
Kennelnimen hakuprosessi 

Kennelnimellä tarkoitetaan koiran nimen yhteyteen sitä rekisteröidessä liitettävää 
kasvattajatunnusta, joka on tavallaan myös koiran sukunimi. Kennelnimellä tunnistetaan saman 
kasvattajan kaikki kasvatit roduista riippumatta. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle 
kennelnimelle eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi kennelnimi. Kennelnimi voidaan myöntää 
enintään kolmelle henkilölle yhdessä. 

Voidakseen hakea kennelnimeä Suomen Kennelliitolta on hakijan/hakijoiden oltava 18 vuotta 
täyttäneitä ja omata vakinainen asuinpaikka Suomessa sekä oltava sopiva/t kennelnimen haltijaksi: 
Hakijalla ei ole SKL:n eettisen lautakunnan tai eettistä lautakuntaa edeltävän kurinpitolautakunnan 
määräämää seuraamusta tai lisäseuraamusta Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta 
viimeisen viiden vuoden aikana. Hakijalla ei ole eläinten hyvinvointiin tai kohteluun liittyvää 
seuraamusta viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Lisäksi hakijan on oltava Kennelliiton jäsen sekä jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaation 
kuuluvassa yhdistyksessä, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua. Edellä lueteltujen lisäksi 
hakijan tulee suorittaa hyväksytysti Kennelliiton kasvattajan peruskurssi enintään viisi vuotta 
aikaisemmin ja allekirjoittaa kasvattajasitoumus. Kennelliiton hyväksymiä kasvattajan 
peruskursseja järjestävät kennelpiirit, jotka ilmoittavat kursseista Koiramme-lehdessä. Kursseista 
voi myös tiedustella suoraan kennelpiirien aluekouluttajilta. Kennelnimen hakeminen on 
maksullista (n.  200 €).  

Kennelnimen hakeminen  

Kennelnimen hakuun kannattaa varata riittävästi aikaa ennen kasvatustyön aloittamisen 
suunnittelemista: kasvattajakurssin käymiseen, rotujärjestön puoltoon (käsittelyyn tulee varata 
vähintään kuukausi pari) ja SKL:n sekä FCI:n käsittely vievät oman aikansa. Kennelnimen 
anominen kestää yleensä vähintään puoli vuotta. 

Hakija toimittaa Omakoira-palvelussa sähköisen kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto 
toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen antaen 
siitä lausunnon. Rotujärjestö voi antaa hakemuksesta myös kielteisen lausunnon, jolloin ratkaisua 
voi hakea Kennelliitosta, joka ratkaisee asian. Pääsääntöisesti rotujärjestö on jättänyt puoltamatta 
hakemuksia, joissa hakijalla ei ole osoittaa riittävää perehtyneisyyttä rotuun (mm. jäsenyysaika 
SHS:ssa on ollut alle vuoden). 

Ennen SHS:n puoltamista hakijan on tullut suorittaa SKL:n kasvattajakurssi hyväksytysti. 
Kennelnimihakijan tiedot SKL:sta saatuaan jalostustoimikunta lähettää hakijalle lomakkeen, jossa 
kysytään hakijan harrastustaustaa rodun parissa, tavoitteita kasvatustyössä ja rotutuntemusta. 
Lisäksi hakijan tulee jatkossa toimittaa jalostustoimikunnalle alle puoli vuotta vanha 
eläintenpitokieltorekisteriote. Rekisteriote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta sähköisestä 
asiointipalvelusta tai vapaamuotoisella hakemuksella. Eläintenpitokieltorekisterin ote maksaa 22,00 
euroa. 

Rotujärjestön kennelnimianomuksen puoltoon positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat mm.  

• Hakija on aktiivinen harrastaja ja on saanut oppia muilta lajin harrastajilta. Hän ajaa koirillaan 
sekä kilpailee tai osallistuu rodun käyttötarkoituksen omaisiin tapahtumiin. Hakija on osallistunut 
rotujärjestön järjestämälle rodun kasvattajakurssille tai muihin rotujärjestön koulutuksiin.  

• Hakija suunnittelee ja on asettanut tavoitteita kasvatustyölleen. Hän on tiedostanut rodun 
käyttökoirastatuksen sekä tutustunut eri sukuisiin rodun edustajiin.  

• Hakija tarjoaa omistamilleen koirille rodunomaiset olosuhteet ja rodunomaista toimintaa. Hänellä 
on hyvät edellytykset etsiä pennuille rodulle sopivat kodit ja opastaa pennunostajia rodun 
erityispiirteistä sekä käyttötarkoituksesta. 

• Hakijalla ei ole aikaisempia pentueita tai jo kasvatettu pentue on tarkkaan harkittu (ei 
vahinkopentuetta, ei liian nuorina parituksia tms.). 



