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Tämä tutkielma käsittelee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vuonna 2016 tehdyn 

integraation haasteita ja vaikutuksia taloushallinnon prosesseissa. Tutkimuksessa ku-

vaillaan kohdeorganisaation taloushallinnon prosessit sekä kuinka integraatio on 

niissä käytännön tasolla toteutettu. Aihetta lähestytään uuden julkisjohtamisen käsit-

teen kautta, jolla selvennetään tarvetta integraation kaltaisiin uudistuksiin julkisella 

sektorilla sekä miten ideologia näkyy Suomessa. Teoria käsittelee edellä mainitun li-

säksi taloushallinnon prosesseja: millaisia tehtäviä eri osa-alueille sisältyy, mitkä tekijät 

vaikuttavat luotettavuuteen sekä sisäisen valvonnan merkitystä. 

 

Laadullinen tutkimus on toteutettu haastatteluin, jossa integraatioon olennaisesti liitty-

vien taloushallintoprosessien henkilöstö on vastannut avoimiin kysymyksiin. Integraa-

tion toteutus liikkeenluovutuksena on vaikuttanut paljon siihen, missä taloushallinnon 

prosesseissa suurimmat muutokset ja samalla haasteet ilmenevät. Integraatioon olen-

naisesti liittyvät haasteet ovat aineiston perusteella jaettu kolmen otsikon alle: aikatau-

lutukseen, toteutukseen sekä yhteistyöhön. Integraation yhteydessä on havaittu ole-

van niin sanotusti luonnollisia haasteita, jotka ovat entuudestaan tiedossa, jolloin niihin 

on voitu kiinnittää erityisesti huomiota. Mikäli taloushallinnon prosessien normaalissa 

läpiviennissä esiintyy poikkeuksellisia ongelmia ja pullonkauloja, nämä esiintyvät suu-

rella todennäköisyydellä myös muutostilanteessa.   
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This thesis covers the main challenges and impacts in financial management pro-

cesses at 2016 integration in South Karelia Social and Health Care District. In this 

thesis is described organization’s financial management processes and how the inte-

gration is executed in practice. Subject is approached from the New Public Manage-

ment point of view, which explains the need for changes like integrations in public 

health care and how this ideology shows in Finland. Theory deals with financial man-

agement processes: the tasks is in different sectors of processes, factors that affect in 

reliability as well as the meaning of compliance. 

 

Qualitative research is executed by interviews, where one of the key personnel in every 

financial management process has answered to open questions. Execution of integra-

tion as transfer of business has affected a lot where the biggest changes and chal-

lenges in processes appear. The key challenges in integration have been sorted under 

three categories: scheduling, execution and cooperation. In touch with the integration 

has discovered to be so called normal challenges, which are known beforehand so 

they have received special intention. If there are exceptional challenges in the financial 

management processes in normal conditions, these challenges will appear also in in-

tegration with high probability.  



   

 

ALKUSANAT 

 

Matka kohti valmista lopputyötä lähti liikkeelle vuoden 2015 kesällä, jolloin tiedustelin 

mahdollista lopputyön aihetta Liisa Mänttäriltä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspii-

ristä. Sain takaisin ehdotuksen lopputyöstä liittyen Imatran perusterveydenhuollon pal-

velujen integraatioon, johon tartuin enemmän kun mielellään. Käytännössä työ alkoi 

vuoden 2016 alussa, jolloin integraatio oli jo toteutunut. 

 

Suoraa aihetta integraatioon liittyen en sairaanhoitopiiristä saanut, vaan pääsin tarttu-

maan aiheeseen itseäni eniten kiinnostavasta näkökulmasta. Aiheen selkiytymisestä 

haluan kiittää ohjaajiani, joiden avulla sopiva lähestymistapa tutkittavaan aiheeseen 

lopulta löytyi. Tutkimuskohde muuttui matkan varrella täysin kun integraatiosta ja sen 

toteutuksesta sai enemmän tietoja –aiheanalyysi ja tutkimussuunnitelma on kirjoitettu 

aivan eri näkökulmasta. 

 

Itselleni haastavaa oli koota useasta pienestä osasta eheä kokonaisuus ja oikeastaan 

vasta viime kesänä itselleni tutkielman rakenne ja eri osien liittyminen toisiinsa kirkas-

tui. Tämän jälkeen työ edistyi isoin harppauksin kohti julkaisuhetkeä. Suuri kiitos kuu-

luu sairaanhoitopiiristä Liisa Mänttärille sekä Saimaan Talous ja Tieto Oy:n henkilös-

tölle erittäin sujuvasta yhteistyöstä ja nopeasta haastattelujen järjestymisestä. 

 

Erityinen kiitos kuuluu vanhemmilleni, jotka ovat aina kannustaneet kohti unelmia ja 

antaneet kaiken tukensa niiden tavoittelussa. 

 

 

Lappeenrannassa 12.10.2016 

 

Jenna Siimesjärvi  
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1 JOHDANTO 

 

Kun uusi kunta, kaupunki tai kuntayhtymä liitetään osaksi toimivaa sosiaali- ja tervey-

denhuollonpiiriä, tulee taloushallinnon prosessien toimivuudesta, luotettavuuden to-

dentamisesta sekä integraation aiheuttamista haasteista merkittävä kiinnostuksen-

kohde. Prosessien tulee olla entuudestaan toimivia ja niiden pohjalta tuotettuihin ra-

portteihin tulee voida luottaa, jotta integroiminen ei vaaranna olemassa olevien pro-

sessien toimintaa. Tässä Pro Gradu-tutkielmassa tutkitaan vuoden 2016 alusta voi-

maan astunutta yhdistymistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Imat-

ran kaupungin välillä. Jotta integraatioon liittyviä haasteita voidaan arvioida, tulee en-

sin selvittää taloushallinnon prosessien nykytila.   

 

1.1 Aihe ja tausta 

 

Julkisen sektorin palvelutuottajat ovat alituisen muutoksen ja uudelleenjärjestelyjen 

alla; palveluntarjoajilta vaaditaan entistä enemmän jatkuvaa tehokkuutta sekä parem-

paa laatua. Kasvavat trendit alalla ovat toimintojen hajauttaminen, erikoistuminen sekä 

ammattimaistuminen. (Ahlgren, 2014, 52) Imatran kaupungin päätös liittyä Eksoten 

täysjäseneksi on mainio esimerkki uudelleenjärjestelystä, jossa se luovuttaa liikkeen-

luovutuksena sosiaali- ja terveyspalveluiden peruspalvelut sairaanhoitopiirin hoidetta-

vaksi ja keskittyy itse muihin kunnallisiin palveluihin. Imatra hajauttaa terveyspalvelu-

jen toiminnon toiselle, jolloin Eksoten näkökulmasta heidän toimintansa sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen tuottajana erikoistuu entisestään, kun se ottaa hoitaakseen Imatran 

laajemman sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan. 

 

Integraation määritteleminen käsitteenä on hankalaa, sillä se on ajan kuluessa kerän-

nyt laajan määrän erilaisia merkityksiä. Integraatioiden laajuus ulottuu aina organisaa-

tion sisäisten yksiköiden läheisemmästä yhteistyöstä suurien sosiaali- ja terveysorga-

nisaatioiden muodostamiseen, joilla on laaja omien palvelujen tarjonta tai jotka ovat 

sopimuksin kasvattaneet palvelutarjontaansa. (Leutz, 1999, 77) Kohdeorganisaatiossa 

puhuttaessa integraatiosta tarkoitetaan liikkeenluovutuksena tapahtunutta yhdisty-

mistä, jossa työntekijät siirtyvät toisen organisaation palvelukseen. 
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Imatran kaupunki on tarjonnut asukkailleen perusterveydenhuoltoon liittyviä sosiaali- 

ja terveyspalveluja itsenäisesti ja ulkoistanut vuodesta 2009 lähtien erikoissairaanhoi-

don palvelutuotannon Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille, Eksotelle (Imatralainen, 

2015).  Vuonna 2014 aloitettu integraatioprosessi sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta 

hyväksyttiin vuoden 2015 syyskuussa Imatran kaupunginvaltuustossa. Ehdotuksen 

mukaan Imatran kaupungin perusterveydenhuollon palvelut sekä sosiaalipalvelut in-

tegroidaan osaksi Eksoten kanssa tehtyä perussopimusta, joka alun perin on kattanut 

vain erikoissairaanhoidon palvelut. (Heino, 2015a; Tilinpäätös 2014).  

 

Sosiaali- ja terveysalalla integraatiot muodostuvat yleensä yleisen yhteistyön jatkeena, 

mutta yhdentymisen tarpeen voi saada aikaan esimerkiksi yleistynyt käytäntö, talou-

dellinen tilanne tai hallinnolliset syyt (Axelsson & Axelsson, 2006, 79; Leutz, 1999, 78). 

Aiemmin itsenäisesti toimivia organisaatioita laajennetaan esimerkiksi sovittelemalla 

ja pyritään näin vahvistamaan omaa asemaa, tai täysin yritysjärjestelyjen ehdoin. 

(Axelsson & Axelsson, 2006, 79) Imatran kaupunki on ollut osittain Eksoten jäsenenä 

vuodesta 2009 lähtien, jolloin vuonna 2016 tapahtunut yhdistyminen on selkeästi jat-

koa aiempaan yhteistyöhön. 

 

Integraation suunniteltu aloitus on alun perin ollut 1.1.2017, mutta toteutusaikataulua 

on haluttu nopeuttaa. Yksi merkittävimmistä syistä on ollut halu poistaa työntekijöiden 

keskuudessa vellova epätietoisuus integraation toteutumisesta ja sen aiheuttamista 

mahdollisista muutoksista henkilöstöön: on haluttu antaa varmuus työpaikan säilymi-

sestä. Toteutusta päätettiin aikaistaa yhdellä vuodella, joten 1.1.2016 alkaen Imatran 

kaupungin asukkaat ovat saaneet käyttöönsä Eksoten tuottamat kokonaisvaltaiset ter-

veydenhuollon palvelut. (Uutisvuoksi, 2015) 
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Integraatio on toteutettu liikkeenluovutuksen tavoin, jolloin henkilöstö on siirtynyt van-

hoina työntekijöinä Eksotelle (Heino, 2015). Luovutettavan toiminnan osa-alue pysyy 

luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena, mutta siirtyy toisen työnantajan hoi-

dettavaksi (Henkilöstö). Samalla kun Imatran perussopimusta Eksoten kanssa muu-

tettiin vuoden 2016 alussa, tehtiin päätös taseen alijäämättömyydestä erikoissairaan-

hoidon osalta. Tästä johtuen Imatran kaupunki on joutunut maksamaan kertakorvauk-

sen vuosien 2010–2015 aikana tehdyistä kehittämistoimenpiteistä. (Tilinpäätös 2015, 

104) 

 

Aihetta voidaan pitää merkittävänä ja ajankohtaisena yhteiskunnallisella tasolla, sillä 

nykyisen hallituksen tavoitteena on perustaa Suomeen itsehallintoalueita, joissa jär-

jestetään itsenäisesti sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-uudistuksesta puhuttu sosiaali- 

ja terveyshuollon hallintomallin uudistaminen niputtaa toiminnassa olevia kuntien ja 

kuntayhtymien sekä sairaanhoitopiirien palveluita yhteen maakuntajaon perusteella. 

(Hallinto ja tehtävät). Esillä tulee olemaan yhteenliittymiä, jolloin tätä tutkielmaa voi-

daan hyödyntää integraation toteutuksen arvioinnissa. Tämä tutkielma selvittää kuinka 

integraatio on käytännössä toteutettu sekä minkälaisia haasteita eri taloushallinnon 

prosesseissa voidaan kohdata. Tässä tutkimuksessa arvioidaan haasteiden lisäksi 

prosessien luotettavuutta.  

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkittavana kohteena on julkisen hallinnon toimija, tarkemmin sosiaali- ja terveysalan 

organisaatio, mutta tutkimusta ja sen tuloksia voidaan soveltuvin osin hyödyntää missä 

tahansa yhteenliittymissä. Muun muassa integraation yhteydessä esiin tulleet ongel-

matilanteet ja mahdolliset pullonkaulat voivat olla relevanttia tietoa liike-elämässä. Tä-

män lisäksi tutkielmassa käsitellään taloushallinnon prosesseja yleisellä tasolla ja näi-

den läpivientiin liittyviä ongelmakohtia. Tarkoituksena on kuvata toimeksiantajan ulkoi-

sen ja sisäisen laskennan taloushallintoprosessit ja kuinka Imatralta siirtynyt peruster-

veydenhuollon palvelujen osuus on näihin 1.1.2016 yhdistetty. Pro Gradu-tutkielma to-

teutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa vuoden 2016 ai-

kana. 
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Tämän Pro gradun tavoitteena on tutkia Eksoten näkökulmasta kuinka Imatran kau-

pungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraatio toteutetaan eri taloushallin-

non osa-alueilla ja tämän aiheuttamia haasteita ja vaikutusta luotettavuuteen. Toimek-

siantajan materiaalien pohjalta sekä haastatteluin on koottu kohdeorganisaation ta-

loushallinnon prosessit yleisellä tasolla sekä niihin liittyviä käytännön ongelmia. Pro-

sessikuvausten jälkeen on käsitelty integraation vaikutukset käytännön tasolla ja mil-

laisia haasteita integraatio aiheuttaa. Lopuksi arvioidaan voidaanko prosessien poh-

jalta muodostettuja raportteja pitää luotettavina.  

 

Kun tavoitteena on kuvata integraatioprosessia kokonaisvaltaisesti taloushallinnon nä-

kökulmasta, voidaan tutkimuskysymyksenä pitää sitä 

1 Mitkä ovat integraation keskeiset haasteet? 

 

Tutkimuskysymystä täsmennetään lisäksi seuraavilla alakysymyksillä: 

2 Miten integraatio on käytännössä toteutettu eri taloushallinnon prosesseissa  

3 Kuinka integraatio vaikuttaa prosessien luotettavuuteen? 

 

Pohjaa tutkimuskysymyksille ja taloushallinnon prosesseille yleisesti haetaan teoreet-

tisessa osiossa. Teoria käsittelee syitä integraation taustalla ja esittelee tarkemmin tu-

levaa sosiaali- ja terveysalan maakuntauudistusta. Tutkimuskysymyksien pohjalle on 

kerätty tietoa taloushallinnon prosesseista sekä niihin liittyvistä vastuista ja tehtävistä. 

Itse tutkimuskysymyksiin saadaan vastaukset empiirisen osion haastattelujen ja koh-

deorganisaation toimittamia materiaalien pohjalta. Luotettavuuden osalta teoriassa kä-

sitellään tekijöitä, jotka luotettavuuteen vaikuttavat ja millaisilla työkaluilla luotetta-

vuutta tarkkaillaan.  
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

 

Tutkimuskohteena on integraatio, joka toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon konteks-

tissa. Tällöin ylätason tutkimusmetodiksi valikoituu ilmiöiden tulkintaan perustuva laa-

dullinen tutkimus eli kvalitatiivinen tutkimus (Bell & Bryman, 2011, 386). Kun tutkielman 

empiirinen osuus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, tutkimuskysymyksessä vas-

tataan usein esimerkiksi kysymyksiin ”miten”, ”kuinka” tai ”miksi”. Tarkoituksena on 

pureutua tutkittavaan ilmiöön riittävän syvällisesti, jolloin yksityiskohtaisempi tutkimus-

metodi on laadullinen yksittäinen tapaustutkimus (Metsämuuronen, 2001,18).  

 

Tapaustutkimus on yksi laadullisen tutkimuksen alalajeista ja tutkimusmenetelmää tar-

kemmin määrittelevä käsite. Tapaustutkimuksesta voidaan puhua myös case-tutki-

muksena, jossa tarkoituksena on tutkia enintään muutamaa tarkoituksella valittua ta-

pausta eli casea. (Koskinen et. al, 2005, 154) Tässä tapauksessa tutkitaan integraation 

ilmiötä ja sen vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan toimijan prosesseihin. Tapaustutki-

muksesta huolimatta ilmiö voidaan yleistää myös muihin julkisen sektorin terveyspal-

veluja tuottaviin kuntayhtymiin ja sairaanhoitopiireihin. 

 

Tutkimusaineisto koostuu useista eri lähteistä kerätystä materiaalista. Pääpaino tutki-

musaineiston keräämisessä on haastatteluissa, mutta näiden lisäksi aineiston koostuu 

Eksoten taloustiimin keräämästä datasta ja toiminnan yleisestä ohjeistuksesta sekä 

osakkuusyhtiön, Saimaan Talous ja Tieto Oy:n (Saita), prosessimateriaaleista (Liite 2). 

Aineisto pitää sisällään muun muassa erilaisia oppaita ja prosesseihin liittyviä kuvauk-

sia, taloudellisia tietoja, päätöksentekoa eri toimijoiden välillä sekä sähköpostikirjeen-

vaihtoa.  

 

Edellä mainittu haastatteluja täydentävä aineisto on sekundaariaineistoa eli jonkun toi-

sen keräämää tietoa. Tällä luodaan tutkimukselle pohja, jota täydennetään primaariai-

neistolla; itse kerätyllä ja havainnoidulla materiaalilla eli tässä tutkimuksessa haastat-

teluin. (Hirsijärvi et. al., 2010, 186). Kun tutkielman aineisto perustuu useisiin eri tavalla 

kerättyihin tietoihin, puhutaan aineistojen yhdistelemisestä nimellä aineistotriangulaa-

tio. Tällöin ongelma eli tutkimuskysymys pyritään ratkaisemaan useilla erilaisilla tutki-

musaineistoilla. (Hirsjärvi et. al., 2010, 233) 
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Tulen haastattelemaan Eksoten taloushallinnossa integraatioprojektin parissa työs-

kentelevää päävastuullista henkilöä sekä Saimaan Talous ja Tieto Oy:stä eri talous-

hallinnon osa-alueiden henkilöstöä. Haastattelut toteutetaan erikseen sovittuina, pai-

kan päällä toteutettavina haastatteluina. Lisäksi tutkimukseen liittyvää tiedonantoa tu-

lee projektiin perehtymisen yhteydessä sekä tarvittaessa sähköpostikirjeenvaihtona.  

 

Haastattelujen tarkoituksena on antaa olemassa olevaan aineistoon tarvittavia lisätie-

toja. Esimerkiksi taloushallinnon prosesseihin liittyvät materiaalit eivät ole olleet ajan 

tasalla, jolloin haastattelujen yhteydessä nämä käydään henkilöstön kanssa läpi. 

Haastattelut noudattavat samaa runkoa, joka koostuu kahdeksasta avoimesta kysy-

myksestä (Liite 1). Eksoten omassa taloustiimissä työskentelevä henkilö vastaa sisäi-

sen laskentatoimen toteuttamisesta ja Saimaan Talous ja Tieto Oy ulkoisen laskennan 

osa-alueesta.  

