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Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää millainen Neste Oyj:n nykyinen
laskutuslupakäytäntö on ja kuinka sitä voidaan tehostaa ja yksinkertaistaa. Tiedon
lähteenä käytetään yrityksen arkistoimia ohjeita ja dokumentteja sekä
verkkokyselyllä sekä henkilöhaastatteluilla kerättyjä tuloksia. Näiden pääpainona on
selvittää käyttäjien mielipide nykyisestä käytännöstä sekä tarkastella merkittävimpiä
haasteita.
Nesteellä laskutuslupia tehdään pääsääntöisesti manuaalisesti käsin tai käyttämällä
sähköistä kirjausjärjestelmää SmartCollectia. Molemmissa kirjaustavoissa on omat
hyötynsä, että haasteensa. Manuaalinen kirjaaminen lisää paperityön määrää sekä
fyysisen arkistoinnin tarvetta. SmartCollect-työkalun käyttö puolestaan osoittautui
haastavaksi. Inhimillisen virheen mahdollisuus on liian suuri ja korjaustyöt
toiminnanohjausjärjestelmään ovat raskaita tehdä.
Työn tavoitteena on analysoida nykyistä laskutuslupaprosessia ja tarkastella sen
vahvuuksia sekä heikkouksia. Käyttäjiltä kysytyn mielipiteen avulla, sekä nykyisten
järjestelmien käyttömahdollisuuksia tarkastelemalla, tarkoituksena on selvittää miten
käytäntöä voidaan parantaa ja automatisoida.
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The aim of this master's thesis is to analyze the current invoicing permission
process and find out ways how to make it more efficient and simplify it to avoid
human errors. The used data was from the company's archives including invoice
permission instructions and other documents as well as the information gathered
from the Internet survey and face-to-face interviews. These were used to analyze
which were the biggest challenges in the current process.
At Neste Oyj the invoice permissions are mainly done manually or then using the
electronic registration system SmartCollect. Both ways have their own advantages
and disadvantages. Doing the invoice permissions manually increases paper work
and the need to archive every document. On the other hand using the electronic
registration system SmartCollect ended up being difficult to use and unfriendly for
the users. There was a big chance for human error and clearing them up required an
enormous amount of working hours.
The aim of this paper is to analyze the current invoice permission procedures and
analyze its advantages and disadvantages. Using the results from the survey and
interviews and looking into the possibilities to use current systems, gives us ways
to improve the current process.
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TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT TERMIT

Laskutuslupa

Palveluntoimittajan työsuoritteisiin
perustuva dokumentti, jolla annetaan
palveluntoimittajalle lupa laskuttaa tehdyt
työsuoritteet.

Nimike

Palveluntoimittajan kausisopimukseen
liitetyt suoritelajit sekä niiden
yksikköhinnat. Ohjaa kustannusten tiliöintiä
kirjanpidossa.

Ostotilaus / Työmääräin

Ostotilauksella tilataan tarvittava työ
palveluntoimittajalta. Kunnossapitoostoissa tämä on työmääräin.

Suorite

Suoritteeksi lasketaan palveluntoimittajan
tehty työ sekä materiaalit.
Yhteisnimityksenä työssä käytetään suorite
termiä.

Työtilaus / Työnumero

Tilaus kunnossapidolle suoritettavasta
työstä. Työtilaus on työn kuvaus, joka
kertoo mille osastolle ja laitteelle työtilaus
kuuluu. Työtilaukselle pitää myös
määritellä toteutusaikataulut. Työtilaus on
useimmiten laitteen korjausta tai sen
ennakkohuoltoa. Ohjaa nimikkeen lisäksi
kustannusten tiliöintiä kirjanpidossa.

Työn suunnittelija (NLI) /
Aluevastaava (PVO)

Kumpaakin termiä käytetään työssä
tarkoittaen samaa asiaa. Kyseisellä
henkilöllä on vastuu työtilauksen tietojen
päivittämisestä sekä ostotilauksen ja
laskutusluvan muodostamisesta.

Työn valvoja / Tarkastaja

Kyseisen henkilön vastuulla on
palveluntoimittajan suoritteiden
tarkastaminen ja kuittaaminen. Valvojan tai
tarkastajan vastuulla on myös työtilauksen
tietojen päivittäminen. Toimii Nesteen
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edustajana varmistamassa työsuorituksen
toteuttamisesta.

Kausisopimus / Toimitussopimus

Palveluntoimittajan ja Nesteen hankinnan
välillä tehty sopimus siitä kuinka kauan
palveluntoimittaja tulee työskentelemään
sekä millaisia palveluksia tämä pitää
sisällään. Sopimuksella on myös kirjattuna
kummankin osapuolen velvoitteet sovitulle
ajanjaksolle. Kausisopimukseen on sovittu
käytettävät nimikkeet sekä niiden
yksikköhinnat.
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1 JOHDANTO
1.1 Työn tausta
Neste Oyj (myöhemmin Neste) tarvitsee useita eri palveluntoimittajia tukemaan
kunnossapito toimintaansa. Palveluja ostetaan eri ammattialojen tarjoamista
kunnossapitopalveluista. Tarve kunnossapitopalvelujen ostamiselle on suuri ja tässä
työssä keskitytäänkin tarkastelemaan kunnossapito-osaston laskutuslupakäytäntöä.
Mainittakoon että muillakin osastoilla tehdään laskutuslupia, mutta niiden käsittely
rajataan tämän työn ulkopuolelle. Laskutusluvat perustuvat palveluntoimittajien
toimittamiin tuntiyhteenvetoihin (päivän tai viikon aikana tehdyt työtunnit) sekä
mittapöytäkirjoihin (materiaalikustannukset sekä muut suoritekustannukset), jotka
Nesteen valvoja tarkastaa ja toimittaa suoritekirjaukset laskutusluvan tekijälle
hyväksyttäväksi. Valmis laskutuslupa toimitetaan palveluntoimittajalle, johon
perustuen palveluntoimittaja tekee laskun ja lähettää sen Nesteelle. Laskutuslupien
tarkoituksena on ohjata tiliöintitapahtumia ja kohdistaa kustannuksia oikein. Jotta
kustannukset saadaan kohdistettua oikein, käytetään työtilausta sekä nimikettä
suoritteita kirjattaessa. Työtilauksille on kirjattu oikeat tiliöintitiedot, joista selviää
työtilauksen laiteryhmä, kustannuspaikka sekä ammattiala. Työtilaus kuvaa millaista
työtä on tehty (yleisimmin korjaus tai ennakkohuolto). Nimikkeillä on omat
yksikköhintansa

ja

ne

ohjaavat

kustannukset

kirjanpidollisesti

oikeille

kirjanpitotileille, mikä helpottaa kustannusten seuraamista. Tätä kustannustietoa
käytetään palveluntoimittajien kausisopimuksia päivitettäessä. Yksityiskohtaisella
suoritteiden kirjaamisella kustannusrakennetta saadaan toteuman mukaiseksi ja
kustannusten kertymistä on helpompi seurata ja analysoida ostetun palvelun laatua
sekä toimivuutta. Tämä helpottaa muun muassa eri laitteiden käytön tarkastelua sekä
niistä aiheutuvia kustannuksia. Kustannusseurantaa voidaan käyttää hyödyksi
esimerkiksi silloin, kun tehdään päätöstä vuokrataanko vai ostetaanko jokin laite.
Laskutuslupakäytännön vaiheet havainnollistetaan liitteessä 1.
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Laskutuslupa on tehtävä, jotta kustannukset saadaan kohdistettua oikein. Sen avulla
pystytään myös palveluntoimittajan lähettämä lasku tarkastamaan nopeammin ja
helpommin kuin aiemmin kun hinnat tuli erikseen sopimukselta tarkistaa.
Laskutuslupien tekoa varten palveluntoimittajalla on oltava voimassa oleva sopimus
tehtynä hankinnan kanssa, ja käytettävistä nimikkeistä on sovittava. Mikäli työ ei
kuulu kausisopimuksen piiriin, tai työ on kertaluontainen, tehdään työstä erillistilaus,
joka poikkeaa hieman varsinaisesta laskutuslupakäytännöstä. Erillistilaus käsitellään
myöhemmin tässä työssä lyhyesti, mutta pääpaino pidetään laskutuslupakäytännössä
Porvoon ja Naantalin jalostamoilla. Laskutuslupaprosessi on nykyisellään pitkä ja
monivaiheinen ja useita ongelmia on ilmennyt. Muun muassa sopimusten käyttö ei
ole aina toimivaa; joitain tietoja puuttuu, ja ajoittain sopimuksia käytetään väärin
(kustannuksia nimikkeille, jotka eivät varsinaisesti kuvaa kyseistä työtä oikein).
Sopimuksen sisällöt eivät aina ole selkeitä, eikä kommunikointi hankinnan ja
laskutuslupien tekijöiden ja tarkastajien välillä ole sujuvaa. Kustannusten
kohdistaminen tietyille työtilauksille on ajoittain haastavaa esimerkiksi työtilauksen
tai tapahtumatunnuksen sulkemisen tai näppäilyvirheen takia. Merkittävimpänä
haasteena kuitenkin koettiin ajan puute.

Nykyisellään Nesteellä on käytössään useampia eri tuntikirjaustyömenetelmiä
riippuen ammattialasta sekä kirjaajien omasta tottumuksesta. Palveluntoimittajien
tekemät

työt

kirjataan

Nesteen

toiminnanohjausjärjestelmään

M+:aan

joko

manuaalisesti, tai SmartCollect-työkalua käyttäen. Molemmat menetelmät kuluttavat
kohtuuttomasti

työntekijöiden

resursseja,

sekä

tuntien

tarkastamiseen,

että

jälkiselvittelyihin kuluu aikaa. Näin ollen Nesteellä on tarve selvittää miten nykyistä
toimintamallia voitaisiin parantaa.
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1.2 Tavoitteet ja rajaus
Tämän diplomityön tarkoituksena on kartoittaa nykytilanne ja yhteistyössä Nesteen
työntekijöiden

kanssa

etsiä

erilaisia

vaihtoehtoisia

tapoja

työsuoritteiden

kirjaamiseen, mikä helpottaisi myös niiden tarkastamista sekä mikä ensisijaisesti
tukisi toiminnan kehittymistä. Työssä tarkastellaan uusia vaihtoehtoja suoritteiden
kirjaamiseksi, jotta palveluntoimittajien tekemiä töitä sekä niistä aiheutuvia
kustannuksia pystyttäisiin helpommin tarkastelemaan. Toiminnan kehittämiseksi sekä
tehostamiseksi tulee Nesteen laskutuslupakäytäntöä tarkastella sekä Porvoon, että
Naantalin jalostamoilla sekä verrata miten käytäntö eroaa muiden teollisuusalan
yritysten laskutuslupakäytännöistä. Tätä varten palveluntoimittajilta selvitetään miten
heillä laskutus toimii muiden asiakkaiden kanssa, ja miten käytäntö eroaa Nesteen
tavasta. Näin voidaan verrata erilaisten laskutusmenetelmien vahvuuksia sekä
heikkouksia ja näiden tietojen avulla kehittää Nesteen toimintatapaa. Työhön
valikoituu näin ollen kaksi tutkimuskysymystä, joihin pyritään löytämään kattavat,
tyydyttävät ratkaisut:
1. Mitä haasteita ja hidasteita nykyisessä laskutuslupakäytännössä on?
2. Millä tavoin laskutuslupakäytäntöä voidaan kehittää?

Työn lopussa esiteltävät ratkaisumahdollisuudet soveltuvat sekä Porvoon, että
Naantalin jalostamoilla käytettäviksi. Työtapojen yhtenäistäminen sekä yhteisten
pelisääntöjen luominen tulee olemaan haastavaa, samoin näiden jalkauttaminen
käytäntöön. Työn laajuuden vuoksi keskitytään selvittämään nykytilanne sekä
nykyiset toimintamallit (palveluntoimittajat, Nesteen työntekijät sekä Porvoossa, että
Naantalissa). Näiden perusteella pystytään tarkastelemaan miten toimintaa sekä
kirjaustyökalua voidaan kehittää. Työssä tarkastellaan myös mahdollisen tulevan
kirjaustyökalun ominaisuuksien määrittämistä. Tätä varten on myös huomioitava
hankintaosaston

rooli

ja

miten

se

tulisi

huomioida

laskutuslupakäytäntöä

kehitettäessä. Jatkotoimenpiteistä päätetään tämän työn päätteeksi. Varsinaista
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kirjaustyökalua ei ole tässä työssä tarkoitus kehittää, vaan työssä tarkastellaan
mahdollisia vaihtoehtoja, jotka ovat tässä selvityksessä tulleet esille. Näin ollen
diplomityössä ei oteta kantaa milloin mahdollinen testaus- sekä käyttöönottovaihe
aloitetaan.

Tämä diplomityö rajataan käsittelemään ainoastaan Porvoon ja Naantalin
jalostamoilla tehtäviä laskutuslupia kunnossapito-osastolla. Muiden osastojen
toimintatapoja

ei

siis

käsitellä.

Työssä

keskitytään

tarkastelemaan

itse

laskutuslupakäytäntöä sekä lupien vaikuttamista palveluntoimittajan laskutukseen,
ottamatta

kuitenkaan

kantaa

esimerkiksi

siihen

miten

palveluntoimittajien

kausisopimukset vaikuttavat laskutuslupien tekemiseen. Työtä varten otetaan yhteyttä
Nesteen

työn

valvojiin

sekä

suunnittelijoihin,

että

pitkäaikaisimpiin

palveluntoimittajiin. Tarkoituksena on kyselyllä sekä haastatteluilla tavoittaa ne
työntekijät, jotka ovat laskutuslupien kanssa olleet tekemisissä jo pidemmän aikaa.
Työssä ei näin ollen paneuduta esimerkiksi laskuntarkastuksen tai hankinnan rooliin
laskutuslupien tekemisessä.

1.3 Tutkimuksen toteutus
Työ toteutetaan empiirisenä tutkimuksena. Työn alussa oleva kirjallisuuskatsaus
tukee työn empiria osuutta. Kirjallisuutta varten käytettiin pääasiallisesti teknillisen
yliopiston tietokantoja sekä aiheeseen soveltuvia kirjoja. Työssä käytetään sekä
kvalitatiivista, että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Näiden avulla pyritään
saamaan

vastauksia

työssä

asetettuihin

tutkimuskysymyksiin.

Nykytilanteen

kartoittamiseksi päädyttiin käyttämään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Riittävän
kattavan selvityksen saamiseksi muodostettiin sähköinen kysely, joka lähetettiin
sadalle henkilölle, jotka koostuivat sekä palveluntoimittajan edustajista että Nesteen
työntekijöistä. Kyselyyn vastasi 53 henkilöä. Kysely (Liite 2) luotiin Questbackin
ohjelmalla,

jolloin

kyselyn

vastaukset

oli

sieltä

suoraan

luettavissa
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vastaajakohtaisesti. Kyselyllä haluttiin tarkastella työntekijöiden mielipidettä
nykyisestä

käytännöstä,

oman

työajan

käytöstä

sekä

tarvittavien

tietojen

välittämisestä. Riippuen missä roolissa vastaaja kyselyyn vastasi, sai hän
vastattavakseen roolinmukaiset kysymysryhmät. Kyselyn tuloksien perusteella
Nesteen laskutuslupakäytäntö on moniportainen sekä hidas. Se työllistää useita eri
henkilöitä sekä palveluntoimittajilla että Nesteellä. Käytössä olevasta sähköisestä
kirjaustyökalusta ei ole ollut niin paljon hyötyä kuin työkalua kehitettäessä ajateltiin.
Kontrolloidulla laskutuslupakäytännöllä on kuitenkin onnistuttu saamaan ajantasaista
tietoa

kustannusten

kertymisestä,

mikä

helpottaa

esimerkiksi

budjettien

muodostamista.

Kyselyn vastauksien perusteella valittiin kymmenen henkilöä syvähaastatteluun,
jonka tarkoituksena oli analysoida tarkemmin käyttäjien kokemuksia sekä heidän
mielipiteitään erityisesti laskutuslupakäytännön haasteista. Henkilöille lähetettiin
sähköposti, jossa kysyttiin olisivatko he halukkaita vastaamaan muutamaan
tarkentavaan

kysymykseen.

Heistä

seitsemän

vastasi

myöntävästi,

kaksi

palveluntoimittajan edustajaa ja viisi Nesteen työntekijää. Haastattelua varten luotiin
kysymyspatteristo (Liite 3), joka muovautui aina haastateltavan antamien kyselyn
vastauksien sekä vastausroolin perusteella. Täten haastatteluiden kysymykset eivät
olleet identtisiä, vaan vastaajille pyrittiin antamaan liikkumatilaa heidän omien
kokemuksiensa sekä tietämyksen luomissa rajoissa. Kyselyn sekä haastatteluiden
vastausten avulla luodaan ratkaisuvaihtoehdot, jotka tehostaisivat sekä automatisoivat
laskutuslupakäytäntöä.

Nesteen laskutuslupakäytännön tarkastelun lisäksi työssä haluttiin myös analysoida
millaisia käytäntöjä muilla teollisuusyrityksillä on. Tätä varten valittiin neljä
suurempaa palveluntoimittajayrityksen edustajaa, joilta kysyttiin olisivatko he
halukkaita kommentoimaan miten laskutus toimii muiden teollisuusyritysasiakkaiden
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kanssa. Valitut palveluntoimittajat ovat jo pidemmän aikaa tehneet töitä Nesteelle ja
heillä on kokemusta Nesteen laskutuslupakäytännöstä. Tähän haastatteluun luodut
kysymykset olivat kaikille samoja (Liite 4) ja ne käsittelivät muiden laskutusmallien
lisäksi

palveluntoimittajan

kokemuksia

yhteistyöstä

Nesteen

kanssa

laskutuslupakäytännön osalta. Tämän osion tarkoituksena oli selvittää miten Nesteen
malli eroaa muista. Haastatteluissa selvisi, ettei muilla teollisuusyrityksillä ole
Nesteen kaltaista laskutuslupakäytäntöä, vaan laskutus hoidetaan joko suoralla tai
ostotilaus laskutuksella, tai palveluntoimittaja kirjaa suoritteet asiakkaansa omaan
toiminnanohjausjärjestelmään,

josta

ne

hyväksytään,

minkä

jälkeen

palveluntoimittaja voi lähettää laskun.

1.4 Työn rakenne
Tutkimus koostuu 11 kappaleesta, joissa käsitellään tutkimuksessa käytettävät
tutkimusmenetelmät sekä teoreettinen viitekehys, työn tilannut yritys sekä
tutkimuksessa esiin tulleet tulokset sekä näistä kootut ratkaisuehdotukset. Tämän
osion lopussa työn rakenne kuvataan erillisenä kaaviona.

Johdannossa esitellään työn taustaa sekä mitä tällä työllä tavoitellaan. Johdantoon on
kirjattu työn rajaukset sekä esitelty työn tutkimuskysymykset. Johdannossa esitellään
lyhyesti miten tutkimus on toteutettu.

Kappaleissa 2-4 esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Aluksi esitellään
tutkimuksessa valitut tutkimusmenetelmät, kvalitatiivinen sekä kvantitatiivinen
tutkimusmenetelmä. Näiden ominaisuudet esitellään kattavasti, minkä jälkeen
tarkastellaan miten valitut tutkimusmenetelmät täydentävät toisiaan ja millaiset
vaikutukset tällä on tutkimuksen toteuttamiseen. Kappaleessa kolme esitellään gapanalyysin ominaisuudet. Tietoja hyödynnetään tutkimuksessa Nesteellä käytössä
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olevan

kirjaustyökalua

arvioidessa.

Viimeisessä

teoriakappaleessa

esitellään

sähköisten järjestelmien käyttöönoton hyötyjä yrityksissä. Laskutusluvista ei löytynyt
teoriatietoa, minkä vuoksi siirryttiin käsittelemään sähköisiä järjestelmiä laajemmin.
Teoriaa hyödynnetään tarkasteltaessa millaisia hyötyjä ja haasteita sähköisen
kirjaustyökalun käytöllä laskutuslupakäytännössä on.

Kappaleessa viisi esitellään yksityiskohtaisemmin miten tutkimus on toteutettu.
Samalla perustellaan valittujen tutkimusmenetelmien käyttö. Tässä kerrotaan miten
tieto on kerätty sekä miten sitä aiotaan työssä myöhemmin hyödyntää. Kappaleessa
kuusi puolestaan esitellään työn tilannut yritys, Neste sekä sen aiemmat vaiheet sekä
yrityksen nykyinen yritystoiminta.

Kappale seitsemän käsittelee Nesteen laskutuslupakäytäntöä. Ensin tarkastellaan
yrityksen sisäistä ohjeistusta laskutuslupien tekemisestä, minkä jälkeen esitellään
miten ohjetta sovelletaan Porvoon ja Naantalin jalostamoilla käytännössä sekä
millaisia eroavaisuuksia jalostamoiden toimintatavoissa on. Tämän tarkoituksena on
antaa lukijalle tarkempi käsitys siitä miksi Nesteellä on käytössään laskutuslupa
palveluntoimittajien

laskutuksessa,

sekä

mitä

tietoja

laskutuslupa

sisältää.

Kappaleessa esitellään käytössä oleva sähköinen kirjaustyökalu tarkastellen samalla
käyttäjien omia mielipiteitä työkalun toimivuudesta sekä millaisia kehitysehdotuksia
SmartCollect-työkalusta on tullut esille. Tämän jälkeen tarkastellaan kyselyssä sekä
haastatteluissa esiin tulleita käyttäjien kommentteja mitä haasteita nykyisessä
toimintatavassa on.

Nesteen laskutuslupakäytännön esittelemisen jälkeen siirrytään tarkastelemaan
millaisia muita laskutusmalleja muilla teollisuusyrityksillä on käytössään. Kappaleen
kahdeksan tarkoitus on analysoida muita toimintatapoja, joista saadaan mahdollisia
käytännön

ehdotuksia

Nesteen

toimintatavassa

ilmenneiden

haasteiden
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ratkaisemiseksi. Kappaleessa tarkastellaan myös miten palveluntoimittajan edustajat
ovat yhteistyön Nesteen kanssa kokeneet laskutuslupien osalta. Tämän tarkoituksena
oli selvittää ovatko palveluntoimittajat olleet tyytyväisiä tai mihin he eniten
kaipaisivat parannuksia. Parannusehdotukset otetaan huomioon ratkaisuehdotuksia
tehtäessä.

Kappaleessa yhdeksän esitellään muutamia Nesteellä käytössä olevia järjestelmiä ja
tarkastellaan miten näitä voisi tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää ja kuinka
kannattavaa se olisi. Käyttömahdollisuuksia haettiin sekä suoritteiden kirjaamiseen
että niiden tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Näitä tullaan hyödyntämään
ratkaisuehdotuksia tehdessä. Kappaleessa kymmenen esitelläänkin työn lopputulokset
ja vastataan työn toiseen tutkimuskysymykseen. Samalla esitellään valitut, parhaat,
ratkaisuehdotukset ja miten näitä voisi hyödyntää. Tämän lisäksi kuvataan lyhyesti
millaisia jatkotoimenpiteitä laskutuslupakäytännön kehittäminen vaatisi.

Työn tausta sekä
tavoitteet ja
rajaukset
Nykyisen
kirjallisuuden
käyttäminen
tutkimusmenetelmien
tarkasteluun

Kirjallisuuden
tarkastelu kuinka
yhteistyöprojektit
ovat sujuneet

Kappale 1
Johdanto

Kappale 2
Tutkimusmenetelmät,
kvantitatiivinen sekä
kvalitatiivinen

Kappale 3
Gap-analyysi

Tutkimuskysymykset,
tarkempi rajaus
työnaiheesta sekä
tavoitteet työlle
Tutkimusmenetelmien
vahvuudet ja haasteet
sekä niiden
yhteiskäytön
hyödyntäminen
tutkimuksessa
Tunnistetaan erilaiset
puutteet, joita voi
palvelun tai tuotteen
kehittymisestä syntyä
vaikuttaen
asiakastyytyvisyyteen
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Kirjallisuuden lähteet
sähköisestä
taloushallintojärjestelmästä
sekä kirjaustyökaluista

Kappale 4
Sähköinen
taloushallintojärjes
telmä

Miten sähköisten
järjestelmien
käyttöönottaminen
tehostaa yrityksen
toimintaa

Kuvaus kuinka työ
on toteutettu ja mitä
menetelmiä on
käytetty

Kappale 5
Työn toteutus

Mahdollisuus
tutkimuksen
toistettavuuteen

Kohdeyrityksen
verkkosivut

Kappale 6
Yritysesittely

Kattava esittely
kohdeyrityksestä, sen
strategiasta ja
toiminnasta

Ohjeet, kyselyn
sekä haastatteluiden
tulokset

Kappale 7
Laskutuslupakäytäntö

Palveluntoimittajien
kanssa käydyt
haastattelut

Kappale 8
Laskutusmallit

Analyysi muista
laskutusmalleista
sekä niiden
vahvuuksista ja
heikkouksista

Nesteen nykyisten
sähköisten
järjestelmien
tarkastelu

Kappale 9
Flexim-laite, M+
mobiilisovellus

Esitetään miten
nykyisiä järjestelmiä
pystytään käyttämään
käytännön
tehostamiseksi

Kyselyn ja
haastatteluiden
tulokset

Kappale 10
Jatkotoimenpiteet

Lopulliset ehdotukset
kuinka käytäntöä
voidaan kehittää

Tutkimusten tulosten
hyödyntäminen

Kappale 11
Yhteenveto

Vastaukset
tutkimuskysymyksiin

Laskutuslupakäytännön
sekä tutkimuksen
tulosten esittely
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2 Tutkimusmenetelmien yhdistäminen eheämmän
loppuratkaisun luomiseksi
Vuosien saatossa tutkijat ovat kehittäneet erilaisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla
on pystytty analysoimaan laaja-alaisesti tutkimuskohteita. Eri tutkimusmenetelmiä
käyttäen on tutkittavasta kohteesta mahdollista saada kokonaisvaltaisempi sekä
kattavampi kuva menetelmien keskittyessä tarkastelemaan aihetta eri näkökulmista.
Tässä työssä on valittu käyttämään eri tutkimusmenetelmien yhdistelmää, jota
kutsutaan kvantitatiiviseksi case tutkimukseksi. Tutkimusmenetelmiä yhdistelemällä
(mixed method) voidaan yhdistää tutkittavan kohteen tarpeiden mukaan. Tähän
työhön

on

valittu

kvantitatiivisen

sekä

kvalitatiivisen

tutkimusmenetelmän

yhteiskäyttö, koska ne parhaiten soveltuivat tutkittavan aiheen tarkastelemiseen.
Seuraavaksi valitut tutkimusmenetelmät esitellään sekä tarkastellaan niiden
merkittävimpiä eroavaisuuksia.

2.1 Kvalitatiivinen (laadullinen) tutkimusmenetelmä
Kyseisen tutkimusmenetelmän arvoa on kritisoitu tutkimusten käytössä, koska
henkilöiden omille mielipiteille sekä kokemuksille annetaan niin suuri painoarvo,
mitä muut tutkijat pitävät arveluttavana tutkimuksen laadun kannalta. Tutkimuksen
tulokset eivät ole helposti yleistettävissä, eikä niitä pystytä tarkoin luvuin
todentamaan. Tämän vuoksi moni tutkija on kyseenalaistanut kvalitatiivisen
tutkimusmenetelmän luotettavuuden sekä oikeellisuuden, mikä on johtanut
tutkimusmenetelmän

kritisointiin.

Sittemmin

kvalitatiivisten

tutkimusten

täsmällisyyttä sekä pätevyyttä on arvioitu käyttämällä muita kriteereitä, jotka Guba ja
Lincoln (1981, 1982) kehittivät. He loivat korvaavat kriteerit kvalitatiivisen
tutkimuksen laadun tarkasteluun: uskottavuus, siirrettävyys, käyttövarmuus sekä
varmistettavuus. Näiden kriteerien avulla kvalitatiiviset tutkimukset oli mahdollista
nähdä

luotettavampina,

ja

tämän

koettiin

olevan

merkittävä

edistysaskel
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kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän kehitysprosessissa. Tutkimukseen osallistuvien
henkilöiden mielipiteiden sekä kokemuksien on kuitenkin todettu antavan
merkittävää lisäarvoa tutkimukselle, koska kvalitatiivisella tutkimuksella saadaan
selville teemoja sekä asiayhteyksiä, joita ei tarkasti jäsennetyllä kyselyllä voida
tarkastella. Vaikka tutkimusmenetelmällä ei saadakaan suoranaisesti tilastoitavaa
tietoa, on kuitenkin joitain tutkimustuloksia mahdollista muuntaa visuaalisesti
tarkasteltavaan muotoon, kuten taulukoihin tai diagrammeihin. Tutkimusmenetelmän
pääpaino on kuitenkin tarinamuotoisissa ratkaisuissa, joista selkeästi tulee ilmi
tutkittavan henkilön omat henkilökohtaiset aspektit. (Guba & Lincoln, 1994, s. 105–
107; Fiegenbaum, 2015; Alasuutari, 2011, s. 31–43; Baxter & Jack, 2008, s.544–546;
Morse, Barrett, Mayan, Olson & Speirs, 2002, s.14–16)

Parhaimmiksi

tiedonkeruu

tavoiksi

ovat

osoittautuneet

joko

yksilö-,

tai

pienryhmähaastattelut, koska niissä tutkijan on mahdollista paremmin keskittyä
haastateltavaan henkilöön. Yksilöhaastatteluissa tutkijan on mahdollista esittää
tarkentavia kysymyksiä ja haastateltavan on mahdollista täsmentää sanomaansa ja
haastattelun aikana esille voi tulla sellaisia asioita joita tutkija ei olisi muuten osannut
ottaa huomioon. Pienryhmähaastatteluilla voidaan ongelmasta puolestaan saada hyvin
monipuolinen kuva kun haastatteluun osallistuneet voivat vapaasti vaihtaa ajatuksia
keskenään tutkijan ohjatessa ryhmää kysymyksestä toiseen. Pienryhmähaastattelussa
merkittävimpänä haasteena on kuitenkin tutkijan rajallinen huomiointikyky
haastattelutilanteissa, minkä vuoksi niiden käyttö ei ole niin yleistä. Nauhuria
käyttämällä tutkija voi palata haastattelun jälkeen käytyyn keskusteluun, eikä tällöin
tarkkojen muistiinpanojen tekeminen haastattelutilanteessa ole tarpeen. Nauhurin
tallentaessa haastattelun sisällön, voi tutkija paremmin kiinnittää huomiota paremmin
haastattelutilanteen non-verbaaliseen puoleen. (Guba & Lincoln, 1994, s. 105–107;
Fiegenbaum, 2015; Alasuutari, 2011, s. 31–43)
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltavien henkilöiden kertomuksien väliset erot
ovat hyvin merkittäviä. Alasuutarin (2011) mukaan juuri nämä erot tai poikkeavat
tapaukset tutkijan omasta hypoteesista kehittävät tutkimusta. Kirjoittajan oletukset
aiheesta perustuvat

aiempien

lomaketutkimuksen vastauksiin sekä

yleiseen

mielipiteeseen tutkittavasta aiheesta. Yksilöhaastatteluiden odotetaan tuovan näihin
ennakko-oletuksiin uusia näkökulmia, joita tarkastelemalla tutkija voi luoda uusia
hypoteeseja tai korjata aiempaa ennakkokäsitystä aiheesta, mikäli saatu otanta on
riittävän suuri. Hypoteesien muodostamisessa tulee kuitenkin muistaa, että liian usean
tai laajan hypoteesin luominen voivat aiheuttaa tutkijalle merkittäviä haasteita
tutkimuksen edetessä, koska hänen tulisi vastata kaikkiin tutkimuksessaan asettamiin
hypoteeseihin. Baxterin ja Jackin (2008) mukaan on otollisempaa valita muutama
tutkimuksen aiheen kannalta relevantti hypoteesi joihin vastata. Useamman
hypoteesin muodostaminen toimii kun tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista, eli
määrällistä tutkimusmenetelmää.

Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle on luontaista että otantajoukko on pieni,
yleensä muutamia kymmeniä, jotta aikaa jää riittävästi kunkin haastattelun
tekemiseen. Tällöin myöskään haastatteluilla saatu aineisto ei kasva liian suureksi, ja
sitä pystytään käsittelemään riittävän kattavasti sekä ottamaan merkittävimmät asiat
huomioon. Haastatteluiden pituudet voivat vaihdella viidestätoista minuutista jopa
yhteen tuntiin. Näin ollen saadun materiaalin määrää ei pystytä tarkasti etukäteen
arvioimaan, vaan materiaalia voi olla todella paljon ja sen analysoimiseen menee
runsaasti aikaa. Tutkija voi myös joutua palaamaan yksittäisten henkilöiden
vastauksiin tai jopa laajentaa otantajoukkoaan, mikäli alkuperäisellä otantajoukolla ei
saada toivotun laajuista aineistoa. Aineiston sisältöön tutkija ei pysty vaikuttamaan,
eikä esimerkiksi kaikkia haastattelun kysymyksiä voi kysyä kaikilta haastateltavilta
vaan kokenut tutkija antaa haastateltaville liikkumatilaa valmiiksi suunniteltujen
kysymysten ulkopuolellekin. (Guba & Lincoln, 1994, s. 105–107; Fiegenbaum, 2015)
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Tutkijat ovat havainneet että tutkimuksen tekijän oma kokemattomuus on yksi
merkittävimmistä uhkista haastatteluiden onnistumiselle, vaikuttaen näin ollen koko
tutkimukseen. Tutkijalla on kuitenkin suuri vastuu tutkimuksen onnistumisesta, koska
hän huolehtii tiedon keräämisestä sekä sen analysoimisesta. Kuten Strauss ja Corbin
(1990) mainitsevat, olisi tutkijan osattava tarkastella tilannetta objektiivisesti, koska
tutkimustuloksissa henkilökohtaiset mielipiteet ovat vahvasti läsnä. Näin ollen
kaikkia tuloksia ja vastauksia ei voida pitää totena, vaan tutkijan on osattava
analysoida saamaansa tietoa objektiivisesti ja kerättävä sieltä tutkimukseen soveltuva
informaatio. Haastateltavien omien mielipiteiden seasta tutkijan on kyettävä
tunnistamaan sekä pelkistämään faktat, joita tutkija pystyisi työnsä lopputuloksia
muodostaessa käyttämään. Koska vastaukset voivat olla hyvin laajat sekä toisistaan
poikkeavat, tulee tutkijan osata käsitellä tuloksiaan avoimin mielin sekä toimia
joustavasti,

jotta

tuloksista

saadaan

mahdollisimman

kattavat.

