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1 JOHDANTO 

Opinnäytteeni aiheena on suunnitella Procountor-pikaohje APL Balance Oy:lle 

kirjallisessa ja sähköisessä muodossa. Itseäni aihe kiinnostaa, koska työsken-

telen Nature Escape Oy:ssä talousvastaavana ja perustamisvaiheessa kilpai-

lutin yritykselle taloushallintopalvelun. Meillä oli alkuun hankaluuksia uuden 

ohjelman kanssa, vaikka kirjanpitäjämme piti meille siitä koulutuksen. Jäimme 

Nature Escape Oy:n toimitusjohtaja Jesse Myllylän kanssa kaipaamaan tili-

toimiston asiakkaalle sopivaa kirjallista käyttöohjetta, koska emme osanneet 

etsiä alkuun Internetistä apua. Siitä sain itse asiassa idean opinnäytetyölleni. 

 

Tarkoituksenani on kasvattaa omaa osaamistani Procountorin parissa. Työ 

suoritetaan Anita Appelille itsenäisesti, mutta myös hänen toisella toimistol-

laan Lahdessa. Olen rajannut aiheeni siten, että keskityn kertomaan Procoun-

torin käytöstä tilitoimiston asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi selvitän jo ole-

massa olevien asiakkaiden tyytyväisyyttä Procountoriin ja vertailen Procounto-

ria muihin taloushallintopalveluihin. Aion saavuttaa tavoitteeni tekemällä pika-

oppaan toimintatutkimuksena sekä kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä 

hyödyntämällä, käyttämällä kontaktejani ja lukemalla alan kirjallisuutta. Opin-

näytetyöni avulla opin myös ymmärtämään taloushallinto-ohjelmistoa entistä 

enemmän ja saan alalta uusia kontakteja. 

 

Opinnäytetyön ajatus lähti liikkeelle kesällä 2018, kun kilpailutin taloushallintoa 

Nature Escape Oy:lle. Huomasimme, että kaikki ohjeet löytyvät ainoastaan 

Internetistä ja että tilaajani joutuu käyttämään työpäivästään suuren osan 

olemassa olevien asiakkaiden auttamiseen. Ohjeet räätälöidään tällä hetkellä 

aina tapauskohtaisesti ja siihen kuluu paljon työaikaa. 

 

2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni toimeksiantajan, tarkoituksen, tavoit-

teet ja rajauksen sekä työssä käytetyt menetelmät. 

 

2.1 Toimeksiantaja 

Anitan valmistuttua Lahden kauppaoppilaitoksesta yo-merkonomiksi vuonna 

1989 hän on työskennellyt erilaisissa taloushallinnon tehtävissä yli 20 vuotta. 
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Työnantajia hänelle on ollut esimerkiksi: YIT, TDC, Fintop ja viimeisimpänä 

ennen yrittäjyyttään Porvoon Tilikeskus Oy. Anita on kasvattanut ammattitai-

toaan täydennyskoulutuksilla matkan varrella. Anita on suorittanut paljon eri-

laisia täydennyskoulutuksia, kuten Talouspäällikön tutkinnon, Kiinteistöalan 

talouspäällikön tutkinnon ja KLT-tutkinnon. Tällä hetkellä Anita suorittaa Talo-

ushallintoliiton PHT-valmennusta, jonka käymällä voi osallistua palkkahallin-

non tutkinnon suorittamiseen. (Appel 2018; Saxlin 2018.) 

 

Yrittäjäksi Anita on päätynyt tilanteesta, jossa viimeisin työnantajayritys myy-

tiin paikalliselle kilpailijalle. Anita oli ollut yrityksessä toimitusjohtajana eikä 

kokenut, että hänelle olisi ollut enää tarvetta kyseisessä yrityksessä. Niinpä 

Anita päätti irtisanoutua ja perustaa yrityksen kotipaikkakunnalleen Porvoo-

seen. Alkuun Anitalla oli muutamia asiakkaita, jotka lähtivät hänen mukaansa 

käytännön syistä (ulkomaisia yrityksiä, jollaisia ei oltu totuttu hoitamaan Tili-

keskuksessa). Anitan perustaessaan yrityksen liittyi hän Suomen Talousverk-

ko franchise-ketjuun. Ketjulla oli samaan aikaan Lahden toimistossa yrittäjä-

vaihdos ja Anitalta kysyttiin, ottaisiko hän toimipisteen haltuunsa. Näin Anitalla 

oli heti yrityksen aloituksesta alkaen kaksi toimipistettä ja asiakaskunta kasvoi 

heti roimasti. Lahteen jäi Anitan palkkalistalle siellä aikaisemmin työntekijänä 

ollut kirjanpitäjä. (Appel 2018; Saxlin 2018.) 

 

Anitalla on tavoitteena kasvattaa yritystään, mutta maksimissaan sellaiseen 

kokoon, jossa nykyisellä henkilöstömäärällä pystytään palvelemaan joustavas-

ti asiakkaita myös loma-aikoina ilman, että kukaan kirjanpitäjistä kuormittuu 

liikaa. APL Balance Oy pyrkii erottumaan kilpailijoista hyvällä palvelukokonai-

suudella ja henkilökohtaisella palvelulla (ei yhteissähköposteja eikä palvelu-

keskuksia). Tällä hetkellä suurin osa uusista asiakkaista löytää APL Balance 

Oy:n luokse suositusten kautta. Jotain on siis silloin tehty oikein. (Appel 2018; 

Saxlin 2018.) 

 

Anitalla oli töissään sellainen tilanne, että häneltä kului iso osa ajastaan jo 

olemassa olevien asiakkaiden auttamiseen. Lähdimme yhdessä miettimään 

tähän ratkaisua opinnäytetyöni avulla ja päädyimme Procountorin pikaohjee-

seen, joka on kirjoitettu asiakkaan näkökulmasta. (Appel 2018; Saxlin 2018.) 
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2.2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja rajaus 

Tässä opinnäytetyössä ei ole varsinaista tutkimuskysymystä, koska työn olen-

naisin osuus on toimintatutkimuksen menetelmin tuotettu ohjekirja. Opinnäyte-

työn tarkoituksena on siis ollut pikaohjeen kirjoittaminen. Pikaohjeen kirjoitta-

misen tarkoituksena on vähentää aikaa, joka Anitalla menee asiakkaiden aut-

tamiseen Procountorin käytössä. Pikaohjeeseen on kirjoitettu yleisimmät asi-

akkaan kohtaamat haasteet ja kysymykset, joita Anitalta kysytään useasti.  

 

Omana tavoitteenani on saada pikaohjeesta hyödyllinen ja yrityksiä auttava. 

Tavoitteenani on myös kertoa asiat selkeästi, jotta mahdollisimman moni ym-

märtäisi pikaohjeen perusteella, mitä heidän pitäisi tehdä. Anitan odotuksiin 

kuuluu, että kaikki asiakkaalle mahdolliset palvelut on pikaohjeessa käsitelty 

riittävän laajasti, jotta siitä on apua myös Anitan omille asiakkaille. Lisäksi Ani-

ta odottaa minulta aikataulussa pysymistä.  

 

Olemme tilaajan kanssa rajanneet opinnäytetyöni keskittymään asiakkaan 

näkökulmaan. Toisin sanoen en työstä käyttöohjetta Procountorin koko palve-

lusta, vaan laadin pikaohjeen, joka kattaa asiakkaiden useimmin käyttämät 

Procountorin toiminnot. Pikaohjeeni keskittyy myyntireskontraan, ostoreskont-

raan, matka- ja kululaskuihin, sekä maksatukseen. Lisäksi mukana ovat muun 

muassa palkat. 

 

2.3 Menetelmät ja työtavat  

Työ on toimintatutkimus, jossa on hyödynnetty myös kvalitatiivisia tutkimus-

menetelmiä. Toimintatutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä muuttamaan yrityk-

sissä voimassa olevia käytäntöjä. Toimintatutkimus pyrkii etsimään ratkaisuja 

jo ilmenneisiin ongelmiin, olivat kyseessä sitten yhteiskunnalliset, tekniset, 

sosiaaliset, eettiset tai ammatilliset ongelmat. Tutkimuksessa olennaisinta on 

ottaa tutkittavassa organisaatiossa toimivat työntekijät aktiivisiksi osallistujiksi 

itse tutkimukseen. Yhteistyö työntekijöiden kanssa pyritään pitämään tiiviinä ja  

tutkimus aktiivisena.  Toimintatutkimuksen perusmalli koostuu vertailuasetel-

masta, lähtötilanteen kartoituksesta, intervention kuvauksesta ja lopputilan-

teen mittauksesta. Toimintatutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat käytännönlä-

heisyys, ongelmakeskeisyys, tutkittavien ja tutkijan roolit aktiivisina toimijoina 
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muutosprosessissa ja tutkittavien ja tutkijan suhteen perustana oleva aktiivi-

nen yhteistyö. (Kuula 2018.) 

 

Kvalitatiivisuus on ei-numeerisen aineiston ja analyysin kuvausta. Aineisto on 

usein tekstiä. Tutkija ei välttämättä luo aineistoa, vaan voi kerätä ja analysoida 

jo olemassa olevaa materiaalia. Kvalitatiivista aineistoa voidaan analysoida 

monella tavalla. Analyysissä voidaan käyttää myös kvantitatiivisia menetelmiä. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen otanta on usein pieni. Jotta tulokset ovat onnistu-

neet, vaaditaan tehokas ja onnistunut otanta. (Eskola & Suoranta 1998, 13–

18.) 

 

Kvalitatiivinen tutkimus toteutetaan opinnäytetyössäni haastattelemalla Pro-

countoria käyttäneitä henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet Procoun-

tor-palvelua työkseen tai työskentelevät sen kanssa parhaillaan. Haastattelus-

sa on tarkoitus selvittää, kuinka tyytyväisiä henkilöt ovat Procountorin talous-

hallintopalveluun sekä sen mobiiliapplikaatioihin. Lisäksi työssä benchmarka-

taan Visma Netvisor. Benchmarkingin kohteeksi valitsin Netvisorin, koska se 

on Procountorin lisäksi toinen markkinoiden käytetyimmistä kirjanpito-

ohjelmistoista.  

 

Haastattelun tavoitteena on saada selville haastateltavan ajatuksia ja mielipi-

teitä. Haastatteluun vaikuttavat esimerkiksi kehonkieli ja yleiset kommunikaa-

tiotaidot. (Eskola & Suoranta 1998, 85.) Benchmarkingissa tutkitaan, miten 

toiset toimivat ja menestyvät. Yleensä kohde on menestyvä organisaatio. Ta-

voitteena on löytää menestyksen syitä ja ottaa käyttöön hyviä menetelmiä ja 

toimintatapoja. (Ojasalo ym. 2009, 163-164.) 

 

Mielestäni kvalitatiivinen tutkimus, joka toteutetaan haastattelemalla on paras 

tässä tilanteessa, jotta saan Procountoria käyttäneiltä taloushallinnon ammat-

tilaisilta oman henkilökohtaisen mielipiteen Procountor palveluun. Haastatelta-

vat tullaan valitsemaan sen perusteella, onko henkilöillä kokemusta Procoun-

tor-palvelusta. Haastateltavien joukossa on sekä minulle tuttuja ihmisiä että 

myös sellaisia henkilöitä, joita en ole tavannut aikaisemmin.  
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3 PERUSTIEDOT KIRJANPIDOSTA 

Tässä luvussa esitellään kirjanpidon perustiedot, eli myynti- ja laskureskontrat, 

matka- ja kululaskut, palkat, kirjanpito ja maksut.  

 

3.1 Myyntireskontra 

Myyntireskontran avulla yrittäjä pystyy seuraamaan yrityksensä rahaliikennet-

tä. Myyntireskontra koostuu laskuista, jotka yritys on jo ehtinyt laskuttaa. Las-

kuista, jotka ovat avoinna ja odottavat laskun eräpäivää ja laskuista, joiden 

kohdalla eräpäivä on jo umpeutunut. Toisin sanottuna myyntireskontran avulla 

yritys pystyy seuraamaan myyntisaataviaan. Myyntireskontran säännöllisellä 

seuraamisella pystytään ehkäisemään luottotappioiden määrää. Erääntyneistä 

laskuista lähetetään asiakkaalle maksumuistutus. Jos laskua ei makseta mak-

sumuistutuksen jälkeen, on se hyvä siirtää perintätoimiston hoidettavaksi. Jos 

perintätoimistokaan ei onnistu saamaan rahoja erääntyneeseen laskuun tul-

laan kirjaamaan tämä lasku luottotappioksi. (Collan 2017; Eklund & Hakonen 

2018, 84–86; Finago Procountor 2014e; Suomen Perintätoimisto 2018.)   

 
Kun lasku on erääntynyt, voidaan siihen lisätä viivästyskorkoa. Viivästyskorko 

muodostuu laskulle korkolain mukaan ja sitä ruvetaan laskemaan laskun erä-

päivästä lähtien. Viivästyskorko määräytyy Euroopan keskuspankin määrittä-

män viitekoron perusteella. Asiakkaalta saatu viivästyskorko ei kuulu yrityksen 

myyntiin, vaan se pitää kirjata suorituksen yhteydessä erikseen omalle kirjan-

pidon tililleen. (Collan 2017; Eklund & Hakonen 2018, 84–86; Finago Procoun-

tor 2014e; Suomen Perintätoimisto 2018.)   

 

3.2 Ostoreskontra 

Ostoreskontra koostuu yrityksen saamista laskuista ja niihin kohdistuvista 

maksuista. Ostoreskontrassa käsitellään laskujen maksutapahtumia. Ostores-

kontran tärkeimmät työvaiheet ovat laskujen vastaanottaminen, niiden tarkas-

taminen, laskujen siirtäminen hyväksymiskiertoon sekä laskujen maksaminen. 

Ostoreskontrassa olevaa toimittajarekisteriä seurataan ja päivitetään tarvitta-

essa. Toimittajarekisteristä on nähtävillä toimittajan osoite, tilinumero sekä 

ennakkoperintärekisterimerkintä. (Eklund & Hakonen 2018, 111–113; Finago 

Procountor 2014a; Jauhiainen 2017.) 
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Saapuvista laskuista on aina tarkastettava tietojen oikeellisuus. Ostolaskujen 

vertailussa on hyvä käyttää aikaisemmin tullutta laskua tai mahdollisesti saa-

punutta lähetysluetteloa, josta selviää jokaisen tilatun tuotteen hinta ja määrä. 

(Eklund & Hakonen 2018, 111–113; Finago Procountor 2014a; Jauhiainen 

2017.) 

 

3.3 Matka- ja kululaskut 

Jos yrittäjä joutuu matkustamaan töiden takia, voi hänellä olla mahdollisuus 

verovapaaseen päivärahaan. Verovapaa päiväraha riippuu siitä, montako tun-

tia yrittäjä on matkalla ja onko matkalla mahdollista saada ilmaisia aterioita. 

