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Tietotekniikka

KoneAgrian tietotekniikka
Pertti Jalonen
 
Wisut verkkoon
Wisu-viljelysuunnitteluohjelmien 
verkkoversioiden (FarmitNetWisu 
ja ProAgrian WebWisu) kehittämi-
nen on edennyt merkittävästi. Verk-
kokäyttöisyys tarkoittaa sitä, että 
tilatunnuksen takana olevat vilje-
lykirjanpidon tiedot on talletettu 
oman koneen kovalevyn asemesta 
verkkopalvelimelle, ja ohjelmaa käy-
tetään Internet-selaimen avulla.

Pertti Savela ProAgria Maaseutu-
keskusten liitosta kertoi WebWisun 
toimivan yleisimmillä selaimilla, ja 
ohjelman Java-ominaisuudet mah-
dollistavat ensi kerran sen käytön 
myös Linux-ympäristössä.

Savelan mukaan käyttäjätunnus-
ten jako alkaa marraskuun lopulla. 
Olemassa olevan PCWisun tiedot 
siirtyvät verkkoon "napin painal-
luksella", vuosi kerrallaan. ProAg-
rian nykyiset asiakkaat voivat siir-
tyä verkkoversion käyttäjiksi veloi-
tuksetta.

Uuden asiakkaan hankinta- ja tu-
kipalvelu maksaa jaksolta 1.1.-31.5. 
66 euroa. Käytön ja tukipalvelun 
veroton vuosihinta käyttökaudelta 
1.6.-31.5. on 79 euroa.

FarmitNetWisun tutustumisjakso 
FarmitWisu-, Wisu- ja GrowPlan-
käyttäjille on vanhalla lisenssillä ve-
loitukseton 1.7.2006 asti. Seuraavien 
vuosien käyttömaksu on 69 euroa 
ilman arvonlisäveroa. Yhtä tilatun-
nusta kohden on yksi lisenssi.

Karttaosio valmistuu kevään ai-
kana ja sen käytön vuosihinta on 15 
euroa. Se on digitointityökalulla va-
rustettu Java-sovellus. Java-ominai-
suuden ansiosta karttaosio on lähellä 
pc-sovelluksen käytettävyyttä. Kart-
ta-aineistona ovat VIPU-kartat. VI-
PU-karttojen käyttö on maksutonta, 
taustakarttojen (peruskartan lehdet, 
ym.) käyttöhinta määräytyy kartta-
tyypin mukaan. Sovellukseen tehdyt 
päivitykset tallentuvat palvelimelle.

Mobiililiittymä on testivaiheessa. 
Alustaksi käy mikä tahansa Java-yh-
teensopiva puhelin. Lohkotiedot voi 
ladata puhelimelle ja ne voi päivit-
tää lohko kerrallaan ja lähettää pal-
velimelle. Varsinaisessa selainsovel-
luksessa on monilohko-ominaisuus 
eli kaikkien päivitettyjen lohkojen 
viljelytiedot voidaan päivittää ker-
ralla. Ainakaan toistaiseksi Mobiili-
Wisu ei ole vuosimaksullinen.

Ohjelman kehittäjän Jarmo Oit-
tisen mukaan verkkokäyttöisyys pa-
rantaa huomattavasti tietoturvaa, 
koska vain palvelimet "seurustele-
vat" keskenään ja ne ovat monin-
kertaisten palomuurien takana ko-

nehuoneissa. Varmuuskopiointi on 
päivittäistä. Tieto on turvassa myös 
salamaniskuilta.

"Viljelijä voi myös määritellä neu-
vojille ja sopimuskumppaneille eri 
tasoisia oikeuksia viljelykirjanpidon 
tietoihin. Hän voi olla online-yhtey-
dessä neuvojaan ja chattailla hänen 
kanssaan. Ohjelmaan on tarkoitus 
kehittää remote advisor -ominai-
suus, jolloin on mahdollisuus lähet-
tää tietoa keskitetysti ja yli tilarajo-
jen vaikkapa perunanviljelytiloille 
tuholaistorjunnan tarpeista. Viljelijä 
voi määritellä, haluaako hän tämän-
tyyppiset tiedot tietokoneen vaiko 
kännykän välityksellä."

Oittisen mukaan viime kädessä 
tavoitteena on sähköinen asioiden-
hallinta tukiasiat mukaan lukien. 
"Ohjelman päivitettävyys helpot-
tuu olennaisesti, kun enää ei tar-
vitse tilata ja lähettää romppuja. 
Päivitykset tulevat voimaan sama-

na päivänä, kun tukihakemusai-
neisto on valmis." Myös sääasema-
tiedot tulevat olemaan liitettävissä 
ohjelmaan.

 
CashMan tulossa
SuonenTieto Oy tunnustelee maa-
perää uudentyyppiselle budjetoin-
tiohjelmalle, joka on nimetty Cash-
Man Maatalousneuvokseksi. Sen 
pohja-aineistona on tilan verokir-
janpito-ohjelma. Budjetointivai-
heessa se näyttää menojen ja tu-
lojen vaikutukset usealle vuodelle 
eteenpäin, mikä on investointeja 
suunniteltaessa tärkeää.

Mikko Leveelahti kertoi, että ke-
hitystyötä jatketaan näyttelystä saa-
tujen kommenttien perusteella. Jo 
kuluvana syksynä on alkamassa vii-
kon mittainen koulutusjakso, jossa 
ohjelman käyttöä harjoitellaan yh-
teisellä aineistolla. Jakson päätteek-
si ohjelmaan siirretään oma kirjan-

Lapualainen Tiisten PC-huolto esitteli erilaisia valvonta- ja hälytysjärjestelmiä.

KoneAgria-näyttelyn tietotekniikkauutuudet esitellyt juttu oli syystä 
tai toisesta kadonnut niin syvälle toimituksen tietojärjestelmän uu-
meniin, ettei sitä voitu aikanaan liittää muun näyttelyaineiston jouk-
koon. Sinnikkäiden etsintöjen ansiosta se kuitenkin löytyi.  PJ

pitoaineisto. Tätä pohjaa käytetään 
budjetointiin myöhemmin, erik-
seen sovittavan neuvojan tilakäyn-
nin yhteydessä.

 
Aika hallintaan
Työtehoseuran kehittämän ajan-
hallintaohjelma TTS-Managerin 
avulla toimintaansa kehittävä ja 
laajentava tila voi selvittää oman 
ajan ja resurssien riittävyyttä. Oh-
jelman käyttö edellyttää maatilan 
peltotöiden ja kotieläinten hoitoon 
liittyvien pohjatietojen syöttämis-
tä. Tämä työ tuskin onnistuu ker-

tarupeamalla, mutta on varmasti 
vaivan arvoinen.

Ohjelman taustalla normitietoi-
na ovat Työtehoseuran käyttämät 
työnmenekkitiedot, joita käytetään 
erilaisin alasvetovalikoin. Ajan riit-
tävyyttä tai riittämättömyyttä kuva-
taan helposti ymmärrettävällä gra-
fiikalla.

Työtehoseuran ohjelmien asia-
kasystävällinen hinnoittelu näkyy 
TTS-Managerinkin kohdalla. Ve-
rollinen myyntihinta on 120 euroa, 
TTS:n jäsenet saavat ohjelman alle 
100 euron hintaan.

Perusturvaa
Tiisten PC-Huolto tarjoaa sekä 
Perus- että Peruutusturvaa. Perus-
turva 1/6-valvontajärjestelmään 
kuuluu kohdevalvontakamera ja 
matkapuhelin siihen asennettuine 
valvontajärjestelmineen. 

Valvontajärjestelmä lähettää 
kuvaa suoraan sekä matkapuhe-
limeen että kotitietokoneelle. Ka-
meran liiketunnistin ja infrapuna- 
ominaisuus mahdollistaa myös pi-
meäkuvauksen. Laitteisto toimii 
tarvittaessa myös palovaroittime-
na. Järjestelmään voidaan liittää 

eri hintaan useampia kameroita. 
Järjestelmän verollinen hinta on 
1200 euroa.

Peruutusturva koostuu työko-
neeseen liitettävästä laadukkaasta 
värikamerasta ja LG:n seitsentuu-
maisesta TFT LCD-värinäytöstä, 
joiden yhteishinta on 399 euroa.

Yrityksen tuotevalikoimaan kuu-
luvat myös TasoTurva eli kylvölan-
noittimen siemen- ja lannoitesäi- 
liöön sijoitettavat pintavahdit ja liet-
teen rikkivetypitoisuutta tarkkaileva 
anturi, joka antaa hälytyksen raja-
arvon ylittyessä. r

Lisää ominaisuuksia Navicoreen
Tuoreessa Navicore Personal 2007 

-versiossa on entistä laajem-
mat kartat, enemmän tuettuja 

laitemalleja sekä uusi Navicore Up-
date -online-palvelu,  Uudet ominai-
suudet laajentavat mobiililaitteiden 
käyttömahdollisuuksia GPS-navi-
goinnissa. 

Ohjelmistossa on uusimmat di-
gitaaliset kartta-aineistot alan joh-
tavilta toimittajilta Tele Atlakselta 
ja Navteqilta. Tarkat kartat sisältä-
vät teiden ja katujen nimien lisäksi 
myös katunumerot. Pohjoismaiden 
sekä manner-Euroopan kartasto-
jen lisäksi Navicore Personal 2007 
-ohjelmistoon julkaistaan lähikuu-
kausina laajat, valinnaiset kartta-
paketit Pohjois-Amerikasta sekä 
tietyistä Afrikan ja Aasian alueen 
maista.

Ohjelmisto toimii edelleen kai-
kissa Symbian-käyttöjärjestelmää 
hyödyntävissä älypuhelimissa, 
mukaan lukien S60 2nd ja 3rd 
edition-, S80- ja uutena Symbian 
UIQ 3 -alusta, jolle SonyEricsso-
nin Symbian-pohjaiset uutuuspu-
helimet M600i- ja P990i on suun-
niteltu. Uusi ohjelma sopii myös 
Linux Internet Tablet OS 2006 
Edition -käyttöjärjestelmään. 

Nyt on niin ikään tarjolla Na-
vicoren ja Nokian yhteinen tuote- 
ja ohjelmistopaketti, joka yhdis-
tää Navicore Personal -ohjelmiston 

Nokia 770 Internet Tablet -laittee-
seen. Sen korkearesoluutioinen laa-
jakuvanäyttö sekä WLAN- ja Inter-
net-ominaisuudet parantavat ohjel-
miston navigointimahdollisuuksia: 
erilaisten kohteiden Internet-palve-
luihin voi siirtyä suoraan navigaat-
torin kartalta.

Navicore Update -online pal-
velu mahdollistaa ohjelmistopäivi-
tysten, palvelukohdelaajennusten ja 
opasteäänten lataamisen laitteeseen 
kotitietokoneen avulla. Navicoren 
asiakkaat, jotka aktivoivat Navicore 
Personal 2006 -ohjelmistoversionsa 
1.9.2006–31.1.2007 välisenä aikana 
voivat päivittää ohjelmistonsa mak-
sutta uuteen, vastaavaan Navicore 
Personal 2007 -versioon samana 
ajanjaksona Navicore Update -pal-
velun kautta.

Navicore Personal 2007 -ohjel-
miston selkeät kartta- ja ääniopasteet 
sekä erittäin nopea reititys auttavat 
löytämään nopeimman tai lyhyim-
män reitin kohteeseen. Ohjelmisto 
laskee automaattisesti uuden reitin, 
mikäli käyttäjä poikkeaa reitiltä tai 
mikäli on tarpeen kiertää liikenne-
häiriöitä matkan varrella. Dynaami-
nen reittihaku auttaa välttämään lii-
kennehäiriöt, tietullit, lauttayhteydet 
ja muut hidasteet. Navicore Personal 
sisältää päivitykset liikennetietoihin 
sekä kiinteästi asennettujen turvaka-
meroiden tietokantaan.

Vastaanotin
kevenee
Navicoren uusi Bluetooth GPS-vas-
taanotin on tällä hetkellä maailman 
pienin ja kevyin: mitat ovat 64 x 22 
x 15 mm ja paino noin 30 gram-
maa. Tämän vuoksi sitä on helppo 
kantaa mukana myös pyöräillessä 
tai kävellessä.

