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SCUDO Pro – kustannushallintakoulutus

ESITTÄYTYMINEN
 Nimi & työnkuva
 Aikaisempi kokemus kustannusohjauksen tehtävistä ja järjestelmistä
 Odotukset kurssin osalta
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KOULUTUSMATERIAALI
 Tämä SYK Oy:n Scudo Pro koulutusmateriaali löytyy Scudo Pron käyttöliittymän kautta oheisesta valikosta
 Kyseisestä valikosta löytyy myös yleinen Scudo Pro ohje
 Sekä tukipalvelun sähköpostiosoite



Koulutuksen tavoite

SCUDO PRO KOULUTUKSEN JÄLKEEN OSALLISTUJILLA ON

 Ymmärrys kustannusohjauksen prosessista Scudo Pro –järjestelmässä, sekä tieto kuinka järjestelmä tukee verottajalle tehtäviä 
urakkailmoituksia.

 Taito käyttää Scudo Pro – järjestelmää liittyen seuraaviin:
 Hankkeen perustietojen ylläpito
 Toimittajien perustietojen ylläpito
 Kustannusten budjetointi
 Ostotilausten ja ostolaskujen kirjaaminen/hallinta
 Loppukustannusennusteen päivittäminen
 Raportoinnin perusteet

 Koulutuksen painopiste on Scudo Pro –järjestelmän teknisessä käyttämisessä
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Scudo Pro koulutuksen sisältö

KUSTANNUSOHJAUKSEN PROSESSI SCUDO PRO JÄRJESTELMÄLLÄ / SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY
 HANKESUUNNITTELUVAIHE GRANDLUND MANAGERISSA

 HANKKEEN SYNTYMINEN SCUDO PRO TIETOKANTAAN ja HANKEEN PERUSTIEDOT
 Integraatio Granlund Managerista Scudo Pro’hon
 Hankkeen perustietojen tarkastaminen ja täydentäminen (mm. projektioikeudet, toimittajat)
 Hankkeen tilanneyhteenveto (liikennevalot)

 HANKKEEN KUSTANNUSOHJAUSRAKENNE ja KUSTANNUSBUDJETTI
 Yksiulotteinen kustannusohjausrakenne litteroittain

 SITOUTUNEIDEN JA TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN HALLINTA 
 Sopimuksien kirjaaminen ostotilauksina
 Maksuerätaulukot
 Lisä- ja muutostöiden kirjaaminen
 Ostolaskujen käsittely taloushallintajärjestelmässä ja niiden siirtyminen integraatiolla Scudo Pro’hon

 LOPPUKUSTANNUSENNUSTEEN YLLÄPITO
 Ennusteen muistioiden kirjaaminen

 RAPORTOINTI
 Scudo Pro’n perusraportit
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Scudo Pro - Prosessi

4. 
Toteutuneet 
kustannukset

(laskut)

5. 
Ennuste

3. 
Sitoutuneet 

kustannukset
(tilaukset)1. 

Hankkeen 
luonti

2. 
Budjetti

6. 
Raportoi

1. Hanke syntyy automaattisesti Granlund manager -tiedonsiirron kautta

2. Syötä budjetti kustannusvalvonnan nimikkeille
3. Kirjaa sitoutuneita kustannuksia (sopimukset) ostotilauksina

• Tarvittaessa kirjaa myös maksuerätaulukot
4. Toteutuneet kustannukset (ostolaskut) tulevat tyypillisesti automaattisena siirtona kerran vuorokaudessa taloushallinnosta

• Mikäli tarvetta kirjata myös muita toteumia (esim. projektiorganisaation sisäiset kustannukset), kirjaa tai lataa ne manuaalisesti
5. Ylläpidä loppukustannusennustetta

6. Raportoi
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Hankkeen 
perustaminen

(Granlund 
Manager)

Hankkeen 
toteutuspäätös 

(Granlund 
Manager)

Hanke avataan 
Scudo Pro'hon

(Scudo Pro)

Hankkeen 
perustiedot
(Scudo Pro)

Asiakkaan 
perustiedot
(Scudo Pro)