Tutkijan

kokemattomuuden lisäksi toinen haaste tutkimuksen onnistumiselle on tutkijan oman
havainnointikyvyn rajallisuus, kuten aiemmin mainittiin. Tämä voi entisestään
vaikeuttaa tärkeiden asioiden tunnistamista haastattelutilanteissa. Tarkkaavainen
haastattelija osaa tunnistaa asioita joita haastateltava ei lausu ääneen, sekä esittää
tarpeen vaatiessa jatkokysymyksiä haastateltavan omien kommenttien mukaan.
Alasuutari kommentoi kirjassaan tilannetta, jossa hän itse oli toiminut huonosti
haastattelussa, jättäen ilmiselvän jatkokysymyksen esittämättä. Tämän huomion oli
hänen tutkimusavustajansa tehnyt litteroidessaan Alasuutarin tekemiä haastatteluja.
Tämän vuoksi haastattelijan ei tulisi liian orjallisesti seurata omaa kysymyspalettiaan,
vaan antaa mahdollisuus spontaaneille kysymyksille haastattelun kulun mukaan.
(Guba & Lincoln, 1994, s. 105–107; Fiegenbaum, 2015; Alasuutari, 2011, s. 31–43; Morse et al., 2002, s.17–19)

Huomionarvoista on, että kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä tutkijalla itsellään
on hyvin pienet mahdollisuudet vaikuttaa tutkimuksen kulkuun ja vaarana onkin että
haastateltavat voivat poiketa tutkijan asettamista haastattelukysymyksistä. Tämän
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välttämiseksi haastatteluihin kannatta pyrkiä luomaan mahdollisimman selkeitä
kysymyksiä, jotka haastateltavat ymmärtävät, ja joihin he pystyvät vastaamaan
mahdollisimman yksiselitteisesti. Kysymyksien tulisi olla myös mahdollisimman
neutraaleja luonteeltaan, eikä niiden tulisi johdatella haastateltavaa vastaamaan
tutkijan toivomalla tavalla. Myöskään tutkimustuloksia ei voi ennustaa millään
tavoin, joten tutkijan on varauduttava siihen, että osaa, tai kaikkia tuloksia ei pystytä
käyttämään, tai että tulokset eivät vastaa tutkijan omia hypoteeseja käsillä olevasta
ongelmasta. Tästäkin syystä on ensisijaisen tärkeää että tutkija tiedostaa olemassa
olevat riskit ja osaa myös varautua siihen, että tuloksissa voi ilmetä mitä
yllättävämpiäkin seikkoja. (Guba & Lincoln, 1994, s. 105–107; Strauss & Gorbin,
1990, s. 3-14; Fiegenbaum, 2015)

Taulukkoon 1 on koottu tiivistetysti kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän vahvuudet
sekä heikkoudet, joita kirjallisuudessa on tunnistettu.

Taulukko 1 Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän ominaispiirteet

Kvalitatiivinen, laadullinen, tutkimusmenetelmä
+ käyttää kokemusperäistä tietoa
+ asia yhteyksien selvittäminen
+ tutkimustuloksia ei voi
ohjailla, koska ne perustuvat
kunkin haastateltavan omaan
näkökantaan
+ tulosten totuudellisuudella ei
ole väliä mielipiteitä kysyttäessä
+ joustava tutkimusmenetelmänä

- vaatii tutkijalta äärimmäistä
varovaisuutta sekä kokemusta
tutkimuksen tekemisestä
- tutkimustuloksista ei voida
tehdä yleistyksiä
- tulosten analysointi on aikaa
vievää, koska tutkija ei käytä
strukturoitua kyselymallia
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2.2 Kvantitatiivinen (määrällinen) tutkimusmenetelmä
Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu erityisesti matemaattisten alojen
ongelmien ratkaisemiseksi. Menetelmää on kuitenkin alettu käyttämään myös
sosiaalisten sekä kaupallisten alojen ongelmien analysoimiseksi. Esimerkiksi
asiakastyytyväisyys- tai mielipidekyselyitä on helpompi tuottaa kvantitatiivisesti kuin
kvalitatiivisesti. Menetelmä perustuu ennemmin määrään kuin laatuun. Pitää
kuitenkin tarkentaa että tämä ei tarkoita ettei tutkimusmenetelmä olisi laadukas.
Tulokset ovat aivan yhtä laadukkaita kuin muillakin tutkimusmenetelmillä hankituilla
tuloksilla, kunhan tutkimuskysymykset ovat olleet relevantteja ja tutkimukseen on
panostettu riittävästi. Kvantitatiivista tutkimustakin tehtäessä tutkijan on erityisesti
kiinnitettävä huomiota kysymysten asetteluun sekä muotoiluun. Kvantitatiivinen
tutkimus perustuu useimmiten jo aiemmin tutkittuun teoriaan ja aiempien tutkimusten
tuloksia käytetään uuden tutkimuksen vertailutietona ja näistä tarkastellaan kuinka
paljon tutkijan omat tulokset poikkeavat aiemmista, vai poikkeavatko ollenkaan.
Tutkimuksen nojatessa teoriaan pystytään luomaan hypoteeseja, joita tutkimuksella
pyritään todistamaan. (Fiegenbaum, 2015; Heikkilä, 2014, s. 31–33; Hirsjärvi,
Remes, Sajavaara, 2013, s. 139–142; Muijs, 2004, s. 1-3)

Heikkilä (2014, s. 31–44) esittelee kirjassaan erilaisia otantamenetelmiä, joiden
perusteella kvantitatiiviseen tutkimukseen valitaan osanottajia. Heikkilän mukaan
otannan tulisi olla mahdollisimman sattumanvarainen ja sen tulisi kuvastaa
perusjoukkoa riittävästi. Otantajoukko tulisi valita siten, että se edustaa riittävän
kattavasti sen perusjoukkoa, eli se sisältää eri tekijöitä eikä koostu liian
homogeenisesta joukosta. Perusjoukkona voidaan pitää esimerkiksi jonkun maan
kansalaisia, josta tutkija haluaa tutkimuksen tehdä. Satunnaisella, systemaattisella tai
ositetulla otannalla (Heikkilä, 2014, s. 33–38) otantajoukosta saadaan riittävän
heterogeeninen. Satunnaisotannalla jokaisella perusjoukon jäsenellä on yhtäläiset
mahdollisuudet tulla valituksi. Systemaattisessa otannassa vastaajat valitaan
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perusjoukosta tasaisin välein, esimerkiksi joka kuudes perusjoukosta valitaan.
Ositetussa otannassa perusjoukko jaetaan eri osaryhmiin jollakin sopivalla kriteerillä.
Näistä osajoukoista valitaan henkilöitä varsinaiseen otokseen. Esimerkiksi yrityksessä
eri organisaatiot voidaan nähdä omina osaryhminään, joista valitaan henkilöitä muilla
valintakriteerein.

Kuten alussa mainittiin, sopii kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä erityisesti
numeeristen ongelmien tarkasteluun. Tämän lisäksi voidaan tarkastella numeerista
muutosta (kasvua tai laskua), tarkastella eri tekijöiden vaikutusta tulevaisuuden
kehitykseen tai testata hypoteeseja. Hypoteesit perustuvat jo olemassa olevaan
teoriaan tai aiempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on testata valitut
hypoteesit ja selvittää tutkimuksen vastauksien avulla ovatko ne oikeita vai vääriä.
Vaikka numeerinen tieto sekä tilastot ovat keskeinen osa tutkimusmenetelmää, eivät
ne ole välttämättömiä. Muijsin (2004) mukaan kaiken tiedon ei tarvitse olla
numeerisessa muodossa, mikäli se ei luonnostaan siinä jo ole. Esimerkiksi mielipiteet
pystytään numeerisesti havainnollistamaan luomalla kysely, mistä vastaukset saadaan
helposti

numeerisina.

Vaikka

kvantitatiivisella

tutkimuksella

useimmiten

tarkastellaan tutkittavan aiheen nykytilannetta (esimerkiksi onko hakijamäärä
yliopistoon kasvanut), voidaan sillä myös tarkastella syitä tapahtuneeseen
muutokseen. (Heikkilä, 2014, s. 35–40)

Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän tiedonkeruumenetelmiä ovat muun muassa
postikysely, haastattelut sekä internet kyselyt. Tämän tyyliseen kyselyyn soveltuvat
parhaiten erilaiset monivalintakysymykset tai lyhyet, avoimet kysymykset. Näin
kyselyyn vastaamisessa ei kulu niin paljon aikaa ja vastaajien on helppo täyttää
vastauslomake. Monivalintakysymysten arvoasteikoksi valitaan joko numero-, tai
sana-asteikko, jossa toinen ääripää kuvastaa esimerkiksi "erittäin tärkeä", ja toinen
ääripää "ei ollenkaan tärkeä". Usein tutkija lisää "ei osaa sanoa" tai "vaikea sanoa"
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vastausvaihtoehdon joko vaihtoehtojen keskelle tai viimeiseksi. Tätä asteikkoa
kutsutaan likertin asteikoksi. Tutkija voi myös pyytää vastaajia asettamaan kysytyt
kriteerit tärkeysjärjestykseen, niin että vastaajalla on mahdollisuus asettaa
vaihtoehdot hänen työnsä tai mielipiteensä kannalta tärkeysjärjestykseen. Kyselyllä
saadut tulokset pystytään esittämään visuaalisesti, sekä vastausprosentit saadaan
jaettua vastaajien roolien mukaan. Näin tutkija voi tarkastella poikkeavatko
vastaukset esimerkiksi eri osaryhmien, sukupuolen tai ikäryhmien välillä.
(Fiegenbaum, 2015; Heikkilä, 2014, s. 47–70)

Taulukkoon 2 on koottu tiivistetysti kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän vahvuudet
sekä heikkoudet, joita kirjallisuudessa on tunnistettu.

Taulukko 2 Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän ominaispiirteet

Kvantitatiivinen, määrällinen, tutkimusmenetelmä
+ laaja otanta joukko, jonka
vuoksi vastauksia saadaan
enemmän

- ei spesifiä tietoa, vaan ääripää
vastauksia (erittäin tärkeä…ei
ollenkaan tärkeä)

+ voidaan tehdä yleistyksiä

- ei sovellu asiayhteyksien
tarkasteluun ja analysointiin

+ toistettavissa (tarkoituksena
saada samansuuntaisia
tutkimustuloksia), eli tulosten
oltava todenperäisiä, luotettavia
ja tarkkoja
+ tulokset saadaan taulukoitua
vertailtavaan muotoon
+ tutkimus, sekä sen tulokset,
perustuvat johonkin jo olemassa
olevaan teoriaan, ja näin ollen
pyrkivät tukemaan sitä

- kalliita ja aikaa vieviä toteuttaa
- tilastollinen analysointi on
tutkijoille haastavaa
kokemuksen puutteen vuoksi
- ei ota huomioon inhimillisiä
tekijöitä, jotka vaikuttavat
päätöksentekoon sekä
valintoihin
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2.3 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä täydentävät
toisiaan tutkimuksessa
Aiempina vuosina kvantitatiivista tutkimusmenetelmää on pitkään pidetty parempana
tai merkittävämpänä verrattuna kvalitatiiviseen tutkintamenetelmään. Sitä on
erityisesti käytetty matemaattisten ongelmien tutkimiseen sekä havainnollistamiseen,
menetelmän

osoittautuen

toimivaksi

kyseisten

ongelmien

analysoimiseen.

Vastaavasti luonnontieteellisillä aloilla (esimerkiksi biologia tai lääketiede)
kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusmenetelmä ei ole soveltunut näiden
tieteenalojen ongelmien tarkasteluun sekä analysoimiseen. Tämä on johtanut
kvalitatiivisen, eli laadullisen, tutkimusmenetelmän syntyyn, joka on myöhemmin
kehittynyt vuosien varrella yhä monipuolisempaan ja kattavampaan suuntaan. Tämän
vuoksi useat tutkijat ovat sitä mieltä, että tutkimusmenetelmät voivat täydentää
toisiaan eikä niitä tarvitse käsitellä toisensa poissulkevina tutkimusmenetelminä.
Tutkimusmenetelmää valittaessa tutkijan on ensisijaisesti mietittävä mikä soveltuu
tutkimukseen paremmin. (Guba & Lincoln, 1994, s. 105–107; Bartezzaghi, 2007)

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on kasvattanut suosiotaan nopeasti ja 1970
luvulta alkaen menetelmää on ruvettu käyttämään entistä enemmän kuten Straussin ja
Corbinin

(1990)

teoksesta

käy

ilmi.

Samalla

vastaavasti

kvantitatiivinen

tutkimusmenetelmä on kohdannut yhä enemmän kritiikkiä sen sisältämien puutteiden
takia. Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan ole olleet täysin vakuuttuneita kvalitatiivisen
menetelmän tieteellisyydestä tai luotettavuudesta, ja moni onkin pitäytynyt täysin
kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän kannattajina menetelmän saamasta kritiikistä
huolimatta. Guba ja Lincoln (1994) käsittelevät teoksessaan kyseisiä kvantitatiivisen
tutkimusmenetelmän

puutteita,

jotka

kvalitatiivinen

tutkimusmenetelmä

on

onnistunut paikkaamaan. Tutkijoiden mukaan yksi kvalitatiivisen tutkimuksen
merkittävimpiä etuja on se, että menetelmää käyttämällä saadaan otettua
tutkimukseen osallistuvien henkilöiden omat henkilökohtaiset kokemukset sekä
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mielipiteet huomioon. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä puolestaan keskittyy
enemmän löytämään tuloksia jotka tukevat jo olemassa olevaa teoriaa. Näin ollen
kvantitatiivisesta tutkimuksesta saadut tulokset tulisi olla toistettavissa. Muussa
tapauksessa testattu teoria osoittautuisi vääräksi. Kvantitatiivisen tutkimuksen
vertailutietoina yleensä käytetäänkin valmiita, jo olemassa olevia aineistoja, mistä
tutkija voi tarkistaa omien tulostensa oikeellisuuden. Oikeellisuuden lisäksi
tutkimuksen

tulisi

olla

luotettava,

tarkka

sekä

yleistettävissä.

Erityisesti

kvantitatiivisen tutkimuksen tulisi olla toistettavissa samankaltaisin tuloksin, jotta
tulokset olisivat vertailukelpoisia. (Heikkilä, 2014)

2.4 Tutkimusmenetelmien yhdistäminen
Moni tutkija on puoltanut yllä esiteltyjen tutkimusmenetelmien yhdistämistä, muun
muassa Bartezzaghi (2007) kertoo artikkelissaan, että kyse ei ole siitä kumpi
tutkimusmenetelmä olisi parempi, vaan siitä kumpi sattuu sopimaan paremmin käsillä
olevaan tutkimusmenetelmään ja millä menetelmällä saadaan riittävän kattava
aineisto kerättyä. Mott-Stenerson (2008) puolestaan tiivistää artikkelissaan kahden
muun tutkijan, Kennedyn sekä McGarveyn, tekemän tutkimuksen, jossa he olivat
päätyneet käyttämään kvantitatiivista sekä kvalitatiivista tutkimusmenetelmää.
Kennedy ja McGarvey (2008) olivat onnistuneet saamaan muunnettua kvalitatiivisia
tietoja kvantitatiiviseen muotoon ja näin ollen testaamaan tuloksia käyttäen
matemaattisia malleja apunaan. Tämän vuoksi tutkimusmenetelmiä pyritään
yhdistämään, jotta niillä saatuja tuloksia pystytään käyttämään laajemmin hyväksi ja
että tulokset täydentävät toisiaan sen sijaan että ne asettaisivat toisella menetelmällä
saatuja tutkimustuloksia kyseenalaisiksi. Kuten jo aiemmin on tullut esille,
esimerkiksi

kvalitatiivisia

tutkimustuloksia

ei

pystytä

yleistämään,

eikä

havainnollistavien mallien tai teorioiden rakentaminen ole niin yksinkertaista. Jos
kuitenkin kvalitatiivisia tuloksia pystytään muuttamaan kvantitatiiviseen muotoon,
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pystyttäisiin niistäkin muodostamaan jotakin havainnollistavia malleja tai yleistyksiä.
Tämä puolestaan monipuolistaa tutkimusmenetelmän käyttöä.

Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla on kuitenkin onnistuttu ratkaisemaan
joitakin kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän haasteita. Guba ja Lincoln (1994)
käsittelevät teoksessaan laajasti esille tulleita haasteita, sekä kuinka kvalitatiivisen
tutkimusmenetelmän käyttö auttaisi niiden selvittämisessä. Kvantitatiivista tutkimusta
tehtäessä kaikkia asiayhteyksiä ei aina pystytä tutkimukseen sisällyttämään, jolloin
tärkeitäkin asioita voi jäädä huomioimatta. Tutkimuksen keskittyessä spesifiin
ongelmaan on tutkijan muotoiltava kysymyksensä siten että ne keskittyvät
valikoituun

teemaan,

eikä

laaja-alaiseen

tarkasteluun

ole

mahdollisuutta.

Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttämällä tutkijalla puolestaan on mahdollista
esittää tarkentavia kysymyksiä ja hänen ollessa aktiivisessa vuorovaikutuksessa
tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kanssa esille tulee todennäköisemmin
asiayhteyksiä, joita tutkija ei itse ole ottanut huomioon. Kvantitatiivista
tutkimusmenetelmää on kritisoitu myös inhimillisten tekijöiden poisjättämisestä.
Päätöksiin sekä kommentteihin vaikuttavat aina jokaisen omat henkilökohtaiset
lähtökohdat

sekä

mielipiteet.

Näitä

tekijöitä

ei

kvantitatiivisella

tutkimusmenetelmällä saada selville, eikä niitä tarkastella. Näin voi päätöksentekoon
liittyviä tärkeitä tekijöitä jäädä kokonaan huomioimatta. Tutkimusmenetelmien
yhteiskäytöllä tutkijalla on mahdollisuus saada kattavasti tuloksia, jotka täydentävät
toisiaan sekä helpottavat syy-seuraus-suhteiden löytämistä ja analysointia.
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3 Gap-analyysi
Gap- eli puuteanalyysillä selvitetään millaisia eroja löytyy tuotteen tai palvelun
luvatun suorituskyvyn ja toteutuneen suorituskyvyn välillä. Analyysillä voidaan myös
selvittää kuinka hyvin toimittaja uskoo tietävänsä asiakkaansa tarpeet tilatusta
tuotteesta tai palvelusta. Tietämättömyys asiakkaan vaatimuksista johtaa useimmiten
vääränlaisen tuotteen kehittämiseen, sekä asiakkaan tyytymättömyyteen. Gapanalyysillä saadaan myös selvitettyä kuinka hyvin yrityksen sisäinen tiedonkulku
toimii. Tämä on erityisen tärkeää uuden tuotteet tai palvelun kehitysprojektissa.
Työssä pääpaino pidetään kuitenkin kahden eri yrityksen välisessä analyysissä. Gapanalyysi voidaan toteuttaa esimerkiksi esittämällä väitteitä, joilla pyritään
selvittämään mitkä ovat asiakkaan toiveet ja odotukset, ja mitä puolestaan toimittaja
luulee asiakkaan vastaavan väitteisiin. Tuote voidaan määritellä fyysiseksi tuotteeksi
tai palveluksi. Tässä työssä tuote ymmärretään toiminnanohjausjärjestelmän
kaltaiseksi verkkopohjaiseksi järjestelmäksi, joten gap-analyysikin kuvataan tästä
näkökulmasta. Gap-analyysillä tarkastellaan suoritekirjaustyökalu SmartCollectia
sekä sen soveltuvuutta osana laskutuslupaprosessia. (Headley & Choi, 1992; Chan,
2013; Leminen, 2001)

3.1 Tavoitteena asiakkaan tarpeiden täyttäminen
Gap-analyysi voidaan tehdä milloin vain, jotta voidaan analysoida kuinka hyvin
toimittajan tuote vastaa asiakkaan omia toiveita sekä tarpeita. Yleisimmin se tehdään
tuotteen tai palvelun toimittamisen jälkeen. Mitä pienempi tarkasteltu gäppi on, sen
laadukkaammaksi

asiakas

useimmiten

mieltää

tuotteen

tai

palvelun,

eikä

palveluntoimittajalla ole tarvetta ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin tuotteen suhteen.
Gap-analyysillä saadaan osviittaa siitä millä osa-alueilla palveluntoimittaja on
pystynyt arvioimaan asiakkaansa tarpeet oikein sekä vastaavasti ne osa-alueet, joissa
olisi parantamisen varaa. Tuloksia voidaan esimerkiksi tarkastella siten, että verrataan
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kuinka

suurella

prosenttiosuudella

asiakkaan

odotukset

eroavat

toimittajan

oletuksesta. Prosenttiosuudet saadaan laskettua käyttämällä erillistä ohjelmaa, mihin
vastaajien tulokset syötetään. Näin tuloksista on yksinkertaista havaita millä osaalueilla toimittaja on pystynyt vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja millä osaalueilla he eivät ole täyttäneet asiakkaan tarpeita. Gap-analyysillä saatujen tietojen
avulla palveluntoimittaja pystyy parantamaan omaa asiakaspalveluaan sekä
selvittämään mitkä asiat ovat asiakkaalle tuotteessa tärkeitä. Tällöin tuotteen laatua
saadaan parannettua, kun se vastaisi entistä paremmin asiakkaan toiveita. Tulosten
keräämiseksi luodaan kysely, joka koostuu väittämistä liittyen toimittajan odotuksiin
asiakkaan tarpeista tai asiakkaan kokemuksiin saamastaan tuotteesta. Väitteet
muodostetaan siten, että niihin voidaan vastata esimerkiksi ”hyvin tyytyväinen –
erittäin tyytymätön” – asteikolla, kysyttäessä asiakkaan mielipidettä. Vastaavasti
voidaan verrata kahta eri vaihtoehtoa ja tarkastella miten tämä ero vaikuttaa
asiakkaan mielipiteeseen. Esimerkkinä kysytään miten asiakas kokee tilanteen kun
tuote toimitetaan ajallaan, tai kun toimitusaika viivästyy.

Näin saadaan koottua

monipuolinen näkemys siitä mitä mieltä asiakas on ollut. (Russel & Yilmaz, 2006;
Headley & Choi, 1992; LaBay & Comm, 2003; Picolo, 2010; Jackson, Helms &
Ahmadi, 2011)

Asiakkaan tyytyväisyyteen tuotteesta vaikuttavat hyvin paljon hänen omat ennakkoodotukset kyseessä olevasta toimittajasta sekä lopputuotteesta.

Esimerkiksi

suorituskykytestit voivat nostaa asiakkaan odotuksia tuotteesta tai palvelusta, samaten
muiden käyttäjien kommentit omista kokemuksistaan (word-of-mouth, WOM).
Bordley (2001) käsittelee artikkelissaan suoritekykytestien merkitystä asiakkaan
ennakko-odotuksiin ja

hänen

mukaansa asiakkaan mieltymyksiin vaikuttaa

huomattavasti kuinka paljon tuotteen todellinen toimivuus eroaa siitä mitä toimittaja
tai suoritekykytestit ovat luvanneet. Asiakas yleisimmin valitsee itselleen tutun
palveluntoimittajan mahdollisuuksien mukaan, koska uuden toimittajan valitsemiseen
menee huomattavasti enemmän aikaa sekä resursseja. Laskutuslupaprosessia

31

kehitettäessä muutamia palveluntoimittajia kilpailutettiin, sekä heidän tarjoamiaan
tuotteita

verrattiin

keskenään.

Työryhmä

sai

ehdotuksen

omalta

palveluntoimittajaltaan, koska tämä tiesi erään yrityksen tekevän heidän omaan
järjestelmäänsä yhteensopivia työkaluja. Tämä koettiin merkittäväksi eduksi, minkä
vuoksi

kyseiseltä

palveluntoimittajalta

kysyttiin

tarkempaa

tietoa

heidän

tarjoamistaan työkaluista. Neste aloitti prosessin siis tarkastelemalla uusia
palveluntoimittajia, mutta päätyi kuitenkin tarkastelemaan heidän oman, toisen,
palveluntoimittajansa suosittelemaa yritystä. (Russel & Yilmaz, 2006; Headley &
Choi, 1992; Lapveteläinen & Lindfors, 2016)

Puutteita, eli gäppejä, syntyy kun tuotteen tai palvelun toimittaja ei ole osannut
arvioida asiakkaan tai loppukäyttäjän (jatkossa näistä käytetään vain termiä asiakas)
toiveita oikein, tai niitä ei ole onnistuttu saamaan selville, jolloin tuotteen
kehittäminen sekä tuotanto perustuvat vajaisiin tai epäselviin tietoihin joita
asiakkaalta on saatu, tai mitä pahimmillaan toimittaja on itse olettanut asiakkaan
lopputuotteelta haluavan. Toimittajan tulisi osata asiakkaalta kysyä oikeat
kysymykset selvittääkseen millaista tuotetta asiakas toimittajalta toivoo. Kysymysten
tulisi olla myös helppoja vastata, mikä helpottaisi asiakkaan tarpeiden sekä tuotteelta
vaadittavien kriteereiden kartoittamista. Syytä ei kuitenkaan täysin voida sysätä
toimittajan niskoille. Asiakkaan toiveita kartoitettaessa asiakas ei välttämättä itsekään
tiedosta kaikkia omia tarpeitaan, tai niitä ei osata kuvata riittävän kattavasti
toimittajalle. Vastaavasti selkeästi esitettyjen tarpeiden sekä kriteereiden fyysinen
toteuttaminen voi olla hyvin haastavaa toimittajalle. (Hadley & Choi, 1992) Useassa
artikkelissa todetaan, että toimittajayrityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin kiinnitetään tarpeeksi huomiota. Sen lisäksi että se
lisää asiakkaan tyytyväisyyttä toimittajaan, lisää se myös toimittajan mahdollisuuksia
luoda asiakasta tyydyttävä lopputuote. Headleyn ja Choin (1992) mukaan tyytyväinen
asiakas kertoo kokemuksistaan muutamalle uudelle osapuolelle, kun taas tyytymätön
asiakas puolestaan kertoo negatiivisesta kokemuksestaan vähintään kymmenelle eri
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osapuolelle. Negatiivinen mainonta sekä asiakkaiden huonot kokemukset vaikuttavat
vääjäämättä

negatiivisesti

tuotteen

toimittaneeseen

yritykseen.

Asiakas

on

kärkkäämpi kertomaan huonoista kokemuksistaan, kun taas tyytyväinen asiakas ei jaa
kokemustaan yhtä aktiivisesti tutuilleen. Täten, asiakkaan toiveita kuuntelemalla ja
niitä hyödyntämällä lopputuotteesta on mahdollista kehittää asiakasta tyydyttävä
kokonaisuus, mikä vastaa kattavasti hänen tarpeitaan. Sen sijaan että toimittajat
tavoittelet täydellisen tuotteen kehittämistä asiakkaalle, he pyrkivät tuottamaan
sellaisen tuotteen tai palvelun, joka täyttää mahdollisimman monta asiakkaan
tarpeista, ja jossa on mahdollisimman vähän ominaisuuksia, jotka vastaavasti
haittaisivat tai hidastaisivat asiakkaan työskentelyä lopputuotteen käyttöönoton
jälkeen. (Russel & Yilmaz, 2006; Ghobadian, Speller & Jones, 1994; Jackson et al.,
2011)

Jotta toimittaja saisi riittävän kattavat tiedot asiakkaansa toiveista sekä tarpeista, tulee
tämän olla aktiivisesti yhteydessä asiakkaansa kanssa. Esimerkiksi Russell ja Yilmaz
(2006) toteavat artikkelissaan, että etenkin pitkäkestoisen prosessin aikana jatkuva
tarpeiden tarkistaminen sekä hiominen asiakkaan kanssa ovat ensiarvoisen tärkeitä,
jotta asiakkaan ajankohtaisimmat tarpeet tulevat tuotteen kehitysprosessissa ajoissa
esille. Yhteistyön alussa kartoitetut tarpeet selkenevät tai ne voivat jopa muuttua
kokonaan alkuperäisestä. Näin ollen jos toimittaja ei pidä riittävästi yhteyttä
asiakkaaseensa, ei hänellä myöskään ole tuotteen tai palvelun kehittämiseksi
tarvittavia tietoja. Suurin osa tunnistetuista puutteista, gäpeistä, syntyy kun
toimittajalla ei ole riittävästi tietoja mitä ominaisuuksia asiakas toivoisi tuotteessa tai
palvelussa olevan. Jatkuvan yhteydenpidon avulla tuote tai palvelu on mahdollista
kehittää aidosti asiakkaan kaikkien tarpeiden mukaiseksi. Burns (2007) oli
artikkelissaan sitä mieltä, että asiakkaalta tai loppukäyttäjiltä ei välttämättä aina edes
kannata näitä tuotteen tai palvelun vaatimuksia yrittää selvittää. Burnsin (2007)
mukaan he osaavat kyllä kertoa miten nykyinen tuote tai järjestelmä toimii, sekä
millaisia ongelmia siinä on, mutta konkreettisten vaatimusten esille tuominen voi
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puolestaan olla haastavaa. Valtaosa kirjoittajista oli sitä mieltä että on
kannattavampaa pitää asiakas kehitysprosessissa mukana sekä huolehtia riittävästä
kommunikoinnista osapuolten välillä, koska pitkällisen yhteistyön myötä asiakkaan
vaatimukset olisi mahdollista selvittää. Yhteistyön sujuvuuden kannalta tämä myös
vaatii sitä, että asiakas on itse valmis osallistumaan uuden tuotteen tai palvelun
kehitysprosessiin, sekä tarjoamaan toimittajalle heidän tarvitsemiaan tietoja. (Russel
& Yilmaz, 2006)

Mikäli tuote pystyy tyydyttämään asiakkaan tarpeet enimmissä määrin, tai jopa
asiakkaan odotukset ylittävästi, mieltää asiakas tällöin tuotteen laadukkaaksi, ja
todennäköisemmin asiakas on halukas antamaan siitä myönteistä palautetta. Kuten
aiemmin mainittiin, asiakkaan muodostamaan käsitykseen vaikuttaa hyvin paljon se,
mitä asiakas tuotteelta on alkujaan odottanut ja miten tuotteen oletetaan toimivan
asiakkaan käytössä ja tämän omissa prosesseissaan. Sen lisäksi että asiakkaan tarpeet
on huomioitu, tulisi toimittajan myös varmistaa että tuotteen käyttöönotto sujuu
mallikkaasti ja asiakkaan käyttökokemuksesta pidetään huolta ja saatu palaute otetaan
huomioon. Tämän varmistamiseksi toimittajan tulee tarjota kunnossapitopalveluita,
sekä sopia etukäteen asiakkaan kanssa esimerkiksi palautteenantotilaisuudesta.
Mieltäessään tuotteen hyväksi päättää asiakas suuremmalla todennäköisyydellä jatkaa
yhteistyötä kyseisen toimittajan kanssa. Asiakastuntemuksen parantuessa toimittajalla
on paremmat mahdollisuudet kehittää tuotettaan asiakkaalle tai luoda tarvittaessa
kokonaan uusia ratkaisuja. Yrityksen parantaessaan omaa toimintaansa sekä palveluja
pienentämällä

tunnistettuja

puutteita

sekä

tavoitellessaan

parempaa

asiakastyytyväisyyttä kehittää se samalla omaa kilpailukykyään paremmaksi. Näin
yritys pystyy parantamaan markkina-asemaansa, mikä kohentaa yrityksen mainetta
myös asiakkaiden silmissä. (Russel & Yilmaz, 2006; Ghobadian et al., 1994; Headley
& Choi, 1992; Balm, 1996; Brown & Swartz, 1989)
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3.2 Tunnistettavat puutteet
Sen lisäksi että tuote tai palvelu ei vastaa asiakkaan toiveita, on tämän lisäksi
havaittavissa muitakin puutteita, jotka vaikuttavat asiakkaan mielipiteeseen kyseisestä
tuotteesta sekä sen toimittaneesta yrityksestä. Russel ja Yilmaz (2006) esittelevät
artikkelissaan neljä eri tunnistettua puutetta, gäppiä, joista yksi on jo aiemmin esitetty
tuotteen kykenemättömyys täyttää asiakkaan tarpeita. Muut puutteet ovat:
1. Käyttöönoton puute
2. Arvioinnin puute
3. Ajallinen puute
4. Toteutuksen puute.
Ensimmäinen puute kuvastaa tilannetta, missä tuotettu tuote ei vastaa asiakkaan
toiveita eikä ratkaise vaadittuja ongelmia. Toimittaja on myös voinut arvioida väärin
eri attribuuttien painoarvon, jolloin jokin asiakkaan tavoittelema hyöty jää
pienemmäksi, kun palveluntoimittaja on painottanut jonkun muun osatekijän
kehitystä. Tällöin asiakas ei välttämättä ole edes halukas ottamaan tuotetta
käyttöönsä tai maksamaan toimittajan tuotteesta tai palvelusta. Käyttöönoton puute
voi ilmetä myös tilanteessa, jossa asiakas ei ole tyytyväinen toimitetun tuotteen
laatuun. Mitä enemmän asiakas investoi uuteen tuotteeseen, sen korkeampaa laatua
yleensä odotetaan. Toinen puute syntyy silloin, kun asiakkaan tarpeet ja arvioidut
tarpeet eivät kohtaa toisiaan. Toimittajalla harvemmin on niin paljon aikaa sekä
resursseja ja oikeita työvälineitä, jotta se voisi kartoittaa asiakkaansa todelliset
tarpeet täydellisesti, mutta riittävällä kommunikoinnilla asiakkaan kanssa toimittaja
saa huomattavasti paremman käsityksen mitä asiakas tuotteelta toivoo. Asiakkaan
tarpeiden

muuttuessa

tai

tarkentuessa

prosessin

aikana

voivat

aiheuttaa

lopputuotteessa ajallisen puutteen. Näin ollen toimittajalla ei ole tiedossaan
asiakkaan ajankohtaisimpia tarpeita, ellei asiakas osaa niitä itse ilmaista tai elleivät
toimittaja ja asiakas huolehdi riittävästä tiedon välityksestä. Kommunikaation tulisi
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myös perustua tosiasioihin sekä kuvata tilanne kuten se todellisuudessa on. Brown
(2016) esittelee kirjoituksessaan muutaman muun puutteen yllämainittujen lisäksi,
joista yksi koskee kommunikoinnin perustumista tosiasioihin, kuten juuri mainittiin.
Tätä puutetta Brown (2016) kutsuu kommunikoinnin puutteeksi. Viimeinen puute
puolestaan

muodostuu,

kun

tuotteen

tai

palvelun

käyttöönottovaiheessa

tarpeidentäyttökyky tulee esille. Mitä paremmin lopputuote toteuttaa asiakkaan
tarpeet, sen tyytyväisempi asiakas on. Vastaavasti tämän puutteen Brown (2016) on
kuvannut toimittajan näkökulmasta siten, että toimittaja itse asettaa itselleen
standardit siitä millaista palvelun tulisi olla. Tällöin kyseessä ei ole asiakkaan
tarpeet, vaan kyse on siitä, pystyvätkö toimittajat itse täyttämään itselleen
asettamansa tavoitteet esimerkiksi asiakaspalvelun nopeudesta. (Russel & Yilmaz,
2006; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985)

Russelin ja Yilmazin (2006) artikkelin mukaan gap management, eli puutteiden
johtaminen on hyvin tärkeää yllä esitettyjen puutteiden hallitsemisessa. Heidän
mukaansa kaikkien puutteiden täydellistä hallitsemista tärkeämpää on että puutteita
hallitaan tasapainoisesti, eikä keskitetä kaikkea energiaa yhden ainoan puutteen
eliminoimiseksi. Kun jokainen mahdollinen puute otetaan huomioon, saadaan siitä
aiheutuvaa gäppiä pienennettyä niin, että asiakas olisi silti tyytyväinen tuotteeseen
sekä tämä olisi halukas maksamaan siitä. Russelin ja Yilmazin (2006) sekä muiden
tutkijoiden mukaan asiakkaat sietävät tuotteelta jonkinasteista vajavaisuutta, kunhan
mikään sen ominaisuuksista ei merkittävästi haittaa asiakkaan omaa liiketoimintaa.
Russelin ja Yilmazin (2006) mukaan tasapainotettu puutteiden hallinta johti myös
suurempaan

asiakastyytyväisyyteen,

kun

ainutkaan

puute

ei

muodostunut

kohtuuttoman suureksi. Hallintamenetelmä on kuitenkin verrattain uusi, ja siinä on
tutkijoiden mukaan kehittämisen varaa muun muassa tutkimalla millaisia
mahdollisuuksia olisi sen standardisoinnissa. Tutkijat mainitsivat myös että
hallintamenetelmää olisi mahdollista kehittää siten, että samantyyliset toimintatavat
sopisivat samoille yrityksen osastoille, asiakkaasta riippumatta. Gap-analyysin avulla
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yrityksen olisi tarkoitus pystyä tarkastelemaan asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä
analyysin tuloksia apuna käyttämällä kehittää omaa osaamistaan sekä siirtämään
resursseja niille osa-alueille, joilla analyysin mukaan on puutteita. (Brown, 2016;
Jackson et al., 2011)

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan ennemmin mahdollisia puutteita, ja ne
esitellään

myöhemmin.

