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KÄYTTÄJÄLLE
Nyt käyttöön ottamasi Tuku -sovellus on toteutettu EU-osarahoitteisella PoroSofta –
kehittämishankkeessa (EMOTR). Sovellus on osa PoroSofta-kehittämishanketta ja
se on tarkoitettu suoramyyjille ja pienajalostajille tuotto/kustannus- ja kannattavuuslaskelman helpottamiseksi. Sovellus eroaa ns. pienjalostajan versiosta varastokirjanpidon, ostojen ja myyntien ennakkotallennuksella ja toimintapäiväkirjan osioilla.
ATK-sovellus toimii Excel-ympäristössä. Siis voidaksesi käyttää tätä sovellusta, täytyy tietokoneessasi olla Microsoftin Excel-taulukkolaskentaohjelma.
Tämä käyttöohjekirja on laadittu helpottamaan Tukun käyttöä. Ohjeissa ei paneuduta kovinkaan paljoa itse Excelin käyttöön.
Maailma muuttuu ja kehittyy tänä päivänä yhä kiihtyvällä vauhdilla. Elinkeinojen taloudellisuutta vaaditaan entistä enemmän seurattavaksi, näin myös porotalouden
osalta.
Toivomme, että ATK-sovellus auttaa käyttäjää helpottaen jokapäiväisiä ja harvemmin tapahtuvia toimintoja.

Rovaniemellä 22.12.2006

Ari Hellstedt
projektipäällikkö
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1 Tietoja ohjelmasta
Tuku on poronlihan suoramyyjille ja jatkojalostajille laadittu yleishyödyllinen laskentasovellus. Tuku sisältää mm. hankintahinnan määrittämisessä tarvittavat laskelmat, tuoterekisterin, laskutuksen, budjetoinnin, tuottoseurannan ja maksuvalmiuslaskelman.

2 Sovelluksen vaatimukset
Tuku on Microsoft Excel –työkirja, joka sisältää laskentataulukoita, kaavoja, linkkejä
ja makroja. Sovelluksen käyttämiseksi tarvitaan Microsoft Excel 97 tai uudempi versio. Sovellus toimii myös vanhemmissa versioissa Microsoft Excel95:een saakka,
kun se tallennetaan ensin vanhempaan tallennusmuotoon uudemmalla versiolla.
Uusia tietokoneita hankkiessa kannattaa varmistaa, että konepakettiin sisältyy
myös Excel –ohjelmisto.
Nyt myös saatavilla OpenOffice.orgin Calc (taulukkolaskenta) -versio, joka toimii
testattuna OpenOfficen 2.0 tai uudemmissa (vanhemmista ei testattua tietoa).

3 Sovelluksen ”asentaminen”
Tuku voidaan ladata Poronetistä (www.paliskunnat.fi) neuvontasivustolta Lomakkeet- tai Atk ja Tele -osioista. Sieltä löydät sovelluksen lisäksi myös nämä käyttöohjeet sähköisessä muodossa. Tuku voidaan toimittaa tarvittaessa myös levykkeellä,
cd-levyllä tai sähköpostilla.
Sovellusta ei varsinaisesti asenneta, vaan se kopioidaan haluttuun paikkaan. Tämän kopioinnin jälkeen Tukusta voidaan tehdä pikakuvake työpöydälle klikkaamalla
sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla sen jälkeen Lähetä  Työpöytä (luo
pikakuvake).

4 Excelin käytön perusohjeet
Microsoft Excel on monipuolinen taulukkolaskentaohjelmisto, jolla voidaan tehdä
monenlaisia käytännön työtehtäviä helpottavia taulukoita. Aloittelijan kannattaakin
hankkia tai lainata jokin perusohje Excelin käyttöön, jotta ohjelmistosta saadaan
kaikki mahdollinen hyöty.
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Varsinainen Excel –sovellusikkuna sisältää otsikkorivin, valikkorivin, mahdollisesti
useita työkalurivejä, kaavarivin ja laskentataulukoita. Tukuun on tehty omia painikkeita käytön helpottamiseksi, mutta tässä muutamia tärkeitä Excelin toimintoja, jotka tulee osata.
Kaikkein tärkein painike työkalurivillä on Tallenna –paineke
, josta tiedot tallennetaan. Se löytyy myös Tiedosto –valikosta. Tuku on muistettava tallentaa vähintään suljettaessa, mutta mielellään riittävän usein myös tallennusten aikana. Ohjelma huomauttaa suljettaessa tallentamisesta jos Tukuun on tehty muutoksia.
, jolla voidaan perua juuri tehtyjä muuToinen tärkeä painike on Kumoa –painike
toksia. Jos esimerkiksi poistetaan sellaisia tietoja, joita ei olisi pitänyt niin Kumoa –
painikkeella voidaan yrittää perua ko. toimenpiteet. Kumoa –komento löytyy myös
Muokkaa –valikosta.
Myös Esikatselu –painike
on monissa tapauksissa käytännöllinen. Esikatselutilassa voidaan katsoa tulosteiden ulkoasua ja tarkastella mitä sivuja halutaan tulostaa. Tulostaminen kannattaakin aina suorittaa esikatselun kautta ja vasta sieltä valita Tulosta –painike. Alla esimerkki, miten määritellään tulostettavaksi ainoastaan
sivut 1-4.

