
Käyttöohjeet	  

Rekisteröityminen	  järjestelmään	  

Valitse	  valikosta	  ”Rekisteröidy”	  ja	  täytä	  avautuva	  lomake.	  Salasanan	  tulee	  olla	  vähintään	  8	  merkkiä	  pitkä.	  
Kiinnitä	  erityistä	  huomiota	  sähköpostin	  oikeellisuuteen.	  Käy	  lukemassa	  käyttöehdot	  ja	  hyväksy	  ne.	  	  Valitse	  
tämän	  jälkeen	  ”Rekisteröidy”.	  Sähköpostiisi	  tulee	  tieto	  onnistuneesta	  rekisteröinnistä.	  Sähköposti	  sisältää	  
aktivointilinkin,	  jota	  sinun	  tulee	  klikata.	  Vasta	  onnistuneen	  aktivoinnin	  jälkeen	  pääset	  kirjautumaan	  
järjestelmään.	  	  

Kirjautuminen	  

Kun	  olet	  saanut	  sähköpostiisi	  tiedon	  onnistuneesta	  rekisteröitymisestä	  ja	  olet	  aktivoinut	  tunnuksesi,	  voit	  
kirjautua	  järjestelmään.	  Valitse	  vasemmalta	  valikosta	  ”Kirjaudu”	  ja	  anna	  sähköpostiosoitteesi	  ja	  salasanasi	  
ja	  paina	  ”Kirjaudu”.	  Kirjautuneen	  käyttäjän	  tiedot	  talletetaan	  evästeisiin,	  joten	  selaimessa	  pitää	  olla	  
evästeet	  sallittuina.	  	  

Jos	  olet	  unohtanut	  salasanasi,	  anna	  sähköpostiosoitteesi	  ja	  paina	  ”Unohdin	  salasanani”.	  Saat	  sähköpostiisi	  
viestin,	  jossa	  on	  linkki,	  jota	  klikkaamalla	  pääset	  antamaan	  uuden	  salasanan.	  	  

Kirjautunut	  käyttäjä	  voi	  sekä	  hakea,	  että	  syöttää	  tietoja.	  	  

Omat	  tiedot	  

Kun	  olet	  kirjautunut	  sisään,	  näkyy	  oikeassa	  yläkulmassa	  nimesi.	  Tätä	  klikkaamalla	  pääset	  muuttamaan	  omia	  
tietojasi,	  myös	  salasanaa.	  Kaikki	  muutokset	  vahvistetaan	  antamalla	  sen	  hetkinen	  salasana.	  Mikäli	  et	  halua	  
vaihtaa	  salasanaa,	  jätä	  uusi	  salasana	  –kentät	  tyhjiksi.	  

Hae	  tietoja	  

Tietoja	  voi	  hakea	  joko	  tietyistä	  koirista	  tai	  sairauksista.	  Jos	  halutaan	  hakea	  tiettyä/tiettyjä	  sairauksia,	  
valitaan	  listalta	  haluttu/halutut	  ja	  tämän	  jälkeen	  ”Hae”.	  Näytölle	  tulee	  lista	  koirista,	  joilla	  on	  tämä	  
sairaus/sairaudet.	  Jos	  valitset	  useampia	  sairauksia,	  muista	  valita	  haluatko	  hakea	  koirat,	  joilla	  on	  kaikki	  
valitut	  sairaudet,	  vai	  koirat	  joilla	  on	  vähintään	  yksi	  valittu	  sairaus.	  	  

Jos	  halutaan	  hakea	  tiettyjen	  koirien	  tietoja,	  syötetään	  rekisterinumero	  tai	  nimi	  -‐kenttään	  joko	  
rekisterinumero,	  koiran	  koko	  nimi	  tai	  osa	  nimestä	  ja	  painetaan	  ”Hae”.	  Jos	  halutaan	  katsoa	  tietyn	  kennelin	  
koiria,	  syötetään	  kennelin	  nimi,	  jolloin	  näytölle	  saadaan	  luettelo	  kennelin	  kasvateista.	  Tämän	  jälkeen	  
voidaan	  luettelosta	  valita	  tietty	  koira.	  	  