Matka katsotaan alkaneeksi silloin, kun lähdet kotoasi tai työpaikaltasi, ja 

päättyy kun palaat takaisin. Osapäivärahaa maksetaan silloin, kun työpäivä 

kestää vähintään kuusi mutta enintään kymmenen tuntia. Kokopäivärahaa 

maksetaan silloin, kun matkan kestoksi tulee yli 10 tuntia. Jos matka venyy yli 

24-tuntiseksi on yrittäjällä mahdollisuus saada lisäksi osapäivärahaa, jos mat-

ka jatkuu seuraavan päivän puolella vähintään kaksi, mutta enintään kuusi 

tuntia. Matkan venyessä toisena päivänä yli kuusituntiseksi on yrittäjällä oike-

us saada kokopäiväraha siitä päivästä. (Finago Procountor 2014c; Siivola ym. 

2015, 59-60 ; Taloustaito Bonus 2017.) 

 

Ulkomaanverovapaan enimmäismäärä määräytyy sen maan mukaan, jossa 

yrittäjä on matkavuorokauden päättyessä. Jos matkavuorokausi päättyy lai-

vassa tai lentokoneessa, lähtömaa ratkaisee päivärahan. Mikäli lähtömaa on 

Suomi, enimmäispäiväraha määräytyy saapumiskohteen mukaan. (Finago 

Procountor 2014c; Siivola ym. 2015, 59-60; Taloustaito Bonus 2017.) 

 

3.4 Palkat 

Työntekijälle maksetaan palkka aina palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, 

ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu. Palkanmaksukausi on 

yleensä kaksi viikkoa tai kuukausi. Työntekijän palkka maksetaan edellisenä 

arkipäivänä, jos palkkapäivä osuu sunnuntaiksi, kirkollisena juhlapäivänä, it-

senäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona ja arkilauantaina. 

Palkka maksetaan aina työntekijän antamalle pankkitilille. Palkan on oltava 

työntekijän käytettävissä palkanmaksun erääntymispäivänä. Palkka voidaan 



13 

maksaa käteisellä ainoastaan, jos työntekijän pankkitili ei ole työnantajan tie-

dossa tai työntekijä ei omista pankkitiliä. Käteisellä maksetusta palkasta pitää 

olla näytettävissä työntekijän allekirjoitus maksutapahtumasta. Työnantajan on 

toimitettava työntekijälle palkkalaskelma palkanmaksun yhteydessä, josta on 

nähtävillä, mistä palkka koostuu. Työntekijän lopettaessa työskentelyn työnan-

tajalle loppuu myös hänen palkanmaksukautensa. (Duunitori 2018; Finago 

Procountor 2014d; Suomen Palkanlaskenta 2018; Työsuojeluhallinto 2018.) 

 

Työnantajan vastuulla on palkkalaskelman oikeellisuus ja palkan maksaminen 

työntekijälle palkanmaksukauden erääntymispäivänä. Työntekijän vastuulla on 

tarkistaa palkkalaskelma ja pyytää palkanmaksun oikaisua työnantajalta, jos 

työntekijä on huomannut virheen palkkalaskelmassa. Työntekijällä on mahdol-

lisuus saada viivästyskorkoa palkastaan, jos työnantaja myöhästyy palkan-

maksupäivästä työsuhteen aikana tai sen päättyessä. (Duunitori 2018; Finago 

Procountor 2014d; Suomen Palkanlaskenta 2018; Työsuojeluhallinto 2018.) 

 
Työntekijällä on oikeus työkyvyttömänä sairausajan palkkaan, jos hän ei voi 

työskennellä sairauden tai tapaturman vuoksi. Sairausajan palkkaa makse-

taan sairastumispäiviltä, jos työntekijällä olisi muuten ollut työpäivä sekä yh-

deksältä seuraavalta arkipäivältä, jotka ovat työntekijän työpäiviä. Jos työnte-

kijä on työskennellyt yli kuukauden työsuhteen alkamishetkestä tulee hänelle 

maksaa sairausajan palkkana täyttä palkkaa. Jos hän on työskennellyt alle 

kuukauden työsuhteen alkamishetkestä, maksetaan sairausajalta puolikasta 

palkkaa. (Duunitori 2018; Finago Procountor 2014d; Suomen Palkanlaskenta 

2018; Työsuojeluhallinto 2018.)  

 

3.5 Kirjanpito 

Kirjanpito koostuu yrityksen kuluista, tuotoista, omaisuudesta, omista varoista 

ja veloista. Kirjanpidon avulla yrittäjä saa tietoa yrityksen johtamista varten. 

Kirjanpitoa pidetään kuukausikohtaisesti tai vaihtoehtoisesti neljän viikon jak-

soissa. Kaikki yritykset kuuluvat kirjanpitovelvollisuuden piiriin, mutta kaikkien 

yritysten ei tarvitse tehdä tilinpäätöstä. Mikroyrityksien ja ammatinharjoittajan 

ei tarvitse laatia tilinpäätöstä, jos tilikautena käytetään yhtä vuotta. Kirjanpidon 

tarkoituksena on selvittää, tuottaako yritys voittoa vai tappiota, antaa tietoa 

veroilmoitusta ja verojen määräämistä varten, pitää erillään yrityksen ja yrittä-
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jän rahat sekä varallisuus ja antaa tietoa yritykselle toiminnan suunnittelua 

varten. (Finago Procountor 2014b; Kirjanpitoa.com 2018; Suomentilitoimistot.fi 

2018; Suomen Yrittäjät 2018.) 

 

3.6 Maksut 

Laskujen maksamisessa on tapahtunut muutoksia viime vuosina, kun Suomi 

on siirtynyt SEPA-maksualueeseen. Laskut maksetaan siis samalla tavalla 

kaikkialla Euroopan unionin maissa. Suomalaisten tilinumerot ovat myös vaih-

tuneet kansainvälisiksi IBAN-tilinumeroiksi. Laskut kannattaa maksaa ajoissa, 

koska myöhästyneistä laskuista peritään viivästyskorkoa. Nykyään suurin osa 

laskuista on siirretty e-laskuiksi, jolloin lasku välittyy suoraan saajalle verkko-

laskuna. (Mehtälä 2017; Selko.fi 2014.) 

 

4 PROCOUNTOR 

Procountor perustettiin vuonna 2001. Yrityksen tarkoituksena on tarjota säh-

köisen taloushallinnon mahdollistamiseksi suunniteltua pilvipalvelua tilitoimis-

toille sekä yrityksille. Yrityksen kotipaikkana toimii Espoo ja yrityksen toimitus-

johtajana toimii Mikko Siivola. Procountor toimii tällä hetkellä neljässä eri 

maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuonna 2014 Pro-

countoriin tehtiin suuri päivitys, jossa poistettiin Java-liitännäisyys. Procounto-

rille on myönnetty Avainlippu -merkki sekä Design from Finland -merkki. Pro-

countor on voittanut Tietoyhteiskunnan parhaat käytännöt -kilpailun ensim-

mäisen palkinnon. (Finago Procountor 2018.) 

 

Procountor on täysin sähköinen taloushallinto-ohjelmisto, joka soveltuu erin-

omaisesti tilitoimiston sekä asiakasyritysten yhteiskäyttöön. Procountorissa 

tietojen jakaminen yritysten ja tilitoimiston välillä on yksinkertaista, koska mo-

lemmilla on pääsy samaan järjestelmään. Yritysten kanssa sovitaan myös 

työnjaosta, mikä helpottaa työskentelyä. Procountor mahdollistaa yrityksen 

talouden seurannan hoitamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä helpottaa 

huomattavasti taloushallinnon prosesseja, kun työvaiheita voidaan automati-

soida. (Finago Procountor 2018.) 
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Sähköinen taloushallinto poistaa ison osan päällekkäisistä työvaiheista. Tämä 

auttaa säästämään aikaa, koska papereita ei tarvitse pyöritellä moneen ker-

taan. Sähköisessä taloushallinnossa ohjelmiston kaikki tositteet ovat tallessa 

yhdessä paikassa sähköisesti. Kirjanpidon viennit muodostuvat Procountoriin 

automaattisesti kaikista tositteista. Kuitit on mahdollista skannata heti ostota-

pahtuman jälkeen talteen Procountoriin. Sähköinen taloushallinto mahdollis-

taa, että kaikki tarvittava tieto on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, 

myöskin mobiilipalvelussa. Sähköistä taloushallintoa hyödyntävät yritykset 

käyttävät taloushallintoonsa vain noin kolmasosan siitä ajasta, joka perinteistä 

taloushallintoa käyttävillä yrityksillä kuluu. Sähköisessä taloushallinnossa ei 

tarvita ohjelmistoasennuksia, suuria lisenssejä ja palveluinvestointeja, vaan 

asiakasta veloitetaan käytön mukaisesti. Yritys saa automaattisesti käyttöönsä 

rajoittamattoman määrän käyttäjä- sekä raportointitunnuksia. Asiakkaan on 

helppo aloittaa ohjelmiston käyttö, koska hän saa valmiiksi kaiken tarvittavan, 

eli verkkolaskut, skannauspalvelut, tulostuspalvelut, pankkiyhteydet sekä säh-

köiset ilmoitukset. Asiakasta veloitetaan tositemäärien mukaan. (Finago Pro-

countor 2018.) 

 

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa lähestulkoon reaaliaikaisen talouden 

seurannan. Ajantasainen talouden seuranta ja ennustaminen on yritykselle 

suuri etu, koska stressi vähenee, kun talouden tiedot ovat ajan tasalla. Yritys 

pystyy jakamaan töitään entistä helpommin, koska työntekijöille pystytään 

myöntämään käyttöoikeuksia heidän tarpeidensa mukaan. Sähköinen talous-

hallinto tarjoaa yhden käyttöliittymän, joka sisältää kaikki tärkeimmät liiketoi-

minnan osa-alueet: ostolaskujen käsittely, myyntilaskutus, reskontra, perintä, 

matka- ja kululaskut, palkanlaskenta, kirjanpito, viranomaisilmoitukset, yrityk-

sen talouden seuranta, sisäinen laskenta ja asiakkuudenhallinta. Lisäksi oh-

jelmistoon pystyy lisäämään myös paljon muita palveluja, esimerkiksi verkko-

kauppapalvelun tai toiminnanohjausjärjestelmän. (Finago Procountor 2018.) 

 

4.1 Procountor Kuitit 

Procountor Kuitit -sovellus on älypuhelimelle ladattavissa oleva applikaatio, 

joka löytyy haluttaessa Play kaupasta. Sovelluksen avulla yritys pystyy lähet-

tämään kuittejaan sähköisesti ja tarvittaessa lisäämään kuitteihin tietoja. So-

velluksen kautta lähetetyt kuitit siirtyvät automaattisesti Procountorin käytettä-
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väksi matka- tai kululaskua varten. Lisäksi myyntilaskuille, tiliotteille, ostolas-

kuille ja muistioille voidaan tarvittaessa lisätä kuitteja. Procountor Kuitit  

-sovellus pohjautuu eTasku-mobiilisovellukseen. (Finago Procountor 2018.) 

 

Procountor Kuitit -sovellus on ladattavissa iPhone, Windows Phone sekä And-

roid-puhelimille. Sovellusta on mahdollista käyttää suomen, ruotsin, norjan, 

tanskan ja englannin kielellä. Procountor Kuitit -sovellus on ladattavissa mak-

suttomasti puhelimen sovelluskaupasta. Sovellukseen kirjaudutaan omalla 

Procountor-käyttäjätunnuksella sekä henkilökohtaisella salasanalla. (Finago 

Procountor 2018.) 

 

Käytön aloitettua otetaan kuva kuitista pluspainikkeen avulla. Kameran käyttö 

täytyy sallia sovellukselle puhelimen asetuksista. Tämän jälkeen, kun kuva on 

otettu, siirrytään tarkistamaan, tuliko otetusta kuvasta tarpeeksi tarkka. Mikäli 

kuvasta näkyy selvästi tarvittavat tiedot, valitaan Tallenna. Mikäli kuva on puo-

lestaan epätarkka eikä kuvaa haluta tallentaa, valitaan Peruuta. Uuden kuvan 

ottaminen onnistuu Kamera-toiminnon avulla. Kun kuitti on saatu tallennettua 

sovellukseen, siirrytään täydentämään kuitissa olevia tietoja muun muassa 

ostopaikan, päivämäärän, hinnan ja arvonlisäveroprosentin mukaan. Tuote-

ryhmästä valitaan tuotetta vastaava tuoteryhmä, esimerkiksi elintarvikkeet. 

Maksutavaksi valitaan käteinen, jos ostos on tehty käteisellä. Lopuksi siirry-

tään tallentamaan tiedot Tallenna-painikkeella. Tietojen tallentumisen jälkeen 

kuitit ovat nähtävillä Procountor Kuitit -sovelluksen pääsivulla, jonka kautta 

pystytään lisäämään pluspainikkeen avulla uusia kuitteja Procountor Kuitit   

-sovellukseen. Sovelluksessa pystytään seuraamaan kuukausittain kuitteja, 

sekä lisäämään jo aikaisempiin kuitteihin tietoja tai poistamaan turhaksi ha-

vaittuja kuitteja. Muutokset näkyvät tallentamisen jälkeen Procountorissa, 

kunhan Uudet kuitit -widget-lehdellä päivitetään. (Finago Procountor 2018.) 

 

Procountor Kuitit -sovelluksen kustannus organisaatiolle on 4,95 € (Alv 0%) 

kuukaudessa jokaista käyttäjää kohden, kenelle on otettu Procountor Kuitit  

-sovellus käyttöön. Veloitus tapahtuu lisäämällä kyseinen summa organisaati-

on kuukausi laskutukseen. Muita kustannuksia sovelluksesta ei aiheudu. (Fi-

nago Procountor 2018.) 
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Procountor-käyttäjä, joka on saanut kaikki oikeudet yrityksen tietoihin, pystyy 

lopettamaan tai keskeyttämään Procountor Kuitit käytön yksittäiseltä käyttäjäl-

tä. Sovelluksen poistaminen puhelimesta ei tarkoita laskutuksen loppumista. 

(Finago Procountor 2018.)  

 

4.2 Procountor Avain 

Procountoriin on mahdollista kirjautua myös Procountor Avain -sovelluksen 

avulla. Sovellus on ladattavissa puhelimen sovelluskaupasta IOs-, Android- ja 

Windows Phone -laitteille. Procountor Avain -sovelluksen avulla mahdolliste-

taan turvallinen ja yksinkertainen kirjautuminen Procountor-palveluun. Asiakas 

ei tarvitse kertakäyttöisiä salasanoja Procountor Avain -sovellusta käyttäes-

sään, vaan asiakas kirjautuu Procountor-käyttäjätunnuksen ja salasanan avul-

la sovellukseen. Procountor Avain -sovellus on ilmainen Procountorin käyttäjil-

le. (Finago Procountor 2018.) 

 

Käytön aloitettua tarvitaan jatkossa Procountorin käyttäjätunnus ja henkilökoh-

tainen salasana kirjautumiseen. Tietojen antamisen jälkeen saat puhelimeesi 

ilmoituksen Procountor Avain -sovelluksesta kirjautumisen vahvistamiseksi 

Procountor-palveluun. Sovelluksella tulee olla käytettävissään push-

ilmoitukset, jotta voidaan vahvistaa kirjautuminen. Asiakkaan vahvistettua il-

moituksen pääsee hän käyttämään Procountor-palvelua. Kirjautuminen onnis-

tuu Procountoriin myös ilman verkkoyhteyttä, tällöin kirjaudutaan offline-

koodilla. Sovelluksesta saadaan koodi, joka vaihtuu 30 sekunnin välein. Pro-

countor Avain -sovelluksen käyttäminen ei estä kertakäyttösalasanojen käyt-

tämistä. Procountor Avain -sovelluksen käyttäminen voidaan lopettaa koska 

tahansa, eikä siitä synny käyttäjälleen minkäänlaisia kustannuksia. (Finago 

Procountor 2018.) 