Vastaanotin pohjautuu SiRF III 
-GPS-piirisarjaan ja sitä voidaan 
käyttää jopa kahdeksan tuntia yh-
täjaksoisesti. Laitteeseen sisäänra-
kennettua akkua voidaan ladata liit-
tämällä USB-kaapeli kannettavaan 
tietokoneeseen, pöytäkoneeseen tai 
auton tupakansytyttimeen.

Navicoren GPS-vastaanotin las-
kee nopeasti tarkan sijainnin 20 
maatakiertävän satelliitin lähettä-

mien signaalien avulla ja välittää 
tiedon Navicore Personal -ohjel-
mistoon Bluetoothin kautta. Blue-
tooth GPS-vastaanotin tallentaa sa-
telliitin lähettämää informaatiota, 
kuten satelliittisignaalin tilan, vii-
meisimmän sijainnin sekä päivän 
ja kellonajan, jolloin satelliittiyhte-
ys viimeksi otettiin. GPS-laite vas-
taanottaa signaalin sekunnin kym-
menesosassa ja päivittää laitteen si-
jainnin sekunnin välein.

Navicore Bluetooth GPS-vastaan-
otin on yhteensopiva kaikkien Navi-
core Personal -tuotteiden kanssa, jot-
ka tukevat Symbian S60-, S80-, UIQ 
3- ja Linux Internet Tablet OS 2006 
Edition -ohjelmistoalustoja. Navico-
re Bluetooth GPS-vastaanotin tulee 
myyntiin marraskuussa 2006. r

Navicoren ja Nokian yhteinen tuote- ja ohjelmistopaketti yhdistää Navicore 
Personal -ohjelmiston Nokia 770 Internet Tablet -laitteeseen. Uusi Navicore 
Bluetooth GPS-vastaanotin painaa vain 30 grammaa.
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Kun lisätään mainontaa, tuot-
teen tunnettavuus lisääntyy ja 
sitä ostetaan enemmän. Kun 

investoidaan tuotantokalustoon, 
työn tuottavuus yksikköä kohden 
kasvaa. Excel sisältää lukuisia val-
miita välineitä niiden keskinäisten 
riippuvuuksien tutkimiseen ja riip-
puvuuksien pohjalta tehtyyn myyn-
nin tai tuotannon ennustamiseen.

Excelin funktioluokka Tilasto si-
sältää kymmenkunta funktiota riip-
puvuuksien käsittelyyn. Niistä en-
nustamisessa ja mallinnuksessa ta-
vallisimmat ovat kulmakerroin, leik-
kauspiste, suuntaus ja kasvu.

Funktioiden arvoiksi eli argu-
menteiksi sijoitetaan jo tapahtu-
neesta kertovia lukuarvoja, kuten 
myyntiä edellisinä kuukausina tai 
vuosina. Funktiot palauttavat las-
kemiaan arvoja, jotka kertovat asi-
oiden keskinäisestä riippuvuudesta, 
kuten miten mainonta on kuukau-
sittain kasvattanut myyntiä tai funk-
tiot antavat ennusteita tulevasta, ku-
ten miten käy myynnin kun mai-
nontaa on lisätään/vähennetään.

Kun on joskus funktioita käyttä-
nyt, summa on tietysti niistä yleisin, 
tilastofunktioiden käytössä ei ole eri-
koista uutta. Lukuun ottamatta kahta 
pientä syötön erikoisuutta. Näillä eri-
koisuuksilla funktioita on helpompi 
käyttää, vaikka vaivalloisemmin pe-
rinteisestikin voisi toimia.

Ensinnäkin luvut sijoitetaan funk-
tioihin valitsemalla ne hiirellä tai 
Vaihto-näppäin alhaalla taulukko-
alueelta. Toisekseen eräissä tilas-

tofunktioissa käytetään tavallisten 
funktiokaavojen sijasta matriisikaa-
voja. Käytännössä tämä tarkoittaa 
vain sitä, että tällaisen kaavan syöttö 
lopetetaan Enterin painamisen sijas-
ta painamalla Vaihto-Ctrl-Enter.

Excelin funktioiden ohjesivuilta 
löytyy tarkempaa tietoa siitä, mil-
laisin matemaattisin kaavoin kukin 
funktio suorittaa laskemisen. Kui-
tenkin, kuten yleensäkin taulukko-
laskennan funktioilla, taustateoriaa 
ei funktioiden käyttämiseen välttä-
mättä tarvita. Joskus taustan tun-
teminen voi silti auttaa löytämään 
uusia soveltamiskohteita.

Lineaarinen 
myynnin suora 
Excelillä voidaan yksinkertaisella ta-
valla tehdä malli, jossa kuvataan se-
litettävän ilmiön, vaikka myynnin 
riippuvuutta selittävästä tekijästä, 
kuten mainonnasta. Yksinkertaisim-
millaan malli on suoraviivainen Ex-
celin viivakaavio (Kuva 2). Excelillä 
voi käsitellä myös ei-suoria malleja, 
joista alempana.

Suorassa eli matematiikan ter-
mein lineaarisessa analyysissa Excel 
soveltaa menetelmää, jota nimite-
tään "pienimmäksi neliösummak-
si". Tällä saadaan kuvan mukainen 
suora kaavalla y = a + bx. 

Esimerkissä pystysuora y-akseli 
on selitettävä muuttuja, eli myyn-
nin kasvu (tai vaikka vakavat liiken-
neonnettomuudet), ja x-akseli on 
selittävä muuttuja, eli mainontaan 
panostettu rahamäärä (tai vaikka 
autojen ajonopeudet). 

Kaavan a ja b ovat vakioita, joista 
b kuvaa suoran kulmakerrointa, eli 
miten jyrkästi suora eli myynti nou-
see mainonnan kasvattamisella. Va-
kio a kuvaa leikkauspistettä, eli koh-
taa, jossa suora leikkaa y-akselin.

Mistä vakiot a ja b sitten saadaan? 
Ne lasketaan funktioilla kulmaker-
roin (slope) ja leikkauspiste (inter-
cept). Funktioiden arvoina käy-
tetään tunnettua y-akselinaluetta 
(myynti) ja tunnettua x-akselin- 
aluetta (mainonta).

Suoran funktiot
Oletetaan, että tuotantoyhtiön mai-
nontaan oli käytetty oheisen ku-
van (Kuva 1) rivillä kolme esittämä 
määrä tuhansia euroja. Mainonnan 
seurauksena myynti kasvoi kuukau-
sittain rivillä neljä olevin luvuin. 

Kulmakerroin näistä lasketaan 
funktiokaavalla =kulmakerroin(B4:
F4; B3:F3) eli kaksi taulukkoaluetta 
B4:F4 ja B3:F4 (alueen B4:F4 valin-
ta lopetetaan suomalaisella Exce-
lillä puolipisteellä, englantilaisella 
pilkulla).  Leikkauspiste vastaavasti 
lasketaan kaavalla =leikkauspiste(B4:
F4 ;B3:F3). Esimerkissä edellisen ar-
voksi tulee 3,19 ja jälkimmäinen saa 
arvon 144. 

Selväkielellä kulmakertoimen lu-
ku 3,19 tässä tarkoittaa, että jokaista 
mainontaan sijoitettua tuhatta eu-
roa kohden myynti kasvaa vastaa-

vasti 3,19 yksikköä. Leikkauspiste on 
apukeino, eli kuvan suora, jolla voi 
määrittää jonkin muuttujan (vaikka 
myynnin) arvo, kun jokin muu arvo 
on nolla (vaikka mainonta).

Sijoittamalla arvot kaavaan y= a 
+ bx saa Excelillä myyntiennusteen, 
että 50 000 euron mainontapanok-
sella myynti olisi 304 yksikköä (kaa-
vaan sijoitus: 144 + 3,19 * 50). Kun 
haluaa ennustaa, mikä on myynti, 
kun sijoittaa mainontaan 150 000 
euroa, myynti olisi 622 (144 + 3,19 
*150), 200 000 kasvattaisi myynnin 
arvoon 782 jne. Laskelmat eivät täs-
sä ota huomioon muita myyntiin 
vaikuttavia tekijöitä. 

Kolmas tässä käsitelty suoran 
funktio, jolla myös voi ennustaa 
tulevaisuutta on suuntaus-funktio 
(trend). Siinä edellisiin on erotuk-
sena matriisikaavan käyttö (kaava 
näkyy aaltosulkeissa)  ja helpompi 
tulevan ennustaminen.

Funktion argumentteina ovat 
edelleen tunnettu y (mainonta); 
tunnettu x (myynti); - ja sitten uu-
tena argumenttina -  uusi x (tule-
va myynti). Funktion palauttamista 
arvoista voi myös helposti helposti 
kaavion. Edellä kuvatun esimerkin 
myynneistä voi luoda suuntaus- eli 
trendisuoran arvot:

1. Valitaan alue myyntilukujen 
alapuolelta rivi B5:F5. 

Ennusta Excelillä

Kuukausittainen mainontapanoksen kasvattaminen on kasvattanut tuotteen 
myyntiä.

Kasvu-funktiolla voi ennustaa tulevien kuukausien hinnannousun.

Suora kertoo, kuinka jyrkästi myynti nousee, kun mainontaan sijoitetaan lisää.
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Jos on kortistointitarpeita, kuten 
pitää pitää listaa asiakkaiden 
osoitteista, varaston tuotteista, 

kaluston luetteloista tai sitten vaikka 
harrastuksena kotiin on kertynyt 
paljon CD-levyjä, tarvitaan kortis-
tointiohjelmaa. 

Access-ohjelma on sellainen ja se 
sopii sekä suuriin että pieniin teh-
täviin. Ohjelma tulee Microsoftin 
toimisto-ohjelmapaketin mukana ja 
asentuu levylle oletusarvoisesti.

Ei sillä ole väliä, laittaako Acces-
sin kortistoon kahdeksan sukulaisen 
nimet ja syntymäajat vaiko 10 000 
asiakkaan osoitteet, ostot, tilaus-
kyselyt tai yhteydenottoajat. Access 
joustaa molempiin suuntiin.

Kortiston käyttäminen alkaa sen 
kenttien suunnittelusta. Suunnit-
telun ei tarvitse olla tiedettä, yk-
sinkertaiset maalaisjärkiperiaatteet 
riittää.

Tiedot pilkotaan pienimpiin loo-
gisiin yksikköihinsä. Tämä tarkoit-
taa asiakasrekisterin jakamista asia-
kaskoodiin ja -nimeen, lähiosoite 
erotetaan postinumerosta ja se pos-
titoimipaikasta ja puhelinnumero ja 
sähköposti ovat erikseen. 

Kodin musiikki CD-levystä ero-
tetaan teoskoodi, nimi, opusnume-
ro, säveltäjä, esittäjä ja pituus ja 
muut tiedot erikseen. Asiakaskoodi 
tai teoskoodi ovat ns. avainkenttiä, 
joiden mukaan lajittelu tapahtuu 
automaattisesti.

Mitä pienempiin osiin tiedot on 
pilkottu, sen yksityiskohtaisempaa 

eli tuottavampaa tietoa kortistosta 
voi kerätä.

Lajittelu, suodatus
ja tulostus
Valmiiden kortistojen käytön pe-
rusasioita ovat lajittelu, suodatus ja 
tulostus. Paitsi valikosta, nämä voi-
daan tehdä hiirivalikosta painamalla 
hiiren oikeaa painiketta.

Lajittelussa valitaan hiirellä kent-
tä ja sitten työkaluriviltä lajittelun 
suunta. Jos lajitellaan vaikka kah-
den kentän mukaan, esimerkiksi 
ensin paikkakunnan mukaan ja sit-
ten siellä toimialan mukaan, kentät 
pitää raahata vierekkäin. 

Kentän nimeä napsautetaan kah-
teen kertaan ja sitten ne raahataan 
rinnakkain niin, että ensimmäinen 
lajitteluperuste on ensimmäinen va-
semmalta. Tämän jälkeen ne mo-
lemmat kentät valitaan otsikoistaan 
ja työkaluriviltä lajittelu.

Yksinkertaisimmillaan suodatus 
(filter) tapahtuu valitun kentän pe-
rusteella. Siirrytään hiirellä suo-
datustietoa sisältävään kenttään ja 
napsautetaan hiirellä työkalurivin 
suodatuspainiketta. Tätä voi jatkaa 

valitsemalla jo suodatetusta taulu-
kosta seuraava suodatus muun ken-
tän perusteella jne.

