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Fakta:  
SokoPro

/ SokoPro on tiedon hallinnoinnin ja 
/ arkistoinnin sähköinen palvelu 
/ Palvelee suunnittelusta  
/ aikataulutukseen, toimitusten  
/ seurantaan sekä työmaapäivä-
  kirjojen ja piirustusten hallintaan. 
/ SokoPro on tietoturvan edelläkävijä 
/ rakennusalalla ja sille on myönnetty 
/ tietoturvasertifikaatti. 
 

Esittely
SokoPro on tiedon hallinnoinnin, jakamisen ja arkistoinnin sähköinen palvelu.  
 
Mobiili työvälineratkaisu
Mobiili-TR ja MVR-työturvallisuusratkaisut vähentävät tapaturmariskiä työmaalla.
Mobiililaajennus toimii SokoPro-tunnuksillasi, käytit tablettia tai älypuhelinta.
SokoPro-laajennukseen et tarvitse erillisiä sovelluksia tai tunnuksia.

Ominaisuudet
•Raportit graafeineen
•TR-tasot ja osaindeksit
•TR- ja MVR-kirjaukset
•Mobiili-TR ja MVR
•Kuvien liittäminen suoraan mobiililaitteesta 
•Kommenttikenttä virhetiedoille
•Mestarin ja valvojan hyväksyntä
•Virhetiedot muokattavissa (huomautukset, kohde, paikka, vastuuhenkilöt)

SokoPro Helpdesk
Arkisin 9.00 - 16.00
Puhelin 0200 35 211 (1,10 €/min)
helpdesk@sokopro.fi 
http://www.sokopro.com/

Myynti
Arkisin 8.00 - 16.00 
Puhelin 020 743 5240
cad.myynti@grano.fi

3



MVR-mittari

Valitse projektipankissa Työmaa-välilehti ja valitse hakemistopuusta MVR-Mittarit -kansio.

Virhetiedot 
Lisää MVR-mittariin virhetietoja.

Uusi mittari 
Luo uusi MVR-mittari. 

Raportti 
Luo yhteenveto MVR-mittareista. 

Kalenteri
Muuta kalenterin kautta merkintäpäivä.

Hammasratas 
Tarkastale MVR-mittaria. Hammasratas näkyy vain  
kohteen mestarille, valvojalle ja pääkäyttäjälle.  
 
Suurennuslasi 
Lukuoikeus MVR-mittariin.
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MVR-mittari
Huom! 
Syötä virhetiedot, jotta voit 
käyttää niitä hyväksesi  
Mobiili-MVR -laajennuksessa.Virhetiedot

Huomautukset-välilehteen voit lisätä tai poistaa
kohteen huomautuksen. Muista myös täyttää
Paikka-, Sijainti- ja Vastuuhenkilö-välilehti.  

Lisää  
Kirjoita tyhjään kenttään  
virhetieto ja klikkaa  
Tallenna-painiketta.  

Raportti 
Tarkastele työmaan MVR-raporttia kuvaajan ja 
analyysin avulla. Tarkista päivämäärät, täppää 
valintalaatikot ja klikkaa Luo raportti -painiketta.

Raportit 
Saat yhteenvedon työmaan 
MVR-raportista, jonka voit  
tulostaa tai tallentaa pdf- 
dokumenttina työkoneelle.
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MVR-mittari
Uusi mittari 
Luo uusi merkintä MVR-mittareihin klikkaamalla  
Uusi mittari -painiketta. Oletuksena teille
aukeaa tämän päivän mittari. 

Päivämäärä 
Jos haluat tehdä muun päivän mittarin, muuta päivämäärä-  
kenttään haluamasi päivä tai käytä apunasi kentän oikealla  
puolella olevaa kalenteri-ikonia. 

Kuittaus 
Mestarin ja Valvojan kuittaus  

Virhetiedot 
Syöttämäsi virhetiedot toimivat pohjatietona alasvetovalikoissa. 
Määritä mittarin kentät ja virhetiedot, paina lopuksi Lisää virhe 
-painiketta. Tallentamisen jälkeen juuri luomasi virhetieto  
ilmestyy näkyviin ja voit tallentaa työmaan MVR-mittarin.

Lisää 
Hammasrattaiden takaa
voit lisätä liitetiedoston 
virhetietoon.  
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Mobiili-MVR

Huom! 
Mobiililaajennus toimii SokoPro-tunnuksillasi,  
käytit tablettia tai älypuhelinta.

SokoPro-mobiililaajennukseen kirjaudutaan https://m.sokopro.fi/ -sivuston kautta. 