5 Sovelluksen avaaminen
Tuku avataan tuplaklikkaamalla tiedostoa tai pikakuvaketta. Seuraavaksi tulee
mahdollisesti ilmoitus, että työkirja sisältää makroja. Tähän vastataan ota makrot
käyttöön, jotta kaikki toiminnot Tukussa toimisivat.
Huom! Jos Tukua avattaessa saat ilmoituksen, että työkirjan makrot ovat poissa
käytöstä niin muuta Excelin suojaustasoa Työkalut  Makro  Suojaus valikosta.
Valitse normaali suojaustaso ja klikkaa OK. Sulje Excel ja käynnistä Tuku uudelleen, nyt kysytään otetaanko makrot käyttöön. Vastaamalla ota makrot käyttöön
saadaan myös Tukun painikkeet toimimaan.
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Makrot ovat ohjelmakoodia, jota tarvitaan mm. sovelluksen käytön helpottamiseksi.
Joissakin tapauksissa jotkut maailmalla liikkuvat Excel -tiedostot saattavat sisältää
makroviruksia, mutta alkuperäinen Poronetissä oleva Tuku on tarkistettu, ettei se
sisällä niitä. Muista kuitenkin aina koneesi tietoturva ja varmista, että sinulla on ajan
tasalla oleva virustorjuntaohjelmisto käytössäsi. Poromies-lehdessä 5/2003 on ohjeita tähän asiaan liittyen.

6 Perustiedot
6.1 Omat tiedot

Tukun käyttöönottovaiheessa tallennetaan yrityksen tai suoramyyjän tiedot omiin
perustietoihin, ne on linkitetty lähetyslista-, käteislasku- ja laskutustietoihin. Tietoja
voi muuttaa tarvittaessa myöhemmin.

6.2 Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden perustiedot, haku voi olla aakkosittain
tai asiakasnumeroittain.
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Tuoterekisterin tuotteet on ryhmiteltynä tuoteryhmittäin, lisättäessä uusia tuotteita
on tärkeää että tuote perustetaan oikeaan ryhmään. Käyttäjä pääsee lisäämään
tuotteitaan ja arvojaan sinisiin alueisiin.
Tuotteiden hinnoittelu tapahtuu kerrointa käyttämällä, samalla myyntihinta pyöristyy
lähimpään kymmeneen senttiin
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7 Ostot
7.1 Ostot eräkohtaisesti

Kauden ostot tai omat teurastukset tallennetaan eräkohtaisesti, ostojen verottomana hintana käytetään vähintään sitä hintaa mikä saataisiin myytynä teurastamolle
tai lihanostajille. Tärkeää on lisätä laskentaan rahtikulut, teurastuskulut (myös itse
teurastettuna) sekä muut kulut, jolloin saadaan todelliset kokonaiskulut.
Kilometrikorvaus kattaa työajan, mutta jos kuljetusmatkat ovat ylipitkiä, niin on myös
syytä seurata ajankäyttöä ja tarvittaessa lisätä se muihin kuluihin.
Teurastuskulut teurastamoilla teurastetuista poroista saa suoraan sieltä, kenttä tai
kotiteurastuksen osalta ajankäytön seurannalla selvitetään kustannukset ja lisätään
se teurastuskuluihin.
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7.2 Ostojen yhteenveto

Ostoista eräkohtaisesti koostuu ostojen yhteenveto verottomana ja verollisena, tähän lisätään ennen ruhojen leikkuuta tapahtuva varastointihävikki %. Varastointihävikki selvitetään koepunnituksilla. Toiseksi alimmalla rivillä selviää ennen leikkuuta
oleva verollinen hankintahinta.
Yhteenvedon viimeisenä tietona syötetään verollinen tavoitehankintahinta, jonka
perusteella ohjelma laskee tuotteiden vähittäishinnan kauden aikana, annettuja kertoimia käyttäen. Jos haluat muuttaa kauden aikana myyntihintoja, niin muuta tavoitehankintahintaa.
Huom! Tavoitehankintahinta on syötettävä itse. Se ei linkity suoraan mistään laskelmista. Seuraa myös kauden aikana hankintahinnan ja tavoitehankintahinnan erotusta.
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8 Laskutus
8.1 Lasku ja lähetyslista