Toimittajan 
perustiedot
(Scudo Pro)

Ostotilaus
(Scudo Pro)

Ostolasku
(taloushallinto)

Ostolasku
(Scudo Pro)

Urakkatietojen 
ilmoittaminen 

verottajalle

SYKOY Kampus-
manageri

MÄÄRITÄ HANKKEEN 
PERUSTIEDOT

ASETA HANKE TILAAN 
"PÄÄTETTY TOTEUTTAA"

TARKISTA HANKKEEN 
PERUSTIEDOT JA 

MÄÄRITÄ 
KÄYTTÖOIKEUDET

KIRJAA TOIMITUS- / 
URAKKASOPIMUS 
OSTOTILAUKSEKSI

OSTOLASKUN VASTAANOTTO
(HYVÄKSY MAKSUUN)

SYKOY Rakennuttaja-
asiantuntija

MÄÄRITÄ HANKKEEN 
PERUSTIEDOT

ASETA HANKE TILAAN 
"PÄÄTETTY TOTEUTTAA"

OSTOLASKUN VASTAANOTTO
(HYVÄKSY MAKSUUN)

Rakennuttajakonsultti
Ylläpitokonsultti

MÄÄRITÄ HANKKEEN 
PERUSTIEDOT

TARKISTA / TÄYDENNÄ 
HANKKEEN 

PERUSTIEDOT

VALITSE HANKKEESSA 
TOIMIVAT YRITYKSET 

JA TARKISTA 
YRITYSTEN 

PERUSTIEDOT

KIRJAA TOIMITUS- / 
URAKKASOPIMUS 
OSTOTILAUKSEKSI

VASTAANOTA OSTOLASKU

TARKISTA HANKENUMERON 
PERUSTEELLA 
MAKSUKELPOISUUS
TEE TARVITTAVAT TILIÖINNIT 
(SOPIMUS + LITTERA)

TARKISTA TIEDOT KÄYNNISSÄ 
OLEVIEN URAKOIDEN  OSALTA

SYKOY
Assistentti 

MÄÄRITÄ HANKKEEN 
PERUSTIEDOT

TIEDOKSI 
TOTEUTUSPÄÄTÖS

TARKISTA HANKKEEN 
PERUSTIEDOT JA 

MÄÄRITÄ 
KÄYTTÖOIKEUDET

TARKISTA HANKKEEN 
ASIAKAS, ELI 

ILMOITUSVELVOLLISE
N PERUSTIEDOT

TARKISTA OSTOLASKU 
(TILIÖINTITARKISTUS)

MUODOSTA SIIRTOTIEDOSTO 

TARKISTA TIETOSISÄLTÖ

LATAA  VEROHALLINNON 
PALVELUUN

SYKOY
Hyväksyjä

HYVÄKSY HANKE
OSTOLASKUN HYVÄSKYNTÄ 

MAKSUUN

Tiedonsiirto
SIIRTORUTIINI 

PERUSTAA HANKKEEN 
SCUDO PRO'HON

SIIRTORUTIINI TUO 
OSTOLASKUN TIEDOT 

SCUDO PRO'HON

Scudo Pro – Prosessi (SYK)

SYKOY rakennuttaja-
päällikkö

SYKOY Tekninen 
manageri

TARKISTA HANKKEEN 
PERUSTIEDOT JA 
MÄÄRITÄ KÄYTTÖ-
OIKEUDET. LUO 
HANKETIETOKORTTI
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muodosta budjettirakenne 
(litterat) ja syötä budjetti

Analysoi sitoutuneet 
kustannukset

Päivitä loppukustannusennuste ja tilanneraportti 
Päivitä hanketietokortti (RP)

Analysoi toteutuneet 
kustannukset



SCUDO PRO OHJEET KESKEISIIN 
TOIMINTOIHIN
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Kirjautuminen Scudo Pro -palveluun tapahtuu asiakaskohtaisen internet-linkin kautta
1. Syötä internet –selaimen osoitekenttään SYKin Scudo Pro –osoite https://cloud.scudo.fi/sykoy

