
koiratietokanta.fi
FiTietokanta.exe
HIRV-KOULUTUS



Koetallennus, lyhyt historia

2008 Koetallennusohjelma PC:lle
- HIRV/KARH
- Erikseen tallentajien versio
- Tiedot sähköpostilla

- Lähinnä kirjoituskoneen korvike
- Tietojen kerääminen vuosikirjan koostamiseksi
- Ylituomareiden virheet (koulutus)
- Tiedot vanhaan tietokantaan

2015 Nettitietokanta HIRV/KARH

2016 Nettitulospalvelut
Tietojen siirron muutos

Sähköpostisiirto unholaan

2016 Ajokokeet

2017 Rajapinta SKL Edellytti samalla monien taustarekisterien rakentamista ja 
aiheuttaa jatkuvaa operoinnin tarvetta
Pöytäkirjantarkastajien käyttöliittymä serverille

2018 Eri koemuodot samaan pakettiin
LINT

Kokeiden siirto, peruminen, info kp:lle, pakollisten tietojen 
tarkistuksia, koekalenteri jne.

2019 Dreeverit

2021 Osittaiset online-kyselyt mm. koirantiedot, ohjelman päivitys, kokeen tila



HIRV-kokeissa sama hlö

Tietokannan alkuperäinen KOEPROSESSI
SKL koiratietokanta.fi Koetallennus PC:llä

Tallennetaan 
koetiedot

Ptk-tarkastaja

Tallentaja

Rotujärjestön 
tietokanta

Jalostustieto-
järjestelmä

YT allekirjoittaa
Paperilla eteenpäin

ShowLink tallentaa

paperit postissa



Tietokannan KOEPROSESSI, vuosi 2019

Taustatiedot PC:lle
Kokeet, koelajit, 

ylituomarit, 
paikkakunnat jne.

SKL koiratietokanta.fi Koetallennus PC:llä

Tapahtumatieto-
järjestelmä

Tallennetaan koetiedot 
koepaikalla, YT hyväksyy

Ptk-tarkastaja

Välivarasto

Rotujärjestön 
tietokanta

Jalostustieto-
järjestelmä

EOK



Asennuspaketti

Tietokannan nykyinen KOEPROSESSI

Taustatiedot PC:lle
tiedostoina

Kokeet, koelajit, 
ylituomarit, koirat, 
paikkakunnat jne.

SKL koiratietokanta.fi Koetallennus PC:llä

Tapahtumatieto-
järjestelmä

Tallennetaan koetiedot 
koepaikalla

Rotujärjestön 
tietokanta

Jalostustieto-
järjestelmä

OFFLINE-ratkaisussa ei 
voida tehdä kaikkia SKL-

rajapinnan vaatimia 
tarkistuksia



Asennuspaketti

Tietokannan nykyinen KOEPROSESSI

Koekalenteri
Koirarekisteri
Ylituomarit

Kunnat

SKL koiratietokanta.fi Koetallennus PC:llä

Tapahtumatieto-
järjestelmä

Jalostustieto-
järjestelmä

Koetuloksen kirjaus:
- Koe
- Paikkakunta
- Koemaasto 
- Ylituomari
- Palkintotuomarit

o ei taustarekisteriä
o tarkistus vasta 

SKL rajapinnassa
- Koira

Jäsentieto-
järjestelmä

Koirarekisteri
Koetulokset

- koemuoto
- Versio

(yli 20 taulua) Koetulokset
- Koemuoto

(< 10 taulua)

Tällä hetkellä 
yht. 126 taulua 
käytössä
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Tietokannan nykyinen KOEPROSESSI

Taustatiedot PC:lle
tiedostoina

(myös päivitykset)

Kokeet, koelajit, 
ylituomarit, 

paikkakunnat jne.

SKL koiratietokanta.fi Koetallennus PC:llä

Tapahtumatieto-
järjestelmä

Tallennetaan koetiedot 
koepaikalla (offline)

Rotujärjestön 
tietokanta

Jalostustieto-
järjestelmä

Uudet online-toiminnot:
* koiratiedot *

* kokeen siirto/peruminen *
* viestit *
* login *

KTK
Koirat, 

koekalenteri, 
viestit

JTJ
koirarekisteri koirat



Tietokannan nykyinen NLYPROSESSI

Taustatiedot PC:lle
tiedostoinaKoirat

SKL koiratietokanta.fi Koetallennus PC:llä

JTJ, KR
ONLINE-

nlytulokset

Sanalliset arvostelutNäyttelytulokset

Näyttelytulokset, 
silloin kun käytetty 
online-tallennusta



Tietokanta, muuta

Terveystiedot

SKL koiratietokanta.fi

Tapahtumatieto-
järjestelmä

Jalostustieto-
järjestelmä

Jalostusneuvojat yms.