Monimutkaisempia suodatuksia, 
vaikka usean kentän kriteerien mu-
kaan samanaikaisesti loogisilla JA 
(kaikkien ehtojen tulee täyttyä) tai 
TAI ehdoilla (riittää kun jokin ehto 
täyttyy), saadaan valikosta Tietueet, 
Kehittyneet suodatukset.

Kyselyillä lisää 
hakutuloksia
Kehittyneempiä hakutuloksia saa 
Kyselyillä (Queries). Kyselyillä voi 
myös yhdistää useita taulukkokor-
tistoa ja näin jalostaa tietoa. 

Esimerkkikuvassa on kysely koti-
musiikkikirjastosta nimellä Vanhat 
mestarit eli säveltäjän 
pitää olla syntynyt ai-
kaisemmin kuin 1755, 
Bachia ei haluta mu-
kaan tulokseen ja tu-
lostetaan kolme kent-
tää, säveltäjän synty-
mävuosi, sukunimi ja 
sävellyksen nimi.

Jos kahdesta eri tau-
lukosta poimitaan yh-

teen ja samaan kyselytulokseen, taulu-
koita täytyy yhdistää jokin sama kent-
tä, kuvassa säveltäjän koodinimi. 

Ne yhdistetään hiirellä toisiinsa, 
siitä kuvan musta lanka. r

Access on nopea ja kätevä

Tulostuksia varten kenttiä voi piilottaa.

Suodatus, huomaa suppilon kuva, valitsee näytettäväksi ja tulostettavaksi 
vain tietyn ehdon täyttävät tietueet. Suodatus-painikkeesta vasemmalla on 
lajittelupainike. Tässä suodatus Salon kaupungin mukaan ja se kenttä tar-
peettomana piilotettu.

Oikea kenttien suunnittelu helpot-
taa kortiston käyttöä, avainkenttä 
yleensä ensimmäisenä.

Tilarivin ilmoituksia kannattaa seurata kaikissa 
toiminnoissa.

Kuvassa suoritetaan kotikirjastokysely vanhojen 
säveltäjämestarien sävellyksistä. Säveltäjien tie-
dot ovat yhdessä taulukossa, sävellysten tiedot 
toisessa. Eri taulukkoihin pilkkominen mahdollistaa 
joustavat kyselyt.
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Jos ehto-osassa tarkistetaan, on-
ko solun arvo pienempi kuin tietty 
raja-arvo, silloin tarkistus aloitetaan 
pienimmästä arvosta.

Ehdoilla laskeminen 
Ehto-osaa seuraaviin argumenttei-
hin voi sisältyä kaavoja. Kuviteltu 
esimerkki laskee urakoinnista tun-
tityöt niin, että yli 7  tunnin ylit-
tävät työtunnit korvataan 50 %:n 
lisällä, muutoin maksetaan perus-
tuntien mukaan. 

Käyttäen kenttänimiä ehtokaa-
va on:

 = JOS(Tunnit > 7; 1,5 * Tun-
tityöhinta * Tunnit; Tuntityöhinta 
*Tunnit).

Hieman mutkikkaammin, jos 
työaika on yli 7 tuntia ja alle 10 
tuntia, hinta on 50 %, tämän yli 
menevältä osalta 100 %, muutoin 
maksetaan perushintaa. 

Tätä tarkistava kaava on 
 =JOS(Tunnit >7; JOS(Tunnit 

<= 10; 1,5*Tunnit*Tuntihinta; 2* 
Tunnit * Tuntihinta) ; Tunnit * 
Tuntihinta) . r

Automaattiset tekstit ja sivunumerot ja päiväykset voi valita 
tunnisteiden palkista. Erottava reunaviiva tulee Muotoilu-
työkalupalkista.

Kuvassa tutkitaan KBAC-tuotteen varaston kokoa.

Tavoitteen saavuttamisesta Excel antaa ilmoituksen, alempana sen kaava, 
paljonko prosenteissa tavoitetta saavutettiin.

2. Tehdään kaava =suuntaus(B4:
F4) kirjoittamalla ja valitsemalla 
taulukkoalueelta.

3. Tehdään alueesta matriisikaa-
va vaihto-ctrl-enter. Tästä rivistä 
voi luoda viivakaaviolla suoran.

Suuntaus-funktiolla voi ennus-
taa tämän lineaarisen suoran pe-
rusteella. Edellisen esimerkin vii-
den kuukauden pohjalta voidaan 
arvioida seuraavien viiden kuukau-
den myynnit:

1. Samalle äskeiselle riville, vaik-
ka G5:K5, kirjoitetaan soluihin lu-
vut 6,7,8,9,10, jotka vastaavat seu-
raavia tulevia kuukausia.

2. Valitaan alue G6:K6 (huomaa 
siis seuraava tyhjä rivi) ja tehdään 
kaava =suuntaus(B4:F4 ;; G5:K5). 
Huomaa kaavassa kaksi puolipis-
tettä alueiden välillä, jotka tarvi-

taan, että funktio palauttaa oikein 
ennustetut arvot.

3. Painetaan Vaihto - Ctrl - En-
ter. Tämän suoran mukaan myynti 
esimerkiksi elokuussa on 609 yk-
sikköä.

Suorista käyriin
Edellisissä esimerkeissä tapahtu-
mia mallinnettiin suorilla. Kuvaaja 
voi olla myös käyrä. Tällöin kaava 
on muotoa y = b * m^x eli b ker-
taa m korotettuna potenssiin x. Ei- 
lineaarista tulevaa kehitystä ennus-
taa funktio kasvu (growth). Tämän 
funktion argumentteina ovat tun-
nettu y ; tunnettu x; ja käyrällä ole-
vat uudet arvot.

Olkoon erään nopeasti euroarvol-
taan liikkuvan spekulatiivisen yksi-
kön (pörssiosake, raaka-aine, raken-
nusmaatontti, tms.) kasvava hinta-
kehitys viidessä kuukaudessa seu-

raava: 68, 105, 203, 358, 543 (tuhatta 
euroa). Kehitys muodostaa oheisen 
eksponenttikäyrän (Kuva 3). 

 Kuukausittaiset hinnat sijoite-
taan soluihin B3:F3. Seuraavia kol-
mea kuukautta kuvaavat luvut 6, 7, 
8 sijoitetaan vaikka alle soluihin B4:
D4 (Kuva 4). Tulevien kuukausien 
kurssikehitysennusteen saa lasketet-
tua soluihin K3:I3:

1. Valitaan solut G3:I3.
2. Tehdään kaava = kasvu(B3:

F3;;B4:D4).
3. Painetaan Vaihto - Ctrl- Enter.

Heinäkuussa hinta on kivunnut 
jo arvoon 1068.

Kasvu-funktio 
kertoo ekspo- 
nentiaalisen 
hinnannousun. 
Viivakuvioon 
voi liittää Ex- 
celin automaat- 
tisen trendi- 
käyrän.

Heikki Niiranen

Usein Excelillä pidetyistä 
myynnin, budjetoinnin tai 
varastokirjanpidon soluista 

pitää tarkistaa syötetty arvo ja sen 
arvon mukaan laskea tai kirjoittaa 
yhdellä tai toisella tavalla. 

Tukkuhintaan myydään halvem-
malla kuin yksityisille asiakkaille. 
Myynti voi olla tavoitteeseen nähdä 
"Alle", "Hyvä" tai "Ylitetty".  

Näitä valintoja varten Excel sisäl-
tää JOS (IF) funktion.

Funktion kolmoisrakenne
JOS-funktio rakentuu kolmesta 
osasta eli argumentista: =JOS(Ehto; 
jos Ehto tosi niin lasketaan tai kir-
joitetaan tämä ; jos Ehto epätosi, 
silloin lasketaan tai kirjoitetaan 
tämä). Funktio siis ensin tarkis-

taa onko solun arvo, vaikka bud-
jettiluku tai asiakasryhmä, joko 
suurempi (A1> B1) tai pienempi 
(A1< B1) tai yhtä suuri (A1 =B1) 
kuin toisen solun luku. Ehto voi 
olla kaava =JOS(SUMMA(A1:A17) 
> 2000).  

Seuraavaksi tulee se funktion osa, 
teksti tai laskentakaava, joka kertoo, 
mitä lasketaan tai näytetään solussa, 
jos ehto on tosi.  Kolmanneksi laske-
taan tai näytetään, mitä tehdään, jos 
ehto ei pidä paikkaansa. Kolmannen 
osan voi myös jättää tyhjäksi, jolloin 
JOS-soluun ei tule mitään. 

Jos suunniteltu kausituotanto on 
solussa C2, jota verrataan toteu-
tuneeseen tuotantoon solussa C3 
ja alituksesta tai ylityksestä ilmoi-
tetaan solussa C4, niin kaava on = 
JOS(C3>=C2; "Tavoitettu."; "Alle 
tavoitteen!"). 

Soluille ja solualueille voi antaa 
myös nimiä, nimissä lainausmerkeillä 
on merkitys, Lisää, Nimi, Määrittele 
(Insert, Name, Define) = JOS(Tavoite 
> = Tavoitettu; "Tavoitettu." ; "Alle 
tavoitteen."). Funktion kolmea osaa 
erottaa puolipiste, anglosaksisissa 
asetuksissa käytetään pilkkua.

Sisäkkäiset ehdot 
Ehtolauseet voivat olla myös sisäk-
käisiä. Niissä tarkistetaan, toteutuu-
ko ensimmäinen ehto ja jos se ei to-
teudu, sitten tarkistetaan toinen eh-
to ja sitten vielä järjestyksessä mah-
dolliset seuraavat ehdot. 

Varastoon sijoitetun tuotteen 
määrästä Excel arvioi, onko varas-
ton määrä, solussa C4, tulevaan ky-
syntään nähden liian pieni, riittävä 
vai onko varaston määrä sittenkin 
yli oletetun kysynnän.  

Jos tuotteen minimi on kirjattu 
soluun C2 ja maksimi soluun C3, 
niin sanalliset varastomäärävaroi-
tukset soluun D4 luodaan sisäkkäi-
sillä JOS-kaavoilla:  

=JOS(C4 > C2; JOS(C4<C3; 
"Riittävä"; "Varasto liian suuri!); 
"Varasto liian pieni!")) eli jos mini-
miä ei ylitetä (C4>C2) palautetaan 
JOS-funktion ulompi arvo "Varasto 
liian pieni"; muutoin tarkistetaan 
sisempi JOS-lause, jossa tarkiste-
taan, ollaanko alle varaston maksi-
mimäärän.

Mitä useampia sisäkkäisiä lausei-
ta käyttää, sitä tarkempi joutuu ole-
maan sulkumerkkien kanssa. Exce-
lin maksimi on seitsemän sisäkkäis-
tä ehtolausetta. Solun arvon tarkis-
taminen aloitetaan useimmiten suu-
rimmasta arvosta, sitten seuraavaksi 
suurimmasta. 

Mitäpä JOS Excelillä

Jos ostot ylittävät 
5000 euron rajan, 
annetaan ostois-
ta alennusta, jo-
ka riippuu ostajan 
hintaryhmästä.

Myös Wordin taulukoiden kaavat lasketetaan kentillä, osan kaavoista, kuten 
summauksen, saa valitsemalla Taulukko, Kaava. Kuvassa näkyvät solujen 
reunat saa laskusta pois.

Solujen sisältöihin voi sisällyt-
tää ehtoja. Jos solun sisältö 
tulee negatiiviseksi, alittaa 

tuotantotavoitteen tai on vain 
tyydyttävä, sisältö voidaan esittää 
erilaisin värein ja kirjasintyypein. 

Valitaan Muotoile, Ehdolliset 
Muotoilut. Solun ehdoksi vali-
taan "pienempi kuin" tavoiteluku 
ja muotoilluksi väriksi punainen. 
Kun muotoilukoodi on tehty, si-
tä kopioidaan muihin soluihin, 
näppäimistöltä Ctrl-c, Vaihto al-
haalla määrätään minne kopioi-
daan ja Muokkaa, Liitä määräten, 
Muotoilut.

Kelpoisuustarkistukset
Excel myös tarkastaa, syötetään-
kö soluun oikeaa tietoa tai onko 

luku tai aikamäärä sopivissa ra-
joissa. Soluun syötölle voi luoda 
myös omat kelpoisuusehdot.