Huom! 
Huomioi isot ja pienet  
kirjaimet sekä välilyönnit.
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Mobiili-MVR
Valitse projektipankki

Valitse projektipankki 
Jos sinut on liitetty useisiin projekteihin SokoPro-palvelussa,  
mobiili-TR ja MVR -näkymässä sinulle näkyy vain ko. ominaisuuden  
sisältävät projektipankit. Mikäli projektipankkia ei löydy Suosikit- tai  
Projektit-välilehdessä, ota yhteys Helpdeskiin, niin lisäämme sinulle  
mobiili-TR ja MVR -ominaisuuden pikimmiten.

Kirjaudu ulos

Hae-painike 
Kirjoita projektipankin nimi 
ja klikkaa Hae-painiketta.
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Suosikit-välilehti

Projektit-välilehti



Mobiili-MVR
Valitse mobiili-MVR
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Kirjaudu ulos

Takaisin-painike

Mobiili-TR -painike

Mobiili-MVR -painike



Mobiili-MVR
Valitse mobiili-MVR
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Kirjaudu ulos
Mobiili-MVR valittu.

Uusi-painike 
Luo uusi MVR-merkintä  
klikkaamalla Uusi-painiketta. MVR-Mittarit 

Saat aikaisemmat MVR-merkinnät esiin, 
klikkaamalla + MVR-mittarit -painiketta. 

MVR-Mittarit 
Klikkaa päivämäärä-painiketta ja 
pääset tarkastelemaan ko. päivän  
MVR-mittareita.



Mobiili-MVR
Uusi mittari

VAIHE 1
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Kirjaudu ulos

Tallenna 
Voit tässä vaiheessa tallentaa 
MVR-mittarin. MVR-mittari  
tallentuu ko. projektin MVR-
välilehden alle ja saat mittarit 
näkyviin + MVR-Mittarit - 
painikkeen alta. 

Viikko 
Valitse viikko.

Päiväys 
Määrittele MVR-mittarille päivämäärä.



Mobiili-MVR
Uusi mittari

VAIHE 2

VAIHE 2

VAIHE 3
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Tarkastuskohteet 
Mittauslomake on vain yhden sivun mittainen ja  
jokaisessa kohteessa sille merkitään tukkimiehen  
kirjanpidolla oikein ja väärin olevat asiat.

Tarkastuskohteet 
Mittauskohteen tuloksen  
prosenttiluku.

Oikein ja väärin -painikkeet 
Tarkastuskohteen mittaus- 
painikkeet. 

Tallenna ja Lisää virhe 
Lisää halutulle tarkastuskohteelle 
virhetiedot. Katso Virhetieto- 
näkymä seuraavalta sivulta ->



Mobiili-MVR
Virhetiedot

VAIHE 3
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Uusi virhe / Virhetiedot 
Projektipankissa syötetyt virhetiedot toimivat pohjatietona  
alasvetovalikoissa. Määritä mittarin kentät ja virhetiedot, paina  
lopuksi Lisää -painiketta. Virhetiedon lisäämisen jälkeen voit 
lisätä kuvan virhetiedolle. Lopuksi tallenna kohteen virhetieto!

Lisää virhe
Täytä tarvittavat 
virhetiedot ja klikkaa 
Lisää -painiketta! 
 
Lisättyäsi virheen, 
muista tallentaa  
juuri lisätty virhetieto. 
Katso Virhetieto- 
näkymä seuraavalta 
sivulta ->

Huom! 
Projektipankissa syötetyt   
virhetiedot toimivat pohjatietona 
alasvetovalikoissa.

Lisättävät virhetiedot 
 Huomautukset 
 Paikka 
 Sijainti
 Vastuuhenkilö



Mobiili-MVR
Virhetiedot

VAIHE 4
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Tallenna virhe
Ennen tallentamista
voit liittää kuvan  
ko. virhetietoon.  
 
Virheen voit kuitata 
valmiiksi jälkikäteen  
ruksimalla Valmis- 
kohdan. Muista 
tallentaa virhetieto!

Lisää kuva 
Lisää kuva tai liitetiedosto
virhetietoon. Katso ohjeet 
seuraavalta sivulta.



Mobiili-MVR
Lisää kuva

VAIHE 4
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Valitse tiedosto 
Klikkaa Valitse tiedosto - 
painiketta ja tuo haluamasi 
tiedosto virhetietoon. 

Tallenna 
Liitettyäsi tiedoston klikkaa  
Tallenna-painiketta ja liitetiedosto 
tallentuu ko. virhetietoon. 



Mobiili-MVR
Virhetiedon tallennus

VAIHE 5
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Poista kuva tai liitetiedosto 
Voit poistaa ruksista tuodun  
tiedoston. 

Tallenna 
Tallenna lopuksi  
virhetieto ja tiedot  
tallentuvat ko. 
MVR-mittariin. 