2. Anna henkilökohtainen käyttäjänimesi ja salasana. Mikäli olet unohtanut salasanasi, voit tilata uuden sähköpostiisi salasana unohtunut? -linkin kautta

3. Salasanan vaihtaminen kirjautumisen jälkeen. Tämä voidaan tehdä Scudo Pro –käyttöliittymän oikeasta yläkulmasta valittavalla komennolla ”Vaihda 
salasana”

3

2

Scudo Pro – Kirjautuminen järjestelmään
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INTEGRAATIO GRANLUND MANAGERISTA

Kun hanke on saanut Granlund Manager’ssa hankenumeron ja sen vaihe on asetettu tilaan ”PÄÄTETTY TOTEUTTAA”, kyseinen hanke siirtyy automaattisesti Scudo Pro –
tietokantaan. 

MM. SEURAAVAT TIEDOT SIIRTYVÄT SCUDO PRO’HON:
 Hankkeen nimi
 Hankkeen hallinnollinen tunnus
 Hankkeen rakennustunnus
 Alue
 Hankkeen toimenpideluokka
 Toteutusvastaava
 Aloituspäivämäärä
 Lopetuspäivämäärä 
 Kustannusarvion kokonaissumma

 Mikäli hankkeen tietoja tämän jälkeen päivitetään GM:ssä, päivittyvät ne myös Scudo Pro’hon*

Tiedonsiirto: Hankkeen syntyminen Scudo Pro tietokantaan

*Lopetuspäivämäärän osalta huomioitavaa: 
 kun hanke tulee Scudoon ensimmäisen kerran, GM loppupvm-arvo 

asetetaan Scudossa kohtiin ”valmistumispvm” ja ”lopetuspvm”. 

 Jos hankkeen tiedot tulevat uudestaan GM:stä, GM loppupvm-arvo 
päivittää vain arvoa ”valmistumispvm”, mutta Scudon ”lopetuspvm” 
pysyy ennallaan

 ”Lopetuspvm” arvoa siis ylläpidetään ensimmäisen siirron jälkeen vain 
Scudossa, koska tämä pvm-arvo on tärkeä verottajalle tehtävien 
urakkailmoitusten osalta. Hankkeen tiedot tulevat 
verottajailmoitukselle vain jos ilmoitusajankohta on ennen Scudon
”lopetuspvm” arvoa.
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LISÄKSI TIEDONSIIRTO TEKEE SEURAAVAT ASIAT

 Käyttöoikeudet    antaa automaattisesti käyttöoikeudet käyttäjärekisterissä määritellyille ”pääkäyttäjille/rakennuttajapäälliköille” sekä GM hanketietojen perusteella 
tekniselle managerille

 Tilaussarja  Tämä liittyy ostotilaustunnusten luontiin, kun käyttäjä kirjaa uuden ostotilauksen (ensimmäinen ostotilaus saa numeron 1001, toinen 1002 jne.)

 Litterat  perustaa oheisen kuvan mukaisen kustannusnimikkeistön (litterat)

Tiedonsiirto: Hankkeen syntyminen Scudo Pro tietokantaan

HUOM! 
 Tämä littera-rakenne on SYKin määrittämä ns. oletusrakenne
 Hankekohtaisesti on mahdollista muokata nimikkeistöä kulloisenkin 

tarpeen mukaisesti. Hankekohtaista nimikkeistöä pääsee 
muokkaamaan tämän valikon kautta 
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Kun hanke on syntynyt Scudo Pro:hon Granlund Managerista, sen perustietoja päästään käsittelemään seuraavasti:

Scudo Pro – Hankkeen perustietojen hallinta

• Avaa Scudo Pro ja etene projektiluettelo-näkymään
• Tässä listautuu kaikki ne hankkeet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus

• Projektin perustietoihin pääset valitsemalla projektin tunnuksen / nimen kohdalta. Tämä avaa ”hankkeen tiedot” näkymän
• Seteli-painikkeesta löydät pikalinkit keskeisimpiin näkymiin
• Hyödynnä suodatus-mahdollisuuksia projektimassan rajaamiseen
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Hankekohtaisesti määritetään ne henkilöt, jotka näkevät hankkeen hankeluettelossa. Jotta käyttäjiä voidaan lisätä, tulee käyttäjätilit olla ensin perustettu 
yleiseen käyttäjärekisteriin

1. Valitse Oikeudet -painike
2. Valitse Lisää käyttäjä -painike näytön oikeasta yläkulmasta. Tämä avaa järjestelmän yleisen rekisterin, josta poimitaan tarvittavat käyttäjät.
3. Kullekin käyttäjälle määritetään käyttöoikeustaso: Omistaja, Kirjoitus tai Luku.