 

Tutkittava aihe vaatii haastateltavan vastauksiin reagoimista ja haastattelutilanteessa 

lisäkysymyksien esittämistä. Näin ollen liian tarkkaa haastattelulomaketta ei ole miele-

kästä tehdä. Haastattelut ovat puolistrukturoituja, joissa käsitellään kahta eri näkökul-

maa: taloushallinnon prosesseja yleisesti sekä integraation vaikutuksia prosessiin. Ky-

symykset noudattelevat samaa järjestystä ja ne esitetään kaikille haastateltaville sa-

malla tavalla. (Hirsjärvi et. al., 2010, 208). 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielma käsittelee ulkoisen ja sisäisen laskennan taloushallinnon prosesseja, mutta 

näihin liittyvää oppikirjamaista teoriaa on haluttu välttää. Tutkimuksen teoreettinen vii-

tekehys (Kuvio 1) koostuu uuden julkisen johtamisen (new public management) kon-

septista. Uutta julkisjohtamista pyritään selittämään mahdollisimman laajasti tuoden 

esiin erilaisia työkaluja ajatusmallin toteuttamiseen ja ideologian saamaan mahdollista 

kritiikkiä. Uusi julkisjohtaminen on käsitteenä merkittävä integraatioiden selittäjä julki-

sella sektorilla, joten ideologian esittely auttaa ymmärtämään paremmin syitä miksi 

muun muassa kohdeorganisaatiossa on toteutettu integraatioita nyt ja aikaisemmin.  
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Uuden julkisjohtamisen ideologiaan perustuva esimerkkitapaus on otettu Suomesta ja 

tämä liittyy vahvasti samaan kontekstiin tutkittavan aiheen kanssa. Esimerkki on ideo-

logian toteutuksesta varmasti Suomen mittakaavassa laajin, kun käytännössä koko 

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sektori tullaan muuttamaan kokonaisuudes-

saan. Edellä mainittujen lisäksi ensimmäisessä osassa teoriaa on otettu esiin taloudel-

lisen näkökulman merkitys muutoksissa.  

 

Toisessa osassa teoriaa taloushallintoon liittyviä prosesseja on esitelty yleisellä tasolla 

eli mitä tarkoitetaan sisäisellä ja ulkoisella laskentatoimella ja millaisia taloushallinnon 

tehtäviä nämä pitävät sisällään. Viitaten ensimmäisessä luvussa olevaan talouden 

merkitykseen muutostilanteissa, tässä luvussa käsitellään lisäksi taloudellisten proses-

sien luotettavuutta, sen arviointia ja miten valvonnalla pyritään parantamaan luotetta-

vuutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

New Public 
Management

Julkisen sektorin 
integraatio

Luotettava 
raportointi

Taloushallinnon 
prosessit

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Pro gradu-tutkimus koostuu viidestä pääluvusta (Kuvio 2). Johdantokappale jakautuu 

viiteen eri alalukuun, joista ensimmäinen esittelee tutkittavan aiheen yleisesti sekä pe-

rehdyttää lukijan aiheen taustoihin. Neljässä seuraavassa alaluvussa esitellään tutki-

mukseen liittyvät muut taustatiedot: tutkimuskysymykset, tavoitteet, rajaukset, tutki-

muksen toteuttamiseen käytetty metodologia, teoreettinen viitekehys sekä tutkielman 

rakenne.  

 

Teoriaosuus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa teoriasta käsittelee uutta jul-

kisjohtamista (new public management, NPM), joka pohjustaa yleisesti integraation to-

teutusta ja miksi tällaiset toimintamallit ovat jatkuvassa kasvussa. Samassa luvussa 

esitellään uuden julkisjohtamisen esimerkkitapaus Suomesta, jolla pyritään selittä-

mään kohdeorganisaatiossa tehtyjä ratkaisuja ja mitä integraatiot julkisella sektorilla 

tulevat tulevaisuudessa olemaan. Esimerkkitapaus kuvaa uuden julkishallinnon toteut-

tamista sekä taloudellisen näkökulman merkitystä integraatioiden toteutuksessa.  

 

Toisessa osassa teoriaa käsitellään taloushallinnon prosesseja yleisesti. Tämä luku 

esittelee taloushallinnon prosessien jakautumista sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen 

tehtäviin ja niiden merkitystä organisaation toimivuuden kannalta. Taloushallinnon pro-

sesseista siirrytään niiden luotettavuuden arviointiin, jossa käsitellään erilaisten teki-

jöiden vaikutusta luotettavuuteen sekä miten luotettavuutta on pyritty määrätietoisesti 

parantamaan. Tämä luku pohjustaa empiriassa käsiteltäviä aiheita. 

 

Empiria-osuudessa kuvataan toimeksiantajan taloushallintoprosesseja sekä sitä, mi-

ten Imatran kaupungilta siirtyneet toiminnot ovat otettu osaksi näitä prosesseja. Eri 

osa-alueiden taloushallintoprosessi kuvaillaan sanallisesti sekä esitetään kuvioin. Lu-

vussa käydään läpi prosessien yleistä toimivuutta organisaatiossa sekä niihin liittyviä 

käytännön ongelmia. Tämän jälkeen on kuvailtu integraation vaikutuksia taloushallin-

non prosesseihin, sen käytännön toteutusta sekä ongelmakohtia.  
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Omana alalukuna vastataan tutkimuksessa esitettyyn pääkysymykseen integraation 

keskeisistä haasteista, jotka perustuvat haastatteluin kerättyyn aineistoon. Prosessien 

luotettavuutta on arvioitu omana alalukuna, joka keskustelee teoriaosuuden kanssa. 

Johtopäätökset ja yhteenveto nivoo yhteen koko tutkimuksen sisällön ja vastaa tiivis-

tetysti aiemmin esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Kuvio 2. Tutkielman rakenne 

 

  

Teoria

Taloushallinnon prosessit ja 

integraatio

Johtopäätökset ja yhteenveto

Empiria

Johdanto

Uusi julkisjohtaminen

Prosessien luotettavuus
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2 KOHTI TEHOKKAAMPAA JULKISHALLINTOA 

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin integraatiota tarkastellaan uuden julkisen joh-

tamisen (New Public Management, NPM) käsitteen kautta. Ideologia uudesta julki-

sesta johtamisesta tarjoaa selityksen sille, miksi julkisen sektorin toiminnassa toteute-

taan nykyisin muun muassa integraatioita ja millaisia etuja tällaisilla rakenteellisilla 

muutoksilla haetaan. Kuten jo johdannossa on todettu, julkiseen sektoriin kohdistetaan 

yhä enenevässä määrin muutospainetta kohti tehokkaampaa toimintamallia.  

 

2.1 New Public Management 

 

Käsitteenä New Public Managementilla eli uudella julkisjohtamisella tarkoitetaan ra-

kenteellisia työvälineitä, joilla muun muassa luodaan yrittäjähenkisyyttä julkisen sekto-

rin palveluntarjoajille, hyödynnetään erilaisia laskentatekniikoita mitattaessa palvelujen 

käyttämistä sekä arvioidaan tuotettujen palvelujen arvoa myöhemmin erilaisissa toi-

mintaa sääntelevissä organisaatioissa. (Lee, 2012, 192). Se on kokoelma ajatuksia ja 

toimintatapoja, joita pyritään tuomaan yksityiseltä sektorilta julkisen puolen käyttöön. 

Käytännössä uuden julkisen johtamisen mukaisia työkaluja ovat esimerkiksi erilaiset 

laadun ja tyytyväisyyden mittaukset, kustannusten kontrollointi sekä johtoportaan ha-

jauttaminen. (Skålén, 2004, 251).  

 

Uuden julkisen johtamisen ajattelumallin tarkoituksena on korostaa ja edesauttaa toi-

minnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Näihin tavoitteisiin pyritään painottamalla yritys-

maailmassa vallitsevia arvoja ja tuomalla yrityshenkisyyttä julkisen sektorin muodolli-

seen toimintaan mukaan. (Skålén, 2004, 251). Uutta julkisjohtamista voidaan lähestyä 

erilaisten hallinnon ongelmien kautta, joiden perusteella on hahmoteltu neljä erilaista 

toimintamallia ideologian toteuttamiseen: tehokkuutta painottava, työvoiman vähentä-

minen ja hajauttaminen, täydellisyyden tavoittelu sekä julkinen palvelusuuntautunei-

suus. (Flynn, 2002, 57)  
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Johtamisen näkökulmasta yksityinen ja julkinen sektori eivät juuri poikkea toisistaan, 

jolloin organisaatioita voidaan johtaa samalla tavalla. Siksi tyypillistä uudelle julkisjoh-

tamiselle ovat yksityissektorilta omaksutut johtamiskäytännöt, kuten strateginen suun-

nittelu. Uuden julkisjohtamisen ajattelumallin myötä on siirrytty muun muassa yhä 

enemmän rahallisiin kannustimiin. (Hoque & Moll, 2001, 304–305) Kannustimilla pyri-

tään aktivoimaan päätöksentekijöitä kohti tehokkaampaa toimintaa sekä kiinnostu-

maan toteutuneen tuloksen seurannasta. 

 

Prosessien näkökulmasta yleisestä prosessien vastuullisuudesta on haluttu siirtyä 

kohti tuloksen vastuullisuuteen sekä tehdä selvä ero kaupallisen ja ei-kaupallisen liike-

toiminnan välillä. Painotus on entistä enemmän taloudellisessa raportoinnissa ja sen 

prosessien tarkkailussa. Liiketoimintaa pyritään tehostamaan lyhytaikaisilla työsopi-

muksilla, jolloin voidaan nopeasti sopeuttaa työvoimaresursseja vastaamaan yhtiön 

tarpeita. Prosessien tarkkailulla ja työvoiman sopeuttamisella saadaan aikaan kustan-

nussäästöjä, jolloin toiminta saadaan tehokkaaksi. (Hoque & Moll, 2001, 304–305) 

 

Uusi julkinen johtaminen kannustaa julkista sektoria kehittymään, joka voidaan toteut-

taa markkinatalouden käyttäytymismallien pohjalta. Toimintaa kehittäviä toimenpiteitä 

ovat esimerkiksi luopuminen virkaorientoituneisuudesta ja byrokraattisuudesta. (De 

Vries & Nemec, 2013, 6). Ajattelumallille ominaisia toimintatapoja ovat muun muassa 

käytännönläheinen johtaminen, suoritusten mittaaminen, tuotoksiin ja kontrolleihin pa-

nostaminen, julkisen sektorin kilpailun purkaminen sekä yksityisen sektorin johtamis-

tyylien kopioiminen. (Hood, 1991, 4-5) 

 

Tutkijat ovat löytäneet uudelle julkisjohtamiselle leimallisia piirteitä, joilla käsitettä osit-

tain selitetään. Gaebler ja Osborne ovat vuonna 1992 määritelleet käsitteelle kymme-

nen periaatetta yrittäessään kehittää Yhdysvaltojen hallintoa toimimaan tehokkaam-

min pienemmillä kustannuksilla. De Vries ja Nemec ovat tiivistäneet vuoden 2013 tut-

kimuksessaan Osbornen ja Gaeblerin esittelemät periaatteet. Periaatteista ensimmäi-

senä on hallinnon katalyyttisyys eli toiminta on enemmän ohjaavaa kun virran mukana 

kulkevaa. Uutta julkista johtamista noudattava toimija on kymmenen periaatteen mu-
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kaan lisäksi yhteisöomisteinen, kilpailullinen palvelunjakelija, tehtävä- ja tulosorientoi-

tunut, asiakasvetoinen, yritteliäs, ennakoiva, toiminnoiltaan hajautettu sekä markki-

naorientoitunut. (De Vries & Nemec, 2013, 6).  

 

Periaatteet ovat yhdistelmä piirteitä sekä markkina- että julkistaloudesta valikoiden mo-

lempien sektorien hyviä ominaisuuksia yhteen. Kaikkien kymmenen periaatteen yh-

denaikainen toteutuminen vaikuttaa mahdottomalta, sillä periaatteet ovat osittain toisi-

aan poissulkevia. Täytyy kuitenkin muistaa, että julkinen sektori ei jo käytännöllisistä 

syistä pysty toimimaan samalla tavoin kuin yksityinen sektori. Kuten De Vries ja Nemec 

ovat tutkimuksessaan todenneet: ”julkinen sektori tulee vääjäämättä suoriutumaan 

markkinasektoria huonommin”.    

 

Uuden julkisjohtamisen ajatusta tulee ehdottomasti hyödyntää julkisella sektorilla, 

mutta vain niiltä osin kun se on toiminnan kannalta järkevää ja taloudellisesti kannat-

tavaa. Esimerkiksi massiiviset investoinnit ja muutokset julkishallinnon toiminnassa 

kohti yksityissektoria vaikuttavat kestämättömiltä. Samalaista ajatuksia tuovat esiin uu-

den julkisjohtamisen ympärillä pyörivä kirjallisuus, jossa muutosta kohti tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta kannustetaan syiden ollessa käytännöllisiä ja järkeviä (Connolly & 

Hyndman, 2011, 37).  

 

Uuteen julkiseen johtamiseen on vahvasti sidoksissa sekä sosiaalinen että taloudelli-

nen näkökulma. Tämän tutkimuksen kannalta talouteen liittyvät näkökannat ovat oleel-

lisempia, sillä painopiste on integraation taloudellisessa toteutuksessa. Johdannossa 

uuteen julkisjohtamiseen liittyviä sosiaalisia ongelmakohtia on hieman sivuttu, sillä 

työntekijöiden keskuudessa on ollut ennen integraatiopäätöksen virallistamista epä-

varmuutta ja huhuja. Juorujen on todettu kukoistavan erityisesti silloin kun laskenta-

toimi ja taloudelliset aspektit ovat rajoitetusti mukana muutoksessa. (Lee, 2012, 200). 
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Ei ole epäilystäkään mitä uusi julkisjohtaminen on, vaan kritiikki kohdistuu lähinnä ajat-

telumallin avainkohtiin ja toteuttamistapoihin. Uutta julkista johtamista on kritisoitu 

muun muassa suoritusten mittaamisen epätarkkuudesta sekä kyvystä tarjota johtami-

seen vaadittavia kannustimia. Kuten kaikki muu, myös uusi julkisjohtaminen kehittyy 

ja jalostuu koko ajan sekä vanhat ongelmakohdat väistyvät uusien tieltä. (Lapsley, 

2008, 93)  

 

Ideologia toistaa hallinto-organisaatioiden tavoitteena jo pitkään ollutta asiakaslähei-

sempää palvelutuotantoa: tehokasta ja vaikuttavaa asioiden hoitamista. Ideologia on 

tuonut mukanaan uusia käsitteitä julkishallintoon, kuten konsernikäsite sekä kansalai-

sen ajatteleminen asiakkaana. (Ryynänen, 2012, 84) Ryynänen toteaa näiden olevan 

julkishallinnossa käyttökelvottomia sekä epärealistisia. Etelä-Karjalassa sairaanhoito-

piiri muodostaa pienen konsernin, jossa sillä on kaksi tytäryhtiötä sekä muutamia osak-

kuusyhtiöitä (Tilinpäätös 2015, 75).  

 

2.2 Sosiaali- ja terveysalan maakuntauudistus 

 

Uusi julkisjohtaminen on lähtöisin 80-luvun taitteesta, jolloin ryhdyttiin etsimään keinoja 

parantaa hallintoa ja julkishallinnon toimintatapoja (Groot & Tjerk, 2008, 2).  Siitä läh-

tien ajatus uudesta julkisjohtamisesta on ollut hallitseva ideologia julkisessa hallin-

nossa, niin teoriassa kun käytännössä (Levy, 2010, 234). Ideologian pohjalla olevien 

neo-liberaalisten ajatusten mukaan julkinen sektori toimii paremmin yksityistämällä toi-

mintaansa tai muuttamalla omaa toimintaa yksityissektorin toiminnan mukaiseksi, jol-

loin työvoiman ja virkamiehien määrä vähenee (Brinkerhoff, 2008, 986). Leimallisesti 

julkiseen sektoriin kohdistetut uudistukset ovat kautta aikain olleet tehokkuutta ja tu-

loksellisuutta liputtavia johtamisuudistuksia, kuten uusi julkisjohtaminen (Ryynänen, 

2012, 79).  
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Suomessa merkittävä ajatusmalliin pohjautuva järjestely on vuonna 2016 uutta virtaa 

saanut sosiaali- ja terveysalan maakuntauudistuksen kehittely, jonka tuleva toteutus 

noudattelee hyvin paljon uuden julkisjohtamisen käsitteen mukaista sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen muokkaamista. Ajattelumallia noudattelevia julkisen sektorin muutok-

sia on Suomessa tapahtunut aiemmin paikallisesti, mutta alueuudistuksen tavoitteena 

on toteuttaa koko Suomen kattava uudistus julkisen sektorin toiminnassa. 

 

Uudistuksen perimmäinen ajatus on muodostaa Suomeen maakuntia, joiden tehtä-

vänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä sekä tähän liittyvistä 

muista tehtävistä koko alueellaan. Tällä siirretään palvelujen järjestämisen vastuu pois 

kunnilta ja kuntayhtymiltä, jotka eivät jatkossa saa olla palvelujen tuottajina. On maa-

kunnan itsensä päätettävissä järjestääkö se palvelun itse vai ulkoistaako se koko ter-

veydenhuoltopalvelujen tuotannon yksityiselle tai kolmannelle sektorille. (Hallinto ja 

tehtävät). Käytännössä maakuntien muodostaminen tapahtuu integroimalla alueella 

toimivia palveluntuottajia yhden hallinnon alaisuuteen, joissa henkilöstö siirtyy Eksote-

Imatra-integraation tapaan liikkeenluovutuksella maakunnan palvelukseen. (Tiivis-

telmä lakiluonnoksista).  

 

Julkisen sektorin muutokset voivat olla joko organisaation sisäisiä tai ulkoisia. Integ-

raatio on yksi tapa toteuttaa uutta julkisjohtamista ja sillä on vaikutuksia sekä sisäisesti 

että ulkoisesti. Alueuudistukseen liittyvien sosiaali- ja terveysalalla integraatioiden tar-

koituksena on kaikkien palvelujen saanti yhden johdon alaisuudesta (Integraatio). Tällä 

pyritään keventämään hallintokuormaa sekä vähentämään töiden päällekkäisyyttä lä-

hialueilla. Asiakkaille integraatio näyttäytyy kustannustehokkaana, vaikuttavana ja yh-

denvertaisena palvelutarjontana, jossa tieto kulkee sujuvasti eri toimijoiden kesken (In-

tegraatio). 
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Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on ollut jo pitkään integraatioiden edelle kävijä.  

Sairaanhoitopiiri on perustettu vuonna 2009 (Hallintosääntö) yhdistäen lähikuntien so-

siaali- ja terveyspalvelut yhden hallinnon alaisuuteen ja on sen jälkeen laajentanut toi-

mialuettaan integraatioin. Toiminta integraatioiden toteuttajana ja edelläkävijänä on 

huomioitu sosiaali- ja terveysalan maakuntauudistuksen valmisteluryhmissä, joissa toi-

mii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin henkilöstöä asiantuntijoina (Valmisteluryh-

mät).   

