
Aliprojektin luonti



Mikäli urakalle tulee lisätöitä, 
voidaan niitä seurata aliprojektien 
avulla. Tässä ohjeessa käymme 
läpi, miten projektille 
luodaan aliprojekteja ja miten 
niitä voidaan seurata.

1. Klikkaa ''Projektit''



2. Avaa haluttu projekti 
klikkaamalla sitä



3. Klikkaa ''Uusi aliprojekti''



4. Täytä aliprojektille halutut 
perustiedot

✓ Nimi

✓ Aloituspäivä

✓ Lopetuspäivä

✓ Myyntiarvio

✓ Kustannusarvio

✓ Tuntiarvio

✓ Viitteet

✓ Selite

✓ Kohde

✓ Asiakas jne.



5. Tallenna



Aliprojekti on nyt luotu.

Aliprojekti toimii samalla tavalla, 
kuin pääprojekti eli sille tulee 
luoda oma työ, johon työntekijät 
pääsevät kirjaamaan työtunnit, 
tarvikkeet ja johon ostolaskut 
voidaan kohdistaa.

Työn luominen ja liittäminen 
aliprojektille

1. Klikkaa ''Työt''



2. Klikkaa ''Uusi työ''



3. Täytä työlle perustiedot

✓ Asiakas

✓ Kohde

✓ Työtyyppi, joka tässä 
tilanteessa on lisätyö

✓ Työnjohtaja

✓ Aloituspäivämäärä

✓ Työn nimi

✓ Työn tilaaja jne.



4. Aliprojekti saadaan 
liitettyä työlle hakemalla Projekti-
kentästä haluttua aliprojektia 
sen numerolla tai nimellä. 
Klikkaa aliprojektia, jolloin se 
tallentuu työlle.



5. Klikkaa ''Tallenna''



Työ on nyt luotu ja liitetty 
aliprojektiin, jonka ansiosta 
työlle merkatut tunnit, tarvikkeet ja 
ostolaskut siirtyvät automaattisesti 
projektiseurantaan.



Aliprojektin seuranta

Aliprojektia voidaan seurata 
samalla tavalla kuin pääprojektia. 
Aliprojektin työlle lisätyt tunnit, 
tarvikkeet ja ostolaskut siirtyvät 
automaattisesti aliprojektille. 
Käymme nyt läpi, miten ja mistä 
seuranta voidaan toteuttaa.

1. Olemme lisäänneet työlle 5 h 
LVI-asennusta ja pudottaneet ne 
laskuriveiksi. Seuraavaksi 
menemme projektille. Klikkaa 
''Projektit''



2. Klikkaa haluttua projektia



3. Klikkaa ''Budjetti''



Budjettiosion yläosasta 
näet projektin ja 
aliprojektien kokonaisbudjetin. 
Nämä palkit päivittyvät sitä 
mukaan, kun projektien töille 
lisätään tarvikkeita, tunteja ja 
ostolaskuja.

Palkkeja on kolme:

✓ Urakka eli urakalta jo laskutetut
rivit

✓ Kustannukset eli tuoterivit, työt
ehtävät, 
sekä kohdistetut ostolaskurivit

✓ Työt eli työlle merkatut työtunn
it – perustunnit ja ylityöt.

Huom! Ylityöt on 
näkyvät palkissa punaisena, jotta 
ne erottaa helpommin 
normaaleista työtunneista.



Budjettiosion alaosasta löytyyproj-
ektit ja aliprojektit eriteltynä. 
Ylimpänä aina pääprojekti, jonka 
alta löytyy kaikki pääprojektin 
aliprojektit.



4. Voit tarkastella aliprojektia 
tarkemmin klikkaamalla rivin 
vasemmassa laidassa sijaitsevaa 
nuolta.



Tästä näet kyseisen aliprojektin:

✓ Urakan eli kyseiseltä 
työltä/aliprojektilta jo 
laskutetut rivit

✓ Kustannukset eli kyseisen 
aliprojektin työlle merkatut 
tarvikkeet, työtunnit ja sille 
kohdistetut ostolaskut

✓ Työt eli kyseiselle työlle 
merkatut perustunnit ja ylityöt. 

Huom! Ylityöt näkyvät palkissa 
punaisena.



5. Voit siirtyä tarkastelemaan ja 
muokkaamaan aliprojektia 
klikkaamalla ''Näytä projekti''.



Nyt olet pääprojektin 
aliprojektilla, josta pääset 
tarkastelemaan pelkästään 
kyseisen projektin budjettia, töitä, 
maksueriä, laskuja, ostolaskuja, 
muistioita ja tiedostoja.



Mikäli jäi kysyttävää, ota yhteyttä tukeemme suoraan ohjelmiston 
tukichatistä, soittamalla tai sähköpostilla!

010 3377 255

tuki@evelia.fi

evelia.fi