Gap-analyysillä

tarkastellaan

SmartCollect-työkalun

toimivuutta Nesteen laskutuslupaprosessissa. On kuitenkin muistettava, että gapanalyysillä saadut tulokset voivat olla paljon yksiselitteisempiä, kuin mitä ne
todellisuudessa olisivat. Kuten Ghobadian et al. (1994) artikkelissaan muistuttavat,
kaikilla laatua tarkastelevilla malleilla on puutteita, ja tämä tulisi myös ottaa
huomioon

tuloksia

tarkasteltaessa.

Työssä

ei

oteta

kantaa

puutteiden

hallintamenetelmiin, koska ne eivät kuulu työn viitekehyksen sisäpuolelle, koska
puutteiden hallinta kuuluu palveluntoimittajalle, eikä asiakkaalle. Koska se kuitenkin
liittyy läheisesti puutteiden käsittelemiseen, oli nämä hyvä esitellä lyhyesti
teoriatasolla.
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4 Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen yrityksen
toiminnassa
Ihmiset ovat tottuneet käyttämään sähköisiä palveluja arjessa, esimerkiksi tekemään
ajanvarauksia, sekä maksamaan omia laskuja. Yhä useampi yritys myös tarjoaa
sähköistä

laskutusmahdollisuutta

paperisen

laskutuksen

sijasta.

Löydetyn

kirjallisuuden perusteella teoriaa sähköisestä laskutuksesta on kuitenkin yllättävän
vähän B-2-B markkinoille. Aihe on kuitenkin työn kannalta mielenkiintoinen, koska
moni yritys käyttää esimerkiksi laskutuksen, sekä kirjanpidon töissä sähköisiä
järjestelmiä, jolloin voidaan puhua digitaalisesta, tai sähköisestä taloushallinnosta.
Tässä kappaleessa pyritäänkin selvittämään mitä etuja sähköisten järjestelmien
käyttö yritykselle tuo erityisesti laskutuksen sekä siihen liittyvien muiden töiden
näkökannalta, sekä millaisia suoritekirjausjärjestelmiä on jo olemassa. Näin
selvitetään miten sähköisiä järjestelmiä voitaisiin hyödyntää laskutuslupien teossa,
sekä millaisia hyötyjä se toisi.

4.1 Toiminnan tehostaminen sekä kustannusten karsiminen

Yleinen käsitys sähköisistä laskutusjärjestelmistä on positiivinen. Sen on huomattu
merkittävästi

nopeuttavan

laskujen

käsittelyä,

sekä

alentavan

laskunkäsittelykustannuksia jopa 80 %. Näin ollen manuaalisen työn tarve vähenee,
ja työresursseja vapautuu muihin työtehtäviin, esimerkiksi uuden järjestelmän
pääkäyttäjiksi, kun tarvetta on oppia käyttämään järjestelmää kattavasti sekä
auttamaan ja tukemaan muita käyttäjiä. Laskunkäsittely harvemmin on yritysten
pääasiallinen toimiala, vaan painopiste on jossakin muussa toiminnassa, minkä
vuoksi taloushallinnon käyttöön on kehitetty runsaasti sähköisiä järjestelmiä
mahdollistaen

muun

muassa

sähköisen

arkistoinnin

ja

dokumentoinnin,

verkkolaskujen lähettämisen sekä niiden vastaanottamisen ja käsittelyn. Monella
teollisuusyrityksellä voi silti olla useita henkilöitä laskunkäsittelytehtävissä ja vastuu
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laskutuksen tarkastelusta on hajautettu usealle eri henkilölle. Laskujen selvittelyyn
sekä uusien eräpäivien sopimiseen toimittajien kanssa kuluu aikaa, samoin
inhimillisten virheiden selvittämiseen ja korjaamiseen. Yrityksen sisäisen tiedon
välittämisen parantaminen sekä vastuuhenkilöiden tunteminen voisi helpottaa
epäselvyyksien selvittämistä ja sujuvoittaa laskunkäsittelyprosessia. Tilanne monissa
yrityksissä on kuitenkin se, että laskutukseen sekä suoritekirjauksien tarkastamiseen
kuluu edelleen useita työtunteja, vaikka nykyteknologialla on jo välineet sähköistää
yritysten laskutustoiminta. Lahden ja Salmisen (2008) mukaan inhimillisiä virheitä
on saatu vältettyä, kun yritys on siirtynyt käyttämään sähköisiä laskuja. Toisaalta,
vaikka jotkin virheet on vältettävissä ja esimerkiksi laskujen tarkastaminen
automatisoituu, voi sähköisessä järjestelmässä silti tapahtua virheitä. Virheet voivat
moninkertaistua, eikä niiden korjaaminen järjestelmään ole aina yksinkertaista. Tämä
samainen haaste tuli työtä varten tehdyssä kyselyssä esille, kun vastaajilta kysyttiin
SmartCollect-työkalun käytöstä, sekä näistä suoritteista laskutuslupia tehtäessä.
Tähän palataan tarkemmin luvussa 7.3. (Business Wire, 2005; Lahti & Salminen,
2008, s. 27–29)

Monista eduistaan huolimatta kaikkea yrityksen toimintaa ei ole pystytty
automatisoimaan

sähköisten

järjestelmien

avulla.

Nykyistä

teknologiaa

ei

kirjallisuuden mukaan ole vielä osattu täysin hyödyntää esimerkiksi suoritekirjausten
tekemisessä, toisin kuin esimerkiksi laskujen käsittelyyn on kehitetty toimivia
sähköisiä järjestelmiä ja täten saatu laskujen käsittely suurimmaksi osaksi
automatisoitua. Myös teknologian nopea kehittyminen, sekä uusien järjestelmien
markkinoille tuleminen tekevät nykyteknologian monipuolisesta hyödyntämisestä
haastavaa. Lahden ja Salmisen (2008) mukaan siirtyminen kohti digitaalista
taloushallintoa sekä sähköistä liiketoimintaa on ollut odotettua hitaampaa, vaikka
kaikki siihen tarvittavat järjestelmät on jo olemassa. Yritysten on vaikea sopeutua
nopeisiin muutoksiin, ja useimmiten suuret teknologiset uudistukset ovat vaatineet
IT-projektin aloittamista, mikä puolestaan työllistää henkilöstöä niin projektin
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suunnitteluun, sen toteutukseen sekä sen johtamiseen. Uuden teknologian
omaksuminen sekä sen käyttöön ottaminen vaativat opettelua ennen kuin toiminta
muuttuu sujuvaksi ja uutta järjestelmää osataan hyödyntää toivotulla tavalla. Tämän
vuoksi uusia järjestelmiä ei oteta yrityksessä käyttöön heppoisin perustein, koska
tiedetään että järjestelmän kehittäminen, käyttöönotto sekä opettelu työllistävät
suurinta osaa yrityksen henkilöstöstä. (Business Wire, 2005; Lahti & Salminen,
2008, s. 13–19, )

Sen lisäksi että sähköinen laskutusjärjestelmä tuo kustannussäästöjä yritykselle,
antaa se myös yritykselle mahdollisuuden keskittyä paremmin luomaan suhteita
tärkeisiin strategisiin kumppaneihin sekä kehittämään omaa ydinosaamistaan
resurssien vapautuessa laskujen käsittelystä muihin tehtäviin. Laskutusta pyritään
viemään entistä yksinkertaisempaan, helpompaan ja nopeampaan suuntaan, mikä ei
työllistäisi

yrityksen

henkilöstöä

liialti.

Työtä

helpottamaan

sähköisiä

kirjausjärjestelmiä on alettu kehittämään. Järjestelmän yritys voi itse itselleen
kehittää, mutta olemassa on jo yrityksiä, jotka työkseen toimittavat yrityksille
sähköisiä kirjausjärjestelmiä joiden avulla suoritteet saadaan siirrettyä myös
asiakkaan omaan toiminnanohjausjärjestelmään. Yritykset yleensä ostavatkin
kyseisen palvelun ulkopuoliselta palvelun toimittajalta, tai pyrkivät käyttämään jo
olemassa

olevia

järjestelmiä

monipuolisemmin.

Uuden

järjestelmän

käyttöönottaminen tarkoittaa yritykselle yhtä uutta järjestelmän kunnossapitoa sekä
tarvittavien liittymien luomista, kun taas jo olemassa olevia järjestelmiä kehittämällä
yrityksen ei tarvitse ottaa käyttöönsä uutta järjestelmää. Tässäkin tilanteessa
yrityksen on kuitenkin seurattava miten olemassa olevien järjestelmien kehittäminen
edistyy ja saadaanko kehitetystä lopputuotteesta tarvittavaa tietoa ja toimiiko se
tarkoituksenmukaisesti.

Valmiista

suoritekirjausohjelmista

löytyi

muutama

esimerkki, joita käsitellään tuonnempana kappaleessa 4.3. (Business Wire, 2002;
Business Wire, 2005; Lahti & Salminen, 2008, s. 183-186)
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4.2 Asiakkaan ja palveluntoimittajien toiminnan yhdistäminen
Jotta laskujenkäsittely sekä kirjauksien tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa sekä
ajantasaista, ovat yritykset pyrkineet kehittämään sähköisiä palveluita, joita sekä
asiakas, että palveluntoimittajat voisivat käyttää. Esimerkkeinä tällaisista palveluista
ovat Solteqin SmartCollect-työkalu sekä Digital Oilfield Inc. yrityksen tarjoama
kirjaustyökalu. Molemmat tarjoavat tuotetta, jonne asiakkaan palveluntoimittajat
voivat kirjata tehdyt työsuoritteet tai jopa ladata oman tuntierittelynsä palveluun. Sen
tarkoituksena on siten nopeuttaa kokonaisvaltaisesti laskutusprosessia sekä helpottaa
suoritteiden kirjaamista, ja helpottaa tehtyjen työsuoritteiden seuraamista. (Business
Wire, 2005)

Kirjallisuuden

mukaan

etenkin

xml-pohjaisia

kirjausdokumentteja,

eli

tuntiyhteenvetoja sekä mittauspöytäkirjoja, pystytään muuntamaan tarkastamisen
jälkeen laskuksi ilman että suoritteita tarvitsee enää kirjata uudelleen. Artikkeleissa ei
kuitenkaan tuotu esille että yritykset muodostaisivat erillistä laskutuslupaa, eikä siitä
ollut mainintaa. Tämän sijaan suoritteet käytiin hyväksymässä ja tieto välittyi tämän
jälkeen

palveluntoimittajalle,

joka

pystyi

muodostamaan

laskun

omassa

järjestelmässään. Näin ollen laskuntarkastus nopeutuisi, koska lasku muodostetaan
tarkastetuista suoritteista, eikä laskulle pystytä lisäämään muita kuluja. Suoritteet
kirjataan piakkoin työn tekemisen jälkeen järjestelmään, josta ne on helppo tarkastaa.
Sähköisen kirjaus- sekä laskutusjärjestelmän on kuitenkin huomattu hyödyttävän
enemmän isoja yrityksiä, jotka yleensä tilaavat palveluita useilta kymmeniltä eri
palveluntoimittajilta. Pienemmät yritykset puolestaan eivät kokeneet saavansa
merkittävää

hyötyä

vastaavanlaisen

järjestelmän

käytöstä,

koska

heillä

palveluntoimittajia on vähemmän, eikä suoritedokumenttejakaan kerry yhtä paljon.
Tällöin manuaalisen työn määrä säilyy kohtuullisena, eikä tarvetta automatisointiin
ole. (Business Wire, 2002; Murphy P., 2000)

41

Kuten jo aiemmin kappaleessa on mainittu, on sähköinen laskutusjärjestelmä ollut jo
pidempään käytössä B-2-C markkinoilla (yrityksen ja yksityisasiakkaan välillä), kun
taas B-2-B (yritysten välinen) markkinoilla toimintamalli on verrattain uusi. Aihetta
käsitelleet artikkelit kuitenkin mainitsevat että sähköisellä laskutusjärjestelmällä olisi
paikkansa myös keskisuurten yritysten välisillä ostoilla, ottaen huomioon kuinka
suuret positiiviset vaikutukset sillä olisi yrityksen omaan toimintaan ja kuinka
resurssien käyttö tehostuisi. Tämä edistäisi yrityksen toimintojen automatisointia
entisestään, kun moni käyttää jo taloushallinnon töissään sähköisiä järjestelmiä, ja
laskutus hoidetaan useimmissa yrityksissä jonkun sähköisen järjestelmän avulla.
Nykyään laskuja ei tarkasteta manuaalisesti, vaan ne täsmäytetään sähköisessä
järjestelmässä. Uuden sähköisen järjestelmän käyttöönotto vaatii yritykseltä kuitenkin
paljon työtä, mikä voi olla osasyynä sille, että pienemmät yritykset eivät ole
halunneet sähköistää koko heidän laskutusprosessiaan. (Recruiter, 2009)

Sähköisten järjestelmien käyttö on ajoittain johtanut osapuolten haluttomuuteen
maksaa aliurakoitsijoilleen, mikäli he eivät itse ole maksua saaneet varsinaiselta
asiakkaalta. Tämä puolestaan on johtanut viivästyneisiin laskujen maksamiseen sekä
joidenkin yritysten päätymiseen taloudelliseen ahdinkoon. Tämmöiseen toimintaan
on kuitenkin pyritty puuttumaan tiukempien sopimusten solmimisella. Yrityksillä on
myös mahdollisuus ostaa laskunkäsittelypalvelut rahoitusyrityksiltä, jotka huolehtivat
laskujen ajallaan maksamisesta, ja he huolehtivat tiedon kulkemisesta kyseisten
yritysten

välillä.

Rajoitusyritysten

rooli

on

hieman

erilainen

verrattuna

palveluntoimittaja yritykseen, joka toimittaa sähköisen järjestelmän asiakkaalle. On
jopa väitetty, että käyttämällä erillistä laskutuksen rahoitusyritystä kuluvirrat ovat
huomattavasti tasoittuneet. Laskutus, sekä suoritteiden tarkastaminen on kuitenkin
helpointa

pitää

yrityksen

omassa,

sisäisessä

toiminnassa.

Tämän

vuoksi

verkkopohjaisten palvelujen kehittyminen lisääntynee tulevaisuudessa, sen sijaan että
yritykset palkkaisivat oman konserninsa ulkopuolelta yrityksen tai henkilön
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hoitamaan heidän laskutustaan. (Recruiter, 2009; Money Marketing, 2004; Murphy
P., 2000)

4.3 Sähköiset suoritekirjaustyökalut
Tietoa valmiista kirjausjärjestelmistä etsiessä oli helppo ymmärtää, miksi aiempaa
teoriatietoa niistä ei löydy, tai miksi sähköisiä kirjausjärjestelmiä ei tarjota
runsaammin. Yritysten erilaisuus, sekä niiden erilaiset vaatimukset suoritteiden
kirjaamisesta tekevät standardoidun suoritteidenkirjausjärjestelmän tarjoamisen liki
mahdottomaksi. Kustannukset tulisi saada kohdistettua oikein, sekä tieto siitä mitä
työtä palveluntoimittajan työntekijät ovat vuorokauden, tai viikon aikana tehneet.
Samalla järjestelmän tulisi olla helppokäyttöinen sekä yksinkertainen. Tämä vaatisi
palveluntoimittajaa aina kustomoimaan tarjoamaansa tuotetta kunkin yksittäisen
asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tätä osiota varten löytyi verkkopohjainen
suoritekirjausalusta sekä loppuraportti kotihoidon kirjaamisen kehittämisestä.

Tuntinetti sivusto tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden kirjata omia työtuntejaan.
Palvelu tarjoaa mahdollisuuden kirjata tunteja yrityksen sisäisesti sekä ulkoisesti.
Näin ollen suoritteet voidaan hyväksyä joko yrityksen sisäisesti, tai ne voidaan siirtää
ulkopuoliselle taholle hyväksyttäväksi, kuten asiakkaalle. Kirjaaja pystyy valitsemaan
laskutettavan ajanjakson, mille hän haluaa tunteja kirjata, esimerkiksi viikon
ajanjakson. Kirjausnäkymään hän pääsee kirjaamaan tekemänsä työt päiväkohtaisesti.
Palveluun tulisi kuitenkin erikseen kirjata mitä töitä on tehty ja kuinka monta tuntia
kyseiseen työhön on kulunut aikaa. Esimerkkinä ohjelman esittelyvideolla merkittiin
2 tuntia ikkunoiden pesuun ja 3,5 tuntia imuroimiseen. Päivittäin tuli myös merkitä
ruokatauon pituus ja mihin aikaan sen oli pitänyt. Järjestelmään pystyi myös erikseen
merkitsemään kilometrikorvauksen, osa- sekä kokopäivärahan määrät. Järjestelmä
muodosti sivun loppuun koontitaulukon, josta pystyi helposti tarkastelemaan onko
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suoritteet kirjattu oikein, ja tällöin korjaukset olisi helppo tehdä ennen kuin ne
tallentaa ja välittää eteenpäin. (Tuntinetti, 2016)

Suoritteiden kirjaamisen lisäksi järjestelmässä on mahdollista myös tehdä
työvuorolistoja sekä se toimii myös palkan laskennassa ja laskutuksessa. Suoritteiden
kirjaamisen jälkeen järjestelmästä on mahdollista tulostaa raportteja eri ajanjaksoilta,
joissa tulee ilmi tehdyt työtunnit ylitöineen sekä muine lisineen. Tämän lisäksi
raporttiin tulostuvat suoritteiden yksikköhinnat, jotka sinne on syötetty. Sivuston
mukaan ohjelma on yhteensopiva minkä tahansa laskutusohjelman kanssa.
Kokonaisuudessaan Tuntinetin tarjoama palvelu on laaja-alainen ja kattava.
(Tuntinetti, 2016)

Palvelun laaja-alaisuudesta huolimatta se ei semmoisenaan sopisi Nesteen käyttöön.
Ensinnäkin työntekijöiden tulisi kirjata järjestelmään tekemänsä tunnit käsin.
Palvelun sivuilla ei myöskään selvinnyt saisiko järjestelmään syötettyä valmiiksi
joitakin töitä, jotta suoritteiden kirjaaja pystyisi valitsemaan niistä omansa ilman että
niitä tarvitsisi käsin kirjata. Kaikki nämä tiedot tulisi kirjata verrattain pieneen tilaan,
eikä esimerkiksi työ- ja ostotilausnumeroa pystytä kirjaamaan erillisille sarakkeille.
Tämä voi tehdä suoritteiden tarkastamisesta haastavaa, kun kaikki tarvittava tieto on
kirjattu yhteen ainoaan sarakkeeseen, eikä tietoja ole pilkottu. Haasteena olisi myös
suoritteiden siirtäminen M+ järjestelmään. Tuntinetin kautta kirjatut suoritteet tulisi
saada siirrettyä, mieluiten sähköisesti, Nesteen järjestelmään, jotta kustannusten
ohjaaminen oikeille kustannuspaikoille onnistuisi. Mikäli siirtoa ei onnistuta
tekemään sähköisesti, ei laskutuslupien tekemisessä päästä vähennettyä manuaalisen
työn tarvetta. (Tuntinetti, 2016)

Vaikka pääpiirteissään Tuntinetin tarjoama sähköinen suoritekirjausalusta on
helppokäyttöinen ja käyttäjää opastava, vaatii se silti käyttäjiltään kohtuullisia ATK
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taitoja. Ohjelma esimerkiksi ilmoittaa tallennuksen yhteydessä onko tallennus
onnistunut, vai onko kirjauksissa jokin mennyt pieleen. Ohjelman esittelyvideolla ei
näytetty millä tavalla virheellisistä kirjauksista ilmoitetaan, tai kuinka tarkasti se
käyttäjälle ilmoittaisi missä tiedoissa on korjattavaa.

Toisena esimerkkinä löytyi työtä vastaavanlainen prosessi, jossa tarkasteltiin eri
kirjausmenetelmien mahdollisuutta kotihoidon työssä. Tämä loppuraportti kertoo ItäSuomen sairaanhoitoalueella tehdystä tarkastelusta kotihoidossa tehtyjen töiden
kirjaamiseksi. Tätä raporttia ei tässä työssä referoida tarkemmin, vaan keskitytään
esittelemään tämän kyseisen projektin tulosta, koska tämä projekti on tämän
diplomityön kanssa samankaltainen.

Projektin lähtökohtana oli ollut tilanne, missä kotihoidontyön tunteja ei ollut aiemmin
saatu kirjattua riittävän ajankohtaisesti sosiaali- ja terveyshuollon ylläpitämiin
järjestelmiin. Osa työntekijöistä kirjasi tekemänsä työt ruutuvihkoon, mutta vain
harvat työntekijöistä kirjasivat ne suoraan järjestelmään. Tehtyä kotihoitotyötä oli
haastava seurata, eikä sen arvoa kunnolla tiedetty kun työtä ei saatu kirjattua riittävän
ajoissa, eivätkä työntekijät olleet varmoja mitä Suomen laissa määrätään tuntien
kirjaamisesta. Tämä osittain johti siihen, että kotihoidon tunnit ei ollut täydellisesti
kirjattu. (Martikainen, 2016)

Projektissa tarkasteltiin mobiiliteknologian tuomia mahdollisuuksia, muun muassa
kannettavan tietokoneen käyttöä, jossa olisi ollut langaton verkkoyhteys. Tämä olisi
mahdollistanut tehdyn työn välittömän kirjaamisen, jolloin ajantasainen tuntiseuranta
olisi

ollut

mahdollista.

käyttömahdollisuutta,

koska

Projektissa

tarkasteltiin

kyseinen

järjestelmä

Mediatri-tietojärjestelmän
olisi

tarjonnut

valmiin

kirjausalustan kotihoidontyön tuntien kirjaamiseen. Mediatri-tietojärjestelmä oli
joillakin paikkakunnilla jo käytössä sosiaali- ja terveydenhuoltotöissä. Täten
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tiedonsiirtoyhteydet olisivat olleet jo olemassa. Mobiiliteknologian käyttöön liittyi
kuitenkin useita haasteita, jotka projektin aikana tulivat esille. Ensinnäkin
työntekijöiden ATK taidot vaihtelivat merkittävästi. Tätä varten koulutuksia
järjestettiin, jotta työntekijöille saatiin ajankohtaisin tieto töiden kirjaamisesta. Tällä
tavalla pyrittiin myös tarkemmin kiinnittämään huomiota kotihoidossa tehtyyn
työhön sekä millainen arvo sillä kyseisillä paikkakunnilla on. Kotihoidossa
työntekijöiden vaihtuvuus oli suurta, eikä vakinaisilla työntekijöillä riittänyt aikaa
sijaisien perehdyttämiseen kirjauskäytännöistä. Koulutuksilla tämä ongelma saatiin
ratkaistua, kun niitä pidettiin usein, ja niihin myös sijaisuuksia tekevät pääsivät
osallistumaan. Mobiiliteknologian laaja käyttöönotto olisi vaatinut järjestelmällistä
koulutusten järjestämistä. Vaikka koulutuksilla saatiin työntekijöitä opetettua
käyttämään mobiiliteknologiaa, toinen merkittävämpi ongelma nousi esille.
Lainsäädännössä on tiukat rajoitteet potilastietojen jakamisesta. Mobiiliteknologian
käyttö nähtiin täten osittain uhkaavana, koska täysin suojattua linjaa ei ollut
mahdollista luoda, ja tällöin kotihoidossa tehtyjen töiden raportointi olisi jäänyt
vajaaksi, kun kaikkia potilastietoja ei olisi voitu samalla kertaa järjestelmään kirjata.
Täten turvallisuus nähtiin merkittävänä rajoitteena, minkä vuoksi mobiiliteknologian
käytön mahdollisuus jätettiin projektin lopussa mahdollisuuksien joukosta kokonaan
pois. (Martikainen, 2016)

Tämä esimerkki todistaa, että kun mobiiliteknologian mahdollisuutta tarkastellaan, on
äärimmäisen tärkeä selvittää, voiko kaikkia tarvittavia tietoja sitä kautta siirtää.
Nesteen kannalta sähköisen järjestelmän mahdollisuudet ovat paremmat, koska
suoritteita kirjatessa arkaluonteisia tietoja ei tuoda esille, kuten esimerkiksi
tuntihintoja.
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5 Työn toteutus
Johdannossa kuvailtiin jo lyhyesti tutkimuksen toteuttamisesta, ja millaisia
tutkimusmenetelmiä on valittu käytettäväksi, mutta tässä kappaleessa kuvaillaan
tutkimuksen eteneminen sekä vastaajien valikoituminen tarkemmin. Kappaleen
tarkoituksena on antaa lukijalle riittävän kattava selostus tutkimuksen toistettavuuden
takia.

Työn kannalta molempien tutkimusmenetelmien käyttö oli välttämätöntä, jotta
tutkimustuloksista

saatiin

riittävän

kattavat

sekä

monipuoliset.

Yhtenä

merkittävimpänä syynä tutkimusmenetelmien yhdistämiseksi oli se, että työn alussa
tiedostettiin kuinka tärkeää työntekijöiden oma mielipide on, mitä ei pelkästään
kvantitatiivisella menetelmällä saada tutkittua, vaan tieto tulisi kerättyä esimerkiksi
haastatteluilla. Vastaavasti taas kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä pyrittiin
saamaan tilastoitavaa sekä vertailtavaa tietoa, vaikka tulosten tarkoituksena ei
olekaan tarkoitus tukea jo aiempaa olemassa olevaa teoriaa. Kuten mainittiin, ei
laskutusluvista ollut kirjallisuutta, eikä näin ollen myöskään teoriapohjaa, mutta
koska kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä saadaan kartoitettua laajemmin
käyttäjien

mielipiteitä,

tutkimusmenetelmällä

päätettiin

haluttiin

sitä

tarkastella

työssä

käyttää.

käyttäjien

omia

Kvalitatiivisella
henkilökohtaisia

mielipiteitä, jotka ovat työn ratkaisun kannalta välttämättömiä.

Työhön valittiin tehtäväksi verkkokysely, koska tämän jakaminen sekä tulosten
kerääminen olisi nopeaa ja vaivatonta toisin kuin esimerkiksi postikyselyn
välittäminen. Valintaa puolsi muun muassa se, että vastaajilla olisi mahdollisuus
vastata kyselyyn työ ajan ulkopuolellakin ja vastaaminen olisi mahdollisimman
vaivatonta.

Kyselyllä

haluttiin

selvittää

laskutuslupakäytännön

nykytilanne

mahdollisimman kattavasti, jolloin päädyttiin esittämään vastaajille erilaisia väittämiä
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liittyen laskutuslupakäytäntöön yleisesti, SmartCollect-työkalun käytettävyyteen sekä
esimerkiksi työntekijän oman työnajan käyttöön. Vastausvaihtoehtoja oli neljä
asteikolle "täysin eri mieltä"  "täysin samaa mieltä". Vastausvaihtoehdoista
haluttiin jättää "en osaa sanoa" tai muu neutraali vaihtoehto pois, koska tämän
tiedostettiin olevan monelle liian houkutteleva vaihtoehto. Sen mukaan ottaminen
olisi jättänyt vastaukset liian mitään sanomattomaksi eikä kyselyllä olisi saatu
käyttäjien mielipidettä

kunnolla esille.

Vastausvaihtoehdoista

sekä kyselyn

aihealueista sekä kysymyksistä keskusteltiin yhdessä työn ohjaajien kanssa, minkä
jälkeen tarkasteltiin kyselyyn valittavia henkilöitä.

Kyselyyn valittiin vastaajia sekä Nesteen, että palveluntoimittajien työntekijöistä
yhdessä työn ohjaajien kanssa. Työssä perusjoukkona pidetään kunnossapito-osaston
töiden työntekijöitä. Mutta toisin kuin Heikkilä (2014) ohjeistaa kirjassaan, tuli
otantajoukko valituksi harkitusti. Työn kannalta oli tärkeää, että kyselyyn valitaan
vastaamaan

semmoisia

henkilöitä,

jotka

todella

ovat

tekemisissä

laskutuslupaprosessin kanssa. Satunnaisella otannalla otantajoukko olisi ollut liian
summittainen eikä näin ollen kyselyn vastaukset olisivat kuvanneet työntekijöiden
todellista mielipidettä laskutuslupaprosessista, koska heillä ei olisi riittävästi tietoa.
Mikäli tämmöisiä henkilöitä olisi valikoitunut varsinaiseen otantajoukkoon, voisi se
vääristää kyselyn tuloksia merkittävästi. Joko vastausprosentti jäisi liian alhaiseksi,
tai vastaajat vastaisivat summamutikassa kysymyksiin asiasta tietämättä, mikä
vaikeuttaisi haastateltavien henkilöiden valitsemista. Otantajoukon heterogeenisuus
pyrittiin kuitenkin varmistamaan valitsemalla eri rooleihin mahdollisimman useita
henkilöitä, jotta mikään rooli ei jäisi aliedustetuksi. Rooleja kyselyyn luotiin neljä:
palveluntoimittaja, työn valvoja, työn valvoja (tarkistan ainoastaan paperisia
tuntilappuja) sekä työn suunnittelija. Vastaajia mietittäessä useita henkilöitä karsiutui,
koska heidän työtehtävänsä eivät suoranaisesti liittyneet laskutuslupien tekemiseen tai
heidän kokemuksensa koko käytännöstä olivat liian pienet, esimerkiksi uusia
työntekijöitä jätettiin tästä syystä kyselyn vastaajajoukosta pois. Sen sijaan päätettiin,
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että kyseisiä henkilöitä voidaan tarvittaessa haastatella kyselyn lähettämisen sijasta.
Mikäli heidät olisi kyselyyn valittu, olisi heille ollut vain muutama kysymys joihin he
olisivat voineet vastata. Tämä puolestaan ei olisi tuonut vastauksiin, tai työhön
itseensä, merkittävää lisäarvoa. Nesteen työntekijöistä valittiin työn valvojia, sekä
suunnittelijoita molemmilta jalostamoilta. Palveluntoimittajista valittiin henkilöitä,
jotka tekevät suoritekirjauksia, joko SmartCollectiin tai erilliselle tuntilapulle. Kysely
lähetettiin näin ollen yhteensä sadalle henkilölle, joista 53 vastasi kyselyyn. Kuvasta
1 nähdään vastaajamäärän jakaantuminen eri roolien kesken.

Kuva 1 Kyselyn vastaajien määrän jakautuminen eri roolien kesken

Kysymykset luotiin yhteistyössä ohjaajien kanssa. Tällä varmistettiin, että
laskutuslupakäytäntöä käsiteltiin mahdollisimman monipuolisesti. Kysymyksistä
(liite 2) muodostui kuusi erillistä osiota, joissa oli eri määrä kysymyksiä
aihealueeseen

liittyen.

Aiheet

käsittelivät

SmartCollect-työkalun

käyttöä,

manuaalisten suoritedokumenttien täyttämistä, laskutuslupakäytännön toimivuutta
yleisellä tasolla, työntekijöiden omaa työajan käyttöä, laskutuslupia varten tarvittavan
tiedon välittyminen eri osapuolten välillä sekä viimeisenä osiona Nesteen
työntekijöille muutama avoin kysymys liittyen palveluntoimittajien suhtautumiseen
laskutuslupakäytäntöön. Kyselyn linkki lähetettiin sähköpostitse valituille henkilöille
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ja vastausaikaa annettiin 12 päivää. Linkin lisäksi sähköpostin liitteeksi laitettiin
saatekirje, jossa kuvailtiin työn tarkoitus, mitä varten kysely on luotu sekä miten
vastauksia tullaan käsittelemään. Tänä aikana lähetettiin kaksi muistutussähköpostia
suuremman vastaajamäärän takaamiseksi. Kyselyyn vastanneista valittiin sitten 10
henkilöä syvähaastatteluun, perustuen heidän vastauksiinsa kyselyssä sekä varmistaen
että haastatteluun valikoituisi jokaisen roolin edustajia. Valituista kymmenestä
haastateltavasta seitsemän lupautuivat haastateltaviksi.