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin on määrä säilyä sote-uudistuksen tullessa voi-

maan vuoden 2019 alussa. Alkuperäinen suunnitelma vain 15:stä sote-alueesta 18:sa 

maakunnassa olisi tarkoittanut Eksoten järjestäytymistä jonkun toisen, suuremman 

sote-alueen kanssa. Tästä mallista hallitus on joutunut luopumaan siinä ilmenneiden 

perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Sote-uudistuksen käytännön toteutuksesta odote-

taan edelleen tietoa mahdollisesta yhtiöittämisvaatimuksesta, jolla pyritään lisäämään 

asukkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhtiöittäminen tarkoittaisi 

Eksoten kannalta lukuisia eri yhtiöitä, jolloin nykyisillä integraatioilla saavutetut hyödyt 

menetettäisiin. (Salovaara, 2016) 

 

2.3 Taloudellisen tiedon merkitys uudistuksissa 

 

Kuten aiemmin on todettu, uudella julkisella johtamisella on sekä sosiaalinen että ta-

loudellinen puoli. Julkisen sektorin käyttöön on vähitellen tullut erilaisia laskenta- ja 

mittaustekniikoita, kuten resurssien hallinta ja suoritusindikaattoreita, joita yksityisellä 

puolella on käytetty jo pidempään. (Jackson & Lapsley, 2003, 363). Laskentatoimella 

on keskeinen asema uuden julkisen johtamisen mukaisia muutoksia toteuttavissa or-

ganisaatioissa, vaikka kritiikkiä on tullut muun muassa mittareiden toimivuudesta sekä 

tarpeettomien mittareiden ylläpitämisestä sääntöjen ja tavan vuoksi (Jackson & 

Lapsley, 2003, 359; Lee, 2012, 194).  
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Laskentatoimea pidetään neutraalinen ja luotettavana, jolloin sen puuttuminen muu-

tostilanteissa aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, kuten moraalista paniikkia ja huhupuheita 

eri ryhmien keskuudessa (Lee, 2012, 194). Koska laskentatoimella ja taloudellisella 

näkökulmalla yleensä on suuri vaikutus muutostilanteissa, on ensiarvoisen tärkeää, 

että organisaation taloudelliset prosessit toimivat sujuvasti ja niiden pohjalta tuotettui-

hin raportteihin voidaan luottaa. Tällä on tietysti vaikutusta sosiaalisten ongelmien li-

säksi siihen, onko muutoksen toteuttaminen aidosti taloudellisesti kannattavaa. 

 

Organisaatioiden toiminnan luotettavuutta ja vastuullisuutta peilataan pääasiassa ta-

loudellisen näkökulman kautta. Laskentatoimen luotettavuus kumpuaa kirjanpidosta, 

taloushallinnon dokumenteista ja raporteista, sillä ne tarjoavat niitä tutkivalle runsaasti 

tietoa. Jopa julkiselle sektorille luodut kansainväliset kirjanpitostandardit pitävät vas-

tuullisesti tuotettua raportointia yhtenä laskentatoimen päätehtävistä. (Monfardini, 

2010, 632). 

 

Uuden julkisjohtamisen myötä tulleet muutokset laskentatoimessa ovat muuttaneet 

laskentatoimen perinteistä roolia kohti toimintatapaa, jossa keskitytään vastuullisuu-

den toteutumiseen sekä resurssien tehokkaaseen kohdistamiseen. Näin ollen keskit-

tyminen kohdistuu enemmän suorituksiin ja niiden mittaamiseen, tehokkuuteen, kus-

tannussäästöihin ja tuottavuuteen. Edellä mainitut muutokset laskentatoimen roolissa 

ovat vaatineet muun muassa siirtymisen suoriteperusteiseen kirjanpitoon ja budjetoin-

tiprosessin suunnitteluun. (Hoque, 2001, 318)  
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3 LUOTETTAVAT TALOUSHALLINNON PROSESSIT 

 

Arvioitaessa raporttien luotettavuutta, täytyy porautua niiden taustalla oleviin talous-

hallinnon prosesseihin. Tässä luvussa käsitellään taloushallinnon sisäisiä ja ulkoisia 

prosesseja yleisesti sekä prosessien luotettavuuden arviointia. Luotettavuus perustuu 

useisiin eri tekijöihin prosessien eri vaiheissa. Prosessien yleisen toimivuuden lisäksi 

luottamusta on pyritty parantamaan valvonnalla, joka organisaatiossa jakautuu talous-

hallinnon prosessien tapaan sisäisiin ja ulkoisiin tehtäviin. 

 

3.1 Taloushallinnon prosessit 

 

Taloushallinnon prosessit tuottavat määrällistä tietoa organisaation liiketaloudellisesta 

kokonaisuudesta. Informaatio on luonnostaa taloudellista, sisältäen paljon numeerista 

dataa, ja sen tarkoituksena on tarjota hyödyllistä tietoa liiketoimintaan liittyvän päätök-

senteon tueksi. Julkistaloudelliset toimijat käyttävät laskentatoimen tuottamaa infor-

maatiota liiketoiminnan sääntelyyn sekä verojen määrittelyyn kaupungeissa, kunnissa 

ja kuntayhtymissä. (Pyle & White, 1975, 1) Sairaanhoitopiirissä taloudellinen informaa-

tio ohjaa toimintaan liittyvää päätöksentekoa. 

 

Kirjanpidon, tai ennemmin laskentatoimen, määrittely vaihtelee usein laskemisesta ja 

mittaamisesta laskentaan ja arviointiin. Se pitää sisällään tyypillisiä käytäntöjä, jotka 

määrittävät taloudellisten suhteiden lisäksi ei-taloudellisia suhteita. Ei-taloudellisten 

suhteiden vuoksi laskentatoimella on kaikki potentiaali uppoutua organisaatioon riittä-

vän syvällisesti ja tarjota elintärkeitä tietoja eri sidosryhmille. (Vosselman, 2016, 603)  

Laskentatoimen ja prosessien tehtävät jakautuvat kahteen osaan: sisäisen ja ulkoisen 

laskentatoimen tehtäviin, joilla molemmilla on sekä valvonnan että päätöksenteon nä-

kökulma. Ilmiönä laskentatoimi on muuttuva, jossa sisäisen ja ulkoisen laskennan teh-

tävät, teknologiat ja konseptit kehittyvät ja uudistuvat jatkuvasti nivoutuen toisiinsa en-

tistä enemmän. (Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2013, 322–324)  
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Sisäisen laskennan valvontaan liittyviä tehtäviä ovat muun muassa suunnittelu, kan-

nustinjärjestelmien organisointi sekä yrityskulttuurin valvonta, päätöksentekoon liitty-

vät tehtävät ovat strategisia ja operatiivisia päätöksiä toiminnasta. Ulkoisessa lasken-

nassa valvonta on pääasiassa asianmukaisen kirjanpidon toteuttamista ja päätöksen-

teko liittyy arviointiin siitä, mitä kaikkea taloudellista tietoa päätöksentekijä tarvitsee 

päätöksen tueksi. (Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2013, 324) 

 

Puhuttaessa sisäisestä laskennasta tarkoitetaan eteenpäin suuntautuvia strategisen 

suunnittelun ja valvonnan tehtäviä. Tärkeimmät näistä ovat budjetointi ja pääomain-

vestointien suunnittelu, jotka ovat aina olleet perinteisen vuosittaisen toiminnan tark-

kailun rinnalla. Päätöksentekoon vaaditun informaation tarve on ajan myötä muuntu-

nut, jolloin toiminnan valvonnan ja tarkkailun tehtävät ovat jääneet taka-alalle ja sisäi-

nen eli johdon laskentatoimi on muuttunut tulevaisuuteen katsovaksi informaation tuot-

tamiseksi, jonka perusteella toteutetaan strateginen suunnittelu sekä päätöksenteko. 

(Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2013, 324) 

 

Ulkoinen laskentatoimi eli taloudellinen laskentatoimi tarkoittaa perinteisesti taloudelli-

sen, taaksepäin suuntautuneen informaation tuottamista johdolle, jonka perusteella he 

voivat osoittaa suoriutumisensa tehtävissään. Ulkoisen laskennan osa-alueeseen kuu-

luvat rutiininomaiset, päivittäiset tai kuukausittaiset, taloushallinnon tehtävät kuten eri-

laiset reskontrat, maksatus ja kirjanpito. Nykyisin ulkoinen laskenta on erityisesti yri-

tysmaailmassa enemmän nykyaikaistunut, eteenpäin katsovaa arvonmääritystä, joka 

palvelee investoijia. (Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2013, 324) Julkisella sektorilla ulkoi-

sella laskentatoimella on tärkeä tehtävä seurannan reaaliaikaisuuden toteutumisessa.  
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Nykyisin yhä useammin rutiininomaiset laskentatoimen tehtävät, toisin sanoen ulkoi-

sen laskennan tehtävät, ovat ulkoistettu, jolloin organisaatiossa pystytään syventy-

mään entistä enemmän ydinliiketoimintaan (Burns & Vaivio, 2001, 390). Näin ollen si-

säisen laskennan osa-alue säilyy organisaatiossa, jolloin siihen pystytään käyttämään 

enemmän resursseja. Eksote on ulkoistanut taloushallinnon rutiinitehtävät omistamal-

leen osakkuusyhteisölle, jossa hoidetaan kaikki ulkoisen laskennan prosessit. Organi-

saatiossa toimii taloustiimi, joka keskittyy sisäisen laskennan toimintoihin eli muun mu-

assa talousarvion ja ennusteiden tuottamiseen. 

 

Sisäisen ja ulkoisen laskennan eroavaisuuksista huolimatta nämä kaksi taloushallin-

non osa-aluetta vaikuttavat toisiinsa ja ovat toisista riippuvaisia. Tämä tulee parhaiten 

esille ulkoisen ja sisäisen osa-alueen prosessien ajoituksen synkronisoinnissa, jota 

tarvitaan vertailtaessa toteumaa ennusteeseen sekä esimerkiksi kannattavuuden ja 

kassavirtaennusteiden päivittämiseen. (Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2013, 334) Case-

organisaatiossa ulkoisen laskennan tiedot ovat seuraavana päivänä päivittyneet rapor-

tointijärjestelmään, jossa seurataan ja vertaillaan toteutunutta tulosta budjettiin. 

 

3.2 Luotettavuuden arviointi  

 

Taloudellisten prosessien luotettavuudessa avainasemassa on prosessien läpinäky-

vyys. Julkisella sektorilla läpinäkyvyys saavutetaan kokouksien julkisuudella, jolloin 

muun muassa talousarvion hyväksyminen ja sen läpikäyminen ovat yleisölle avoimia 

tilaisuuksia sekä viralliset dokumentit ovat julkista tietoa. (Bowrey, 2007, 43). Suo-

messa julkisen sektorin toimijoiden taloustietoja sekä päättävien elinten kokouksien 

pöytäkirjoja on kattavasti kaikkien saatavilla.  

 

Organisaation sisällä läpinäkyvyyttä ja samalla luotettavuutta lisää henkilöstön käyttö- 

ja selausoikeuksien määritteleminen eri järjestelmiin, jolloin muun muassa sisäinen tie-

donhaku helpottuu. Esimerkiksi Eksotella osastojen esimiehen seuraavat reaaliaikai-

sesti oman kustannuspaikkansa toiminnan kehittymistä verraten toteumaa aiemmin 

määriteltyyn budjettiin. Reaaliaikaisuus parantaa prosessien luotettavuutta, joka Ekso-

tella on toteutettu yön yli päivittyvillä tiedoilla ulkoisen laskennan järjestelmistä rapor-

tointiohjelmaan.  
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Erilaisten toiminnanohjausjärjestelmien ja yleisesti tietotekniikan hyödyntäminen ovat 

parantaneet informaation laatua, saatavuutta sekä ajoitusta samoin kun suorituspro-

sesseja. Erilaisten järjestelmien hyödyntämisellä on saavutettu joustavampi tulok-

senohjaus. (Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2013, 322) Kuitenkin Rubino & Vitolla ovat 

tutkimuksessaan todenneet taloudellisen raportoinnin virheiden johtuvat tehottomuu-

desta, joka johtuu yleensä tietojärjestelmistä. Empiirisen osion haastatteluiden yhtey-

dessä monet totesivat, että järjestelmien potentiaalia ei välttämättä hyödynnetä riittä-

västi tai halutaan viedä prosessi tietyllä tavalla läpi, joka ei aina ole se optimaalisin. 

Haastateltava 4 mainitsee, että toisinaan uuden järjestelmän käyttöönotto saattaa olla 

jopa kehityksessä askel taaksepäin. 

 

Luotettavuuden arvioinnissa merkittävä tekijä ovat prosesseihin liittyvät inhimilliset te-

kijät, jolloin mahdollisuus virheisiin on aina läsnä. Ammattilinen vastuullisuus edellyttää 

laskentatoimen ammattilaisilta, että muun muassa organisaation tilinpäätös ei sisällä 

materiaalien virheellisyyksiä ja sisältää relevanttia ja luotettavaa taloudellista tietoa 

(Kleinman et. al., 2016, 846). Ulkoisen laskennan puolella päävastuu on kirjanpitäjillä, 

sisäisellä puolella vastuu raporttien luotettavuudesta on Eksoten tapauksessa talous-

johtajalla. 

 

Ajan kuluessa raportointivelvollisuudet ovat kasvaneet merkittävästi samoin kun eri-

laisten raporttien kirjo. Aiemmin runsaasti käytössä olleessa maksuperusteisessa kir-

janpidossa ei ole ollut mahdollista mitata ja raportoida muun muassa poistojen aiheut-

tamia vaikutuksia. Nykyisessä suoriteperusteisessa kirjanpidossa poistot kirjataan 

kuukausittain kertyvinä kuluina, joka pienentää taseessa olevaa kirjanpitoarvoa. Täl-

laisten kulujen huomioiminen on tärkeää määriteltäessä eri vastuualueiden budjettia. 

(Bowrey, 2007, 45) Siirtyminen maksuperusteisesta suoriteperusteiseen kirjanpitoon 

tarkoituksena parantaa taloudellista raportointia, on yksi uuden julkisjohtamisen tär-

keimmistä ajatuksista (Groot & Tjerk, 2008, 8).  
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Eksote noudattaa suoriteperusteista kirjanpitoa, jolloin kulut ja tuotot toteutuvat asian-

mukaisilla kausilla. Ostolaskujen asiatarkastajat ottavat kantaa laskun kauteen sekä 

viime kädessä ostoreskontra tarkastaa kausien oikeellisuuden tietyn summan ylittäviltä 

laskuilta. Suoriteperusteista kirjanpitoa voi pitää luotettavuuden kannalta parempana 

toimintatapana. Maksuperusteinen kirjanpito tarjoaa paremmat mahdollisuudet muo-

kata ja vaikuttaa raportointiin sen perusteella missä määrin laskuja maksetaan kuu-

kauden aikana. Toisaalta tällöin kulut toteutuvat yhdellä kerralla, sillä maksuperustei-

nen kirjanpito ei tunne jaksotuksen käsitettä.  

 

Ei-taloudellisilla johtajilla on havaittu eritasoista osallistumista laskentaprosesseihin: 

joskus suoraa vaikutusta, useimmiten epäsuoraa ja toisinaan jopa olematonta. Sosi-

aali- ja terveysalalla ei-taloudellisten johtajien osallistuminen taloudellisiin prosesseihin 

on havaittu olevan vahvaa. He ovat mukana luomassa metodia, jossa heidän tehtävä-

nään on muun muassa seurata ja budjetoida kuluja. Ei-taloudellisilla johtajilla on mah-

dollisuudet vaikuttaa taloudelliseen raportointiin, budjetointiprosessiin aina budjetin 

muodostamisesta esittämiseen, uusien toimintojen kulukartoitukseen sekä tarvittaviin 

tietoihin omista toimialoistaan. (Jackson & Lapsley, 2003, 369–370).  

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä talousarvion rakentamisessa ovat rajoitetusti 

mukana eri vastuualueiden esimiehet. Aikaisemmin useammalla henkilöllä on ollut 

pääsy vaikuttamaan budjetin muodostamiseen, mutta tämän on todettu vaikeuttavan 

prosessia. Haastateltava 1 (ks. s. 26) ei ole koskaan törmännyt sellaiseen tilanteeseen, 

jossa osasto budjetoisi itselle lähtötilannetta pienemmät kulut. Kun henkilöt, jotka eivät 

ole saaneet laskentatoimeen liittyvää koulutusta tai eivät työkseen ole taloudellisten 

asioiden kanssa tekemisissä, arvioivat oman vastuualueensa tulevaa tilikauttaan, 

heillä on tapana tehdä yliarviointia eivätkä välttämättä ymmärrä kumulatiivisia vaiku-

tuksia. 
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Samalaiseen tilanteeseen kun ei-taloudellisten johtajien kanssa voidaan päätyä ta-

loushallinnon henkilöstön kanssa. Kun henkilöllä ei ole työhönsä riittävää ammattitai-

toa, tällöin taloudellisen kokonaisuuden hahmottaminen voi olla hankalaa eikä ymmär-

retä syy-seuraus-suhteita eri prosesseissa. Ammattitaitoinen henkilöstö on yksi luotet-

tavuuteen merkittävästi vaikuttavista asioista. Muun muassa Vosselman ottaa artikke-

lissaan esiin inhimillisten tekijöiden merkityksen arvioitaessa vastuullisuutta ja sitä 

myöten luotettavuutta. Yksityisellä sektorilla jo pitkään vallinnut agenttiteoria kohdistuu 

yhä enenevässä määrin myös julkiselle sektorille, mitä enemmän toimintaa muutetaan 

kohti vapaiden markkinoiden toimintamallia. 

 

Sisäinen ja ulkoinen valvonta 

 

Prosessien laatua valvotaan sekä ulkoisesti että sisäisesti ja nämä yhdessä muodos-

tavat organisaation valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta tai kontrolli on johtamisen 

apuväline, jolla tarkkaillaan organisaation toimintaa sisältä päin. Tehtäviin kuuluvat esi-

merkiksi toimintojen resurssinhallinnan, lainmukaisuuden ja luotettavuuden tarkkailu. 

(Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö) Ulkoista valvontaa hoitavat pääasiassa tarkas-

tuslautakunta sekä tilintarkastajat, joiden tehtäviin kuuluvat tilikauden päätyttyä tilin-

päätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastus. Tarkastuslautakunta valvoo tilintarkas-

tajien tekemää työtä. (Tilintarkastajat; Tarkastuslautakunta).  

