
Koetallennus 2018 
Esa Kukkonen 



Miksi sähköinen tallennus? 

• Rotujärjestö haluaa eritellyt tiedot tietokantaan 
koesuorituksista 
 

• Kennelliitto haluaa tiedot 
jalostustietojärjestelmään 
 

• Muiden sidosryhmien tarpeet 
• esim. kanalintukannan arviointi (LUKE) 



Miksi sähköinen tallennus? 

• Koiranomistajan etu 
 
• Tieto nopeammin järjestelmiin 

 
• Tieto samassa muodossa tietokantoihin, 

mitä se on esitetty koepaikalla 
• Paperilla ja jälkikäteen tehtävässä 

tallennuksessa virheitä, aikaa palaa ja osa 
katoaa välille 



Ohjelman asennus 

• Mene osoitteeseen 
koiratietokanta.fi    TAI SUORAAN 
koiratietokanta.fi/koetallennus 





Versio info 

• Tarkista käyttämäsi ohjelman versio. Kun 
käynnistät koetallennusohjelman niin saat 
ohjelmasi version näkyviin kohdasta Ohje → 
Ohjelmasta. 

• Kauden 2018 alussa ohjelman versio on 
suurempi kuin 1.0.03 ja päivämäärän tulee olla 
vähintään 1.8.2018 

• Kesän aikana vielä useita ”testiversioita”, joissa 
versionumero 1.0.03x tms. 

• Vasta versio 1.1.xx on uusi tuotantoversio! 
 
 



Versio info 



Versio info 



Versio info 



Asennus ei onnistu? 
- koneen tietoturva 

• Asennus ei sallittu tai ohjelma ei toimi 
• Koneen tai verkon tietoturvaan liittyvät 

ongelmat 
• Virustorjunta 
• Palomuurin asetukset 
• Ohjelman lataaminen netistä 
• Luotettu lähde 

• virtuaaliympäristöt  



Asennus ei onnistu? 

• Vanhan asennuksen ongelmat 
• Invalid Record Declaration 

• Poista vanha tiedosto 



Asennus ei onnistu? 

• Tuki ongelmatilanteissa 
 
Lähtökohtaisesti tukea ei ole saatavilla (piste)  

 
 

Testaa hyvissä ajoin ennen koetta ohjelmiston 
toiminta omassa käyttöympäristössäsi!  

 
Sähköpostitse asioita voi tiedustella osoitteesta 

info@koiratietokanta.fi  
 



Muutokset uudessa ohjelmassa 

• Peruskäyttö on samankaltainen kuin ennenkin 
• Sisältää kaikkien koemuotojen ohjelmat 

yhdessä paketissa (ks. Asetukset) 
• sisältää pakotetut paikkakuntavalinnat 

(paikkakunta pakko valita listalta)  
• mahdollistaa ylituomarin tunnistautumisen ja 

koko koekauden kokeiden käsittelyn sähköisesti 
• kaikissa koemuodoissa runsaasti uusia 

toimintavarmuutta ja virheettömien tietojen 
syöttöä palvelevia muutoksia 



Muutokset uudessa ohjelmassa  

• Kokeen peruminen 
• Kokeen siirtäminen 
• Kennelpiirille raportointi 
• Koirakohtainen titteli 
• Netti-ilmoittautuminen 



Asetukset 



Raportoitavaa kennelpiirille 

• Valitse koe (kokeen tiedot) 
• Lisää YT-kertomus ja valitse sen yhteydessä 

”Raportoitavaa kennelpiirille” 
• Lähetä koe normaalisti 

• Voit myös tulostaa pöytäkirjan 



Kokeen peruminen 

• Valitse koe (kokeen tiedot) 
• Kokeen kalenterin mukaisen pvm:n vieressä 

valinta ”Peru koe” 
• Rastita valinta 

• Lisää YT-kertomus ja valitse sen yhteydessä 
”Raportoitavaa kennelpiirille” 

• Lähetä koe normaalisti 
• Voit myös tulostaa pöytäkirjan 



Kokeen siirto 

• Valitse koe (kokeen tiedot) 
• Kokeen kalenterin mukaisen pvm:n vieressä 

valinta ”Siirrä koe” 
• Rastita valinta ja lisää uusi päivämäärä 

• Lisää YT-kertomus ja valitse sen yhteydessä 
”Raportoitavaa kennelpiirille” 

• Lähetä koe normaalisti 
• Voit myös tulostaa pöytäkirjan 



Koepöytäkirjalla oleva huomautus 

• Uusi koepöytäkirjalle lisättävä huomautus 
menee jatkossa suoraan näkyviin kennelliiton 
jalostustietojärjestelmään, eli sinne ei voida 
kirjoittaa vapaamuotoisesti mitä tahansa. 
• Koira ilmeisesti sairas 
• Koirasta KVA 
• jne 

• Tarkoitettu lähinnä titteleille 
• CACIT, vara-CACIT, MR-18 jne 



Koepöytäkirjalla oleva huomautus 

• Automaattiset  kirjaukset 
• Järjestelmä huomioi automaattisesti suljettu, 

keskeytetty jne. merkinnät jos ne on koiran tietoihin 
rastitettu ja lisää ne koirakohtaisiin tietoihin, jotka 
välittyvät eteenpäin 

• Tyypillinen käyttö esim. 
• KV-kokeet, SM-kisat jne. 