 

4.3 Procountor Mini 

Procountor Mini on Procountorin uusi mobiilikäyttöliittymäalusta, joka on tar-

koitettu helpottamaan sekä tehostamaan asiakkaan Procountorin käyttöä si-

jainnista riippumatta. Mini-sovelluksen yksinkertaisuus, toimivuus sekä help-

pous ovat sovelluksen kehitystyössä yrityksen keskiössä. Procountor Mini tu-

lee jatkossa toimimaan myös selaimen avulla. Mini-sovelluksen avulla asiakas 

pystyy tekemään perustehtävät entistä yksinkertaisemmin ja helpommin. Mini-



18 

sovelluksen avulla pystytään esimerkiksi tarkastamaan laskuja ja hyväksy-

mään niitä. Procountor Mini -sovellukseen on tulossa mahdollisuus luoda mat-

ka- ja kululaskuja, sekä hyväksymiskierron poikkeus- ja kommentointimahdol-

lisuus. Lisäksi yritys on suunnitellut lisäävänsä sovellukseen raportointialustan 

ja laskujen maksamisen. (Finago Procountor 2018.) 

 

Procountor Mini -sovellus toimii iOS- ja Android-käyttöjärjestelmillä varuste-

tuissa mobiililaitteissa. Procountor Mini -sovellus on käytettävissä myös se-

lainversiona kaikille laitteille. Procountor Mini -sovelluksen käyttö ja lataami-

nen on täysin maksutonta. Sovellusta voidaan käyttää suomen, ruotsin, nor-

jan, tanskan ja englannin kielellä. Selain versiota voidaan käyttää osoitteessa 

mini.procountor.com. (Finago Procountor 2018.)  

 

Procountor Mini -sovellukseen kirjaudutaan olemassa olevalla Procountor-

käyttäjätunnuksella ja omalla henkilökohtaisella salasanalla. Procountor Mini  

-sovellusta voidaan käyttää ainoastaan yhdessä Procountor-ympäristössä ker-

rallaan. Procountor Mini -sovelluksella voidaan tarkistaa ja hyväksyä osto-, 

matka- ja kululaskut. Ilmoitukset asiatarkastuksista ja hyväksyttävistä laskuista 

tulevat aina Miniin, ja ne noudattavat laskujen hyväksymiskierron sääntöjä. 

Hyväksymiskierron asetukset tulee olla määriteltyinä käyttöasetuksista. Pro-

countor Mini -sovellukseen tulee ilmoitus aina sille henkilölle, joka on hyväk-

symiskierrossa seuraavana vuorossa. Minissä on nähtävillä myös mitätöidyt ja 

hyväksytyt laskut, jos niistä on ehditty lähettää ilmoitus asiatarkastajalle tai 

hyväksyjälle ennen laskun mitätöintiä tai hyväksyntää. (Finago Procountor 

2018.) 

 

Procountor Minillä onnistut tekemään matka- ja kululaskuja näppärästi missä 

ikinä oletkin. Sinulle tulee olla käyttöoikeudet tehdä matkalaskuja, sekä tämän 

lisäksi matka- tai kululaskun tekijän tiedot tulee olla täytettynä. Mini-sovellus 

noudattaa verottajalta saatua päätöstä verovapaista matkakustannuksien kor-

vauksista. Mini-sovelluksessa on GPS-paikannustoiminto, jonka avulla pystyt 

näppärästi ilmoittamaan sijaintisi. Uuden matkalaskun pystyt luomaan Mini-

sovellukseen painamalla pluspainikkeesta. Matkalaskun syötettyäsi lähde kir-

jaamaan tositteelle matkan lähtöpaikka, aloitusaika ja aikavyöhyke. Jos käyt-

täjä haluaa hakea päivärahoja, tulee hänen aktivoida hae päivärahaa -valinta. 

Matkalaskutuotteet tulevat suoraan Procountorista. (Finago Procountor 2018.) 
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Kulujen lisäämiseksi on käyttäjän painettava plusmerkkiä ja valittava Kulu-

painike. Ensimmäiseksi käyttäjän on lisättävä kulusta koituva tuote sekä sen 

hinta ja valuutta. Mini-sovellus osaa kääntää annetun valuutan kirjanpitova-

luuttaan, joten sinun ei tarvitse huolehtia siitä. Seuraavaksi käyttäjän pitää 

lisätä ostopäivä sekä arvolisäprosentti. Tarvittaessa pystyt lisäämään laskuun 

myös kuvan painamalla Ota kuva -painiketta. Halutessaan käyttäjä pystyy 

myös lisäämään kuvan Kuvakirjasto-painiketta painamalla, jolloin hänen tulee  

etsiä oikea kuva kuvakirjastosta. Virheellisen merkinnän käyttäjä pystyy pois-

tamaan Roskakori-kuvakkeella. (Finago Procountor 2018.) 

 

Uuden sijainnin käyttäjä pystyy lisäämään plusmerkkiä painamalla ja valitse-

malla Paikka-painikkeen. Käyttäjän tulee ensin valita kohde, johon hän on 

saapunut, mutta on hyvä muistaa, että puhelimen tulee olla internetyhteydes-

sä pystyäksesi lisäämään paikan paikkalistalta. Virheellisen paikkamerkinnän 

pystyy poistamaan roskakorikuvakkeella. Kilometrikulujen lisäämiseksi käyttä-

jän tulee painaa ensin pluspainiketta ja valita Kilometrit-painikkeen. Käyttäjän 

tulee syöttää ensin lähtöpaikka Mistä-kenttään ja määränpää Mihin-kenttään. 

Tämän jälkeen valitaan saapumisajankohta ja tarkistetaan oikea aikavyöhyke 

kulukirjaukselle. Lopuksi käyttäjä lisää ajetut kilometrit. Kilometrimerkinnän 

pystyy poistamaan Roskakori-kuvakkeella. (Finago Procountor 2018.) 

 

Ateriakorvauksia hakiessa käyttäjän tulee painaa pluspainiketta ja valita Ilmai-

set ateriat -painike. Käyttäjä valitsee aterioista omaa matkaansa vastaavat 

määrät. Ilmaiset ateriat -painike tulee näkyviin ainoastaan, jos käyttäjä on ak-

tivoinut Hae päivärahaa -valinnan. Käyttäjän tulee merkitä matka päättyneeksi 

painamalla pluspainiketta ja valitsemalla Matkan lopetus -painike. Matkan 

päättymisajankohdalla on merkitystä, kun lasketaan päivärahoja. (Finago Pro-

countor 2018.) 

 

Käyttäjä lopettaa matkan tietojen kirjaamisen painamalla Viimeistele-

painiketta. Hänen tulee kirjoittaa vielä matkan tarkoitus Selite matkalle  

-kenttään. Kenttä on pakollinen täyttää. Tämän jälkeen käyttäjä siirtyy aktivoi-

maan matkalaskut. Jos valinta aktivoidaan, tulee matkalaskun muistiinpanoi-

hin Procountoriin teksti: ”Laskuta matkalasku asiakkaalta” sekä matkalaskun 

lähtö- ja paluuaikatiedot. Jos käyttäjä valitsee Lähetä keskeneräisenä, matka-
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lasku siirtyy Procountoriin keskeneräisenä. Matkalaskua pystyy tämän jälkeen 

muokkaamaan Procountorissa. Jos asiakas ei aktivoi Lähetä keskeneräisenä  

-valintaa, vaan painaa suoraan Lähetä-painiketta, matkalasku lähtee hyväk-

symiskierron mukaisesti ensimmäiselle hyväksyjälle. Minin etusivulle tulee 

ilmoitus onnistuneesta lähetyksestä. Tämän jälkeen käyttäjä voi ruveta täyt-

tämään uutta matkalaskua. (Finago Procountor 2018.) 

 

4.4 Mobiiliapplikaatioiden edut ja puutteet 

Asiakas pystyy hoitamaan kirjanpitoaan missä ikinä onkaan, lisäksi mobiiliap-

plikaatiot nopeuttavat kirjanpitoa ja yrityksellä on aina mahdollista katsoa mis-

sä tilanteessa yrityksen talous menee paikasta ja ajasta riippumatta. Procoun-

tor Avain -palvelu säästää asiakkaalta tunnuslukulappujen säilyttämisen ja 

helpottaa ja yksinkertaistaa turvallista sisäänkirjautumista Procountor-

palveluun. Procountor Kuitti -palvelun avulla yritys pystyy lähettämään kuitte-

jaan sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakas pystyy halutessaan 

lisäämään kuitteihin tietoja. Asiakkaan ei tarvitse säilyttää kuitteja, koska ne 

ovat jo tallennettuna Procountoriin. Asiakkaalla on siis täysin mahdollista hoi-

taa lähestulkoon koko kirjanpito esimerkiksi omalla puhelimellaan, joka sääs-

tää yrittäjän aikaa roimasti. Sovellukset on suunniteltu ja toteutettu ammatti-

maisesti, jolloin näitä on asiakkaan helppo käyttää yksinkertaisesti, nopeasti ja 

helposti. Sovelluksia myös kehitetään jatkuvasti helpottamaan asiakasta entis-

tä enemmän. (Finago Procountor 2018.) 

 

Jos asiakkaalle tapahtuu jotakin odottamatonta, hän vaikkapa hajottaa puhe-

limensa, ei hän pääse kirjautumaan omille tunnuksillaan Procountoriin. Asia-

kas ei tällöin myöskään pysty lähettämään kuittejaan sähköisesti, vaan hänen 

pitää säilyttää paperiset kuitit. Voidaan siis todeta, että mobiiliapplikaatiot ovat 

toimiva lisä, mutta odottamattomissa tilanteissa yrittäjän työ vaikeutuu huo-

mattavasti. (Finago Procountor 2018.) 

 

Asiakas joutuu maksamaan Procountor Kuitit -palvelusta käyttömaksua, joka 

on suuruudeltaan 4,95 € kuukaudessa henkilöltä. Muista sovelluksista asiak-

kaalle ei kerry erillistä maksua. Vanhemmille ihmisille, jotka ovat käyttäneet 

aina perinteistä kirjanpitoa, voi olla haasteellista käyttää mobiiliapplikaatioita, 

joita taas nuoremmat osaavat käyttää ongelmitta. (Finago Procountor 2018.)  
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5 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA PROCOUNTORISTA 

Tässä luvussa kuvataan haastatteluissa ja benchmarkingissa saatuja tuloksia. 

Procountorin käyttäjäkokemuksia kuvataan laajasti. Haastattelemani henkilöt 

olivat: Pekka Westerholm, Minna Mäntylä, Johanna Keskiaho, Noora Helske, 

Laura Hannula, Päivi Polet, Reija Cronström ja Susanna Saxlin.  

 

5.1 Procountorin yksinkertaisuus ja toimivuus 

Haastateltavieni mielestä suurin osa oli sitä mieltä, että Procountor toimii sel-

keästi ja yksinkertaisesti. Suurin osa haastatteluun osallistuneita oli myös sitä 

mieltä, että Procountor on tulevaisuuden ohjelmisto. Haastattelussa tuli myös 

selväksi, että osa Procountoria työkseen käyttävistä henkilöistä ei ole tyyty-

väinen Procountoriin ja käyttäisivät mieluummin Visma Netvisoria.   

 

Procountorissa on Visma Netvisoriin  verrattuna erittäin selkeä hakemisto, 

mikä helpottaa työntekijöiden työskentelyä. Hakemisto myös helpottaa Pro-

countorin käyttöä ja nopeuttaa ohjelmiston käytön oppimista. (Talousplus 

2018a; Talousplus 2018b.) 

 

Procountoria päivitetään pääsääntöisesti öisin, mutta muutamia päivityksiä on 

ollut myös kesken päivän, jolloin Procountoria käyttäneiden henkilöiden työs-

kentely on vaikeutunut. Päivityksistä myös ilmoitetaan ajoissa, jolloin Procoun-

toria käyttävien on mahdollista reagoida niihin ajoissa.  

 
 

5.2 Mobiiliapplikaatioiden yksinkertaisuus ja toimivuus 

Osalla tilitoimistoista ei ole mahdollisuutta testata applikaatioita, jolloin asiak-

kaalle neuvonta ja suosittelu vaikeutuu oleellisesti. Suurimmalla osalla asiak-

kaista ainoastaan Procountor Avain -sovellus aktiivisessa käytössä. Procoun-

tor Miniä käytetään jonkin verran, mutta siinäkin on huomattu puutteita, jotka 

ovat alentaneet sen suosiota. Yritykset vierastavat kuittipalvelua ja toimittavat 

kuittinsa tilitoimistoille muilla tavoin.  
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5.3 Koulutusmahdollisuudet ja Webinaarit 

Koulutusta on mahdollista saada Talousverkkopäiviltä, Procountor-päiviltä ja 

Netvisor-päiviltä, jotka järjestetään kerran vuodessa. Tämän lisäksi Procoun-

tor järjestää omia Webinaareja, joihin voi osallistua veloituksetta. Webinaa-

reista ilmoitetaan Procountorin käyttäjille ajoissa. Yhdellä haastattelemistani 

tilitoimistoista ei järjestetä koulutuksia lainkaan, vaan pidetään talon sisäisiä 

koulutuksia ja tarvittaessa kutsutaan Procountorilta ulkopuolinen kouluttaja 

kouluttamaan henkilöstöä.  

 
5.4 Procountorin käyttäminen ulkomailla  

Procountorin käyttö onnistuu ulkomailta käsin normaalisti, kunhan käyttäjän on 

mahdollista käyttää verkkoyhteyttä. Tässä kohtaa asiakas hyvin usein huomaa 

sähköisen taloushallinnon hyödyn. Kuittipalvelun käyttö onnistuu myös ulko-

mailla ongelmitta, mikä helpottaa yrittäjän arkea oleellisesti liikematkoillaan. 

(Finago Procountor 2018; Talousplus 2018a; Talousplus 2018b.) 

 
5.5 Miksi valita Procountor? 

Procountorin suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ennen kaikkea käyttöjärjestelmä, 

joka on erittäin onnistunut tiedon hakemiseen ja työskentelyyn. Procountoria 

pyritään myös jatkuvasti kehittämään, mikä puolestaan kannustaa Procounto-

rin kanssa työskenteleviä ihmisiä. Procountorin asiakaspalvelu sai myös use-

ammalta eri tilitoimistolta paljon kehuja. Procountorin palkkaohjelma on riittä-

vän selkeä ja yksinkertainen. (Talousplus 2018a; Talousplus 2018b.) 

