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KITU tilannekatsaus 

Kentältä tullut palaute tiivistyy yhteen kysymykseen: miksi KITU uudistettiin? Yksinkertaisesti: vanha 

KITU tuli tiensä päähän teknisesti ja uusien sääntöjen osalta. Toiminnallisuuksien ylläpito ja 

kehittäminen olisi ollut erittäin vaikeaa ja hidasta, joten uuden KITUn rakentaminen tuli käytettäviin 

resursseihin nähden ainoaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi vanha KITU ei täyttänyt GDPR- ja 

tietoturvavaatimuksia. 

KITUn uudistamisesta päätettiin vuosina 2015 ja 2016, jolloin päätettiin vuosien 2016 ja 2017 

toiminnasta. Kilpailutus aloitettiin vuoden 2017 toukokuussa kevätkokouksessa tehdyn 

sääntömuutospäätöksen jälkeen, ja kilpailutus saatiin päätökseen elokuussa. Kilpailutukseen 

osallistui Siili Solutions (ent. Comia Software), Vincit, Marko Koski ja Palveluskoiraliiton Virkku.net-

järjestelmän toimittaja. Järjestelmän aloitukseen liittyvät tarjoukset tulivat 45 000- 250 000€ 

hintahaarukasta (alv0%). Kaikki kilpailutukseen osallistuneet ilmaisivat neuvotteluvaiheessa huolen 

liian tiukasta aikataulusta. Koska SAGIn ylintä päätäntävaltaa käyttävä yleiskokous oli 

sääntömuutokset tässä aikataulussa päättänyt, ei enää voitu lykätä sääntöuudistusta ja sen 

vaatimaa KITUn uusimista. 

Siili Solutionsin tarjous vastasi SAGIn ehtoihin, tarvemäärittelyyn ja käytettävissä oleviin resursseihin 

parhaiten.  

Järjestelmän toteutustyö aloitettiin heti kilpailutuksen päätyttyä. Aikataulun vuoksi jouduttiin 

priorisoimaan alkuvuoden kilpailutoiminnan kannalta tärkeimmät perustoiminnot KITUn 

ensimmäiseen julkaisuun 19.12.2017. Näitä toimintoja olivat esimerkiksi: 

● alkuvuoden kilpailujen selaaminen ja ilmoittautuminen 

○ myös uusiin pikkusäkäluokkiin ilmoittautuminen 

● sähköisten tulosten lähetys tulosohjelmasta 

 



   Suomen Agilityliitto   KITU tilannekatsaus          22.04.2018 

 

 

 

 2 (3) 

 

Seuraavaksi ja myöhemmin tulevaa 

KITUa kehitetään jatkuvasti ja suurin osa työstä tapahtuu ns. “konepellin alla”, eli järjestelmän 

tietovirtoihin ja sisään koodattuihin toiminnallisuuksiin liittyvä kehittämistyö ei näy käyttäjälle. 

Bugikorjauksilla ja nykytoimintojen kehittämisellä pyritään stabilisoimaan järjestelmän toimivuus, 

jotta uusien toimintojen tuominen olisi tulevaisuudessa resurssitehokasta ja käyttäjäystävällistä. 

Järjestelmän nykyinen rakenne auttaa paikallistamaan ja korjaamaan bugit tehokkaammin kuin 

vanhassa KITUssa. 

● Yleistä 

○ Tulokset Kennelliittoon - huhti-toukokuu 2018 (Kennelliiton vastaanotto valmistui 

huhtikuussa 2018) 

○ Mobiilikäytettävyyden rakentaminen  - kesä 2018  

○ Käyttöliittymän ja -ohjeiden käännöstyö (englanti, ruotsi)  - kesä 2018 

○ Käyttöohjeiden parantaminen ja taittotyö  - kesä/syksy 2018 

● Seuroille 

○ Sportti-ID:ttömille toimihenkilöille tunnus ja seuraoikeus  - huhti-toukokuu 

TOTEUTUNUT 

○ Parannuksia lähtölistojen tekoon  - touko-kesäkuu 2018 

○ Parannuksia kilpailujen hallintaan - touko-kesäkuu 2018 

○ Kilpailuanomusten teko  - touko-kesäkuu 2018 

○ Tuomarikalenteri ja tuomarien varaaminen KITUssa 

○ Rajapinnat KITUn tietojen käyttöön seurojen ja kolmansien osapuolien käyttöön 

○ Kuukausittainen uutiskirje KITU-yhteyshenkilöille - huhti-toukokuu TOTEUTUNUT 

● Kilpailijoille 

○ Automatisoitu ranking  - kesä/syksy 2018 

○ Omien tulosten tarkastelu - huhti-toukokuu TOTEUTUNUT 

○ Koirien piilotus omista tiedoista - huhti-toukokuu TOTEUTUNUT (omat koirat) 

○ Säkä- ja tasoluokkamuutokset sähköisistä tuloksista - syksy 2018 

○ Starttien maksu ilmoittautuessa - syksy/talvi 2018 

Aikataulut ovat alustavia arvioita ja SAGI pidättää oikeudet kaikkiin muutoksiin. 
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Loppusanat 

Päätöksiä ja uudistuksia tehtäessä tulee sovittaa käytettävissä olevat resurssit realistiseen 

aikatauluun. Vuosi 2018 toi mukanaan monia isoja uudistuksia, joista KITU oli vain yksi. Käytössä 

olleet resurssit oli alimitoitettu työmäärään nähden. 

 

 

 

 

 