 

Ulkopuolelta tulevia laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi lainsäädännön määräykset 

sekä erilaiset laskentatoimessa noudatettavat periaatteet. Monet laeista ja säännök-

sistä ovat kohdistuneet taloudellisen raportoinnin luotettavuuden parantamiseen (Ru-

bino & Vitolla, 2014, 737). Ulkoinen valvonta on tunnustettu pidempään, mutta nykyään 

sisäisen valvonnan merkitys toiminnan arvioinnissa on kasvanut merkittävästi. Sisäi-

sen valvonnan tehtävänä yleisellä tasolla on arvioida kuinka hyvin rahalle saadaan 

liiketoiminnassa vastinetta. (Coombs & Jenkins, 1994, 253) 
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Sisäisen valvonnan yhteydessä on huomattu, että merkittävimmät puutteellisuudet ta-

loudellisten raporttien materiaaleissa ovat organisaatioissa, joissa on paljon monimut-

kaisia toimintoja, organisaation rakenteessa on vastikään tapahtunut merkittäviä muu-

toksia, laskentatoimi on riskialtista sekä resurssit järjestää sisäistä valvontaa ovat vä-

häiset (Doyle et. al., 2007a, 195). Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Imatran 

integroiminen on aiheuttanut riskin taloudellisessa raportoinnissa. 

 

Sisäisellä valvonnalla tavoitellaan kolmea asiaa: toimintojen tehokkuutta ja vaikutta-

vuutta, taloudellisten raporttien luotettavuutta sekä lainsäädännön ja sääntöjen nou-

dattamista (Rubino & Vitolla, 2014, 743). Valvonnalla avulla pystytään tarjoamaan riit-

tävä varmuus siitä, että raportoijalla on kyky toteuttaa taloudellisia raportteja, arvoida 

niiden tarvetta päätöksentekijän näkökulmasta ja että ne ovat luotettavia (Rubino & 

Vitolla, 2014, 737).  

 

Eksoten toimintaa valvoo sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka on osa kaupunkikonser-

nin sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen ”tarkoituksena on tukea kaupunkikonser-

nille asetettujen päämäärien toteutumista. Sisäisen tarkastuksen työ toteutetaan riip-

pumattomasti ja objektiivisesti tutkittavista ja arvioitavista toiminnoista noudattaen si-

säisen tarkastuksen ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä.” (Sisäinen tarkastus) 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2010 toimintasäännön, jossa määritellään 

muun muassa sisäisen tarkastuksen olemassa olon tarkoitus sekä tarkastuksen alai-

set tehtävät (Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö).  

 

Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan lisäksi Eksoten johtoryhmässä seurataan tu-

loksellisuutta, valvotaan alempien organisaatiotasojen toteuttamaan valvontaa ja suo-

ritetaan riskienarviointia osana johtamisjärjestelmää. Sisäisen valvonnan järjestämistä 

tulee arvioida toimintakertomuksessa, jossa raportoidaan havaitut puutteellisuudet 

sekä ensisijaiset toimenpiteet. (Siiskonen, 2015, 1-2) Sisäistä valvontaa voidaan Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin osalta pitää hyvin järjestettynä, sillä valvontaa teh-

dään usealla eri tasolla. Viimeisimmässä toimintakertomuksessa ei ole havaintoja las-

kentatoimen prosesseihin liittyen, josta voidaan päätellä taloushallintoprosessien ole-
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van luotettavalla tasolla. Vuoden 2016 tilinpäätöksestä selviää millaisia havaintoja si-

säisen valvonnan yksikkö on tilikauden aikana havainnut Imatran integroimiseen liit-

tyen ja kuinka suuri merkitys näillä on luotettavuuden arvioinnissa. 

 

Laadukkaiden suoritteiden tuottamisessa sisäisen kontrolloinnin ympäristö on elintär-

keä elementti (Doyle et. al., 2007, 1166). Taloudellisen informaation luotettavuuden 

kannalta tarkastajan tulee toimia puolueettomasti, jolloin taloutta arvioidaan mahdolli-

simman objektiivisesti. Objektiivisuus mahdollistaa ammattimaisen lausunnon antami-

sen prosesseista sekä toimintojen tehokkaan tarkastelun. (Wallman, 1996, 77) 

 

Perinteisesti julkisella sektorilla sisäinen valvonta on keskittynyt taloudellisten kontrol-

lien analysointiin. Ajan kuluessa valvonnan huomio on siirtynyt kokonaisvaltaisemmin 

talouteen, vaikuttavuuden ja tehokkuuden kohdentamiseen sekä julkisten resurssien 

hyödyntämiseen. Muun muassa julkisen sektorin suoriutuminen, budjetointi, suorite-

perusteinen laskentatoimi sekä raportoitujen tulosten vastuuvelvollisuus ovat siirtyneet 

tarkastuksessa etualalle. (Coetzee et. al., 2016, 182) 
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4 CASE: ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 

 

Kirjallisuusosiossa on tarkasteltu julkisella sektorilla toteutettavien integraatioiden poh-

jalla olevaa maailmanlaajuista uuden julkisjohtamisen ideologiaa sekä kuinka tämä 

näyttäytyy Suomessa. Parhaillaan käynnissä oleva sote-uudistus toimii tästä katta-

vana esimerkkinä. Uuden julkisjohtamisen kautta on todettu taloudellisen tiedon ole-

van merkittävässä asemassa muutostilanteissa. Toisessa osassa teoriaa on käsitelty 

taloushallinnon osa-alueita ja taloushallinnon prosessien luotettavuutta. Kaikki talous-

hallintoprosesseihin vaikuttavat tekijät vaikuttavat loppujen lopulta siihen kuinka va-

kuuttavaa taloudellinen tieto on. 

 

Tässä luvussa tarkastellaan kohdeorganisaation taloushallinnon prosesseja ensin ylei-

sellä tasolla ja sitten integraation näkökulmasta. Prosessikuvauksissa keskitytään tuo-

maan esiin prosessien läpivienti normaalioloissa ja niihin liittyviä haasteita. Tämän jäl-

keen tarkastellaan integraation käytännön toteutusta eri prosesseissa. Omina alalu-

kuina käsitellään integraation tuomat keskeiset haasteet eri taloushallinnon proses-

seissa sekä arvioidaan taloushallintoprosessien luotettavuutta.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

 

Tutkimusta varten aineistoa on kerätty kohdeorganisaation omista sekä osakkuusyh-

tiön sisäisistä materiaalista, omista henkilökohtaisista palaverimuistiinpanoista, julki-

sista taloustiedoista sekä haastatteluista. Tutkimuksen aineistonkeruun kannalta haas-

tattelut ovat olleet primääriä aineistoa. Haastattelut on toteutettu paikan päällä tapah-

tuvina, jossa avoimet kysymykset ovat noudattaneet samaa runkoa (Liite 1). Kysymys-

ten esittämistyyliksi ovat valikoituneet avoimet kysymykset, jolloin henkilön vastaus 

perustuu täysin hänen omaan kokemukseensa eikä kysymyksen asettelulla ole haluttu 

ohjata vastauksia tiettyyn suuntaan. Avoimet kysymykset sekä haastattelutilanne ovat 

mahdollistaneet haastattelijalle tilaisuuden lisäkysymysten esittämiseen. Koska vas-

tausten laatua ei etukäteen ole voinut arvioida, osassa haastatteluja on jouduttu tur-

vautumaan tarkentaviin lisäkysymyksiin. 
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Tutkimuksen aineisto perustuu viiteen teemahaastatteluun, jossa eri taloushallintopro-

sesseista vastaavien työtekijöiden kanssa on käyty läpi heidän toimintaan liittyvä ta-

loushallinnon prosessi sekä haastattelurungon mukainen kysymyspatteri (Liite 1). 

Myyntilaskutuksen haastattelu on haastatteluista ainoa, joka on toteutettu parihaastat-

teluna. Haastateltavien kanssa on käyty läpi prosessikaavion oikeellisuus, prosessin 

toimivuus sekä siihen liittyvät mahdolliset ongelmat sekä Imatran vaikutukset proses-

siin.  

 

Alla oleva taulukko kuvaa haastateltavien asemaa organisaatioissa sekä haastatteluun 

kulunutta aikaa (Taulukko 1). Kaikki haastattelut on tehty elokuussa 2016, joista kaksi 

ensimmäistä ovat tallennettu muistiinpanoin ja kolme viimeistä ovat nauhoitettu sekä 

litteroitu. Virallisten haastattelujen lisäksi olen saanut lisätietoja sähköpostikirjeenvaih-

tona ja nämä ovat luetteloitu haastattelutaulukon jälkeen omassa taulukossa (Taulukko 

2). 

 

Taulukko 1. Haastattelut 

Viittaus  
aineistossa 

Organisaatio Osasto Ammattinimike Haastattelun 
kesto 

Haastateltava 1 Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja  
terveyspiiri 

Talous Talousjohtaja 45 min 

Haastateltava 2 Saimaan talous 
ja tieto Oy 

Myynti- 
laskutus 

Laskutus- 
sihteeri 

45 min 

Haastateltava 3 Saimaan talous 
ja tieto Oy 

Myynti- 
laskutus 

Järjestelmä- 
asiantuntija 

45 min 

Haastateltava 4 Saimaan talous 
ja tieto Oy 

Osto- 
reskontra 

Ostoreskontran- 
hoitaja 

30 min 

Haastateltava 5 Saimaan talous 
ja tieto Oy 

Kirjanpito Kirjanpitäjä 30 min 

Haastateltava 6 Saimaan talous 
ja tieto Oy 

Palkan- 
laskenta 

Palkanlaskija 40 min 
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Taulukko 2. Sähköpostivastaukset 

Viittaus  
aineis-
tossa 

Organisaatio Osasto Ammattinimike Päivä-
määrä  

Vastaaja 1 Imatran  
kaupunki 

Palkanlaskenta Palkanlaskennan  
esimies 

1.9.2016 

Vastaaja 2 Saimaan Talous 
ja Tieto Oy 

Myyntilaskutus/ 
Maksuliikenne 

Reskontran- 
hoitaja 

2.9.2016 

 

 

Empiirisessä osiossa käsitellään kohdeorganisaation taloushallinnon prosesseja, näi-

den toimivuutta sekä integraation aiheuttamia toimenpiteitä ja haasteita eri proses-

seissa sekä näiden vaikutusta prosessien luotettavuuteen. Prosessien ongelmatilan-

teista jätetään huomiotta ohjelmistoissa ja järjestelmissä olevat ajoittaiset käyttökat-

kokset ja virhetilanteet; eri järjestelmien välille luotujen rajapintojen oletetaan olevan 

kunnossa. Luku neljä on jaettu alakappaleisiin taloushallinnon osa-alueiden mukaan 

käsitellen ensin ulkoista laskentaa ja siihen kuuluvia prosesseja ja lopuksi sisäisen 

laskennan toimenkuvaan kuuluvan talousarvion.  

 

4.2 Taloushallinnon prosessit ja integraation toteutus 

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on ulkoistanut rutiininomaiset ulkoisen laskennan 

työt Saimaan Talous ja Tieto Oy:lle. Saimaan Talous ja Tieto Oy (Saita) on vuonna 

2009 perustettu IT- ja taloushallinnon palveluja omistajilleen tarjoava tukipalveluiden 

keskus ja on samalla yksi kaupunkiyhtiöistä. Asiakkaina toimivat Saimaan Talous ja 

Tieto Oy:n osakkeenomistajat, joista Eksote on tällä hetkellä suurin, 47,5 % omistuk-

sella. (Saimaan Talous ja Tieto Oy; Tilinpäätös 2015, 117) 

 

Sisäisen laskennan osa-alue on järjestetty Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä 

omassa taloustiimissä, jossa toimivat talousjohtajan lisäksi muun muassa liiketoimin-

taa ohjailevat ja tarkkailevat controllerit. Heidän vastuullaan on tarkastella toiminnan 

kokonaisuutta, olla mukana erilaisissa projekteissa, toimittaa tarvittaessa raportteja 

erilaisia tilaisuuksia varten ja olla vahvasti mukana ohjaamassa budjetoinnin toteu-

tusta. 
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4.2.1 Reskontrat ja maksuliikenne 

Reskontrat jakautuvat karkeasti kahteen ryhmään: osto- ja myyntireskontraan. Sai-

maan talous ja tieto Oy:ssä ostoreskontran sisällä toimii ostolaskujen käsittelyn lisäksi 

matka- ja kululaskujen käsittely. Maksuliikenne liittyy olennaisena osana molempiin 

reskontriin, sillä sen kautta kulkevat ostolaskujen maksatus, myyntilaskujen suoritus-

ten vastaanotto sekä tehdään rahaliikenteeseen liittyvää selvitystyötä. 

 

Ostoreskontra 

 

Ostoreskontraan liittyvä prosessiketju (Kuvio 3) lähtee luonnollisesti liikkeelle Eksoten 

ostotarpeesta, jota varten valitaan toimittaja sekä suoritetaan ostotapahtuma. Tämän 

seurauksena ostoreskontran Basware IP-järjestelmään saapuu lasku joko verkkolas-

kuna, paperilaskuna skannauspalvelun kautta tai itse skannattuna ostoreskontrassa. 

Pääasiassa ostoreskontrassa skannattavat laskut ovat sosiaaliturvaan liittyviä laskuja, 

joita ei toistaiseksi voida kierrättää skannauspalvelussa niiden luottamuksellisen sisäl-

lön takia.  

 

Järjestelmässä laskun perustiedot tarkistetaan ja täydennetään tai korjataan tarvitta-

essa. Uudet toimittajat sekä muutokset esimerkiksi pankkitileissä hoidetaan myyntires-

kontrassa, jossa ylläpidetään toimittaja- sekä ennakkoperintärekisteriä. Kun laskun pe-

rustiedot ovat kunnossa, se siirretään kiertoon asiakkaan käsiteltäväksi asiatarkastuk-

seen sekä hyväksyntään.  

 

Asiakkaan tehtävänä on verrata laskua mahdolliseen ostotilaukseen, tarkistaa laskun 

sisällön oikeellisuus sekä ottaa kantaa siihen, mille kirjanpidon kaudelle lasku kuuluu. 

Asiatarkastaja tiliöi laskun ja siirtää sen lopulta hyväksyntään. Hyväksyjän hyväksyttyä 

laskun, se palautuu ostoreskontraan siirtovalmiina laskuna. Asiakas käsittelee ostolas-

kut Aditron Thin Client-ohjelmistolla, josta hyväksytyt laskut siirtyvät takaisin ostores-

kontran Basware IP-järjestelmään. 
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Ostoreskontrassa siirtovalmiiden laskujen kausi tarkastetaan laskuista, joissa loppu-

summa ylittää asiakkaan kanssa määritellyn rajan. Kun laskut ovat tarkastettu, ne siir-

retään kirjanpitoon ja odottamaan maksua Intime-järjestelmään. Intimessa ajetaan kir-

janpitosiirron yhteydessä siirtoraportit, joiden sisältö tarkastellaan sähköisessä muo-

dossa. Aiemmasta raporttien tulostamisesta on pikku hiljaa pyritty luopumaan, joten 

kerran viikossa ajetaan raportti, jolla tarkastetaan, ettei virheitä ole jäänyt korjaamatta. 

Mikäli tarkastusraportilla ilmenee virheitä, ne korjataan Baswaren puolella ostoreskont-

rassa, ja tehdään siirto uudestaan Intimeen.  

 

Osana ostoreskontran tehtäviä on viikoittain tehtävä laskukierron tarkkailu. Tällä tar-

koitetaan erääntyneiden tai pian erääntyvien ostolaskujen kierron tarkastelua, jossa 

muistutetaan asiatarkastajia sekä hyväksyjiä laskujen käsittelystä. Tällä pyritään pitä-

mään laskujen kierto ajan tasalla ja pitkällä aikavälillä saadaan tietoa kentällä toimi-

vista laskujen käsittelijöistä. Päivittäisten töiden lisäksi ostoreskontrassa tehdään kuu-

kausitäsmäytys aina reskontran sulkemisen jälkeen yhdessä kirjanpitäjien kanssa. 
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Kuvio 3. Ostoreskontraprosessi 

 

  

Ostolaskut

Kuukausitäsmäytys

Eksote

Laskun hyväksyntä

Laskun vastaanotto: 

Skannauspalvelu, 

verkkolasku, 

skannaus Saitassa
Ennakkoperintä-

rekisterin ylläpito

Toimittajarekisterin 

ylläpito

Perustietojen 

täydentäminen ja 

tarkastus

Laskun asiatarkastus, 

vertaaminen 

ostotilaukseen Ostolaskujen kierron 

tarkkailu

Tiliöintien 

täydennys/tarkastus, 

kauden tarkastus 

suurissa laskuissa

Laskun lähettäminen 

kiertoon

Laskun tiliöinti

Toimittajan valinta, 

ostotapahtuma

Ostoreskontra Myyntireskontra

Ostolaskujen siirto 

kirjanpitoon ja 

pankkiin

Intime Plus
Basware IP

ThinClient

Intime Plus



  31 

 

Haastateltava 4 toteaa, että siirtyminen entistä enemmän sähköiseen laskujen käsitte-

lyyn on helpottanut sekä nopeuttanut prosessia ja pitää sitä kokonaisuudessaan toimi-

vana. Merkittäviä puutteita haastateltava ei osannut prosessiin liittyen nimetä, joten 

sen voidaan olettaa toimivan tarkoituksen mukaisesti. Kokonaisuus on toimiva, mutta 

käytännön työhön liittyy myös erinäisiä pullonkauloja ja prosessin luotettavuuteen vai-

kuttavia tekijöitä. 

 

Ostolaskuprosessiin ja sen luotettavuuteen arviointiin liittyy muutamia kriittisiä tekijöitä. 

Eksotelle tulee vielä melko paljon laskuja paperisena skannauspalvelun kautta tai suo-

raan ostoreskontraan, jossa ne skannataan. Haastateltava 4 kertoo, että verkkolasku-

jen määrä koko laskumassasta on noin 59 %, kun asiakaskannassa parhaimmillaan 

91 % ostolaskuista on verkkolaskuja. Paperilaskujen käsittely tapahtuu manuaalisesti 

niin skannauspalvelussa kuin itse skannattuna, joka lisää virheiden mahdollisuuksia.  

 

Paperilaskuissa on havaittu ongelmaksi myös niiden häviäminen herkemmin kesken 

toimitusprosessin, jolloin asiakkaalle tulee maksumuistutuksia jonkin verran. Tässä voi 

riskinä olla laskun maksaminen kahteen kertaan, jos alkuperäinen lasku tulee järjes-

telmään maksumuistutusta myöhemmin ja ne ovat käsitelty järjestelmässä eritavalla 

numeroiden. Laskujen sähköinen käsittely sekä verkkolaskuihin siirtymisen ovat to-

dettu parantavan prosessin luotettavuutta sekä sisäistä valvontaa (Collis et. al., 2014, 

814). 

