
Rengastustietojen muokkaus Sulassa (versio 5.9.2022 / P.Lehikoinen) 

Sulkaan on lisätty ominaisuus, jonka avulla rengastajat pystyvät muokkaamaan rengastuksia ja kontrolleja, 

jotka ovat jo Rengastustoimiston tietokannassa. Halutessasi korjata tai lisätä tietoja näihin rengastuksiin tai 

kontrolleihin, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Sulan ”Selailu”-osiossa rivit, joita haluat muokata ja klikkaa sen jälkeen sivun yläreunasta: 

”Muokkaa rivejä”. Tällöin tulee hetkeksi näkyviin kuvaruudun yläosaan vihreällä pohjalla "Rivit 

kopioitiin syöttöpuolelle" (kuva 1). Jos et löydä haluamasi rivejä, tarkista, ettei rajauksia ole päällä 

(keltainen kehys, kuva 1). Vaihtoehtoisesti voit etsiä haluamasi rivejä rajaamalla tuloksia ajan, 

paikan, kunnan ja rengastusten/tapaamisten avulla. 

 
Kuva 1. Valitse ”Selailu”-sivulla ne rivit, joita haluat muokata ja klikkaa ”Muokkaa rivejä” (ympyröity 

punaisella). Tämän jälkeen sivun yläreunaan ilmestyy vihreä ilmoitus ”Rivit kopioitu syöttöpuolelle”. 
 

2. Mene seuraavaksi rengastusten/kontrollien syöttöpuolelle, jossa pystyt muokkaamaan kyseisiä 

rivejä. HUOMIOI: Rengastusten muokkauksessa kaikkia muita tietoja pystyy muokkaamaan paitsi 

renkaan numeroa. Sitä koskeviin kenttiin ei pitäisi koskea lainkaan (kuva 2), vaikka niiden 

muokkaaminen Sulassa onkin mahdollista (sarakkeiden jäädyttäminen on teknisesti hankalaa). 

Näihin sarakkeisiin tehdyt muutokset eivät välity rengastustoimistoon. Jos haluat korjata renkaan 

numeroita, ota yhteys rengastustoimistoon. Kontrollien osalta voit muokata myös 

renkaannumeroa. 

Rengastuksia muokatessasi näet sarakkeesta ”Muokkauksen kohderengas” mitä rengasta ko. 

rivin tiedot koskevat (kuva 2). Jos ko. sarake ei ole näkyvissä lomakkeellasi, klikkaa hiiren oikealla 

näppäimellä sarakeotsikkoa ”Perustiedot” ja valitse listasta sarake näkyviin (kuva 3). 

 

 
Kuva 2. Siirryttyään syöttöpuolelle muokattavien rivien rengastiedot jäävät tyhjiksi (punainen kehys). Näitä 

tietoja ei voi täyttää tai muuttaa, vaan muokattavan renkaan numeron näet sarakkeesta ”Muokkauksen 

kohderengas” (sininen kehys). Kontrollien syötössä myös renkaan numeron muokkaus on mahdollista. 
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Kuva 3. Mikäli sarake ”Muokkauksen kohderengas” ei ole esillä lomakenäkymässä, saat sen näkyviin 

klikkamalla ”Perustiedot”-sarakeotsikkoa (punainen kehys) hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla 

sarakkeen listasta. 

  

3. Kun korjaukset/lisäykset on tehty, paina "Merkitse valmiiksi"-painiketta, samalla lailla kuin uusia 

rengastuksia tai kontrolleja palauttaessasi (kuva 4). Jos tiedoissa ei ole virheitä tai huomautuksia, 

muuttuvat ne vihreiksi ja rivit siirtyvät ylläpidon vastaanotettavaksi. Kun päivitykset on tehty 

tietokantaan pääset tarkistamaan Sulan selailussa, että tiedot ovat nyt oikein. Mikäli et haluakaan 

tehdä muutoksia ko. riveihin, voit poistaa ne syöttöpuolelta. Rivit eivät poistu tällöin tietokannasta, 

vaan pysyvät ennallaan. Jos haluat poistaa koko tietueen tietokannasta, ota yhteys 

rengastustoimistoon. 

 
Kuva 4. Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, voit palauttaa täydennetyt/korjatut rivit tietokantaan 

vietäväksi valitsemalla ne ja klikkaamalla ”Merkitse valmiiksi” (ympyröity punaisella). Tällöin virheettömät 

rivit muuttuvat vihreiksi. Jos rivit muuttuvat punaisiksi, on niissä virheitä, jotka tulee korjata. 

 

4. Jos rivi/rivit muuttuvat punaiseksi, vie hiiren kursori rivin päälle. Tällöin näkyviin tulee ilmoitus, 

jossa kerrotaan, mistä virhe johtuu. Lue ilmoitus kokonaan. Tee tarvittavat muutokset ja merkitse 

rivi uudelleen valmiiksi. Voit katsoa ratkaisut yleisimpiin virheilmoituksiin täältä: 

https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/sulan_kayttajien_ongelmat_v2_0.pdf  

 

Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, ota yhteys rengastustoimistoon.  
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