 

Procountorin raportoituja puutteita löytyi kirjanpitäjän näkökulmasta yllättävän 

paljon. Raportointitietokanta pitää päivittää ja tallentaa, jotta pystytään näke-

mään muuttuneet tiedot. Laskujen käsittely on hankalaa ja niiden historiatieto-

ja on vaikea löytää. Muistio toimii huonosti, raportointipäiväkirja ei ole päiväkir-

ja, eivätkä tase-erittelyt toimi englanniksi oikein. Laskujen käsittelyssä ei pysty 

avaamaan uutta ikkunaa ja laskun maksukieltoon siirto on ongelmallista. Asi-

akkaan tekemät muutokset on vaikea huomata, ajantasainen tilisaldo ei pidä 

paikkaansa ja palvelun hinta on haasteellinen. (Talousplus 2018a; Talousplus 

2018b.) 
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5.6 Asiakastyytyväisyys 

Asiakaskunta oli jokaisella tilitoimistolla vakiintunutta ja asiakkaat olivat olleet 

tyytyväisiä Procountoriin. Pitkäaikaisia asiakkaita on tilitoimistoilla myös erit-

täin paljon. Asiakkaat vaihtavat useammin jostakin toisesta järjestelmästä 

Procountoriin, kuin Procountorista muuhun järjestelmään.  

 
Sekä Procountor että Netvisor soveltuvat sähköiseen taloushallintoon ja ovat 

yhteiskäyttöisiä. Molemmissa ohjelmistoissa pystytään rajaamaan tietoja or-

ganisaation tai henkilön tarpeiden mukaan. Molemmilla ohjelmistoilla onnistuu 

myös reaaliaikainen seuranta. Kummassakaan ohjelmistossa ei tarvitse tehdä 

erillisiä asennuksia ohjelmiston käytön aloittamiseksi. (Talousplus 2018a; Ta-

lousplus 2018b.) 

 
Asiakkailta saadun palautteen myötä on huomattu, että asiakkaat oppivat Pro-

countorin käytön helpommin kuin Visma Netvisorin käytön. Suurimmat erot 

ohjelmistojen välillä ovat hinnoittelu ja tietyt toiminnallisuudet. Procountor hin-

noittelee palvelunsa tositteiden perusteella, kun vastaavasti Visma Netvisor 

hinnoittelee palvelunsa liikevaihdon, moduuleiden, käyttäjien sekä tapahtu-

mamaksujen perusteella. Procountoriin voidaan lisätä yrityksen työntekijöille 

veloituksetta käyttäjätilit, joiden avulla työntekijät pystyvät esimerkiksi luomaan 

matka- ja kululaskuja itse ilman erillisiä maksuja. Työntekijöillä on myös mah-

dollisuus käydä tarkastamassa omat palkkalaskelmansa Procountorista. Vis-

ma Netvisorissa jokaiselle käyttäjälle on oma hintansa. Lisäksi yrityksen pitää 

hankkia tarvittava määrä lisäkäyttäjiä, jotta toiminta olisi tehokasta. Visma 

Netvisorin kustannuksia lisää käyttäjien määrä sekä erilaiset toiminnallisuudet 

ja tästä johtuen Procountor on pääsääntöisesti edullisempi vaihtoehto yrityk-

selle. (Talousplus 2018a; Talousplus 2018b.) 

 
Molempia ohjelmistoja on aloitettu kehittämään alusta asti Suomessa noin 

kymmenisen vuotta sitten. Netvisorin omistaa norjalainen taloushallinnon jät-

tiyritys Visma ja puolestaan Procountorin suomalainen Accountor Group Oy. 

Molemmilla ohjelmistoilla on yli 15 000 asiakasta, jolloin referenssejä löytyy 

lähes kaikilta toimialoilta. (Talousplus 2018a; Talousplus 2018b.) 
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Ei ole olemassa suoraa vastausta siihen, kumpi ohjelmisto olisi yritykselle pa-

rempi, koska se riippuu tosi paljon yrityksen tilanteesta ja siitä, mitä yritys ha-

luaa ohjelmistolta ja tilitoimistolta. Toisin sanoen yrityksen kannattaa miettiä 

valintaa yrityksen tilanteen ja tarpeiden pohjalta. (Talousplus 2018a; Talous-

plus 2018b.) 

 

6 PROCOUNTOR-PIKAOHJE 

Tässä luvussa esittelen tiivistetysti luomani Procountor-pikaohjeen sisällöt. 

Ohje on jaettu seitsemään lukuun, joiden pääsisällöt käydään opinnäytteessä 

läpi. 

 

6.1 Myynnit 

Procountor-ohjelmiston kohdassa Myynnit luodaan uusia myyntilaskuja. 

Alustavasti Procountor tarjoaa luotavan laskun maksupäiväksi kuluvaa päivää, 

Maksetaan-kenttään summaksi asiakkaan maksujen avoinna olevaa summaa 

ja Maksutavaksi ”tilisiirto muualla”. Maksutapa voidaan valita pudotusvalikos-

ta. Kun lasku on merkitty maksetuksi, tieto suorituksesta tulee näkyviin mak-

suraporteista löytyvällä Myyntien maksutapahtumaraportilla. Käyttäjä pystyy 

syöttämään 94 merkin verran lisätietoa, joka tulee näkyviin Maksuraporteista 

löytyvällä Myyntien maksutapahtumaraportilla. Kuvassa 1 nähdään ikkuna, 

jossa syötetään laskujen esitietoja.  
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Kuva 1. Procountorin laskun esitietojen syöttö 
 

Erikoistilanteissa voidaan myös merkitä lasku maksetuksi, jos siihen on koh-

distunut ylimääräinen suoritus (laskun avoinna summa on miinuksella) ja yli-

määräinen suoritus palautetaan tai kohdistetaan toiseen laskuun. Jos yrittää 

antaa maksupäiväksi pienemmän päivän kuin laskunpäivän, huomauttaa oh-

jelma asiasta, mutta hyväksyy maksumerkinnän. Maksupäivä ei voi olla sulje-

tulla tilikaudella tai seurantajaksolla. Erikoistilanteiden maksumerkintä ei tee 

kirjanpitomerkintöjä, vaan tarvittavat kirjanpitoviennit on tehtävä erikseen 

muistiolla. Kuvassa 2 on Procountorilla luotu lähettämätön lasku ohjelman 

myyntilaskujentarkasteluikkunassa. 
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Kuva 2. Procountorin lähettämätön myyntilasku 
 

6.1.1 Verkkolaskut 

Käyttäjä pystyy vastaanottamaan ja lähettämään verkkolaskuja omille asiak-

kailleen Procountor-palvelussa. Yrityksen tulee ottaa yhteys toimittajiin, joille 

hänen tulee antaa verkkolaskutusosoite, joka löytyy Procountorista kohdasta 

Hallinta > Yrityksen tiedot > Verkkolaskuosoitteet.  

 

Verkkolasku on yksi tapa lähettää laskuja, joka on tullut sähköistymisen jäl-

keen yleiseksi, koska verkkolaskun avulla sekä maksaja että laskuttaja sääs-

tävät aikaa, eikä papereita tarvitse enää pyöritellä. Verkkolaskun yksi vah-

vuuksista on, että se voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai palvelun-

tarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon tai muuhun järjestel-

mään. Verkkolaskun mukana on mahdollista lähettää gif-, jpeg-, PDF- ja txt-

muotoisia liitetiedostoja.  

 

Verkkolaskuista hyötyy kaikista eniten laskun vastaanottaja, koska lasku kir-

jautuu automaattisesti järjestelmään ja laskulle muodostuu kirjanpitoviennit 

automaattisesti. Verkkolaskun lähettämiseen tarvitaan asiakkaan verkkolasku-

tusosoite, joka selviää helpoiten kysymällä. Käyttäjän selvitettyä asiakkaansa 

verkkolaskutusosoitteen, valitsee hän laskulle laskukanavaksi verkkolaskun ja 

kirjaa osoitetiedot laskukanavan kenttiin. Verkkolasku voidaan lähettää myös 



27 

henkilöasiakkaan verkkopankkiin kuluttajaverkkolaskulla. Verkkolaskuja välit-

tää 15 eri operaattoria. Operaattorit ja niiden välittäjätunnukset on listattu tau-

lukossa 1. 

 
Taulukko 1. Verkkolaskuoperaattorit välittäjätunnuksineen 
Operaattori Välittäjätunnus 

Apix Messaging Oy 003723327487 

Basware Oyj BAWCFI22 

Enfo Oy 003718062728 

InExchange Factorum AB INEXCHANGE 

OpusCapita (entinen Itella) 003710948874 

Liaison Technologies Oy 003708599126 

Logica 003703575029 

Tieto Oyj 003701011385 

Nordea NDEAFIHH 

OP-Pohjola-ryhmä OKOYFIHH 

Danske Bank DABAFIHH 

Samlink (SP, POP, Aktia, Nooa) HELSFIHH 

 
Handelsbanken HANDFIHH 

Ålandsbanken AABAFI22 

Tapiola Pankki TAPIFI22 

 

 

6.1.2 Avoimien myyntien haku 

Kuvan 3 Avoimien myyntien haku -näkymässä käyttäjä pystyy tarkistamaan 

avoimena olevia myyntilaskuja.   
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Kuva 3. Avointen myyntien hakuikkuna Procountorissa 
 

Procountor-ohjelmiston kohdassa Myynnit > Avoimien myyntien haku voidaan 

hakea avoinna olevia myyntilaskuja ja kohdistaa niihin erilaisia toimintoja. Hae 

laskut -painikkeella käyttäjä pystyy hakemaan haluamiaan laskuja annettujen 

hakuehtojen perusteella. Laskut tulevat näkyviin alla olevassa taulukossa. 

Käyttäjä pystyy tyhjentämään hakemansa hakuehdot painamalla Tyhjennä -

painiketta. Käyttäjä pystyy lisäämään useimmiten käyttämiään hakuehtoja 

Omat haut -painikkeen avulla.  

 

6.1.3 Erikoistilanteet 

Erikoistilanteet-painiketta painamalla käyttäjä saa näkyviin Erikoistilanteet-

sivun, jolla hän pystyy muuttamaan laskun tilaan Kesken, laatimaan laskua 

vastaavan hyvityslaskun, muuttamaan laskun eräpäivää, käsittelemään laskun 

Muistiinpanoja sekä merkitsemään laskun Maksetuksi tai Osittain maksetuksi, 

jos lasku on maksettu muulla tavoin kuin viitesuorituksena. Tämän kaltaisia 

tilanteita ovat esimerkiksi käteismaksu, luottotappio ja kohdistaminen olemas-

sa olevaan hyvityslaskuun. Erikoistilanteita ei pääse käsittelemään ennen kuin 

myyntilasku on hyväksytty. 
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Palauta kesken -painikkeella Hyväksytyn tai lähettämätön -tilassa olevan 

myyntilaskun, jonka laskukanava ei ole Ei lähetetä, voi palauttaa tilaan Kes-

ken. Jos laskulla on käytetty ulkopuolista rahoitusta, ei sitä voi palauttaa tilaan 

Kesken. 

 

Laadi hyvityslasku -painike käynnistää hyvityslasku- toiminnon, jolla voidaan 

laatia myyntilaskulle hyvityslasku ja merkitä molemmat maksettu muualla  

-tilaan sekä tehdä ostolaskun, jolla voidaan palauttaa virheellinen suoritus ta-

kaisin asiakkaalle. 

 

Uusi eräpäivä -kenttään voidaan antaa laskulle uusi eräpäivä. Uusi eräpäivä ei 

muuta laskussa jo olevaa eräpäivää, mutta tulee näkyviin tositteiden haun 

Eräpäivä -sarakkeessa. Jos laskulle on alkanut kertymään Perintä- ja viiväs-

tyskuluja automaattinen laskenta aloitetaan uuden eräpäivän kohdalta. 

 

Muistiinpanoja -kentässä käyttäjä pystyy lisäämään valitulle tositteelle muis-

tiinpanoja, jotka eivät tule näkyviin asiakkaalle. Muistiinpanoja voidaan tehdä 

rajaton määrä valitulle tositteelle. 

 

Myyntilaskulle voidaan tarvittaessa lisätä myös maksutapahtumia. Lisää mak-

sutapahtuma -painike avaa ikkunan, johon pääsee syöttämään laskulle koh-

distuvan uuden maksutapahtuman tiedot. 

 

6.1.4 Maksumuistutus 

Maksumuistutus toiminnon avulla voidaan lähettää yksittäiseen myyntilaskuun 

kohdistuva maksumuistutus. Maksumuistutus toiminto on löydettävissä ohjel-

mistosta kohdasta Myynnit > Avoimien myyntien haku, tai tositteiden hausta, 

kun haun tyyppinä on myyntilaskujen avointen laskujen haku. Seuraavaksi 

klikataan myyntilaskuun kohdistuvaa maksumuistutus painiketta. Käyttäjän 

klikattua kohdasta maksumuistutus avautuu hänelle alla olevan kuvan 4 mu-

kainen näkymä. 
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Kuva 4. Maksumuistutuksen luominen Procountorissa 
 

Sivun yläosassa on nähtävillä maksumuistutuksen perustiedot. Pohjavalikossa 

on nähtävillä kuva maksumuistutuksesta, joka on lähtemässä asiakkaalle. 

Pohjaan voi tehdä muutoksia kohdasta Muokkaa tekstipohjia. Kielivalikossa 

voidaan muokata maksumuistutuksen kielivalintaa. Maksumuistutuksen tulee 

olla alkuperäisen laskun kanssa samalla kielellä laadittu. Lähetä-painikkeella 

lähetetään valmis maksumuistutus asiakkaalle. Maksumuistutuksen lähetysta-

valla ei ole merkitystä. Maksumuistutus voidaan lähettää postitse tai sähkö-

postitse. Esikatselu-painikkeella saadaan maksumuistutus näkyviin html- tai 

PDF-muodossa. Jos laskulle on aiheutunut perintäkuluja tulee tämä lisätä 

maksumuistutusta tehdessä. Procountor kysyy tässä tilanteessa, lisätäänkö 

asiakkaan seuraavalle laskulle perintäkulurivi. Jos käyttäjä valitsee tähän ”Ei”, 

etenee maksumuistutus normaaliin tapaan asiakkaalle. Mikäli käyttäjä vastaa 

”Kyllä”, Procountor esittää toisen kysymyksen koskien ”Perintäkulujen rivi-

kommenttia.” 
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Kuva 5. Perintäkulujen lisääminen Procountorissa 
 

Kuvassa 5 on komentoikkuna, jossa asiakkaan laskulle voidaan lisätä perintä-

kuluja. Kuvan 6 ikkunassa voidaan perintäkuluihin lisätä tarkentava selite. 

 

 
Kuva 6. Perintäkulujen rivikommentti 
 

Kun käyttäjä hakee myyntilaskut näytölle tulee hänelle näkyviin maksumuistu-

tuksien lukumäärä, viimeksi lähetetyn maksumuistutuksen päivämäärä ja lä-

hetyskanava (K=Posti eli kirje, S=Sähköposti, P=Puhelin). Käyttäjä pääsee 

laatimaan useammalle laskulle kerralla maksumuistutuksen kohdasta Myynnit 

> Avoimien myyntien haku, tai tositteiden hausta, kun haun tyyppinä on myyn-

tilaskujen Avointen haku. Seuraavaksi käyttäjän tulee klikata Maksumuistutus-

painiketta. Tämän jälkeen käyttäjä lisää vielä laskukanavan myyntimuistutuk-

sille. Lopuksi käyttäjä lähettää maksumuistutukset Lähetä-painikkeella. 