 

Toinen ongelma liittyy laskujen sisältöön ja sitä myöten laskujen saamiseen ajoissa 

maksuun. Monilla pienillä toimittajilla ostolaskujen perustiedot ovat puutteelliset, haas-

tateltavan mukaan ostolasku saattaa olla pahimmassa tapauksessa olla pelkkä tilisiir-

tolomake, josta ei käy ilmi kuin toimitettu palvelu/tuote, eräpäivä ja tilinumero. Toimit-

tajia on ohjeistettu aika ajoin täydentämään laskuihin yleisesti laskutukseen kuuluvat 

perustiedot, jolloin myös toimittajan olisi helpompi seurata omaa reskontraansa. Tässä 

myös vaarana on saman laskun maksaminen useaan kertaan, jos reskontrassa esi-

merkiksi laskun numero tulkitaan eri tavalla.  
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Toisinaan ostolaskujen maksuehdot ovat todella lyhyet, haastateltava antaa tästä esi-

merkkinä erityisesti pienemmillä toimittajilla käytössä olevan 7 päivää netto. Kun lasku 

tulee ostoreskontraan skannauspalvelun kautta, siinä saattaa eräpäivä olla jo mennyt. 

Eksoten kokoisessa organisaatiossa laskun kierrättämiseen menee aikaa, jolloin lasku 

voi olla maksuun mennessä jo huomattavasti myöhässä. Tästä voidaan päätyä aiem-

min mainittuun tilanteeseen, jossa toimittaja lähettää maksumuistutuksen. 

 

Laskujen kierrätys asiatarkastajalta hyväksyjälle ja takaisin ostoreskontran käsittelyyn 

saattaa toisinaan kestää kauan. Tällaiseen tilanteeseen törmätään silloin, jos lasku 

kuuluu usealle osastolle eli se lähtee hajautettuun kiertoon. Voidaan puhua useista 

kymmenistä henkilöistä, jotka laskua käsittelevät ennen kun se palaa takaisin reskont-

raan ja voidaan siirtää maksuun. Lisäksi loma-ajan sijaisuudet, tai pikemmin niiden 

puuttuminen, pitkittävät ostolaskun kiertoprosessia. Ostoreskontrassa seurataan vii-

koittain erääntyvien laskujen tilannetta sekä lähetetään asiatarkastajille ja hyväksyjille 

muistutuksia laskujen käsittelystä.  

 

Imatralta siirtynyt perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut eivät ole merkittävästi vai-

kuttaneet ostolaskujen käsittelyprosessiin. Integraatio on ostoreskontran näkökul-

masta nähty tilanteena, jossa Eksote palkkaa uutta henkilökuntaa. Ennen integraatiota 

on näin ollen perustettu järjestelmään uusia käyttäjiä sekä toteutumisesta alkaen kou-

lutettu henkilöstöä laskujen käsittelyyn. Samoin kun uuden asiakkaan kohdalla, myös 

Imatran liittyminen on aiheuttanut tilanteita, jolloin ei tiedetä kenelle ostolasku kuuluu 

tarkastettavaksi. Tähän ongelmaan on puututtu tarkentamalla kierrätyslistoja, jotka 

menevät kerran kuukaudessa tarkastettavaksi Eksotelle. Integraation alussa on ollut 

lisäksi epäselvyyttä siitä, mitkä laskut todellisuudessa kuuluvat uudelle Eksotelle.  
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Matka- ja kululaskut 

 

Matka- ja kululaskut käsitellään omassa erillisessä järjestelmässä, Populuksessa (Ku-

vio 4). Henkilöstö tekee kulu- ja matkalaskunsa itse tai osaston sihteeri täyttää ne hei-

dän puolestaan. Asianmukaisesti täytetty lasku liitteineen siirretään esimiehelle hyväk-

syttäväksi, jonka jälkeen se on valmis maksuun. 

 

Ostoreskontrassa tehdään päivitysajo kerran viikossa, jolloin sillä hetkellä hyväksytyt 

matka- ja kululaskut siirtyvät maksuun. Ajon yhteydessä laskujen tila päivittyy ja saatu 

listaus lähetetään sähköpostitse maksuliikenteeseen. Maksuliikenne maksattaa laskut 

listan mukaisesti samana päivänä. 

 

Kuvio 4. Matka- ja kululaskuprosessi 

 

 

Matka- ja kululaskujen prosessi on melko yksinkertainen, joten siihen ei liity merkittäviä 

prosessin luotettavuuteen vaikuttavia ongelmia. Henkilöstö siirtyy Populukseen pal-

kanlaskennan kautta, jolloin prosessissa ongelmia aiheuttanee uusi henkilöstö, jotka 

eivät vielä osaa käyttää järjestelmää. Imatran integraatio näkyy järjestelmässä uusina 

henkilöinä sekä suurempana laskumassana.  
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Myyntilaskutus 

 

Myyntilaskutusta tehdään kahdessa eri järjestelmässä, jolloin näitä on mielekästä tar-

kastella kahtena eri prosesseina. Laskutus jakautuu sekä Effica- että Intime-järjestel-

mässä tehtävään laskutukseen (Kuviot 5 & 6). Efficassa, eli potilastietojärjestelmässä, 

tehdään järjestelmästä nousevien yksittäislaskujen lisäksi virallinen kuntalaskutus, In-

timessa valmistellaan muun muassa yleislaskutukset sekä jäsenkuntaosuuksien las-

kutus, joka on kunnan maksettavaksi päätyvä osa kuntalaskutuksesta.  

 

Effica-järjestelmässä myyntilaskutustiimi yhdessä Eksoten kanssa vastaa asiakasre-

kisterin sekä hallinnan laskutustietojen ylläpidosta. Rekisteriin on tallennettu asiakkai-

den perustietojen lisäksi muun muassa tiliöintiehdotukset, jotka nousevat asiakkaan 

takaa automaattisesti laskutukseen. Laskutusprosessi lähtee liikkeelle Eksoten puo-

lelta, jossa suoritetiedot syötetään järjestelmään ja tarkastetaan esilaskutuksessa tie-

tojen oikeellisuus. 

 

Tämän jälkeen laskutusprosessi siirtyy myyntilaskutustiimille, jossa tehdään laskutus-

ajo sekä ajon tarkastus. Mikäli laskutuksessa huomataan virheitä, niihin pyydetään tar-

vittaessa lisätietoja Eksotelta, mikäli virheen laatu sitä vaatii. Kun laskuihin liittyvät tar-

kastukset on tehty, ne lähtevät asiakkaille. Tässä vaiheessa laskutusaineisto siirretään 

Intime-järjestelmän myyntireskontraan, jossa tapahtuu suoritusten tarkkailu ja niiden 

kohdistaminen laskuihin. Suorituksiin liittyvät virhelistat ajetaan myyntilaskutustiimissä, 

jossa ne tarkastetaan ja tehdään tarvittavat oikaisut. 

 

Kun laskulle ei ole saatu suoritusta eräpäivän jälkeen ennalta määriteltynä aikana, 

lasku siirtyy perintään ulkoiselle toimijalle. Perintätoimisto vie laskutusprosessin lop-

puun tilittämällä lopulta saadun suorituksen tai palauttamalla suorittamattoman laskun 

takaisin myyntilaskutukseen. Pitkään avoinna olleista laskuista annetaan lopulta ehdo-

tus kirjaamisesta luottotappioihin, josta päätöksen tekee Eksote. 
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Kuvio 5. Effica-myyntilaskutusprosessi 

 

 

 

  

Myyntilaskutus, Effica

Muut sidosryhmät

Asiakasrekisterin ja Effica-hallinnan 

laskutustietojen ylläpito

Suoritetietojen 

syöttäminen 

Esilaskutuksen 

tarkistus

Perintä

Laskutusajot ja -tarkastus

Laskujen lähetys

Suoritusten tarkkailu ja 

kohdistaminen

Virhelistojen tarkastus ja 

tietojen oikaisu

Luottotappion 

kirjaaminen

Luottotappio 

ehdotuksen 

hyväksyminen

Myyntireskontra

Saamisten siirtäminen 

perintään

Ehdotus luottotappiosta

Siirto ja aineiston 

vastaanotto 

myyntireskontraan

Eksote

Effica

Intime Plus

Effica
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Toinen laskutukseen liittyvä prosessi tehdään Intime-järjestelmässä. Verrattuna Effi-

can myyntilaskutukseen, tässä prosessissa vastuu asiakasrekisterin ylläpidosta on ko-

konaan myyntilaskutustiimissä. Asiakasrekisteriin päivitetään asiakkaiden laskutuk-

seen liittyvät perustiedot. Eksotelta saadaan laskutusilmoitukset, joissa on mukana las-

kukohtainen ehdotus tiliöinneistä. 

 

Intime-järjestelmässä muodostetaan järjestelmälaskut, weblaskut sekä jäsenkunta-

osuuksien laskut. Jäsenkuntaosuuksien lasku on kunnissa ja kaupungeissa maksuun 

menevä lasku, vaikka virallinen kuntalaskutus tapahtuu Efficassa. Laskutusilmoitukset 

vastaanotetaan järjestelmään, mutta weblaskutuksen osalta myyntilaskutustiimissä 

laskutusilmoituksen perusteella syötetään laskun suoritetiedot. Laskuttajan tehtävänä 

on tarkastaa, että laskulla on kaikki tarvittavat tiedot ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. 

Tämän jälkeen laskut lähtevät asiakkaille. 

 

Prosessin vaiheet jatkuvat tästä eteenpäin samalaisena kuin Effica-laskutuksen pro-

sessissa. Suoritukset kohdistetaan laskuille sekä tarkastetaan virhelistojen sisältö. 

Saaminen siirtyy perintään, mikäli siihen ei ole saatu ajoissa suoritusta. Perintäyhtiö 

tilittää suorituksen tai palauttaa lopulta myyntilaskun takaisin Saimaan Talous ja Tieto 

Oy:lle. Myyntilaskut, joista ei odoteta saatavan suoritusta, kirjataan lopulta luottotappi-

oiksi tehdyn ehdotuksen mukaan, johon pyydetään Eksotelta hyväksyntä.  
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Kuvio 6. Intime-myyntilaskutusprosessi 
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Haastateltavien 2 ja 3 mielestä myyntilaskutusprosessi hoituu rutiinilla ja on kokonai-

suutena ihan toimiva. Prosessia ei kuitenkaan ole juuri kehitetty ellei toimintaan ole 

tullut pakollisia muutoksia, esimerkiksi Eksoten myyntilaskutuksen siirtyminen aikoi-

naan Saimaan talous ja tieto Oy:n alaisuuteen. Haastattelussa tulee esiin, että myyn-

tilaskutuksen kehittäminen on jähmeää, sillä toimintatapojen muuttamiseen tarvitaan 

toisinaan hyväksyntä sekä Eksotelta että Saimaan Talous ja Tieto Oy:ltä sisäinen pää-

tös. Parannusehdotuksista huolimatta laskutus tehdään siten, ”kuin sitä on aina en-

nenkin tehty”. Järjestelmissä olisi haastateltavien mukaan paljon hyödynnettävää po-

tentiaalia, jolla prosessia pystyttää tehostamaan entistä enemmän. 

 

Kun puhutaan prosessiin liittyvistä ongelmista, päällimmäisenä keskustelussa tulee 

esiin heikko tiedonkulku organisaatioiden välillä sekä niiden sisällä ja tarve kehittää 

yhteistyötä. Eksotella tehdyt laskutukseen liittyvät päätökset eivät aina saavuta myyn-

tilaskutustiimiä, jolloin uudet ohjeistukset tulevat esiin vasta jälkikäteen. Yleisesti 

myyntilaskutuksen prosessin kehittäminen on ollut hankalaa, joissain tapauksissa on 

huomattu selkeää muutosvastarintaa.  

 

Yhteistyön merkitys myyntilaskutustiimin ja Eksoten välillä on vahvasti mukana koko 

haastattelun ajan. Haastateltava 2 nostaa esille, että toisinaan Eksoten toimintaan liit-

tyvä päätöksentekoa saatetaan tehdä jopa myyntilaskutustiimissä, jossa ei ole päätök-

sentekoon kuitenkaan ole valtuuksia. Eksoten puolella päätösten tekeminen saattaa 

olla pitkä ja hidas prosessi, jolloin myyntilaskutuksessa on pakko tehdä ratkaisu, jotta 

prosessia saadaan vietyä eteenpäin. Haastateltava 2 kertoo esimerkkitapauksesta, jo-

hon on tänä vuonna saatu vihdoin päätös toimintatavoista – useamman vuoden odo-

tuksen jälkeen. Laskutuksen parissa toimivilla substanssihenkilöillä on osittain talous-

hallintoon liittyvässä osaamisessa puutteita, jolloin ei välttämättä ymmärretä taloustii-

mistä tulevien tiedustelujen tärkeyttä ja merkitystä prosessille.  
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Myyntilaskutuksen palvelupuhelin on yksi Eksotea merkittävästi ulospäin edustava toi-

mielin, joka vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Tällä hetkellä vastausta asiakkaiden ky-

symyksiin laskujen sisällöstä on hankala, jopa mahdoton saada, jolloin asiakasta siir-

rellään helposti henkilöltä toiselle. Myyntilaskutustiimin tehtävänä on toteuttaa Ekso-

telta tulevien laskutusilmoitusten perusteella myyntilaskujen muodostaminen, jolloin 

tieto laskutusperusteista on Eksotella. Haastateltavien mielestä tähän pitäisi löytää 

mahdollisimman pian toimiva ratkaisu, kenelle voidaan osoittaa tiedustelut laskujen si-

sällöistä. 

 

Kuten aiemmin mainittu, aikaisemmin myyntilaskutus on toiminut suurimmalta osin Ek-

soten alaisuudessa, mutta nykyisin sen hoitaa Saimaan talous ja tieto Oy. Eksotella 

laskutusta tehneet henkilöt ovat siirtyneet Saitan palvelukseen, mutta tämä tieto ei ole 

saavuttanut kaikkia Eksoten henkilöstöä. Monet olettavat laskutuksen pyörivän enti-

seen tapaan, jolloin myyntilaskutustiimille kohdistetaan sellaisia tehtäviä, joita he ovat 

aikaisemmin hoitaneet, mutta jotka eivät nykyiseen toimenkuvaan kuulu. Haastatel-

tava 2:n mukaan on hankala tehdä rajanvetoa omien töiden ja niin sanotun ylimääräi-

sen työn välille. Helposti tulee ylitettyä oma nykyinen toimenkuva, joka tarkoittaa töiden 

vastuiden epäselvyyttä. 

 

Myyntilaskutuksen osalta integraatiotyö on aloitettu kartoittamalla Eksoten ja Imatran 

käytäntöjä laskutuksessa ja arvioitu miten Imatralla olevien tietojen siirtäminen Ekso-

telle tapahtuu kaikista helpoiten. Selvityksessä on ollut muun muassa pystytäänkö hyö-

dyntämään järjestelmätoimittajaa tietojen siirrossa. Tietojen kopiointi olisi ollut mahdol-

lista, mutta Eksoten käyttämään malliin tämä olisi vaatinut muutoksia. 

 

Intime ja Imatran Effica ovat haastateltava 3:n mukaan saatu keskustelemaan keske-

nään ilman suuria ongelmia. Imatralla olevia tietoja on pitänyt täydentää ja muokata 

vastaamaan Eksotella käytössä olevaa Efficaa eli muun muassa tiliöintien ja tositela-

jien osalta. Kun molempien järjestelmien tiedot ovat vastanneet toisiaan, on tiedot 

saatu siirrettyä hyvin Intimeen sekä myöhemmin helpottanut kantojen yhdistämistä.  
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Myyntilaskutuksen yhdistäminen ei ole tapahtunut heti vuoden alussa, vaan Imatran 

Effica sekä operaattori on ollut käytössä vielä alkuvuodesta. Kahden eri järjestelmän 

käyttäminen laskutuksessa on aiheuttanut ongelmia muun muassa palvelupuhelimen 

asiakaspalvelussa, jossa Imatralla tehdyt laskut näkyvät kirjanpitosiirron jälkeen Inti-

messa, mutta Imatran Efficaan ei ole Lappeenrannasta ollut pääsyä. Effica-kantojen 

yhdistäminen on tapahtunut vasta toukokuun puolessa välissä, jolloin Imatran potilas-

tietojärjestelmässä olevat tiedot ovat siirtyneet Lappeenrannan käyttöön. 

 

Käytännössä myyntilaskutus on alkuvuodesta tapahtunut niin, että kaikki laskutus on 

tehty Saitan myyntilaskutustiimissä, jonne laskutusilmoitukset on ajettu kahdesta eri 

järjestelmästä, Imatran ja Lappeenrannan Efficoista. Eksoten Efficaan on tallennettu 

käsin ne tapahtumat, jotka ovat kerryttäneet maksukattoa Imatran Effican raporttien 

perusteella. Imatran Efficasta on tehty reskontrasiirto Intimeen, aivan kuten Eksoten 

Effican prosessissa on kuvattu. Tällöin laskutustiedot siirtyvät reskontraan ja kirjanpi-

toon. Imatran Efficasta tulleiden laskutusilmoitusten pohjalta tehdyt myyntilaskut ovat 

menneet Imatran kaupungin operaattorin kautta.  
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Maksuliikenne 

 

Maksuliikenneprosessi jakautuu osto- ja myyntireskontrien perusteella sekä saapuviin 

että lähteviin suorituksiin (Kuviot 7 & 8). Saapuvat suoritukset ovat yhteydessä myyn-

tireskontraan. Maksuliikenteen tehtävänä on noutaa suoritukset järjestelmässä sekä 

tarkastaa se mahdollisten virheiden varalta. Saapuvien suoritusten prosessissa hyväk-

sytään edellisenä päivänä maksetut ostolaskut sekä jaetaan viitesuoritukset niitä vas-

taaviin reskontriin. 

 

Maksuliikenne noutaa pankkiaineiston eli tiliotteet, ja käsittelee ne asianmukaisesti siir-

täen ne lopulta kirjanpitoon. Eksote vastaa lisätietojen antamisesta, mikäli tiliotteilla on 

epäselviä suorituksia. Maksuliikenne raportoi mahdolliset liikasuoritukset tai virheelli-

sesti maksetut suoritukset Eksotelle, jossa tehdään päätös maksujen palautuksista 

asiakkaalle. Viimeisenä vaiheena maksuliikenneaineisto arkistoidaan ja raportoidaan. 

