tunnuksia, hän voi tilata tunnukset, sähköpostissa on tälle
oma linkki. Tunnusten luonnin jälkeen pääsee suoraan hyväksymään omistajuuden. Hyväksymispyyntö
on voimassa seitsemän vuorokautta, jonka jälkeen se raukeaa.

3 (4)

Alaikäinen omistaja
Jos omistaja on alaikäinen, laita ruksi kohtaan ”Alaikäinen” ja kirjoita omistajan yhteystiedot. Jos
alaikäisellä on jo Omakoira-palvelutunnukset tai omat pankkitunnisteet, lisää myös alaikäisen
sähköpostiosoite. Tällöin omistajalle lähtee hyväksymispyyntö sähköpostilla. Jos hänellä ei ole
tunnuksia, jätä sähköpostiosoite tyhjäksi, tällöin huoltaja allekirjoittaa rekisteröintilomakkeen hänen
puolestaan.

Ulkomainen omistaja
Jos omistaja on ulkomainen, laita ruksi kohtaan ”Ulkomainen”. Kirjoita sitten etu- ja sukunimi, valitse
henkilön maa. Sähköposti on vapaaehtoinen. Ulkomaisesta omistajasta tarvitaan allekirjoitus
rekisteröintilomakkeeseen.

Omistajien tiedot näkyvät sivulla, samoin tilatieto:

4 (4)

Tallenna vielä mahdolliset tuontikoiran tittelit sekä lisää liitetiedostot.
Laita lopuksi rasti ruutuun ”Tuontikoira on valmis käsiteltäväksi Kennelliitossa”, klikkaa ”Tallenna” ja
tulosta vielä rekisteröintilomake. Lähetä tuloste lomakkeessa mainittuun osoitteeseen allekirjoitettuna
yhdessä alkuperäisen rekisteröintitodistuksen kanssa. Kennelliiton rekisteröintiosasto tallentaa koiran
sukutaulun. Koiralle lisätään neljä sukupolvea, jos ne on Export Pedigreehen merkitty. Kun olet
tallentanut tiedot, pääset maksamaan tuontikoirarekisteröinnin verkkomaksuna.
Huomioithan, että muut omistajat ovat hyväksyneet omistajuutensa ennen kuin merkitset
tuontikoirarekisteröinnin valmiiksi.

