
Urakointijärjestelmän 

vaihtajan pikaopas

3 askelta toiminnanohjaus-

järjestelmän vaihtamiseen

https://www.yapsolutions.fi/urakointi


Järjestelmän vaihtaminen - milloin ja 
miksi?

Järjestelmän vaihtamiseen voi ohjata yrityksen toimintamallien tai prosessien 
päivitys tai uudet liiketoiminnalliset tavoitteet. Kun yrityksessä on tehty päätös 
siitä, että nykyinen toiminnanohjaus halutaan vaihtaa, on jo tunnistettu selkeä 
ongelma tai haaste, johon toivotaan ratkaisua. 

Monesti järjestelmän hankinta aloitetaan vertailemalla eri järjestelmien hintoja ja 
ominaisuuksia keskenään. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän valinta tulisi 
kuitenkin aina tehdä sen pohjalta, millaisiin ongelmiin kaivataan vastausta ja 
kuinka järjestelmän toimittaja pystyy auttamaan yritystä muuttumaan uuden 
järjestelmän myötä. 

Tässä oppaassa kerromme, miten järjestelmän vaihtaminen tapahtuu askel 
askeleelta. Tervetuloa mukaan!
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Luo onnistumisen edellytykset 

Onnistuneen ERP-järjestelmän vaihtoprosessin mittarina toimivat 

tarpeet. Tyypillisesti urakointiyrityksien arjen ongelmat ovat 

samankaltaisia; laahaava laskutus, vaikeudet tuntikirjauksissa, liian 

vähän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen, ei näkyvyyttä projektien 

kannattavuuteen. Valintavaiheessa onkin hyvä pyytää 

järjestelmätoimittajaa näyttämään järjestelmässä miten vanhoja 

prosesseja tehostetaan, ja millaisia uusia prosesseja uudella 

järjestelmällä on mahdollista tehdä.



Luo onnistumisen 
edellytykset

Kun järjestelmän ominaisuuksia määritellään yrityksen 

yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi, voidaan muitakin 

prosesseja voi muutenkin miettiä uudelleen. 

Onko esimerkiksi palkanlaskija jäämässä eläkkeelle, 

jolloin syytä olisi tehostaa tämä osa-alue järjestelmän 

avulla? Entä halutaanko kirjanpitoa hoitaa jatkossa itse 

vai tilitoimistossa, ja miten se onnistuu uudella 

järjestelmällä? 

Muutaman tunnin aloituskokouksessa käydään läpi 

yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa esille nousevia 

uusia tarpeita, jotka voidaan lisätä mukaan 

kokonaisuuteen.
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Muista:

Alusta saakka on syytä pitää mielessä 

järjestelmän tärkein tavoite: säästöt ja 

helpompi arki. Selkeä kuukausi- ja 

käyttöönottohinnoittelu helpottaa 

valmistautumista. Pilvipohjaisen 

järjestelmän käyttöönottoa on sujuvaa, 

koska ei tarvitse varautua 

yllätyskuluihin tai hankkia esimerkiksi 

uusia palvelimia. Lyhyen aloituksen 

jälkeen uutta järjestelmää lähdetään jo 

testaamaan käytännössä. 



Käyttöönoton 3 koulutuspäivää 

Järjestelmän vaihtamisen toteutuksessa kannattaa mennä 

mahdollisuuksien mukaan heti suoraan asiaan. Aluksi on syytä käydä 

läpi yleinen käyttö ja asettaa kunkin käyttäjän tarvitsemat ruudut tai

näkymät etusivulle mahdollisimman helpon käyttöympäristön 

luomiseksi. Käyttöönoton alussa jokaiselle koulutuspäivälle on 

oma teemansa: miten tehdään tarjouksia, mitä tapahtuu tilauksen 

tullessa, kuinka tilauksesta tehdään resursointi ja lopulta lasku. 

Näistä lisää seuraavilla sivuilla!



Taloushallinto, osto- ja 
myyntireskontrat

Muista:

Monissa järjestelmissä on tarjolla 

harjoitus- tai opettelutila, jossa 

järjestelmän käyttöä voi turvallisesti 

harjoitella. Käytännössä opetteleminen 

kannattaa kuitenkin aloittaa ihan 

oikealla aineistolla. Tilikohtaisten 

saldojen lisäksi järjestelmään voidaan 

tuoda paikka- tai osastokohtaisia 

saldoja tai lukuja, mikä tarjoaa 

lisämahdollisuuksia seurantaan. 
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➢ - Kuukauden vaihteessa avoinna olevien 

laskujen syöttö – laskuista voidaan syöttää 

pelkät tiliöintirivit kirjanpitoa varten, jolloin ei 

tarvitse käyttää aikaa kaikkien tuoterivien 

syöttöön. 