Tässä työssä päätettiin tehdä yksilöhaastatteluja pienryhmähaastattelujen sijasta.
Pienryhmähaastattelun mahdollisuutta mietittiin, koska työssä tutkittu aihe on hyvin
monipuolinen ja laskutuslupaprosessin tuntevilla henkilöillä on erilaisia mielipiteitä
käytännöstä, mutta haasteeksi olisi muodostunut tietomäärän kattava dokumentointi.
Haastatteluissa käydään läpi tarkemmin käyttäjien mielipiteitä, eivätkä kaikki
välttämättä olisi olleet valmiita tuomaan ajatuksiaan julki ryhmähaastattelutilanteessa.
Haastatteluun valikoiduille kymmenelle henkilölle lähetettiin sähköpostia, jossa
kysyttiin

olisivatko

kysymykseen.

he

halukkaita

Kymmenestä

vastata

seitsemän

vielä

vastasi

muutamaan
myöntävästi,

tarkentavaan
ja

heitä

haastatteluajankohtansa sovittiin aina yksilöllisesti. Syvähaastatteluiden tarkoituksena
oli syventyä käyttäjien mieltämiin ongelmakohtiin sekä tarkastella millaisia
kehitysehdotuksia käyttäjillä olisi. Koska haastattelussa oli tarkoitus paneutua
käyttäjien omiin mielipiteisiin, ei näitä varten luotu yhtenäistä kysymyspatteristoa.
Osa haastattelun kysymyksistä oli kaikille yhteneväisiä, mutta yksilöllisiä
kysymyksiä luotiin useita kyselyn vastauksien mukaan (liite 3). Kysymyksiä
luotaessa oli tärkeää pitää mielessä missä roolissa kyselyyn vastannut henkilö oli
ollut, jotta haastattelussa käsiteltäisiin oikeita asioita. Haastattelutilanteissa ei seurattu
liian tarkkaan luotujen kysymysten järjestystä, vaan jatkokysymyksille annettiin tilaa
ja puheenaiheesta riippuen haastateltavilta pyrittiin kysymään saman aihealueen
kysymykset peräkkäin, vaikka ne olisi alun perin listattu toisenlaiseen järjestykseen.
Haastatteluiden aikana ei käytetty nauhuria, koska tilanteiden sanatarkkaa litterointia

50

ei koettu tarpeelliseksi. Haastatteluissa haluttiin keskittyä paremmin haastateltavan
omiin mielipiteisiin sekä mahdollisesti esiin tuleviin uusiin teemoihin.

Nesteen laskutuslupakäytännön kuvaamisen lisäksi työssä tarkastellaan myös
millaisia muita laskutusmalleja muilla teollisuusyrityksillä on. Tätä varten valittiin
neljä Nesteen palveluntoimittajaa, joiden kassavirta ei ollut Nesteestä riippuvainen.
Valintakriteerinä oli että yritykset ovat suurehkoja teollisuuspalveluita tuottavia
yrityksiä. Yhteyshenkilöille lähetettiin sähköpostiviesti, jossa kysyttiin olisivatko he
halukkaita kertomaan laskutustavoista muiden asiakkaidensa kanssa. Sähköpostin
liitteeksi laitettiin saatekirje, jossa selostettiin diplomityön aiheen sisältö sekä
tarkoitus. Haastattelukysymykset keskittyivät tarkastelemaan palveluntoimittajien
tyytyväisyyttä laskutuslupakäytännön toimivuudesta Nesteen kanssa, sekä kuinka he
toimivat heidän muiden asiakkaidensa kanssa ja kuinka eri toimintatavat vaikuttavat
palveluntoimittajan omaan toimintaansa. Haastattelun kysymykset (liite 4) pidettiin
mahdollisimman neutraaleina, antaen palveluntoimittajalle mahdollisuuden kertoa
millainen toimintatapa on heille ollut helpoin sekä vapaasti kertoa omista
kokemuksistaan

yhteistyöstä

Nesteen

kanssa.

Vastauksista

pystytään

myös

käyttämään lopullista ratkaisuehdotusta tehtäessä.

Gap-analyysiä käytettiin tarkasteltaessa SmartCollect kirjaustyökalun käytettävyyttä.
Koska se on tällä hetkellä ainoa erillinen järjestelmä laskutuslupakäytännössä,
haluttiin senkin käyttöä tarkastella. Kirjallisuudesta erotettuihin eri puutteisiin
haettiin vastausta sekä kyselyllä, että haastatteluilla. Tarkoituksena oli selvittää miten
käytännössä suoritteiden kirjaus, niiden tarkistaminen ja hyväksyntä toimivat sekä
kuinka kauan suoritteiden kirjaamisesta kuluu siihen ennen kuin palveluntoimittaja
on saanut laskutusluvan. Käyttäjien vastauksia verrattiin "optimaaliseen" tapaan, joka
oli yhdessä ohjaajien kanssa mietittynä. Optimaalinen tapa on lähimpänä sitä, mitä
Nesteen ohje OQD-8803 kertoo laskutusluvista, ja mitä ajan saatossa on sovittu
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laskutuslupakäytännön kiertokulusta jalostamoilla. Pääpaino gap-analyysin käytöllä
pidetään kuitenkin SmartCollect-työkalun tarkastelussa. Tällä analyysityökalulla
saadaan kattavasti tietoa siitä miten yhteistyö työkalun toimittaneen yrityksen kanssa
sujui sekä miten kirjaustyökalun toivottiin toimivan. SmartCollect-työkalun käytöstä
haastateltiin kahta työkalun kehitysprojektissa mukana ollutta henkilöä. Toinen heistä
edusti taloushallinnon osastoa ja toinen kunnossapidon osastoa. Kysymykset (liite 5)
käsittelivät kehitysprojektin kulkua, kirjaustyökalun toivottuja ominaisuuksia sekä
miten työkalun testaus- ja käyttöönottovaihe sujuivat. Työkalun toimittanutta yritystä
ei työhön haastateltu ajanpuutteen vuoksi.

Tutkimusmenetelmien sekä gap-analyysin lisäksi teoriaviitekehykseksi valittiin
sähköisten järjestelmien tarkastelu. Tämä teoriaviitekehys laajennettiin koskemaan
sähköisiä järjestelmiä yleensä, koska laskutusluvista, tai laskutuslupakäytännöstä ei
kirjallisuutta löytynyt. Syynä tähän suurella todennäköisyydellä on se, että Nesteen
kaltainen käytäntö ei ole niin yleinen laskutuksessa, kuten myöhemmin kappaleessa
kahdeksan selviää. Kirjallisuutta sähköisistä järjestelmistä hyödynnetään työn
ratkaisuehdotuksia muodostettaessa. Työn yhtenä tavoitteena kuitenkin on nopeuttaa,
sekä automatisoida laskutuslupakäytäntöä kokonaisvaltaisesti, missä sähköisten
järjestelmien käyttö olisi hyödyksi. Tämän lisäksi käsiteltiin olemassa olevia
sähköisiä kirjausjärjestelmiä, sekä niitä tarjoavia palveluita. Eri vaihtoehtoja
tarkastelemalla pyrittiin saamaan yleiskäsitys mitä tarjolla on, ja kuinka hyvin
vastaavanlaiset ratkaisut soveltuisivat Nesteen käyttöön. Koska työn tarkoituksena ei
ole antaa yhtä ainoaa ratkaisua, pyrittiinkin valmiista ratkaisuista löytää niitä
ominaisuuksia, joita Nesteellä voisi myöhemmin hyödyntää sekä tarkastella mitä
pitäisi erityisesti Nesteen mallissa ottaa huomioon.
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6 Neste Oyj
Neste on toiminut öljynjalostamo alalla jo lähes 70 vuoden ajan kehittäen
liiketoimintaansa

puhtaasti

öljyn

tuottajasta

uusiutuvien

polttoaineiden

edelläkävijäksi. Vuonna 1995 yhtiö listautui Helsingin pörssiin säilyen edelleen
valtion omistuksessa, osuuden ollessa 50,1 % vuonna 2015. Pitkän historiansa aikana
yhtiön nimi on vaihtunut kolmesti, kuten kuvasta 2 näkyy, viimeisimmäksi vuonna
2015 yhtiökokouksen päätöksestä. Syynä viimeisimpään nimen vaihdokseen oli se,
että Neste halusi erottautua muista perinteisistä öljyntuottajista. Nykyistä nimeä
edeltävä Neste Oil viittasi enemmän öljyn tuottamiseen, vaikka yhtiö on kehittynyt
merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden tuottajana. (Neste Juuremme, 2016)

Kuva 2 Yhtiön nimen kehittyminen

6.1 Nesteen taival 1948–2016
Yhtiö perustettiin vuonna 1948 ottaen vastuun Suomen öljynhuollosta sekä
huolehtimaan öljyn maahantuonnista. Ensimmäinen jalostamo rakennettiin Naantaliin
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ja se aloitti toimintansa 1957. Öljytuotteiden kysynnän kasvaessa Naantalin
jalostamon kapasiteettia nostettiin roimasti 1962 ollen 2,5 miljoonaa tonnia, mutta
yksi jalostamo ei riittänyt vastaamaan jatkuvasti kasvavan kysynnän tarpeisiin. Näin
ollen toinen jalostamo rakennettiin Kilpilahteen Porvoon lähettyville, ja sen toiminta
käynnistyi vuonna 1965. Vuosien saatossa Kilpilahden jalostamon kapasiteettia on
lisätty entisestään ja tällä hetkellä toiminnassa onkin jo neljä erillistä tuotantolinjaa ja
vuosituotanto on noussut jo 12,5 miljoonaan tonniin (2015). (Neste Juuremme, 2016)

Öljyntuotannon lisäksi yhtiö on kehittänyt myös petrokemian sekä muovin tuotannon
osaamistaan. Erityisesti 1960 luvulla yhtiö laajensi huimasti liiketoimintaansa, joista
suurin osa on säilyttänyt asemansa Nesteen yhteistyökumppanina. Vuonna 1994
Nesteestä tuli Gasum Oy:n suurin omistaja 75 prosentilla ja yhtiö perusti yhdessä
norjalaisen Statoilin kanssa petrokemikaalitehdas Borealiksen. Yhtiö kuitenkin lopetti
petrokemikaali toimintansa jo viiden vuoden kuluttua. Tätä ennen Neste yhdistyi
Imatran Voiman kanssa vuonna 1997 muodostaen Fortum konsernin. Tämä liitto
purkautui vajaan kymmenen vuoden yhteistoiminnan jälkeen ja eron jälkeen syntyi
sähköyhtiö Fortum sekä öljy-yhtiö Neste Oil. (Neste Juuremme, 2016)

Vuosien saatossa Neste on kehittynyt monella liiketoiminnan osa-alueella ja nykyään
yhtiö on alkanut valtaamaan jalansijaa uusiutuvien polttoaineiden tuottajana. Vuonna
2014 näiden tuotteiden osuus yhtiön myynnistä oli 13 %, jonka osuutta on tarkoitus
nostaa entisestään. Yhtiön panostus tutkimus- ja kehitystyöhön on mahdollistanut
korkealaatuisten tuotteiden sekä energiatehokkuudeltaan parempien polttoaineiden
kehittämisen. Toimintaansa yhtenäistämiseksi yhtiö on luopunut kahden jalostamon
politiikastaan

ja

nykyään

Naantalin

jalostamo

käsitetään

itsenäiseksi

tuotantolinjakseen, ollen näin Nesteen viides tuotantolinja. Naantalin jalostamo on
keskittynyt

erikoistuotteiden

valmistamiseen;

bitumit,

liuottimet

sekä
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pienmoottoribensiini. (Neste Juuremme, 2016; Neste Tuotantolaitosesite Porvoo,
2015)

6.2 Tuotteet sekä markkina-alueet
Nesteen toiminta jakautuu kolmeen erilliseen osa-alueeseen: öljytuotteisiin,
uusiutuviin sekä öljyn vähittäismyyntiin. Tuotteita tuotetaan liikenteen, teollisuuden
sekä energian tuotannon tarpeisiin sekä koti-, että ulkomaanmarkkinoille. Suurin
myyntimarkkina-alue Nesteellä on kotimaiset markkinat 37 prosentilla. Muut
pohjoismaat sekä Euroopan maat muodostavat lähes 50 % yhtiön myynnistä. Loppu
myynti suuntautuu pääsääntöisesti Yhdysvaltoihin ja Kanadaan (9 %), loput Venäjän
ja Aasian markkinoille. (Neste Yleisesitys, 2016; Neste Liiketoiminta-alueet, 2016)

Kuvaan 3 on koottu mihin eri kategorioihin Nesteellä valmistettavat öljytuotteet
jakautuvat. Kuvaan ei ole merkitty uusiutuvia polttoaineita, koska ne esitellään
erikseen seuraavassa kappaleessa. Kaikki öljytuotteet jalostetaan joko Porvoon, tai
Naantalin jalostamoilla, vastaavasti uusiutuvia polttoaineita tuotetaan Porvoon,
Rotterdamin sekä Singaporen jalostamoilla. Kuten jo aiemmassa kappaleessa
mainittiin, on Naantalin jalostamo erikoistunut erikoistuotteiden, kuten bitumin ja
liuottimien jalostamiseen, kun taas Porvoon jalostamo on erikoistunut tuottamaan
liikenteen polttoaineita. Pääsääntöisesti raaka-aineena käytetään Venäjältä tuotavaa
raakaöljyä, mutta jätelietteiden, jätteiden sekä tähteiden käyttöä on pyritty lisäämään
raaka-aine portfolion laajentamiseksi. Tällä pyritään vähentämään myös riippuvuutta
Venäjän raakaöljyn markkinoista. (Neste Öljytuotteet, 2016; Neste Tuotantoa neljässä
eri maassa, 2016)
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Bensiinit
Erikoispolttoaineet
Dieselpolttoaineet

Liuottimet
Nestekaasut
Bitumit

Öljytuotteet
Perusöljyt

Lento- ja
laivaliikenteen
polttoaine
Kevyet ja
raskaat
polttoöljyt

Kuva 3 Nesteen valmistamat öljytuotteet (Neste Öljytuotteet, 2016)

6.2.1

Uusiutuvien polttoaineiden edelläkävijä

Neste on vuosien varrella panostanut erityisesti uusiutuvien polttoaineiden
tuottamiseen sekä kehittämiseen. Merkittävin kehitysaskel Nesteelle on ollut
NEXBTL-teknologian kehittyminen, jonka myötä yhä useammasta kasviöljy tai
eläinrasvajäte

pohjaisesta

raaka-aineesta

on

mahdollista

saada

tuotettua

korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä. Kuvassa 4 on esitetty tällä hetkellä yleisimmät
NEXBTL dieselin raaka-aineet. Myöskin uusiutuvien tuotteiden saralla Neste pyrkii
laajentamaan raaka-aine portfoliotaan yhä laajemmalle ja mahdollisuuksia jätteiden
sekä lietteiden laajempaan käyttöön tutkitaan. Teknologian kehityksen myötä raakaaineiden käyttömahdollisuudet ovat kasvaneet, mikä on lisännyt yhtiön joustavuutta
käyttää raaka-aineita saatavuuden mukaan. NEXBTL diesel on osoittautunut
monikäyttöiseksi

tuotteeksi

niin

tieliikenteen

polttoaineena,

kemianteollisuudessa. (Neste NEXBTL-teknologia, 2016)

kuin

myös
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Elintarviketeollisuuden
rasvajäte

Käytetty
valkaisusaviöljy

Kalanjalostuksen
rasvajäte

NEXBTL
Tekninen
maissiöljy

Palmuöljyn
rasvahappotisle

Kuva 4 NEXBTL dieselin pääraaka-aineet (Neste Uusiutuvien raaka-aineiden hankinta - vain
vastuullinen kelpaa, 2016)

NEXBTL dieseliä tuotetaan tällä hetkellä sekä Porvoon jalostamolla, että Singaporen
ja Rotterdamin jalostamoille. Singaporen jalostamo käynnistyi vuonna 2010 ja se on
keskittynyt ainoastaan NEXBTL dieselin tuotantoon. Ulkomailla toimivien
jalostamoiden yhteistuotantokapasiteetti on 2 miljoonaa tonnia vuodessa. Loput
tuotetaan Porvoon jalostamolla kahdella tuotantoyksiköllä, jonka jälkeen Nesteen
laitosten kapasiteetti on 2,4 miljoonaa tonnia uusiutuvan NEXBTL dieselin
tuotannossa. Kapasiteettia olisi tarkoitus nostaa 2,6 miljoonaan tonniin vuoden 2016
loppuun mennessä. (Neste Uusiutuvat tuotteet, 2016; Neste Juuremme, 2016)
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Nesteelle on äärimmäisen tärkeää että uusiutuvia polttoaineita, kuten muitakin
öljytuotteita, tuotettaessa myös valitut raaka-aineet ovat korkealaatuisia ja että ne ovat
tuotettu kestävän kehityksen mukaisesti vastuullisesti. Yhtiö vaatii raakaainetuottajiltaan vastuullisuutta, ja esimerkiksi raakapalmuöljyä ostetaan vain
sertifioiduilta tuottajilta. Näin yhtiö pystyy loppuasiakkaalle varmistamaan tuotteen
korkean laadun sekä käyttövarmuuden. (Neste Uusiutuvien raaka-aineiden hankinta vain vastuullinen kelpaa, 2016)

6.2.2
Neste

Vastuu ympäristön ja henkilöstön turvallisuudesta
on

ottanut

tavoitteekseen

toimia

vastuullisesti,

sekä

turvallisesti,

pyrkimyksenään kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Yhtiö pyrkii raakaaine valinnoillaan sekä uusiutuvia, vähähiilipäästöisiä öljytuotteita tuottamalla taata
ympäristön turvallisuuden. Yhtiön omien määräysten lisäksi muun muassa Suomen
valtio, TUKES sekä Euroopan Unioni ovat asettaneet tiukkoja säädöksiä muun
muassa päästörajoista, kuljetuksista sekä jätteiden ja raaka-aineiden säilytyksestä sekä
kuljetuksesta. Nesteen uusiutuvia tuotteita tuottavat jalostamot ovat saaneet ISCC
sertifioinnin (International Sustainability & Carbon Certification) tai Yhdysvaltojen
ympäristöviranomaisten myöntämän hyväksynnän. Näillä taataan muun muassa
raaka-aineiden turvallisuus. Lisäksi kaikille Nesteen jalostamoille on myönnetty ISO
14001 ympäristösertifikaatti. Tämä vaatii että yritykset ottavat entistä vahvemmin
ympäristöasiat omaan toimintaansa mukaan, ja muun muassa johdon tulisi käsitellä
yrityksen ympäristöasioita sekä sisällyttää ne yrityksen strategiaan. (Neste
Turvallisuus, 2016)

Vastaavasti omaa sekä palveluntoimittajien henkilökuntaa koulutetaan toimimaan
vastuullisesti, sekä ennen kaikkea turvallisesti. Turvallisia työtapoja noudattamalla on
mahdollisuus välttää henkilötapaturmat sekä laitoksen käytettävyys paranee kun
henkilökunta on koulutettu asianmukaisesti. Tämän takaamiseksi jokainen Nesteelle
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tuleva

työntekijä

on

velvoitettu

hyväksytysti

suorittamaan

verkkoturvallisuuskoulutuksen. Tämän lisäksi työntekijöitä kehotetaan puuttumaan
turvattomiin tai puutteellisiin työtapoihin välittömästi. Vastaavasti turvallisesta
työskentelystä yhtiö palkitsee työntekijänsä. Yhtiö pyrkii henkilöturvallisuuden
lisäksi

myös

prosessin, tuotteiden sekä

logistiseen turvallisuuteen. Hyvin

suunnitellulla ja toteutetulla ennakoinnilla prosessiturvallisuutta saadaan parannettua,
ja huoltoseisokit on mahdollista suunnitella optimaalisemmin. Ennakointiin liittyvät
myös työntekijöiden tekemät havaintokierrokset, joiden tarkoituksena on parantaa
työtapoja turvallisempaan suuntaan. Prosessityöntekijät puolestaan tarkastelevat
laitteiden toimintaa, ja huolto- ja korjaustöitä tehdään tarvittaessa. Asiakkaat
puolestaan vaativat tuotteilta luotettavuutta sekä turvallisuutta. Tuotteen laatu
vaikuttaa muun muassa kulkuneuvon moottoriin, ja huonolaatuinen polttoaine voi
vaurioittaa kulkuneuvon rakenteita, aiheuttaen asiakkaalle mielipahaa ja tätä myöten
yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia. (Neste Turvallisuus, 2016)

6.3 Tulevaisuuden näkymät
Jatkossa

Nesteellä

on

tavoitteena

lisätä

uusiutuvien

polttoaineiden

tuotantokapasiteettia sekä monipuolistaa uusiutuvien polttoaineiden raaka-aine
portfoliota. Yhtiö pyrkii mahdollisimman joustavaan raaka-aineiden käyttöön, jolloin
yhtiö ei ole sidoksissa muutamaan raaka-ainetoimittajaan. Yhtiö onkin asettanut
tavoitteekseen saavuttaa 100 % jätteiden sekä tähteiden hyödyntämisasteen vuoteen
2017 mennessä kaikilla sen jalostamoilla. Näillä tavoitteilla Neste pyrkii aktiivisesti
vähentämään sen kasvihuonepäästöjä sekä työskentelemään entistä vastuullisemmin
sekä kestävän kehityksen mukaisesti. (Neste Strategiset tavoitteet, 2016)
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Neste on asettanut itselleen kaksi strategista tavoitetta
1. Halu olla Itämeren alueen johtava toimija
2. Halu kasvaa globaalisti uusiutuvien tuotteiden markkinoilla.
Jatkossakin Neste haluaa kehittää prosessi-, tuotanto- sekä henkilöturvallisuuttaan
tarjoamalla korkeatasoisia koulutuksia sekä investoimalla prosessiin. Yhtiön
työskentelyä

kehitetään

eettiseen

suuntaan

sekä

kotimaan,

että

ulkomaan

markkinoilla. Tätä kehitystä sisäinen tarkastus seuraa ja pitää huolen että yhtiön
asettamia sääntöjä sekä ohjeita noudatetaan. (Neste Strategiset tavoitteet, 2016)
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7 Laskutuslupakäytäntö Nesteellä
Laskutuslupien tekemisen ensisijaisena tarkoituksena on saada kohdistettua
palveluntoimittajien

töistä

aiheutuneet

kustannukset

oikein

sekä

ohjata

tiliöintitapahtumia työtilauksia sekä nimikkeitä käyttämällä. Laskun tarkastaminen on
helpottunut ja nopeutunut, kun sekä suoritteiden kirjaaminen, että laskun
tarkastaminen ovat saman toiminnanohjausjärjestelmän piirissä ja suoritteiden
kirjaaminen on yksityiskohtaista. Kustannusten seuranta on tehostunut ja tätä kautta
pystytään paremmin arvioiman sekä ennustamaan kuluja. Hankinta käyttää
laskutuslupien tekemisestä saatua tietoa analysoidessaan palveluntoimittajien
toimintaa sekä päivittäessään heidän kausisopimuksia. Laskutuslupien avulla pyritään
myös vähentämään virheellisiä tai aiheettomia kustannuksia, kun palveluntoimittaja
välittää suoritekirjauksensa aina tarkistettavaksi. Näitä tarkistettuja suoritekirjauksia
vastaan tehty laskutuslupa vastaa aina toteutuneita, hyväksyttyjä, tunti- sekä
materiaalisuoritteita. Tässä luvussa esitellään yhtiön ohje OQD-8803 liite 8
laskutuslupien tekemiselle, jonka jälkeen kuvataan miten laskutuslupakäytäntöä on
kehitetty vuosien varrella ja miten laskutuslupia nykyään jalostamoilla tehdään ja
millaisia eroja Porvoon ja Naantalin jalostamoiden välillä on. Tämän jälkeen
esitellään SmartCollect-työkalu tarkemmin gap-analyysin näkökulmasta. Tätä varten
haastateltiin kahta työkalun kehittämisprojektissa mukana ollutta työntekijää
tarkemman kuvan muodostamiseksi. Lopuksi tarkastellaan laskutuslupakäytännössä
ilmenneitä haasteita yleisesti sekä mitä tekijöitä käyttäjät ovat kokeneet
merkittävimmiksi hidasteiksi.

Ennen varsinaista tekstikappaletta kerrotaan muutamalla sanalla millainen käytäntö
oli

ennen

M+

toiminnanohjausjärjestelmän

käyttöönottoa.

Aiemmin

palveluntoimittajalle lähetettiin MAKU-järjestelmästä tulostettu dokumentti, mihin
oli ainoastaan kirjattu palveluntoimittajan tekemät suoritteet. Kirjaaminen oli nopeaa,
eikä siinä käsitelty hintoja. MAKU-järjestelmään oli tallennettu veloituskoodeja,
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joiden kautta suoritteet saatiin jaettua eri tuntilajeihin (normaalitunnit sekä
ylityötunnit). Palveluntoimittajan toimittamien tuntilappujen perusteella ne kirjattiin
MAKUun päivittäin merkiten työn tehneen työntekijän nimi sekä suoritteet. Tämä
aiempi toimintatapa ei ollut integroituna esimerkiksi laskujen tarkastamisen kanssa,
mikä tekikin tästä työstä hyvin työlästä. MAKU-järjestelmästä tulostetussa
tuntiyhteenvedossa ei näy suoritteiden hintatietoja, vaan ainoastaan suoritemäärät
sekä veloituskoodi, minkä mukaan hinnat määräytyvät. Tätä tuntiyhteenvetoa vastaan
palveluntoimittaja loi laskun laskien siihen sovittujen tuntihintojen mukaan laskun
loppusumman. Tämä vaati laskun tarkastusta tarkastamaan jokaisen laskun sekä
siihen

liitetyn

erittelyn

käyttäen

sopimusta

apuna

ja

tarkistamaan

että

palveluntoimittajan veloittamat tuntihinnat täsmäävät sopimuksessa sovittujen
hintojen kanssa. Sen lisäksi että laskun tarkastus oli haastavaa, ei se myöskään
palvellut hankintaosaston tarpeita, koska osasto ei edes ollut osana MAKUjärjestelmää. Oston, laskutuslupien, sekä laskun tarkastuksen integroimiseksi
toiminnanohjausjärjestelmää kehitettiin, ja saatiin näin myös laskutuslupaprosessia
yhtenäistettyä. (Hatakka S., 2016; Koivula P., 2016)

7.1 Ohjeet laskutuslupien tekemiseen
Laskutusluvan tekoa varten tarvitaan ostotilausnumero, työtilausnumero sekä
palveluntoimittajan sopimusnumero. Jokainen hankinta tehdään työtilauksen kautta
ostotilaukseksi. Näin kustannukset saadaan suunnattua oikealle alueelle (linjalle) ja
oikealle työlle jolloin kustannusseuranta helpottuu. Ostot, erityisesti kunnossapitoosaston ostot, tulisi aina mahdollisuuden tullen tehdä nimikkeellisinä kustannusten
kohdistamisen helpottamiseksi. Nämä kuvataan pikaisesti, jotta lukija ymmärtää,
mikä merkitys näillä on laskutusluvan tekemiseen. (OQD-8803 liite 8)
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Ostotilauksella kuvataan tilattu työ ja annetaan palveluntoimittajalle tarvittavat tiedot
suoritteiden kirjausten tekemiseen. Ostotilaus tulostetaan palveluntoimittajalle M+
toiminnanohjausjärjestelmästä,

jolloin

järjestelmään

on

jo

tallentunut

osa

kustannustiedoista. Jokaisella ostotilauksella tulee myös olla työtilausnumero, joka
kuvaa mistä työstä on kysymys. Työtilauksen tila puolestaan määrää sen missä
vaiheessa työnumerolle voi kustannuksia kohdistua. Kuvassa 5 on kuvattu
työtilauksen koko elinkaari, mutta työssä keskitytään käsittelemään ketjun loppupäätä
siitä työtilauksen tilasta lähtien kun sille voi kustannuksia kohdistaa. Kun työtilaus on
"vapautettu" tilassa, voidaan varsinainen työ aloittaa. Tässä vaiheessa tulisi
työtilauksen esitiliöinti olla kunnossa, jotta suoritteita pystytään kirjaamaan.
Esitiliöinnin avulla ohjataan kustannusten kohdistumista oikealle kustannuspaikalle.
Suoritteita kirjataan työtilaukselle, jonka tila on vähintään vapautettu tai aloitettu.
Työtilauksen tilan kulun alkuvaiheessa työ suunnitellaan tarkasti erityishuomioineen.
Samalla työtilaukselle päivitetään työn valmistelija sekä kustannuspaikkatiedot.
Suoritteita pystytään kirjaamaan niin kauan kuin työtilaus on raportoitu tilassa.
Työtilaus siirretään raportoitu tilaan kun kaikki työt on tehty ja ostotilaukset suljettu.
Tällöin työtilaus säilyy kolmen kuukauden ajan aktiivisissa työtilauksissa, minkä
jälkeen se siirtyy automaattisesti työtilaushistoriaan eikä suoritteita pysty enää
kirjaamaan. Työtilauksien sulkemisella päästään tarkastelemaan eri työkohteiden
työvaiheita sekä seuraamaan esimerkiksi projektin etenemistä. (OQD-8803 liite 8;
Neste Intranet, M+ INFO "M+ työtilausten tilojen muuttunut käsittely", 2016)
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Työpyyntö

Huomioitu

Valmisteilla

Valmisteltu

Vapautettu

Aloitettu

Työ tehty

Raportoitu

Valmis

Kuva 5 Työtilauksen tilan kulkukaavio

Osto- sekä työtilausnumeroiden lisäksi laskutusluvan tekoa varten tarvitaan
palveluntoimittajan sopimusnumero, mikäli semmoinen on. Suoritteita kirjattaessa
M+ toiminnanohjausjärjestelmään sopimusnumeron avulla saadaan käyttöön oikeat
nimikkeet, jotka määräävät tehdyn työsuoritteen (tunti- ja ylitöiden) yksikköhinnan,
jonka

hankinta

on

sopinut

yhdessä

palveluntoimittajan

kanssa.

Usealle

kausisopimukselle on lisätty UEUR TYÖ tai UEUR MAT nimikkeet, joille muun
muassa

kirjataan

materiaalikustannukset

sekä

työt,

joille

ei

ole

kiinteää

yksikköhintaa. Nimikkeillä saadaan eriteltyä eri kustannuslajeja, mikä helpottaa
näiden seurantaa sekä päivitystä. Nimike sekä työtilaus yhdessä ohjaavat
tiliöintitapahtumia ja ohjaavat näin kustannukset oikealle kustannuspaikalle. (OQD8803 liite 8)

Nesteellä on luotu ohjeet laskutuslupien tekemiseen, jossa otetaan huomioon niin
töiden

suunnittelijan,

laskutuslupaprosessissa.

palveluntoimittajan,
Ohjeessa

että

käsitellään

työn

valvojan

laskutusluvan

roolit

tekeminen
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palveluntoimittajille joilla on voimassa oleva kausisopimus, sekä tilanteet jolloin
kausisopimusta ei ole tai työ ei kuulu sopimuksen piiriin, jolloin kyseessä on
erillistilaus. Laskutuslupaprosessi eroaa hieman riippuen siitä mille pohjalle tunnit
kirjataan: osa palveluntoimittajista kirjaa tunnit Nesteen tuntipohjalle ja osa käyttää
tuntien kirjaamiseen SmartCollect-työkalua. SmartCollectiin kirjataan tunnit joko
suoraan käyttämällä ostotilaus- ja työtilausnumeroa sekä oikeaa nimikettä, tai
suoritteet kirjataan Excel pohjaan, joka ladataan SmartCollect-työkaluun. Tässä
kappaleessa puhutaan yleisesti SmartCollect työkalun käytöstä ohjeita kuvattaessa,
mutta luvussa 7.3 työkalu kuvataan tarkemmin ja tarkastellaan kirjaustapojen
eroavaisuutta tarkemmin. Pääpiirteissään laskutuslupien tekeminen on yhteneväinen.
Työn suunnittelija varmistaa että laskutuslupaa varten tarvittavat tiedot (osto- ja
työtilaus) ovat oikein ja välittää nämä kyseiset tiedot palveluntoimittajalle.
Palveluntoimittaja kirjaa tehdyt työtunnit, materiaalikustannukset sekä muut
suoritteet ja toimittaa nämä tiedot työn valvojalle, joka tarkistaa että kirjatut suoritteet
vastaavat sovittua sekä tehtyä työtä. Tämän jälkeen töiden suunnittelija tai
aluevastaava

muodostaa

laskutusluvan

tarkistettujen

tuntikirjausten

ja

mittauspöytäkirjojen perusteella ja toimittaa luvan palveluntoimittajalle. Kuvassa 6
on kuvattu laskutuslupaprosessin eri vaiheet siitä hetkestä kun palveluntoimittaja on
suorittanut työn ja kirjaa suoritteet siihen että laskutuslupa on muodostettu ja välitetty
palveluntoimittajalle. Liitteessä 1 laskutuslupakäytäntö on kuvattuna laajemmin.
(OQD-8803 liite 8)
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Palveluntoimittaja
kirjaa suoritteet ja
välittää dokumentit
työn valvojalle

Työn valvoja tarkastaa
suoritteet ja kuittaa

Laskutuslupa
muodostetaan

Valmis laskutuslupa
välitetään
palveluntoimittajalle

Suoritteet välitetään
työn suunnittelijalle tai
laskutusluvan tekijälle

Kuva 6 Laskutusluvan muodostaminen

7.1.1

Tilaus ja laskutus palvelusopimuksella

Riippumatta siitä tehdäänkö laskutuslupa perustuen paperisiin tuntilappuihin sekä
mittapöytäkirjoihin,

vai

välitetäänkö

suoritekirjaukset

SmartCollect-työkalua

käyttämällä, tulee samat esivalmistelut tehdä. Ensiksi tulee työn suunnittelijan tai
työn valvojan tehdä tarvittava työtilaus tai tarvittaessa täydennettävä jo olemassa
olevan työtilauksen tietoja. Tietojen ollessa kunnossa, tekee työn suunnittelija
työtilaukselle ostokehotteen ja siitä ostotilaukset, johon muun muassa tulee tiedot
työn tekevästä palveluntoimittajasta (palveluntoimittajan nimi sekä sopimusnumero).
Kuten jo aiemmin on mainittu, saadaan sopimusnumeron avulla käyttöön oikeat,
palveluntoimittajakohtaiset

nimikkeet,

jolloin

suoritteita

kirjattaessa

M+

toiminnanohjausjärjestelmään, saadaan suoritteille nimikkeiden mukaiset hinnat
palveluntoimittajan

kausisopimukselta.