Kun taulukkoon kirjataan 
myyntejä/ostoja, syöttösoluihin 
voi laittaa kelpoisuustarkistuk-
sen, jotta myynnit/ostot eivät 
olisi epätodellisia ja aiheuttaisi 
turhia virheen jäljityksiä.  

Valitaan Tiedot (Data), Kelpoi-
suustarkistukset (Validation) ja 
Asetukset-välilehdeltä kohta Ko-
konaisluku (Whole Numbers). 
Valitaan isopivat minimit ja mak-
simit. Välilehdeltä Virhesanoma 
(Error Alert) voi valita, millaisen 
tiedotuksen rajojen ulkopuolinen 
arvo tuottaa. r

Ehdolliset muotoilut

nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja
nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja

Finnparttia puh 02-72 72 00Finnparttia puh 02-72 72 00

Joutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fi

Kaikki sähkötarvikkeet
mitä tarvitset saat meiltä

suoraan varastosta  

Kaikki sähkötarvikkeet
mitä tarvitset saat meiltä

suoraan varastosta

Uusi yli 4000 tuotteen nettohin-

nastomme no 20 on ilmestynyt

Voit tilata sen ilmaiseksi kotisivuil-

tamme: www.f innpartt ia.f i
(13 Mb PDF-tiedostona tai 228 s. kirjana)

Mittauskeskus IP34

MK6 AR+PR 278 €

Huom. alla esitetyt hinnat ALV 0%

Ryhmäkeskukset

RK 12 AR IP54 124€
RK 15 A IP20

122 €
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Suomen yleisin laajakaistatek-
niikka käyttää olemassa ole-
via puhelinkaapeleita. Tällä 

ASDL-tekniikalla toteutetaan Suo-
messa 80 prosenttia kotitalouksien 
kiinteistä Internet-yhteyksistä. 

Tekniikalla on kuitenkin omat 
rajoituksensa. Se vaatii muun mu-
assa muutoksia puhelinkeskuksiin, 
kotitalouteen pitää olla vedettynä 
lankapuhelinyhteys ja vieläpä sel-
lainen, jonka etäisyys keskukseen ei 
saa ylittää 6,5 kilometriä.

Operaattoreille haja-asutusaluei-
den puhelinkeskusten muuttaminen 
ASDL-liitännäisiksi ei aina kannata. 
Löytyy paljon talouksia, jotka joko 
ovat pitkien kaapeleiden päässä tai 
joille, kuten kesäasukkaille, ei ole 
lainkaan vedetty johtoja.

Vaikka asia koskee vain alle viittä 
prosenttia väestöstä, nykyään kaikki 
tarvitsevat laajakaistaa. Langallisen 
laajakaistatekniikan ollessa mahdo-
ton, tarvitaan langatonta.

Kaupungeissa yleinen langaton 
WLAN HIFI ei sovi pitkille etäisyyk-
sille kuin teoriassa. Tukiasemien suu-
ri määrä tekisi käytön liian kalliiksi. 

Haja-asutusaleille tarjotaankin 
kahta muuta tekniikkaa. Jo nyt toi-
mivaa alueellista Wimax-tekniikkaa 
taikka ensi vuonna tuotantoon tule-
vaa kansallista 450-laajakaistaa, joka 
käyttää NMT-puhelimelta vapautu-
nutta radiotaajuutta.

Wimax (Worldwide Interoperabi-
lity for Microwave Access eli ”Maail-
manlaajuinen mikroaaltojen yhtei-
nen käytettävyys”) on jo ehtinyt saa-
da merkittävän etumatkan, koska 
Digitan 450-laajakaistan toimiluvat 
jäätyivät valitusten tähden oikeusis-
tuimiin. Digita on vasta nyt vapautu-
nut rakentamaan verkkoaan.

Wimax on langaton, pitkän kan-
taman laajakaistatekniikka, joka tar-
joaa samoja nopeuksia kuin ylei-
semmät ADSL-tekniikat. Siinä missä 
ADSL-tekniikan kantama on raken-
nuksen verran Wimaxin kantama 
voi hyvällä säällä olla ilman tukiase-

mia useita kymmeniä kilometrejä. 
Kantamaa lyhentävät korkeat maas-
toesteet tai vesi- tai lumisade.

Tällä hetkellä Wimax toimii ASDL-
laajakaistojen katvealueiden jatkeena, 
mutta sille tavoitellaan jatkossa laa-
jempiakin käyttöjä. Wimax-tekniik-
kaa tukevaan yhteisöön kuuluu noin 
200 suurta kansainvälistä tietoliiken-
neyritystä, kuten mm. Ericsson, Mo-
torola, Nokia ja Siemens.

Muutamassa vuodessa se on no-
peasti levinnyt Kainuun, Savon, Kar-
jalan ja Etelä-Savon kymmeniin pie-
nempiin kuntiin. Yksin Etelä-Savossa 
Wimax-verkolla on yli 2000 käyttä-
jää. Viestintävirasto on tänäkin vuon-
na ehtinyt myöntää jo kymmeniä uu-
sia alueellisia Wimax-toimilupia.

Wimax sisältää myös laajennet-
tavuuden taajamiin. Muutamalla 
laajan kantomatkan Wimax-tuki-
asemalla voidaan kattaa paljon suu-
rempia kaupunkialueita kuin nykyi-
sillä WLAN-tekniikoilla, joskin tämä 
paremmin vaatii tulossa olevaa mo-
biilia Wimaxia. Tällöinkään tavoit-
teena ei silti ole nykyisten WLAN-
verkkojen korvaaminen, joka tuli-
si asiakkaille kalliiksi, vaan olevien 
yhteyksien täydentäminen.

Kilpailija Digitan 
450-vaihtoehto
Toinen langaton valinta on vapautu-
neen NMT-käsipuhelimen 450 me-
gahertsin aaltoaluetta käyttävä Digi-
tan Flash-OFDM-tekniikka. Liiken-
ne- ja viestintäministeriö myönsi 
keväällä 2005 Digitalle verkkotoimi-
luvan koko Suomen alueelle.

Digitan edistyminen asiassaan 
kuitenkin hidastui syksyllä 2005 Kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen men-
neillä kilpailijoiden toimilupahake-
musten kilpailuvalituksilla. Digita 
pääsee näiden hidasteiden jälkeen 
avaamaan verkon vuoden 2007 alus-
sa. Koko Suomen kattavan verkon 
pitäisi olla valmiina vuonna 2009.

Myös 450-laajakaista on pitkien 
etäisyyksien laajakaista, jolla on eh-
ditty tehdä testejä pääkaupunkiseu-
dulta Lappiin. Koska 450 megahert-

sin radiotaajuus on matala, sillä saa-
vutetaan laaja kantavuus: yhden tuki-
aseman peitto on 20 kilometriä. Kor-
kea radiotaajuus, kuten 3G-verkoissa, 
taas tarkoittaa lyhyttä kantamaa.

450-tukiasemaan voi olla yhtey- 
dessä enintään 750 käyttäjää, jo-
ten kaupunkeihin se ei hyvin sovi. 
Tekniikalla saavutetaan normaalit 
ASDL-tason laajakaistanopeudet.

Digitan suunnitelmissa on tavoit-
taa paitsi haja-asutusalueilla asuvat 
ja kesämökkiläiset, myös liikkuvat, 
junissa ja linja-autoissa matkusta-
vat sekä veneilijät. Digitalla on vain 
operaattorin rooli, muut myyvät yh-
teydet asiakkaille.

Tekniikoiden erot
Sekä Wimax- että 450-laajakaista-
verkoissa yhteys syntyy radioaalloil-
la asiakkaan mikrolta tai lähiverkol-
ta operaattorin tukiasemaan ja sieltä 

edelleen joko seuraavaan tukiase-
maan tai kaapelitse operaattorille. 

Pitkillä etäisyyksillä, ei lyhyillä, 
Wimax vaatii näköyhteyden tukiase-
man ja vastaanottavan antennin vä-
lille; 450 on tässä suvaitsevaisempi.

Nykyinen Wimax on kiinteä, vas-
taanottajan on pysyttävä samassa pai-
kassa. Muutos on tulossa, sillä IEEE 
hyväksyi mobiilin Wimaxin määrit-
telyt viime vuoden joulukuussa. 

Laitteiden saaminen käyttäjille 
jää vuoteen 2007. Silti eri tutkimus-
laitokset ovat ennustaneet, että mo-
biili Wimax on kiinteää yleisempi jo 
vuoden 2008 lopulla.

Tuleva langaton 4G-tekniikka 
pohjautuu mobiilin Wimaxin IEEE 
802.16e -standardiin. Nykyisestä 3G-
laajakaistaverkosta on tullut nopeim-
min leviävä langaton verkkotekniik-
ka, mutta se ei käy haja-asutusaluei-
den ratkaisuksi. r

Wimax-laajakaistaa viedään 
haja-asutusalueille

Digitan @450-verkko viivästyy

Aktiivi ATK-ohjelmat

DATATECH OY

Puh. 06 - 4837 507

www.datatech.fi

Laskutus 100 € + alv 22%

Laskutus Plussa 200 € + alv 22%

Palkanlaskenta 100 € + alv 22%

Kirjanpito 250 € + alv 22%

Peltoviljely 160 € + alv 22%

Karttaohjelma 80 € + alv 22%

150 € + alv 22%Matkalasku & Ajopäiväkirja

Tuote- ja asiakasrekisterit, lähetteet, myynnin tilastoraportit,
varastokirjanpito, maksujenvalvonta, karhulaskut

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi mm.
Sähköinen laskutus, tuote- ja hintatietojen suorasiirto
tukkureilta, ryhmälaskutus (yhdistykset, tiekunnat yms.)

Maatalous-, metsätalous- sekä yrityskirjanpidot
Yhden- tai kahdenkertainen kirjanpito
Verolomaketulosteet mm. 2, 2C tai 5-lomakkeet
Välitilinpäätössuunnittelu ja veronlaskenta

Lohkokirjanpito, viljelysuunnitelma, lannoiteoptimointi,
tulostaa 102B-lomakkeen, katelaskenta ym.

Pohjaksi Vipu-digikartat tai skannatut ilmakuvat,
lohkojen piirto, pinta-alojen ja etäisyyksien mittaus

Myynti:

Valmistaja:
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Kädessä on mapista otettu 
vanha tarjous. Tarjous kertoo 
tarjouspäivämäärän ja asiak-

kaan, muttei sitä, missä ja minkä 
nimisenä se on kovalevyllä. Käyttä-
mällä kenttäkoodeja paperi kertoo 
alatunnisteessaan vaikka koko si-
jaintipolkunsa C:\Omat Tiedostot\ 
Firma \Tarjoukset \Tukku \Marjat 
\huhti05.

Kenttäkoodi (Field code) lisää 
tekstiin asiakirjatietoja, kuten tie-
dostosijainnin, tekstin pituuden 
merkkeinä tai sivuina, tallennus- 
tai tulostuspäivän tai sen kuka teks-
tin on kirjoittanut. 

Kenttäkoodeilla tehdään monta 
asiaa. Sivunumeron, päivämäärän 
tai ajan lisäys tuo tekstiin kenttä-
koodin. Joukkokirjeiden tarrat teh-
dään kenttäkoodeilla. Wordin taulu-
koilla laskun yhteissumma laskussa, 
kertomakaavat ja summaus kirjoite-
taan soluihin kenttäkoodeina.

Kentät tunnisteisiin 
Useimpien koodien tekstien pitää 
näkyä joka sivuilla. Jotta ne näin nä-
kyvät yhdellä komennolla, ne sijoi-
tetaan ylä- tai alatunnisteisiin. 

Tunnisteet otetaan esiin Näytä-
valikon kohdasta Ylä- ja alatunniste 
(Header/Footer). Word tarjoaa Ylä-
alatunnistepalkissa Automaatinen 
teksti -valikon yleisempiin kenttä-
koodeihin.  

Koodeista yleisin on sivunume-
rointi, mutta senkin käyttötpaa voi 
laajentaa koodeilla. Pitkissä, viral-
lisissa asiakirjoissa vaaditaan myös 
kokonaissivumäärä muodossa ny-
kyinen/kokonaissivut. 

Tämän saa tunnisteiden Auto-
maattisella tekstillä

Kenttiä tekstiin 
Kun kentät sijoitetaan kertaalleen 
muualle, ei tunnisteisiin tai halu-
taan valita useammasta kentästä. 