➢ Osto- ja ostovelka tiliöinneissä voidaan käyttää 

tilapäistä selvittelytiliä, sillä ne ovat jo mukana 

vanhan järjestelmän myötä kirjanpidon 

alkusaldoissa. Selvittelytili kuitataan 

myöhemmin muistiotositteella. 

➢ Laskujen kuvat voidaan liittää ostoreskontran 

laskuille esimerkiksi skannattuna pdf-

tiedostona tai verkkolaskuina. 

➢ Myös vanhan järjestelmän reskontraa voidaan 

käyttää rinnalla jonkin aikaa, yleensä kuitenkin 

enintään 1. käyttökuukauden loppuun. 



Operatiivinen toiminta: 
projektit, resursointi, 
työkirjaukset ja ostot

Muista:

Keskeneräiset projektit kannattaa 

syöttää uuteen järjestelmään, jotta 

niiden hallinta tästä eteenpäin olisi 

tehokkainta.
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➢ Jo asennetut ja laskutetut materiaalit voidaan 

myös syöttää, jos ne halutaan mukaan työmaan 

kokonaisraportointiin.

➢ Varaston käyttöönotto on hyvä rytmittää samaan 

prosessiin, kun uuden järjestelmän osto- ja 

myyntitilaukset tulevat käyttöön.



Palkat ja kirjanpito

Muista:

Taloushallintoon liittyvät osa-

alueet kannattaa käydä läpi 

esimerkiksi kuun vaihteen 

tienoilla laittamalla oikeat laskut 

sisään järjestelmään ja 

maksamalla palkat 

järjestelmään kertyneiden 

tuntikirjausten avulla.
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➢ - Jos halutaan välttyä kahdessa eri 

järjestelmässä olevien tietojen yhdistämiseltä 

käsityönä vuosi-ilmoitusta laadittaessa, 

kannattaa kertymät syöttää vanhasta 

järjestelmästä uuteen. 

➢ Palkkatietoihin kuuluu kalenterivuoden alusta 

kertyneet ennakkopidätys- ja muut verotiedot 

henkilöittäin sekä lisäksi lomakertymät ja pidetyt 

lomat. 

➢ Kun järjestelmään on kertynyt oikeaa aineistoa 

noin kuukauden ajan, on hyvä ottaa myös 

lisäkoulutusta ja katsoa läpi mm. alv-ilmoitus ja 

muut lakisääteiset asiat. 

➢ Kirjanpidossa järjestelmästä toiseen on hyvä 

siirtää vähintään taseen ja tuloslaskelman tilien 

saldot.

➢ Lisäksi vertailutietoja varten halutessa voidaan 

siirtää myös kuukausikohtaiset saldot tilikauden 

alusta, tai vaikka pidemmältäkin ajalta 

historiasta. 



Näin otat työntekijät mukaan 
järjestelmän vaihtoon

➢ Keskeinen motivaattori järjestelmän vaihtamiselle on työn 

helpottuminen. Kuvaile siis, mitä hyötyä vaihdosta ja uudesta 

järjestelmästä on – esimerkiksi tuntikirjauksien tekeminen 

kännykällä helpottaa jokaisen työntekijän arkea ja pilvipalvelu 

mahdollistaa pääsyn järjestelmään mistä vain. 

➢ Motivaatiota voi hakea myös yrityksen kasvuun vedoten. 

Yrityksen liiketoiminnan vilkastuminen on aina myös 

työntekijöiden etu. 

➢ Muista tiedottaa työntekijöitä ja kuvata mitä on meneillään 

kaikille, joille järjestelmän käyttö on osa työnkuvaa. 

➢ Ohjeista käyttämään rohkeasti uutta järjestelmää. Pelkällä 

harjoitusohjelmistolla opetteleminen on pidemmän päälle 

tehotonta. Valmisohjelmiston mukana tulevien mallien sekä 

pätevien kouluttajien ohjauksella uutta järjestelmää uskaltaa 

lähteä käyttämään heti oikealla materiaalilla. 