Työtilauksella

kustannukset

saadaan

kohdistettua oikealle laitteelle ja kustannuspaikalle. Ostokehotteesta muodostetaan
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M+ toiminnanohjausjärjestelmässä ostotilaus, ja tämä ostotilausnumero välitetään
palveluntoimittajalle. (OQD-8803 liite 8)

Palveluntoimittaja vastaanottaa Nesteen työntekijältä ostotilauksen ja suorittaa siinä
kuvatun työn. Työn suorittamisen jälkeen palveluntoimittaja kirjaa tehdyt työtunnit
sekä materiaalikustannukset mittapöytäkirjaan, tai SmartCollect-työkaluun. Kirjatut
työsuoritteet välitetään edelleen Nesteen työn valvojalle tarkistettavaksi. Mikäli
kirjauksissa on puutteita tai virheitä, tulee palveluntoimittajan tällöin korjata nämä
rivit ja toimittaa nämä kohtuullisessa ajassa takaisin tarkistettavaksi. Työn valvojan
kuitattua

hyväksytyt

suoritteet

(omalla

allekirjoituksellaan

tai

sähköisellä

puumerkillään) välittää hän ne eteenpäin työn suunnittelijalle, joka tekee
laskutusluvan. SmartCollect-työkalu lähettää automaattisesti sähköpostin kun työn
valvoja tai suunnittelija on saanut rivejä tarkastettavaksi tai hyväksyttäväksi. Työn
suunnittelija hyväksyy vielä omalta osaltaan suoritekirjaukset ja muodostaa niistä M+
toiminnanohjausjärjestelmässä laskutusluvan. Tämä toimitetaan palveluntoimittajalle,
joka liittää hyväksytyn laskutusluvan laskun oheen lähetettäessä Nesteelle. (OQD8803 liite 8)

7.1.2

Tilaus ja laskutus erillistilauksella

Erillistilauksen teko poikkeaa siten, että siinä ei tehdä erillistä laskutuslupaa, vaan
palveluntoimittajan tekemät suoritteet kirjataan erilliselle ostotilaukselle. Näin ollen
laskutuslupaa

ei

tehdä,

vaan

ostotilausrivit

vastaanotetaan,

jonka

jälkeen

palveluntoimittajalle ilmoitetaan että suoritteet ovat laskutuskelpoisia. Erillistilaus
tehdään muun muassa silloin, kun palveluntoimittajalla ei ole voimassa olevaa
kausisopimusta ja työ on kertaluonteinen tai kun tilattu työ ei ole voimassaolevan
kausisopimuksen puitteissa. Töiden suunnittelija tekee tällöin nimikkeettömän
ostokehotteen työtilaukselle, jonka ostajan on vastaanotettava ja luotava siitä
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ostotilaus. Tämän jälkeen ostaja ilmoittaa erillistilauksesta (tarvittavat tiedot) työn
suunnittelijalle,

joka

sopii

palveluntoimittajan

kanssa

työn

suorittamisesta.

Palveluntoimittajan suoritettua heiltä tilatun työn, tehdään tehtyjen suoritteiden
mukainen kustannuserittely, joka välitetään työn valvojalle tarkastettavaksi.
Erittelyssä on tultava esille kaikki tehdyt työtunnit sekä tilatut materiaalit ja muut
palvelut, mitä kyseisen työn tekemiseen on tarvittu. Kustannuserittelyn ollessa
kunnossa, välittää valvoja sen vielä työn suunnittelijalle hyväksyttäväksi. Jos
erittelyssä ilmenee korjattavaa, lähetetään se takaisin palveluntoimittajalle. Työn
suunnittelijan tarkistettua vielä kertaalleen kustannuserittelyn, ilmoittaa hän tiedot
ostajalle, joka puolestaan päivittää kustannustiedot erillistilaukselle. Tässä vaiheessa
muun muassa hinnat päivitetään riveille, jotta ostotilauksen loppusumma täsmää
toteutuneiden kustannusten kanssa. Tietojen päivityksen jälkeen työn suunnittelija
huolehtii

erillistilausrivien

vastaanottamisesta.

Tarvittavat

tiedot

välitetään

palveluntoimittajalle, joka puolestaan toimittaa erillistilauksen mukaisen laskun
Nesteen taloushallintoon. Näin ollen erillistilauksia tehtäessä laskutuslupaa ei
muodosteta, vaan lasku täsmäytetään erillistilauksen rivien kanssa. (OQD-8803 liite
8; Turunen T., 2016)

7.2 Laskutuslupakäytäntö, sekä toimintatapojen eroavaisuudet Porvoon ja
Naantalin jalostamoilla

Ohjeiden olemassa olosta huolimatta yrityksen käytäntö poikkeaa niistä hieman.
Perusidealtaan ohjeet ovat hyvin selkeät ja niitä on helppo noudattaa. Nesteen
toimintaperiaatteen mukaista on, että palveluntoimittaja lähettää aina laskun ohessa
Nesteen työntekijän tekemän laskutusluvan. Näin varmistetaan että laskutettavat työt
ovat oikein, ja että työt on sovitusti tehty. Laskuntarkastuksessa lasku täsmäytetään
laskutusluvan kanssa, jonka jälkeen lasku siirtyy maksuun.
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Laskutusluvan tekijä sopii palveluntoimittajan kanssa miten lupa ja suoritekirjaukset
lähetetään

eteenpäin.

Entistä

useammalle

palveluntoimittajalle

laskutuslupa

lähetetään sähköisesti, suoritekirjausten ohella. Joillekin lupa kuitenkin lähetetään
vielä paperisena. Laskutuslupa pyritään aina tekemään tehtyjä töitä seuraavalla
viikolla. Tällä pyritään varmistamaan että kustannusten kirjaaminen, sekä niiden
seurausmahdollisuus, pysyvät ajan tasaisina. Sekä tehty laskutuslupa, että siihen
kuuluvat suoritekirjausdokumentit kuuluu arkistoida kuluvan vuoden lisäksi vielä
viideksi vuodeksi. Nykyään suoritekirjausdokumentit lisätään myös laskutusluvan
liitteeksi. Nämä samaiset dokumentit useimmiten löytyvät myös kunkin työn valvojan
omalta koneelta heidän tallentaessa suoritekirjaukset tarkastamisen ja kuittaamisen
jälkeen. Porvoossa laskutusluvat sekä suoritekirjaukset dokumentoidaan vielä
paperisena, Naantalissa vastaavat dokumentit arkistoidaan ainoastaan sähköisesti.
Näin ollen herääkin kysymys onko välttämättä enää tarvetta paperiselle arkistoinnille,
kun kaikki tarvittavat dokumentit on toiminnanohjausjärjestelmässä saatavilla.

Taulukkoon 3 on kerätty Porvoon ja Naantalin jalostamoiden laskutuslupakäytännöt
ja jossa tulevat ilmi mitkä toiminnat ovat jo yhteneväisiä ja missä puolestaan on
eroavaisuuksia. Työssä ei kuitenkaan oteta kantaa, kumpi toimintamalleista olisi
parempi, mikäli eroavaisuuksia on. Erojen syitä tarkastelemalla pyritään selvittämään,
miten toimintatapoja pystyttäisiin yhtenäistämään mahdollisimman jouhevasti.
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Taulukko 3 Porvoon ja Naantalin jalostamoiden laskutuslupakäytännöt

PORVOO
Useita laskutusluvan tekijöitä
Laskutuslupia tehdään käyttämällä:
 Excel siirtopohjaista
SmartCollect järjestelmää
 Päivitettyä SmartCollect
järjestelmää
 Käsin kirjaaminen M+
järjestelmään
Palvelutoimittajakohtaisia suoriteerittely lappuja, pääsääntöisesti Nesteen
antama pohja
Palveluntoimittaja kirjaa suoritteet joko
käsin, tai koneella
Suorite-erittelyt toimitetaan viikoittain,
jotkut toimittavat ne myös päivittäin
jolloin valvoja voi niitä jo tarkastaa
Ei erillisiä kustannusten määrittelemiä
hyväksymisrajoja
Luvat ja siihen liittyvät dokumentit
lähetetään joko sähköisesti, tai postin
kautta palveluntoimittajalle
Työnjako:
 Yksi henkilö tarkistaa, hyväksyy
ja muodostaa luvan
manuaalisesti naputellessa sekä
Excel siirtoista SmartCollectia
käytettäessä
 Päivitetyssä SmartCollect
järjestelmässä tarkastuksen,
hyväksynnän ja luvan
muodostuksen hoitaa eri henkilö
Luvat arkistoidaan sekä sähköisesti
(M+), että paperisena (viisi vuotta +
kuluva vuosi)
Suoritekirjaukset liitetään aina
laskutusluvalle
Useita kymmeniä palveluntoimittaja
yrityksiä kunnossapidon töitä tekemässä
Erillistilaus tehdään vastaanottamalla
ostotilausrivit

NAANTALI
Useita laskutusluvan tekijöitä
Laskutuslupia tehdään käyttämällä:
 Excel siirtopohjaista
SmartCollect järjestelmää
 Käsin kirjaaminen M+
järjestelmään

Palvelutoimittajakohtaisia suoriteerittely lappuja, pääsääntöisesti Nesteen
antama pohja
Palveluntoimittaja kirjaa suoritteet
koneella
Suoritteita toimitetaan joko päivittäin tai
viikoittain, ja valvoja tarkastaa ne, mutta
tekee lopullisen suoritteiden
tarkastamisen viikoittain
Kustannusten mukaiset hyväksymisrajat
käytössä
Luvat ja siihen liittyvät dokumentit
lähetetään sähköisesti
palveluntoimittajalle
Työnjako:
 Hyväksynnän tekee eri henkilö
kustannusrajan ylittyessä
 Valvojia on koulutettu tekemään
luvat itse
 Excel siirtoa käytettäessä jotkut
palveluntoimittaja lataavat
Excelin SmartCollect
järjestelmään, menetelmästä
ollaan mahdollisesti luopumassa
Luvat arkistoidaan sähköisesti (M+)

Suoritekirjaukset liitetään aina
laskutusluvalle
Useita kymmeniä palveluntoimittaja
yrityksiä kunnossapidon töitä tekemässä
Erillistilausten vastaanottoon käytetään
laskutuslupaa
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Kuten taulukosta nähdään, on jalostamoiden välillä hyvin paljon yhteneväisiä
toimintatapoja, eivätkä erot ole suuria vaan ne suurimmaksi osaksi johtuvat
työntekijöiden erilaisista tavoista toimia. Yksi suurimmista eroista jalostamoiden
välillä

on

mitä

suoritteiden

kirjaustapaa

käytetään.

Paperisia

tuntilappuja

palveluntoimittajat täyttävät kummallakin jalostamolla ja Excel siirtopohjainen
SmartCollect-työkalu on käytössä. Porvoossa palveluntoimittaja lähettää Excelin työn
valvojalle tarkistettavaksi, jonka jälkeen valvoja välittää tämän laskutusluvan
tekijälle. Hän sitten lataa tiedoston SmartCollectiin siirtääkseen Excelissä olevat
suoritetiedot M+ toiminnanohjausjärjestelmään valmiiksi laskutusehdotukseksi, josta
sitten muodostetaan laskutuslupa. Naantalissa puolestaan jotkut palveluntoimittajat
huolehtivat ensimmäisestä SmartCollect siirtovaiheesta. Tätä ennen he ovat jo
kertaalleen lähettäneet kyseisen Excel tiedoston tarkistettavaksi työn valvojalle, joka
lähettää sen tarkastamisen jälkeen takaisin. Palveluntoimittaja lataa Excel tiedoston
SmartCollectiin,

josta

työn

valvoja

suorittaa

tietojen

siirron

M+

toiminnanohjausjärjestelmään. Valvoja ei kuitenkaan saa tietoa ladatusta Excelistä,
vaan hänen tulee aina erikseen käydä tarkistamassa, mikäli palveluntoimittaja olisi
tiedostoja ladannut järjestelmään. Tämän vuoksi Naantalissa harkitaan tästä
toimintatavasta luopumisesta. Osa työn valvojista hoitaa jo koko SmartCollect siirron
itse aina M+ toiminnanohjausjärjestelmään asti. Tätä pidetään yksinkertaisimpana
tapana, koska tällöin valvojan ei tarvitse odotella Excel tiedoston lataamista
SmartCollectiin. Toisin kuin Porvoon jalostamolla, Naantalin jalostamolla ei ole
otettu SmartCollect-työkalun päivitettyä versiota käyttöön. Työkalu on testattu, mutta
työkalu koettiin haastavaksi käyttää, eikä sen tuomia hyötyjä pidetty niin suurina.
Porvoon jalostamolla työkalu otettiin käyttöön vuoden 2013 aikana. Päivitettyyn
työkaluversioon palveluntoimittaja kirjaa itse tunnit lisäämällä oikean ostotilauksen,
työtilauksen sekä nimikkeen. Tarvittaessa palveluntoimittaja kirjaa lisätietoja,
esimerkiksi työntekijätietoja. Tiedoille annetaan erikseen siirtolupa, jolloin ne
välittyvät eteenpäin työn valvojalle, sekä tarkistamisen jälkeen työn suunnittelijalle,
joka on vastuussa laskutusluvan tekemisestä. (OQD-8803 liite 8; Mäenpää J., 2016;
Partanen J., 2016)
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Paperisten tuntilappujen kirjaustavoissa on jalostamoiden välillä pieni ero.
Suurimmaksi osaksi palveluntoimittajat täyttävät Nesteen tuntikirjauspohjan, mutta
joidenkin palveluntoimittajien kanssa on sovittu, että he voivat täyttää oman
yrityksensä tuntikirjauspohjan sen ollessa riittävän selkeä, ja kunhan siihen saa
kirjattua kaikki Nesteen vaatimat tiedot. Naantalissa kaikki palveluntoimittajat
täyttävät tämän koneella, Excelillä. Porvoossa puolestaan jotkut palveluntoimittajat
ovat tulostaneet tämän Nesteen tuntilapun ja kirjaavat tunnit käsin. Käsialasta
riippuen esimerkiksi työtilauksia on hankala laskutusluvan tekijän tulkita.
Tarkoituksenmukaista olisi, että suoritekirjaukset olisivat yksinkertaisia ja helposti
luettavissa,

joten

suoritekirjaukset

tulisi

jatkossakin

tehdä

aina

koneella.

Toimintatavan yhtenäistäminen helpottaisi myös palveluntoimittajan työtä, koska
jalostamot käyttävät kunnossapitotöissään samoja palveluntoimittajia. Näin ollen olisi
selkeämpää, että molemmat jalostamot pyytävät yhteiseltä palveluntoimittajalta
samanlaisen tuntikirjauspohjan, oli se sitten Nesteen tai palveluntoimittajan oma
pohja. (Mäenpää J., 2016)

Toinen merkittävä eroavaisuus jalostamoiden välillä on hyväksymisrajojen käyttö.
Joillekin henkilöille on määrätty erisuuruiset hyväksymisrajat, mikä tarkoittaa sitä
että palveluntoimittajan viikoittaisten kustannusten ylittäessä tietyn summan
(esimerkiksi 10 000€ tai 50 000€) siirtyy kustannusten hyväksyminen niin sanotusti
korkeammalle taholle, esimerkiksi kyseisen hyväksyjän esimiehelle tai osaston
päällikölle. Porvoossa ei hyväksymisrajoja ole käytössä, mutta Naantalissa puolestaan
työn valvojille on määrätty erisuuruisia hyväksymisrajoja. Naantalin jalostamolla on
hyväksymisrajoja haluttu käyttää, jotta suurempien kustannusten muodostuessa
valvonta on tarkempaa sekä perusteluita kustannuksille pyydetään mahdollisesti
enemmän kuin tilanteessa jossa hyväksymisrajoja ei olisi. Näyttöä ei ole siitä
auttaako hyväksymisrajat kustannusten tarkemmassa seurannassa. Hyväksymisrajoja
voidaan päivittää tilanteiden muuttuessa. Esimerkiksi Naantalissa on siirrytty
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käyttämään

yhtä

palveluntoimittajaa

kunnossapidon

töissä,

minkä

myötä

hyväksymisrajoja on harkittu nostettavaksi, koska yhdeltä palveluntoimittajalta
muodostuu suuremmat viikkokustannukset kuin aiemmin kun töitä teki kolme eri
palveluntoimittajaa. Hyväksymisrajat ovat palveluntoimittaja- sekä viikkokohtaisia.
Hyväksymisrajojen ei ole suoranaisesti koettu viivästyttävän laskutuslupien
tekemistä, mutta hyväksymisrajojen suuruudet mietityttävät. Töiden hyväksymistä ei
voi siirtää loputtomasti ylemmille toimihenkilöille, koska he eivät ole olleet
valvomassa työn suorittamista eivätkä he voi ottaa kantaa kertyneisiin kustannuksiin
tiedon puutteen vuoksi. Hyväksymisrajat koetaan hyödyllisinä, mutta valvojien
hyväksymisrajojen kokonaismäärää voidaan harkita nostettavaksi. Käytäntö on yhtiön
sisäinen, eikä se varsinaisesti näyttäisi vaikuttavan laskutuslupien tekemiseen, joten
tältä osin käytäntöä ei ole tarpeellista yhtenäistää, ellei yhtiön ylemmältä johdolta
vaadita tiukempaa kontrollointia kustannusten hyväksymiseen ennen laskutusluvan
tekemistä. (Hatakka S., 2016; Mäenpää J., 2016; Partanen J., 2016)

Kuten aiemmin on mainittu, lähetetään laskutuslupa palveluntoimittajalle yleensä
sähköisesti

prosessin

nopeuttamiseksi,

sekä

tulosteiden

ja

arkistoinnin

vähentämiseksi. Porvoossa joitakin lupia lähetetään vielä postin välityksellä,
esimerkiksi kun kyseessä on yksittäisen työn tehnyt palveluntoimittaja, eikä tiedetä
kenelle lupa tulisi muuten lähettää. Tässä tapauksessa toimintamalli olisi hyvä
yhdistää, ja siirtyä kaikkien palveluntoimittajien kanssa luvan sähköiseen
lähettämiseen. Tämä vaatisi kuitenkin sitä, että jokaiselta palveluntoimittajalta
kysytään yhteystiedot (nimi, puhelinnumero sekä sähköposti) sellaiselta henkilöltä,
joka laskutuksen palveluntoimittajalla hoitaa. Sähköiseen asiointiin liittyen Naantalin
jalostamolla on siirrytty sähköiseen arkistointiin. Molemmilla jalostamoilla on jo
otettu tavaksi liittää suoritedokumentit laskutusluvan liitteeksi, jotta kaikki tiedot
olisivat kaikkien käytettävissä ja dokumenttien fyysiseen arkistointiin ei olisi sitten
enää tarvetta. Porvoossa puolestaan sekä laskutuslupa, että suoritekirjaukset
arkistoidaan fyysisesti sähköisen arkistoinnin lisäksi. Laki velvoittaa yrityksiä
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arkistoimaan laskutukseen liittyviä tietoja viiden vuoden ajan, joten yhtiön on
kuitenkin huolehdittava asianmukaisesti tarvittavien dokumenttien arkistoinnista.
Naantalin jalostamolla on omatoimisesti haluttu siirtyä "paperittoman toimiston"
malliin, kun taas Porvoossa dokumentit säilytetään paperisina. Kunnossapidon
laskutuslupien tekeminen on keskittynyt muutamalle henkilölle, joten dokumenttien
hallinnointi on helpompaa ja epäselvyyksien tarkastaminen käy jouhevammin kun
dokumentit on arkistoitu omiin kansioihinsa. Toisaalta sähköisesti arkistoituihin
laskutuslupiin sekä siihen liittyviin dokumentteihin pääsevät kuka vain Nesteen
työntekijä käsiksi tarvittaessa. (Partanen J., 2016; Hatakka S., 2016)

Erillistilausten tekotapa poikkeaa merkittävästi Naantalin ja Porvoon jalostamoiden
välillä. Kuten luvussa 7.1.2 on mainittu, ei erillistilausta tehtäessä tulisi muodostaa
"perinteistä" laskutuslupaa, vaan nimikkeettömät ostotilausrivit vastaanotetaan, ja
tästä ilmoitetaan palveluntoimittajalle jotta lasku voidaan lähettää. Tämä kuitenkin
perustuu kunnossapito-ohjeeseen OQD-8803, mikä on luotu Porvoon jalostamolle,
eikä ohjetta ole varsinaisesti otettu käyttöön Naantalin jalostamolla. Osittain tästä
syystä

Naantalin

jalostamolla

erillistilaus

tehdään

poikkeavasti

ja

erillistilausriveillekin annetaan nimikkeet, ja tilauksesta muodostetaan laskutuslupa
joka välitetään palveluntoimittajalle. Naantalin jalostamolla on ohjeet, että kaikille
kunnossapidon töille muodostetaan laskutuslupa, minkä vuoksi erillistilausten kanssa
toimitaan ohjeista poikkeavalla tavalla. Porvoossa erillistilaus muodostetaan
ostotilausrivit vastaanottamalla. Ostajan tulisi kuitenkin päivittää kustannukset
ostotilaukselle palveluntoimittajan lähettämän kustannuserittelyn mukaan, mutta
todellisuudessa työn valvoja tai suunnittelija saattaa käydä näitä tietoja täydentämässä
ennen kuin kustannuserittely lähetetään ostajalle. Vuosien varrella onkin havaittu, että
erillistilausten teko on haastavaa. Erillistilausten teko on tuttua ostajille, koska he
tekevät niitä viikoittain useita. Vastaavasti henkilö, joka vastaanottaa ostotilausrivit
työn päätyttyä, ei välttämättä tee erillistilausrivien vastaanottamista kuin vain
muutaman kerran vuodessa. Koska käytäntö ei ole kaikille arkipäiväistä, tarvitsee osa
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tukea ja neuvoa oman vaiheensa suorittamiseen. Nesteen työntekijöiden kanssa
käytyihin keskusteluihin viitaten erillistilausten tekeminen vaikuttaisi vaativan
koulutusta ja säännöllisempää seurantaa. (Mäenpää J., 2016; Partanen J., 2016;
Turunen T., 2016)

7.3 SmartCollect-työkalu

Sähköisiä järjestelmiä hyödynnetään entistä enemmän yrityksen toiminnoissa
nopeuttamaan, sekä automatisoimaan prosesseja. Nämä olivat samoja hyötyjä, joita
haettiin, kun SmartCollect-työkalua on alettu kehittämään. Työkalu otettiin käyttöön
jo vuonna 2009 ja sen oli tarkoitus helpottaa sekä nopeuttaa laskutuslupien tekemistä.
Työkalu perustui alun perin Excel siirtoon, jonka avulla palveluntoimittajan kirjaamat
suoritteet saatiin siirrettyä M+ järjestelmään ja muodostettua laskutusluvaksi.
Työkalun

käyttöön

ottaminen

nopeutti

laskutuslupien

tekemistä,

koska

palveluntoimittajan jo kertaalleen Exceliin kirjaamia tunteja ei tarvinnut kirjata
uudelleen,

vaan

Excel-tiedosto

voitiin

lähettää

Nesteen

työn

valvojalle

tarkistettavaksi, joka välitti tiedoston työn suunnittelijalle tai laskutusluvan tekijälle.
Tiedosto ladataan SmartCollect-työkaluun, josta tiedot ladataan M+ järjestelmään ja
jossa laskutuslupa muodostetaan. Työkalun käytöllä ei kuitenkaan vielä päästy
tarkasti seuraamaan kustannusten kertymistä erilaisille suoritteille, eikä seuraamaan
kustannuksia läpimenoaikaa ajankohtaisesti.

Excel-tiedoston siirtämisessä ilmeni

käytön myötä myös haasteita, erityisesti tiedoston ollessa hyvin suuri, mikäli
suoritteita oli runsaasti kirjattu yhteen tiedostoon. Tämä tuli esille etenkin vuoden
2015 Porvoon jalostamon huoltoseisokin aikana, mutta jalostamon toimiessa häiriöttä
ei tiedoston lataamisessa ilmennyt ongelmia. Tiedoston suuri koko johti
SmartCollect-työkalun

hitauteen,

eikä

tiedosto

aina

siirtynyt

M+

toiminnanohjausjärjestelmään. Siirtymättömyys täytyi aina selvittää erikseen ITasiantuntijan kanssa. (Hatakka S., 2016; Lapveteläinen A., 2016; Lindfors T., 2016)
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Laskutuslupakäytäntöä saatiin nopeutettua kun SmartCollect otettiin käyttöön, mutta
sillä ei saatu kattavasti tietoa kustannusten muodostumisesta ja kirjausvirheitä ilmeni
edelleen. Virheet tulevat viimeistään esille kun siirtotiedostoa ollaan lataamassa M+
toiminnanohjausjärjestelmään. Mikäli tiedoissa on virheitä (osto- ja työtilaus) ei
tiedostosta saa luotua laskutuslupaa. Toiminnanohjausjärjestelmästä päästään
kuitenkin tarkastamaan miksi rivit eivät ole siirtyneet, mutta tämä tuo yhden
työvaiheen lisää ennen kuin laskutuslupa lopulta saadaan tehtyä kun virheen
korjaamiseen sekä sen selvittämiseen kuluu kuitenkin yhtä paljon aikaa kuin
manuaalisesti laskutuslupaa tehtäessä. (Hatakka S., 2016)

Vuonna 2011 SmartCollect-työkalusta ruvettiin kehittämään uudempaa versiota.
Etenkin hankintaosasto toivoi saavansa tarkempaa tietoa palveluntoimittajan
tekemästä työstä, muuttamalla pelkät työtunnit suoriteperusteisiksi kirjauksiksi.
Tämän tarkoituksena oli antaa hankinnan henkilöstölle tarkempaa tietoa millaisia
kustannuksia tulisi muodostumaan, ja näin ollen kausisopimusten teko helpottuisi ja
niistä saataisiin kattavampia, kun aiemmalta kaudelta pystytään tarkastelemaan mitä
palveluntoimittaja on tehnyt. Samalla budjetointi muuttuisi helpommaksi, kun
hankinnalla olisi tiedossa minkä tyyppisiä suoritteita palveluntoimittaja tulisi
suorittamaan.

Tavoitteena

oli

myös

parantaa

kustannusseurantaa

entistä

ajankohtaisemmaksi, sekä nopeuttaa ja automatisoida laskutuslupakäytäntöä.
Työkalun kehittämisellä haluttiin myös varmistaa suoritteiden kaksiportainen
hyväksyntä, jossa eroteltiin asia- ja kustannushyväksyntä. Työn valvojan tehtävänä
on tarkistaa että kirjatut suoritteet vastasivat sovittua, tehtyä työtä, kun taas työn
suunnittelijan tai laskutusluvan tekijän tehtävänä on hyväksyä kustannukset.
Kaksiportaisella hyväksynnällä haluttiin selventää eri henkilöiden roolit sekä
varmistaa että suoritteiden tarkastamisen hoitaa asian tunteva henkilö, eli tässä
tapauksessa työn valvoja. (Lapveteläinen A., 2016; Lindfors T., 2016)
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Ennen kuin työkalua ruvettiin kehittämään Solteqin kanssa, koottu työryhmä
tarkasteli

eri

palveluntoimittaja

vaihtoehtoja

kirjaustyökalun

kehittämiseksi.

Loppujen lopuksi päädyttiin käyttämään jo olemassa olevaa toimittajaa, jonka kanssa
yhteistyö oli jo aiemmin aloitettu laskutuslupien kirjauksien tekemisessä. Työkalun
kehittäminen alkoi vuoden 2011 alussa ja se otettiin Nesteellä käyttöön vuonna 2013.
Työkalun tarkoituksena oli vähentää paperisten tuntierittelyiden tarvetta entisestään
sekä nopeuttaa ja helpottaa kokonaisuudessaan laskutuslupaprosessia tuntien
kirjauksesta laskutusluvan tekemiseen asti, kun kaikki olisi sähköisessä muodossa.
Palveluntoimittajat, jotka valittiin SmartCollect-työkalua käyttämään luotiin omat
työ- ja ostotilausnumerot, jotta kustannukset saatiin jaettua tarkasti kullekin
palveluntoimittajalle erikseen. Heidän kanssaan hankinta myös sopi käytettävistä
nimikkeistä, jotka olivat ennemmin suoriteperusteisia, kuin pelkästään tuntihinnalla
tehtävää työtä. Näin saavutettiin hankinnan tavoite tarkastella kustannuksia
suoritteiden mukaisesti ja täten auttaen heitä luomaan parempia sekä toteuman
mukaisia

kausisopimuksia

palveluntoimittajien

kanssa.

SmartCollect-työkalua

käyttävillä palveluntoimittajilla oli näin ollen suuremmalla todennäköisyydellä
aktiiviset nimikkeet, ja passiivisten nimikkeiden osuus pieneni. Passiivisten
nimikkeiden vaikutus laskutuslupien tekemiseen oli yksi havaituista haasteista, joita
käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. (Lapveteläinen A., 2016; Lindfors T.,
2016)

7.3.1

SmartCollect-työkalu käytännössä

Käyttäjien kommentit ovat vaihdelleet hyvin paljon päivitetystä työkalusta, ja sitä
usein verrataan vuoden 2009 versioon. Kuvista 7-12 nähdään kyselyyn vastanneiden
mielipiteet työkalusta.
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Kuva 7 SmartCollect-työkalun helppokäyttöisyys (Questback, 2016)

Kuva 8 SmartCollect-työkalun vaikutus laskutuslupaprosessiin (Questback, 2016)

Vastaajista reilu 60 % oli sitä mieltä että ohjelma olisi helppokäyttöinen. Tulosta ei
voida yleistää kaikkiin SmartCollect-työkalun käyttäjiin, mutta huomionarvoista on
kuitenkin se, että perusperiaatteeltaan kirjaustyökalun käyttö on luonnistunut. Osittain
tämä selittyy käyttäjien tietoteknisistä taidoista, sekä osallisuudesta koulutukseen.
Toisaalta kyselyyn vastanneiden mukaan (kuva 8) kirjaustyökalun käyttö ei olisi
kuitenkaan nopeuttanut prosessia, mitä puolestaan kehitysvaiheessa tavoiteltiin.
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Kuva 9 Tuntien tarkastaminen SmartCollectissa (Questback, 2016)

Kuva 10 Kirjausvirheet (Questback, 2016)

Kuva 11 Virheiden käsittely SmartCollectissa (Questback, 2016)

Työkalun helppokäyttöisyydestä huolimatta tuntien tarkastamista ei pidetty helppona.
Kuvasta 9 kyselyn tuloksista nähdään, että vain viisi työn valvojaa koki työkalun
käytön helpottaneen suoritteiden tarkastamista. Haastetta tarkastamiseen tuo muun
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muassa SmartCollect-työkalun näkymä työn valvojalla. Kuittausta varten oleva
sarake ei ole sijoitettu alkupäähän, eikä se ole ensimmäisten sarakkeiden joukossa
näkyvissä, vaan käyttäjän tulee hakea saraketta kauempaa. Vastaavasti tarkastettavat
tiedot eivät kaikkien käyttäjien mielestä ole riittävän selvästi esillä. Osto- ja työtilaus,
nimike, suoritteiden määrä sekä työntekijätiedot sekä tarvittavat selvitykset ovat
omissa sarakkeissaan hajautettuna, minkä käyttäjät ovat kokeneet haastavana
tarkastella. Suoritteiden tarkastaminen tapahtuu kahdessa osassa, kun ensin työn
valvoja kirjaa suoritteiden olevan tarkastettuja, minkä jälkeen valvojan tulee hakea
nämä samaiset ostotilauskohtaiset rivit uudestaan, ennen kuin riveille annetaan
siirtolupa. Siirtoluvan jälkeen suoritteet siirtyvät aluevastaavalle, joka tekee
laskutusluvan.

Tarkastamisvaihe

ei

käyttäjien

mukaan

ole

sujuva

sen

moniportaisuuden vuoksi. Mikäli suoritteissa on virheitä, tulee valvojan palauttaa
kaikki kyseisen ostotilauksen sekä ajanjakson rivit takaisin palveluntoimittajalle
huomautuksen kera. Kyselyn tulosten mukaan noin 60 % pitikin virheiden löytämistä,
sekä niiden korjaamista haastavana edellä mainittujen syiden vuoksi. Haasteisiin
palataan tarkemmin seuraavassa luvussa. Vastaajien mukaan (kuva 10 65 %
vastaajista)

työkalun

suoritekirjauksissa.

käyttö

on

Haastatteluissa

kuitenkin
selvisi,

vähentänyt
että

moni

virheiden

määrää

valvoja

pyytää

palveluntoimittajalta suoritteet kirjallisena ennen kuin ne kirjataan SmartCollecttyökaluun. Näin ollen suurin osa virheistä karsiutuu pois, jolloin suoritteiden
tarkastaminen SmartCollectissa sujuu jouhevammin. Virheiden karsiutuminen
nopeuttaa lopulta laskutusluvan tekemistä, kun tiedot ovat oikein ja lupa saadaan
mutkitta muodostettua sekä välitettyä palveluntoimittajalle.
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Kuva 12 SmartCollect-työkalun tehokkuus käyttäjien mielestä (Questback, 2016)

Kuvassa 12 on kyselyyn vastanneiden mielipide sähköisestä kirjausjärjestelmästä
perinteisen kirjaamisen sijasta. 60 % vastaajista koki SmartCollect-työkalun
tehokkaammaksi kuin käsin kirjaamisen. Haastatteluissa selvisikin että monen
mielestä sähköisten järjestelmien käyttö olisi nykyään mielekkäämpää niiden monien
etujen (automatisointi, nopeus, ajankohtaisuus) vuoksi.

7.3.2

SmartCollect-työkalun käyttöönottaminen Porvoon ja Naantalin jalostamoilla

Työkalua kehitettäessä sitä esitettiin myös Naantalin jalostamolla ja sieltäkin oli
henkilöitä mukana kehittämässä. SmartCollect-työkalua ei kuitenkaan loppujen
lopuksi otettu käyttöön Naantalissa. Syynä tähän oli muun muassa se, että työkalu
koettiin

liian

haasteelliseksi

käyttää.

