
MARKKU FREDMAN asianajaja 

o enOff-ce.or 
maksuton investointi 

OpenOffice.org on 

varteenotettava vaihtoehto 

asianajajan 

tietokoneohjelmistoksi, koska 

sitä käyttämällä vältytään 

yhteensopivuusongelmilta, 

kun toimitetaan asiakirjoja 

tuomioistuimille ja muille 

viranomaisille. 

Käräjäoikeuksissa ja 

syyttäjänvirastoissa siirrytään 

avoimen lähdekoodiin 

OpenOffice-ohjel mistoon 

tämän vuoden aikana. 

Valtaosa asianajotoimistoista käyttää toden

näköisesti Microsoftin Offlce-ohjelmia päi

vittäisessä työskel1telyssä.Word,Excelja Po

werPoint ovat markkinajohtajia. 

Vdltionhallinnossa on käytetty eri ohjel

mia ja moni on saanut sähköpostin liittee

nä oikeushallinnon käyttämien Lotus-oh

jelmien tuotoksia: lwp-päätteiset tiedostot 

eivät ole auenneet. Nyt oikeushallinto siir

tyy avoimen koodin OpenOfflce.org-oh

jeJmistoihin. Kyseessä on Ilmaiseksi inter

netistä ladattava ohjelmisto. OpenOfflce. 

orgin vahvuus on avoin tiedostoformaatti. 

Ohjelma on lähes täysin Microsoft OfEce 

-yhteensopiva: käyttäjä voi avata ja taUentaa 

muun muassa .doc, .x1s ja .ppt-muotoisia tie

dostoja (eli wordin,excelinja powerpointin 

käyttämiin muotoihin). Tiedostoja voi tal

lentaa 1.I-versiossa suoraan pdf-muotoon. 
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...	 Eroa Microsoft Wordin käyttöliitty
mään tuskin huomaa. 

OpenOfflce.orgin uusin suomenkielinen 

versio on 2.4. Se sisältää tavutuksen mutta 

ei oikolukua, joka on kuitenkin saatavana 

erillisenä Soikko-oikoJu kuohjeJmana. 

Hyviä kokemuksia 
Oikeusministeriön projekti käynnistyi ver

taiiulla,jonka perusteella julkaistiin vuonna 

2005 selvitys Lotus SmartSuiten, Microsoft 

OfflCen ja OpenOfflce.org:in soveltuvuu

desta ministeriön käyttöön. Selvitykses

sä suositellaan siirtymistä OpenOfflcen ja 

Microsoft Officen yhdistelmä käyttöön. 

Hallinnonalan 10 000 henkilöstä 8 500 

henkilöä siirtyy OpenOfflcen käyttöön ja 

loput käytt~jvät Microsoft Officea lähinnä ~ 



Mikä käyttöjärjestelmä? 

OpenOfflce.org toimii Window

sin lisäksi myös Linux-käyttöjär

jestelmässä. Esimerkiksi asian

ajotoimistoa vasta perustava voi 

harkita kannattaako investoida 

Microsoftin maksulliseen käyt

töjärjestelmään (Windows Vista 
tai XP) ja saman firman Office
tuotteisiin vai avoimen lähde

koodin Järjestelmään, jollaisek

si on useita Linux-vaihtoehtoja. 
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Ubuntu, Johon OpenOffice.org
 
kuuluu automaattisesti. Open Office Ubuntun osana.
 

Lisätietoja: www.ubuntu-fi.org. 

valtioneuvoston yhteyksissäja eräissä talous

hallinnon tehtävissä. 

Oikeusministeriössä oli OpenOffi

ee-ohjelmiston pilotti kokeilu joulukuus

ta 2005 syyskuuhun 2006. Siihen osaliistui 

yli 150 henkilöä en virastoista lähinnä Hä

meenlinnan alueelta. 

Raportin mukaan OpenOfflee kattaa 

oikeusministeriön hallinnonalan tarpeet. 

Tavanomaisissa työtehtävissä hyödynne

tään vain pientä osaa ohjelmiston ominai

suuksista. OpenOffJce toimii hyvin yhdes

sä Microsoft Offlcen en versioiden kanssa. 

Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedosto

ja kaytetään OpenOfficessa suoraan ilman 

erillisiä tiedostomuunnoksia. OpenOffi

elO voidaan myös tarvittaessa asettaa Word-, 

Excel- ja PowerPoinr-tiedostojen oletusso

veliukseksi tai byttää oJetustallennusmuo

toina Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedos

tolJluotoja. En tiedostoITluotojen tuki on 

yksi OpenOfTlCen vahvuuksista. OpenOffi

ce avaa ja tallentaa useiden ohjelmien käyt

tämiä tiedostomuQtojJ. Kuvaava esimerkki 

on pdf-tiedostojen helppo tuottamismah

dollisuus. Pilottikokeilun aikana monet 

muiden toimisto-ohjelmien käyttäjät otti 

vat OpenOffieen käyttöön pelkästään tä

män ominaisuuden vuoksi 

Asianajajalle sopiva 
Kun oikeushallinto siirtyy avoimeen läh

dekoodiin ja OpenOfficeen, on erittäin 

varteenotettava vaihtoehto ottaa tuo oh

jelmisto myös asianajotoimiston käyttöön. 

Ainakaan yhteensop!vuusongelmia ei pitäisi 

olla toimitettaessa asiakiljoja tuomioistlli 

mille ja muille viranomaisille. Esimer

kiksi oikeusavllssa on tarkoitus siirtyä 

jatkossa sähköiseen laskutukseen, jossa 

asianajotoirnistojen laskut toimitetaan 

oikeusapujutuissa sähköisenä tuomiois

tuimelle, joka tekee laskuun omat hy

väksymisrnerkintänsä ja toimittaa sen 

edelleen sähköisenä maksuun. 

OpenOffice tekee tiedostosta tarvit 

taessa pdf-version eli Adobe AerobatiJ

la luettavan versionValituskirjelmän voi 

huoletta toimittaa perille pdf-liitteenä, 

jolloin vastaanottajalla 011 t?smälleen sa

Illat fOlltit, sivunllmerot ja sisällöt kuin 

laatijalla. 

OpenOffice.org on saatavilla myös 

USB-JDlIistitikulta tai CO-levyltä käy

tettävänä versiona "OpellOffice.org 

Portable". Mllistitikulla tai CD:llä on 

täydellinen OpenOfTlce-JSennllS, joka 

soveltuu koekäytön lisäksi esimerkiksi 

OpenOffice- tai Microsoft Office -asia

kirJojen käyttöön Windows-koneissa, 

joihin ei ole asennettu OpenOfflcea tai 

Microsoft Offlcea. 

Lähleet: 

Oikef.lsminisleriön jlilkaisl-/I: 

Open O.ffice. org aSf/111uskäsikirja (Toiminta 

ja !tal/i11fo -julkaisusarja 2006:27). PiloUi

kokeilurl loppuraportti (2006: 29). 

Kysymysten ja Ilaslausleu käsikirja (kolmas 

lailos 2007:5). 

N/iuisleriöl1 raportti OpcnDowmerll

standardi asiakirjojerl fallem"/llsmuotot/a 

(2007.25). 

Wikipedia 