Tällöin Automaattinen teksti 
-pudotusvalikossa valitaan Lisää, 
Kenttä (Insert, Field) ja sopiva kent-
tien luokka. 

Tiedostonimi tulee tekstiin ken-
tällä FieldName. Pelkästään tämä ei 
vielä kerro, mistä kansio-osoitteesta 
tiedostokarkulainen löytyy. 

Vanhemmilla Wordeilla asiakir-
jan polku liittyy kenttänimeen Ase-
tuksien parametrillä \p. Uudem-
milla Wordeilla riittää rasti kohtaan 
Lisää polku.

Usein käytetty luokka on Päivä-
määrä ja aika, joka sisältää kenttiä 
tallennuspäivä SaveDate tai tulos-
tamispäivä PrintDate eri päiväys-

muodoin. PrintDate täydentää päi-
vämäärän vasta kun asiakirja tu-
lostetaan.

Muotoja voi myöhemmin vaih-
taakin (katso oheistekstit). 

Yksi moneen tehtävään sopi-
va kenttäkoodi on juokseva, au-
tomaattinen numerointi. Myynti-
luettelot tai kokousten pöytäkirjat 

tai kaikenlaiset numeroidut kappa-
leet hyötyvät automaattisesta nu-
meroinnista.  

Valitaan luokka Numerointi 
(Numbering) ja kenttänimi Auto-
num. Kun numeroidun kappaleen 
siirtää, se ja muut numerot päivit-
tyvät automaattisesti oikeaan jär-
jestykseen. r

Kätevät kenttäkoodit
Vikkelämmin Wordilla

Kentät näkyvät tekstissä joko 
koodina tai kentän palaut-
tamana arvona, joka kent-

tää napsautettaessa näkyy taustalta 
harmaana. Esittämistapa vaihtuu 
painamalla kentässä Vaihto - F9 tai 
koko tekstin osalta ALT - F9. 

Kenttäkoodi lisätään tekstiin jo-
ko valikosta Lisää, Kenttä (Insert, 
Field) tai hieman hankalammin 
kirjoittamalla suoraan kenttäkoo-
din teksti. 

Jälkimmäisessä tavassa paine-
taan ensin CTRL - F9, jolloin syn-
tyvät kentän koodin vaatimat aal-
tosulkumerkit { }, merkkien sisään 
kirjoitetaan koodi, vaikka aika ja 

päivämäärä TIME ja kenttä päi-
vittyy painamalla F9.

Aika näytetään (riippuen 
Wordin asetuksista) tylyn ly-
hyessä muodossa. Jos se halu-
taan muodossa 1.6.2006 3:34:17 
lisätään takakeno, at-merkki ja 
muotoilu (huomaa, että isoilla 
ja pienillä kirjaimilla on koodissa 
eroa):  { TIME \ @ "dd.mm.yyyy 
H:mm:s }. 

Osa usein käytetyistä koodeis-
ta tehdään myös valinnasta Lisää, 
Automaattinen teksti. Tämä työ-
kalu kannattaa erityisesti ottaa 
käyttöön Ylä- ja Alatunniste -työ-
kalurivissä. – HN

Näppäinkomentoja
ALT - F9 - Vaihdetaan kaikkien 
kenttien tuloksen ja niiden koodi-
en näyttämisen välillä.

CTRL - F9 - Luodaan kenttään 
kuuluvat aaltosulkumerkit.

F9 - Kentän tietojen päivitys. Myös 
hiiren oikea painike ja Päivitä.

VAIHTO - F9 - Vaihdetaan yksit-
täisen kentän tuloksen ja sen muo-
tokoodin näyttämisen välillä.

ALT-VAIHTO- D - Päiväyskenttä 
oletusmuodossa tekstiin.

Kenttäkoodinäppäimet

Useimmat kenttäkoodit, ku-
ten muutkin tehokkaan 
tekstinkäsittelyn keinot, 

vaativat suunniteltua asiakirjojen 
käyttöä. Järkevä tekstinkäyttö al-
kaa asiakirjapohjista. Tarjouksessa, 
tarjouspyynnössä, laskussa  yms. 
toimialasta riippuvassa kirjeen-
vaihdossa käytetään pohjina van-
hoja tekstejä ja muutetaan asiakir-
jasta vain tarvittavat kohdat, kuten 
asiakas-, määrä- tai hintakohdat.

Sitten esiintyykin kahdenlaista 
ilmaa, pitäisikö vanha pohja lait-
taa Wordin malliksi vai hakea se 
arkisesti kyseisistä tarjousten ha-
kemistoista. Wordin malliesimerk-
kejä löytyy kaikista Wordin ver-
sioista Tiedosto, Uusi. Näihin voi 

lisätä omia malleja, kunhan muis-
taa muuntaa Nimellä Tallentaessa 
tallennustyypin malliksi.

Suurissa yhtiöissä kaikki ulos-
lähtevä viestintä on pohjien avul-
la samanlaista. Pienissä yrityksis-
sä, saati yhden ihmisen yritykses-
sä, mallien kirjoitus saattaa viedä 
enemmän aikaa kuin niitä tuot-
taa. Tämä kuitenkin on tapaus-
kohtaista.

Käyttää sitten vanhoja asiakir-
joja tai malleja, ne on pakko jär-
jestää levyllä tiettyihin kansioihin 
ja kansiossa vallita tiedostonimille 
sopiva koodijärjestys.  

Koodaustapa saa olla yksinker-
tainen: tarjoukset ovat TARJOUS-
kansiossa ja nimien koodaukseksi 

riittää ”TarjousXtukku100506" eli 
tarjous X-tukkuliikkeelle touko-
kuun 10. vuonna 2006.

Pienyrityksistä löytää vieläkin 
mikroja, joiden kovalevyillä tar-
joukset ja tilinpäätökset, laskut 
ja reklamaatiot ovat sikin sokin 
samassa kansiossa. 

Erikoisin "dokumentointijärjes-
telmä", johon olen törmännyt, oli 
keskisuuressa arkkitehtitoimistos-
sa, jossa monien vuosien tuhansi-
en kirjeiden liikekirjeenvaihto oli 
lykätty samaan kansioon saman-
laisilla nimillä ainoana tunnisteena 
juokseva numerointi. 

Turhan työn määrä oli uskoma-
ton. – HN

Vanha vai uusi pohja
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Pienille ja vähän laskuttaville 
yrityksille sopiva vaihtoeh-
to voi olla verkkolaskujen 

yksinkertainen lähetys ja vastaan-
otto operaattorin välityksellä niin, 
että laskut lähetetään syöttämällä 
tiedot (operaattorin) lomakkeelle. 
Yrittäjän ostolaskut saapuvat sa-
maa kanavaa pitkin odottamaan 
maksamista. Tässä vaihtoehdossa 
tarjotaan ohjelmisto ja aineistojen 
välityspalvelu. 

Taloushallinnon rutiineista 
huolehtiva tilitoimisto voi tarjota 
muille pienille ja keskikokoisille 
yrityksille käytännössä internet-
pohjaisen ohjelmiston laskujen 
vastaanottoon, lähetykseen, kier-
rätykseen ja hyväksyntään. 

Jos taloushallinto hoidetaan 
kokonaisuudessaan omassa yri-
tyksessä, voi taloushallinnon oh-
jelmistoon tarvittaessa päivittää 
verkkolaskuvalmiuden. Osa ta-
loushallinnon sovelluksista on 
vuokrattavissa ASP-palveluna. Pal-
velun toimittajana voi olla ope-
raattori tai joku muu taho, jolla 
on verkkolaskuratkaisu ja sopimus 
laskuoperaattorin kanssa. Ratkai-
sujen hinnat vaihtelevat merkittä-
västi, mutta eri ratkaisujen kapa-
siteetti riittää yleensä suurtenkin 
laskumäärien käsittelyyn.

Laskuttajilla useita vaihtoehtoja

Laskuttajille on niiden yrityskoosta riippumatta runsaasti erilaisia vaihtoehtoja verkkolaskujen välitykseen.
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mahdollistaa laskujen lähettämisen 
ja vastaanoton kaikkien pankkiryh-
mien kautta. ”Tämä käytäntö estää 
tehokkaasti spämmilaskut ja paran-
taa muutoinkin tietoturvaa. Tieto 
järjestelmän väärinkäytöstä kulkee 
nopeasti eri pankkiryhmien välillä. 
Laskuttaja vastaa laskun tietosisäl-
löstä”, kehitysjohtaja Tapani Tu-
runen yrityksille verkkolaskuope-
raattoripalveluja tarjoavasta Tieto-
Enator Oy:stä muistuttaa.

Verkkolaskutuskaan ei poista 
pankkiohjelmien tunnusten ja var-
menteiden kalasteluyrityksiä. Nii-
den torjunnassa auttaa oma valp-
paus ja huolenpito tietoturvaohjel-
mien säännöllisestä päivityksestä. 
Varminta on säätää ne automaat-
tisiksi.

12 000 yrityksellä
verkkolaskuvalmius
Kehitysjohtaja Turusen mukaan 
TietoEnatorin operaattoriveloitus 
on sidoksissa laskujen kappalemää-
rään. ”Jos volyymit ovat isoja, kap-

”Yksikään laskuttaja ei pääse verkkolaskujärjestelmään ilman pankin kanssa tehtävää sopimusta. Se mahdollistaa sähköi-
sen asioinnin kaikkien pankkien kanssa. Siten se ehkäisee tehokkaasti spämmilaskut ja parantaa muutoinkin tietoturvaa”, 
Tapani Turunen vakuuttaa.

Pertti Jalonen

Suomalaiset yksityisasiakkaat 
maksavat postin kotiin kan-
tamat paperilaskut valtaosin 

Internetin kautta verkkopankissa. 
Yksityistalouksiin lähetetään vuo-
sittain noin 250 miljoonaa laskua. 
Laskutus onkin iso kuluerä. 

Osuuspankki, Nordea ja Sampo 
Pankki olivat vuonna 2003 valmii-
ta tarjoamaan yrityksille Finvoice-
standardiin perustuvaa, paperitonta 
verkkolaskutusta. Nyt samaa, jo va-
kiintunutta palvelua ollaan tuomas-
sa kuluttajalaskutukseen sitä mukaa 
kuin eri pankkiryhmittymät saavat 
omat valmiutensa kuntoon ja riittä-
västi laskuttajayrityksiä mukaan. 

Osuuspankin henkilöasiakkaat 
ovat voineet vastaanottaa verkko-
laskuja reilun vuoden verran. Sam-
po Pankin kautta se onnistuu myös. 
Sen verkkolaskuttaja-asiakkaita ovat 
mm. Elisa ja Saunalahti. Nordean 
palveluvalikoima täydentyi kulutta-
jan verkkolaskulla viime vuoden lo-
pulla, jolloin Nordea ja TietoEnator 
kertoivat verkkolaskuyhteistyönsä 
tiivistämisestä. Paikallisosuuspankit, 
Säästöpankit ja Tapiola Pankki liit-
tyvät joukkoon ensi kevään aikana.

Kuluttajalaskutuksessa vastaanot-
tosovelluksena toimii verkkopank-
kipalvelu tai kuluttajan sähköposti-
järjestelmä. Sähköpostitse välitetään 
vain pelkkä tieto laskun saapumi-
sesta, ei itse laskua sen liitteenä. Sa-
man tiedon saa myös maksullisena 
tekstiviestinä. 

”Verkkolasku näkyy verkkopan-
kissa maksuehdotuksena. Siinä se 
voidaan tarkastaa ja hyväksyä mak-
settavaksi yhdellä klikkauksella näp-
päilemättä. Saajatiedot ja viitenu-
mero ovat valmiina, jolloin omat 
virhenäppäilyt poistuvat. Tietenkin 
myös kuluttaja-asiakkaan kannattaa 
tarkistaa, että laskun tiedot ovat oi-
kein eikä sitä ole jo kertaalleen mak-
settu. Jos näin on päässyt käymään, 
hyvityslaskuperiaate luonnollisesti 
toimii”, johtaja Pia Sarnala-Kallio 
Nordeasta täsmentää.