• Hakijalla ei ole merkintöjä eläintenpitokieltorekisterissä. 

SHS:n puoltoon vaikuttavat myös muut tekijät (anomuksen puolto voi olla mahdollinen selvityksien 
jälkeen), esim.  

• Hakijalla ollut jo yksi tai useampi pentue, jossa yhdistelmän tavoite jää epäselväksi, mutta 
koiranpito on asiallista tai esim. korkeintaan yksi alle 2-v. siperianhuskyjen paritus. Puolto 
annetaan lisäselvityksistä riippuen. Hakemus hylätään, jos yhdistelmässä ovat tarkoituksellisesti 
vanhemmat alle 2-v. ikäisiä, vanhemmilla vakavia havaittavia terveysongelmia, ongelmia 
koiranpidon olosuhteissa tms.  

Puoltoon negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat mm.  

• Hakijan perehtyneisyys rotuun on puutteellista, eikä hakijalla ole halua tutustua rotuun kattavasti 
käyttöominaisuudet huomioiden.  

• Hakijan motiivi kasvattaa rotua vaikuttaa selvästi pentujen myymiseltä ainoastaan rahallista etua 
tavoitellen.  

• Hakijalla on hyvin epämääräinen koiranpitohistoria tai selviä eläinsuojelurikkomuksia. Hakijalla on 
eläintenpitokieltorekisterissä kielto koirien tai muiden eläimien pitämisestä. 

• Hakijalla on ollut jo yksi tai useampi pentue, jossa ei ole huomioitu rotujärjestön suosituksia tai 
Kennelliiton määräyksiä (esim. pentueiden välit ovat lyhyet tai alle 2v. koirien paritus, vanhemmilla 
selviä havaittavia terveysongelmia, pentueen sukusiitos on yli serkusparituksen (25%) tms.)  

• Epämääräinen pentue rekisteröimättä, koirien pito-olosuhteet tai käsittely ei ole asiallista rotu 
huomioiden tms. 

SHS:n jäsenyysajan vaikutus puoltoon  

• Toivotaan, että hakija on ollut jo useamman vuoden SHS:n jäsen ennen kasvattajaksi ryhtymistä. 
Jäseneksi liittyminen olisi suositeltavaa jo ensimmäisen pennun / koiran hankinta-ajankohdasta, 
jotta käsitys rodusta olisi vakiintunut ennen kasvatustoiminnan suunnittelemista.  

• Jos SHS:n jäsenyysaika on alle vuosi, hakemusta ei lähtökohtaisesti puolleta. Puollossa otetaan 
kuitenkin huomioon, jos hakija on toiminut tunnetusti rodun käytön parissa jo pitempään/useampia 
vuosia ja perehtynyt myös rotuun muuten, mutta ei ole henkilökohtaisesti liittynyt SHS:ään ennen 
kennelnimen anomista (esim. samassa perheessä rotujärjestön jäsen). 

• Anomusta ei puolleta, jos hakija ei ole rotujärjestön jäsen.  

Kennelliitto julkaisee hakemuksessa mainitun kennelnimen vaihtoehtoineen ja rodut Koiramme-
lehdessä tai sähköisesti. FCI:n nettisivuilta on mahdollista tarkistaa jo aiemmin hyväksytyt 
kennelnimet samankaltaisuuksien välttämiseksi. Valitus kennelnimihakemuksesta tulee tehdä 
kahden viikon kuluessa julkaisemisesta. Jos valituksia ei tule, Kennelliitto lähettää hakemuksen 
FCI:lle, joka käsittelee sen. FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan 
hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä tai sähköisesti. 
Hyväksytty kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä myös kasvattajan aikaisemmille pentueille. 
Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty juuri sama tai samat henkilöt 
kuin kennelnimen haltijaksi. Kennelnimi on voimassa kennelnimen haltijan eliniän. Kennelliiton 
hallitus voi poistaa kennelnimen käytöstä haltijalta, joka ei ole Kennelliiton jäsen. Lisäksi hallitus voi 
poistaa kennelnimen käyttöoikeuden henkilöltä, joka on saanut toiminnastaan kurinpidollisen 
seuraamuksen. Kennelnimi voidaan perustellun kirjallisen hakemuksen perusteella siirtää 
lähisukulaiselle tai kennelnimen haltijan kanssa pitkään toimineelle ja tämän toimintaa jatkavalle 
henkilölle, jonka tulee täyttää kennelnimen saantiehdot. Kennelnimen haltijan kuoltua voi hänen 
perillisensä ottaa kennelnimen käyttöön, mikäli hän täyttää kennelnimen saantiehdot. Siirto on 
maksullinen ja siirrosta päättää Kennelliitto. Tarkemmin kennelnimianomuksiin voit tutustua 
Kennelliiton sivuilta: http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/kennelnimet/Kennelnimet.htm 