Tietokannassa	  on	  tiedot	  kaikista	  kennelliittoon	  rekisteröidyistä	  koirista.	  Kennelliiton	  tietokannasta	  tiedot	  
siirretään	  sopivin	  väliajoin	  terveystietokantaan,	  minkä	  jälkeen	  ne	  ovat	  käytettävissä	  terveystietokannassa.	  
Kunkin	  sivun	  alalaidassa	  näkyy	  viimeisen	  aineistosiirron	  päivämäärä	  –	  tämän	  päivämäärän	  jälkeen	  
rekisteröityjä	  koiria,	  tutkimustuloksia	  tai	  kuolinaikoja	  ei	  näy	  terveystietokannassa.	  

Yksittäisestä	  koirasta	  näytölle	  saadaan	  perustiedot	  ja	  tutkimukset	  jalostustietokannasta.	  Näitä	  tietoja	  ei	  
pääse	  muuttamaan.	  Kohdassa	  sairaudet	  näkyvät	  koiralle	  lisätyt	  jalostustietokannan	  ulkopuoliset	  sairaudet.	  
Sairauksiin	  on	  lisätty	  vuoden	  2015	  terveystietokyselyn	  tulokset	  niille	  koirille,	  joiden	  vastaajat	  kyselyssä	  eivät	  
kieltäneet	  tulosten	  julkistamista.	  	  

Koiran	  tiedoissa	  näkyy	  myös	  mm.	  vanhemmat	  ja	  jälkeläisten	  lukumäärä.	  Näitä	  klikkaamalla	  voidaan	  selata	  
koiran	  sukupuuta	  molempiin	  suuntiin.	  

Päivitys-‐kohdassa	  näkyy	  koska	  ja	  kenen	  toimesta	  tietoja	  on	  päivitetty.	  	  



Selaimen	  back-‐painikkeen	  käyttö	  

Johtuen	  sovelluksen	  toteutustavasta,	  selaimen	  back-‐painike	  ei	  toimi	  suoraan.	  Tällä	  estetään	  mm.	  tietojen	  
tallentaminen	  vahingossa	  moneen	  kertaan.	  Jos	  painat	  back-‐painiketta,	  selain	  pyytää	  vahvistamaan	  tietojen	  
uudelleenlähetyksen.	  Mikäli	  teet	  tämän	  (vaatii	  selaimesta	  riippuen	  2-‐3	  klikkausta),	  pääset	  edelliselle	  sivulle.	  
Sovellukseen	  tullaan	  lisäämään	  linkkejä	  edellisille	  sivuille	  siirtymistä	  varten.	  	  

Tietojen	  syöttö	  

Valitse	  vasemmalta	  valikosta	  ”Syötä	  tietoja”.	  Hae	  koiran	  tiedot	  rekisterinumerolla,	  nimellä	  tai	  osalla	  nimeä.	  	  
Kun	  saat	  esille	  koiran	  tiedot,	  valitse	  ”Syötä	  terveystiedot”.	  Saat	  listan	  sairaustyypeistä	  ja	  klikkaamalla	  nuolta	  
sairaustyypin	  edessä	  saat	  näkyviin	  tarkemman	  jaottelun	  ko.	  tyypistä.	  Valitse	  kaikki	  koiran	  sairaudet	  ja	  syötä	  
mahdolliset	  lisätiedot	  ja	  valitse	  sen	  jälkeen	  ”Talleta	  tiedot”.	  Samalla	  tavalla	  voit	  myös	  poistaa	  annettuja	  
tietoja.	  Jokaisesta	  tallennuksesta	  jää	  muutoksen	  tekijän	  nimi	  pysyvästi	  muutoshistoriaan	  (myös	  vaikka	  
mitään	  ei	  olisi	  muutettu).	  Käyttöehtojen	  mukaan	  koiran	  tietoja	  saa	  tallentaa	  vain	  koiran	  omistaja.	  	  	  

Uloskirjautuminen	  

Istuntosi	  säilyy	  selaimella	  kunnes	  kirjaudut	  ulos.	  Uloskirjautuminen	  tapahtuu	  klikkaamalla	  oikeasta	  
yläkulmasta	  kohtaa	  ”Kirjaudu	  ulos”.	  Mikäli	  käytät	  toista	  päätelaitetta	  tai	  samalla	  päätelaitteella	  toista	  
selainta,	  pitää	  jokaiseen	  kirjautua	  erikseen	  sisään	  ja	  ulos.	  Muista	  kirjautua	  ulos	  kun	  lopetat	  käytön,	  
erityisesti	  jos	  käytät	  yhteiskäytössä	  olevaa	  päätelaitetta.	  	  

	  

	  

	  