 

Lähtevien suoritusten oikeellisuuden tarkastus tapahtuu Eksotessa, jossa ostolaskujen 

sisältö tarkastetaan sekä mahdolliset maksuosoitukset laaditaan. Maksuliikenneai-

neisto koostuu siis ostoreskontrasta tulleista ostolaskuista sekä erikseen laadituista 

maksuosoituksista. Maksuliikenne noutaa aineiston, tarkastaa, tekee siihen mahdolli-

set korjaukset ja siirtää lopulta aineiston pankkiin maksua varten. Omina erinä käsitel-

lään ulkomaanmaksut sekä suoraveloitukset. Vastuu maksuvalmiuden tarkkailusta on 

Eksotella, jossa Finance-ohjelmistolla seurataan tilannetta. Perinteinen kassanhallinta 

on maksuliikennetiimin tehtävänä, samoin konsernitilin hallinnointi yhdessä Eksoten 

kanssa. 
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Kuvio 7. Saapuvien suoritusten prosessi 

 

 

Maksuliikenne, saapuvat suoritukset

Maksuliikenne-

aineiston 

arkistointi

Maksuliikenteen 

raportointi

Viitesuoritusten 

jako reskontriin

Edellisen päivän 

ostolaskujen 

hyväksyminen

Tiliotteiden 

käsittely

Tiliotteiden siirto 

kirjanpitoon

Aineiston 

noutaminen

Aineiston 

tarkastaminen

Tarvittavat 

lisätiedot

Ylimääräisten 

suoritusten 

palautus

Tarvittavat 

lisätiedot

Eksote Maksuliikenne

Intime Plus

Basware

Intime Plus,
muut reskontrat
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Kuvio 8. Lähtevien suoritusten prosessi 

 

 

Maksuliikenneprosessit ovat todettu toimiviksi. Omaan kokemukseen peilaten ongel-

matilanteet maksuliikenteessä johtuvat ulkopuolelta tulevista virheistä. Näitä voivat olla 

esimerkiksi reskontrissa olevat väärät pankkiyhteystiedot, mahdolliset tuplalaskut tai 

järjestelmissä olevat virhetilanteet, josta johtuen maksut eivät lähde tai saavu järjestel-

mään. Maksuliikennettä voisi kuvailla välittäjäksi reskontrien ja kirjanpidon välillä sekä 

reskontrista organisaation ulkopuolelle. Vastaajan 2 mukaan ”integraatio näkyy mak-

suliikenteessä ainoastaan suurempana massana”.  

Maksuliikenne, lähtevät suoritukset

Maksuaineiston 

lähettäminen

Maksuvalmiuden 

tarkkailu
Kassanhallinta

Konsernitilin hallinnointi

Maksuliikenne-

aineiston 

oikeellisuus

Ulkomaan maksut

Suoraveloitukset

Eksote Maksuliikenne

Aineiston 

noutaminen

Maksuliikenne-

aineston 

kerääminen

Aineiston 

tarkastaminen/ 

korjaaminen

Finance

Basware

Personec FK
Intime Plus-
ostoreskontra
Effica
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4.2.2 Palkanlaskenta 

Palkanlaskentaprosessi (Kuvio 9) lähtee liikkeelle uudesta työsopimuksesta. Työsopi-

mukset henkilöstö solmii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa, jossa hoide-

taan työsopimuksen valmistelu. Palkanlaskentatiimin vastuulla on tarkistaa sopimuk-

sen työehtosopimuksen mukaisuus sekä ylläpitää henkilöstörekisteriä yhdessä Ekso-

ten kanssa. Henkilöstörekisterissä ovat muun muassa henkilöstön verokortit sekä am-

mattiyhdistystiedot. Palkanlaskennasta työsopimus palaa vielä Eksotelle asiatarkas-

tukseen, jossa mahdolliset puutteet ja virheet korjataan.  

 

Palkanmaksuperusteet kertyvät eri Eksoten järjestelmistä ja Personec ESS järjestel-

mään henkilöstön syöttämät ja esimiesten hyväksymät poissaolot, lomat ynnä muut 

kaatuvat palkanlaskentajärjestelmään. Kun palkanmaksuperusteet ovat kunnossa, 

palkanlaskenta vastaanottaa aineiston Personec FK-järjestelmään ja tekee palkka-

ajon. Ajosta tulleet raportit tarkastetaan ja siinä olevat mahdolliset virheet korjataan. 

 

Kun palkat ovat kunnossa, niistä tehdään viranomaistilitykset eri instansseille: verotta-

jalle, eläkelaitoksille, ulosottovirastoille, tilitetään yhdistysten ja liittojen jäsenmaksut 

sekä palkkatukitilitykset. Lopulta palkat siirretään maksuun ja numeeriset palkkatiedot 

siirretään henkilöstöraportointiin. Palkkatiedot siirtyvät Intimen kirjanpitoon, josta ai-

neisto päivittyy Eksoten käytettäväksi Cognos-raportointijärjestelmään. Eksote tuottaa 

henkilöstöraportointiin kirjallisen osuuden (tilinpäätösvaiheessa), jonka jälkeen aineis-

tot yhdistetään palkkojen tilastointiin ja raportointiin. Palkat raportoidaan eri sidosryh-

mille, muun muassa Tilastokeskukselle sekä vakuutusyhtiöihin. 

 

Palkanlaskentatiimi hoitaa kuukausittaisten palkka-ajojen lisäksi muita palkanlasken-

nan tehtäviä. Muun muassa työsuhteeseen päättymiseen liittyvien tehtävien hoitami-

nen yhdessä Eksoten kanssa sekä erilaiset työnantajailmoitukset. Nykyisin elä-

keasiamiehen palveluiden järjestäminen on Saimaan Talous ja Tieto Oy:n vastuulla. 
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Kuvio 9. Palkanlaskentaprosessi 

 

Palkanlaskenta

Kirjallinen osuus 

henkilöstö-

raportointiin

Palkkatietojen tilastointi 

ja raportointi

Ilmoitus 

työsuhteen 

päättymisestä

Työsuhteen 

päättymiseen 

liittyvät tehtävät

Data henkilöstö-

raportointiin

Palkka-ajon 

tarkastaminen

Työsopimuksen 

työehtosopimusten 

tarkastus (KVTES, 

LS, TS)

Viranomais-

tilitykset

Palkkojen maksatus

Eläkeasiamies

Työnantaja-

ilmoitukset (KELA)

Poissaolojen 

syöttäminen ja 

hyväksyntä

Palkanmaksu-

perusteiden keräys 

ja tarkastus

Työsopimuksen 

asiatarkastus

Työsopimuksen 

tietojen korjaus

Palkanmaksu-

perusteiden 

vastaanotto

Palkka-ajo

Eksote Palkanlaskenta Sidosryhmät

Työsopimus

Henkilöstörekisterin 

ylläpito

Verokortti, ay-

tiedot
Personec ESS

Web Titania
Store
Esmi
Titania
Effica
Excel

Verottaja
Eläkelaitokset
Ulosotot
Jäsenmaksutilitys
Palkkatukitilitys

Verottaja
Eläkelaitokset
Tilastokeskus
KEVA
Vakuutusyhtiöt

Personec FK

PRH
Personec HR

Personec ESS
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Haastateltava 6 pitää palkanlaskentaan liittyvää prosessia hyvänä ja toimivana. Pro-

sessi on kokenut pieniä viilauksia ajan kuluessa, jolloin siitä on kehittynyt nykyisen 

mallinen sujuva kokonaisuus. Merkittäviä puutteita prosessissa ei haastateltavan mu-

kaan ole, mutta pari kriittistä kohtaa prosessin läpiviennissä nousee esille. 

 

Suurin ongelma prosessissa on haastateltava 6:n mukaan työsopimusten oikeellisuus. 

Vaikka useita tarkastuksia prosessin alussa tehdään, saattaa sopimuksissa silti esiin-

tyä virheellisyyksiä. Sopimusvirheistä johtuen palkat saatetaan laskea väärien perus-

teiden mukaan tai asiakkaan perustietojen virheellisyydestä johtuen palkka saattaa 

jäädä maksamatta aikataulussa esimerkiksi pankkitilivirheen takia. 

 

Toisinaan aikataulussa pysyminen aiheuttaa päänvaivaa, kun aineistoja ei saada 

ajoissa. Haastateltava 6 kertoo palkanlaskentatiimin ilmoittaneen asiakkaalle aikatau-

lun, jonka mukaisesti palkanlaskennan aineiston pitää olla asiakkaan puolelta valmiina, 

jotta aineisto pystytään käymään läpi ennen palkanmaksupäivää. ”Meillä on tietysti 

pakko olla ajoaikataulut, että palkat ehtivät pankkiin. Massaa on niin paljon, että se ei 

ihan olekaan että jos 15. päivä on palkanmaksupäivä niin voit vielä 14. päivä toimitella 

aineistoja” toteaa Haastateltava 6. Toisinaan käy niin, että palkkoja saattaa jäädä mak-

samatta myöhässä tulevien palkanmaksuperusteiden takia. Tämä aiheuttaa palkan-

laskentaan tietysti ylimääräistä työtä, kun työntekijän palkanlaskenta pitää tehdä mas-

sasta erillisenä ja jossain tapauksessa maksattaa maksuosoituksena ostoreskontran 

kautta.  

 

Palkanlaskennan osalta integraatio on aiheuttanut todella paljon töitä molempien osa-

puolien, Eksoten ja Imatran kaupungin, palkanlaskennassa. Eksoten näkökulmasta 

Imatran kaupungille on annettu kooste, mitä kaikkea palkanlaskennan tietoja he tarvit-

sevat ja mitä palkoissa on otettava huomioon. Yhdessä Imatran kanssa integraatiopro-

sessia on viety läpi sovitun aikataulutuksen mukaan ja pitämällä säännöllisiä palave-

reja. Saimaan Talous ja Tieto on saanut omalta järjestelmätuottajalta palkanlaskenta-

tietojen siirtoa varten lomakepohjan, jonka perusteella Imatralta saatu aineisto on muo-
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kattu CSV-siirtoa varten sopivaksi. Toisin sanoen on tehty tietojen tarkatusta ja aineis-

ton muokkausta lomakepohjan mukaiseksi. Vastaaja 1 Imatralta toteaa siirrettyjä tie-

dostoja olleen Eksotelle 135 kappaletta. 

 

Syyskuussa 2015 Imatralla on saatu käyttöön nimilista henkilöistä, jotka siirtyvät Ek-

soteen (Vastaaja 1). Käytännössä palkanlaskennan siirto on alkanut lokakuun aikaan, 

jolloin Imatralta on aloitettu toimittamaan aineistoa Saimaan Talous ja Tieto Oy:lle sekä 

heidän kuukausittaisia palkanlaskennan raportteja. Joulukuulle asti palkanlasken-

nassa on tehty rinnakkaisajoa niin, että palkanlaskentatiimissä sekä Imatran kaupun-

gilla on tehty palkka-ajoja. Saitan palkanlaskennassa ajo on tehty palkka-ajoja testi-

kannassa, jotta saadaan täsmäytettyä Imatralta tulleita raportteja. Joulukuun rapor-

tointi on ollut lopullisen palkanlaskennan täsmäytyksen perusteena. Haastateltava 6 

antaa Imatran kaupungille yhteistyöstä sujuvuudesta erityismaininnan, ”että tietojen 

saanti on toiminut todella hyvin”. 

 

Varsinainen katko palkanlaskennassa on tapahtunut vuoden 2015 lopussa. Imatralla 

työvuorolistat ovat päättyneet 3.1.2016, jotka ovat olleet vielä mukana Imatran palkan-

laskennassa ja maksussa. Päivien 1.1.–3.1.2016 osuus on laskutettu Eksotelta, jotta 

Imatralle on kohdistunut vain vuoden 2015 osuus palkoista. Pitämättömät lomat ovat 

siirtyneet Eksotelle tietojen siirrossa, mutta Imatran kaupunki on maksanut näistä lo-

mapalkkavelan. (Vastaaja 1) 

 

Työhistorian siirto on ollut yksi integraatiotoimenpiteistä. Vastaaja 1 kertoo Imatralta 

siirtyneen yhteensä n. 1000 henkilöä Eksoten, Saimaan Talous ja Tieto Oy:n sekä Sai-

maan Tukipalveluiden palvelukseen. Suurin osa, eli reilu 950 henkilöä siirtyi suoraan 

Eksoten alaisuuteen. Imatralla tämä on vaatinut suuren työn tietojen kokoamisessa, 

sillä ”usealla oli yli 20 vuoden työrupeama” ja palkanlaskentaohjelmat ovat tänä aikana 

muuttuneet aina käsin kirjaamisesta sähköiseen ohjelmaan siirtymiseen. Kaiken tiedon 

tarkastaminen on ollut todella raskas prosessi. Haastateltava 6 kertoo, että integraa-

tion aloittamisen jälkeen näihin on pitänyt tehdä jonkun verran korjauksia. Tietojen siir-

rossa työhistoriaan on tullut päällekkäisyyksiä, joita on oiottu myöhemmin.  
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4.2.3 Kirjanpito 

Kirjanpito toteutetaan pääasiassa Intime Plus-järjestelmässä (Kuvio 10). Kirjanpitotiimi 

yhdessä asiakkaan kanssa hoitavat laskentatunnisteiden sekä tilikartan ylläpidon. Ku-

ten aiemmin on todettu, Eksotessa toimivan taloustiimin vastuulla on sisäisen lasken-

nan tehtävät, kuten taloussuunnittelu ja sitä myöten talousarvion toteuttaminen. Ekso-

ten omassa taloustiimissä suunnitellaan vyörytykset sekä mahdolliset jaksotukset. Val-

miin talousarvion tiedot viedään kirjanpitoon. 

  

Kirjanpidossa tilikausi alkaa kuluvan tilikauden avauksella ja tilinpäätöstietojen siirrolla 

kirjanpitoon, jotka järjestelmä tekee automaattisesti. Samalla kirjataan asiakkaan il-

moittamat vyörytykset sekä mahdolliset jaksotukset. Viimeisenä tehtävänä kirjanpi-

dossa käsitellään sisäiset erät. Kuukausikirjanpitoa varten Eksote kerää aineistoa eri 

järjestelmistään ja tarkastaa näiden tietojen oikeellisuuden. Kun aineisto on asiakkaan 

puolesta kunnossa, se noudetaan kirjanpitoon ja käydään läpi aineiston tiedot. Ekso-

ten vastuulla on laatia muistio- ja jaksotustositteet sekä ylläpitää käyttöomaisuuskir-

janpidon tietoja. Kirjanpidossa tositteet kirjataan sekä käyttöomaisuuteen liittyvät kuu-

kausittaiset toimenpiteet (poistot) suoritetaan.  

 

Kun kaikki tositteet kuukaudelta ovat valmiina, tehdään kuukauden osalta täsmäytys. 

Tällä tarkoitetaan muun muassa osto- ja myyntireskontra- sekä pankkitilisaldojen täs-

mäyttämistä kirjanpitoon. Lisäksi ajetaan mahdolliset vyörytykset ja muut kaudelle kuu-

luvat jaksotukset. Saldojen täsmäytyksen jälkeen tehdään kausiverotilitys, jossa Ve-

rottajalle ilmoitetaan kaudelta kertyneet arvonlisäverot sekä urakat. Viimeisenä tehtä-

vänä kuluva kausi suljetaan ja raportoidaan Eksotelle. Muita kirjanpitoon liittyviä tehtä-

viä ovat asiakkaalle tehtyjen luottotappiokirjausehdotusten kirjaaminen, erilaisten lo-

makkeiden ylläpito sekä tiedottaminen kirjanpitoprosessista. Pienempiä ja selkeitä 

luottotappioita kirjataan kuukausittain ja kerran vuodessa hallituksen hyväksyttäväksi 

menevät isot luottotappiot, jotka ovat pääasiassa potilasmaksusaatavia.  
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Kuvio 10. Kirjanpitoprosessi 

 

Kirjanpito

Verottaja

Luottotappioiden 

hyväksyminen

Ehdotus 

luottotappio-

kirjauksista

Lomakkeiden 

ylläpito

Kirjanpitoprosessin 

hallinointi ja 

tiedottaminen

Kausiverotilitys 

(arvonlisävero, 

urakat)

Käyttöomaisuus-

kirjanpito

Kauden sulkeminen

Muistiotositteiden 

laatiminen

Käyttöomaisuus-

periaatteet, 

budjettitiedot

Jaksotustositteiden 

laatiminen

Kuukausiraportointi

Jaksotukset

Kuukausitäsmäytys, 

vyörytykset

Kirjanpitoaineiston 

kerääminen

Oikeellisuuden 

tarkastaminen

Aineiston 

noutaminen

Aineiston 

läpikäynti ja 

oikeellisuuden 

tarkastaminen

Muistiotositteiden 

kirjaaminen

Tilikauden avaus 

(automaattinen)

Tilinpäätöstietojen 

kirjanpitosiirto 

(automaattinen)

Vyörystysten 

toteuttaminen

Sisäisten erien 

käsittely

Vyörytysten ja 

jaksotusten 

suunnittelu

Talousarviotiedot 

kirjanpitoon

Taloussuunnittelu 

ja talousarvio

Eksote Kirjanpito Muut sidosryhmät

Laskenta-

tunnisteiden ja 

tilikartan 

suunnittelu

Laskenta-

tunnisteiden ja 

tilikartan ylläpito

Excel,
Basware

Intime Plus

Excel
Ostoreskontra
Myyntireskontra
Personec FK
Käyttöomaisuus
Effica
Marela
Nemo (varasto)
Populus

Excel
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Kirjanpidon luotettavuuden yksi virstanpylväistä on sen toteuttaminen suoriteperustei-

sena. Tällöin tuotot ja kulut ovat olennaisimmalta osin oikeilla kausilla. Haastateltava 

5 pitää kirjanpitoprosessia toimivana kokonaisuutena. Suuret muutokset, kuten viimei-

simmäksi tullut uusi varastojärjestelmä, aiheuttavat toimivuuteen hetkellisesti katkoja. 

Haastateltava 5 toteaa, että ”(varasto)liittymä on ollut käytössä nyt reilun vuoden ja 

siinä ollut vähän askarreltavaa”. Ylipäätään näin suuressa organisaatiossa tapahtuvat 

muutokset toiminnassa vaikuttavat prosessiin ajoittain, kunnes muutos on sisäistetty. 

 

Haastateltava 5 ei keksi mitä puutteita prosessi on, mutta listaa muutaman käytän-

nönongelman läpiviennissä. Aiemmin mainittu organisaation suuruus aiheuttaa ajoit-

tain haasteita, sillä prosessissa mukana oleva henkilöstö on hyvin ”erityyppistä”. Ek-

soten puolesta tulee kirjanpitoon muun muassa muistiotositteet, joita tekevät taloustii-

min lisäksi myös muu henkilöstö, sekä ostolaskujen tiliöinti kuuluu työntekijöiden vas-

tuulle. ”Kaikki eivät ole niin kiinnostuneita siitä, mitä he laskuille laittavat”, mainitsee 

haastateltava 5.  Samalaista substanssihenkilöiden taloudellista ymmärtämistä toivoi-

vat myyntilaskutustiimi sekä talousarviota kokoava Eksoten taloustiimi. 

 

Kirjanpidon tarkoituksena on koota kuukausittain taloudellinen tieto raporteiksi, jolloin 

sen toteuttaminen vaatii paljon tietoa eri osastoilta. Tästä johtuen kirjanpidon kanssa 

eri järjestelmillä on hyvin paljon rajapintoja, josta siirtyy tietoa. Toisinaan liittymät eri 

järjestelmien välillä ilmoittavat virheistä, jolloin selvitystyö saattaa viedä paljon aikaa. 

Tämä hidastaa kirjanpitoprosessia ja pahimmillaan saattaa venyttää raportointia. Esi-

merkiksi väärien tiliöintitietojen ja arvonlisäverokoodien käyttö ostolaskuilla aiheuttavat 

lisätyötä. 