1

2

3

Scudo Pro – Hankkeen käyttöoikeudet
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Hankkeen tilaus- ja laskukirjauksissa tarvittavat toimittajat poimitaan hankekohtaiseen toimittajaluetteloon. 
Jotta hankkeelle voidaan valita uusi toimittaja, tulee toimittajatiedot olla ensin perustettu Scudo Pro -asennuksen yleiseen yritysrekisteriin (kts seuraava dia)

1. Valitse Toimittajat -painike
2. Valitse Lisää toimittaja -painike näytön oikeasta yläkulmasta. Tämä avaa järjestelmän yleisen yritysrekisterin, josta poimitaan tarvittavat toimittajat.
3. Toimittajakohtaisia tarkempia tietoja pääsee katsomaan valitsemalla toimittajan tunnuksen tai selityksen. Varmista, että yhteyshenkilötiedot ovat ajan 

tasalla. Näitä pääsee muokkaamaan valitsemalla puhelimen kuva -painike
4. Tilaukset- /  Laskut -painikkeiden kautta voidaan avata listaus kyseiselle toimittajalle kirjatuista tilauksista ja laskuista

3

2

1

4

Scudo Pro – Toimittajatietojen hallinta
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Uuden toimittajan voi perustaa Scudon yleiseen yritysrekisteriin kahdella tavalla: pääkäyttäjän toimesta Asetukset valikon kautta, tai hankkeen 
toimittajalistauksen kautta seuraavasti
1. Avaa hankkeen toimittajat listaus ja valitse painike ”Lisää toimittaja”
2. Valitse avautuvan näkymän yhteydestä painike ”Uusi toimittaja”
3. Anna toimittajan tiedot. HUOM! Tunnukseksi FI muotoinen alv-tunnus, y-tunnus normaalissa y-tunnus muodossa, valitse lisäksi toimiala (jos yritys toimittaa 

rakentamispalveluita, valitse toimialaksi ”urakointi”)

3

2

1

Scudo Pro – Toimittajatietojen hallinta
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Scudo Pron hankeluettelon kautta on nähtävissä hankkeen tilaa kuvaavat liikennevalot eli tilanne-elementit.

2

Scudo Pro – Projektiluettelon liikennevalot (tilannekuvaelementit)

1. Avaa hankeluettelo
2. Klikkaa projektin kohdalta mitä tahansa liikennevaloa, jolloin avautuu kyseisen projektin tilannekuvan päivitysnäkymä
3. Valitse sopiva liikennevalo, joka kuvaa kyseisen osa-alueen tilannetta.
4. Lisäksi voit antaa tekstimuotoisen kuvauksen tilanteesta. 

Tilanne-elementtien ylläpidolla 
mahdollistetaan helppo tapa esittää 
projektikohtainen tilannekuva. Nämä 
tiedot saadaan mukaan Scudon
moniprojektiraporteille

3 4
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Edellisen sivun mukaisesti hankeluettelossa esitetään 4 kpl tilannekuvaelementtejä (yleistilanne, kustannukset, aikataulu ja riskit) . 

Kyseisiä tietoja voidaan ylläpitää myös hankkeen perustietonäkymän kautta löytyvällä toiminnolla ”tilanneraporttipohja”. 
Tätä kautta on mahdollista ylläpitää myös ns. lisäelementtien tiedot:
• Lähtötiedot
• Tilaajan tai käyttäjän päätökset
• Sopimukset
• Muut huomiot

Tilanneraporttipohjatoiminnolla voidaan tulostaa hankekohtainen tilanneraportti pdf-tiedostoon, sekä tehdä raportista ns. jäädytettyjä versioita, jotka 
tallentuvat tietokantaan erillisinä pdf-tiedostoina. Tämä mahdollista tilannekuvan historiatarkastelun. Seuraavassa kuvattu, kuinka 
tilanneraporttitoiminnallisuutta käytetään.