Lisäksi

ongelmaa

aiheuttivat

palveluntoimittajakohtaiset työtilaukset, joita Naantalin jalostamolla olisi pitänyt
erikseen avata huomattavasti enemmän kuin Porvoon jalostamolla. Naantalissa useita
työtilauksia käytetään useilla eri palveluntoimittajilla, minkä vuoksi SmartCollecttyökalu ei olisi heille soveltunut. Uusien tilausnumeroiden avaaminen olisi vaatinut
paljon työtä, ja aikaa olisi kulunut palveluntoimittajien kouluttamiseen uuteen
käytäntöön. Naantalin jalostamolla käytetään SmartCollectin edeltävää versiota, jossa
Excel tiedoston siirrolla saadaan suoritteet M+ järjestelmään. Tämä vastaavasti
Naantalissa

miellettiin

parempana

tapana

edistää,

laskutuslupaprosessia. (Lapveteläinen A., 2016; Lindfors T., 2016)

sekä

nopeuttaa
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Työ- sekä ostotilaukset aiheuttivat myöhemminkin haasteita työkalun käyttöönoton
jälkeen. Kyseiset numerot saattoivat olla virheellisiä, tai niitä oli suljettu (ostotilaus)
tai raportoitu (työtilaus). Tällöin SmartCollectiin kirjatuista riveistä ei saatu
muodostettua laskutuslupaa, ja virheelliset rivit piti palauttaa työn valvojalle tai
palveluntoimittajalle tarkistettavaksi. Yhtenä syynä näihin virheellisiin riveihin oli
työkalun käyttöönoton hitaus. Testausvaihe oli sujunut mallikkaasti, ja testaajat olivat
tarkastelleet erilaisia tapoja kirjata ja tarkastaa rivejä, mutta käyttöönoton jälkeen
käyttäjät eivät täysin noudattaneet ohjeita, mikä johti erinäisiin virheisiin. Näiden
selvittely puolestaan vei aikaa, ennen kuin ne saatiin kuntoon. Käyttäjät kokivat
työkalun myös haastavaksi käyttää, ja koulutustilaisuuksista huolimatta työkalun
käyttöä ei heti opittu. Näiden viiveiden vuoksi esimerkiksi työtilaukset ehtivät siirtyä
raportoitu-tilasta historia työtilauksiin, jolloin niille ei kustannuksia voitu enää
muodostaa. Tämä lisäsi laskutusluvan tekijän työtä entisestään, kun työtilauksia tuli
avata uudestaan, jotta lupa saatiin tehtyä. Näin ollen työkalun käytön toista tavoitetta
ei täysin saavutettu. Ylimääräisten korjausten sekä käyttäjien avustamisen myötä
automatisoituminen, sekä nopeutuminen jäivät haaveeksi. Tilannetta olisi parantanut
aktiivisempi, sekä käyttäjäkohtainen jälkiseuranta. Tällöin käyttäjiä olisi saatu
ohjeistettua tarkasti käyttämään työkalua oikein sekä käsittelemään paremmin
käyttäjien ongelmia sekä kysymyksiä SmartCollectiin liittyen. (Lapveteläinen A.,
2016; Lindfors T., 2016)

7.3.3

SmartCollect-työkalu gap-analyysin näkökannalta

Kappaleessa 3.2 käsiteltiin gap-analyysissä tunnistettuja erilaisia puutteita, ja
aiemmissa kappaleissa on osittain jo käsitelty kuinka kyseiset puutteet ovat olleet
havaittavissa SmartCollect-työkalun osalta. Esimerkiksi käyttöönoton tai arvioinnin
osalta puutteita ei ilmennyt, koska työkalu saatiin kehitettyä ajallaan valmiiksi, sekä
sen käytettävyys oli testattu mahdollisimman monipuolisesti. Kiinteän yhteistyön
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vuoksi Solteq oli saanut Nesteeltä mahdollisimman tarkat tiedot siitä, mitä työkalulta
toivottiin. Käyttöönoton jälkeen tulleet kommentit kuitenkin paljastivat, ettei työkalu
sittenkään täysin vastannut käyttäjien tarpeita. Näitä kehitysehdotuksia ei taas
puolestaan pystytty suurten kustannusten vuoksi suorittamaan. (Lapveteläinen A.,
2016; Lindfors T., 2016)

Aiemmin esitellyistä puutteista "toteutuksen puute" oli suurin. Tämä on havaittavissa
kyselyn tuloksista, kun kysyttiin kuinka hyvin työkalu esimerkiksi soveltuu
suoritteiden kirjaamiseen (kuva 13) sekä niiden tarkastamiseen (kuva 9). Kyselyn
vastauksista kävi myös ilmi, että jopa 45 % vastaajista mielsi SmartCollect-työkalun
yhdeksi merkittävimmäksi hidasteeksi laskutuslupaprosessissa. Sekä kyselyn
vastauksien, että haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että työkalu ei täysin
soveltunut Nesteen ympäristöön eikä se pystynyt täyttämään kaikkia käyttäjien
vaatimuksia.

Kuva 13 SmartCollect-työkalun soveltuvuus suoritteiden kirjaamiseen (Questback, 2016)

7.4 Laskutuslupakäytännössä ilmenneet haasteet
Tässä luvussa käsitellään laskutuslupakäytännössä esiin tulleita haasteita, joista
muutamia nousi jo edellisissä luvuissa esille kuten samojen palveluntoimittajien
käyttö Porvoon sekä Naantalin jalostamoilla. Tunnistetut haasteet ovat peräisin
kyselyn tuloksista sekä haastatteluista sekä Nesteen, että palveluntoimittajan
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työntekijöiden

kanssa.

Samalla

annetaan

vastaus

työn

ensimmäiseen

tutkimuskysymykseen, eli mitä haasteita laskutuslupakäytännössä on.

Vaikka erot kirjaustavoista jalostamoiden välillä ovat olleet pieniä, hankaloittaa se
palveluntoimittajan kirjauksien tekemistä, kun heidän tulee kirjata suoritteet erilailla
kummallekin jalostamolle. Samoin se työllistää työn valvojaa, mikäli hän pyytää
palveluntoimittajaa tuomaan suoritedokumentit eri pohjalla. Suotavaa olisikin, että
mikäli sama palveluntoimittaja toimii molemmilla jalostamoilla, tulisi tällöin tälle
yhdelle palveluntoimittajalle olla yhteneväiset toimintatavat miten heidän kanssaan
laskutuslupakäytäntö toimisi. Joillakin palveluntoimittajilla on riittävän selkeät
tuntikirjauspohjat itsellään, jotka voidaan hyväksyä Nesteen oman pohjan sijasta.
Näin

ollen

tuurauskäytännöt

helpottuisivat,

mikäli

Nesteen

työn

valvojat

työskentelevät molemmilla jalostamoilla. Kun käytännöt olisivat molemmilla
jalostamoilla yhteneväiset, myös palveluntoimittajien uusien työnjohtajien sekä
suoritteiden kirjaajien ohjeistaminen helpottuisi. Palveluntoimittajalla työnjohtajat
vaihtuvat kohtuullisen usein, jolloin aikaa kuluu uuden työntekijän kouluttamiseen
sekä ennen kuin toiminta saadaan taas jouhevaksi. Uusien työntekijöiden
perehdyttämistä helpottaisi myös se, että laskutuslupien tekemisestä olisi jotkin
yleiset ohjeet, jotka aina jaettaisiin niin Nesteen, kuin palveluntoimittajan
työntekijöillekin. Ohjeiden tulisi olla mahdollisimman yksinkertaiset ja selkeät, mistä
tulisi ilmi mitä varten laskutuslupa on, ja mitä tämä vaatii työntekijöiltä. Näin
vältyttäisiin myös siltä, että palveluntoimittaja lähettäisi laskun ilman laskutuslupaa,
kun uusi työntekijä tietäisi jo kuinka Nesteen kanssa toimitaan laskutuksen suhteen.
Tätä tapahtuu valitettavan usein, ja johtaa yleensä lähetetyn laskun edes takaisin
lähettelyyn yhtiön sisällä, kun tarkkaa tietoa ei ole siitä, kenen kuuluisi laskutuslupa
tehdä. Tällöin laskun maksu viivästyy aiheuttaen lisää työtä muun muassa
laskutuksen hoidossa. (Partanen J., 2016; Turunen T., 2016)
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Suoritekirjausdokumenttien eroavaisuudet ovat pieniä, sekä siitä aiheutuva haitta tai
viivästys laskutuslupaprosessiin jopa mitätön. Tätäkin merkittävämpänä haasteena
virheelliset tai puutteelliset kirjaukset sen sijaan työllistävät työn valvojaa. Tyhjiä
suoritekirjauksia päätyy tarkistettavaksi, tai tunnit tai työtilausnumerot on kirjattu
väärin. Jotkut suoritedokumentit on jopa voitu täyttää epäselvästi, jolloin niiden
tarkistamiseen kuluu enemmän aikaa. Työtilausnumeroiden samankaltaisuuden
vuoksi palveluntoimittaja on voinut erehdyksessään kirjata työtilauksen väärin, mitä
ei työn valvojakaan välttämättä huomaa. Epäselvyydet sekä virheet tulee aina
raportoida edeltävälle taholle (kuva 6) ja selvittää että suoritteet tulee kirjatuksi
oikein, eikä mitään sovituista suoritteista jää merkkaamatta. Osa kirjausvirheistä
johtuu inhimillisistä virheistä, mutta näitä on pyritty jalostamolla ehkäisemään
suosittelemalla ostotilauksen tulostamista M+ toiminnanohjausjärjestelmästä, jolloin
osto- sekä työtilausnumerot tulee välitettyä palveluntoimittajalle oikein. Ratkaisuna
olisi myös kirjausalustan rakentaminen siten, että Exceliin olisi taustalle makroina
syötetty oikeat työtilaukset sekä niiden laitetunnukset. Tällöin palveluntoimittaja
pääsee tarkistamaan ovatko kirjaustiedot oikein ja työtilaustieto tulee automaattisesti
kun esimerkiksi laitetunnus kirjataan. Tämä vaihtoehto on ollut käytössä telinepuolen
palveluntoimittajilla viime suurseisokin aikaan, mikä nopeutti kirjausten tekemistä.
Koska Excel ja M+ toiminnanohjausjärjestelmä eivät synkronoidu keskenään, täytyy
jonkun aina manuaalisesti päivittää sekä laitetiedot, että työtilaukset. Työntekijät
kokivatkin että vaikka ideana ja käytäntönä kyseinen malli oli hyvä, on Excelin
päivittäminen työllistävämpää. Haasteena tietojen päivittämisen lisäksi oli se, että
Excelin luominen sekä päivittäminen olivat täysin työntekijälähtöistä, eikä sitä
käsitelty ylemmällä tasolla. Koettiin että työntekijän työpanokseen ei kiinnitetty
riittävästi huomiota eikä siitä kommentoitu että sen käyttöä olisi toivottu jatkettavan,
minkä vuoksi innostus Excelin kehittämiseen hiipui. Tietojen korjaukset tulisi tehdä
aina kohtuullisessa ajassa, jotta laskutusluvan muodostaminen ei viivästyisi.
Myöhästyneen

laskutusluvan

saaminen

kuitenkin

vaikuttaa

lopulta

palveluntoimittajan mahdollisuuteen lähettää laskunsa laskutettavaksi. Puolestaan
laskujen maksamisessa ei ole ollut ongelmia, mikä on tuottanut ongelmia
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palveluntoimittajalle koska heillä ei ole oikeutta vaatia rahallista korvausta siitä, että
he pääsevät lähettämään laskunsa jopa useita viikkoja tehdyn työn valmistumisen
jälkeen. Palveluntoimittaja pystyy kuitenkin omalla aktiivisuudellaan vaikuttamaan
paljon siihen, koska suoritteet kirjataan ja kuinka usein ne lähetetään työn valvojalle
tarkistettavaksi. Moni palveluntoimittaja mielellään lähettää suoritteet tarkistettavaksi
päivittäin, jolloin pienet kirjausvirheet saadaan jo tällöin korjattua, nopeuttaen näin
suoritteiden läpimenoaikaa. (Mäenpää J., 2016; Partanen J., 2016; Tirkkonen T.,
2016; Tuominen N., 2016; Nurmi M., 2016)

Virheellisten tietojen lisäksi viivästynyt suoritedokumenttien kiertokulku mainittiin
prosessia hidastavana tekijänä. Kuten aiemmin on mainittu, seuraavat työ- sekä
ostotilaus omaa elinkaartaan. Työtilauksen tilasta (kuva 5) riippuu pitkälti pystyykö
sille kirjaamaan kustannuksia ja vastaavasti ostotilaukset pidetään avoimina tietyn
aikaa, minkä jälkeen ne voidaan sulkea. Tällöin työn valvoja ei huomaa
palveluntoimittajan kirjauksissa virheitä, vaan tämä tieto tulee esille vasta
laskutuslupaa tehdessä, kun työ- sekä ostotilauksen tilatiedot tulevat ilmi. Tämä
velvoittaa laskutusluvan tekijän ottamaan yhteyttä työn valvojaan, ennen kuin hän
esimerkiksi voi vaihtaa "historia" työtilauksen tilan raportoiduksi, jotta kustannukset
saadaan merkittyä. Oletuksena nimittäin on, että kun työtilaus siirretään "raportoitu"
tilaan, tulisi kaikkien kustannusten olla kirjattuna seuraavan kolmen kuukauden
aikana. Sen lisäksi että tämä viivästyttää laskutusluvan tekemistä, voi se
pahimmillaan myös työllistää useampaa ihmistä, kun lähdetään selvittämään ovatko
kirjatut tiedot oikeita. Toinen seikka, mikä useimmiten ilmenee vasta laskutuslupaa
tehtäessä, on se onko työtilauksen tiedot riittävät. Esimerkiksi kustannuspaikan
uupuminen, virheellinen työtyyppi sekä tapahtumatunnus tai muut puutteet estävät
kustannusten kirjaamista työtilaukselle. Kyseiset virheet olisivat vältettävissä, mikäli
työtilaukseen kirjataan riittävät tiedot sitä avattaessa ja niitä päivitetään riittävästi.
Joidenkin työtilaustietojen aikarajat aiheuttavat kuitenkin turhaa kiirettä työn
tekemiselle sekä suoritteiden kirjaamiselle. Joillekin työtilauksille voidaan asettaa
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aikaraja, minkä sisällä työ tulee tehdä vaikuttaen työtilauksen tilastatukseen. Samaten
useille tapahtumatunnuksille on asetettu tiukat aikarajat, minkä jälkeen kyseinen
tapahtumatunnus passivoituu vaikuttaen jälleen myös työtilauksen tilastatukseen.
Näihin aikarajoihin voisi lisätä joustavuutta, koska huomion tekevä henkilö harvoin
on oikeutettu muokkaamaan kyseisiä aikarajoja, vaan ne tulee aina erikseen tarkistaa.
(Hatakka S., 2016; OQD-8803 liite 8; Kärnä T., 2016)

Välillisesti haasteensa laskutuslupien tekemiseen tuovat myös sopimuksiin tehdyt
muutokset, hintojen päivitykset sekä osapuolten tietämättömyys kausisopimuksen tai
työehtosopimusten (TES) sisällöstä. Tietämättömyys on johtanut virheellisiin
kirjauksiin suoritedokumentteihin tai puutteellisiin laskutuslupiin. Ostaja sopii
palveluntoimittajan edustajan kanssa, mitkä suoritteet korvataan erillisenä ja mitä taas
sisällytetään tuntihinnan summaan. Tämän takia kaikkien palveluntoimittajien
kausisopimuksilla ei ole samoja nimikkeitä, eikä kausisopimuksen liitteistä aina käy
ilmi mitä nimikkeistä on sovittu. Esimerkiksi päiväraha tai kilometrikorvaus ovat
yleisimpiä nimikkeitä joita monilla palveluntoimittajilla on, mutta kaikilla ei näistä
ole erillistä nimikettä, vaan kustannus on otettu tuntihinnoissa huomioon. Ajoittain
palveluntoimittaja on huomauttanut, ettei kyseisiä kustannuksia ole heille
laskutusluvalle merkitty ja pyytävät lupaan oikaisua. Asia selvitetään aina ostajan
kanssa, jolloin on selvinnyt että kustannukset on tuntihinnoissa otettu huomioon, eikä
niistä kuulu ollakaan erillistä nimikettä, eikä näin ollen tule erikseen maksaa. Mikäli
tarve uusiin nimikkeisiin palveluntoimittajalla on, tulee tästä aina keskustella ostajan,
ei laskutusluvan tekijän tai työn valvojan kanssa. Nimikkeisiin sekä hintoihin osittain
vaikuttaa eri ammattialojen työehtosopimukset, millä on suuri vaikutus esimerkiksi
ylitöiden maksamiseen. (Hatakka S., 2016; OQD-8803 liite 8)

Tuntihintojen hintapäivitykset tehdään yleensä viikon alusta alkavaksi. Päivityksestä
ei tiedoteta, jolloin laskutuslupa voidaan tehdä väärillä, eli uusilla, hinnoilla. Mikäli
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tämä tulee esille, tuottaa selvittäminen työtä niin laskutusluvan tehneelle henkilölle,
kuin palveluntoimittajallekin. Tilanteessa voidaan päätyä hyvittämään summa, mikä
on maksettu palveluntoimittajalle, tai muodostamaan erillinen hyvityslasku. (OQD8803 liite 8)

Näiden tunnistettujen haasteiden lisäksi kyselyssä vielä kysyttiin käyttäjien
mielipidettä

mitkä

tekijät

heidän

mielestään

hidastivat

nykyistä

laskutuslupakäytäntöä. Kuvasta 14 voidaan nähdä mitkä tekijät käyttäjät mieltävät
merkittävimmiksi hidasteiksi laskutuslupakäytännössä. Osa on samoja, joita edellä
esitettiin, ja niihin paneudutaan nyt tarkemmin käyttäjien näkökulmasta. Vastaajien
toivottiin valitsevan vaihtoehdoista kolme, mutta jotkut valitsivat vain yhden tai kaksi
vaihtoehtoa.

Kuva 14 Laskutusluvan tekoa eniten hidastavat tekijät (Questback, 2016)

Vastauksien perusteella "ylimääräiset selvitykset" hidastivat laskutusluvan tekoa
eniten. Tämän vaihtoehdon olivat valinneet 29 vastaajaa. Ylimääräiset selvitykset
koostuvat työ- sekä ostotilausnumeroiden ja nimikkeiden selvittämisestä sekä
suoritekirjausten määrien korjaamisesta. Tämän jälkeen merkittävimmät käytäntöä
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hidastavat tekijät käyttäjien mukaan ovat käytännön moniportaisuus (49,06 %) sekä
käytössä olevan SmartCollect-työkalun kankeus (45,28 %). Kappaleessa 7.3
käsiteltiin työkalua monelta eri näkökannalta tuoden samalla haasteitakin esille, joita
ei tässä uudestaan käydä läpi. Useiden palveluntoimittajien mielestä Nesteen
laskutuslupakäytäntö on hyvin monimutkainen, koska heidän tulee kirjata tehdyt
tunnit erikseen Nesteen haluamalle suoritepohjalle sekä kirjata ne vielä heidän omaan
järjestelmään. Käytännön moniportaisuutta lisää myös suoritteiden moninkertainen
hyväksyntä. Työn valvoja tarkistaa ensiksi tehdyt suoritteet, minkä jälkeen työn
suunnittelija tai laskutusluvan tekijä tarkistaa vielä tuntimäärät kirjatessaan suoritteet
M+ järjestelmään, vaikka hyväksymisvaiheessa tehtävänä on tarkistaa ainoastaan
kertyneet kustannukset. Työn valvojan puolestaan tulee varmistaa että suoritemäärät
ovat oikeita. (Lindfors T., 2016)

SmartCollect-työkalun
palveluntoimittajien

kankeus

koettiin

työntekijöiden

merkittäväksi

keskuudessa.

sekä

Monen

Nesteen,

mielestä

että

työkalu

nykyisellään on vanhanaikainen nykyisten sähköisten järjestelmien rinnalla. Käyttäjät
mainitsivat työkalun olevan kankea, ja osa harmitteli työkalun kykenemättömyyttä
tunnistamaan virheellistä tietoa. Näitä olivat esimerkiksi väärät sekä väärässä tilassa
olevat työtilausnumerot sekä duplikaattien mahdollisuus rivejä tarkastettaessa.
Sähköiseksi

järjestelmäksi

SmartCollect-työkalu

vaatii

kohtuullisen

paljon

manuaalista työtä käyttäjältään. Rivejä tarkistettaessa tai hyväksyttäessä vaadittua
vastausvaihtoehtoa ei löydy alasvetovalikon tyyppisestä ratkaisusta, vaan nämä tiedot
tulee aina erikseen kirjata. Moni käyttäjä mielsi myös rivien hakemisen haastavaksi,
kun suoritteita ei osata hakea siten että näytölle saisi jonkin tietyn ajanjakson
suoritteet. Yhtä ostotilausta palveluntoimittaja käyttää kolmen kuukauden ajan, joten
ostotilauksella haettaessa palveluntoimittajalle avautuu kaikki kyseisen ostotilauksen
rivit, mistä tulisi osata tunnistaa oikean ajanjakson suoritteet. Tietoa työkaluun on
kirjattu jo niin paljon, että se on vaikuttanut työkalun käytettävyyteen ja nopeuteen.
Käyttäjien mukaan olisikin hyvä, että tietyn ajanjakson jälkeen suoritteet siirtyisivät
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erilliseen historiakansioon, mistä niitä toki vielä pystyisi tarkastelemaan, mutta se ei
tällöin hidastaisi työkalun käyttämistä. Suoritteiden kirjaamisessa harvemmin on ollut
ongelmia, mikäli työ on ollut yksinkertainen, mutta kun kirjauksia on enemmän
usealle eri nimikkeelle, kasvaa palveluntoimittajan työmäärä huomattavasti.
Suoritteiden tarkistamisenkaan ei koettu helpottuvan työkalun käyttöönoton myötä,
koska samalle ostotilaukselle voi olla kirjattuna useita rivejä eri ajanjaksoilta joista
osa on jo siirtynyt eteenpäin ja peräti laskutettu, ja osa on uusia joita ei vielä ole
tarkistettu. Uusimpien rivien hakeminen on haastavaa kun oikeiden hakuehtojen
luominen on vaikeaa, eikä tiedetä kuinka tarkoilla hakuehdoilla rivejä pystytään
hakemaan. Laskutusluvalle saman työtilauksen ja nimikkeen tiedot summautuvat
yhteen, jolloin syötettyjen rivien lukumäärä ei täsmää laskutusluvan rivien määrän
kanssa, mikä on palveluntoimittajan työtä hankaloittanut. Palveluntoimittajan on
käytävä laskutuslupa rivi kerrallaan läpi ja tarkistaa mitkä kirjatut suoritteet ovat
summautuneet yhteen. (Sorvari A., 2016; Nieminen J., 2016)

Myöhemmin SmartCollect-työkalun toimittaneen yrityksen sisäiset muutokset
johtivat työkalun kehittämisen haasteisiin. Käyttöönoton jälkeen esimerkiksi
huomattiin, että mikäli ohjeita ei noudatettu 100 prosenttisesti, mahdollista oli, että
joitakin rivejä siirtyy laskutusluvalle tuplana. Tähän Nesteen puolelta olisi toivottu
työkaluun parannusta, jotta se tunnistaisi duplikaatit ja estäisi näiden siirtymisen
eteenpäin. Myös tarkempi ohjeiden noudattaminen kirjauksia sekä tarkastuksia
tehdessä, olisi voinut estää joidenkin tuplarivien muodostumista. Käyttäjät puolestaan
toivoivat että työkalu olisi tunnistanut työ- sekä ostotilausten tiloja, ja olisi näin
ilmoittanut käyttäjälle jo kirjausvaiheessa, mikäli jokin tieto on väärin. Samoin
sarakejärjestystä, sekä niiden määrä on kovasti käyttäjien keskuudessa kritisoitu,
koska työkalun ulkoasu on käyttäjien mielestä sekava. Kehitysvaiheessa valitut
sarakkeet koettiin tarpeellisiksi, mutta niitä ei tarkasteltu käyttäjien kanssa. Käytössä
näihinkin olisi toivottu muutoksia työkalun käytön helpottamiseksi. Jokaisella
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erillisellä päivityksellä on kuitenkin oma hintansa, minkä vuoksi edellä mainittuja
päivityksiä ei tehty. (Lapveteläinen A., 2016; Lindfors T., 2016; Sorvari A., 2016)

Päivitysten suurten kustannusten lisäksi työkalun toimittaneen yrityksen myynti
vaikutti merkittävästi työkalun käytettävyyteen. IFS:n ostettua Solteqin käytössä ei
enää ollut henkilöä, joka olisi vastannut työkalun teknisestä tuesta Nesteen
työntekijöille. Nesteen sisällä vastuu työkalusta kasautui muutamalle henkilölle,
joista kaikki käyttäjät eivät olleet tietoisia. Työkalun vastuun jäätyä yhdelle henkilölle
aiheutti se myös katkoksia rivien siirtymiseen kyseisen henkilön ollessa lomalla.
Tällöin kukaan muu ei tarkastellut työkalun toimivuutta tai kontrolloinut että rivit tuli
tarkastettua ja hyväksyttyä kohtuullisen ajanjakson sisällä. (Lindfors T., 2016)

Neljäntenä hidasteena vastaajat kokivat ajan puutteen (47,17 %). Palveluntoimittajien
mukaan suoritekirjauksia ei aina ehdi tekemään normaalin työajan aikana, vaan
joskus niitä tehdään ylitöinä. Sama pätee myös suoritteiden tarkastamiseen sekä
laskutusluvan tekemiseen. Kuten aiemmin on jo mainittu, suoritekirjausten tekeminen
ja niiden tarkistaminen tai laskutus eivät useinkaan ole yritysten pääasiallista
toimintaa. Näin ollen näiden töiden toivotaan olevan mahdollisimman yksinkertaisia
hoitaa sekä mahdollisimman pitkälle automatisoituja. Tässä mielessä SmartCollecttyökalu on koettu helpottavan työn tekemistä, koska ohjelmaa voi käyttää missä ja
milloin vain, eikä näin ollen ole työpaikkaan sidottu. Eräs palveluntoimittaja mainitsi
että hän mieluusti tarkistaa SmartCollectin jopa lomalla, koska se vähentää hänen
työmääräänsä lomalta paluun jälkeen. Työntekijöiltä kysyttäessä aikaa kirjaamiseen,
tarkastamiseen ja hyväksymiseen ei kuitenkaan loppujen lopuksi kulu kuin 15–30
minuuttia päivässä, mikä monen mielestä on inhimillinen aika kyseisen työn
tekemiseen. Ongelmana ei vastaajien mukaan ole se, että aikaa kuluisi liian kauan,
vaan että työpäivän aikana ei ole hetkeä, jolloin suoritteet saisi kirjattua tai
tarkistettua kokonaan. Näin ollen suoritteiden parissa työntekijät viettävät useamman
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hetken päivän aikana ennen kuin he ovat saaneet jonkun kokonaisuuden kirjattua,
tarkistettua tai hyväksyttyä. Moni vastaaja yhdisti kirjausten luonteen siihen miten he
kokivat ajan riittävyyden. Jälleen mitä yksinkertaisemmasta työstä on kyse, sen
vähemmän aikaa kirjaamiseen ja tarkastamiseen kuluu aikaa, kun taas jos tehty työ
pilkkoutuu usealle työtilaukselle arkipyhien aikana. Tällöin työntekijältä voi
pahimmillaan kulua muutama tunti suoritteiden työstämiseen. (Tuominen N., 2016;
Nieminen J., 2016)

Viimeisimpänä yksittäisenä tunnistettuna hidasteena käyttäjät mielsivät sen, että
tehdystä työstä ei täysin oltu selvillä (28,30 %). Tämä hankaloittaa etenkin
suoritedokumenttien tarkastamista, mikäli kyseessä oleva työn valvoja ei ole itse ollut
tilaamassa kyseistä työtä palveluntoimittajalta. Myös suoritteiden kirjauksesta tulee
hankalaa, mikäli palveluntoimittaja ei ole täysin varma mitä työtä on tehty ja mitä
suoritteita saa ja tulee kirjata. Täten olisi äärimmäisen tärkeää että osto-, sekä
työtilaukset on annettu oikein, eikä niissä ole virheitä, jotta tiedot saadaan kirjattua.
Mikäli tietoa tehdystä työstä ei ole, ei ole varmuutta ovatko suoritteet oikeita. Jos
työtä on ollut valvomassa eri henkilö kuin työn tilaaja, ei työn tilaajalla tällöin ole
tietoa siitä mitä oikeasti on tehty. Käytäntöön toivotaankin selkeyttä sekä
työntekijöille enemmän vastuuta siitä mitä he ovat oikeutettuja tilaamaan sekä
hyväksymään. Olisi selvempää jos työn valvonut henkilö aina tarkistaisi suoritteet,
vaikkei hän olisi työtä varsinaisesti tilannut. (Kärnä T., 2016)

Näiden lisäksi vastaajat tunnistivat vielä muita syitä, mitkä hidastavat nykyistä
laskutuslupakäytäntöä. Osa näistä liittyi annettuihin vaihtoehtoihin, esimerkiksi sekä
SmartCollect-työkalusta, että M+ toiminnanohjausjärjestelmästä mainittiin että ne
ovat kankeita käyttää. Esimerkiksi SmartCollect-työkalulla useiden rivien käsittely on
hidasta, ja ohjelma voi jumittua, jättäen käyttäjän kirjaamat sekä tallentamat tiedot
kokonaan tallentamatta. Mainittiin myös, että kaikki palveluntoimittajat eivät olisi
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valmiita

sitoutumaan

riittävästi

SmartCollect-työkalun

käyttöön.

Vastaavasti

palveluntoimittajat mainitsivat että suoritekirjausdokumentteja käsitellään Nesteellä
hitaalla tahdilla. Vastaajien mukaan palveluntoimittajan tulee itse viedä dokumentit
työn valvojalle tarkistettavaksi, eikä palveluntoimittaja tiedä milloin ne siirtyvät työn
valvojalta eteenpäin. Dokumentteja voidaan joutua myös kuljettamaan edes takaisin,
mikäli niissä ilmenee jotakin korjattavaa. Moni palveluntoimittajista kuitenkin
työskentelee jalostamon alueella päivittäin, joten menetelmä toimii, mutta lisää
kuitenkin työn määrää. Välillä työn valvoja ei ole tavoitettavissa, jolloin suoritteiden
tarkastaminen

sekä

kuittaaminen

siirtyvät

myöhempään

ajankohtaan.

Palveluntoimittajat kommentoivat että suoritekirjauksia varten vaadittavia tietoja
(osto- ja työtilausnumerot) ei aina saada ajallaan, jolloin dokumenttia ei voida edes
kirjata heti kun työ olisi tehty valmiiksi. Palveluntoimittajaa kritisoitiin puolestaan
puutteellisista, turhista tai virheellisistä suoritekirjauksista. Jotkut palveluntoimittajat
merkitsevät vain kokonaistuntimäärän, josta työn valvojan on hankala tarkastaa
kuinka monta tuntia millekin työtilaukselle palveluntoimittaja on töitä tehnyt.
Palveluntoimittajalta vaaditaankin tarkkaa työn erittelyä heidän kirjauksissaan. Tästä
on kuitenkin palveluntoimittajaa tiedotettava, koska kaikki eivät ole täysin tietoisia
miten

Nesteen

laskutuslupakäytäntö

toimii.

Yksi

syy

palveluntoimittajan

osaamattomuuteen johtuu osittain siitä, että työntekijöiden vaihtuessa aiempien
työntekijöiden osaaminen katoaa, eikä palveluntoimittajan uudelle työntekijälle
kerrota miten Nesteellä laskutus, sekä laskutuslupakäytäntö, toimivat. Samainen
ongelma ilmenee myös lomien aikana, kun laskutuslupakäytäntöön sopeutunut
henkilö jää pois eikä hänen tuuraajansa ole siihen tottunut.

Kyselyn vastauksissa sekä erityisesti haastatteluissa palvelunimikkeiden määrä
koettiin hidastavana ja monimutkaistavana tekijänä. Useiden palveluntoimittajien
kausisopimuksissa voikin olla kymmeniä, jopa satoja, eri suoritenimikkeitä. Kaikki
niistä eivät ole käytössä, mutta työntekijöillä ei kuitenkaan ole aina tietoa mitkä
kyseisistä

nimikkeistä

ovat

käytössä

kun

suoritteita

kirjataan.

Tällöin
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palveluntoimittaja voi kirjata suoritteita, jotka eivät sillä kyseisellä sopimuskaudella
ole käytössä, mikä puolestaan vaatii asian selvittämisen sekä palveluntoimittajan, että
ostajan (hankinnan) kanssa. Nimikekoodit voivat olla pitkiä, ja ne tulee erikseen
hakea palveluntoimittajan kausisopimukselta kun laskutuslupaa ollaan tekemässä M+
toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä ei siis nopeuta laskutuslupien tekemistä. Moni
niin Nesteen, kuin palveluntoimittajan työntekijä toivoisi kausisopimuksiin
järjestelmällisyyttä sekä yhdenmukaisuutta. Kustannukset pilkotaan jo erikseen eri
työtilauksille, joten niiden pilkkominen vielä erillisille kustannuslajeille koetaan vain
entisestään työllistäväksi. Uusia kausisopimuksia suunniteltaessa onkin ryhdytty
tuntitöiden nimikkeitä kehittämään yksinkertaisemmiksi, eikä esimerkiksi erillisiä
ylityönimikkeitä enää käytetä. Tämän sijasta kausisopimuksella on kaksi nimikettä
arkipäivälle (aamu- ja iltavuoro) ja näiden lisäksi lauantaille, sunnuntaille sekä
arkipyhille omat nimikkeensä. Tehtyjen tuntien jaottelu oikeille nimikkeille
helpottuu, kun ylitöiden jakaantumista ei tarvitse miettiä, eikä arkipyhien vaikutus ole
yhtä työllistävä. (Kärnä T., 2016; Nieminen J., 2016)

Taulukkoon 4 on koottu sekä kyselyssä, että haastatteluissa esille tulleet haasteet,
jotka edellä on tarkemmin käsitelty.
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Taulukko 4 Laskutuslupakäytännön haasteet
Laskutuslupakäytännön merkittävimmät haasteet
Työajan puute
Käytännön moniportaisuus
Laajat vaatimukset suoritteiden kirjaamiselle sekä suoritteiden hidas käsittely
Virheelliset/puutteelliset/turhat kirjaukset sekä näiden selvittäminen
Virheelliset/puutteelliset osto- tai työtilaustiedot sekä näiden selvittäminen
SmartCollect-työkalun kankeus
Tietämättömyys tehdystä työstä
Tietämättömyys kausisopimusten sisällöstä
Kausisopimuksiin tehtävät muutokset
Suuri manuaalisen työn määrä

95

8 Laskutusmallit ilman laskutuslupaa
Nesteen laskutuslupakäytännön lisäksi työssä päätettiin esitellä muita laskutustapoja,
jota

varten

valittiin

neljä

Nesteen

palveluntoimittajan

edustajaa.

Heitä

haastattelemalla selvitettiin millaisia laskutuskäytäntöjä heillä on muiden asiakkaiden
kanssa. Valintakriteereinä pidettiin ensinnäkin sitä, että valitun palveluntoimittaja
yrityksen liikevaihto ei ole Nesteen tilauksista riippuvainen ja toisena kriteerinä
pidettiin että palveluntoimittaja suorittaa samankaltaisia palveluita asiakaskunnalleen.
Haastatteluun valikoitui Deleten, Caverionin, Lassila & Tikanojan sekä Inspecta Oy:n
edustajat. Haastattelun tarkoituksena on kartoittaa palveluntoimittajan mielipide
Nesteen laskutuslupakäytännöstä sekä tarkastella kuinka se eroaa muiden yritysten
laskutuksen toimintatavasta ja minkä vallitsevista toimintatavoista palveluntoimittaja
on mieltänyt helpoimmaksi. Haastattelun kysymykset olivat palveluntoimittajan
edustajille samat, ja ne keskittyivät tarkastelemaan Nesteen laskutuslupatoimintaa.
Seuraavassa osiossa esitellään haastatteluissa ilmenneet eri toimintamallit, minkä
jälkeen tarkastellaan miten laskutuslupakäytäntö on toiminut Nesteen kanssa ja mitkä
ovat suurimmat eroavaisuudet muista toimintatavoista.