 

6.1.5 Huomautus- ja perintäpalvelut 

Procountorista voidaan lähettää erääntyneiden myyntilaskujen toimeksiannot 

automaattisesti Ropo Capitaliin, Svea Ekonomiin tai Visma Duetto Oy:n huo-

mautus- ja perintäpalveluun. Käyttäjän tulee valita käyttöasetuksista toimek-

siantaja, jolle avoinna olevien laskujen lähetys tapahtuu Procountorin avointen 

myyntilaskujen hausta. 

 

Kaikki edellä mainitut perintäpalvelut ovat Procountorin yhteistyökumppaneita, 

jotka tarjoavat palvelunaan huomautusten lähettämisen ja vapaaehtoisenpe-

rinnän hoitamisen. Procountorista pystytään siirtämään laskuaineistoja Mak-
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sumuistutus-toimintoa käyttämällä. Tämän jälkeen laskuaineistot siirtyvät au-

tomaattisesti yhteistyökumppaneille. Ensimmäisellä kerralla lähettäessään 

huomautus- tai perintätoimeksiantoja valittu yhteistyökumppani lähettää säh-

köpostin, jossa on tilinavauslomake, jonka täyttämällä ja palauttamalla luo-

daan tunnukset palveluun. Yhteistyökumppanit suorittavat saadut rahasuori-

tukset viitteellisinä, jolloin suoritukset kohdistuvat automaattisesti suoraan res-

kontraan. Jos lähetettyihin laskuihin kohdistuu maksusuorituksia, lähetetään 

tästä automaattisesti tieto valitulle yhteistyökumppanille. 
 

6.1.6 Laskujen mitätöinti ja hyvityslaskut 

Tilanteita, joissa myyntilasku joudutaan hyvittämään tai saapunut maksu pa-

lauttamaan, on erilaisia riippuen laskun tilasta ja siitä, mitä on asiakkaan 

kanssa sovittu hyvittämisestä ja rahojen käsittelystä. Näitä tilanteita ovat: 

 

• Lasku on mitätöitävissä 
• Lasku ei ole mitätöitävissä, mutta lasku on maksamatta 
• Lasku on maksettu, mutta rahoja ei palauteta 
• Lasku on maksettu ja rahat palautetaan 
• Lasku on maksettu, tehdään osahyvitys ja rahat palautetaan 
• Lasku on maksettu kahdesti, mutta rahoja ei palauteta 
• Lasku on maksettu kahdesti ja rahat palautetaan 
• Hyvityslasku-toiminto 

 

Käyttäjä pääsee tekemään hyvityslaskun suoraan alkuperäiseltä myyntilaskul-

ta. Käyttäjän tulee avata haluamansa lasku, jolle hän on luomassa hyvityslas-

kua ja valittava Muokkaa ja sen jälkeen Laadi hyvityslasku -painike. Tämä 

toiminto avaa Kuvan 7 komentoikkunan. 

 

 
Kuva 7. Hyvityslaskun laadintaikkuna Procountorissa 
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Painamalla jatka Procountor tekee myyntilaskuun kohdistuvan hyvityslaskun, 

joka on laskuriveiltään muuten vastaava kuin alkuperäinen lasku, mutta nega-

tiivinen. 

 

Laskun ollessa kesken tai sitä ei olla vielä lähetetty voidaan kyseinen lasku 

mitätöidä painamalla Myyntilasku-sivun Mitätöi-painiketta. Kun lasku on men-

nyt tilaan, josta sitä ei voida enää mitätöidä on helpoin tapa laatia kyseiselle 

laskulle hyvityslasku Hyvityslasku-toimintoa käyttäen. Alkuperäistä laskua vas-

taavan hyvityslaskun saa tehtyä Myyntilasku-sivun Kopioi-painikkeella. 

 
Mikäli asiakkaan kanssa on ennalta sovittu, että maksettu virheellinen lasku 

hyvitetään seuraavasta laskusta, on ensin laadittava hyvityslasku käyttäen 

Hyvityslasku-toimintoa. Kun käyttäjä vähentää suorituksesta hyvityslaskun, 

kuitataan se käytetyksi myyntilaskujen Erikoistilanteet-toiminnolla. Lasku, jon-

ka suorituksesta hyvityslasku on vähennetty, on maksun kohdistumisen jäl-

keen tilassa Osittain maksettu, ja se kuitataan loppuun suoritetuksi myyntilas-

kujen Erikoistilanteet-näkymällä lisäämällä laskulle maksutapahtuma. Jos asi-

akkaan kanssa on sovittu, että maksettu virheellisen laskun summa palaute-

taan asiakkaalle, laaditaan ensin hyvityslasku käyttäen Hyvityslasku-toimintoa. 

Hyvityslasku kuitataan maksetuksi myyntilaskujen Erikoistilanteet-näkymällä. 

Seuraavaksi laaditaan ostolasku, joka on rahamäärältään vastaava kuin vir-

heellinen lasku. 

 
Kun asiakas on maksanut alkuperäisen laskun ja sovitaan, että laskulle teh-

dään osahyvitys ja rahat palautetaan, toimitaan seuraavasti: käyttäjä valitsee 

haluamansa myyntilaskun ja sen jälkeen valitsee Muokkaa ja Laadi hyvitys-

lasku. Käyttäjän tulee muuttaa laskun rivitiedoissa summaksi oikea hyvityslas-

kun summa + arvolisävero ja sen jälkeen tallentaa lasku ja hyväksyä se. Oh-

jelma ehdottaa käyttäjälle, että tämä merkitsee alkuperäisen laskun ja hyvitys-

laskun kumotakseen ne. Anna rastin olla päällä. Käyttäjä myös valitsee, laadi-

taanko ostolasku, laittamalla ruksin päälle eli laaditaan ostolasku rahojen pa-

lautusta varten. 

 

Procountor merkitsee hyvityslaskun Maksettu muualla -tilaan ja käyttäjä voi 

siirtyä suoraan ostolaskun näkymälle, jonka summana on hyvityslaskun sum-

ma ilman arvonlisäveroa. Käyttäjä täydentää ostolaskulle Tilausviite-kenttään 
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esimerkiksi tekstiä, hyvityslaskun numeron ja tarvittavat tiedot rahanpalautusta 

varten muun muassa vastaanottajan tilinumero. Procountor tekee tiliöinnit au-

tomaattisesti. Kun asiakas maksaa ostolaskun, eli palauttaa rahat, ostolasku 

siirtyy normaalisti Maksettu-tilaan. Tiliöinnit hoituvat automaattisesti, joten 

käyttäjä muuttaa ainoastaan tarvittaessa hyvityslaskun myyntitiliä. 

 
Jos asiakas on maksanut kahdesti saman laskun, voidaan tämän kanssa so-

pia, että myyjä vähentää ylimääräisen suorituksen seuraavasta laskusta. Täl-

löin lasku, jonka suorituksesta aiempi ylimääräinen maksu vähennetään siirtyy 

maksun kohdistumisen jälkeen Osittain maksettu -tilaan. Lasku kuitataan lop-

puun suoritetuksi kohdistamalla aikaisempi maksu laskuun. 

 

6.1.7 Joukkolasku 

Joukkolaskulla voidaan tehdä liikekumppanille yksi tai useampi lasku kerral-

laan. Joukkolaskulla voidaan tehdä esimerkiksi asiakkaalle kuukausittainen tai 

vuosittainen lasku. Laskun voi tehdä joko niin, että asiakkaalle lähtee monta 

laskua tai yksi lasku, jossa on monta eräpäivää. Joukkolasku on kätevä niissä 

tilanteissa, kun asiakasta veloitetaan useasti säännöllisin väliajoin esimerkiksi 

vuokranmaksun yhteydessä. Joukkolaskuja pystytään tekemään kaikille liike-

kumppaneille. Joukkolaskun luominen aloitetaan painamalla Uusi myyntilasku-

näkymän yläreunassa olevaa Joukkolasku-painiketta. 

 

6.1.8 Kadonneen myyntilaskun käsittely 

Asiakkaalle lähetetty myyntilasku saattaa joissakin tapauksissa kadota mah-

dollisten puutteellisten osoitetietojen takia. Procountorilla on olemassa useita 

erilaisia tapoja toimia niissä tilanteissa, kun lasku täytyy lähettää uudestaan. 

 
Helpoin tapa lähettää lasku uudelleen Procountorista, on lähettää lasku sa-

maa laskukanavaa pitkin samaan osoitteeseen täysin identtisenä kuin alkupe-

räinen lasku. Lähetys tapahtuu tositteiden haussa klikkaamalla hiiren oikealla 

näppäimellä hakutuloksesta kyseisen laskun riviä ja valitsemalla aukeavasta 

valikosta toiminto Lähetä. Tätä tapaa voidaan käyttää niissä tilanteissa, kun 

laskukanavaksi on valittu posti, sähköposti tai verkkolasku eikä laskun tietoja 

ole tarvetta muokata. 
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Jos tehdään kokonaan uusi lasku, tulee alkuperäinen lasku ensin hyvittää. 

Alkuperäisestä laskusta otetaan kopio ja sille luodaan hyvityslasku, joka kuit-

taa alkuperäisen myyntilaskun. Käyttäjän on käytävä kirjaamassa molemmat 

laskut Maksettu muualla -tilaan myyntilaskujen Erikoistilanteet-näkymällä. 

Tämän jälkeen otetaan laskusta uusi kopio, joka korvaa alkuperäisen laskun. 

Tässä tilanteessa tositteita tulee yhteensä kolme, mutta tämä on ainoa vaihto-

ehto, jos laskun tietoja joudutaan muokkaamaan. 

 
Myyntilaskun voi myös tallentaa PDF-muodossa ja lähettää vastaanottajalle 

haluttuun sähköpostiosoitteeseen liitetiedostona. Tässä tilanteessa asiakas 

saa samanlaisen laskun, kuin mitä alkuperäinen lasku on ollut. Tämä tapa on 

nopea, mutta sitä ei voi käyttää, jos tietoja joudutaan muokkaamaan. 

 

6.1.9 Käteis- ja korttimyyntien kirjaaminen 

Käteismyynnit kannattaa kirjata myyntilaskulla tai muistiolla, mutta jokaisesta 

myynnistä ei kannata tehdä omaa tositetta. Sopiva väli lähettää myyntilasku 

voi olla päivä, viikko tai kuukausi riippuen yrityksen tilanteesta. Myyntilasku 

tehdään vähintään kerran kuukaudessa, koska tällöin arvonlisäverot saadaan 

kohdistettua oikealle kuukaudelle. Kun käyttäjä on tehnyt myyntilaskun, on 

syytä käydä merkitsemässä myyntilasku maksetuksi. Myyntilaskujen Erikoisti-

lanteet-näkymällä tämän jälkeen laskun tila muuttuu Maksettu muualla tilaan. 

 

Pankkikorttimyynnit tehdään muuten samalla tavalla kuin käteismyynti, mutta 

laskun voi käydä kirjaamassa suoraan Maksettu muualla -tilaan. Tällöin on 

syytä huomioida täsmäytys- ja tilinpäätöstilanteet, joissa laskut on merkitty 

suoritetuksi, vaikka suorituksia ei ole tullut pankkitilille. Myös luottokorttimyyn-

nit kirjataan kuten käteismyynnit. Tulee kuitenkin huomioida, että suoritukset 

tulevat luottokorttiyhtiöistä tavallisesti noin viikon kuluessa, jolloin laskua ei 

voida heti merkitä maksetuksi muualla myyntilaskujen Erikoistilanteet-

näkymässä. Suoritukset merkitään saapuneiksi sitä mukaa, kun niitä tulee. 

Tässä tilanteessa laskun avoin summa pienenee ja laskun tila on Osittain 

maksettu, kunnes avoinna oleva summa on mennyt nollaan. 
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6.1.10 Myyntien tuoterekisteri 

Myyntien tuoterekisteri -sivulla käyttäjä pääsee tarvittaessa muokkaamaan 

tuoterekisterin tietoja. Käyttäjä pystyy hakemaan tuotehausta tuotteen nimen, 

koodin tai tuoteryhmän perusteella. Käyttäjän asetettua hakuehdot haetaan 

tuotteita painamalla Hae tuotteet -painiketta sivun yläreunasta. Käyttäjä pystyy 

muokkaamaan tuotteen tietoja suoraan hakulistasta klikkaamalla muokattavaa 

kenttää ja painamalla Tallenna-painiketta. Käyttäjä pääsee lisäämään uusia 

tuotteita painamalla Lisää tuote -painiketta, jolloin hänelle avautuu tuoterivi, 

jolle lisätään tuotteen tiedot. Käyttäjä pystyy muokkaamaan useampaa myynti-

tuotetta samanaikaisesti valitsemalla haluamansa tuotteet ja painamalla 

Muokkaa useita tuotteita -painiketta. Käyttäjälle avautuvassa ikkunassa (Kuva 

8) muokataan tuotteiden tietoja. Muokatut tiedot tallentuvat järjestelmään Päi-

vitä-painikkeella. Tarkempia tuotetietoja laadittaessa valitaan ensin hakutulok-

sista tuote, jolle halutaan syöttää tarkempia tietoja. Käyttäjä klikkaa tämän 

jälkeen Tuotekortti-painiketta, avatakseen tuotekortin, johon hän pystyy syöt-

tämään tarkempia tietoja. 

 

 
Kuva 8. Tuotetietojen muokkaaminen Procountorissa 
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6.2 Ostot 

Ostolaskun tallentaminen Procountoriin tapahtuu valikosta Ostot > Uusi osto-

lasku. Tämä johtaa Kuvan 9 ikkunaan. Seuraavaksi käyttäjä hakee toimittajan, 

jos tämä on tallennettu aikaisemmin Toimittajarekisteriin. Toisinaan tiedot jou-

dutaan syöttämään myös käsin laskulle. Uusi ostolasku pystytään luomaan 

Luo uusi lasku -painikkeella, joka avaa uuden ostolaskun. Jos käyttäjän pitää 

lisätä liitteitä laskulle onnistuu tämä laskunäkymän oikeassa reunassa olevan 

sivuvalikon kautta. Lopuksi lähetetään lasku hyväksymiskiertoon, jos se on 

yrityksellä käytössä klikkaamalla Lähetä kiertoon. 

 

 
 Kuva 9. Ostolaskun esitietojen syöttäminen Procountorissa 
 

6.2.1 Ostolaskujen hakeminen 

Käyttäjä voi hakea avoimien ostojen haku -näkymällä (Kuva 10) avoimia, 

erääntyneitä ja erääntymättömiä laskuja. Painamalla Hae laskut -painiketta 

Procountor hakee annettuja hakuehtoja vastaavat laskut ja listaa nämä taulu-

kon alaosaan. Tyhjennä-painike poistaa annetut hakuehdot listalta. Omat haut 

-painikkeella käyttäjä voi tallentaa ja hyödyntää usein tarvitsemiaan hakuehto-

ja. Käyttäjän hakutuloksia voidaan lajitella nimen tai kappalearvon perusteella 

klikkaamalla hiirellä sarakeotsikoista. 