9

Mitä käyttöönoton jälkeen?

Kun muutaman päivän 

käyttöönottokoulutus on takana 

ja järjestelmää käytetty jo 

kuukauden verran, on syytä 

käydä läpi, onko kaikki toiminut 

niin kuin pitää.

Poikkeustilanteissa eteen tulleet 

ongelmat tai uudet haasteet 

käydään läpi. On tärkeää 

varmistaa, että ongelmatilanteet 

ovat hoidettavissa 

järjestelmätoimittajan käyttötuen 

avulla.

Lue seuraavalta sivulta vinkit 

käytön tehostamiseen!



Vinkkejä käytön tehostamiseen

➢ Käyttöönoton jälkeen järjestelmän toiminnot ovat tulleet jo tutuiksi, ja voidaan lisätä automaatiotasoa. 

Helppokäyttöinen ja sujuva valmisohjelmisto takaa, että henkilöstö on valmis suoriutumaan 

työtehtävistään uuden järjestelmän avulla. Tyypillisesti uuden järjestelmän käyttöönottokoulutus kestää 

muutaman päivän. 

➢ Uusi toiminnanohjausjärjestelmä maksaa itsensä takaisin nopeasti, kun sitä on helppo tehokkaasti 

käyttää yrityksen arjessa. Onnistuneen projektin määrittävä tekijä ei siis koskaan ole hinta, vaan 

järjestelmän huolellinen käyttöönotto.

➢ Muista, että järjestelmän vaihtajana sinulla on oltava aina tiedossa, mistä ja miten saa apua ja tukea 

uuteen järjestelmään liittyvissä asioissa. Hyödynnä uusien tai yllättävien tilanteiden sattuessa myös 

järjestelmän opiskelu- tai testausympäristö. 

➢ Usein sanotaan, että järjestelmän vaihto kannattaa ajoittaa hiljaisempaan ajanjaksoon toiminnassa, 

ennen henkilöstön loma-aikaa tai palvelimien vaihdon yhteyteen. Taloushallinnon kannalta järjestelmän 

käyttöönotto on hyvä ajoittaa jonkin kuukauden vaihteeseen. Hiukan etua saadaan, jos tilikauden, 

kalenterivuoden tai lomavuoden vaihde on lähellä, mutta jokin ”vuosi” on aina kuitenkin kesken. Siksi 

sopivinta vaihtoajankohtaa on vaikea määrittää - älä siis epäröi vaihtamista!
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Haluatko lisätietoja?

Urakointijärjestelmän vaihtaminen on aina hyvä päätös, 

sillä se helpottaa jokaisen yrityksen osa-alueen hallintaa 

ja siten kaikkien arkea. Lisäksi saat merkittäviä säästöjä 

ja mahdollistat yrityksen kasvun. 

Tutustu Urakointi+ järjestelmään ja pyydä maksuton 

kartoitus.

Vinkkejä urakointijärjestelmän hankintaan löydät 

blogistamme. 
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Ville Feirikki

Myyntipäällikkö

+358 50 465 9790

ville.feirikki@yap.fi

https://www.yapsolutions.fi/urakointi
https://www.yapsolutions.fi/tilaa-ilmainen-kartoitus
https://www.yapsolutions.fi/blogi
https://www.linkedin.com/in/ville-feirikki-6732323b/
mailto:ville.feirikki@yap.fi


Urakointi+

Urakointi+ on YAP Solutions Oy:n täysin pilvipohjainen järjestelmä, jonka käyttöönotto vie vain muutaman viikon. 

Se tehostaa juuri urakointiyrityksen prosesseja, ja on helppo tapa tuoda liiketoimintaan lisää tehoa.

YAP Accounting Oy on auktorisoitu tilitoimisto sekä Taloushallintoliiton jäsentoimisto. Olemme palvelleet jo 

vuodesta 1982 alkaen. Tilitoimistona hoidamme reskontrat, perinnän ja halutessasi myös maksatuksen.

Nykyaikaisten taloushallinnon järjestelmien avulla hoidamme kaikki taloushallintoosi liittyvät palvelut sähköisesti. 

Järjestelmässämme on kätevää hoitaa tietojen siirtäminen, sähköiset ostolaskut ja myyntilaskut. Lisäksi saat 

käyttöösi sähköisen arkiston ja paperittoman raportoinnin.
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