8.1 Laskutus muiden asiakkaiden kanssa
Palveluntoimittajien edustajien kanssa käytyjen haastatteluiden jälkeen tuli ilmi, että
Nesteen kaltaista laskutuslupakäytäntöä ei ollut sellaisenaan käytössä kenenkään
muun asiakkaan kanssa. Yhteistä käytännöissä oli se, että suoritteet tulee aina
kirjattua jollekin alustalle, josta ne hyväksytään ja tarkastetaan että ne vastaavat
sovittua sekä tehtyä työtä. Toimialakohtaisia toimintatapoja ei voitu rajata, mutta
niissä oli tunnistettavissa yhteisiä piirteitä, jolloin saatiin tunnistettua seuraavaksi
esiteltävät toimintatavat. Ensimmäisenä esitellään urakka- ja vakiohintaisten töiden
laskuttaminen, mistä erona Nesteen käytäntöön on laskutusluvan puuttuminen.
Tämän jälkeen esitellään ostotilauksella laskuttaminen, missä laskutus perustuu
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asiakkaalta saatuun ostotilaukseen eikä erillistä suorite-erittelyä tehdä. Viimeisessä
kahdessa

toimintatavassa

suoritteet

kirjataan

joko

asiakkaan

toiminnanohjausjärjestelmään tai asiakkaan omiin tuntilappuihin, joihin perustuen
palveluntoimittaja lähettää laskun tai odottaa asiakkaalta laskutuslupaa.

Haastateltavat palveluntoimittajat tekevät samankaltaisia teollisuustöitä muille
Kilpilahden teollisuusalueen yrityksille, sekä metsä-, kemian- ja energiateollisuuden
yrityksille

sekä

palveluntoimittajan

voimalaitoksille.
edustajien

Näitä

yrityksiä

ei

tarkemmin

toiveiden

mukaan.

Seuraavaksi

nimetä
esitellään

haastatteluissa tunnistetut laskutusmallit omina kappaleinaan. Tarkoituksena on vain
antaa lukijalle riittävän kattava kuva niistä sekä millaisena palveluntoimittaja nämä
mieltää. Työssä ei ole tarkoituksena ottaa kantaa millainen laskutusmalli on paras,
vaan eri käytäntöjä vertaamalla pyritään saada kattavasti tietoa, jotta Nesteen omaa
laskutuslupakäytäntöä voidaan parantaa.

8.1.1

Urakka- ja vakiohintaiset työt

Urakkahintaisissa töissä työn loppusumma on aina etukäteen tiedossa, minkä vuoksi
urakkahintaisten töiden laskuttaminen on mielletty helpommaksi. Näin kustannuksille
saadaan jo alustava hyväksyntä ja hintaneuvottelu hoidetaan ennen työn aloittamista.
Palveluntoimittaja on sopinut asiakkaan kanssa mitä töitä tehdään ja mikä summa
tälle muodostuu, jolloin palveluntoimittajan ei tarvitse muodostaa eriteltyjä
kustannus- tai suorite-erittelyitä. Urakkahintaan on jo etukäteen arvioitu kustannukset
käytettävälle työvoimalle, sekä tarvittavalle materiaalille. Kaikki kustannukset, jotka
menevät tämän sovitun hinnan yli, tulee vielä erikseen neuvotella ja sopia asiakkaan
kanssa. Vakiohintaisissa töissä puolestaan on asiakkaan kanssa työlle sovittu
vakiohinta, jonka mukaan palveluntoimittaja voi asiakasta laskuttaa työn tekemisen
jälkeen. (Mäenpää J., 2016; Talja J., 2016)
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Työn valmistuttua asiakas, eli työn tilaaja, tulee tarkistamaan että työ on sovitusti
tehty. Tällöin tilaaja kuittaa työn tehdyksi, minkä jälkeen palveluntoimittaja on
useimmiten pystynyt lähettämään laskun suoraan. Liitteeksi on palveluntoimittaja
usein pistänyt dokumentin, josta käy ilmi mitä alun perin asiakkaan kanssa on sovittu
ja millä hinnalla. Urakkahintaisia töitä laskutettaessa erillistä suorite-erittelyä ei ole
tarpeen tehdä. (Mäenpää J., 2016; Talja J., 2016)

Urakka- ja vakiohintaisen työn lisäksi palveluntoimittaja voi myös tehdä yksittäisiä
työkokonaisuuksia, joiden kesto vaihtelee, mutta kustannukset ovat usein ennalta
sovittuja. Viikoittaisen tuntityöskentelyn sekä urakkatyön ohella palveluntoimittajat
saattavat suorittaa yksittäisen työkokonaisuuden alusta loppuun, minkä päätteeksi
palveluntoimittaja täyttää oman yrityksensä mukaisen tuntiyhteenvedon, joka
välitetään asiakkaalle hyväksyttäväksi. Täten suoritekirjauksia ei välttämättä tule joka
päivältä, tai viikolta, riippuen tietysti siitä kauanko työn tekeminen kestää. Tämä on
koettu selkeäksi, koska laskutettava kohde on selkeä ja yksittäinen, ja lasku
muodostuu asiakkaan kanssa sovittujen sopimushintojen mukaiseksi. Tässä
tapauksessa palveluntoimittaja ei ole saanut erillistä laskutuslupaa, vaan lasku on
sovitusti lähetetty työn päätyttyä asiakkaalle. (Mäenpää J., 2016)

8.1.2

Ostotilauksella laskuttaminen

Useat palveluntoimittajat kertoivat laskuttavansa tehdyt työnsä käyttäen asiakkaalta
saamaansa ostotilausta. Helpointa tämä on silloin, kun ostotilaus, sekä siihen kuuluva
työtilaus

kuvaavat

yhtä

suurempaa

työkokonaisuutta,

minkä

tekemiseen

palveluntoimittajalla voi kulua jopa useampikin työpäivä. Toisin kuin Nesteellä,
useimmilla muilla palveluntoimittajien asiakkailla on käytössään huomattavasti
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vähemmän työtilausnumeroita, jolloin kustannukset eivät pilkkoudu useammalle
työlle työpäivän aikana. (Talja J., 2016; Heikkinen S., 2016; Kinnunen J., 2016)

Ostotilauksella laskutettaessa tilaaja antaa palveluntoimittajalle ostotilauksen, missä
voi kustannukset olla jo merkittyinä. Tässäkin tapauksessa kustannukset on jo
alustavasti hyväksytty ja muutoksia tehdään silloin, kun ostotilauksessa kuvattuun
työhön tulee muutoksia, minkä vuoksi työn kokonaiskustannukset muuttuvat. Työn
valmistuttua tilaaja tarkistaa tehdyn työn, minkä jälkeen palveluntoimittaja voi
lähettää laskun, jonka liitteeksi laitetaan tilaajan kuittaama ostotilaus. Tämä
toimintatapa on palveluntoimittajille yksi helpoimmista, koska erillisiä suoritteita ei
tarvitse kirjata, eikä niitä tarvitse hyväksyttää kun hyväksyntä tulee koko työn
päätyttyä. (Talja J., 2016; Heikkinen S., 2016; Kinnunen J., 2016)

8.1.3

Suoritteiden kirjaaminen suoraan asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään

Kaksi palveluntoimittajan edustajista kertoivat kirjaavansa suoritteita asiakkaan
omaan

järjestelmään,

esimerkiksi

SAP

toiminnanohjausjärjestelmään.

Tämä

automatisoi suoritteiden kirjaamista sekä hyväksyntää ja vähentää fyysisen
arkistoinnin tarvetta, mutta palveluntoimittajan kirjausten määrää tämä ei vähennä.
Palveluntoimittaja ei pääse siirtämään omaan järjestelmäänsä kirjattuja suoritteita
asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään, vaan ne tulee kirjata erikseen. Järjestelmien
synkronointi

on

haastavaa

eikä

asiakkaalla

ole

mahdollista

synkronoida

toiminnanohjausjärjestelmäänsä jokaisen palveluntoimittajan ohjelman kanssa. Tämä
tekisi myös asiakkaan oman toiminnanohjausjärjestelmän hallinnoinnista raskasta.
Järjestelmien synkronointi ei olisi myöskään kannattavaa, mikäli palveluntoimittajat
vaihtuvat usein. (Heikkinen S., 2016; Mäenpää J., 2016)
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Automatisoinnista huolimatta palveluntoimittaja on huomannut että asiakkaan
järjestelmään kirjaaminen johti viivästyneeseen hyväksymiseen, vaikuttaen näin
myös laskun lähettämiseen asiakkaalle. Asiakkaan järjestelmästä palveluntoimittaja ei
saanut tietoa missä vaiheessa suoritekirjaukset ovat, tai ovatko ne oikein kirjattuja,
mikä hankaloitti suoritteiden seuraamista. Kyseessä ollut palveluntoimittaja kuitenkin
mainitsi, että toimintatapa voi olla muilla toimiva, vaikka se heillä onkin aiheuttanut
viiveitä. Erään toisen palveluntoimittajan edustaja tosiaan koki tämän menetelmän
toimivaksi ja nopeaksi. Asiakkaan järjestelmään kirjaaminen oli sujuvaa, ja
laskutuslupa toimitetaan palveluntoimittajalle jo muutaman päivän päästä suoritteiden
kirjaamisesta. (Heikkinen S., 2016; Mäenpää J., 2016)

8.1.4

Laskutuslupa ilman erillistä kustannuserittelyä

Tämä viimeisenä esiteltävä toimintatapa on lähimpänä Nesteen käytäntöä. Erona on,
että palveluntoimittajan työntekijät täyttävät päivittäin vuoronsa jälkeen asiakkaan
oman tuntikirjauspohjan, johon on valmiiksi kirjattu tehdyn työn työtilausnumero tai
laitteen tiedot, joita ei Nesteen tuntilapuissa ole valmiina. Tuntien kirjaamisen jälkeen
nämä dokumentit annetaan työnjohtajalle, joka on ollut valvomassa työtä päivän
aikana.

Näihin

laskutuslupa.

dokumentteihin

Näin

ollen

perustuen

palveluntoimittajalle

suoritekirjausdokumentteja

ei

kirjata

lähetetään
erikseen

palveluntoimittajan omalla toimipisteellä, vaan työntekijät täyttävät ne itse päivän
päätteeksi. Hyväksyminen suoritteille annettiin saman päivän aikana. (Talja J., 2016)

8.2 Laskutuslupakäytännön toimivuus Nesteen kanssa
Tässä kappaleessa käsitellään palveluntoimittajien mielipiteitä yhteistyöstä Nesteen
kanssa laskutuslupien osalta. Osa edellä käsiteltävistä asioista on tullut jo aiemmin
esille käyttäjien kokemuksia esiteltäessä. Kyselyyn vastanneet henkilöt eivät
kuitenkaan ole tekemisissä laskutusluvan käsittelyn kanssa, minkä vuoksi asia otettiin
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esille palveluntoimittajan edustajia haastateltaessa. He ovat olleet itse laskutusluvan
kanssa enemmän tekemisissä ja he tietävät paremmin mikä yhteys laskutusluvalla on
esimerkiksi heidän omaan laskutukseensa.

Vaikka eroavaisuuksia onkin ollut paljon laskutukseen liittyvien toimintatapojen
välillä, ovat palveluntoimittajat vaikuttaneet pääsääntöisesti tyytyväisiltä myös
Nesteen

laskutuslupakäytäntöön

sekä

laskutuksen

toimivuuteen.

Useat

palveluntoimittajat ovat työskennelleet Nesteen kanssa jo vuosien ajan, joten he ovat
sopeutuneet Nesteen käytäntöön ja nykyään ovat myös mukana kehittämässä
laskutuslupakäytäntöä sen sijaan että he ainoastaan tekevät kuten Neste ohjeistaa.
Tämän vaikutus on nähtävissä muun muassa siinä miten kausisopimuksia sekä
esimerkiksi

suoritekirjauspohjia

kehitetään

entistä

enemmän

yhteistyössä

palveluntoimittajan kanssa. Laskutuslupien kautta kustannuksia on helpompi seurata
ja ne antavat tietoa siitä millaista työtä palveluntoimittaja useimmin tekee. Tätä tietoa
voidaan hyödyntää kausisopimuksista neuvoteltaessa sekä nimikkeitä päivitettäessä.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei haasteita laskutuslupakäytännössä olisi. (Talja
J., 2016; Vähäkangas T., 2016; Mäenpää J., 2016)

Yhtenä suurimmista haasteista Nesteen laskutuslupakäytännössä mainittiin viiveet
suoritekirjauksien tarkastamisessa sekä tämän aiheuttamat viiveet laskutusluvan
lähettämisessä palveluntoimittajalle. Etenkin suurseisokin aikaiset suuret työmäärät
lisäävät myös suoritteiden kirjaamiseen kuluvaa aikaa, ja vaikuttavat myös siihen
kuinka nopeasti palveluntoimittaja laskutuslupansa saa. Syynä oli se, että
suurseisokin aikana palveluntoimittajien määrä oli huomattavasti suurempi, jolloin
suoritekirjausdokumenttejakin oli paljon enemmän. Tänäkin aikana laskutusluvat
pyrittiin aina toimittamaan palveluntoimittajalle viimeistään kahden viikon sisällä
dokumenttien vastaanottamisen jälkeen. Tämä palveluntoimittajan oli otettava
huomioon omassa kustannusseurannassaan sekä laskutuksessaan ja heidän oli
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ennakoitava jo hyvissä ajoin suurseisokin rahallinen vaikutus heidän toimintaansa.
Palveluntoimittaja antoi Nesteen työntekijöille kiitosta joustavuudesta sekä hyvästä
yhteistyöstä tilanteissa, jolloin palveluntoimittajan oman laskutuksen tai raportoinnin
eräpäivät lähestyivät. Näissä tilanteissa palveluntoimittajan otettua yhteyttä
laskutusluvan tekijään pystyi tämä tarpeen mukaan tekemään heidän suoritteistaan
laskutusluvan nopeammin sekä välittämään palveluntoimittajalle. Joustavuutta löytyy
palveluntoimittajien mukaan aina, eikä ainoastaan suurseisokin aikana. (Talja J.,
2016; Vähäkangas T., 2016; Mäenpää J., 2016)

Pahimmillaan palveluntoimittaja on joutunut odottamaan laskutuslupaa useamman
kuukauden ajan. Yleisimpänä syynä olivat erinäiset epäselvyydet suoritekirjauksiin
liittyen. Erityisesti tämä ongelma ilmeni uuden SmartCollect-työkalun käyttöönoton
aikana, ennen kaikkea sen takia ettei työkalua osattu alkuun kunnolla käyttää. Rivien
tarkastaminen sekä hyväksyminen aiheuttivat ongelmia, mikä johti siihen että
palveluntoimittaja
laskutusluvan

joutui

perään.

itse

kysymään

Toisaalta

omien

ongelmia

suoritekirjauksiensa

ilmeni

myös

sekä

suoritteiden

kirjaamisvaiheessa, kun palveluntoimittaja ei itse tiennyt mitä suoritteita heillä olisi
ollut lupa kirjata, ja mitä tietoja tuli täyttää. Syynä yleisimmin oli se, ettei kirjaaja
ollut tietoinen kausi- tai työehtosopimuksena sisällöstä. Suurimmat ongelmat
haastatteluiden

perusteella

ovat

kuitenkin

ilmenneet

SmartCollect-työkalun

käyttöönoton myötä. Työntekijöille olisi kaivattu lisää koulutusta sekä jälkiseurantaa,
jotta alun epävarmuus ja kankeus olisi saatu hoidettua kuntoon. Kokemuksiin
työkalusta vaikutti suuresti kuitenkin käyttäjän oma käyttöaktiivisuus. Mikäli
työkalua käytti päivittäin, sujui se huomattavasti jouhevammin kuin sellaiselta
henkilöltä joka vain muutamia kertoja vuodessa on tekemisissä SmartCollectin
kanssa. Haastatteluiden aikana kävi ilmi, etteivät palveluntoimittajat olleet täysin
tietoisia

myöskään

siitä,

kenen

puoleen

he

olisivat

voineet

kääntyä

ongelmatilanteissa. Puutteellisen käyttöosaamisen lisäksi haastetta toi myös se, että
Nesteen välittämät tiedot suoritekirjausten tekoa varten olivat puutteellisia.
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Esimerkiksi ostotilausnumero oli annettu, mutta työtilaus puuttui, jolloin suoritteita ei
pystytä kirjaamaan. (Heikkinen S., 2016; Talja J., 2016; Vähäkangas T., 2016)

Palveluntoimittajat

mielsivät

laskutuslupakäytännön

sitä

helpommaksi

ja

yksinkertaisemmaksi, mitä selkeämmästä työstä oli kyse. Tällöin myös kustannukset
oli helpompi arvioida ja tämä tieto pystyttiin Nesteelle välittämään pyydettäessä.
SmartCollect-työkalun käyttäminen on helpompaa, mikäli kirjataan vain perus
työtunteja eikä ylityötunteja tai materiaalikustannuksia kerry. Nesteen työn valvoja
usein pyytää suoritteet tarkistettavaksi ennen kuin ne kirjataan SmartCollectiin, koska
tällöin virheelliset tiedot saadaan korjattua, ja palveluntoimittaja pääsee kirjaamaan
tunnit oikein. Erityisesti näin toimitaan kun palveluntoimittajalta kertyy ylitöitä sekä
muita laskutettavia suoritteita kuin pelkästään perustyötunteja. Syynä suoritteiden
etukäteistarkastukseen on myös se, että Nesteen työn valvojat haluavat valvoa
tarkkaan perustyötuntien ylimeneviä osia, jotta budjetointi sekä kustannusseuranta
pysyisivät hallinnassa. Tätä pidettiin hyvänä työvaiheena, koska SmartCollectissa
tapahtuva rivien hylkääminen sekä niiden kirjaaminen tarkastamisen jälkeen
miellettiin huomattavasti vaikeammaksi ja työläämmäksi. Suoritteiden kirjaamisen
haasteellisuuteen vaikuttivat myös työtilausten sekä nimikkeiden määrä. Mitä
enemmän

suoritteita

palveluntoimittajalta

tuli
vei.

pilkkoa,
Myös

sen

enemmän

kokonaisuuden

aikaa
tarkastelu

kirjaaminen
muuttui

haasteellisemmaksi, kun yhden työviikon työt on hajautettu. Suoritteet myös kirjataan
aina omina riveinään, koska rivien kopiointia ei osata tehdä. Aiemmin rivien tietoja
yritettiin kopioida, mutta tämä johti virheellisiin suoritteisiin. Samat kirjaamiseen
liittyvät haasteet ovat ilmenneet myös paperisia suoritedokumentteja tehtäessä. Näistä
erityisesti ajopäiväkirjojen täyttäminen koettiin erityisen työlääksi sekä haastavaksi
rajallisen kirjaustilan vuoksi. Nesteen vaatimukset suoritteiden jakamisesta oikeille
työtilauksille aiheuttaa joillekin palveluntoimittajille haasteita. Esimerkiksi yhden
yksittäisen laitteen pesemiseen kuluu aikaa puolisen tuntia, ja kullakin laitteella on
oma työtilausnumeronsa. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluntoimittajan tulisi merkitä
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16 eri työnumeroa yhteen ajopäiväkirjaan, kun tulee kirjata sekä työmiehen, että
pesussa käytetyn kaluston suoritteet. Useat palveluntoimittajan edustajat, sekä
Nesteen omat työntekijät, ovatkin pohtineet onko nykyisten työtilausnumeroiden sekä
nimikkeiden määrä tarkoituksenmukainen, vai voisiko niiden määrää vähentää, ilman
että tarpeellisen tiedon määrä kustannuksista sekä palveluntoimittajan tekemistä töistä
merkittävästi vähentyisi. Palveluntoimittajan muilla asiakkailla on ollut vähemmän
työtilausnumeroita käytössään, minkä vuoksi palveluntoimittaja on usein mieltänyt
Nesteen laskutuslupakäytännön verrattain haastavammaksi kuin muiden asiakkaiden.
Nämä työtilausnumerot ovat kuvanneet isompaa työkokonaisuutta, eikä siitä ole
pienempiä osatöitä pilkottu omiksi töikseen. (Heikkinen S., 2016; Kinnunen J., 2016;
Talja J., 2016; Vähäkangas T., 2016)

Kirjaamisessa

ilmenneiden

haasteiden

lisäksi

Nesteen

työn

valvojien

hyväksymiskäytännöt ovat aiheuttaneet joillekin palveluntoimittajille hämmennystä.
Viime kesän suurseisokin aikana Neste oli palkannut konsulttivalvojia nopeuttamaan
muun muassa laskutuslupaprosessia, mutta ilmeni ettei heillä ollut oikeuksia
SmartCollect-työkaluun, eivätkä he näin päässeet tarkastamaan kirjauksia. Tämä
luonnollisesti aiheutti viiveitä laskutuslupien tekemiseen. Syynä oikeuksien
puuttumiselle oli, että käyttöoikeuksia myöntävä henkilö ei ollut ollut tietoinen
käyttöoikeustarpeista. Mikäli jollekin henkilölle käyttöoikeudet tarvitaan, tulee ne
erikseen pyytää. Oikeuksien pyytäminen puolestaan olisi vaatinut Nesteen puolelta
konsulttivalvojien perehdyttämistä SmartCollect-työkalun käyttöön, mikä puolestaan
olisi mahdollistanut jo edellä mainittujen haasteiden esille tulemisen henkilön ollessa
tottumaton ohjelman käyttämiseen. (Talja J., 2016; Hatakka S., 2016)

Monista haasteista huolimatta, ovat jotkut palveluntoimittajat olleet tyytyväisiä
Nesteen käytäntöön. Laskutusluvan myötä palveluntoimittajan oma arkistointi
työntekijöiden

tunneista

on

parantunut

koska

niitä

tarvitaan

suoritteiden
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kirjaamisesta. Luvan on koettu myös auttavan laskutuksen seuraamisessa, kun
laskutusluvat tehdään yleisimmin yhdelle viikolle kerrallaan. Palveluntoimittaja
pystyy tällöin tarkastamaan mitkä tunnit on jo laskutettu, tai mikäli jos jotain puuttuu.
Myös suoritteiden kirjaaminen on ajantasaisempaa, ja ne välitetään työn valvojalle
pian tehdyn työviikon päätteeksi. Tarkka tunti- ja kustannusseuranta ovat myös
johtaneet vähentyneeseen hyvityslaskujen määrään palveluntoimittajalla, mikä
tarkoittaa sitä, ettei heidän työntekijöillään mene aikaa laskujen selvittämiseen.
Kasvanut yhteistyö palveluntoimittajan sekä Nesteen työntekijöiden välillä näkyy
myös laskutuslupia tehtäessä. Kirjausalustaa (Excel-tiedosto) on kehitetty entistä
enemmän yhdessä palveluntoimittajan kanssa. Tällä on pyritty yksinkertaisempiin
pohjiin, jotka olisivat helppoja täyttää, sekä helppoja myös tarkistaa. Yhteistyön
lisäännyttyä palveluntoimittajan työntekijät ovat saaneet kattavamman selvityksen
laskutuslupaprosessista, jolloin heidän osaamisensa on kasvanut. Tällä pyritään
takaamaan se, että suoritteiden kirjaaminen sekä välittäminen säilyisivät edelleen
sujuvana, eikä laskutukseen muodostuisi merkittäviä katkoksia palveluntoimittajan
henkilöstön vaihtuessa. Myös tuuraus- ja lomasijaisista tiedottaminen on parantunut
yhteistyön myötä. (Talja J., 2016; Vähäkangas T., 2016)

Laskutuslupa ei sisällä palveluntoimittajalle mitään uutta tietoa, mutta sen käyttöä
toivottiin monipuolistettavan esimerkiksi kausisopimuksien neuvotteluihin sekä
palautteen antamiseen palveluntoimittajalle. Laskutusluvista palveluntoimittaja toivoi
saavansa tietoa siitä kuinka paljon he ovat jonain ajanjaksona tehneet ylitöitä tai
muita erikoisempia suoritteita, koska tämä auttaisi heitä paremmin seuraamaan
millaisia nimikkeitä he ovat kausisopimukseltaan käyttäneet. Kausisopimuksilla on
kuitenkin

merkittävä

vaikutus

myös

laskutusluvan

tekemiseen

ja

kun

palveluntoimittaja tietäisi paremmin miten voimassaolevaa kausisopimusta on
käytetty, voisi uuden sopimuksen neuvottelu olla helpompaa ja lopputuloksena
saataisiin entistä tehokkaampi ja ajantasainen sopimus, joka hyödyttäisi kumpaakin
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osapuolta.

Taulukkoon

4

on

koottu

palveluntoimittajien

antama

palaute

laskutuslupakäytännöstä. (Talja J., 2016)

Taulukko 5 Palveluntoimittajien antama palaute Nesteen laskutuslupakäytännöstä
Nesteen laskutuslupakäytäntö
Kehitettävää

Positiivista



suoritedokumenttien kiertoaika
nopeammaksi



joustavuutta laskutusluvan
tekemisessä



yleinen ohjeistus laskutusluvista





puutteellinen ohjeistus ja
jälkiseuranta SmartCollecttyökalun käyttämisestä

oma arkistointi, sekä suoritteiden
dokumentointi kehittynyt



yhteistyö laajentunut laskutuslupien
tekemisen puolelle



kausisopimuksien kehittäminen
tarkoituksenmukaiseksi



suoritteiden tarkastaminen ennen
SmartCollect-työkaluun syöttöä
virheiden vähentämiseksi



selkeän yhteyshenkilön
nimeäminen ongelmatilanteita
varten



tarkkuutta työ- ja
ostotilaustietoihin



vaatimukset suoritteiden
kirjaamisesta eri työtilauksille ja
nimikkeille (onko oikeasti tarvetta)



laskutuslupa auttaa laskutuksen
seuraamista sekä sen pitämistä
ajantasaisena



laskutusluvan laajempi
hyödyntäminen kausisopimuksien
tekemisessä, sekä palautteen
antamisesta palveluntoimittajan
suuntaan mitä suoritelajeja on
käytetty



vähentänyt hyvityslaskujen määrää



tiedottaminen muutoksista sekä
tuurauskäytännöistä on parantunut
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9 Nykyisten ohjelmien hyväksikäyttäminen kirjaustavan
kehittämisessä
Ennen

kuin

rupeamme

tarkastelemaan

täysin

uuden

järjestelmän

kehittämismahdollisuuksia sekä sen vaatimia speksejä, on meidän hyvä tarkastella
mitä mahdollisuuksia nykyiset järjestelmät luovat parannusten tekemiselle. Kollegani
kanssa käydyn keskustelun mukaan (Porvoossa 4.5.2016) kokonaan uuden
järjestelmän muodostaminen olisi ensinnäkin äärimmäisen haastavaa, aikaa vievää
sekä kallista. Nesteellä on jo käytössään järjestelmiä, joita mahdollisesti pystyttäisiin
hyödyntämään esimerkiksi tuntikirjauksien tekemisessä sekä niiden tarkastamisessa.
Tarvittavat liittymät, sekä järjestelmien integraatiot ovat jo valmiina, jolloin tarvetta
olisi ainoastaan järjestelmän käytön laajentamiseen, sekä mahdollisesti joidenkin
uusien yhteyksien luomiseen olemassa olevien lisäksi. Huomiota on kuitenkin
kiinnitettävä siihen mitä oikeasti tällä uudistuksella haetaan, ja ovatko tulokset
toivotun laiset. Tämä vaatii tarkkojen speksien asettamista, sekä useita testauksia.
Seuraavissa kappaleissa käsitellään kahta sovelluksenkäyttömahdollisuutta, Fleximlaitteen käytön laajentamista sekä M+ järjestelmän mobiilisovelluksen kehittämisen
mahdollisuutta.

9.1 Flexim-laite
Yhtenä

vaihtoehtona

tuntikirjausten

tekemiseen

olisi

käyttää

Fleximi

työajanseurauslaitetta. Sitä käytetään tällä hetkellä Nesteen omien työntekijöiden
tuntikirjauksien kirjaamiseen, seuraten työaikaa sekä liukuvaa työaikaa, sekä
jalostamon alueen porteilla alueelle sisään pääsemiseen. Kirjauksia käytetään työajan
seuraamisessa sekä tarkastelussa, mutta tietoa saadaan myös jalostamon alueen
sisäpuolella olevien henkilöiden lukumäärästä. Tätä tietoa voidaan käyttää
onnettomuus tilanteissa. Tuntien kirjaamisen osalta laite toimii siten, että kukin
jalostamon työntekijä leimaa itsensä "sisään" työvuoron alkaessa, ja vuoron
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päättyessä "ulos". Laitteeseen työhenkilö pystyy myös kirjaamaan myöhäisemmän
paluuajan, mikäli hän on työmatkalla tai tekee töitä muualla kuin toimistolla. Näin
tunteja pystytään reaaliajassa seuraamaan. Flexim-laitteen kirjaustiedot siirtyvät
automaattisesti M+ järjestelmään. Täältä työntekijä tai hänen esimiehensä voi
tarkastella omia tuntejaan. Näin tuntikirjanpito pysyy ajantasaisena sekä tehtyjen
tuntien oikeellisuus pystytään aina tarkistamaan. (Tepponen M., 2016)

Flexim-laitteen käyttöä laajentamalla myös palveluntoimittaja pystyisi kirjaamaan
tehdyt työtunnit, mistä ne saataisiin siirrettyä M+ järjestelmään, ja valvoja voisi ne
sieltä tarkistaa. Haasteena on, että tällä tavoin kirjatuista tunneista tietoa saadaan
ainoastaan, kauanko palveluntoimittajan työntekijä on alueella ollut, mutta tietoa ei
saada mitä työtä kyseinen henkilö on tehnyt, mille laitteelle tai mille alueelle. Tämä
vaatisi järjestelmän laajentamista siten, että palveluntoimittaja kirjaisi työtunnit
työnumerokohtaisesti. Näin laaja-alainen järjestelmän käytön laajentaminen olisi
kallista, sekä aikaa vievää, koska Flexim-laitteita tulisi merkittävästi lisätä, jotta
jokaisella

palveluntoimittajalla

olisi

yhtäläiset

mahdollisuudet

kirjata

työntekijöidensä tunnit. Jotta menetelmä toimisi, tulisi palveluntoimittajan kanssa
erikseen sopia, että suoritteet kirjataan sovittuina ajankohtina. Ei kuitenkaan tiedetä
olisiko suoritteiden kirjaaminen sen helpompaa kuin se nykyisellään on, ja sen
testaaminen on hankalaa, koska suoritteiden kirjaamisen lisäksi tulisi testata myös se,
miten ne siirtyvät M+ järjestelmään, ja saako työn valvoja ne tarkistettua.
Palveluntoimittajan

vastuulla

olisi

täysin

kirjausten

tekeminen

ajallaan.

Työtilaustietojen oikeellisuuden tarkastelu olisi äärimmäisen tärkeää, jotta Fleximin
kautta tehdyt kirjaukset siirtyisivät M+ järjestelmään. Jo kehitysvaiheessa tulisi
erityisesti huomioida millaiset suoritteiden korjausmahdollisuudet ovat, mikäli tehdyt
työtunnit olisikin kirjattu vahingossa väärälle työtilaukselle. (Tepponen M., 2016)
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9.2 Mobiilisovellus
Toinen mahdollinen vaihtoehto suoritteiden kirjaamiseksi on M+ mobiilisovelluksen
kehittäminen, jonka käyttöperusteena olisi Nesteeltä toimitettu, kirjallinen, ostotilaus.
Näin jokaisella työnumerolla sekä ostotilausnumerolla olisi käytössä esimerkiksi oma
viivakoodi,

jonka

kuvaamalla

ja

lataamalla

M+

mobiilisovellukseen

palveluntoimittaja pääsisi kirjaamaan tehdyt työtunnit. Vain viivakoodillisella
ostotilauksella palveluntoimittaja pystyisi suoritteet kirjaamaan. Näin kustannukset
olisivat ajantasaisia, sekä ne kohdistuisivat oikealle työlle, ja tiedot olisivat
välittömästi valvojalla tarkasteltavissa. Viivakoodeilla kirjaamista on kokeiltu
Fortumin aikana, joten käyttökokemusta on, vaikka niitä ei suoraan voida soveltaa
nykypäivään teknologian kehityttyä. (Tepponen M., 2016)

Mobiilisovelluksen käyttöä varten osto- ja työtilaukset on oltava kunnossa, koska
ilman näitä tietoja kirjaaminen ei onnistu. Työtilaus virheiltä vältyttäisiin, koska
sovellukseen ei pysty kirjaamaan suoritteita mikäli työtilauksessa olisi ongelmaa.
Viivakoodilla varustetulla ostotilauksella tietojen tulisi kuitenkin olla oikein, mutta
työn valvojan olisi tämä tarkistettava. Jotta mobiilisovellusta pystyttäisiin käyttämään
jokaisen palveluntoimittajan kanssa, tulee Nesteen velvoittaa palveluntoimittajaa
hoitamaan tarvittavat välineet omille työntekijöilleen. Näitä ovat muun muassa
kamerallinen puhelin, jolla ostotilauksessa oleva viivakoodi pystytään kuvaamaan,
sekä sovelluksen käyttöä varten tunnukset sovelluksen toimittajalta. Näin
palveluntoimittaja voi itse päättää kuinka monelle työntekijälleen he haluavat
tunnukset hankkia. Mobiilisovelluksen käytöstä olisi järjestettävä koulutus, sekä sen
käyttöä tulisi seurata tiiviisti. Näin mahdolliset virheet sekä ongelmat tulevat
aikaisessa vaiheessa esille, sekä ne saadaan ratkaistua. Käyttöönottoa ennen
mobiilisovellus tulee testata laajasti. (Tepponen M., 2016)
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Yhtenä mahdollisuutena pidettiin, että palveluntoimittaja voisi itse kirjata tekemänsä
työtunnit M+ järjestelmään. Tämä vaatisi hyvin tarkkojen käyttöoikeuksien
rajaamista, jotta palveluntoimittajan edustajat eivät pääse käsiksi Nesteen sisäisiin
tietoihin, tai esimerkiksi muiden palveluntoimittajien kausisopimuksiin. M+
järjestelmän lisenssioikeudet kieltävät kuitenkin käyttöoikeuksien laajentamisen
yhtiön ulkopuolisille henkilöille. Käyttöoikeuksien tiukka rajaaminen voi osoittautua
haasteelliseksi, vaikka ne saisi joillekin yhtiön ulkopuolisille henkilöille antaa.
Tämän sijasta mobiilisovelluksen kehittäminen vaikuttaa paremmalta, sekä
turvallisemmalta vaihtoehdolta. Vaikka toiminnanohjausjärjestelmiä ei yrityksissä
usein vaihdeta, on tämä mahdollisuus otettava huomioon. Tällöin se vaikuttaisi myös
mobiilisovelluksen

tai

kirjausoikeuksien

käyttämiseen

aiheuttaen

lisätyötä

vaihtoehtoisen toimintatavan keksimiseen, testaamiseen sekä käyttöönottamiseen.
(Tepponen M., 2016)

9.3 Järjestelmien integrointimahdollisuudet sekä tiedon jakaminen
Uutta järjestelmää kehitettäessä tai olemassa olevan jalostamisessa vaaditaan aina
yhteistyötä

eri

osapuolten

välillä.