Laskua tehtäessä valitaan laskun tyyppi (1= käteislasku, 2= pankkilasku ja 3= lähetyslista). Esimerkiksi lasku ja lähetyslista voidaan tulostaa samalla kertaa muuttamalla laskun tyyppiä. Asiakasnumero -valinnalla saadaan asiakastiedot suoraan
laskulle, asiakasrekisteri painikkeella pääset suoraan asiakasrekisteriin. Viite-tieto
tallennetaan myös asiakasrekisteriin.
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Laskun päiväys tulee automaattisesti koneen päivämäärästä, mutta laskun numerointi, toimitustapa ja toimitusehto on huolehdittava manuaalisesti. Lisäksi on mahdollista täyttää lisätieto-kenttään mahdolliset tiedot laskusta.
Myytävät tuotteet syötetään laskulle tuotenumeron perusteella ja lisätään määrä
(kg, kpl, l jne). Mahdolliset annetut alennukset syötetään suoraan verollisena summana alimmalle riville.
Laskupohja hyväksyy alv 0 %:n, 8 %:n, 17 %:n ja 22 %:n. Annetut alennukset vähennetään jokaisesta alv:sta automaattisesti laskennallisesti. Alv ei voi saada tyhjää arvoa, eli 0,00 €.
Laskun tulostaminen tapahtuu normaalisti Tulosta –valinnan kautta. Tulosta aina
laskusta kopio myös itsellesi kirjanpitoa varten.

8.2 Lasku- ja viitenumerot

Laskun numeron kohdalle on valmiiksi laitettu perusviitenumerot aina laskunumero
900 saakka.
Laskun numeron kohdalle voidaan merkitä pankin antamia viitenumeroita, jotka linkittyvät laskuille numeroinnin mukaisesti. Laskujen numerointia tulee seurata manuaalisesti.

8.3 Laskujen perustiedot

Laskun perustietoihin on muutettavissa maksuehto, huomautusaika ja viivästyskorko, jotka linkittyvät suoraan laskupohjille.
Päivitetty 8.2.2007 7:57:00

TUKU

Käyttäjän ohje

15 (20)

9 Tuotto/kannattavuuslaskenta
9.1 Budjetti
1,50 Tavoitehinnoittelukeroin, paloittelu-jalostus ja myyntisuunnitelmia
tehtäessä.
Tuotannon kuvaus:
Perusleikkuu,lihojen myynti tuore/ pakaste
jatkojalostusta ei ole.
Hinnoittelutaso heikko, kattaako toiminta kulut ?

1,80 Tavoitehinnoittelukeroin, paloittelu-jalostus ja myyntisuunnitelmia
tehtäessä.
Tuotannon kuvaus:
Perusleikkuu käristyspainotteinen
arvo-osat hyödynnetään, hinnoittelu alhainen.

2,10 Tavoitehinnoittelukeroin, paloittelu-jalostus ja myyntisuunnitelmia
tehtäessä.
Tuotannon kuvaus:
Tuoreleikkuun arvo-osat hyödynnettynä
leikkuu- ja lajitelmien teko hallinnassa,
hinnoittelu tulostavoitteellinen.

2,50 Tavoitehinnoittelukeroin, paloittelu-jalostus ja myyntisuunnitelmia
tehtäessä.
Tuotannon kuvaus:
Erikoistuotteiden käsittely hallinnassa
jatkojalostus tuotannossa mukana
hinnoittelu tulostavoitteellinen.

3,00 Tavoitehinnoittelukeroin, paloittelu-jalostus ja myyntisuunnitelmia
tehtäessä.
Tuotannon kuvaus:
Yrityksen tuotanto vakiintunut, toiminta hallinnassa
tuotanto keskittyy erikoisosaamiseen,
hinnoittelu tulostavoitteellinen.