Ataksia
- Testitulos voidaan syöttää
- Päivitetään sukupuut 2 krt / vrk

Tappijalka 
- Testitulos voidaan syöttää
- Näkyvissä vain jal.hlöille

EPI-luku, lonkkaindeksit yms. 
- Testitulos voidaan syöttää

Karhukoirat, SHHJ
- karhu, luusto, tappi, pra, 

epi, auto, muuta
- hakuja



Uusi ”online”, webrequest tai miten sen haluaakin nimetä…. 



Ohjelman asennus

- Ohjelma asennettavissa osoitteesta 
https://koiratietokanta.fi/koetallennus

- Paketissa on mukana perustiedot (ylituomarit, kokeet jne)
- Asennus siis samalla tavoin kuin ennenkin

- Ensimmäisen asennuspaketin ohjelma toimii vain 31.10.2021 saakka
- Pakottaa päivittämään tai asentamaan uudelleen

https://koiratietokanta.fi/koetallennus


Ohjelman asennus

WINDOWS 10 HOME KÄYTTÄJÄT HUOMIO!

Jos uusi ohjelmaversio herjaa "ClaRunExt.dll ei löydy", toimi seuraavasti:
- lataa ja asenna Microsoft installer (vcredist_x86.exe)

Turvallisinta on ladata tuo suoraan Microsoftin virallisilta sivuilta:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx…

Käyttöjärjestelmän ilmoittama virhe siitä, että ClaRunExt.dll puuttuu, ei pidä paikkaansa. Kyseinen 
kirjastorutiini käyttää useimmissa windows-käyttöjärjestelmissä valmiina olevia kirjastorutiineja (ns. MS 
VC Runtime). Näyttää siltä, että useimmista uusista Windows 10 Home paketeista tuo on jätetty pois.
Paketin puuttuminen ei estä ohjelman peruskäyttöä, mutta esim. ylituomarin kirjautuminen, kokeen 
siirto/peruutus, puuttuvan koiran käsittely yms. uudet toiminnot eivät toimi.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784&fbclid=IwAR1TuqDrBvcQRFEFu8G2zENR7yA1iINISIlubMBjyffslHnnJGr8n-l0kB4


Ohjelman päivitys

- Ohjelman voi aina asentaa uudelleen → uusin versio
- asennettavissa osoitteesta https://koiratietokanta.fi/koetallennus

- Uudessa ohjelmassa myös ”puoliautomaattinen” päivitys

https://koiratietokanta.fi/koetallennus


Ohjelman käynnistys

- Käynnistyksen yhteydessä näytetään koneelle tallennetut käyttäjän 
tiedot

- Jos käyttäjä vaihtunut, korjaa tiedot ohjelman käynnistyttyä valitsemalla 
Tiedosto→Perusasetukset

- Nämä tiedot kulkevat jokaisen tallennetun koetuloksen mukana



Perusasetukset
Tiedosto → Perusasetukset

Suositellut asetukset vähintään:
- Kennelpiirin nro
- Käytettävien koemuotojen valinnat
- Käyttäjä + sähköposti

Jos pitkiä kokeita vastaanottava yt:
- Oletuksena käytettävä koko koekauden koe

- Jos virhe ”Invalid record….” paina nappia 
<Poista vanhat tiedot>



Käyttäjän kirjautuminen

- Kirjautumisen aloitus kuten ennenkin
- Valitaan menusta ”Käyttäjän kirjautuminen”



Käyttäjän kirjautuminen

- Kirjautumisen Kennelliiton OmaKoira-tunnuksilla
- sähköpostiosoite ei käy; käytettävä jäsennroa