 



38 

 
Kuva 10. Avoimien ostolaskujen haku Procountorissa 
 

6.2.2 Hyvityslasku ostolaskulle 

Procountorilla voidaan tehdä hyvityslaskuja myynti- sekä ostolaskuista. Kun 

alkuperäinen lasku on maksettu ja rahat palautetaan, voidaan ostolaskua käsi-

tellä kahdella eri tavalla: voidaan tehdä sama ostolasku miinusmerkkisenä  

kopioimalla alkuperäinen lasku, josta sitten muutetaan laskurivien Lkm-kentät 

negatiivisiksi. Tämän jälkeen käydään merkkaamassa hyvityslasku Maksettu 

muualla -tilaan sille päivälle, kun suoritus on saatu tilille. Toinen vaihtoehto on 

kirjata tiliotteelta suoritus oikaisemaan alkuperäisen laskun kulutiliöintiä ja tal-

lentaa arvonlisäverotieto. Tiliote luetaan mukaan ostojen arvonlisäveroon.  
 

Jos rahoja ei palauteta, vaan hyvityslaskulla kuitataan seuraavia veloituslas-

kuja, voidaan sillä kuitata seuraava lasku kokonaan tai osittain. Mikäli saatu 

hyvityslasku on saman suuruinen kuin seuraava veloituslasku, ei hyvityslas-

kua siirretä maksuunpanoon, vaan se kirjataan Maksettu muualla -tilaan. Jos 

veloituslaskukin on saman suuruinen kirjataan myös se Maksettu muualla  

-tilaan samalle maksupäivälle. Jos hyvityslasku kuittaa vain osan veloituslas-

kusta, merkitään koko hyvityslasku Maksettu muualla -tilaan. Veloituslaskulle 

kirjataan hyvityslaskun kokoinen summa muualla maksetuksi siten, että korja-

taan laskun Maksaminen-välilehdelle Maksetaan kenttään hyvitettävä summa. 

Kun maksettavaa määrää on muokattu, klikataan laskun painiketta Merkitse 
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maksettu muualla. Tämän jälkeen lasku on siirtynyt Osittain maksettu -tilaan. 

Jäljelle jäävä osuus voidaan laittaa maksuun painamalla Maksa-painiketta. 

 
6.2.3 Käteis- ja korttiostojen kirjaaminen 

Käteisostoja ja korttiostoja voidaan tehdä sekä yrityksen pankkikortilla että 

kassavaroilla tai yrityksen henkilökunnan omilla varoilla.   

 

Käteisostoja on kätevintä kirjata muistiolla, mutta niitä voidaan kirjata myös 

ostolaskulla. Jokaista ostoa ei kannata kirjata erikseen, vaan kannattaa tehdä 

koonti esimerkiksi viikon tai kuukauden aikajaksolta riippuen yrityksen tilan-

teesta. Muistiolle kirjataan kootut tiedot ostoista arvolisäverokannoittain. Kun 

muistioon ollaan saatu kirjoitettua kaikki tiedot, voidaan se hyväksyä paina-

malla Hyväksy-painiketta, joka muuttaa muistion tilaksi Hyväksytty. Jos kä-

teisostot halutaan kirjata ostolaskulla, vaihdetaan kyseisen toimittajan ostojen 

oletustileissä 2880 Maksuliikennetili tilalle tili 1900 Rahat/käteisvarat. Tällöin 

kirjaukset menevät automaattisesti per toimittajalle oletusarvoiseksi asetettu 

ostojen tili ja an 1900 Rahat/käteisvarat. Ostolaskuilla kirjattaessa ostolasku 

on käytävä kirjaamassa maksetuksi Maksaminen-näkymän Merkitse makse-

tuksi muualla -toiminnolla, jottei se vahingossa jää avoimien laskujen listalle.  

 
Pankkikorttiostoista tehdään muistio samalla tavalla kuin käteisellä ostettaes-

sa. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan käytetä kirjauksissa tiliä 1900 Rahat / kä-

teisvarat, vaan tiliä 2881 Pankkikorttiostot. Mikäli henkilökunta tekee hankinto-

ja omilla varoillaan, tulee hankkijan tehdä ostoistaan kululasku, jota vastaan 

rahat maksetaan takaisin. 

 

6.2.4 Hyväksymiskierto 

Laskujen hyväksymiskierto on Procountorin ominaisuus, joka mahdollistaa 

osto- sekä matka- ja kululaskujen helpon kierrätyksen asiatarkistajilta aina 

hyväksyjälle asti. Hyväksymiskierto otetaan käyttöön päävalikon kohdasta 

Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset > Hyväksymiskierron asetukset. 

Hyväksymiskierron avulla laskuille on mahdollista asettaa sovittu määrä asia-

tarkistajia ja hyväksyjiä. 
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Kuva 11. Ostolaskun kierrätysprosessi Procountorissa 
 

Kuvassa 11 esitetään ostolaskun kierrätysprosessi. Vaiheissa 1–3 kunkin vai-

heen tarkastajiksi määrätyt henkilöt tarkastavat laskun. Tämän jälkeen vai-

heessa neljä lasku hyväksytään tarkastusten jälkeen, jolloin se voidaan laittaa 

maksuun. Yritys voi asettaa asiatarkastajaksi ainoastaan käyttäjiä, joilla on 

oikeus asiatarkastukseen. Hyväksyjäksi yritys voi puolestaan laittaa henkilön 

jolla on oikeudet hyväksyä laskuja. 

 

6.2.5 Ostolaskujen skannauspalvelu Opuscapita & Xerox 

Procountorissa olevien skannauspalvelujen avulla yritykset voivat helposti siir-

tää saamansa paperilaskut sähköisiksi. Laskuttajien postitse lähettämät laskut 

skannataan ja siirretään automaattisesti Procountoriin. Käyttäjän päätettyä 

ottaa skannauspalvelu käyttöönsä ilmoitetaan tästä Procountorille tai omalle 

yhteyshenkilölle. Käyttäjä saa postilokero-osoitteen ja käyttöönottoon vaadit-

tavan työohjeen, joka käyttäjän pitää täyttää ja palauttaa Procountorille. Skan-

nauspalvelu on käytettävissä Procountorin asiakkaalle yleensä noin 2–3 viikon 

päästä työohjeen lähetyksestä Procountorille. Yritykseltä veloitetaan skan-

nauspalvelun avausmaksu ja käyttömaksuja. Käytöstä veloitetaan skannattu-

jen ostolaskujen sekä näiden sisältämien laskusivujen ja erittelyrivien perus-

teella. Maksu skannauspalvelun käytöstä peritään kuukausittaisen laskutuk-

sen yhteydessä. 
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6.3 Matka- ja kululaskut 

Käyttäjä aloittaa matkalaskun luomisen kohdasta Matka- ja kululaskut > Uusi 

matka- tai kululasku. Yrityksen asettamien käyttöoikeuksien perusteella käyt-

täjältä voidaan kysyä matka- ja kululaskun laadinnan yhteydessä, haluaako 

hän, että koko hänen henkilötunnuksensa tulee näkyviin laskulle vai ei. Käyt-

täjä aloittaa laskun luomisen painamalla Luo uusi lasku -painiketta. Käyttäjälle 

avautuu tämän jälkeen Kuvan 12 sivu, johon tuodaan henkilö- ja pankkitilitieto-

ja henkilörekisteristä.  

 

 
Kuva 12. Uuden matka- tai kululaskun luonti Procountorissa 
 

Käyttäjän tulee syöttää tarvittava määrä seliterivejä, joista selviää matkojen 

lähtö- ja paluupäivät ja -ajat sekä matkojen paikkakunnat ja tarkoitukset. Mat-

kalaskurilla käyttäjä voi laskea päivärahojen määrän ja antaa muita matkan 

tietoja. Käyttäjä pääsee matkalaskuriin painamalla Matkalaskuri -painiketta.  

 

6.3.1 Matka- ja kululaskujen hakeminen 

Käyttäjä pääsee etsimään omia matka- ja kululaskujaan tositteiden haun kaut-

ta (Kuva 13). Matka- ja kululaskuja hakiessa voidaan hyödyntää monipuolista 

hakua. Sen kautta käyttäjä voi hakea muun muassa keskeneräisiä ja makset-

tuja matka- ja kululaskuja. Käyttäjä pystyy hakemaan annetuilla hakuehdoil-

laan tositteita klikkaamalla Hae laskut -painiketta, jotka listataan näkymän ala-

osan taulukkoon. Käyttäjän klikattua Tyhjennä -painiketta Procountor tyhjen-

tää hakuehdot. Omat haut -painikkeella voidaan lisätä ja tallentaa usein käy-
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tettyjä hakuehtoja. Hakuehtoja vastaavat hakutulokset näytetään Matka- ja 

kululaskujen haku -näkymän alaosan taulukossa. 

 

 
Kuva 13. Matka- ja kululaskujen hakuikkuna Procountorissa 
 

Käyttäjä pystyy yhdistelemään hakuehtoja haluamillaan tavoilla. Tekstihakui-

hin pystytään yhdistelemään vapaasti * ja ?, joista "*" vastaa mitä tahansa 

merkkijonoa (myös tyhjää). 

 

6.3.2 Matka- ja kululaskujen raportointi 

Matka- ja kululaskujen raportoinnilla voidaan seurata ja vertailla matka- ja ku-

lulaskujen tietoja tuote- sekä henkilötasolla. Ostojen raportointi löytyy ohjel-

man kohdasta Raportointi > Matka- ja kululaskujen raportointi. Tämä polku 

avaa Kuvan 14 ikkunan. 

 

 
Kuva 14. Matka- ja kululaskujen raportointi-ikkuna Procountorissa 
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Käyttäjä pystyy seuraamaan ja vertailemaan matka- ja kululaskujen raportoin-

nilla kululaskujen kehitystä henkilöittäin ja tuotteittain. Käyttäjä hakee tiedot 

raportille matka- ja kululaskujen päivämäärien mukaan. Käyttäjä pystyy tarkis-

tella lukuja euromääräisinä, arvonlisäverollisina tai tarkastella laskulla käytet-

tyjen tuotteiden lukumääriä.  

  

6.3.3 Matka- ja kululaskujen tehokas käsittely 

Matka- ja kululaskujen syöttäminen ei teknisesti eroa toisistaan. Erona näiden 

kahden välillä on oikeastaan, että matkalaskulle on varattu omat tietokentät 

matkatietojen merkitsemiseksi. Toinen ero ovat oletustilinumerot; matkalaskun 

oletustili on 7800 ja kululaskun 8700. Käyttämällä valmiita tuoterekisteriin 

merkittyjä kulunimikkeitä on käyttäjän mahdollista saada yksityiskohtaista tie-

toa ryhmittäin ostotilastojen kautta.  

 
Kirjanpitolaissa on säädetty, että käteisostoista tulleet rahat on kirjattava vii-

pymättä kirjanpitoon. Yleisesti hyväksyttävänä pituutena käytetään noin viik-

koa. Käytännön syiden takia kirjaamiseksi tulkitaan myös maksutapahtuma 

tiliotteella, mikäli tiliotteen jakso on korkeintaan yksi kuukausi. Kirjausajan ly-

hyydellä pyritään vaikuttamaan siihen, että käteismaksuista saadut rahat saa-

daan viipymättä kirjanpitoon. 

 

6.4 Avoimien laskujen hakeminen 

Avoimien laskujen haussa käyttäjä pystyy tarkistamaan kaikkiin laskuryhmiin 

kuuluvia avoinna olevia laskuja. Hakuikkuna on samankaltainen kuin Kuvien 3 

ja 10 myynti- ja ostolaskujen hakuikkunat. Hae laskut -painikkeella käyttäjä 

saa näkyviin valittuja hakuehtoja vastaavat tositteet. Käyttäjä pystyy nollaa-

maan hakutuloksensa painamalla tyhjennä -painiketta. Käyttäjä voi myös tal-

lentaa usein käytettyjä hakuehtoja Omat haut -painikkeen taakse. Ruksi-

painikkeella käyttäjä pystyy poistamaan valitun hakuehdon. Pluspainikkeella 

puolestaan voidaan lisätä uusi haluttu hakuehto Uusi hakuehto -valikosta. To-

sitelaji- ja Tila-hakuehdoissa valitsemalla Kaikki saadaan kerralla kaikki tosit-

teet näkyviin.  

 

Käyttäjä pystyy hakemaan Avointen laskujen haun yhteydessä tietoja erään-

tymisestä ja maksutapahtumista. Käyttäjä pystyy katsomaan erääntyneet 
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myyntilaskut, hakemalla laskut kuluvan päivän päivämäärällä (eräpäivä aikai-

sempi kuin kuluva päivä). Käyttäjä voi myös hakea erääntymättömät tositteet, 

joissa eräpäivä on sama tai myöhäisempi kuin kuluva päivä. Lisäksi voidaan 

hakea tietyllä päivämäärällä erääntyviä myyntilaskuja, jotka ovat olleet avoin-

na kyseisenä ajankohtana valitsemalla päivämäärä tai päivämäärät haun koh-

teeksi.  

 

Käyttäjä pystyy lajittelemaan hakutuloksiaan painamalla hiirellään sarakeotsi-

koista. Lajittelujärjestys säilyy niin kauan, kunnes käyttäjä on poistunut näky-

mästä. Käyttäjän valitsemaan hakutulokseen voidaan kohdistaa erilaisia toi-

mintoja, jotka ovat listan yläpuolella nähtävillä. Siirry-painikkeen avulla käyttä-

jä pystyy siirtymään valitsemalleen tositteelle. Esikatselu-painikkeen avulla 

käyttäjä pystyy tarkastelemaan haluamaansa tositetta HTML- tai PDF-

tiedostona. Tulostettava listaus -painikkeella käyttäjä pystyy avaamaan erilai-

sia raportteja hakemistaan tositteista. Maksumuistutus-painikkeen avulla käyt-

täjä pystyy luomaan valitsemalleen tositteelle maksumuistutuksen. 

 

6.5 Palkat 

Procountorissa on olemassa helppokäyttöinen palkanlaskenta, jonka avulla 

käyttäjä pystyy hoitamaan palkkojen laskemisen, maksamisen sekä niihin liit-

tyvät ilmoitukset. Palvelun kautta palkkalaskelmat voidaan lähettää palkansaa-

jalle esimerkiksi sähköpostitse, tai palkansaaja voi katsoa omia palkkojaan 

Procountorissa. Palkkalaskelmilta tiedot siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon, 

oma-aloitteisten verojen veroilmoituksille, eläkevakuutusilmoituksille ja palkan-

laskennan vuosi-ilmoituksille. Käyttäjän on palkan laskennan aloittamiseksi 

täytettävä yrityksen tiedot ja tilinumero sekä yhdistettävä pankkiyhteys Pro-

countoriin. Seuraavaksi käyttäjä täyttää verotustiedot kohtaan Hallinta/ Kirjan-

pidon tiedot. Jotta palkansaajille voi palkkojen perustiedoissa valita eläkeva-

kuutukseksi TyEL-sopimukset, on TyEL-sopimuksen tiedot tallennettava.  
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Kuva 15. Procountorin palkkatyypit 
 

Kuten Kuvasta 15 nähdään, Procountorissa on olemassa yhdeksän erilaista 

palkkatyyppiä. Nämä ovat Ei-työajan palkka, ennakko, korvaus, luontoisetu, 

rahakorvaus, rahapalkka, työnantajamaksu, työntekijämaksu ja verot. Alla ole-

vasta taulukosta on nähtävillä, millaisia vähennyksiä Procountorin eri palkka-

tyypeistä tehdään ja onko niillä vaikutusta brutto- ja nettopalkkaan.  

