VIRTA Virkussa – ohje yhdistyskäyttäjille
VIRTA-käyttöönottotarkastukset löytyvät osoitteesta https://virta.virkku.net/
Järjestelmää käyttää sekä Suomen Palveluskoiraliitto, että Suomen Pelastuskoiraliitto ja näiden
jäsenyhdistykset. Yhdistyksen asioivat oman liittonsa kautta automaattisesti järjestelmän toimesta, eli
järjestelmässä on sekä SPKL että SPeKL-yhdistyksiä. Yhteydenpito liittoihin hoidetaan samalla tavoin kuin
aikaisemminkin.
SPeKL Yhdistyskäyttäjät voivat kirjautua järjestelmään omalla sähköpostiosoitteellaan ja heille ilmoitetulla
salasanalla. Salasanaa voi vaihtaa omien tietojen kautta.
VIRTA Virkussa-järjestelmä muodostuu kahdesta eri osiosta:
1. Julkinen näkymä
2. Yhdistyskäyttäjätoiminteet kirjautuneille käyttäjille

Julkinen näkymä
Julkiselta puolelta löytyy seuraavat sisällöt. Nämä toiminteet eivät vaadi kirjautumista
-

VIRTA-info, joka on yleistietoa VIRTA-käyttöönottotarkastuksesta.
Tulokset kohdassa esitetään kaikki hyväksytyt tulokset
Tarkastukset-kohdassa on kaikki liittojen hyväksymät tarkastukset
VIRTA-tarkastajat-sivulla on lista tarkastajista yhteystietoineen (vähintään email)
Järjestämis- ja arviointiohje
Käyttöohjeet-kohdasta löytyy kaikki ohjeet järjestelmän käyttöön
Tarkastuksen hakeminen
KIRJAUDU-painike sivun ylälaidassa on tarkoitettu vain tarkastajille, yhdistyskäyttäjille ja
ryhmänjohtajille.

VIRTA-info
Virta-info-sivulta löytyy yleiskuvaus VIRTA-tarkastuksesta sekä VIRTA-tarkastuksen lomakkeet ja
järjestämis- ja arviointiohje (PDF)
Tulokset
Tässä näytetään kaikki VIRTA-tarkastuksen hyväksytysti suorittaneet koirakot.
Tarkastukset
Tarkastukset-sivulla näkyy järjestetyt ja tulevat tarkastukset
VIRTA-tarkastajat
Tarkastajat-listalta löytyy kaikki tarkastajat, sekä heidän sähköpostiosoitteensa
Käyttöohjeet

Tälle sivulle tallennetaan kaikki järjestelmän käyttöä koskevat ohjeet pdf-muotoisena
Järjestämis- ja arviointiohje
Tälle sivulle on avattu koko järjestämis- ja arviointiohje
Tarkastuksen hakeminen
Tarkastuksen hakeminen voidaan tehdä tämän lomakkeen kautta. Lomake lähetetään valitun yhdistyksen
käyttäjille sähköpostitse.

Kirjautuminen VIRTA-järjestelmän yhdistysnäkymään
1. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi
2. Anna salasana. Käyttöönoton yhteydessä saat salasanan sähköpostiisi, voit vaihtaa tämän
kirjautumisen jälkeen kohdassa ”Omat tiedot”.
3. Kirjaudu sisään.
4. Nyt järjestelmän oikeassa yläkulmassa näkyy nimesi sekä toiminteet ”Omat tiedot” ja ”Virta”,
nämä ovat vain yhdistyskäyttäjille suunnattuja toimintoja.

Omat tiedot
Omien tietojen kautta voi muuttaa omia tietojaan ja salasanan. Jos sähköpostiosoite (käyttäjätunnus)
muuttuu, tulee ottaa yhteyttä liittoon. Käyttäjätunnuksena tulee olla toimiva sähköpostiosoite jotta
yhdistyskäyttäjälle suunnatut järjestelmän viestit tulee perille.

