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HUOM! 
 
Eri selaimet (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, jne.) 
käsittelevät ohjelmistossa liikkumista eri tavoilla. 
Tämän johdosta toivotaan, että käyttäjät välttävät selaimessa 
olevien edellinen ja seuraava –painikkeiden käyttöä. 
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Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus 

Kennelpiirillä on mahdollisuus ylläpitää myös henkilöiden pätevyyksiä. Tällä 
hetkellä tällaisia pätevyyksiä ovat kehätoimitsija, koetoimitsija sekä pöytäkirjan 
tarkastaja. Ylläpidettäviä pätevyyksiä tulee jatkossa lisää. 
 
Kennelpiirien henkilöt, joilla on oikeus ylläpitää kennelpiirin tietoja omakoirassa, 
näkevät Yhdistystiedot-välilehden vasemman laidan sivupainikkeissa toiminnon 
Pätevyydet.  
 
Toiminto on siis ainoastaan kennelpiirien käytössä – ei muiden yhdistystyyppien. 

   
 

Pätevyydet -sivun toiminnot 

Pätevyyden valinta pudotusvalikosta 

Pudotusvalikossa näkyvät ne pätevyydet, jotka Kennelliiton järjestelmässä on 
asetettu näkyviksi Kennelpiirien ylläpitäjille. Alla olevassa luettelossa näkyvät 
valitun pätevyyden omaavat henkilöt. 
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Luettelo pätevyyden omaavista henkilöistä 

Pudotusvalikon valinnan perusteella tulee sivulle luettelo niistä henkilöistä, joilla 
on voimassaoleva kyseinen pätevyys. 
Oikeanpuoleinen laatikko näyttää tarkemmat tiedot osoitinpalkin kohdalla 
(vaaleansinisellä pohjalla) olevasta henkilöstä. Palkkia voi liikuttaa klikkaamalla 
halutun henkilön kohdalle. 
 
Mikäli henkilön tiedot luettelolla näkyvät vaaleampana, henkilön jäsenyys 
Kennelliitossa ei ole voimassa. Puuttuvasta jäsenyydestä on näytöllä myös erillinen 
merkintä.  
 
Mikäli henkilön osoite on salainen, ei osoitetta näytetä. 
 
HUOM! Luettelolla näkyvät kyseisen kennelpiirin alueella asuvat henkilöt. 
 

 
 
 
Tieto pätevyyden viimeisimmästä käsittelijästä näkyy oikeanpuoleisen 
tietolaatikon alareunassa.  
 

 
 
  
Mikäli pätevyyteen on liitetty ominaisuuksia, kuten esimerkiksi kielitaito, tulevat 
ne näkyviin oikeanpuoleiseen ruutuun. Niiden ylläpitämisestä on erillinen ohje. 
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Pätevyyden lisääminen henkilölle 

Pätevyys lisätään henkilölle painamalla p                  painiketta. Henkilölle tulee 
pudotusvalikosta aiemmin valittu pätevyys. 
 

  
 
 
Henkilö voidaan valita kahdella tavalla: Mikäli henkilön Kennelliiton jäsennumero 
on tiedossa, riittää kun syötetään se, sekä henkilön sukunimi kuvassa näkyviin 
kenttiin ja siirrytään kursorilla Etunimi-kenttään. Tällöin ohjelma tuo henkilön 
tiedot Kennelliiton jäsenrekisteristä. 
 

 
 
Mikäli jäsennumero ei ole tiedossa, syötetään henkilön suku- ja etunimet, 
katuosoite sekä postinumero ja siirrytään kursorilla postitoimipaikka-kenttään.  
Tällöin ohjelma tuo henkilön tiedot Kennelliiton jäsenrekisteristä. 
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Mikäli henkilöä ei löydy, antaa ohjelma siitä ilmoituksen. 
Mikäli henkilöltä jo löytyy voimassaoleva pätevyys, antaa ohjelma siitä 
ilmoituksen. 

  
 
Mikäli henkilön Kennelliiton jäsenyys ei ole voimassa ja pätevyys sitä edellyttää, 
antaa ohjelma siitä ilmoituksen, eikä henkilölle voida lisätä pätevyyttä. 
 