Positiivinen vastaanotto
Sarnala-Kallio uskoo yksityisasiak-
kaiden omaksuvan uuden maksu-
tavan nopeasti. ”Siirtymiskynnys on 
alempi, koska työtä ei siirry pank-
kitiskiltä asiakkaalle. Uskoisin, et-
tä viidennes henkilöasiakkaistam-
me siirtyy e-laskujen vastaanottoon 
vuoden 2007 loppuun mennessä. 
Laskuttajillekaan palvelun laajenta-
misesta ei koidu mitään lisävaivaa, 
koska sama kokonaisratkaisu käy 
niin henkilö- kuin yritysasiakkail-
lekin.” – Nordealla on eri Pohjois-
maissa kaikkiaan 9,4 miljoonaa asia- 
kasta, joista verkkopalvelusopimus-
ten piirissä yli 4 miljoonaa.

Osuuspankin verkkolaskuasi-
antuntija Marja Uistolan mukaan 

pankilla on seitsemisen kymmen-
tä henkilöasiakkaille verkkolasku-
ja lähettävää asiakasyritystä. ”Ne 
ovat pääasiassa energia- ja jätehuol-
toalan yrityksiä. Muita ovat Elisa, 
Saunalahti, A-lehdet ja viimeisim-
pänä Luottokunta, jonka myötä e-
laskuja vastaanottavien kuluttajien 
määrä tuntuvasti kasvoi. Isoja las-
kuttaja-asiakkaita on tulossa lisää, 
mutta niistä voi puhua vasta tuon-
nempana.” 

”Asiakkaat ovat ottaneet verk-
kolaskun vastaan positiivisesti: nyt 
reilun vuoden kuluttua e-laskun 
lanseerauksesta sen vastaanottaji-
na on liki 20 000 henkilöasiakasta. 
Meidän visiomme on, että vuoteen 
2010 mennessä noin puolet Osuus-

pankin yli miljoonasta verkkopalve-
lusopimuksen tehneesta asiakkaas-
ta on siirtynyt e-laskun vastaanot-
tajiksi.”

Arkistointia määräajaksi
Tähän asti yksityisasiakas on voi-
nut tehdä hyvin yksinkertaisesti In-
ternet-pankkiyhteysohjelman kaut-
ta laskuttajakohtaisen suoraveloi-
tusvaltuutuksen, jonka pankki on 
välittänyt laskuttajalle. Asiakas on 
saanut siitä pitäen kirjallisen tie-
don tiliveloituksesta ennen laskun 
eräpäivää. 

E-laskusopimuksen teko käy suo-
raveloitusvaltuutuksen tavoin pank-
kiyhteysohjelmassa. Kun se on tehty, 
asiakas saa oman e-laskuosoitteen, 
jonka hän ilmoittaa laskuttajalle. 
Jatkossa paperilaskun tietoja tallen-
tavalta asiakkaalta kysytään, haluaa-
ko hän ottaa myös tältä laskuttajalta 
vastaan sähköisiä laskuja. Ilmoituk-
sen voi tehdä linkkiä klikkaamalla 
tai sitten pankki välittää laskun vas-
taanotto-osoitteen muutoin auto-
maattisesti laskun lähettäjälle. Seu-
raavat laskut siirtyvätkin suoraan 
verkkopankin maksujonoon. 

Asiakas voi tavallaan jatkaa suo-
raveloitusta valitsemalla ennakkoon 
ne laskut, jotka hän haluaa verk-
kopankin maksavan automaatti-
sesti. Varsinaisen suoraveloituslas-
kun muutos e-laskuksi kuitenkin 
edellyttää suoraveloitussopimuksen 
purkamista.

 Maksetut laskut tallentuvat auto-
maattisesti verkkopankin arkistoon. 
Maksuttoman arkistointiajan pituus 
vaihtelee pankkiryhmittäin: Osuus-
pankeissa se on 2 vuotta, Nordealla 
18 kuukautta. Tallennusajat vastaa-
vat suunnilleen verkkotiliotteiden 
maksutonta arkistointiaikaa.

Jos arkistointiaikaa haluaa jatkaa, 
Osuuspankin kuukausiveloitus ylit-
tyvältä ajalta on 90 senttiä 50 laskun 
erältä, mikä on suositushinta. Nor-
dea laskuttaa käytön mukaan. 

Yksikään laskuttaja ei pääse jär-
jestelmään ilman pankin kanssa 
tehtävää sopimusta. Sama sopimus 

Pankit luottavat e-laskun 
nopeaan kasvuun

Paperittomia laskuja myös kuluttajille

Pia Sarnala-Kallio uskoo, että vuoden kuluttua viidennes Nordean verkko-
pankkiasiakkaista on siirtynyt e-laskuun.
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Jussi Knaapi

Esittelimme A-labin viitisen 
vuotta sitten innovatiivise-
na informaatioteknologian 

toimijana, jonka vahvuutena oli 
modernien varastosäätäjien sekä 
sääasemien suunnittelu ja markki-
nointi. Toiminta on vuosien saatos-
sa laajentunut kattamaan Euroopan 
ohella myös kaukaisempia maita 
Kiinaa myöden. 

A-labin toimintakonsepti on 
edelleen pysynyt samana, yritys 
keskittyy mittaustekniikkaan ja tie-
donhallintaan. Tuotesortimenttiin 
kuuluvat vihannes- ja juuresvaras-
tojen säätäjät, sääasemat, erilaiset 
mittaussovellutukset ja edellä mai-
nittujen seurauksena myös tiedon-
keruu, varastointi ja erilaiset jatko-
sovellutukset. 

GSM-tiedonsiirto 
arkipäivää
Mobiiliverkkoa hyväksikäyttävät 
GSM-tiedonsiirto on nykyään arki-
päivää. "Perusvarastosäätäjä" Micro 
2004 on nykyään varustettu a-Mes-
sage-GSM -liitännällä, jolla voidaan 
sekä seurata että myös etäsäätää va-
raston tilannetta. Astetta pidemmäl-
le on menty OneStore-uutuusmal-
lissa, jossa kännykkä korvaa koko-
naan käyttöpaneelin. Yhden varas-
ton tarpeisiin sopiva perussäätäjä 
toimii muuten kuten isoveljensä, eli 
mittaa ja säätää juures/vihannes-va-
raston ilmastointia lähinnä lämpö-
tilaan pohjautuen. Hintaa on voi-
tu puristaa edullisemmaksi, koska 
näyttötaulu on voitu jättää pois.

Varastosäätäjiin on, hieman mal-
lista riippuen joko vakiona tai li-
sävarusteena, saatavana siis GSM-
pohjainen etävalvonta-osio. Samalla 
tiedonsiirto ja varastointi Internetin 
kautta on mahdollista. Tällöin A-lab 
tarjoaa "varastointi- ja arkistointi-
paikan kertyvälle tiedolle. Firmalla 
on kaksi tehokasta tietokantapalve-
linta, jotka toimivat varmistettuina 
tietolaareina.

Varastosäätäjiin voidaan myös 
liittää sääasemien ominaisuuksia, 
aseman paikka on tässä tapaukses-

sa sidottu varaston lähietäisyydelle. 
Toiminnot vastaavat pellolle vietä-
vää sääasemaa. Varastosäätäjiin voi-
daan lisäksi liittää muutama kap-
pale muitakin mittaus- tai hälytys-
instrumentteja: palo-, murto tms. 
hälytys on mahdollista. 

Varsinaiset sääasemat toimi-
vat verkkovirrasta riippumattomi-
na kestoakun voimin. Toiminta on 
mahdollista, koska tiedot lähetetään 
internetin kautta serverille määrä-
välein sykäyksinä, jolloin virranku-
lutus on minimoitu. Serveriltä sää-
tietoja puolestaan voidaan hakea 
jälleen kännykkään ja tietokoneelle. 
Käyttö onnistu siis toimistolta (tai 
mistä internetliittymästä tahansa) 
ja "tien päältä".

Samaa tiedonsiirron- ja varas-
toinnin logiikkaa hyödyntää myös 
A-milk, joka on kehitetty yhdes-
sä Ertela Oy:n kanssa. Järjestelmä 
seuraa ja valvoo maidon lämpöti-
laa ja tilatankin toimintaa.  Tietoa 
kerätään reaaliaikaisesti, se lähete-
tään a-Labin serverille ja tietoa voi-
daan hakea ja seurata samalla tavoin 
kuin mitä a-Labin muissakin sovel-
lutuksissa. Haluttaessa esimerkiksi 
hälytystoiminnot ovat ohjattavissa 
kännykkään. A-Milkistä on ohessa 
yksityiskohtaisempi esittely.

Kohti integroitua  
maatilan tiedonhallinta-
järjestelmää
Maatiloilla olkaa olla tarve mitata, 
kerätä ja saattaa sopimuskumppa-
neiden ja valvontaviranomaistenkin 
tietoon ja tarkastettavaksi erilaisia 
tuotantoon liittyviä faktoja. A-lab 
on tässä kehityksessä täysillä mu-
kana. Oheisen kaaviokuvan mukai-
sesti firma on lanseerannut inter-
net-pohjaisen a-log.net -palvelun, 
jossa A-labin toimesta ylläpidettä-
välle tietokantapalvelimelle voidaan 
varastoida kaikki maatilan tuotan-
nosta kertyvä tieto, jota a-labin sää-
asemilla ja varastosäätäjillä voidaan 
mitata. Alkuvaiheessa tieto on pää-
asiallisesti säädataa ja varastoissa 
lämpötila ym. olosuhdetietoa.

A-labin tarjoama mittausinfor-
maatio voisi täydentää tulossa ole-

Mittaa, ohjaa ja varastoi 
tietoa

A-lab

A-labin kaltaiset IT-alan yritykset ovat avainasemassa, kun kehitetään maatilan 
uuttaa tiedonhallintajärjestelmää. Antti Ruokolainen näyttää kartalta, miten 
moneen maahan A-labin tuotteita jo menee.

Tilaa tai imuroi ilmaiset demoversiot! www.suonen t i e to . f i

Lemminkäisenkatu 1  70500 KUOPIO
Puh: (017) 264 2642  myynti@suonentieto.fi

USB-MUISTITIKKU 512 Mb
V E L O I T U K S E T T A

210 eur
alv 0% arvosta
ostaessasi kertaostona

Suonentiedon
ohjelmia (Metsäneuvos, Agrineuvos,
Maatalousneuvos, Palkanlaskenta,
Laskutus, Ostoreskontra,
Nautaneuvos).

NEUVOS
• taloushallinto
• viljelysuunnittelu
• ruokintaohjelma

Maatalousneuvos
Agrineuvos
Nautaneuvos

•
•
•

Metsäneuvos Metsäsuunnittelu
Metsäneuvos Metsäkirjanpito
Kustaa-karttaohjelma

Myös
yrityksille:

Tutut ja turvalliset:
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Finvoice. Suomen Pankkiyhdis-
tyksen verkkolaskustandardi, jo-
ta sovelletaan sekä yrityksiin että 
henkilöasiakkaisiin. 

Verkkolasku. Lasku, joka toi-
mitetaan lähettäjän järjestelmäs-
tä vastaanottajan järjestelmään 
täysin sähköisesti automatisoi-
tua kirjausta ja käsittelyä varten 
ja joka voidaan visualisoida tie-
tokoneen näytölle paperilaskun 
näköiseksi katselua, kierrätystä 
ja hyväksyntää varten. Laskut voi-
daan tiliöidä sähköisesti ja esi-
merkiksi täsmäyttää tilauksiin.

Verkkolaskuoperaattori. Verk-
kolaskun lähettäjän tai vastaan-
ottajan taloushallinnon tai las-
kutusjärjestelmien ei tarvitse tu-
kea samaa verkkolaskustandar-
dia. Yritys lähettää operaattoril-
le jonkin verkkolaskustandardin 
mukaista tai oman taloushallin-
non järjestelmän tuottamaa da-
taa. Operaattori huolehtii tarvit-
tavista formaattimuunnoksista. 
Näin verkkolasku sopii vastaan-
ottajan kierrätys- tai toiminnan-
ohjausjärjestelmään riippumatta 
siitä, missä muodossa lähettäjä 
on sen toimittanut. 

Järjestelmään päästäkseen 
yrityksen pitää tehdä sopimus 
yhden pankin ja yhden verkko-
laskuoperaattorin kanssa. Suo-
messa on Tieke ry:n mukaan 
kaikkiaan 10 verkkolaskuope-
raattoria. Ne välittivät vuonna 
2005 kaikkiaan noin 8,8 mil-
joonaa verkkolaskua poislukien 
Finvoice-välityspalvelun kautta 
kulkeneet laskut.