VIRTA
VIRTA-työpöydällä on yhdistyskäyttäjän tärkeimmät toiminteet:
1. Uuden tarkastuksen ilmoittaminen
2. Näkymä yhdistyksen tarkastuksista (tähän kertyy käyttöönoton jälkeen tulleet tarkastukset,
historiatietoa ei ole tallennettu)
3. Omat tiedot
VIRTA – työpöytä
Klikkaamalla sivun oikeassa yläkulmassa VIRTA-painiketta, pääset tarkastelemaan työpöytää. Työpöydällä
on kaikki yhdistyksenne tarkastukset. Status-kenttä sivun oikeassa laidassa kertoo missä vaiheessa
tarkastus on menossa.
Statukset

-

Ilmoittajan käsittelyssä, ilmoitus on tallennettu, mutta ei ole vielä siirretty liitolle tarkastukseen (voi
vielä muokata ilmoitusta)
Liiton tarkastuksessa, tarkastusta ei ole vielä hyväksytty liiton toimesta
Ilmoitus on hyväksytty – tulosten syöttö kesken, nyt tarkastus odottaa tarkastuspäivää ja tuloksia.
Tulokset hyväksytty – tulokset on hyväksytty ja

VIRTA-tarkastuksesta ilmoittaminen (ilmoituksen tekijän tulee olla yhdistyskäyttäjä)
Tarkastuksen ilmoittaminen on kaksivaiheinen. Ensi vaiheessa tarkastusilmoituksen voi täyttää ja tallentaa
myöhempää täydennystä varten ilman, että se lähtee vielä liitolle tiedoksi -> Ilmoituksen tila on tällöin
”Ilmoittajan käsittelyssä”. Vaihtamalla statusta työpöydän muokkaa-toiminteen kautta muotoon ”Liiton
tarkastuksessa” ja tallentamalla, ilmoitus siirtyy liiton käsittelyyn.
HUOM! Tarkastusilmoitus on lähetettävä liiton tarkastukseen tarkastusohjeen mukaisesti viimeistään 2
viikkoa ennen tarkastusta.
Liitot hyväksyvät ilmoitukset ja kun ilmoitus on hyväksytty, näkyy tarkastus julkisella puolella Tarkastuksetlistauksessa.

Tarkastuksen ilmoittaminen on muuttunut siltä osin, että jatkossa tarkastusilmoitukseen lisätään myös
koirakon tiedot. Vähintään yksi koirakko on ilmoitettava, ja tarkastusohjeen mukaisesti tarkastukseen voi
osallistua maksimissaan kaksi koirakkoa.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Valitse tarkastuslistauksen yläpuolelta Uusi ilmoitus
Valitse tarkastuksen alkamisajat pvm ja klo
Valitse paikkakunta
Syötä tarkastuksen paikka. Huom! Tämä tieto ei näy julkisena tarkastukset-listassa, näkyy kuitenkin
tarkastukseen osallistuville koirakoille, tarkastajille, suosittelijalle ja muille käyttäjille kenellä on
pääsy järjestelmään.
Valitse käyttöönottotarkastaja
Valitse tarkastuksen suosittelija, jos suosittelijaa ei löydy järjestelmästä, kirjoita nimi ja rooli ja
sähköpostiosoite allaoleviin kenttiin.
Valitse oman alueesi poliisilaitos mihin kutsu lähetetään. Kutsun voi lähettää vaikka kaikille listassa
oleville poliiseille, paikallaolija merkitään tuloksen syöttövaiheessa. Koiraryhmän johtajalle kutsun
on lähdettävä kuitenkin aina.
Lisätietoja osallistujalle-kenttään voi kirjoittaa jos osallistujalle / osallistujille on jotain
huomioitavaa.
Lisätietoja liitolle-kenttään voi kirjoittaa jos on jotain erityistä viestiä tarkastuksesta liiton suuntaan.
Voit tallentaa ilmoituksen tässä vaiheessa keskeneräisenä tai tehdä ilmoituksen valmiiksi lisäämällä
koirakon tiedot. Katso seuraava kuva ja selitteet alla.

Koiran lisääminen VIRTA-ilmoitukseen
Koira voidaan lisätä joko suoraan ilmoituksen tallennuksen yhteydessä tai tarkastuksen tiedoista
myöhemmin. Koirakko tai koirakot on oltava lisättynä ennen tarkastuksen lähettämistä liiton tarkastukseen.

Ensin lisätään koira, tarvitset koiran rekisterinumeron tai alla mainitut tiedot.
1. Anna koiran rekisterinumero - > Tarkista rekisterinumero
a. FI- ja FIX-rekisteriin merkityt koirat löytyvät tällä haulla
Rekisterinumero löytyy:

Rekisterinumerolla ei löydy koiraa:
Koiralla ei ole FIX-tunnusta tai kyseessä on ulkomaalainen koira
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rasti ruutuun ”rekisteröimätön koira”
Anna koiran nimi
Kirjoita tunnistusmerkintänumero
Täytä koiran syntymäaika
Valitse sukupuoli
Valitse rotu, sekarotuiselle löytyy vaihtoehto ”monirotuinen”

Ohjaajan tietojen lisääminen
Täytetään ohjaajan tiedot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Etunimi ja sukunimi
Kotipaikkakunta
Jäsenyhdistys (valitse listasta)
Katuosoite (vapaaehtoinen)
Postinumero (vapaaehtoinen)
Postitoimipaikka (vapaaehtoinen)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Jos omistajan tiedot ovat samat kuin ohjaajan valitse ”Sama kuin ohjaaja”, tiedot täydentyvät
automaattisesti.
10. Lähetä
11. Ohjaaja saa viestin tarkastuksesta sähköpostiinsa automaattisesti.