 
 
Henkilön perustietojen tultua näytölle, annetaan päivämäärä, jolloin pätevyys 
alkoi / alkaa. 
 
Huom: Et voi muuttaa päivämäärää jälkeenpäin, vaan virheen sattuessa pätevyys 
tulee lopettaa ja syöttää uusi. Muutoshistoria jää talteen Kennelliiton rekisteriin. 
 
Mikäli henkilöllä ei ole puhelinnumero- tai sähköpostitietoja, voit ylläpitää ne 
tässä. Mikäli henkilöllä on ylemmässä puhelinnumerokentässä numero, et voi 
muuttaa sitä. Mikäli sähköpostikentässä on tieto, et voi muuttaa sitä. 
 

 
Huom: Puhelinnumero- ja sähköpostitiedot tallentuvat henkilön perustietoihin ja 
ovat siis henkilökohtaisia tietoja. 
 

  
 
Lopuksi painetaan              painiketta. 
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Henkilön pätevyyden päättäminen 

Pätevyys päätetään valitsemalla ensin kyseinen henkilö luettelosta, antamalla 
pätevyyden päättymispäivä, ja painamalla Tallenna–painiketta. 
 
Mikäli päättymispäiväksi annetaan kuluva päivä, näkyvät henkilön tiedot listalla 
vielä sen päivän ajan. 
 
Vaikka pätevyys on päättynyt, jää tieto talteen Kennelliiton järjestelmään, vaikka 
se poistuukin Omakoirassa näkyvältä voimassa olevien pätevyyksien listalta. 
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Pätevvyyskohtaiset lisätiedot 

Kehätoimitsijan lisätiedot – kielitaito 

Kun kehätoimitsijan perustiedot on tallennettu, avautuu näytölle mahdollisuus 
syöttää henkilön kielitaidot. Kielitaidot merkitään ruksilla. Tietoja voi – ja tulee – 
ylläpitää jatkuvasti siten, että ne ovat aina ajan tasalla. 
 

 
 
 

Valitut kielitaidot tulee olla sellaisella tasolla, että pystyt pyörittämään ja/tai 
kirjoittamaan ko. kielellä. Avustava kieli tarkoittaa, että pystyt kommunikoimaan 
tuomarin kanssa kehän kulusta ko. kielellä. Ilmoita avustaviksi kieliksi ne, joilla et 
kirjoita etkä pyöritä kehää. 

  



 OHJE - Omakoira 

 21.3.2016 9(10) 

 
 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

Koetoimitsijan lisätiedot – koelajit ja niiden voimassaolo ja uusiminen 

Omakoirassa voi antaa voimassaoloajan pätevyydelle koekohtaisesti, mikäli 
Kennelliiton järjestelmän ohjaustiedoissa on määritelty pätevyydelle 
voimassaoloajan oletusarvo, ja pätevyys on ohjattu koekohtaiseksi. 
 
Koekohtaisella pätevyydellä näkyy linkki Kokeet. 
 

 
 

 
Linkin takaa avautuu luettelo kokeista. Koe aktivoidaan rastittamalla se. 
Voimassaoloaika määräytyy Kennelliiton järjestelmän ohjaustiedon perusteella ja 
ohjelma laskee loppumispäivämäärän kun alkamispäivämäärä on valittu. 
(Loppumispäivämäärän haussa saattaa esiintyä pientä viivettä, joten kannattaa 
odottaa muutama sekunti). 

 
Mikäli pätevyys on uusittu, ohjelma laskee uuden loppumispäivämäärän annetun 
uusimispäivän perusteella. 
 

 
 
Mikäli pätevyys päättyy kokonaan, annetaan sille arvo kenttään Loppuu. 
 

 
Tallennuksen yhteydessä sama päivämäärä tallentuu myös kullekin kokeelle. 
 



 OHJE - Omakoira 

 21.3.2016 10(10) 

 
 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

 
 
Huom: Mikäli Loppuu-päivämäärä annetaan vahingossa, tulee käyttäjän laskea ja 
tallettaa uudelleen myös koekohtaiset loppuu-päivämäärät (ohjelmaa voi käyttää 
apuna muuttamalla Alkaa-päivämäärää, jolloin ohjelma laskee Loppuu-
päivämäärän uudelleen). 
 