Myös pankit ovat verkkolasku-
operaattoreita, mutta niiden käyt-
tämä Suomen Pankkiyhdistyksen 
Finvoice-välityspalvelu ei sisällä 
tiedostomuunnoksia. Ohjelmisto- 
valmistajista mm. Atsoft/Asteri, 
Narvasoft, PR-Soft, Suonentieto 
ja Turun Tietoaika tukevat Fin-
voice-verkkolaskua. Osuuspan-
kin Kultalinkki, säästöpankkien 
ja paikallisosuuspankkien Sam-
link sekä Sampo Pankin Sampo 
Linkki löytyvät Suomen Pankki-
yhdistyksen Finvoice-listalta.

Kuluttajan e-lasku. Finvoice-
standardin mukainen sähköinen 
lasku. Yksityisasiakkaalla e-las-
kutusosoite, jonka hän välittää 
laskuttajalle pankkiyhteysohjel-
man kautta.

Verkkolaskutermejä

palehinta on 10 senttiä. Pienempien 
erien kappalehinta vaihtelee 20:sta 
30:een senttiin. Laskujen paperitu-
lostus maksaa 60 senttiä laskulta, 
mutta silloin ei enää puhutakaan 
verkkolaskusta.”  – Hinnat ovat Tu-
rusen mukaan markkinoiden kes-
kitasoa. TietoEnatorin Laskuhotel-
li tarjoaa yrityksille myös erikseen 
hinnoiteltua laskujen arkistointi-
palvelua.

Suomessa lähetetään vuosittain 
noin 450 miljoonaa laskua, joista 
200 miljoonaa organisaatioille ja 
250 henkilöasiakkaille. Verkkolas-
kujen osuus organisaatioiden vä-
lisistä laskuista on Turusen arvion 
mukaan noin 10 prosenttia, hen-
kilöasiakkaiden laskutuksesta vain 
prosentin luokkaa. Tieke ry:n (Tie-
toyhteiskunnan kehittämiskeskus) 
ylläpitämässä verkkolaskuosoitteis-
tossa on liki 12 000 yritystä. Uudet 
yritykset voivat ilmoittautua siihen 
suoraan.

Pääosa laskujen käsittelykustan-
nuksista syntyy vastaanottopäässä. 
Verkkolasku pudottaa ne murto-
osaan. Lähettäjältä poistuvat tu-
lostus-, postitus- ja postimaksuku-
lut vähentävät käsittelykulut kol-
mannekseen paperilaskuun näh-
den. Valtionhallinnossa on arvioi-
tu verkkolaskun tulevan noin 20 
euroa paperilaskua halvemmaksi, 
joten verkkolaskun käyttö mah-
dollistaa todella isot säästöt. EU:n 
tasolla puhutaan 100 miljardin eu-
ron säästöistä.

Menettäjänä on lähinnä Suomen 
Posti, mutta sen tytäryhtiö Elma on 
yksi isoja volyymejä käsittelevistä 
verkkolaskuoperaattoreista.

Lisätietoa verkkolaskusta ja säh-
köisestä asioinnista: www.tieke.fi

Kaaviokuva kuluttajan e-laskukäytännöstä.

Pohjoismaista kuluttajien 
verkkolasku on yleistynyt 
nopeimmin Norjassa. Siel-

lä on noin 400 000 yksittäistä 
käyttäjää, liki viidennes kaikista 
verkkopankin käyttäjistä. Tois-
sa vuonna Norjassa lähetettiin 
liki kolme miljoonaa eFaktura-
laskua, viime vuoden määrän 
arvioidaan nousseen kuuteen 
miljoonaan.

Tanskassa 97 prosenttia julki-
selle sektorille osoitetuista noin 
15 miljoonasta laskusta on säh-
köisessä muodossa. Siirtymistä 
nopeutti 1.2.2005 voimaan tullut 
laki, jonka mukaan julkishallin-
to ottaa vastaan vain kansallisen 
XML-standardin mukaisia verk-
kolaskuja. Muunlaisia ei makse-
ta. Prosessi on osittain kesken, sil-
lä 35 prosenttia julkishallinnolle 
osoitetuista laskuista postitetaan 

skannauspalveluyrityksille, jotka 
muuntavat ne sähköisiksi. 

Tanskassa on yli 200 000 pientä 
ja keskikokoista yritystä, jotka lä-
hettävät toisilleen 191 miljoonaa 
laskua vuodessa ja jotka ovat ul-
kona verkkolaskupalveluista. Nyt 
niille rakennetaan yhteen toimivaa 
palveluverkkoa, jonka pilotointi al-
kaa helmikuussa ja joka on määrä 
saada käyttöön kesällä 2007. 

Tanskan hallituksen hyväksy-
män globalisaatiostrategian mu-
kaan vuonna 2012 yritysten, kan-
salaisten ja julkishallinnon välisen 
kirjallisen sanomanvälityksen pi-
täisi olla sähköistä. Vuonna 2008 
tanskalaisten yritysten ja julkis- 
hallinnon käytössä pitäisi olla pal-
veluarkkitehtuuriin ja avoimiin 
web-standardeihin perustuva 
kansallinen infrastruktuuri.

Me ja muut
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www.koneita.com

Uranus-Tuonti Oy
Kuljuntie 6, 62100 Lapua

(Varasto – myymälä: Kiviristintie 1, Lapua)

www.koneita.com
puh 06–4387 313  fax: 06–4331 049

Yhdistelmäsorvi Nova 23L/3
Keskiöiden väli: 700 mm, maks. halk. työstettävälle kappaleelle: 
250 mm. Vastakelkan kartio: MT2, karareikä: MT4/27 mm. 
Karanopeus-alueet: 115–1620 rpm (6 nopeutta). Pyörii molempiin 
suuntiin. Vaihteistolla – ei hihnojen vaihtoja tmv. HUOM. myös ka-
ran läpivienti 27 mm. Kierteistysalue: 0,2–3,5 mm (20 kpl) – 8–56/1” (20 kpl). Pitkittäis-
syötön alue: 0,05–0,1 mm. Automaattinen pitkittäissyöttö. 3 leuka istukka vakiona mukana. 
Maksimi porakoko 16 mm, maksimi jyrsintäkapasiteetti 20 mm, MT3, 80 mm karaliike, 
maksimi pystyjyrsintä 63 mm. Runsaasti lisävarusteita saatavana, katso nettisivuiltamme. 
Hinta: 1890 € sis. ALV:n.

OIKO/TASOHÖYLÄ PT-260A Vain 745 €
Markkinoiden suosituin puutyökone. Lyömättömän edullisesti. Kaksi
konetta samassa! 2 hv:n moottori 230 V, 5200 rpm. 3 terää – kutteri 64 
mm, höyläysleveys 260 mm. Valettu runko ja pöytä. Ohjaimet mukana. 
Tasohöyläyksessä maksimi vahvuus kappaleella 160 mm. Oikohöyläpöy-

tä: 340x1060 mm, paino 82 kg. Jalusta kuuluu hintaan. Tämä malli on maailmanlaajuisesti 
tällä hetkellä eniten myyty oiko/tasohöylä! Nyt uudella metallijalustalla, jossa on kaappi.

Puruimuri FM-300 – 1500 W – vain 385 €
Raju imuri kovaan ammattikäyttöön. Huipputehokas 1500 W:n moottori takaa, 
että voit liittää useita koneita tähän imuriin. Kaksi (2 x 100 mm) sisäänmenoa. 
Pyörimisnopeus on 2850 rpm.
Koneen paino: 47 kg. Helposti liikuteltava. 
Pyörillä. Koko: 920 x 580 x 580 mm. 
Myös malli: RDC-100 – 750 W – vain 220 €.

Metallivannesaha Nova 18W – 1090 € sis. 
alv:n. Erittäin laadukas metallivannesahamalli kovaan käyttöön. 
750 W:n moottorilla. Sahaa pyöreää metallia 180 mm ja neliskanttista 
metallia 110x180 mm. 45 asteen kulmalla 110 mm. Automaattipysäy-
tys. Nopeudet: 34/41/59/98 m/min. Terän koko: 2362x0,8x19 mm. 
Kiinnitysosan sahauskulmien säätö: 0–45 astetta. Pyörillä, helppo liiku-

tella. Nestejäähdytys – koneellinen. Koneen paino: 158 kg. Ammattimalli, joka on valmistettu 
kovaan käyttöön. Varaa NYT Nova18W. Hinta 1390 €: Tarjoushintamme 1090 € – sis. ALV:n. 

Metallivannesaha Nova RMS 45-B
Nyt erikoistarjous 330 €. Todella laadukas metallivannesaha pikku-
verstaan käyttöön. Varustettu 350 W:n moottorilla. Voit sahata maksimi 
(pyöreä kappale) 112 mm – neliskanttiselle kappaleelle 100x150 mm. 
Pyörät – helppo siirtää. Terän nopeus 20/29/50m/min. Terän koko: 
1638x0,64x12,5 mm. Koneen paino 61 kg. Helppo ja nopea terän vaih-
to. Varaa itsellesi huippuedullinen ja todella laadukas metallivannesaha. 

Tarkkuuspyörösaha MJ2325A Tarjous:1090 €
sis. ALV:n. Moottori: 2,2 KW/220V, 2800 rpm. 75 mm sahauskapasi-
teetti, 45 asteen kulmalla 60 mm. Työpöydän korkeus: 800 mm. Pu-
ruimu: 100 mm. Vakiopöytä: 560x800 mm + jatkopöytä 305x800 
mm. Pöydän korkeus: 845 mm. Paino: 177 kg. Liukupöytä vakiona 

mukana, kaikki kuvan ohjaimet kuuluvat koneen vakiovarusteisiin. Kun haluat työpajaasi 
sirkkelien ykkösen, se on tässä. Hinta: 1290 €  tarjous: 1090 € (Ilman liukupöytää 880 €).

Dovetail Jigi Hinta 105 €
Tällä Dovetail jigillä teet sinkka- ja sormiliitokset uskomattoman 
nopeasti ja kätevästi. Aina 100 % onnistuneita ja tyylikkäitä 
liitoksia. Helppo käyttää. Tarvitset vain yläjyrsimen ja loppu 
tapahtuu sekunneissa. Molemmat liitokset valmistuvat samalla 
kertaa. Säädöt eri vahvuisille kappaleille. Leveys 30,5 cm (12”) 
Paino: 9,5 kg. Tukeva metallirakenne. Pikakiinnitys. Kätevämpää apuvälinettä liitosten 
tekoon on vaikea löytää. Tilaa itsellesi ja kokeile. Hinta: 105 € sis.alv:n. Huom. Nyt kaksi 
lisäkampaa mukaan samaan hintaan. Saat kolmea eri liitoskokoa ilman lisähankintoja.
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“A-Weatherin kayttöliittymä on internet-pohjainen. Tiedot ovat luettavissa miltä tahansa 
tietokoneelta, kunhan nettiyhteys toimii ja salasanat ovat tiedossa. Sama data on luettavissa myös 
kentällä kännykästä.” 

A-Weatherin käyttöliittymä on internet-pohjainen. Tiedot ovat luettavissa miltä 
tahansa tietokoneelta, kunhan nettiyhteys toimii ja salasanat ovat tiedossa. 
Sama data on luettavissa myös kentällä kännykästä.

Yksi tärkeä linkki maatilan tiedonhallinnassa on paikallissäätietojen keruu. 
A-Weather kerää tietoa lämpötilasta, ilmankosteudesta, sademäärästä ja 
tuulesta. Lisäksi siihen saa maaperätietojen anturit ja erilaisia hälytyksiä. 
Tiedot siirtyvät a-log.net tietokantaan, josta niitä haluttaessa voi hyödyntää 
laajempikin joukko. Tiedoista on hyötyä jo itse viljelyn ohjauksessa, mutta myös 
historiatietojen keruun kannalta.

via jäljitettävyyden seurantajärjes-
telmiä. Jutun jujuhan on siinä, et-
tä maatilan tai tuotantolaitoksen 
prosesseissaan tarvitsemia tietoja 
voidaan näin hyödyntää myös tuot-
teen jäljitettävyyssysteemejä raken-
nettaessa.