Mobiili-MVR
Uuden mittarin tallennus

VAIHE 6
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Virhetieto 
Juuri luomasi virhetieto tulee
näkyviin Virhelistaus-kohtaan 
ko. MVR-mittarissa. 

Huom! 
Kuittaa MVR-mittarit mestarin 
tai valvojan roolissa. 
Syötä nimesi kenttään ja  
merkkaa ruksi Mestari tai  
Valvoja-valintalaatikkoon.  
 
Tallenna lopuksi  
ko. päivän MVR-mittari.

Virhetieto sisältää liitetiedostoja.

Muokkaa virhetietoa.

Poista virhetieto.

Painikkeet

Huom!
Mestari- ja Valvoja -kentät sijaitsevat samassa näkymässä! 



Mobiili-MVR
Uuden mittarin tallennus

VAIHE 6
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Huom! 
Tallennettu MVR-mittari löytyy  
+ MVR-mittarit -painikkeen alta.



TR-mittari

Valitse projektipankissa Työmaa-välilehti ja valitse hakemistopuusta TR-Mittarit -kansio.

Virhetiedot 
Lisää TR-mittariin virhetietoja.

Uusi mittari 
Luo uusi TR-mittari. 

Raportti 
Luo yhteenveto TR-mittareista.

Kalenteri
Muuta kalenterin kautta merkintäpäivä.

Hammasratas 
Tarkastele TR-mittaria. Hammasratas näkyy vain  
kohteen mestarille, valvojalle ja pääkäyttäjälle.  
 
Suurennuslasi 
Lukuoikeus TR-mittariin.
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TR-mittari
Huom! 
Syötä virhetiedot, jotta voit 
käyttää niitä hyväksesi  
Mobiili-TR -laajennuksessa.Virhetiedot

Huomautukset-välilehteen voit lisätä tai poistaa
kohteen huomautuksen. Muista myös täyttää
Paikka-, Sijainti- ja Vastuuhenkilö-välilehti.  

Tallenna 
Kirjoita tyhjään kenttään  
virhetieto ja klikkaa  
Tallenna-painiketta.  

Raportti 
Tarkastele työmaan TR-raporttia kuvaajan ja 
analyysin avulla. Tarkista päivämäärät, täppää 
valintalaatikot ja klikkaa Luo raportti -painiketta.

Raportit 
Saat yhteenvedon työmaan 
TR-raportista, jonka voit  
tulostaa tai tallentaa pdf- 
dokumenttina työkoneelle.
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TR-mittari
Uusi mittari 
Luo uusi merkintä TR-mittareihin klikkaamalla  
Uusi mittari -painiketta. Oletuksena teille
aukeaa tämän päivän mittari. 

Päivämäärä 
Jos haluat tehdä muun päivän mittarin, muuta päivämäärä-  
kenttään haluamasi päivä tai käytä apunasi kentän oikealla  
puolella olevaa kalenteri-ikonia. 

Kuittaus 
Mestarin ja Valvojan kuittaus  

Virhetiedot 
Syöttämäsi virhetiedot toimivat pohjatietona alasvetovalikoissa. 
Määritä mittarin kentät ja virhetiedot, klikkaa lopuksi Lisää virhe 
-painiketta. Tallentamisen jälkeen juuri luomasi virhetieto  
ilmestyy näkyviin ja voit tallentaa työmaan TR-mittarin.

Lisää 
Hammasrattaiden takaa
voit lisätä liitetiedoston 
virhetietoon.  
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Mobiili-TR

Huom! 
Mobiililaajennus toimii SokoPro-tunnuksillasi,  
käytit tablettia tai älypuhelinta.

SokoPro-mobiililaajennukseen kirjaudutaan https://m.sokopro.fi/ -sivuston kautta. 

Huom! 
Huomioi isot ja pienet  
kirjaimet sekä välilyönnit.
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Mobiili-TR
Valitse projektipankki

Valitse projektipankki 
Jos sinut on liitetty useisiin projekteihin SokoPro-palvelussa,  
mobiili-TR ja MVR -näkymässä sinulle näkyy vain ko. ominaisuuden  
sisältävät projektipankit. Mikäli projektipankkia ei löydy Suosikit- tai  
Projektit-välilehdessä, ota yhteys Helpdeskiin, niin lisäämme sinulle  
mobiili-TR ja MVR -ominaisuuden pikimmiten.

Kirjaudu ulos

Hae-painike 
Kirjoita projektipankin nimi 
ja klikkaa Hae-painiketta.
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Suosikit-välilehti

Projektit-välilehti



Mobiili-TR
Valitse mobiili-TR
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Kirjaudu ulos

Takaisin-painike

Mobiili-TR -painike

Mobiili-MVR -painike



Mobiili-TR
Valitse mobiili-TR
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Kirjaudu ulos

Mobiili-TR valittu.