Scudo Pro – Hankekohtainen tilanneyhteenvetoraportti
(tilannekuvaelementtien perusteella)

1. Avaa hankeluettelo ja valitse hanke, jolloin avautuu hankkeen tiedot –näkymä

2. Valitse painike ”tilanneraporttipohja”, jolloin avautuu näkymä, jossa voidaan 
ylläpitää kaikkien tilannekuvaelementtien tiedot ja muodostaa pdf-raportti

3. Valitse aluksi yhden kerran tämä painike ”hae pohjalta”. Kyseinen toiminto 
muodostaa tilanneraportin perustan SYK:in perusmäärityksen mukaisesti: tuo 
raporttipohjalle mukaan mm. SYK logon ja lisää ns. kustannuselementit
tekstielementtien lisäksi (budjetti, sitouma, toteuma ja ennuste)

2
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Scudo Pro – Hankekohtainen tilanneyhteenvetoraportti
(tilannekuvaelementtien perusteella)

3. Valitse välilehti ”Tekstielementit” ja päivitä (liikennevalon väri sekä tekstimuotoinen tilannekuvaus)
4. Painikkeella ”Näytä PDF” saat ladattua hankekohtaisen pdf-raportin
5. Valitse välilehti ”Jäädytetyt raportit” mikäli haluat tehdä jäädytetyn version tilannekuvasta. Tämä tehdään painikkeella ”Tallenna jäädytetty raportti”
6. Kaikki hankkeen osalta tehdyt jäädytetyt raportit löytyvät listattuna tästä näkymästä

3

4
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SYK Oy:n Scudo Pro:ssa projektin kustannusohjausrakenne perustuu litteroille, ja käytössä olevat oletuslitterat syntyvät tiedonsiirron yhteydessä. 
Hankekohtaista litterastoa hallitaan tämän jälkeen seuraavasti:

1. Valitse valikko KUSTANNUSHALLINTA ja etene valikkoon KUSTANNUSHALLINTA ja valitse sieltä ”LITTERA”. Tämä avaa ko. projektin sen hetkisen littera-
rakenteen

2. Luodaksesi uuden litteran, VALITSE plus painike näkymän oikeasta yläkulmasta
3. Jos haluat  perustaa hierarkkisen nimikkeistön, valitse ensin summanimike tuplaklikkaamalla puurakenteesta ja perusta uusi nimike summatason alle. 

1

2

Scudo Pro – Hankkeen kustannusohjausrakenne (litterat)

3
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SYK Oy:n Scudo Pro:ssa on normaalisti käytössä 1 – ulotteiden kustannusrakenne (= Litterat). Tässä tapauksessa budjetti laaditaan syöttämällä budjettiluvut 
suoraan kullekin litteralle. 

1. Avaa KUSTANNUSVALVONNAN päänäkymä
2. Valitse budjetoitava (summa)nimike puurakenteesta kaksoisklikkaamalla. Tämä avaa ko. nimikkeen kustannustiedot
3. Syötä budjettiarvot sarakkeeseen BUDJETTI
4. Tallenna

Scudo Pro – Hankkeen kustannusbudjetin hallinta

2

4

3
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Urakka- ja hankintasopimukset kirjataan Scudo Pro’hon ostotilauksina. Kirjataksesi uuden tilauksen, valitse toiminto ”Uusi tilaus”. 

Esimerkiksi seuraavasti:
1. Avaa KUSTANNUSVALVONNAN päänäkymä ja sen yhteydestä painike TILAUKSET
2. Tämä avaa hankekohtaisen tilausluettelon, jonka yhteydestä löytyy painike UUSI TILAUS

Scudo Pro – Ostotilausten kirjaaminen

1

2
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1. Tilauksen perustiedot syötetään avautuvan näkymän yläosaan. Pakolliset kentät on merkitty lihavoidulla tekstillä
2. Tilauksen rivitiedot kirjataan näkymän alaosaan. Lisätäksesi uuden tyhjän rivin, valitse plus-painike. 