 

6.5.1 Palkanlaskennan aloittaminen 

Palkanlaskennan perustiedot täytettyään käyttäjä siirtyy täyttämään yrityksen 

työntekijöiden tiedot Kuvan 16 Henkilörekisteriin (Palkanlaskenta > Henkilöre-

kisteri > Lisää), jossa työntekijöille on kirjattava etu- ja sukunimi, osoitetiedot, 

henkilötunnus sekä tilinumero. Kun olet saanut tiedot syötettyä henkilörekiste-

riin mene kohtaan Palkanlaskenta > Palkansaajien tiedot, valitse henkilö listal-

ta ja paina Näytä palkkatiedot -painiketta. Täytä palkkatiedot -sivulla ainakin 

Henkilötiedot, Palkkatiedot, Verotustiedot ja Eläketiedot. Tarkista lisäksi työ-

suhteen aloituspäivä, joka on pakollinen tieto palkkoja laskettaessa. 
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Kuva 16. Palkansaajan henkilörekisteri Procountorissa 
 

Kun palkkatiedot on täytetty, voidaan sivu sulkea. Työntekijän sivu pidetään 

edelleen valittuna ja painetaan Näytä palkkaperuste -painiketta. Palkkaperuste 

–sivulle (Kuva 17) tulee näkyviin työntekijän palkkaperuste edellisen sivun 

tietojen perusteella muodostettuna. Kun palkkaperusteen tiedot ovat kunnossa 

siirrytään tallentamaan ja sulkemaan palkkaperuste. Tämän jälkeen voidaan 

siirtyä varsinaiseen palkanlaskentaan. 
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Kuva 17. Työntekijän Palkkaperuste-sivu Procountorissa 
 

6.5.2 Palkanlaskenta 

Palkanlaskenta aloitetaan valitsemalla kohta Palkanlaskenta > Uusi palkkalis-

ta. Tämän jälkeen etsitään työntekijä, jolle palkka maksetaan painamalla Hae 

henkilöitä -painiketta. Palkanlaskija pystyy rajaamaan tarvittaessa tulevien 

henkilöiden määrää hakuehtojen avulla. Palkanlaskija valitsee haluamansa 

henkilöt painamalla Valitse henkilö(t) -painiketta, jotka siirretään Uusi palkka-

lista -näkymälle. Jos yrityksellä on käytössään palkkakaudet, valitaan valikos-

ta seuraavaksi oikea palkanmaksukausi, ja Procountor täyttää loput kohdat 

automaattisesti. Jos palkkakausia ei ole käytössä, täytetään palkkalistan ken-

tät kokonaan itse. Painamalla Tallenna -painiketta ohjelma luo palkkalistan 

halutuille henkilöille. Palkanlaskija pystyy poistamaan henkilön palkanmaksus-

ta painamalla Poista henkilö -painiketta. Palkanlaskija pystyy lisäämään tietoja 

palkkalaskelmalle painamalla Henkilön laskelmalle -painiketta. 

 
Palkanlaskija pääsee hyväksymään palkkalistoja kohdasta Palkanlaskenta > 

Palkkalistojen haku > Näytä-painikkeen takaa päästään hyväksymään kaikki 

samalla listalla olevat palkkalaskelmat. Palkanlaskija voi lähettää palkkalas-

kelmat palkansaajille Lähetä-painikkeen avulla, polkua Palkanlaskenta > Pal-

kansaajien tiedot > Näytä palkkatiedot, mikäli palkkakanavaksi on valittu Posti 

tai Sähköposti. Kun palkanlaskija on lähettänyt palkkalaskelmat voi hän siirtyä 

palkkojen maksamiseen Maksaminen-painikkeen avulla tai Maksuliikenne > 

Maksettavien tositteiden haku ja laittamalla palkat maksuun joko Palkanmak-

sun kautta tai normaalina maksuunpanona. 
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6.5.3 Raportit 

Palkkoihin liittyviä raportteja on mahdollista käydä katsomassa kohdasta Pal-

kanlaskenta > Palkkaraportit, sekä Raportointi > Palkkaraportit. Raportteja on 

olemassa kolmenlaisia Työntekijäraportit, Yhteenvetoraportti ja lomaraportit. 

Palkanlaskennan raportit on listattu Taulukossa 2. Raportit on lajiteltu edellä 

mainittuihin ryhmiin. Työntekijä voi tarkastella ja tulostaa omia palkkatietojaan 

kohdasta Palkanlaskenta > Palkkalistojen haku. 

 
Taulukko 2. Procountorin palkanlaskennan raportit 
Työntekijäraportit 
 

Yhteenvetoraportit 
 

Lomaraportit 
 

Palkkakortti  

 

Laaja yhteenveto 
 

Lomaoikeusraportti 
 

Palkkatodistus  

 

Työnantajamaksuraportti 
 

Lomavarausraportti 
 

Palkansaajan vuo-

siyhteenveto 

 

Työntekijämaksuraportti 
 

 

Palkkojen graafinen 

raportti 

 

Tapaturmavakuutuksen vuo-

siyhteenveto 
 

 

Työntekijäraportti 

 

Työttömyysvakuutusmaksujen 

vuosiyhteenveto 
 

 

Palkkalajiraportti 
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6.6 Kirjanpito 

Procountorin ohjelmavalikosta kohdasta Hallinta/Kirjanpidon tiedot päästään 

määrittelemään useita kirjanpitoon liittyviä asetuksia. Näiden läpikäyminen on 

alussa erittäin tärkeää. Yrityksen vanhan tilikauden tallentaminen on välttämä-

töntä, jotta yritykselle voidaan ruveta avaamaan uutta tilikautta. Uusi tilikausi 

luodaan Uusi tilikausi -painikkeella. Painamalla Poista tilikausi -painiketta voi-

daan poistaa valittu tilikausi. Painamalla Dimensiot -painiketta päästään mää-

rittelemään dimensiot, joita tullaan käyttämään sisäisessä laskennassa. Ylei-

semmin dimensiot tunnetaan nimellä kustannuspaikka. Procountorissa dimen-

sioille on mahdollista tallentaa haluttu määrä nimikkeitä. 

 

6.6.1 Tilikaudet 

Tilikausia luodaan kuluvalle tilikaudelle, että myös edeltäneelle tilikaudelle. 

Tilikaudelle lisätään kuukausittaisia seurantajaksoja helpottamaan kirjanpidon 

täsmäytystä. Uudelle tilikaudelle pystytään kirjaamaan tapahtumia. vaikka 

edellisiä kausia ei vielä olisi päätetty. Uusi tilikausi lisätään Uusi tilikausi  

-painikkeella. Tilikaudet eivät voi mennä päällekkäin, mutta ne voivat olla eri 

pituisia. 

 

6.6.2 Jaksotukset ja seurantajaksot 

Yritys pystyy jaksottamaan liiketapahtumansa monella eri tavalla. Yritys voi 

käyttää esimerkiksi kuukausittaista jaksotusta tai neljännesvuosittaista jakso-

tusta. Jaksotukset voidaan myös suorittaa kerran tilikaudessa, tilikauden lo-

pussa ja tilinpäätöshetkellä.  

 

Seurantajaksoilla yritys pystyy halutessaan käyttämään tilikauden sisäisiä 

seurantajaksoja. Seurantajaksoista on hyötyä esimerkiksi täsmäytetyn kuu-

kauden tietojen paikkaansa pitävyydessä ja kirjanpidon täsmäyttämisen hel-

pottamisessa, kun ei tarvitse seurailla kuin avoinna olevaa tilikautta. Seuranta-

jaksoja voidaan lisätä Muokkaa tilikausia/seurantajaksoja -näkymällä (Kuva 

18) valitsemalla haluttu tilikausi ja sen jälkeen painamalla Muokkaa seuranta-

jaksoja -painiketta. Lopuksi painetaan Lisää seurantajakso -painiketta, joka 

lisää tilikaudelle seurantajakson.  
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Kuva 18. Kirjanpidon seurantajakson muokkaaminen Procountorissa 
 

6.6.3 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen 

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen avulla voidaan ilmoittaa verottajalle 

arvonlisäveron, työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen tie-

dot. Tämä veroilmoitus laaditaan verokausien mukaisesti yhden, kolmen tai 12 

kuukauden jaksoissa. Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus muodostetaan 

painamalla Muodosta ilmoitus -painiketta, minkä jälkeen valitaan ilmoitettavat 

tiedot (ALV, TAS, muut verot) ja valitaan ilmoituksen kohdekausi. Laadinnan 

jälkeen veroilmoitus voidaan hyväksyä, lähettää ja maksaa. Lähettäminen 

edellyttää Katso-tunnistautumista. Ilmoitukset pystytään lähettämään Pro-

countorissa sähköisesti.  

 

6.6.4 Tilintarkistus  

Procountor tarjoaa monipuoliset ominaisuudet tilintarkistuksen toteuttamiseen. 

Procountorin avulla tilintarkistajalta onnistuu tilintarkistus ajasta ja paikasta 

riippumatta. Tilintarkistajan ei siis välttämättä tarvitse mennä tarkastustyötä 

tehdessään asiakkaansa toimitiloihin, eikä hän ole sidottu asiakkaansa työai-

kaan. Tilintarkastajalle on annettava katseluoikeudet, joka tapahtuu kohdasta 

Hallinta > Käyttäjät ja käyttöoikeudet. Jos tilintarkistajalla on useita tarkastet-

tavia yrityksiä, hänet liitetään mukaan olemassa olevan Procountor käyttäjä-

tunnuksen perusteella. 

 

6.7 Maksut 

Käyttäjä pystyy maksamaan laskuja painamalla Maksa-painiketta. Laskun 

loppusummaa on mahdollista muokata kuten myös laskussa näkyvää maksu-

päivää. Maksamisen mahdollistamiseksi yrityksellä tulee olla vähintään yksi 

maksutili sekä liiketunnus. Painamalla Maksa-painiketta lasku siirtyy Odottaa 

siirtoa pankkiin tilaan. Laskussa näkyvä maksupäivä on päivä, jolloin maksu-



51 

aineisto siirretään pankkiin. Käyttäjällä, joka suorittaa maksamisen, tulee olla 

kaikki oikeudet maksamiseen.  

 

6.7.1 Maksuaikataulut 

Maksuaikataulut Procountorissa ovat seuraavat: 

 

• Tilisiirrot lähtevät pankkeihin Procountorista 5:30, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:15 ja 17:08. Lisäksi SEPA-tilisiirrot Ålandsbankenin ja S-pankin tileil-
tä kello 15:20. 

• Pikamaksut siirtyvät Procountorista pankkeihin muutaman minuutin vii-
veellä pankkiin maksusta.  

• Ulkomaanmaksut siirtyvät Procountorista pankkeihin kello 8:15 ja 15:15 
 

Procountorin maksuunpanoissa haetaan kaikki laskut, jotka odottavat siirtoa 

pankkiin, joiden maksupäivänä on kyseinen päivä. Pankeilla on olemassa 

omat maksuajonsa, joissa maksut veloitetaan tileiltä ja ne siirtyvät eteenpäin 

maksunsaajille. 

 

6.7.2 Pikamaksu 

Pikamaksupalvelu on käytettävissä Danske Bankin, Nordean, Osuuspankin, 

Handelsbankenin, Aktian, Paikallisosuuspankkien (POP Pankit), Säästöpank-

kien, S-pankin (S-Pankki ja Tapiola Pankki) ja Ålandsbankenin tileiltä. Pika-

maksut lähtevät maksuun käytännössä heti pankkipäivinä. Pikamaksua tehtä-

essä on hyvä muistaa, että se lähtee heti pankkiin eikä sitä ole sen jälkeen 

enää mahdollista muokata.  

 

6.7.3 Suora tilisiirto 

Maksettaessa suoralla tilisiirrolla voidaan tehdä maksuja ilman tositteita. Suo-

ra tilisiirto on kätevä niissä tilanteissa, kun rahaa siirretään yrityksen omien 

pankkitilien välillä. 

 

6.7.4 Maksuvirheet 

Joissakin ulkomaanmaksuissa vaaditaan maksunsaajan osoitetietoja. Jos 

pankilta saadussa virhepalautteessa on ilmoitettu, että maksun saajan osoite-

tiedot puuttuvat laskusta, tulee kyseinen lasku poistaa Maksuvirheet ja lähe-
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tysvirheet -näkymällä. Maksutapahtuma voidaan poistaa Poista maksutapah-

tuma -painikkeella. Uusi SEPA-maksu luodaan Maksaminen-näkymässä, jos-

sa maksutavaksi valitaan ulkomaanmaksu. Käyttäjä täyttää tämän jälkeen 

maksulle osoitetiedot. Valmis lasku laitetaan maksuun painamalla Maksa -

painiketta. 

  
Mikäli pankista tulee virheilmoitus ”Käytetyllä liiketunnuksella ei löydy voimas-

sa olevaa sopimusta”, on vastaanottajayrityksellä tallennettuna virheellinen 

liiketunnus pankkiyhteyksiin tai sopimusta pankin kanssa maksamisesta ei ole 

vielä tehty tai se on vielä käsittelyssä. Virheellinen maksutapahtuma tulee 

poistaa Poista maksutapahtuma -painikkeella. 

 

6.7.5 Maksun peruutus 

Lasku, jonka tilana on Odottaa siirtoa pankkiin, pystytään poistamaan paina-

malla peruuta maksutapahtuma painiketta. Mikäli laskulle jää vielä maksuta-

pahtumia, laskun tila muuttuu osittain maksetuksi. Jos halutaan peruuttaa las-

ku, jonka tila on jo Siirretty pankkiin, on ensimmäiseksi tärkeää tarkistaa, onko 

maksu pankissa hylätty vai vain viivästynyt. Käyttäjä voi poistaa laskun, joka 

on Siirretty pankkiin -tilassa painamalla poista maksutapahtuma -painiketta. 

Lasku, joka on tilassa Maksettu muualla voidaan poistaa painamalla Poista 

maksutapahtuma -painiketta. Jos laskulla on useita maksutapahtumia, voi-

daan laskulta valita poistettava maksutapahtuma.  
 

7 ASIAKKAIDEN TYYPILLISIMPIÄ KYSYMYKSIÄ 

Tässä luvussa on vastattu Procountorin sivuilta löytyviin asiakkaiden yleisim-

piin kysymyksiin. Tämän luvun sisältö on osa kirjoittamaani pikaohjetta. 

 

7.1 Pankkiyhteysvaltuutukset 

Yrityksen maksuliikenne palvelut saadaan yhdistettyä Procountoriin täyttämäl-

lä pankin pankkiyhteysvaltuutuslomake ja toimittamalla kyseinen lomake 

pankkiin. DNB:lla ja SEB:lla on olemassa Procountorin asiakkaita varten omat 

valtuutuslomakkeensa, jolloin tässä tapauksessa Procountorin asiakkaan tu-

lee olla itse yhteydessä pankkiin.  
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7.2 Miten toimitaan, kun tunnukset tai salasana on hukassa?  

Jos käyttäjältä on hukkunut henkilökohtainen salasana, käyttäjätunnus tai ker-

takäyttösalasana valitaan kirjautuessa vaihtoehto Ongelmia kirjautumisessa? 

Avautuvalla sivulla käyttäjä valitsee, mikä kirjautumistunnuksista on hukkunut.  