• Koemuotoon (koirakohtaiseen) liittyvä 
huomautus on eri asia, ne kommentit menevät 
vapaasti muotoiltuna rotujärjestön 
tietokantaan 

 



Koepöytäkirjalla oleva huomautus 

• KV-kokeissa järjestelmä antaa automaattisesti 
valinnat 

• eli tiedon voi jättää tyhjäksi tai valita koiralle 
CACIT tai vara-CACIT 

• virallinen CACITista tulee vasta kun FCI sen 
vahvistaa, mutta jos tietoa ei kirjata niin ei sitä 
kukaan koiralle edes esitä. 



Koepöytäkirjalla oleva huomautus 

• SM-kisassa voidaan kokeen perustiedoissa 
määritellä se, mikä titteli kisassa myönnetään 
edellytykset täyttävälle voittajalle eli esim. 

• Kun kyseinen määritelty on tehty niin ko. titteli 
tulee vaihtoehdoksi koirien tietojen käsittelyssä 
ja voidaan kirjata sinne. 



Käyttäjän kirjautuminen 

• Koskee vain ylituomareita 
• Koepaikalla sihteerin versio ei vaadi 

kirjautumista 
• Tarvitaan jos ja kun ylituomarille kirjataan 

koko koekauden kokeen tulos 
• Tulosta ei voi muuten lähettää! 



Käyttäjän kirjautuminen 

• Kirjautumalla yt vahvistaa pitkän kokeen 
tuloksen 



Käyttäjän kirjautuminen 

• Käyttäjätunnus: yt-nro 
• Salasana: järjestelmä antaa ja tulee 

omakoirassa määriteltyy sähköpostiin 
 

• Jos salasanaa ei ole tai sitä ei muista..? 
 



Käyttäjän kirjautuminen 

• Kun olet kirjautunut, tietosi näkyvät ohjelman 
yläpalkissa (ytnro, nimi, koemuodot) 

• Kirjaudut ulos kun ohjelma sammutetaan tai 
menet uudelleen kirjautumisikkunaan etkä 
syötä salasanaa(oikein tai ollenkaan) ja painat 
ok 



Kahdenlaisia kokeita 

A. koe, jossa kokeen tiedot kirjataan ensin ja 
sitten kokeeseen lisätään osallistuvia koiria 
(esim. HIRV, LINT, AJOK, KEAJ) 
1) ns. yhden päivän kokeet 
2) koko koekauden kokeet 
 

B. koe, jossa kirjataan samalla kokeen ja koiran 
suorituksen tiedot (KARH, HIRV-J, I-AJOK, 
VAHI) 



Kahdenlaisia kokeita, eroja 

Koe poimitaan kalenterista 
 
Netti-ilmoittautuminen 
 
Tulospalvelu 
 
Kirjautumispakko 
Kirjautuminen koko koekauden kokeessa 

 
Lähetys koko koe kerrallaan 
Lähetys tulos kerrallaan 

A 
 

A 
 

A 
 

B 
A 

 
A 
B 



Netti-ilmoittautuminen 

Kokeeseen tulija 
• Kalenterin selaus netissä 

• Kokeen valinta 
• Ilmoittaudu! 

 
Koepaikalla 
• Kokeen valinta 

• Koirien syöttö/valinta näyttö 
• Painetaan nappia  

Lataa ilmoittautumiset netistä 
 



Netti-ilmoittautuminen, osallistuja 

Kokeeseen tulija 
• Kalenterin selaus netissä 

• Kokeen valinta 
• Ilmoittaudu! 



Netti-ilmoittautuminen, osallistuja 



Netti-ilmoittautuminen, osallistuja 



Netti-ilmoittautuminen, osallistuja 



Netti-ilmoittautuminen, osallistuja 



Netti-
ilmoit-
tautu-
minen, 
osallis-
tuja 
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toinen 
koe 



Netti-ilmoittautuminen, järjestäjä 

Koepaikalla 
• Kokeen valinta 

• Koirien syöttö/valinta näyttö 
• Painetaan nappia  

Lataa ilmoittautumiset netistä 



Netti-ilmoittautuminen, järjestäjä 

Koetallennusohjelmassa.... 



Netti-ilmoittautuminen, järjestäjä 

Nettiselaimessa..... 



Netti-ilmoittautuminen, järjestäjä 

Koetallennusohjelmassa.... 



Netti-ilmoittautuminen, järjestäjä 

Koetallennusohjelmassa.... 



Netti-ilmoittautuminen, järjestäjä 

Koetallennusohjelma 
 
• Myös kokeen ilmoittautumisten 

vastaanottajalle tulee automaattisesti maili, 
aina kun joku ilmoittautuu kokeeseen 
• Edellyttäen, että koetta anoessa on ko. 

Henkilölle mailiosoite laitettu! 
 