1

2

Scudo Pro – Ostotilausten kirjaaminen

HUOM! 
Kun Scudoa käytetään verottajalle tehtävien urakkailmoitusten tekemiseen, tulee huolehtia että tilaustietueelle on määritelty 
kyseiseen toiminnallisuuteen liittyvät asiat (Katso sivu 26 ja 27)
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Scudo Pro – Ostotilauksen maksuerät
Tilauskirjauksen yhteydessä voidaan tilausrivien taakse muodostaa maksuerätaulukko
1. Valitse maksuerä-painike tilausrivin tunnuksen vasemmalta puolelta (maksuerät voidaan määrittää kun tilausrivin määrä = 1)
2. Syötä maksuerätiedot avautuvassa näkymässä (maksuerät voidaan lukea myös excelissä muodostetulla csv-tiedostolla)

1

2
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Scudo Pro – Maksuerien lataaminen tiedostosta
Maksuerätaulukko voidaan ladata myös tiedostosta 
1. Valitse Lataa-painike maksuerä-näkymässä oikealta alhaalta
2. Valitse ladattava tiedosto ja paina ”Lataa”
3. Ladattava tiedosto tulee olla tallennettu CSV-muotoon (esim. Excelissä) sisältäen sarakkeet tässä järjestyksessä

1

2

3 • Siirron vakiotunnus O5
• Maksuerän tunnus
• Maksuerän teksti
• Maksuerän pvm
• Maksuerän arvo
• Siirron vakiotunnus EOL
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Hankkeen aikana ilmenevät lisä- ja muutostyöt kirjataan vastaavasti kuin muutkin ostotilaukset.

Käyttäjä voi päättää kirjaako lisä- ja muutostyöt omina erillisinä tilauksina, vaiko uusina tilausriveinä olemassa olevalle alkuperäiselle tilaukselle.

Jos lisä- ja muutostyöt kirjataan omina tilaustietueina, tulee urakoitsijan laskuttaa ne myös erikseen, jotta näihin liittyvät laskut voidaan kohdistaa ko. 
tilaukselle. Jos puolestaan lisä- ja muutostyöt kirjataan uusina riveinä olemassa olevalle tilaukselle, käytetään laskunkohdistuksessa alkuperäistä 
tilausnumeroa

1

Scudo Pro – Ostotilausten kirjaaminen: Lisä- ja muutostyöt

1. Yksi hyvä tapa eritellä lisä-
ja muutostyöt on perustaa 
niille omat erilliset litterat 
kustannusrakenteeseen
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2. Jos lisä- ja muutostyöt kirjataan omina erillisinä tilaustietueina, voit lisäksi antaa tilauksen otsikkotasolla määrityksen tapahtumalajista

2

Scudo Pro – Ostotilausten kirjaaminen: Lisä- ja muutostyöt
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SCUDO PRO
URAKKASOPIMUS

TALOUSHALLINTO
URAKKAAN 

KOHDISTUVA 
LASKUTUS

SCUDO PRO
Perustiedot
TYÖMAA

SCUDO PRO
Perustiedot

TILAAJA

SCUDO PRO
Perustiedot

URAKOITSIJA

MUU ULKOPUOLINEN 
JÄRJESTELMÄ

HANKKEEN 
PERUSTIEDOT

Scudo Pro - Urakkatietojen ilmoittamiseen liittyvät asiat
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Verohallinnon urakkailmoitusmenettelyn osalta huomioitavaa
1. Toimittaja ja toimittajan yhteyshenkilö
2. Toimeksiannon laji
3. Urakan voimassaolo eli alkupvm ja loppupvm. HUOM! Mikäli päivität tilauksen lopetuspäivämäärää myöhäisemmäksi kuin hankkeen 

lopetuspäivämäärä on, Scudo pyytää varmistusta haluatko jatkaa. Vastaamalla ”Kyllä” päivittyy myös hankkeen lopetus pvm automaattisesti samaksi 
kuin ko. tilauksen lopetus pvm. 