 

Kirjanpidossa suurin työ on integraation osalta ollut laskentakohteiden eli kustannus- 

ja suorituspaikkojen perustaminen annettujen tietojen perusteella. Uusien kohteiden 

perustaminen ja vanhojen sulkeminen on kaikki manuaalista työtä, johon kohdistuu 

aina mahdollisuus muun muassa näppäilyvirheisiin. Prosessissa integraatiotoimenpi-

teiden vaikutus on näkynyt muun muassa siinä, että laskujen tiliöinneissä on vuoden 

alussa käytetty vielä paljon vanhoja kustannuspaikkoja. Näin ollen kustannuspaikka-
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virheitä on jouduttu korjaamaa jonkun verran, kun laskujen tiliöijät ovat rutiininomai-

sesti tiliöineet laskuja vanhoilla tiedoilla. Tämän lisäksi uusi henkilöstö on koulutettu 

käyttämään Eksoten järjestelmiä sekä perehdytetty ostolaskujen käsittelyprosessiin. 

Kuten aiemmin todettu, Imatralla ostolaskujen käsittelyprosessi on ollut hyvin paljon 

erilainen, jolloin laskujen tiliöinti ei ole kuulunut henkilöstön työtehtäviin. Tiliöinneissä 

on hieman ollut virheellisyyttä tästä johtuen, mutta ajan kanssa rutiinit ovat iskostuneet 

myös uusille työntekijöille. 

 

Haastateltava 1 sivuaa talousarvioon liittyvän prosessin yhteydessä, että Imatralta siir-

tyneet työntekijät ovat aiemmin käyttäneet hieman erilaisia ohjelmistoja, muun muassa 

ostolaskujen käsittelyssä. Heillä varsinaista ostolaskujen käsittelyä ei ole ollut, vaan 

laskut ovat ohjautuneet asiakas- tai tilausnumeron perusteella suoraan hyväksyjälle. 

Siirryttyään Eksoten palvelukseen, laskuille on määritelty asiatarkastajat, joiden tehtä-

vänä on laskujen tiliöinti ennen hyväksyjälle siirtämistä. 

 

4.2.4 Talousarvio 

Talousarvion osalta on mielekästä tarkastella vain osaa prosessista, joka liittyy talous-

tiimin tekemään työhön. Näin ollen talousarvion hyväksyntään ja esittämiseen liittyvä 

prosessi on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Talousarvioita ohjaa kuntien hyväksymä 

kantokykylaskelma, jossa on määritelty hyväksytty kasvu sekä edellisten vuosien ali-

jäämän kattaminen (Talousarvio 2016). Taloustiimissä talousjohtajan tehtävänä on to-

teuttaa kantokykylaskelman mukaisesti raamit tuotoista ja kuluista eri vastuualueille.  

 

Talousarvio (Kuvio 11) laaditaan Basware FPM:ssa, mutta arviota varten toteutetaan 

paljon laskelmia ja taulukointia Excelissä, josta tiedot siirretään viralliseen talousarvi-

oon. Talousarvion prosessi lähtee edellisen vuoden arviosta, jota käytetään pohjana. 

Palkanlaskentajärjestelmästä, Personec FC:stä, saadaan tiedot kuluvan vuoden pal-

koista, vuonna 2016 ne on otettu kesäkuuhun mennessä kertyneistä palkoista. Palk-

kabudjetointi toteutetaan henkilötasolla, jossa lyhytaikaiset sijaisuudet on jätetty huo-

mioimatta. Samalla tarkastellaan edellisten vuosien käyttötalousmenojen toteumaa ja 

siirretään tulevalle vuodelle kuuluvat luvut talousarvioon. 
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Talousarviossa tulee huomioida pakolliset muutokset. Näitä ovat muun muassa lain-

säädännössä tapahtuneet muutokset, tiettyjen osa-alueiden ennalta määritelty kasvu 

sekä muutokset organisaation sisällä. Esivalmisteltu talousarvio annetaan tiedoksi 

osastoille, jotta he voivat tarkastaa omaan vastuualueeseensa liittyvät ennustetiedot. 

Pakollisten muutosten jälkeen talousarvioon voidaan tehdä muita muutoksia tiedossa 

olevan ali- tai ylijäämän puitteissa. Tässä vaiheessa huomioidaan osastojen esimies-

ten esittämät perustellut muutostoiveet. 

 

Vastuualueilla toimivat esimiehet keskittyvät pääasiassa tuloksen seurantaan. Rapor-

tointijärjestelmänä toimii Cognos, jonne päivittyy Saimaan Talous ja Tieto Oy:stä tule-

vat ulkoisen laskennan viennit. Esimiehet selvittävät tulevaa vuotta koskevat mahdol-

liset toiminnalliset muutokset sekä niistä aiheutuvat rahamääräiset vaikutukset. Esityk-

set investoinneiksi sekä muut menoihin liittyvät esitykset toimitetaan taloustiimille Ex-

cel-lomakkeella. Osastot voivat toimittaa muutosehdotuksia koko talousarvioprosessin 

ajan, kuitenkin ennalta määriteltyyn päivämäärään mennessä. Kun kaikki talousarvi-

oon liittyvät tiedot on saatu kentältä, taloustiimissä kootaan esitys talousarviosta. Ko-

koaminen on talousjohtajan vastuulla, joka toimittaa valmiin esityksen Eksoten johto-

ryhmän käsiteltäväksi sekä budjettiriiheen. 
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Kuvio 11. Talousarvioprosessi 
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Haastateltava 1 pitää talousarvioprosessia pääasiassa toimivana. Prosessiin haluttai-

siin substanssihenkilöstön osallistumista enemmän, mutta aikaisempien kokemusten 

myötä siitä on toistaiseksi luovuttu. Ennen osastojen henkilöstöllä oli enemmän oikeuk-

sia käydä muuttamassa talousarviota, ”mutta Eksoten kokoisessa organisaatiossa pie-

net muutokset siellä täällä kumuloituvat nopeasti useiden miljoonien eurojen suu-

ruiseksi lisäykseksi kustannuksissa”. Talousarvion hallinta on hankalaa, mitä enem-

män osallistujia prosessissa on ja lisäksi tämä vaatii controllereilta paljon ohjausta. 

Nykyään kentällä on muutamia niin sanotusti luottokäyttäjiä, joilla on oikeuden järjes-

telmään. Näiden henkilöiden kautta tulevat vastuualueen muutosehdotukset talousar-

vioon. 

 

Jatkossa talousarviota vahvasti ohjaava kantokykylaskelma tulee jäämään pois. Pro-

sessin kannalta tämä hankaloittaa talousarvion raamien muodostamista, kun on epä-

varmaan mistä saadaan tulevan vuoden arvioon viimeinen sana ja erityisesti milloin 

saadaan vahvistus hyväksytyistä tuotoista ja kuluista. Tämä aiheuttanee talousarvion 

kehykseen muutoksia pitkin prosessia, jolloin joudutaan tekemään viilauksia eri osas-

tojen kuluihin. 

 

Talousarvioprosessissa ongelmatilanteita aiheuttavat lähinnä ulkopuolelta tulevat 

muutokset. Esimerkiksi lainsäädännön muutoksilla voi olla vaikutusta talousarvion to-

teuttamiseen ja näissä päätösprosessi saattaa venyä hyvin pitkäksi, jolloin lopulliset 

tiedot saadaan viimetingassa. Organisaatiossa tapahtuu paljon muutoksia myös si-

sällä. Vaikka osastoille on annettu viimeinen määräpäivä, johon mennessä muutokset 

pitää ilmoittaa, ilmoituksia tulee yleensä vielä määräpäivän jälkeen. Näitä muutoksia 

ovat esimerkiksi uusien kustannuspaikkojen perustaminen tai vanhojen kustannus-

paikkojen yhdistely. Tietyn pisteen jälkeen tulleiden muutosilmoitusten toteuttamisesta 

tulee harkinnanvaraisia, pieniä muutoksia ei enää tässä vaiheessa tehdä. 
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Imatran kaupungilta on ennen integraatioprosessin (Kuvio 12) alkua pyydetty paljon 

aineistoja sekä raportteja, joiden pohjalta sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa on 

arvioitu. Yksi integraation lähtökohdista on ollut Imatran kaupungin talousarvio 2015, 

josta on lähdetty liikkeelle niin kulujen kun tulevan kuntalaskutuksen suuruuden arvi-

oinnissa. Talousarvion pohjalta on Excel-taulukoiden avulla laskettu sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen osuutta Imatran kaupungin kuluista. Välittömät sosiaali- ja terveyspal-

velujen kulut on saatu helposti laskettua kustannuspaikoilta. Keskushallinnosta tule-

vien välillisten kustannusten jako on toteutettu yhdessä Imatran kaupungin kanssa, 

jossa Eksoten taloustiimistä on tullut ehdotus näiden kulujen käsittelystä. Välilliset kus-

tannukset on jaettu Imatran kaupungin eri palveluosa-alueille karkeasti neljän toimialu-

een mukaisesti.  

 

Laskettujen kulujen pohjalta on muodostettu Imatran kaupungille kuntalaskutuksen 

määrä eli se kuinka paljon Eksoten tuottama palvelu kaupungille maksaa. Tämä on 

otettu huomioon tulevassa talousarviossa myynnin lisääntymisenä. Tulevien kulujen 

määrää on pystytty arvioimaan ja suurin muutos talousarvion osalta on ollut palkka-

budjetoinnissa, sillä Imatralla työskennellyt sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on siir-

tynyt Eksoten palvelukseen liikkeenluovutuksena. 

 

Kun Imatran kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015 valmistui, sitä on verrattu talousar-

vion perusteella tehtyihin laskelmiin ja tarkasteltu onko kuluerien välillä merkittäviä 

poikkeamia. Tilinpäätös verrattuna talousarvioon on toteutunut muiden kun erikoissai-

raanhoidon osalta noin 1,5 miljoonaa euroa parempana, joka on pitänyt ottaa huomi-

oon laskelmien tarkastuksessa. Kuten jo aikaisemmin on todettu, laskutuksella on pys-

tytty oikaisemaan alkuperäisten lukujen pohjalta tehtyä arviointia ja saatu näin tasattua 

eroja.  
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Kuvio 12. Integraation toteutus talousarviossa 

 

 

Integraatio on lähtenyt haastateltava 1:n mukaan hyvin käyntiin. Uusille työntekijöille 

on järjestetty järjestelmiin ja käytäntöihin liittyvää koulutusta, sillä Imatran kaupungilla 

on ollut hieman erilaiset ohjelmistot käytössä. Ohjelmistojen lisäksi budjetointiprosessi 

Eksotella on erilainen ja se tehdään toisenlaisella tarkkuudella verrattuna Imatraan. 

Valmisteleviin toimenpiteisiin ei ole talousarvion osalta tehty muutoksia integraation 

aloittamisen jälkeen. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kun lopulliset kulut ovat 

selvinneet, puutteita on voitu oikaista laskutuksen kautta. 

 

Itse talousarvion kokoamisen prosessin on todettu olevan luotettava: rajapinnat eri jär-

jestelmien välillä toimivat, jolloin kaikki tarvittava numeerinen tieto on saatavilla rapor-

tointijärjestelmästä. Luotettavuuden ongelma talousarvion osalta liittyy manuaalisen 

työn määrään, sillä prosessissa käytetään vielä jonkin verran Excelissä tehtyjä laskel-

mia, joista tieto siirrettään budjetointijärjestelmään. Inhimillisen virheen todennäköisyy-

det kasvavat aina silloin kun lukuja käsitellään käsin ja tietoja ei saada automaattisesti 

siirrettyä.  

 

Muutokset laskutuksessa

Talousarvio 2015

Kustannusten laskenta Excelissä

Välillisten kustannusten 

kohdentaminen

Kuntalaskutuksen suuruus

Valmistunut tilinpäätös 2015

Talousarvion ja tilinpäätöksen 

vertailu
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4.3 Keskeiset haasteet integraatiossa 

 

Haastattelujen perusteella keskeiset haasteet integraation toteutuksessa voidaan ja-

kaa kolmeen kategoriaan: aikataulutukseen, toteutukseen ja yhteistyöhön liittyviin 

haasteisiin (Taulukko 3). Yhteistyö käsittää kaikkien integraatioon liittyvien toimijoiden 

välisen yhteistyön eli tässä tapauksessa Eksoten, Saimaan Talous ja Tieto Oy:n sekä 

Imatran kaupungin. Aikataululla tarkoitetaan projektin toteuttamiseen ilmoitettua aika-

taulua ja toteutuksella käytännön työtä eri taloushallinnon prosesseissa. 

 

Kaikkiin taloushallinnon prosesseihin liittyy integraation tuomia haasteita, toisissa niitä 

on enemmän kuin toisissa. Integraation vaikutukset maksuliikenteeseen ja matka- ja 

kululaskuihin on jo aikaisemmin prosessien kuvauksissa todettu olevan olemattomia. 

Molemmissa integraatio näkyy ainoastaan suurempana käsiteltävänä massana, joten 

voidaan todeta, että näihin taloushallinnon prosesseihin ei liity haasteita. Eksoten ja 

Imatran välinen integraatio on toteutettu liikkeenluovutuksena, jolloin Imatralta on hen-

kilökunta siirtynyt vanhoina työntekijöinä Eksoten palvelukseen. Jo tästä voidaan pää-

tellä suurimpien muutosten ja samalla haasteiden kohdistuvan palkanlaskentaan, 

myyntilaskutukseen sekä talousarvion prosessiin -haastattelut vahvistavat tämän.  

 

Taulukko 3. Keskeiset haasteet 

Aikataulutus Toteutus Yhteistyö 

Vaatinut paljon  
resursseja 

Välimuutokset ja  
työhistoriatiedot 

Pitkittynyt vastausten  
saaminen 

Ohjelmatoimittajien 
hyödyntämisen puute 

Ostolaskujen sekoittuminen Selkeiden vastausten puute 

Kahden operaattorin käyttö myyntilaskutuksessa Henkilöiden vaihtuvuus  
integraatioprojekteissa 

 Erilaiset käytännöt yhdistettä-
vien organisaatioiden välillä 

Epäselvät vastuut toimijoiden 
välillä 

 Imatran kaupungin  
keskushallinnon kulujen  
kohdistaminen 

 

 Tietojen kerääminen  
(Ohjelmatoimittajien  
hyödyntämisen puute) 
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Aikataulutus 

 

Aikataulu integraation toteutuksessa on ollut tiivis, jolloin kiireellisyys on vaatinut pro-

jektissa mukana olleilta henkilöiltä suuren työpanoksen. Aiheen taustoituksen yhtey-

dessä on kerrottu integraation suunnittelusta vasta vuodesta 2017, mutta syksyllä 

2015 tehty päätös aikaisti toteutusta yhdellä vuodella.  ”Se oli suuri ja raskas työ viime 

syksynä” kommentoi Vastaaja 1 Imatralta. Tiivistä aikataulua tuo haastatteluissa esiin 

myös Haastateltava 6. 

 

Tiukan aikataulun takia ohjelmistojen toimittajia ei ole pystytty hyödyntämään parhaalla 

mahdollisella tavalla, tässä tapauksessa ollenkaan. Erityisesti tietojen kokoaminen 

Imatran palkanlaskennasta olisi pystytty ostamaan ohjelmatoimittajalta, mutta aika-

taulu tuli tässä tilanteessa vastaan. ”He ilmoittivat, että tällä aikataululla ei ole mahdol-

lisuutta tehdä tätä työtä. He olisivat voineet aloittaa vasta syyskuussa ja aikaa siihen 

olisi mennyt noin neljä kuukautta ja meidän olisi pitänyt vielä ne (tiedot) tarkistaa.” 

(Vastaaja 1) Tämä on lisännyt integraatiotyön kuormittavuutta, kun tietojen keräämi-

nen on pitänyt tehdä omatoimisesti. Imatralla suurin työ on ollut noin tuhannen työnte-

kijän työhistoriatietojen kokoaminen eri järjestelmistä Saimaan Talous ja Tieto Oy:n 

toimittamaan Excel-pohjaan (Haastateltava 6).  

 

Suunnitellun aikataulun takia alkuvuodesta 2016 on myyntilaskutusta tehty kahdesta 

eri Effica-järjestelmästä. ”Vuodenvaihteessa ei pystytty Effica-järjestelmiä yhdistä-

mään, vaan Imatran Effican tietoihin muutettiin Eksoten organisaatiota vastaavat tie-

dot. Effica-tietojen kopiointi eli ns. kantojen yhdistäminen voitiin tehdä vasta toukokuun 

puolessa välissä.” (Haastateltava 3) Kahta Effica-järjestelmää ja sen aiheuttamia haas-

teita on käsitelty tarkemmin integraation toteutuksen-kategoriassa. 
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Toteutus 

 

Integraation toteutus on tuonut haasteita eri osastoilla. Toteutuksessa esiintyviin haas-

teisiin on osittain vaikuttanut edellä mainittu tiukka aikataulu. Kahden Effica-järjestel-

män ylläpitäminen rinnakkain on aiheuttanut haasteita muun muassa myyntilaskutuk-

sen palvelupuhelimeen, jossa asiakaspalvelussa ei ole ollut oikeuksia Imatralla ole-

vaan potilastietojärjestelmään (Haastateltava 2).  

 

Ostoreskontrassa Imatralta tulleiden uusien työntekijöiden vastuita ei alusta asti ollut 

tarkasti määritelty. ”Alkuun se oli vähän ongelmana, että kenelle laitetaan laskuja”, to-

teaa Haastateltava 4. Ostoreskontrassa käytössä olleita kierrätyslistoja on tarkastettu 

kuukausittain ja täsmennetty asiatarkastajien ja hyväksyjien vastuualueita. Muutamia 

laskuja on lisäksi tullut väärälle yhtiölle, ”joitain laskuja, mitkä kuuluivat Imatran kau-

pungille, tuli meille. Ei ollut sielläkään (Imatralla) tietysti ihan selvää, että kuuluuko 

lasku tälle uuden Eksoten puolelle vai Imatran kaupungille.” (Haastateltava 5) 

 

Kun palkanlaskenta siirretään toiselle yhtiölle, tulee palkoista ”ottaa leikkauspäivä 

mistä ne poimitaan.” (Haastateltava 6) Integraatiossa palkkatiedot poimittiin loka-

kuulta, jolloin lokakuun ja tammikuun 1. päivän välillä tapahtuvat muutokset on pitänyt 

päivittää Saimaan Talous ja Tieto Oy:hyn. Välimuutosten takia ”meillä on tapana tehdä 

rinnakkaisajoa.” Testikannassa tehtyä varsinaista palkka-ajoa on verrattu Imatralta 

saatuihin raportteihin, jolla täsmäytetään tietojen yhtenevyys. Tietojen tarkastaminen 

tapahtuu manuaalisesti, jolloin sen toteuttaminen on työlästä.  