Käyttäjän kirjautuminen



Viestit

- Uusi toiminto
- Joko kaikille käyttäjille tai 

kirjautuneelle käyttäjälle 
tarkoitettuja viestejä

- Esim. netti-ilmoittaumiset
- Jatkossa myös esim. ptk-

tarkastajan viestit



- Alkuvaiheessa kahdenlaisia viestejä:

- Järjestelmätiedotteet kaikille (*)
- Näkyy kaikille niin kauan kuin tiedote voimassa

- Henkilökohtaiset tiedotteet tunnukselle (SKL jäsennro)
- Viestin voi merkitä luetuksi tai poistaa (->luettu serverillä), jolloin ei 

tule enää ko. käyttäjälle
- Tässä vaiheessa tieto pitkän kokeen ilmoittautumisesta esim. tulee 

tähän, koska kaikille sähköposti ei kulje luotettavasti
- voisi ehkä hyödyntää myös ”pikaviestinä” tarkastajalta yt:lle

Viestit



Koira tuntematon

- Syötetään rekisterinumero tai etsitään koiraa tietokannasta



Koira tuntematon
- Jos koiraa ei löydy rekisterinumerolla omalta koneelta, avautuu uusi näyttö



Koira tuntematon

- On-line kysely palvelimille (Hyödynnetään uutta webservice rajapintaa)

- Kysyy ensin KTK-palvelimelta
→ jos löytyy, ok, palauttaa tiedot PC:lle

→ jos ei löydy, palvelin kysyy SKL:n kannasta
→ jos löytyy, ok, palauttaa tiedot PC:lle

- Jos ei löydy kummastakaan, pakottaa syöttämään tiedot tai tulosta ei voi 
tallentaa
→ Tallentaa lokaalisti PC:lle ja lähettää KTK-palvelimelle työjonoon

- Kun tarkastettu, korjattu ja hyväksytty

- Tallentaa sekä KTK että SKL rekistereihin



Kokeen siirto / peruutus 



Kokeen siirto / peruutus 



Kokeen siirto / peruutus 

- Painetaan Peru-
nappia

- Varmistuskysymys
- Tila vaihtuu



Kokeen siirto / peruutus, näkyy netissä 



Kokeen siirto / peruutus 

- Syötetään uusi pvm
- Painetaan Siirrä-

nappia
- Varmistuskysymys
- Tila vaihtuu



Kokeen siirto / peruutus, näkyy netissä 



Kokeen siirto / peruutus 

- Tehty 
siirto/peruminen 
voidaan kumota



Kokeen siirto / peruutus 

- Tehty 
siirto/peruminen 
voidaan kumota



Kokeen siirto / peruutus 



Kokeen siirto / peruutus 

Kokeen siirto / peruutus (Hyödynnetään uutta webservice rajapintaa)

- Uusi toiminnallisuus 
- Muutos myös SKL:n puolella
- Automaattisesti tieto kennelpiirille (aina ”rasti päälle”)



Tuloslista



Muutoksia, yhteenveto

Omakoira-autentikointi:
- käyttäjä voi tunnistautua Kennelliiton Omakoira-tunnuksilla
- salasanan voi muuttaa haluamakseen Kennelliiton järjestelmässä ja muutos astuu 
voimaan heti

Puoliautomaattinen ohjelman päivitys lisätty, jos versio vanha:
- vaatii sen, että kone on netissä ja (s)ftp sallittu ulkoverkkoon
- vaatimukset samat kuin aiemmin esim. tulospalvelun toiminta tai tulosten lähetys

Vanhoja koiria poistettu
- asennustiedoston kokoa pienennetty

Lisätty mahdollisuus helposti päivittää puuttuva koira netistä
- vaatii sen, että kone on netissä ja http-requestit sallittu ulkoverkkoon
- ei toimi välttämättä esim. organisaation VPN-yhteyksillä tai palomuurin estäessä



Muutoksia, yhteenveto

Viestit

Lisätty koko koekauden kokeeseen tarkistus, että kokeeseen voi lisätä vain yhden 
koiran

Kokeen peruminen/siirto muutettu:
- kaikissa koemuodoissa
- vaatii sen, että kone on netissä ja http-requestit sallittu ulkoverkkoon
- ei toimi välttämättä esim. organisaation VPN-yhteyksillä tai palomuurin estäessä

HIRV-koetallennus:
- koirakohtaisen taustalomakkeen laatu parannettu (96dpi-> 300dpi)