Uusi-painike 
Luo uusi TR-merkintä  
klikkaamalla Uusi-painiketta. TR-Mittarit 

Saat aikaisemmat TR-merkinnät esiin 
klikkaamalla TR-mittarit -painiketta. 

TR-Mittarit 
Klikkaa päivämäärä-painiketta ja 
pääset tarkastelemaan ko. päivän  
TR-mittareita.



Mobiili-TR
Uusi mittari

VAIHE 1
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Kirjaudu ulos

Tallenna 
Voit tässä vaiheessa tallentaa 
TR-mittarin. TR-mittari  
tallentuu ko. projektin TR-
välilehden alle ja saat mittarit 
näkyviin + TR-Mittarit - 
painikkeen alta. 

Viikko 
Valitse viikko.

Päiväys 
Määrittele TR-mittarille päivämäärä.



Mobiili-TR
Uusi mittari

VAIHE 2

VAIHE 2

VAIHE 3
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Tarkastuskohteet 
Mittauslomake on vain yhden sivun mittainen ja  
jokaisessa kohteessa sille merkitään tukkimiehen  
kirjanpidolla oikein ja väärin olevat asiat.

Tarkastuskohteet 
Mittauskohteen tuloksen  
prosenttiluku.

Oikein ja väärin -painikkeet 
Tarkastuskohteen mittaus- 
painikkeet. 

Tallenna ja Lisää virhe 
Lisää halutulle tarkastuskohteelle 
virhetiedot. Katso Virhetieto - 
näkymä seuraavalta sivulta ->



Mobiili-TR
Virhetiedot

VAIHE 3
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Uusi virhe / Virhetiedot 
Projektipankissa syötetyt virhetiedot toimivat pohjatietona  
alasvetovalikoissa. Määritä mittarin kentät ja virhetiedot, paina  
lopuksi Lisää -painiketta. Virhetiedon lisäämisen jälkeen voit 
lisätä kuvan virhetiedolle. Lopuksi tallenna kohteen virhetieto!

Lisää virhe
Täytä tarvittavat virhetiedot ja  
klikkaa Lisää -painiketta! 
 
Lisättyäsi virheen, muista  
tallentaa juuri lisätty virhetieto.  
Katso Virhetieto-näkymä  
seuraavalta sivulta ->

Huom! 
Projektipankissa syötetyt   
virhetiedot toimivat pohjatietona 
alasvetovalikoissa.

Lisättävät virhetiedot 
 Huomautukset 
 Paikka 
 Sijainti
 Vastuuhenkilö

Kommentit 
Voit lisätä tekstiä 
ko. virhetietoon.



Mobiili-TR
Virhetiedot

VAIHE 4

29

Tallenna virhe
Ennen tallentamista
voit liittää kuvan  
ko. virhetietoon.  
 
Virheen voit kuitata 
valmiiksi jälkikäteen  
ruksimalla Valmis- 
kohdan. Muista 
tallentaa ko. virhetieto!

Lisää kuva 
Lisää kuva tai liitetiedosto
virhetietoon. Katso ohjeet 
seuraavalta sivulta.



Mobiili-TR
Lisää kuva

VAIHE 4
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Valitse tiedosto 
Klikkaa Valitse tiedosto - 
painiketta ja tuo haluamasi 
tiedosto virhetietoon. 

Tallenna 
Liitettyäsi tiedoston  klikkaa  
Tallenna-painiketta ja liitetiedosto 
tallentuu ko. virhetietoon. 



Mobiili-TR
Virhetiedon tallennus

VAIHE 5
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Poista kuva tai liitetiedosto 
Voit poistaa ruksista tuodun  
tiedoston. 

Tallenna 
Tallenna lopuksi  
virhetieto ja tiedot  
tallentuvat ko. 
TR-mittariin. 



Mobiili-TR
Uuden mittarin tallennus

VAIHE 6
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Virhetieto 
Juuri luomasi virhetieto tulee
näkyviin Virhelistaus-kohtaan 
ko. MVR-mittarissa. 

Huom! 
Kuittaa TR-mittarit mestarin tai 
valvojan roolissa. Syötä nimesi 
kenttään ja merkkaa ruksi  
Mestari tai Valvoja- 
valintalaatikkoon.  
 
Tallenna lopuksi  
ko. päivän TR-mittari.

Virhetieto sisältää liitetiedostoja.

Muokkaa virhetietoa.

Poista virhetieto.

Painikkeet

Huom!
Mestari ja Valvoja -kentät sijaitsevat samassa näkymässä! 



Mobiili-TR
Uuden mittarin tallennus

VAIHE 6
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Huom! 
Tallennettu TR-mittari löytyy  
+ TR-mittarit -painikkeen alta.