 

Integraation jälkeen on huomattu, että siirtyneiden henkilöiden työhistoriassa on ollut 

päällekkäisyyksiä. Tietojen siirron yhteydessä tietoja olisi pitänyt tarkemmin ”erotella, 

puhutaan sellaisista lisätunnisteista.” (Haastateltava 6) Haastateltava 6:n toteaa, että 

näiden kanssa olisi pitänyt olla tarkempi, jotta myöhempää korjausta ei olisi tarvinnut 

tehdä. Muutoin palkanlaskentaan liittyvät ongelmat ja haasteet ovat olleet tiedossa, 

sillä integraation toteutus on noudatellut samaa kaavaa uuden asiakkaan käyttöön-

otossa. 
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Sisäisen laskennan vastuulla on ollut integraation hinnoittelu, joka perustuu Imatran 

kaupungin toiminnassa kertyneisiin sosiaali- ja terveyden huollon toiminta-alueeseen 

liittyviin kustannuksiin. Toteutuksessa haasteena ovat olleet kahden organisaation eri-

laiset käytännöt ja niiden hahmottaminen. Ensimmäisenä haasteena kustannusten las-

kemisessa on ollut Imatran kaupungin käyttämä tilaaja-tuottaja-malli. Tämä on hanka-

loittanut toimintoketjun hahmottamista. Eksoten ja Imatran kaupungilla välillä on ollut 

ostopalvelusopimuksia puolin ja toisin, jolloin näiden eliminoiminen kustannuksista on 

ollut tärkeää. Haastateltava 1 toteaa, että eliminoinneissa haasteellisinta on ollut erita-

soinen kohdentaminen. 

 

Oman haasteensa kustannusten laskennassa ovat tuoneet keskushallintoon liittyvien 

kustannusten vyöryttäminen. Kun integraatiotoimenpiteet ovat aloitettu, käytössä on 

ollut Imatran kaupungin talousarvio, jota on verrattu tilinpäätökseen sen valmistuttua. 

Näiden kahden raportin välillä on törmätty haasteeseen, jossa talousarviossa osa so-

siaali- ja terveydenhuollon kuluista on käsitelty keskushallinnossa, mutta tilinpäätök-

sessä ne ovat toteutuneet oikealla kustannuspaikka. Haastateltava 1 antaa tästä esi-

merkkinä siviilipalvelusmiehiin liittyvät kulut, jotka katsotaan talousarviossa keskushal-

linnon kuluiksi ja tilinpäätöksessä ovat oikealla kustannuspaikalla. 

 

Tietojen siirrossa olisi ollut mahdollisuus hyödyntää enemmän ohjelmistotoimittajia, 

mutta järjestelmämallien erilaisuus on ollut tässä esteenä. Lähinnä tässä haasteena 

on ollut vastaanottavan osapuolen taipumattomuus muuttaa omaa malliaan. Kuten ai-

kataulutuksen yhteydessä on todettu, myös toteutuksessa ohjelmistotoimittajien hyö-

dyntäminen on jäänyt todella pieneksi. Kun lähes kaikkien tietojen toivotaan olevan 

suurimmalta osin sähköisessä muodossa, on todella sääli, että järjestelmien potenti-

aalia sekä ulkopuolista työvoimaa ei ole pystytty hyödyntämään. Tämä olisi vapautta-

nut oman henkilökunnan resursseja integraatiotyöstä. 
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Yhteistyö 

 

Viimeinen haasteisiin liittyvä osio on yhteistyö. Haasteet yhteistyössä ovat tulleet esiin 

lähestulkoon jokaisessa haastattelussa. Haastateltava 5 kuvailee, että ”silloin kun teh-

tiin (integraation alkutoimenpiteitä), niin tietoa ei meinannut millään saada Eksotelta. 

Kun rupeaa vuosi loppumaan ja heti vuoden alusta (integraatio) pyörähtää käyntiin - - 

piti usein vähän pommittaa, että me oikeasti tarvitaan ne tiedot.”  

 

Ostoreskontrassa kierrätyslistojen ja Imatralta tulleiden henkilöiden vastuut eivät al-

kuun olleet tiedossa ja ostolaskujen käsittelijöitä on muokattu integraation aloituksen 

jälkeen. Alkuun Eksotelle on lähetetty kierrätyslistat kuukausittain tarkastettavaksi ja 

täydennettäväksi. Palkanlaskenta on tehnyt pääasiassa yhteistyötä Imatran kanssa, 

jonka kanssa Haasteltava 6 kehuu yhteistyön toimineen sujuvasti.  

 

Erityisesti myyntilaskutuksessa yhteistyö on aiheuttanut hankaluuksia Saimaan Talous 

ja Tieto Oy:n sekä Eksoten välillä. Haastateltava 3 selittää tämän näkyneen erityisesti 

selkeiden vastausten puutteena sekä ristiriitaisina tietoina Imatran suuntaan. Eksoten 

ja Saitan väliset vastuut eivät ole olleet selkeät, jolloin Imatralta tulleita kysymyksiä on 

pompoteltu organisaatiosta toiseen ja henkilöltä toiselle. Tämä voi osittain johtua 

myyntilaskutuksen siirrosta Eksotelta Saimaan Talous ja Tieto Oy:hyn, jolloin vastuut 

ja vastaustenantaminen on haluttu sysätä nykyiselle myyntilaskutustiimille. Samainen 

ongelma on esillä myyntilaskutusprosessin läpiviennissä, joten ongelman jatkuminen 

integraatiossa ei ole yllättävää. 

 

Haastateltava 3 harmittelee henkilöiden vaihtuvuutta integraatioprojektissa, joka on 

osaltaan vaikeuttanut yhteistyötä. Kun projektissa mukana olleet henkilöt vaihtuvat, 

samalla he vievät mukanaan projektiin olennaisesti liittyvää tietoa. Uudelle henkilölle 

ei aina välttämättä muisteta kertoa kaikkia yksityiskohtia, jolloin arvokasta tietoa voi 

jäädä puuttumaan. Projektiryhmässä henkilöiden yhteistyö on voinut nivoutua hyvin 

yhteen ja tietoja on voitu vaihtaa puolin ja toisin, jolloin kaiken läpikäyminen uuden 

henkilön kanssa on varmasti raskasta. 
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4.4 Prosessien luotettavuus 

 

Taloushallinnon prosessien läpiviennissä on paljon luotettavuuteen vaikuttavia teki-

jöitä. Tietojärjestelmät ovat vahvasti mukana prosessien toteutuksessa, jolloin niissä 

esiintyvät ongelmat voivat pienentää luotettavuutta. Nykyiset käytössä olevat ohjelmis-

tot ovat todettu toimivaksi kokonaisuudeksi, jolloin lähinnä uusien ohjelmien ja järjes-

telmien käyttöönotto heikentää luotettavuutta. Kirjanpitäjä on tuonut haastattelussa 

esiin muun muassa uuden varastoliittymän, joka on aiheuttanut hänen työhönsä jon-

kun verran lisätöitä. Haastateltava 5 mainitsee järjestelmien herjaavan, mikäli rajapin-

nan kautta siirrettävässä aineistossa on virheitä. Samoin jos esimerkiksi tietojen siirto 

raportointijärjestelmään on jostain syystä jäänyt tekemättä, tämä on helppo huomata 

kun uutta dataa ei ole saatavissa. 

 

Ihmisten osaaminen on yksi taloushallinnon prosessien kriittisistä tekijöistä. Taloushal-

linnon puolella henkilöstön osaamattomuus perustuu ammattitaidon puutteeseen, sillä 

perusoletuksena voidaan pitää työntekijöiden olleen käynyt kaupallisen koulutuksen. 

Substanssihenkilöiden osallistuminen kentällä nousee useissa haastatteluissa esille. 

Heidän liiketoimintaan liittyvää tietoa haluttaisiin hyödyntää enemmän, mutta taloudel-

lisen kokonaisuuden hahmottaminen tai ylipäätään kiinnostus talouteen ja tiedon oi-

keellisuuteen eivät välttämättä ole parhaalla mahdollisella tasolla. Monesti esimerkiksi 

ostolaskujen käsittely saatetaan kokea pakollisena pahana, joka ei suoraan liity henki-

löstön ammatilliseen osaamiseen. 

 

Yhteistyöhön liittyvät ongelmat vaikuttavat arvioitaessa prosessin luotettavuutta. Yh-

teistyön kehittäminen toisistaan riippuvien yksiköiden välillä ei aina ole sujuvaa. Kuten 

myyntilaskutuksen haastattelussa käy ilmi, joskus jopa liiketoimintaan liittyvä päätök-

senteko saatetaan siirtää myyntilaskutustiimille. Tällainen päätöksenteon vastuun siir-

täminen puolelta toiselle heikentää luotettavuutta, sillä esimerkiksi myyntilaskuttajien 

ei voida olettaa olevan oikeita henkilöitä tekemään asiakkaan liiketoimintaan liittyviä 

ratkaisuja. Yhteistyön sujumattomuus vaikuttaa prosessien läpivientiin kuuluvaan ai-

katauluun, jolloin tietyn pisteen jälkeen prosessi on kulje enää normaalin kaavan mu-

kaisesti, vaan vaatii lisätyön tekemistä. 
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Edellä mainittuja prosessiin liittyviä tekijöitä voidaan pitää sisäisinä vaikuttimina. Pro-

sesseihin vaikuttavat sisäisten tekijöiden lisäksi ulkopuolelta tulevat tekijät. Näitä ovat 

esimerkiksi toimittajilta sekä asiakkailta tulevien tietojen oikeellisuus. Esimerkiksi osto-

reskontrassa on vaarana saman laskun käsittely kahteen kertaan, jos laskulla ei ole 

ilmoitettu riittävästi tietoja. Laskun numeron puuttuminen voi johtaa siihen, että kaksi 

eri ostolaskujen käsittelijää tulkitsee laskun numeron eri tavalla, jolloin järjestelmä ei 

voi ilmoittaa tuplalaskusta. Kun asiakas on maksanut laskunsa liian suurena, tietyn 

summan ylittävistä suorituksista tehdään palautus asiakkaalle. Ylisuorituksen käsitte-

lyn tulee olla yhdenmukaista, jotta sitä voidaan pitää prosessina luotettavana.  

 

Kuten teoriaosuudessa on sisäisen valvonnan yhteydessä todettu, viimeisin toiminta-

kertomus ei sisällä huomautuksia liittyen taloushallinnon prosessien nykytilaan. Sisäi-

sen valvonnan voidaan olettaa pitävän prosesseja ja niiden myötä tuotettua raportoin-

tia luotettavana.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Uusi julkisjohtaminen jatkaa vahvana ideologiana julkisella sektorilla. Suomessa val-

misteilla oleva sote-uudistus noudattelee uuden julkisjohtamisen ajatusmaailmaa hy-

vin tarkasti, jolloin tavoitteena on luoda vaikuttava ja tehokas julkisen sektorin palvelu-

tuotanto, joka toimii yhden hallinnon alla. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on ollut 

palvelutuotannon integroimisessa edellä kävijä, sillä vuodesta 2009 asti toiminut sai-

raanhoitopiiri tuottaa tällä hetkellä koko lähialueen sairaan- ja terveydenhuollon palve-

lut. Viimeisin yhdistyminen on vuoden 2016 alusta, jolloin Imatralta on siirretty liikkeen-

luovutuksena perusterveydenhuollon palvelut osaksi Eksotea. 

 

Taloudellisen tiedon merkitys integraatioissa ja muutoksissa yleensä on suuri. Sen pe-

rusteella voidaan loppukädessä todeta onko esimerkiksi integraatio taloudellisesti kan-

nattavaa. On ensiarvoisen tärkeää, että tuotettuihin taloudellisiin raportteihin voidaan 

luottaa, jolloin tulee arvioida taloushallinnon prosessien luotettavuutta. Tässä tutkimuk-

sessa on tarkasteltu Eksoten taloushallinnon sisäisiä ja ulkoisia prosesseja, niihin liit-

tyviä haasteita ja pohdittu haasteiden merkitystä luotettavuuteen. Prosessit ovat yleis-

luonteisesti luotettavia ja niihin liittyvät kriittiset tekijät ovat yleisesti ottaen tiedossa. 

Eniten prosesseihin vaikuttavat inhimilliset tekijät kuten henkilöstön ammattitaito ja yh-

teistyökykyisyys, järjestelmien toimivuus sekä suuret muutokset. Näillä on vaikutusta 

luotettavuuteen ja samoista tekijöistä voidaan löytää prosesseihin liittyvät merkittävät 

haasteet. 

 

Prosessien yleisen toimivuuden jälkeen on tarkasteltu integraatiotilannetta käytännön 

toteutuksen kautta. Imatran liittäminen perusterveydenhuollon osalta Eksoteen on ollut 

muutoksena suuri. Integraation toteutuksen kannalta suurimmat muutokset ovat luon-

nollisesti tapahtuneet palkanlaskennassa, myyntilaskutuksessa sekä talousarvion ko-

koamisessa. Integraation toteuttaminen liikkeenluovutuksena on tuonut Eksotelle pal-

jon uutta henkilöstöä vanhoina työntekijöinä, joiden kaikkien tiedot on pitänyt siirtää 

palkanlaskentaan. Myyntilaskutuksen siirtoa ei ole saatu tehtyä heti vuoden 2016 

alussa, vaan laskutusta on alkuvuodesta tehty vielä kahdessa eri järjestelmässä. Si-

säisen laskennan tärkeimpänä tehtävänä on ollut laskea tulevan liiketoimintaosan kus-
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tannukset, joiden perusteella Imatran kaupunkia tullaan palvelusta laskuttamaan.  Mui-

hin prosesseihin integraatiolla on ollut vain vähäisiä vaikutuksia, joten näitä prosesseja 

voidaan pitää luotettavina edelleen. 

 

Integraation aiheuttamat haasteet jakautuvat aikataulutukseen, toteutukseen ja yhteis-

työhön liittyviin haasteisiin. Tiukka aikataulu on ollut esteenä muun muassa ohjelmis-

totoimittajien hyödyntämiseen, jolloin integraatiotyöt ovat vaatineet paljon omia resurs-

seja. Kaikkia taloushallinnon osa-alueita ei ole saatu vuoden alusta lähtien yhdistettyä, 

jolloin on jouduttu käyttämään sekä Imatran että Eksoten järjestelmiä rinnakkain.  

 

Integraation toteutuksessa olevat haasteet ovat pääasiassa tiedossa olevia tekijöitä, 

integraatio aiheuttaa toiminnassa aina katkon, johon liittyvät toimenpiteet voidaan to-

teuttaa monella eri tavalla. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu Eksoten tekemiä rat-

kaisuja integraation toteutuksesta. Suurimmat vaikutukset toimenpiteiden toteutuk-

sessa ovat olleet sisäisen laskennan puolella, jossa kahden eri organisaation keski-

näinen vertaaminen on ollut hankalaa erilaisten toimintatapojen ja käytäntöjen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten laskennassa on ennen Imatran tilinpäätök-

sen valmistumista hyödynnetty talousarviota, jonka perusteella saatuja lukuja on myö-

hemmin verrattu tilinpäätökseen. Jopa näiden kahden eri raportin välillä on huomattu 

olevan eroja kustannusten kohdistamisen tarkkuudessa ja käytännöissä. 

 

Yhteistyöhön liittyvät haasteet ovat liittyneet tietojen saamiseen, selkeiden vastausten 

puutteeseen, toimijoiden vastuiden epäselvyyteen sekä integraatioprojekteissa olevien 

henkilöiden vaihtuvuuteen. Tällaiset inhimillisiin tekijöihin liittyvät ongelmat ovat hyvin 

tapauskohtaisia, jolloin niiden ei voida olettaa esiintyvän kaikissa integraatioissa. Tut-

kimuksessa käy ilmi, että tiedonsaamisessa ja yhteistyössä on haasteita taloushallin-

non prosessien normaalissa toiminnassa, joten ei ole yllättävää, että sama ongelma 

on noussut esiin myös integraatiossa.  
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Taloushallintoon liittyvän raportoinnin luotettavuus on hyvällä tasolla. Integraatio on 

suurena muutoksena hetkellisesti madaltanut prosesseihin liittyvää luotettavuutta eri-

tyisesti toteutukseen liittyvien käytäntöjen osalta. Uusi henkilökunta ei ole vielä sisällä 

uuden organisaation toimintatavoissa, jolloin tämä aiheuttaa kasvavaa valvonnan tar-

vetta. Myöhempiä integraatioita ajatellen, kun suurimmat haasteet ovat tiedossa, niihin 

on helpompi kiinnittää huomiota. Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta haasteiden 

vaikuttavan luotettavuuteen ja luotettaviin prosesseihin liittyvän muutostilanteessa 

aina haasteita. Se, kuinka hyvin ja luotettavasti integraatio on todellisuudessa toteutu-

nut, tulee arvioitavaksi tilikauden 2016 tilinpäätöksessä. 

 

Tutkimus on toteutettu avoimin haastatteluin, jossa haastateltavat on nimetty ennalta. 

Näin on päästy porautumaan aiheeseen riittävän syvällisesti verrattuna esimerkiksi ky-

selytutkimukseen. Tutkimuksen tuloksiin vaikuttavat merkittävästi haastateltavien 

omat kokemukset ja mielipiteet, mutta nämä ovat olleet kokonaiskuvassa melko hyvin 

linjassa toistensa kanssa. Tuloksen luotettavuuden parantamiseksi pitäisi haastatella 

useampia henkilöitä samasta yksiköstä, jotta voidaan paremmin arvioida kuinka suuri 

vaikutus henkilökohtaisilla mielipiteillä on tutkimuksen tulokseen.  

 

Tämä tutkielma käsittelee integraatiota kokonaisuudessaan taloushallinnon proses-

sien näkökulmasta. Haastatteluissa on tullut esille muun muassa integraation aiheut-

tamat haasteet tietojärjestelmien yhdistelemisessä ja yleisessä tietojen siirtymisessä 

sekä integraation vaikutukset henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Tulevien integraatioi-

den kannalta olisi mielenkiintoista tutkia ja selvittää esimerkiksi minkälaisia ongelma-

kohtia tietojärjestelmät ja erilaiset rajapinnat aiheuttavat, miten henkilöstö kokee integ-

raation toteutuksen ja kuinka se viety organisaatiossa läpi. Taloushallinnon näkökul-

masta integraatioita voisi tutkia tietyltä osa-alueelta entistä syvemmin, esimerkiksi bud-

jetoinnin toteuttamista muutostilanteessa.  
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Haastattelurunko 

 

Haastateltavan kanssa käydään läpi taloushallinnon prosessi, jolla varmistetaan oi-

keellisuus. Prosessiin liittyvät kysymykset: 

 

1. Onko taloushallinnon prosessi mielestäsi toimiva? 

2. Minkälaisia ongelmakohtia on havaittu käytännön työssä? 

3. Onko prosessissa puutteita? 

 

Imatra-integraatioon liittyvät kysymykset: 

 

1. Millaisia toimenpiteitä on tehty ennen integraatiota? 

2. Onko jotain toimenpiteitä saatu tehtyä automaation avulla? 

3. Ilmenikö valmistelevissa toimenpiteissä ongelmia/pullonkauloja? 

4. Kuinka integraatio on lähtenyt käyntiin? 

5. Onko ollut tarvetta tehdä korjauksia integraation valmisteleviin toimenpiteisiin?
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