Kirjautumistunnusten automaattinen toimittaminen vaatii Procountorin hallinta- 

kohdassa, että omat tiedot ja asetukset on tallennettu sekä annettu sähköpos-

tiosoite on edelleen käytössä. Tämän lisäksi Procountor vaatii matkapuhelin-

numeron kansainvälisellä plusetuliitteellä. Jos sähköpostiosoite on päässyt 

vanhentumaan tai annettu matkapuhelinnumero ei ole enää käytössä, tulee 

tässä tilanteessa olla yhteydessä asiakaspalveluun. Tämän jälkeen asiakas-

palvelusta pystytään toimittamaan käyttäjälle uusi henkilökohtainen salasana, 

kertakäyttösalasana tai käyttäjätunnus.  

 
Käyttäjätunnus lukitaan siinä tilanteessa, kun käyttäjä on syöttänyt kirjautues-

saan käyttäjätiedot kuusi kertaa peräkkäin väärin. Käyttäjätunnus lukitaan täs-

sä tilanteessa viideksi minuutiksi, ennen kuin käyttäjä voi yrittää sisään kirjau-

tumista uudelleen. Jos käyttäjä syöttää tämän jälkeen vielä kirjautumistiedot 6 

kertaa peräkkäin väärin, käyttäjätunnus lukitaan väliaikaisesti 20 minuutiksi. 

Kolmannella kerralla, jos sama toistuu, lukitaan käyttäjätunnus kokonaan ja 

sen voi avata ainoastaan ottamalla yhteyttä Procountoriin.  

 
7.3 Ovatko maksut lähteneet jo pankkiin? 

Lasku, joka on tilassa Odottaa siirtoa pankkiin, odottaa seuraavaa maksuajoa, 

jotka ovat kello 5:00, 13:00 ja 16:00. Siirretty pankkiin -tilassa oleva lasku on 

jo ehtinyt siirtyä pankille. Tässä tilanteessa täytyy ottaa yhteyttä pankkiin, jos 

maksu halutaan peruuttaa. Tämän jälkeen maksumerkintä poistetaan järjes-

telmästä Maksaminen-sivun Poista maksutapahtuma -painikkeella.  

 

7.4 Miksi maksut eivät ole lähteneet? 

Pankki voi hylätä maksun, jos vastaanottajan tilinumero on virheellinen tai kat-

teen riittämättömyyden seurauksena. Näissä tilanteissa lasku jää tilaan Siirret-

ty pankkiin. Jos laskun maksupäivä on tulevaisuudessa, on laskun tila Odottaa 

siirtoa pankkiin. Lasku siirtyy siirretty pankkiin tilaan valittuna maksupäivänä 

kello 5 aamulla.  
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7.5 Miten saa hyväksytyn ostolaskun tilaan kesken?  

Jos ostolaskua pitää muokata hyväksymisen jälkeen, onnistuu se Tositteiden 

haun Tarkastaminen-painikkeella ostolaskun Tarkastaminen-näkymällä ja pai-

netaan Poikkeus > Palauta kesken. Jos Palauta kesken -painike ei ole näky-

mällä aktiivinen, on valittu tosite suljetulla kaudella tai seurantajaksolla, jolloin 

kyseinen kausi tulee avata kohdasta Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikaudet.  

 

7.6 Miksi tiliotteita ei näy ohjelmistossa? 

Jos tiliotteet eivät näy Procountorissa, on mahdollista, että niitä ei ole tullut. 

Syy voi olla myös siinä, että sopimusta tiliotteista ei olla tehty pankin kanssa. 

Procountor ei lue tyhjiä tiliotteita ilman tapahtumia. Jos ongelma ei selviä kan-

nattaa ottaa yhteyttä pankkiin asian selvittämiseksi. Procountor noutaa edelli-

sen pankkipäivän tiliotteet pankeista jokaisena arkiaamuna.  

 

7.7 Miksi viitemaksut eivät ole kohdistuneet myyntilaskuille? 

Jos viitemaksut eivät ole kohdistuneet myyntilaskuille, viite tai viitenumero on 

todennäköisesti merkattu virheellisesti. Tilanne pystytään korjaamaan Viite-

maksut -näkymällä siten, että kirjoitetaan oikea viitenumero Oikea viite -

kenttään ja painetaan Hyväksy -painiketta. Jos lasku on saapunut oikealla 

viitteellä, mutta se ei ole silti kohdistunut laskulle on lasku todennäköisesti 

Kesken -tilassa.  

 

7.8 Tulos ja tase eivät täsmää, miten toimitaan?  

Jos tulos ja tase eivät täsmää, selvitetään aluksi, missä kuukaudessa ero ta-

pahtuu. Tähän soveltuva työkalu löytyy Raportointi > Täsmäytystyökalut > Kir-

janpitotilien tarkistusraportti. Raportilta ovat nähtävissä tuloslaskelman ja ta-

seen saldot sekä mahdollinen erotus. Seuraavaksi kannattaa tarkistaa, johtui-

siko erotus arvonlisäverotuksesta. Tämä pystytään tarkistamaan esimerkiksi 

arvonlisäverolaskelmalla Hae muokatut tositteet -painikkeen kautta. Jos ar-

vonlisäverolaskelmalla on nähtävissä muokattuja tositteita, tarkoittaa se sitä, 

että laskelman teon jälkeen sinne on tehty vielä muutoksia arvonlisämerkintöi-
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hin ja erotus johtuu silloin tästä. Tilanne pystytään korjaamaan uudella arvon-

lisäverolaskelmalla, joka ottaa selvinneet muutokset mukaan laskelmaan.  

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämänkaltaiselle pikaohjeelle on tilausta sekä yritysten että tilitoimistojen ar-

jen helpottamiseksi. Varsinaista tutkimuskysymystä ei opinnäytetyössäni ollut, 

vaan tarkoituksenani oli kirjoittaa opinnäytetyönä pikaohje Procountorista APL 

Balance Oy:lle. Pikaohjeesta on hyötyä kaikille tilitoimistoille ja yrityksille, joilla 

on käytössään Procountor-taloushallintojärjestelmä. Opinnäytetyön alusta läh-

tien minulla on ollut tavoitteena vähentää aikaa, jonka tilitoimistoissa työsken-

televät henkilöt käyttävät asiakkaiden auttamiseen Procountorin käyttöjärjes-

telmään liittyvien ongelmien kanssa. En ole pystynyt tutkimaan, kuinka hyvin 

onnistuin tavoitteessani, koska pikaohjettani ei ole vielä julkaistu. Mielestäni 

opinnäytetyöni on hyödyllinen ja työelämälähtöinen, ja siitä on hyötyä usealle 

eri organisaatiolle. Jatkotutkimuksena olisi hyvä selvittää, onko oppaasta ollut 

hyötyä organisaatioille ja kuinka mahdollisista päivitetyistä versioista saataisiin 

entistä enemmän asiakasta palveleva. 

 

9 POHDINTA 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön luotettavuutta ja sovellettavuutta se-

kä opinnäyteprosessiani haasteineen. Lisäksi kerron opinnäytetyöni vaikutuk-

sista omaan ammattitaitooni. 

 

9.1 Opinnäytetyön luotettavuus ja sovellettavuus 

Opinnäytetyö on toteutettu hyvin pitkälti Procountorin laajaa opasta ja ohjevi-

deoita käyttäen. Opinnäytetyössä on lisäksi haastateltu Procountoria päivittäin 

käyttäviä henkilöitä ja yrityksien henkilökuntaa. Näin ollen voidaan katsoa se-

kä pikaohjeen sisällön että haastatteluissa saatujen tietojen olevan varsin luo-

tettavia.  

 

Tämän lisäksi olen vertaillut Procountoria Visma Netvisoriin. Tämä vertailu on 

nähdäkseni luotettavaan tietoon pohjautuvaa, koska olen käyttänyt useampaa 

eri lähdettä, joissa ollaan vertailtu näitä kahta taloushallinnon palveluja keske-

nään. Lisäksi vertailua edesauttoi se, että olen itse käyttänyt molempia palve-
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luita. Vertailtaessa näitä kahta palvelua toisiinsa en ole lähtenyt miettimään 

paremmuutta mielipiteiden kautta, vaan olen pyrkinyt keskittymään vertailta-

essa selkeisiin faktoihin ja hinnoittelueroihin. 

 

Opinnäytteenäni syntynyttä pikaohjetta voidaan käyttää kaikissa Suomen tili-

toimistoissa, joissa on käytössä Procountor-palvelu. Näin ollen opinnäytteeni 

on mielestäni laaja-alaisesti sovellettavissa. Pikaohjetta voitaisiin kehittää 

edelleen esimerkiksi lisäämällä video-ohjeita yleisimmistä toiminnallisuuksista. 

 

9.2 Opinnäytetyöprosessi 

Omat lähtökohtani muuttuivat radikaalisti opinnäytetyön alkuvaiheilla, koska 

jouduin liikenneonnettomuuteen Lahti – Helsinki -moottoritiellä 14.9.2018. Mi-

nulla todettiin Whiplash-vamma, joka on ollut erittäin kivulias. Olen joutunut 

käymään useissa kuvauksissa ja eri hoitajilla, joka on luonnollisesti vienyt mi-

nulta aikaa tehdä opinnäytetyötäni. Autoni joutui ketjukolarin seurauksena lu-

nastukseen, joka on myös vaikeuttanut asiaa, koska asun Nastolassa ja täältä 

on pitkä matka joka suuntaan. Olen kuitenkin saanut tehtyä opinnäytetyötäni 

aikataulun mukaisesti jaksottamalla työskentelyä ja työskentelemällä muuta-

man tunnin joka päivä. 

 

Olen onnistunut tekemään opinnäytetyötäni, joka päivä noin 2 tunnin verran. 

Olen tällä hetkellä kirjoittanut melkein kokonaan opinnäytetyöni rankimman 

vaiheen, jossa kirjoitan kyseisen pikaohjeen Procountorista. Tavoitteenani oli 

saada pikaohje kokonaan valmiiksi 25.11.2018 mennessä, jotta ehdin tarkis-

tamaan ja tarvittaessa lisäämään sinne uusia asioita. Pikaohjeen jälkeen tar-

koituksenani oli hoitaa haastattelut ja kirjoittaa niistä saadut tiedot opinnäyte-

työhöni. 

 

Tässä työssä jouduin miettimään todella tarkasti, kuinka neuvon lukijaa käyt-

tämään Procountoria mahdollisimman yksinkertaisesti. Opinnäytetyöstä on 

tullut ennalta ajattelemaani paljon työläämpi, mutta tästä on myös minulle it-

selleni paljon hyötyä. Opinnäytetyötäni on ollut myös erittäin mielenkiintoista 

toteuttaa, koska en ole aikaisemmin ollut tekemässä yhtä isoa projektia. 
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9.3 Haasteet 

Ensimmäinen haaste opinnäytetyötä tehdessäni oli sovittaa kuntoutuminen ja 

opinnäytetyön tekeminen keskenään. Tämä vaikeutti työtäni, koska en pysty-

nyt työskentelemään alkuun juuri tuntia tai kahta pidempään. Lisäksi jouduin 

käymään runsaasti fysioterapiassa, lukuisilla eri lääkäreillä ja Helsingissä ku-

vauksissa, joiden jälkeen olin alkuun niin väsynyt, että opinnäytetyön tekemi-

nen ei tullut kysymykseenkään.  

 

Toisena haasteena näkisin toimeksiantajani vaikean tavoittamisen ja yhteis-

työn haastavuuden. Minusta alkoi tuntumaan opinnäytetyöni edetessä, että en 

saa tukea toimeksiantajaltani enkä koulun puolelta opettajilta, jotka olivat kui-

tenkin kyselleet kaverini tehdessä opinnäytetyötään jatkuvasti sen etenemi-

sestä.  

 

Kolmantena haasteena näkisin haastattelujen mahduttamisen omaan ja Pro-

countoria käyttävän työntekijöiden kalentereihin. Haastattelut onnistuivat kui-

tenkin lopulta hyvin, tosin joissakin tilitoimistoissa asiakaspalvelu oli niin huo-

noa, että en halua työskennellä heidän toimipisteissään tulevaisuudessa. Toi-

saalta löysin haastatteluideni joukosta myös yhden helmen, jossa ehdotto-

masti haluaisin työskennellä. Tämä avasi silmiäni siihen, millaiseen työpaik-

kaan haluan valmistumiseni jälkeen hakea töihin ja millaiseen en.  

 

9.4 Opinnäytetyöprosessin vaikutus oman ammattitaitoni kehitty-
miseen 

Oman opinnäytetyön tekeminen tuntui alkuun todella isolta urakalta ja sitä se 

olikin, mutta onneksi suunnittelemalla ja jakamalla työtä osiin pystyin hahmot-

tamaan työn kokonaisuutta paremmin. Sain kirjoitettua alustavan version koko 

opinnäytetyöstäni tammikuun alussa ja minulle jäi tästä johtuen hyvin aikaa 

viimeistellä työtäni ennen sen lopullista julkaisua.  

 

Opinnäytetyö kasvatti omaa osaamistani Procountorin kanssa työskentelyssä, 

ja sain sen ansiosta myös lisää varmuutta omaan työskentelyyn Nature Esca-

pe Oy:ssä, jossa työskentelen talousvastaavana ensimmäistä vuotta. Olen 

myös saanut käytännössä opettaa Nature Escapen Oy:n toimitusjohtajalle 

Jesse Myllylälle Procountorin saloja samalla, kun olen tehnyt opinnäytetyötäni.  
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Kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheessa kiersin useissa tilitoimistoissa suoritta-

massa haastatteluita Procountorin käytöstä. Asiakaspalvelu näissä paikoissa 

erosikin hyvin paljon ja osissa paikoissa asiakaspalvelu oli jopa aliarvoista, 

mutta joukkoon mahtui myös helmiä, esimerkkinä voisi toimia EMU Oy:n Hel-

singin toimipiste, jossa asiakaspalvelu oli mielestäni kaikista kiertämistäni pai-

koista ehdottomasti parasta. Lisäksi EMU Oy:n ilmapiiri työntekijöiden kesken 

oli suorastaan mahtavaa, ja tulevaisuudessa voisin hyvin nähdä itseni hake-

massa heille töihin.  

 

Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä kohtasin muutamia ongelmia. Joissakin 

paikoissa haastatteluuni suhtauduttiin skeptisesti, koska olin tekemässä opin-

näytetyötä kilpailevalle tilitoimistolle.  

 

Opinnäytetyötäni tehdessä sain alalta uusia kontakteja, joita pystyn käyttä-

mään myöhemmin valmistumiseni jälkeen hyväksi. Tämän lisäksi sain uusia 

vinkkejä omaan työskentelyyni Nature Escape Oy:ssä ja yhteystietoja sellaisil-

le henkilöille, joilta pystyn tarvittaessa kysymään apua kaikenlaisiin kysymyk-

siini Procountoriin liittyen.  

 

Halusin toteuttaa valitsemani opinnäytetyöni, koska vastaavaa ei oltu tehty 

aikaisemmin. Työskentelen Procountorin parissa päivittäin. Pikaohjeesta on 

hyötyä sekä Procountorin käyttäjälle että tilitoimistoille. Näin myös selvästi, 

että tämän tyyppiselle opinnäytetyölle olisi tarvetta, joten halusin toteuttaa 

työelämän tarpeista lähtevän opinnäytetyön.  
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