Yllä olevassa taulukossa on suuntaa-antavia tavoitehinnoittelukertoimia jalostusasteesta riippuen. Ko. kertoimia voidaan käyttää tavoitehinnoittelussa tehtäessä taloussuunnittelua. Kertoimet on toiminnan alettua syytä jossain vaiheessa selvittää toteutuneen myynninrakenteen ja hinnoittelun mukaisesti sekä tarkistaa tuotekohtaiset kertoimet.
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9.2 Tuottoseuranta

Tuottoseurannalla seurataan tuloja ja menoja toteutuneen mukaisesti. Täältä saadaan myös mm. toteutunut tavoitehinnoittelukerroin kesken kauden tai kauden päätyttyä. Tämä kuitenkin vaatii aina varaston inventoinnin, joka löytyy toteutunut kerroin –painikkeen takaa.
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9.3 Maksuvalmiuslaskelma

Maksuvalmiuslaskelman pohja on laadittu kausittain kuukausitasolle. Kausirahoitusta ja maksuvalmiutta suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon ostojen kausiluonteisuus jotta maksuvalmius pysyy kunnossa. Jos loppusaldo on miinus –merkkinen,
niin silloin on lisärahoitustarvetta.
Yksityisnostot = voi olla myös maksetut osingot, osuudet ym.
Rahoituserät = esim. alv velka tai palautus

10 Varmuuskopiointi
Varmuuskopiointi on tärkeä osa tietokoneen käyttöä. Myös Tukusta on hyvä ottaa
varmuuskopioita ajoittain, jotta vältyttäisiin ylimääräiseltä työltä esimerkiksi kiintolevyn rikkoutuessa. Varmuuskopioinnissa voidaan käyttää kaikkia siirrettäviä tallennusvälineitä (levyke, cd-levy, muistitikku).
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11 Ongelmatilanteet
1) Tuku ei avaudu tai avautuu Word –ohjelmaan.
”Koneeltasi puuttuu Microsoft Excel –ohjelmisto tai Excel –versiosi on liian vanha.”
2) Tukun painikkeet eivät toimi.
”Excelin suojaustaso on korkea. Sen saat muutettua normaaliksi avaamalla Excelin
ja valitsemalla sen jälkeen Työkalut –valikosta Asetukset. Valitse Asetukset –
ikkunasta Suojaus –välilehti ja sieltä Makrojen turvallisuus –painike. Valitse normaali suojaustaso ja klikkaa kahdesti OK. Sulje Excel ja käynnistä Tuku uudelleen,
nyt kysytään otetaanko makrot käyttöön. Vastaamalla ota makrot käyttöön saadaan
myös Tukun painikkeet toimimaan.”
”Huom! Makrojen turvallisuustaso vaihdetaan uudemmissa Excel –versioissa Työkalut  Makro  Suojaus kautta.”
3) Tulostettaessa tulee tyhjiä sivuja tai tulosteet eivät sovi sivulle.
”Tulostukset kannattaa aina ottaa Esikatselun kautta, jossa nähdään monelleko sivulle tulostettavaa riittää. Tällöin tiedetään määrätä tulostettavien sivujen määrä.
Vienneissä ja ajopäiväkirjoissa on täytynyt määritellä koko alue tulostusalueeksi,
jonka vuoksi myös tyhjät sivut tulostuvat jos tulostettavia sivuja ei erikseen määrätä.”
”Jos tulosteet eivät sovi sivulle niin tulosteiden ulkoasua voidaan muokata Esikatselu  Asetukset –kohdassa. Siellä voidaan mm. pakottaa tulostus yhdelle sivulle tai
pienentää sitä sopivassa suhteessa”
4) Taulukossa ei näy mitään vaikka tallennuksia pitäisi olla.
”Luultavasti soluosoitin on liian alhaalla tai oikealla taulukossa, jolloin tallennukset
eivät näy. Näppäinyhdistelmällä Ctrl-Home pääset aina nopeasti ensimmäiseen tallennussoluun”
5) Harmaalle alueelle tulostuu #Puuttuu.
”Tuotenumero on kirjoitettu väärin, koska kyseistä tietoa ei löydy. Tarkista kirjoittamasi numero.”
7) Harmaalle alueelle tulostuu #Arvo.
”Olet kirjoittanut vahingossa numeroille tarkoitettuun kenttään (esim. tuotenumero)
kirjaimen.”
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12 Uuden version käyttöönotto
Tukusta julkaistaan ajoittain uusi versio. Kun siirrytte käyttämään uutta versiota, on
Teidän siirrettävä kopioimalla vanhasta Tukusta uuteen ainakin seuraavat tiedot:
- Omat tiedot
- Asiakasrekisteri
- Tuoterekisteri jos olette muuttaneet kertoimia tai lisänneet omia tuotteita.
Helpoin aika uuden version käyttöönotolle on uuden kauden alussa.
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