1

2

3

Scudo Pro – Urakkailmoituksiin liittyvät ostotilaukset (=urakat)

Huom! 
Yksittäiselle tilaukselle (=sopimukselle) voi kohdistua useita laskuja esim. maksuerätaulukkoon perustuen.

Mutta yksittäinen lasku voi kohdistua vain yhdelle tilaukselle. Tämä on Scudo Pro:n normaali ominaisuus. Lähestymistapa on tarpeen myös verohallinnon 
määrityksen kannalta, joka perustuu urakkasopimuksen ja siihen kohdistuvan toteuman ilmoittamiseen.
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Scudo Pro – Ostolaskujen tiliöinti
Ostolaskut käsitellään taloushallintojärjestelmässä, josta ne siirtyvät eräajona Scudo Pro tietokantaan.

Laskun tarkastaja tekee tarvittavat tiliöinnit, jotta tiedot voidaan siirtää Scudo Pro’hon. Tässä yhteydessä tulee siis kiinnittää huomio erityisesti seuraaviin.

1. Hanketunnus
2. Scudo Pron ostotilausnumero, johon lasku kohdistuu
3. Littera eli mille kustannusohjausrakenteen nimikkeelle kustannus viedään

Katso myös SYK:in erillinen ohje:
OHJE SYK:IN HANKELASKUJEN TARKASTUKSEEN P2P -JÄRJESTELMÄSSÄ 

1

2 3
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Järjestelmään integraation kautta siirtyneitä ostolaskuja pääsee katsomaan laskuluettelossa. Laskuluetteloon voidaan edetä suoraan kustannusvalvonnan 
päänäkymästä tai esimerkiksi päävalikoiden kautta seuraavasti.

1. Valitse valikko LASKUT / VALITSE LASKU
2. Avautuvassa laskuluettelossa listataan ko. hankkeelle kohdistuneet ostolaskut. Valitse yksittäinen lasku, jos haluat tarkastella tietoja tarkemmin

1

Scudo Pro – Ostolaskujen hallinta

2
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Hankkeen toteutuksen aikana ennustetta ylläpidetään erillisten ennustemuistioiden kautta.  

Loppukustannusennusteen ensimmäinen versio on sama kuin budjetti, ja ennustesarakkeen arvon laskenta perustuu aina 
budjettisarakkeen arvolle, jonka päälle lasketaan ennustemuistioiden arvot

Loppukustannusennusteen päivittäminen tapahtuu kustannusvalvonnan päänäkymän kautta (kts seuraavat 2 sivua)

Scudo Pro – Loppukustannusennusteen ylläpito
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Loppukustannusennuste-painikkeen valinta avaa taulukon, johon ennusteen muistiot kirjataan 

1. Valitse painike ”Loppukustannusennuste”
2. Valitse ”uusi muistio” kirjataksesi uusi ennuste
3. Tee tarvittavat määritykset avautuvassa näkymässä:

• Tunnus ja littera
• Selityskenttään kirjataan mistä syystä ennustetta muutetaan
• Summakenttään kirjataan ennusteenmuistion kustannusvaikutus 
• Valitse ”optio” mikäli halutaan, että muistion arvoa ei vielä huomioida laskennassa

2

3

Scudo Pro – Loppukustannusennusteen ylläpito (tapa 1)
1
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Toinen tapa päivittää loppukustannusennuste, on valita puurakenteesta päivitettävä nimike ja antaa suoraan uusi loppukustannusarvo.