Kun tiedot on täytetty, paina Lähetä.
Muista lähettää koko ilmoitus liittoon tarkistettavaksi ilmoituksen tilaa muuttamalla.
Tarkastuksen toiminteet
Osallistujat – ilmoitetut koirat sekä pääsy tulosten syöttöön.
Tunnistusmerkintä – tästä voi tulostaa ilmoitetun koiran tiedot sekä tunnistusmerkinnän, toimii hyvänä
apuna jos koiralta / koirilta tarkistetaan sirunumero tarkastuksen aluksi.
Arvostelukaavakkeet – ilmoitettujen koirakoiden tiedoilla esitäytetyt koirakohtaiset arviointilomakkeet
tarkastuspäivää varten.
Pöytäkirja – Tähän kertyy tulokset jotka on hyväksytty. Tarkastaja kuittaa pöytäkirjan kun tulokset ja
kommentit ovat valmiit.

Tulosten syöttö koirakolle / koirakoille

Tulokset syötetään koirakon tietojen vieressä olevasta ”Tulokset”-kohdasta.
Koiralle syötetään tulokset arviointilomakkeen mukaisiin kohtiin. Lisäksi tarkastuksessa mukana olevilta
tulee pyytää kommentit tarkastuksesta.
Arvioitavat kohdat:
-

Etsintätaktiikka
Työskentely
Alueen tarkastamisen varmuus
Kestävyys
Löytö

Arviointivaihtoehdot: Erinomainen, olemassaoleva, puutteellinen.
Jokaiseen kohtaan tulee laittaa merkintä.

Tuloksen syöttöikkunassa merkitään lisäksi seuraavat kohdat:
Tarkastuksen tulos Hyväksytty / Hylätty
-

Jos hylätty, kerro hylkäyksen syyt alle aukevaan tekstikenttään

Keskeytys ei / keskeytetty
-

Jos keskeytetty, kerro keskeytyksen syyt alla aukeavaan kenttään

Ohjaajan sulkeminen tarkastuksesta Ei / Ohjaaja suljettu
-

Jos ohjaaja on suljettu tarkastuksesta, kerro sulkemisen syyt alla aukeavaan kenttään

Koiran sulkeminen tarkastuksesta Ei / Koira suljettu tarkastuksesta
-

Jos koira on suljettu tarkastuksesta, kerro sulkemisen syyt alla aukevaan kenttään

Tarkastajan huomiot-kohtaan tarkastaja voi kirjoittaa muita huomioita tarkastuksen kulusta.

Merkitse Viranomainen paikalla-kohtaan Kyllä / ei.
Läsnä tarkastuksessa-kohdassa merkitään ketä tarkastuksessa on ollut paikalla ja keneltä pyydetään
kommentit tarkastuksesta. Vaihtoehtoina on
-

Tarkastaja (aina automaattisesti)
Suosittelija, jos paikalla niin rastita nimi
Poliisi, jos paikalla niin rastita oikea nimi

Kommentit tarkastuksesta
-

paikallaolijoiksi merkityille lähetetään sähköpostissa viesti, jossa on linkki kommentoimaan
tarkastusta. Kommentit näkyvät tässä.
Tarkastaja voi myös kirjoittaa kommentin esim poliisin puolesta jos kommentit on annettu
kirjallisena tarkastuspaikalla, silloin kommentti lähtee tallennettaessa tarkastettavaksi kommentin
antajalle, hän voi vielä muokata tekstiä.

Tulos merkitään valmiiksi kun kommenttipyynnöt on lähetetty. Liitto vahvistaa tuloksen, tällöin koirakon
tiedot näkyvät VIRTA-tarkastuksen hyväksytysti suorittaneet koirakot-listassa Tulokset-kohdassa julkisesti.
Vain hyväksytyt tulokset näytetään kaikille.
Pöytäkirja
Tarkastajan tulee hyväksyä tarkastuksen pöytäkirja. Pöytäkirja löytyy tarkastuksen tiedoista, ylärivin
painikkeista oikelta. Tulokset siirtyy liitolle kuitattavaksi kun pöytäkirja on hyväksytty.