Eli peltolohkolla tuotettu sato 
(esim. juurekset) voidaan laatikko-
varastossa merkitä kuuluvaksi juuri 
tälle myös ID-tunnuksen omaavalle 
peltolohkolle. Tämän lohkon sää-
data saadaan sääasemalta, ja tiedon-
keruu jatkuu varasto-olosuhteiden 
mittauksella, joka voi jatkua aina 
kauppaa ja asiakkaallekin saakka. 
Samalla ko. lohkolle voidaan liittää 
muitakin tuotannon tietoja.

Valmiuksia tuotehistorian 
keruuseen 
Tässä vaiheessa yhteistyö ja integ-
rointi esimerkiksi Pro Agrian Loh-
kotietopankin kanssa tulee kuvaan 
mukaan. Lohkotietopankkihan si-

jaitsee Pro Argian tietokantaserve-
rillä.  Eli lohkon viljelytapahtumat 
linkitetään muuhun tuotantoket-
jun toimintaa kuvaavaan infor-
maatioon. Paljon työtä odottaa 
vielä tekijäänsä. Nykyisen viljely-
päiväkirjan/lohkokortin todistus-
voimaa ja ajantasaisuutta voidaan 
nostaa paremmaksi, jos mobiilitek-
niikalla (tieto kännykällä tms. suo-
raan pellolta/karjasuojasta) saa-
daan tärkeät tiedot siirrettyä välit-
tömästi tietokantaan. Mobiilitek-
niikka mahdollistaisi myös vilje-
lytoimien ajantasaisen päivityksen 
esimerkiksi peltoviljelyohjelmaan 
ja samalla tietokantaan, josta so-
veltuvin osin samaa tietoa voitai-
siin antaa sopimuskumppaneille 
ja valvontaviranomaisille. Jos jär-
jestelmää voidaan kehittää suun-
nitelmien mukaisesti, tulisi myös 
osa valvonnasta tarpeettomaksi? 
Kuvioon liittyy myös paikannus-
tekniikan hyväksikäyttö.

Paljon on vielä avoimia kysy-
myksiä, joihin tutkimus ja sovel-
tajat joutuvat hakemaan vastauk-
sia. Lähinnä tärkein tavoite on var-
maankin luoda sovittu avoin raja-
pinta eri toimijoiden järjestelmien 
välille. Oheisartikkelissa kuvatut ke-
hittämisprojektit ovat nyt avainase-
massa, jotta kehitystä saadaan no-
peasti eteenpäin.

Tavoitteena on siis rakentaa tuot-
teen jalostusketjun ympärille auko-
ton historia, miten tuote on muo-
dostunut raaka-aineen tuotannosta 
aina kaupan hyllyyn saakka.

Tuotteen alkuperä- ja
tuotantotapatieto

kulkee koko
arvoketjun läpi.

Langaton tiedonkeruu
GSM verkon läpi.

Tiedonvaihtoon
käytetään esim. in 
XML kieltä.

Periaatteellinen rakenne

Internet

PDA-laitteet
Puhelimet

PC-sovellukset

Elintarviketeollisuu
s

Analyysipalvelut

SULAUTETUT
JÄRJESTELMÄT

-tuotantoautomaatio
Hallinto

Ennustepalvelut
Keskitetyt sovellukset

GPSGPS
Kasvupaikan ja tuotteen ID:n

automaattinen tallennus laatikon
tarkkuudella.

Sää- ja maatietojen
mittaus/analysointi

helpottaa päätöksenteossa
ja säästää rahaa.

Tieto on aina
käytettävissä

Varmistettu
SQL tietokanta

Tuotelaatikon
varastointipaikan ja

-olosuhteiden
tallennus

perustuvat
yksilölliseen
laatikko-ID:n.

GPS

a-Weather V1

GPS

a-ST 2 
radioanturit

A-labin rakentama malli tuotannon seurannasta  on jo toimintakunnossa firman omien tuotteiden osalta. Jos ja kun järjestelmään saadaan liitettyä esimerkiksi Pro 
Argian Lohkotietokannan tiedot samasta peltolohkosta, niin ollaan taas päästy askel eteenpäin. Eri tietokantojen linkitys järjestelmään ei pitäisi olla ongelma.

Tietojen keruu servereille on tärkeää, koska tilan 
omista järjestelmistä on hankala antaa tietoja 
tilan ulkopuolelle. A-labilla on käytössään 2 ser-
veriä, kuvan yksikkö on jo jäämässä varmistus-
asemaksi. Uusi serveri on sijoitettu Tampereelle, 
erittäin hyvien laajakaistayhteyksien keskelle.
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Jussi Knaapi

Vaatimus tuotteiden jäljitet-
tävyydestä tulee aiheutta-
maan työtä viljelijöille ja 

koko elintarvikeketjulle.
Toistaiseksi meiltä puuttuvat ke-

hittyneet kokonaisjärjestelmät, joi-
den avulla tuotteiden jäljitettävyys 
saadaan lenkki lenkiltä kuntoon.

Visiona voisi olla tilanne mar-
ketin hyllyltä: kuluttaja voi tuot-
teen valintatilanteessa saada esi-
merkiksi kännykän lukulaitteella 
täydelliset selostuksen juuri va-
litsemansa tuotteen historiasta, 
kuinka tuotettu, kuka tuottanut 
ja mitkä vaatimukset on otettu 
huomioon jne. 

Lähempänä käytäntöä tulee toi-
vottavasti olemaan tilanne itse tuo-
tantovaiheesta maatilalla – pellolla, 
karjasuojissa ja jalostuksessa.

Tuo tieto, jota viranomaiset, 
kauppa ja kuluttaja viime kädes-
sä haluavat ja jota tuotantoketjun 
täytyy kyetä jatkossa tuottamaan, 
voi samalla myös hyödyntää itse 
tuotantoa.

Otetaan esimerkki: jos EU-kont-
rolliapparaatti jatkossa haluaa tar-
kempaa tietoa lannan levitysmää-
ristä, eikä pelkkä lohkokirjanpito 
enää riitä esimerkiksi erityisym-
päristötuen maksun ehdoksi, niin 
lannanlevitintä ohjaava kontrolleri 
voisi samalla tallentaa automaatti-
sesti vaadittavat historiatiedot tie-
tokantaan, josta niitä voidaan hyö-
dyntää eri tarkoituksiin. 

Artikkeli Satcomin järjestelmäs-
tä (Kv 5/2006) avaa mahdollisuuk-
sia tähän suuntaan. Vastaavia so-
vellutusalueita löytyy tuotannosta 
kasapäin.

Yhteinen standardi
puuttuu
Tutkimuspuolella on tehty töitä 
jo vuosikausia ylläkuvatun tie-
donhankinnan ja käytön mahdol-
listamiseksi. Koneviestissäkin on 
esitelty kotimaisten toimijoiden 
AGRIX-hanketta, jonka yhtenä 
tavoitteena oli luoda kaikkia työ-
koneita ohjaamaan kykenevä trak-
torin "musta laatikko" kontrolleri. 
Samalla laitteella on mahdollista 
lähettää tiedot pellolta gprs:n väli-
tyksellä keskustietokoneelle ja edel-
leen Internetin välityksellä viljelijän 
käyttöön.

AGRIX sisältää itse asiassa hie-
nompia osioita kuin nykyisellään 
jo markkinoille tulleet kaupalliset 
työkoneohjausjärjestelmät.

ISOBUS-standardia noudatta-
vat järjestelmät toivottavasti ky-
kenevät keskustelemaan toistensa 
kanssa aidosti, jotta tiedon käyt-
tö ohjauksessa ja samalla tuotan-
tohistoria voisi toimia kunnol-
la eri valmistajien työlaitteiden 
kanssa.

Tuotannon jäljitettävyyden tek-
nologiassa ei ole vielä yhteisesti 
hyväksyttyä avointa standardia tai 
protokollaa. Siitä huolimatta kau-
pallisia sovellutuksia alkaa tulla 
markkinoille, kuten viime keväänä 
esitelty Satcomin järjestelmä. 

Pohjoismainen hanke 
alkamassa
Jotta uudessa kehitysvaiheessa säi-
lyisi myös Pohjoismaisten tahojen 
rooli, ollaan parhaillaan valmiste-
lemassa Nordic Innovation Cente-
rin rahoittamana (Pohjoismainen 
ministerineuvosto) yhteispohjois-
maista InfoXT hanketta, jossa ta-

voitteena on luoda yhteistä avointa 
rajapintaa käyttävä "protokolla", 
jolla paitsi tuotannonohjausta myös 
tuotantohistoriaa voitaisiin hallita.

Näkökulma tulisi olemaan vilje-
lijä/tuotantolähtöinen. Tavoitteena 
tulisi olemaan mobiilia (kännyk-
kä) teknologiaa hyväksikäyttävä 
järjestelmä. Kokoamalla pohjois-
maiset voimat yhteen tavoiteltai-
siin painoarvoa isojen eurooppa-
laisten tekijöiden joukossa. Tek-
nologisesti on Pohjoismailla myös 
paljon annettavaa tällä alueella. 

InfoXT:llä on vahva sukulaisuus 
AGRIX-hankkeeseen, lisäarvona 
tulisi olemaan nimenomaan vilje-
lijänkin jo käyttämä mobiilitekno-
logia tuotannonohjauksessa. Hank-
keessa on mukana myös kotimaisia 
alan teknologiataloja. Nyt aktiivi-
sesti edistyvät tutkimusalueet on 
kaikki pantu matkaan jo kuopatun 
MTT/Vakolan voimin ja samaa tie-
totaitoa on toki edelleen mukana.

InfoXT:n koordinaattorina toi-
mii vanhempi tutkija Liisa Pesonen 
MTT:stä.

Lohkotietopankki  
tärkeä työkalu
Viitisen vuotta sitten lanseerattu Pro 
Agrian Lohkotietopankki on tärkeä 
osa tuotannon tiedonhallintaa. Eh-
kä hieman hitaasti käyttöönotetun 
järjestelmän soisi olevan runkona 
myös nyt kehitettävissä laajemmis-
sa seurantajärjestelmissä.

ProAgrian Kasvi tuoteryhmä-
päällikkö Sari Peltonen vahvistaa, 
että alun perin WISU-suunnitte-
luohjelmistoon kehitetty Lohko-
tietopankki on avoin myös muil-
le peltoviljelyohjelmien tekijöille 
tulla mukaan.

Lohkotietopankkihan kehitettiin 
alun perin lohkotietojen seuranta- 
ja vertailujärjestelmäksi, joten sen 
varmaan saa toimimaan myös uu-
siin laajennettuihin tarpeisiin.

Wisusta on nyt lanseerattu uusi 
nettiversio – WebWisu, joka hyö-
dyntää kiinteästi Pro Agrian omaa 
serverikapasiteettia tietovarastona. 
Serverin käyttö sopii hyvin yhteen 
tuotantohistorian seurannan kans-
sa, sillä esimerkiksi viranomaisten 
ja vastaavien tarpeita ajatellen on 
serveriltä mahdollista ladata tar-
vittavat faktat niitä haluaville.

Viljelijän kotikoneiden kirjavasta 
käyttökulttuurista johtuen tällainen 
hallinnassa oleva ja tietovarmen-
nettu varasto lienee siunaus. 

Loppuun voi vain esittää toivo-
muksen, että kotimaisten tuotan-
to-ohjelmistojen tekijät voisivat yh-
tenäistää ohjelmistojaan siten, että 
esimerkiksi karttakoordinaatistojen 
tai muiden vastaavien kanssa ei tu-
lisi yhteensopivuusongelmia.

Onneksi Suomesta löytyy kor-
keatasoista osaamista, ja näiden 
hankkeiden aikanaan luomat uu-
det tuotteet voivat nousta merkit-
täviksi sarallaan. Kun kotikutois-
ten yritysten resurssit ovat kui-
tenkin rajalliset, niin toivottavasti 
löytyy riittävän kapeita erikois-
osaamisen alueita, joilla yritykset 
voivat menestyä. 

Tiedonhallinnasta on tulossa 
niin merkittävä osa tuotantoa, että 
kaikkien ylläkuvattujenkin hank-
keiden soisi nopeasti saavan työnsä 
tulokset valmiiksi ja markkinoille. 
Rajapintojen avoimuus on otettava 
ehdottomaksi lähtökohdaksi, jotta 
tiedon siirtoon ja hyödyntämiseen 
ei tulisi turhia kaupallisia esteitä. r

Tuotteen jäljitettävyys kaipaa 
kokonaisjärjestelmää