1. Valitse päivitettävä nimike puurakenteesta
2. Valitse ”ennuste” sarakkeesta voimassa olevan ennusteen arvo (alleviivattu)
3. Anna avautuvassa ikkunassa uusi loppukustannusennuste

2

3

Scudo Pro – Loppukustannusennusteen ylläpito (tapa 2)

1
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Katsaus Scudo Pro raportointiin

• LAAJA JOUKKO VALMIITA RAPORTTEJA JOKO HANKEKOHTAISEEN TAI MONIHANKERAPORTOINTIIN

• RAPORTOI YHTENEVÄSSÄ MUODOSSA HANKKEEN VETÄJÄSTÄ RIIPPUMATTA

• TAULUKKOMUOTOISET JA GRAAFISET RAPORTIT

• MAHDOLLISUUS HYÖDYNTÄÄ MYÖS SCUDO PRO REST API RAJAPINTAA TIETOJEN HAKEMISEEN SCUDO PRO TIETOKANNASTA 
 RAPORTTIEN RAKENTAMINEN JA TIETOJEN ESITTÄMINEN ERILLISELLÄ RAPORTOINTITYÖKALULLA (esim. Power BI)
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Järjestelmän sisältämät raportit löytyvät raportit valikon kautta

Scudo Pro – Perusraportit
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Kun haluttu raportti on valittu, aukeaa erillinen määrittelynäkymä, jossa valitaan raportoitava sisältö

1. Tee tarvittavat valinnat raportoitavan sisällön osalta. Näitä ovat mm.
• Ryhmittelykriteeri (=päänäkökulma, jonka perusteella kustannukset listataan)
• Tasojen lukumäärä (=valitun näkökulman osalta raportoitava hierarkiatasojen määrä)
• Näytettävät lisätiedot (mm. jos halutaan valita vain tietyn hierarkiatason tiedot sekä mahdolliset muut listattavat asiat)

2. Kun tarvittavat määritykset on tehty, valitaan raportointitapa: Näytä raportti tai tallennus halutussa muodossa (pdf, csv, xml).
3. Tässä kohtaa voidaan tallentaa tehnyt valinnat myöhempää käyttöä varten

• Anna raportille nimi kirjoittamalla se ”esivalinnat” kenttään
• Tallenna valitsemalla painike, jossa ”kynän” kuva

1

2

Scudo Pro – Perusraportit

3
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Projektin kustannusohjauksen perusraportti taulukkomuodossa

SCUDO PRO – RAPORTTIESIMERKKEJÄ (hankekohtainen raportointi)
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Myös tekstimuotoisia ja graafisia raportteja

SCUDO PRO – RAPORTTIESIMERKKEJÄ (hankekohtainen raportointi)
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Hankkeiden tilanneyhteenveto ja kustannustiedot
• per hankkeen kokonaiskesto
• Kustannustiedot aikaan jaksotettuna

39

SCUDO PRO – RAPORTTIESIMERKKEJÄ (portfolioraportointi yli usean hankkeen)



Scudo Pro - Terminologia

40

KUSTANNNUSARVIO
 Hankkeelle laskettu kustannusarvio investointipäätöstä varten

BUDJETTI
 Budjetti on hankkeen virallinen investointipäätöksen mukainen kustannustavoite

ALKUPERÄINEN BUDJETTI 
 Jos kustannusbudjettia joudutaan muuttamaan hyväksytyn syyn perusteella (esim. laajuusmuutos), voidaan budjetin 

alkuperäinen (ensimmäinen) versio kopioida ennen muutosten kirjaamista talteen tähän sarakkeeseen. 

SIDOTTU KUSTANNUS
 Kirjattujen tilausten/urakkasopimusten kumulatiivinen arvo. Tilaukset kirjataan järjestelmään Tilausten kirjaus –näkymän kautta 

tai tuodaan tiedonsiirtona ulkopuolisesta järjestelmästä

TOTEUTUNUT KUSTANNUS
 Kirjattujen laskujen loppusumma. Laskut kirjataan järjestelmään Laskujen kirjaus –näkymän kautta tai tuodaan tiedonsiirtona 

ulkopuolisesta järjestelmästä

LOPPUKUSTANNUSENNUSTE
 Loppukustannusennustetta ylläpidetään erillisten muutoskirjausten kautta Ennusteen muistio - näkymässä. 

Loppukustannusennuste lasketaan aina lisäämällä muistion arvo budjettiarvoon. Ennusteen ensimmäinen versio on näin ollen 
sama kuin budjetti. Jos muistiolla kirjataan ”säästöä”, syötetään muistion arvo negatiivisena lukuna.
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