Aiemman

kokemuksen

perusteella

yhteistyötoiminta on sujunut mallikkaasti Nesteen omissa järjestelmäprojekteissaan,
eikä palvelun toimittavilla yrityksillä ole ollut tarvetta suojella omaa tietotaitoaan ja
osaamistaan.

Yksi

syy

tähän

voi

olla

se,

että

kyseistä

tuotetta

(järjestelmäkokonaisuutta) on kehitetty yhteiselle asiakkaalle, jolloin tietojen
jakaminen on ollut yksi perusolettamuksista myös asiakkaan näkökulmasta. Ilman
tiedon jakoa lopputuotteesta ei tulisi muuten toimiva eikä projekti etenisi, mikäli ei
tiedetä mitä joku toinen on jo omalta osaltaan tehnyt. Tulevaisuudenkaan yhteistyössä
ei nähty suuria haasteita, vaan luotetaan siihen, että mikäli uutta kirjaustyökalua
halutaan Nesteen toiveesta kehittää, yhteistyö eri toimittajien välillä sujuisi hyvin.
Asiakkaana Nesteen tulee jakaa tietoja mitä ominaisuuksia he haluavat ja miten
uuden kirjausalustan toivotaan toimivan. Palvelun toimittavalle yritykselle ei
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kuitenkaan esimerkiksi kerrota kaikista hyödyistä, joita uuden järjestelmän oletetaan
tuovan. Esimerkiksi merkittävistä kustannussäästöistä ei kerrota, koska tämä
vaikuttaisi

toimittaja

yritysten

haluun

hinnoitella

uuden

järjestelmän

kehityskustannuksia korkeammiksi. Tietoa jaetaan sen verran mitä koetaan
tarpeelliseksi, jotta tuote vastaisi riittävän hyvin toivottua. (Tepponen M., 2016)

Ennen kuin järjestelmien käyttöä ruvetaan laajentamaan toimittajien kanssa, tulee
Nesteen aloittaa erillinen projekti sekä nimetä siihen työntekijät ja projektipäällikkö.
Projektiin liittyvillä henkilöillä on ensisijainen vastuu siitä, että tuotteen toimittajien
yhteistyö sujuu mahdollisimman hyvin, ja että heille kerrotaan tarkasti mitä
uudistukselta toivotaan. Tätä varten Nesteellä on vastuu välittää kaikki tarvittavat
tiedot toimittajille, mitä Neste toivoo että uudessa järjestelmässä on. Kirjausalustaa
kehitettäessä tämä tarkoittaisi työ- ja ostotilaustietojen keräämistä, nimiketietoja sekä
palveluntoimittajien sopimusnumeroiden koontia. Järjestelmien integrointia ei pystytä
tekemään

ainoastaan

puolittain

jollekin

osa-alueelle

tai

vain

muutamalle

palveluntoimittajalle, vaan helpompaa ja kannattavampaa on, että kaikki toimijat
ottavat uuden toimintatavan käyttöön. Näin ollen syötettävää tietoa on paljon, mutta
Nesteen on päätettävä, sekä sovittava palveluntoimittajien kanssa, mitkä tiedot ovat
aidosti merkittäviä kirjausten tekemisen kannalta. (Tepponen M., 2016)

Sekä Flexim-laitteen kirjausominaisuuksien laajentaminen palveluntoimittajille, että
M+ mobiilisovelluksen kehittäminen olisivat kustannustehokkaita, sekä toteutettavia
vaihtoehtoja. Molemmat vaatisivat laaja-alaiset testaukset, sekä lukuisia neuvotteluita
palveluntoimittajien,

sekä

järjestelmän

toimittajien

kanssa.

Näin

saataisiin

laajennettua jo olemassa olevien järjestelmien käyttöä ilman, että tarvitsisi ottaa uutta
ylläpidettävää järjestelmää käyttöön. Uuden järjestelmän oppiminenkin vie
huomattavasti enemmän aikaa, kun työntekijöillä ei ole minkäänlaista aiempaa
kokemusta. Ylläesitetyt vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole ainoita mahdollisuuksia
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kirjausalustan kehittämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan kirjausalusta voidaan tilata
kokonaan ulkopuoliselta yritykseltä, kuten nyt on Solteqin kanssa toimittu. Uuden
toimittaja yrityksen valitseminen on kuitenkin pitkä ja vaivalloinen prosessi, kun eri
vaihtoehdot tulisi kilpailuttaa keskenään. Heille tulisi erikseen selventää, mikä
merkitys laskutusluvilla Nesteen toiminnassa on, jotta heille jää selkeämpi mielikuva
sekä mitä kirjaustyökalulla toivotaan saavutettavan. Uuden järjestelmän, sekä M+
toiminnanohjausjärjestelmän välille tulisi muodostaa tarvittavat yhteydet, ja uuteen
järjestelmään tulee samaten syöttää tarpeelliset tiedot. Varmuutta ei ole millaista
lisäarvoa uusi järjestelmä toisi, vai saisiko samat vastaavat edut muilla tavoin. Uutta
järjestelmää hankittaessa on kuitenkin muistettava että se tuo lisää työtä, kun
työntekijät tulee kouluttaa ja uuden järjestelmän ylläpito tulee suunnitella kunnolla ja
jonkun olisi hyvä toimia järjestelmän pääkäyttäjänä, jotta ongelmatilanteet saadaan
ratkaistua. Näiden syiden vuoksi uuden kirjausjärjestelmän kehittämistä ei suositella.
(Tepponen M., 2016)
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10 Toiminnan kehittäminen sekä automatisointi
Edellä on esitetty useita haasteita, joita laskutuslupakäytännössä on. Tässä
kappaleessa vastaamme työn toiseen tutkimuskysymykseen, eli miten käytännössä
ilmenneet

haasteet

Ratkaisuehdotuksilla

ratkaistaan
haetaan

ja

miten

ratkaisua

käytäntöä
useampiin

voidaan

automatisoida.

laskutuslupakäytännössä

ilmenneisiin haasteisiin, mutta mainittakoon että kaikkia haasteita ratkaisevaa
ehdotusta on hyvin vaikea löytää. Ratkaisun tarkoitus on olla mahdollisimman
realistinen. Jatkotoimenpiteitä ei tarkemmin esitellä, sillä työn tarkoituksena ei ollut
analysoida eri ratkaisumallien kannattavuutta. Kehitysprojekti etenisi siten, että
koottu projektiryhmä tarkastelee eri ratkaisumalleja, analysoi niistä muodostuvat
kustannukset sekä taloudelliset sekä ajalliset hyödyt. Valitusta ratkaisumallista
riippuen projektiryhmä aloittaa tarvittavat toimenpiteet. Ratkaisuehdotukset esitellään
seuraavaksi omina kappaleinaan.

10.1 Excel tiedoston käyttöominaisuuksien laajentaminen

Yleisimmäksi toiveeksi käyttäjiltä muodostui laskutuslupakäytännön automatisointi
sekä yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen. Tällä hetkellä käytäntö on moniportainen
ja käytössä on useita eri työkaluja, kuten Excel, SmartCollect-työkalu sekä M+
toiminnanohjausjärjestelmä. Sen sijaan että kirjauksia varten on useita eri pohjia,
tulisi

Nesteen ottaa käyttöönsä

yksi

yhtenäinen kirjauspohja, mikä olisi

helppokäyttöinen sekä yksinkertainen tarkistaa. Haastatteluiden sekä kyselyiden
vastausten perusteella suosittelen, että jatkossakin suoritteet kirjataan Excel
tiedostolle sekä Porvoon että Naantalin jalostamoilla kunnossapitotöiden osalta.
Excel tiedoston käyttöä tulee myös monipuolistaa paremman lopputuloksen
saamiseksi. Excelin käyttö ei vaadi käyttäjältään monimutkaista tietoteknistä
osaamista, ja tiedosto pystytään muokkaamaan jokaiselle palveluntoimittajalle
nimikkeiden osalta oikeaksi. Työntekijöiden eritasoiset ATK-taidot vaikuttivat
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suuresti siihen mitä mieltä he sähköisistä kirjausjärjestelmistä ovat ja minkä vuoksi
toisaalta Excelin käytön puolesta puhuttiin. Excel on tullut monelle tutuksi heidän
työnsä puolesta, mutta uuden järjestelmän opetteleminen veisi monen mielestä paljon
aikaa eikä sen käytettävyydestä ole takuita. Mikäli uutta kirjaustyökalua alettaisiin
kehittää, tulisi kehitysprojektissa ottaa kaikki SmartCollect-työkalussa esiin tulleet
haasteet huomioon sekä huomioida käyttäjien tarpeet paremmin.

Käyttäjät ovat tottuneet käyttämään Excel tiedostoja omassa työssään, tekemään
kirjauksia

sekä

käsittelemään

tiedostoja.

Exceliä

käytetään

jo

usean

palveluntoimittajan kanssa ja se soveltuu käytettäväksi silloinkin kun rivejä
muodostuu paljon. Rivien täyttäminen on vaivatonta, eikä vie käyttäjältä
kohtuuttomasti aikaa, mikäli palveluntoimittajalla on kiinteä, valmis pohja valmiina.
Tiedostoon saadaan luotua erillinen välilehti, johon tiedoston tiedot saadaan koottua
ja

tarkasteltua

esimerkiksi

nimike

tai

työtilauskohtaisesti.

Tätä

Pivot

taulukkoraportointia hyväksikäyttäen tiedoston tarkistaminen on ollut helppoa.
Yhteenveto toiminto ei kuitenkaan toimi, mikäli kirjauksissa on jotakin väärin,
esimerkiksi puutteellisia tietoja tai tiedot on kirjattuna väärälle riville. Näin jo
kirjausvaiheessa palveluntoimittaja voi tarkistaa että suoritteet on kirjattu oikein ja
tehdä tarvittavat korjaukset jo ennen kuin välittää Excelin työn valvojalle
tarkistettavaksi. Excel tiedoston tarkistaminenkin on helppoa, kun koontivälilehdeltä
voi tarkistaa että tuntimäärät ovat oikeat ja tämän jälkeen siirtyä tarkastelemaan
päiväkohtaisia suoritteita. Excel tiedostojen käyttöä tulee tehostaa siten, että jokaisen
tiedoston taustalle on makroilla rakennettu tiedot laitetietokohtaisista työtilauksista.
Tämä oli jo vuoden 2015 huoltoseisokissa käytössä, mutta sen käyttöä ei toistaiseksi
laajennettu. Tämä helpotti kirjausten tekemistä koska palveluntoimittajan täytyi vain
kirjata laitetieto, minkä jälkeen työtilaustieto tuli Exceliin automaattisesti tiedostoa
tallennettaessa. Työtilausten tarkastamista tulee automatisoida ja tätä varten
siirtokanavaan (SmartCollectiin) rakennetaan ohjelma, tai järjestelmä, joka tunnistaa
onko työtilaustiedot oikein. Tunnistusta varten käytetään muun muassa työtilauksen
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kustannuspaikkaa sekä osastoa. Tunnistusvaiheessa selviää, mikäli työtilaus ei ole
enää aktiivinen. Excel tiedostoa ladattaessa tarkistusohjelma ilmoittaa käyttäjälle
selkeästi, mitkä työtilaukset ovat mahdollisesti vääriä. Näitä tarkistustietoja apuna
käyttäen saadaan työtilaustiedot päivitettyä Excel tiedostoille. Tämä vaatii tarkempaa
tietoteknistä

tarkastelua,

missä

selvitetään

kuinka

kyseinen

työtilausten

tarkastusjärjestelmä saadaan luotua. Tarkka työtilausten seuranta vähentäisi
virheellisiä työtilaustietoja laskutuslupaa tehtäessä ja tarkentaisi kustannusten
seurantaa. Tämän lisäksi Exceleihin otetaan käyttöön sähköinen allekirjoitus, jotta
tiedoston kulku tasolta toiselle nopeutuisi. Office-tiedostoihin, kuten Word ja Excel
tiedostoihin, on mahdollista luoda allekirjoitus rivi, mihin voidaan lisätä valmiiksi
nimenselvennys, henkilön työnimike (esimerkiksi työnjohtaja) sekä sähköpostiosoite.
Käytännöstä saataisiin näin ollen poistettua tarpeettomat tiedostojen tulostamiset sekä
skannaamiset, kun tiedosto pystytään käsittelemään koko ajan sähköisessä muodossa.

Laskutuslupaa varten tarvitaan siirto-ohjelma, mikä muuttaa Excelin tiedot
laskutusluvan riveiksi. Tähän soveltuu jo käytössä oleva SmartCollect-työkalu, minkä
käyttö ei ole osoittautunut yhtä haastavaksi kuin työkalun päivitetty versio, johon
tunnit kirjataan alusta alkaen ilman Excel tiedostoa. Laskutuslupa saadaan nopeasti
muodostettua, eikä tekijän tarvitsisi tarkastaa suoritemääriä tai työtilausten tietoja.
Siirto-ohjelmaa tulee kehittää ajankohtaisemmaksi ja poistaa välivaiheita, joita siinä
tällä hetkellä on. Näin siirto-ohjelmasta saadaan muodostettua helppokäyttöinen,
jolloin laskutuslupien tekemistä voi hajauttaa useammille henkilöille, mikä edesauttaa
laskutuslupien, sekä laskujen, kiertokulkua.

Excel tiedoston käyttöä laajentamalla ja monipuolistamalla saadaan ratkaistua monia
tässä työssä esille tulleista laskutuslupakäytännön haasteista. Kirjaukset itsessään
olisivat selkeästi luettavissa ja tarkistettavissa kun niitä ei enää kirjata käsin.
Tiedostojen kiertoaika lyhenisi, kun ne säännöllisin väliajoin lähetetään ketjun
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seuraavalle portaalle, eikä irtonaisia papereita tarvitse säilyttää ja kuitata. Tämä
vähentäisi myös turhien, väärien sekä puutteellisten suoritteiden välittymistä
eteenpäin,

mikäli

työtilaustieto

tulee

suoraan

Excel-tiedostosta

eikä

suoritedokumentteja tulosteta, vaan ne lähetetään sähköpostitse työn valvojalle.

10.2 Mobiilisovellus

Toisena vaihtoehtona laskutuslupakäytännön automatisoimiseksi sekä kustannusten
ajankohtaiseksi seurannaksi olisi mobiilisovelluksen tai sähköisen kirjausjärjestelmän
käyttöönottaminen. Tällä hetkellä Nesteellä on jo kokemusta yhdestä sähköisestä
kirjaustyökalusta, ja tätä kokemusta hyväksikäyttäen uuden kirjaustyökalun
kehittäminen olisi helpompaa. Käyttäjien nykyisten mielipiteiden perusteella
SmartCollect-työkalun kaltainen kirjaustyökalu ei kuitenkaan ratkaisisi haasteita, eikä
toisi toivottuja tuloksia. Tämän vuoksi en suosittele täysin uuden kirjaustyökalun
kehittämistä. Aihe on ajankohtainen, mikäli esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmää
päivitetään tai siirrytään käyttämään kokonaan uuden toimittajan palvelua. Tällöin
voidaan uudestaan tarkastella millaisia mahdollisuuksia uusi järjestelmä tuo
suoritteiden kirjaamiselle sekä laskutusluvan muodostukselle. Sen sijaan suosittelen
ennemmin mobiilisovelluksen kehittämistä, vaikka siinä sekä käyttöönottamisessa
kuluu aikaa sekä kustannuksia, olisivat saavutetut hyödyt sen arvoisia. Suoritteiden
kirjaaminen, sekä tarkistaminen helpottuisi, ja ne saadaan nopeasti kirjattua M+
toiminnanohjausjärjestelmään.

Koska

yhteistyötä

IFS:n

toiminnanohjausjärjestelmästä,

voisi

mobiilisovelluksen

kanssa

on

M+

kehittäminen

olla

nopeampaa uuden suoritekirjausjärjestelmän kehittämisen sijasta.

Mobiilisovelluksella kirjaaminen tapahtuu siten, että työn valvoja tulostaa
ostotilauksen, jossa on erillinen viivakoodi tilatulle työlle. Tämän viivakoodin
palveluntoimittaja kuvaa mobiilisovelluksella ja kirjaa tehdyt suoritteet. Suoritteet
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olisivat oikeita, ja ne kirjataan aina oikealle osto- ja työtilaukselle. Tämä vähentäisi
manuaalisen työn määrää, kun suoritteet on jo kertaalleen kirjattuna M+pohjaiseen
mobiilisovellukseen, mistä ne voidaan tarkistaa sekä hyväksyä. Turhia tai virheellisiä
suoritekirjauksia

ei

muodostuisi,

eikä

suoritteita

pysty

kirjaamaan

mobiilisovellukseen useampaan kertaan. Toimintatapa vaatii aina Nesteen tulostaman
ostotilauksen,

mitä

palveluntoimittajalta

ilman
sekä

suoritteita
Nesteen

ei

pystytä

työntekijöiltä

kirjaamaan.
vahvaa

Tämä

sitoutumista,

vaatii
jotta

mobiilisovelluksen käyttö onnistuisi ja että mobiilisovelluksen käyttöä vaativat
työkalut

sekä

tunnukset

saadaan

hankittua.

Kokemusta

on

jo

kertynyt

älytelinekorteista, jotka toimivat mobiilisovelluksen tavoin. Tätä kokemusta tulee
hyödyntää.

10.3 Yleiset laskutuslupakäytäntöä parantavat toimintaehdotukset

Yllä esitettyjen ehdotusten lisäksi tutkimuksessa nousi esiin muutamia muitakin
haasteita, mitä ei kirjaustavan kehittämisellä saada ratkaistua, mutta niiden
käsitteleminen on hyvin tärkeää. Erityisesti työntekijöiden ymmärrys kausi- tai
työehtosopimuksien sisällöstä on puutteellista, eikä heidän tehtävänä edes ole niihin
kunnolla perehtyä. Kausisopimuksia päivitettäessä tulee kommunikointia hankinnan
ja työn valvojien välillä parantaa huomattavasti. Näin päivitykset saataisiin
laajempaan tietoon ja kausisopimusten muutoksiin saataisiin uutta näkökantaa,
esimerkiksi turhia, käyttämättömiä nimikkeitä saadaan karsittua ja sopimuksia
saadaan yhtenäistettyä eri palveluntoimittajien välillä. Tiedonkulku parantuisi, eikä
työn valvojien tulisi saada kuulla päivityksistä palveluntoimittajalta, vaan suoraan
ostajalta. Tarkoituksena ei ole sisällyttää työn valvojia tai suunnittelijoita
sopimusneuvotteluihin, mutta muutostarpeesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin, jotta
kustannukset tulee merkittyä oikein.
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Kommunikoinnin parantamisella nimikkeiden sekä työtilausten määrää saadaan
karsittua, menettämättä kuitenkaan tarvittavaa kustannustietoutta. Tuntien ripottelu
useille nimikkeille tai työtilauksille ei palvele palveluntoimittajaa, työn valvojaa tai
työn suunnittelijaa. Tämä aiheuttaa suurta työmäärää palveluntoimittajalle, jolle ei
makseta suoritteiden kirjaamisesta, sekä työllistää työnvalvojaa kun hän joutuu
tarkistamaan epäselvää sekä monipuolista suoritekokonaisuutta. Nimikkeiden sekä
työtilausten tarpeellisuudesta tulee keskustella, koska nykyisellään kustannusten
jaottelu työllistää sekä hankaloittaa laskutuslupakäytäntöä. Esimerkiksi tuntihintoihin
on otettu kilometrikorvaukset, päivärahat sekä muut lisät huomioon, jolloin niistä ei
tarvitse omaa nimikettä muodostaa. Tämän voisi ottaa kaikilla palveluntoimittajilla
käytäntöön, mikä selkeyttäisi kovasti laskutuslupakäytäntöä sekä hankinnan tekemiä
kausisopimuksia. Joillakin palveluntoimittajilla nimikkeitä on karsittu siten, että
työtunneille on käytössä ainoastaan viisi nimikettä: arkipäiville kaksi (07-16 sekä 160), lauantai, sunnuntai ja pyhäpäivä. Tämä selkeyttää tuntien kirjaamista arkipyhiltä,
sekä viikoilta jolloin 40 arkityötuntia ei ole täyttynyt. Tuntien kirjaajan ei näin ollen
tarvitse myöskään olla tietoinen kausisopimuksen sisällöstä, tai kuinka ylityöprosentit
eri arkipyhiltä muodostuvat, ainoastaan tarvitsee tietää minä päivänä työ on tehty ja
mihin kellon aikaan. Näin tietoa saadaan kuinka paljon palveluntoimittaja tekee
viikonlopputöitä, ja kuinka paljon työtä tehdään ylitöinä kello neljän jälkeen.
Ylityöprosenteista ei tietoa enää saada, mutta työtuntien seuraaminen sekä
kontrollointi muuttuvat järkevämmäksi.

Viimeisenä yleisenä neuvona laskutuslupakäytännön sujuvoittamiseksi on vähintään
kahden vastuuhenkilön nimeäminen jalostamoiden käyttöön. Aiemmin vastaavaa
henkilöä ei varsinaisesti ole ollut, ja mielestäni vastuuhenkilön olemassa oleminen
olisi hyvin tärkeää. Heidän tehtävänään on neuvoa käyttäjiä ongelmatilanteissa ja olla
yhteyksissä

myös

palveluntoimittajan

kirjaajien

kanssa.

Vastuuhenkilöiden

nimeäminen alentaisi kynnystä ongelmien tiedoksi tuomiseen, kun tiedetään kehen
ottaa yhteyttä. Vastuuhenkilön tehtävänä on myös laskutuslupakäytännöstä
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tiedottaminen, sekä muutoksista kertominen. Tiedottamista varten tulee luoda selkeät
ohjeet kunnossapito-osaston töille, mitä voidaan käyttää sekä Porvoon että Naantalin
jalostamoilla ja jakaa myös palveluntoimittajille. Ohjeesta kävisi selkeästi ilmi, miksi
laskutuslupa tehdään ja mitä tämä palveluntoimittajalta vaatii. Yleisen ohjeen
olemassa oleminen ehkäisisi sitä että palveluntoimittaja lähettää laskun omatoimisesti
ennen kuin he ovat saaneet laskutusluvan. Käytännön toimimisesta vastuu on työn
valvojilla, eikä nimetyn vastuuhenkilön tule seurata tuleeko esimerkiksi suoritteet
kirjattua, tarkastettua ja hyväksyttyä ajallaan. Työn valvojien tehtävänä on huolehtia
että palveluntoimittajan välittämät suoritteet tulee tarkistettua ajallaan ja että lomaaikojen tuurauskäytännöstä huolehditaan sekä ilmoitetaan palveluntoimittajalle.
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11 Yhteenveto
Tässä työssä on selvitetty Nesteen kunnossapito-osaston töiden laskutuslupakäytäntöä
ja erityisesti perehdytty siinä esiintyneisiin haasteisiin ja tarkasteltu miten näitä
voidaan

ratkaista.

Laskutuslupakäytännön

tarkoituksena

on

kustannusten

kohdistaminen oikealle työlle sekä oikealle kirjanpidolliselle kustannuspaikalleen
käyttämällä sekä työtilausta, että nimikettä. Tämän lisäksi kustannusten seuranta,
niiden ennustaminen sekä kontrollointi ovat helpottuneet laskutuslupakäytännön
myötä. Yhtenä tavoitteena on ollut myös pitää huolta siitä, että palveluntoimittaja ei
laskuta saman henkilön tekemiä työtunteja useampaan kertaan. Nykyisellään
laskutuslupakäytäntö työllistää useita ihmisiä ja on moniportainen.

Työn

teoreettinen

osa

koostuu

kvantitatiivisen

sekä

kvalitatiivisen

tutkimusmenetelmän käytöstä, sekä gap-analyysin ja sähköisten järjestelmien
tarkastelusta. Tutkimusmenetelmät ovat hyvin keskeinen osa tehtyä tutkimusta, koska
suurin osa työn aineistosta sekä tutkimustuloksista on kerätty verkkokyselyllä tai
haastatteluilla. Näin ollen oli hyvin tärkeää tiedostaa valittujen tutkimusmenetelmien
vahvuudet sekä heikkoudet. Teoriaosassa tarkasteltiin myös kuinka valitut
tutkimusmenetelmät soveltuvat yhteiskäyttöön. Gap-analyysin osalta tarkasteltiin
asiakastyytyväisyyden täyttymistä sekä kuinka hyvin tuotteen tai palvelun
kehitysprojekti on sujunut. Kirjallisuudesta etsittiin tunnistettuja puutteita, joita
prosessissa voi ilmetä. Tätä tietoa hyödynnettiin SmartCollect-kirjaustyökalua
tarkasteltaessa,

koska

haluttiin

selvittää

kuinka

hyvin

se

on

vastannut

kehitysprojektissa mukana olleiden työntekijöiden sekä käyttäjien odotuksia ja
toiveita. Sähköisten järjestelmien käsittelyllä havainnollistettiin millaisia hyötyjä
niiden käyttöön ottaminen yrityksessä tuo sekä millaisia tekijöitä on otettava
huomioon. Lähteinä käytettiin aiheista löytyvää kirjallisuutta sekä tieteellisiä
artikkeleita.
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Laskutuslupakäytännön kehittämiseksi täytyi selvittää käyttäjien mielipide nykyisestä
toimintatavasta. Tätä varten valituille kunnossapito-osaston henkilöille sekä
palveluntoimittajan edustajille lähetettiin verkkokysely (53/100 vastaajaa), minkä
avulla selvitettiin vastaajien mielipide käytännön toimivuudesta, SmartCollecttyökalusta, työajan käytöstä sekä yhteistyöstä ja kommunikoinnista osapuolten
välillä. Kyselyyn vastanneista valittiin seitsemän henkilöä, sekä Nesteen että
palveluntoimittajan työntekijöitä, syvähaastatteluun, jossa perehdyttiin tarkemmin
heidän mielipiteisiin käytännöstä sekä heidän itse kokemistaan haasteista.
Haastatteluilla selvitettiin miten käyttäjien mielestä käytäntöä tulisi tehostaa sekä
parantaa, tai mitä kehitysehdotuksia heillä itsellään mahdollisesti on.

Merkittävimmiksi haasteiksi laskutuslupakäytännössä muodostui työntekijöiden
oman työajan puute, väärät tai puutteelliset työ- ja ostotilaustiedot sekä
suoritekirjausdokumentit, kausisopimuksiin tehtävät muutokset sekä käytännön
moniportaisuus. Kaikkia haasteita ratkaisevaa kehitysehdotusta ei ole, mutta monia
voidaan karsia. Helpoin tapa olisi ehdottomasti kommunikoinnin lisääminen eri
osatekijöiden välillä. Tieto vastuuhenkilöistä alentaisi kynnystä lähteä selvittämään
ongelmatilanteita aikaisessa vaiheessa sekä tieto hintapäivityksistä tulisi hyvissä ajoin
ennen

varsinaista

päivityksen

tekemistä.

Suoritteiden

kirjaamisen

yksinkertaistamiseksi jokainen palveluntoimittaja käyttää Excel pohjaa, johon on
valmiina kirjattu palveluntoimittajan kausisopimuksella käytössä olevat nimikkeet.
Työtilaukset ovat jokaisessa Excel tiedostossa makroilla taustalla, mikä vähentää
virheellisten työtilaustietojen kirjaamista. Excelin tallentaminen erillisen siirtoohjelman

kautta

M+

toiminnanohjausjärjestelmään

saadaan

laskutuslupa

muodostettua helposti. Tämä säästäisi manuaalisen työn tarvetta sekä automatisoisi
laskutuslupakäytäntöä.
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Liite 1. Laskutuslupakäytäntö työn tilaamisesta laskun maksamiseen
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Liite 2. Kysely
Missä roolissa vastaat kyselyyn?
1. Palveluntoimittaja
2. Työn valvoja
3. Työn valvoja (tarkastan ainoastaan paperisia tuntiyhdistelmiä)
4. Työn suunnittelija / Aluevastaava (laskutusluvan hyväksyjä)
Yhteystiedot
Tietoja käytetään vastausten kategorisoimiseen palveluntoimittajan ja Nesteen
työntekijöiden välillä. Tietoja ei julkaista diplomityössä.
o Nimi
o Yritys
o Sähköpostiosoite
Palveluntoimittaja vastaa!
Kirjaan tunteja sekä muita suoritteita SmartCollectiin.
o Kyllä
o Ei
SmartCollectin käyttö
Ohjelma on helppokäyttöinen
Käyttöohjeet ovat selkeät
Käyttöohjeet JA koulutukset ovat olleet hyödyllisiä
SmartCollect-työkalu soveltuu hyvin palvelusuoritteiden kirjaamiseen.
Työkalun käyttö on nopeuttanut laskutuslupaprosessia (kulunut aika työn tekemisestä
ja suoritteiden kirjaamisesta laskutusluvan saamiseen)
Tuntien tarkastaminen on helpottunut SmartCollect-työkalun myötä
SmartCollect-työkalu on vähentänyt kirjausvirheiden määrää (työnumerot,
tuntimäärät)
Virheiden löytäminen ja niiden korjaaminen on helppoa
Palveluntoimittaja reagoi nopeasti korjattaviin riveihin
Nesteen työntekijä ilmoittaa virheellisistä / puutteellisista riveistä ajoissa

129

SmartCollect-työkalu (vanha ja uusi versio) on tehokkaampi kuin perinteinen
manuaalinen naputtelu

Paperiset tuntilaput ja mittauspöytäkirjat
Kirjausten käsin kirjaaminen on jouhevaa (täyttö Excel-pohjaan, tai kynällä
kirjaaminen)
Virheellisistä kirjauksista ilmoitetaan ajoissa
Tuntilaput ja mittapöytäkirjat saadaan nopeasti välitettyä Nesteen työntekijälle
Tuntilaput ja mittapöytäkirjat käsitellään kohtuullisessa ajassa, ja laskutuslupa tulee
Nesteeltä ajallaan

Laskutuslupaprosessin toimivuus
Nykyinen laskutuslupakäytäntö on toimiva kustannusten kirjaamisessa
Seuraan kustannusten kertymistä eri työnumeroille tai päätöille
Nesteen laskutuslupakäytäntö on tällä hetkellä helppokäyttöinen
Ymmärrän laskutuslupakäytännön perusteet/vaatimukset (ymmärrän miksi näin
toimitaan, ja mitkä ovat nykyisen toimintamallin tavoitteet)
Työnjako ja vastuualueet ovat minulle selkeitä (kenelle minun tulee välittää mm.
tarvittavia tietoja eteenpäin ja tiedostan mikä rooli muilla on)
Kirjausmenetelmä (SmartCollect tai suoritepöytäkirjat) on toimiva
Laskutuslupakäytäntöä eniten hidastavat (valitse kolme itsellesi merkittävintä
vaihtoehtoa)
1. Käytännön moniportaisuus
2. Ylimääräiset selvitykset
3. SmartCollect-työkalun kankeus
4. Epäselvyys tehdystä työstä
5. Ajan puute
6. Jokin muu, mikä
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Oma työajan käyttö
Suoritekirjauksien tekoon kuluu mielestäni sopivasti aikaa omasta työajastani
Suoritekirjauksien tarkastamiseen kuluu mielestäni sopivasti aikaa omasta työajastani
Suoritekirjauksien hyväksymiseen kuluu mielestäni sopivasti aikaa omasta
työajastani
Suoritteiden tarkastaminen on ajankäytöllisessä mielessä tehokasta
Työtehtäviäni ajatellen, suoritteiden tarkastaminen on tärkeää
Epäselvyydet (väärät työnumerot, tuntimäärät jne.) vaikuttavat päivittäiseen
työskentelyyni merkittävästi (useita selvityspyyntöjä / viikko)
Tarvittavan tiedon välittyminen
Tarvittavat, sekä pyydetyt, tiedot välittyvät hyvin eri osapuolten välillä (työnumerot,
tuurauskäytännöt jne.)
Puuttuvaan tai virheelliseen tietoon reagoidaan nopeasti (saman työpäivän aikana,
viimeistään seuraavan päivän aikana)
Virheellisen tiedon määrä on kohtuullinen (esimerkiksi näppäilyvirheet)
Laskutuslupaa varten välitettävää tietoa (työntekijän nimi, työnumero,
ostotilausnumero jne.) on liikaa
Edellä mainittujen tietojen (työntekijän nimi, työnumero, ostotilaus) jakaminen on
tärkeää laskutusluvan muodostamisen kannalta
Kausisopimuksiin liittyvä tieto (hintapäivitykset tai muut sopimusmuutokset) välittyy
hyvin eri osapuolten välillä (tunnet hyvin vastuualueesi sopimukset sekä saat
riittävästi tietoa niihin tulleista päivityksistä)
Palveluntoimittajien toimintamallierot
Miten palveluntoimittajat ovat suhtautuneet laskutuslupakäytäntöömme, ja kuinka he
ovat ottaneet sen käyttöönsä?
Millaisia eroavaisuuksia on ollut palveluntoimittajien paperisissa tuntilapuissa tai
mittapöytäkirjoissa?
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Miten palveluntoimittajat ovat mielestäsi ottaneet uuden SmartCollect-työkalun
käyttöönsä? Millaisia kommentteja palveluntoimittajilta on tullut?
Ovatko palveluntoimittajat mielestäsi saaneet riittävästi koulutusta SmartCollectin
käytöstä? Jos eivät, pyytävätkö he oma-aloitteisesti koulutusta?
Palveluntoimittajamme tietävät, kuinka laskutuslupakäytäntömme toimii
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Liite 3. Haastattelu kyselyyn osallistuneille

Kaikille yhteiset kysymykset
Mikä nykyisessä toimintatavassa on toimivaa?
Onko nykyinen toimintatapa Nesteelle ainoa mahdollinen toimintatapa?
Mikä mielestäsi tekee nykykäytännöstä haastavan?
Nesteellä laskutuslupia tehdään useilla eri tavoilla, joskus kirjauksia tehdään
Smarttiin. Uusi SmartCollect ei ole käytössä ollenkaan Naantalissa. Onko
kannattavaa että lupien tekoa jatketaan samalla tavalla kuin nytkin, vai tulisiko
toimintaa yhtenäistää? Jos pitäisi, millä tavoin?
Mitkä ovat merkittävimmät ongelmat nykyisessä toimintatavassa?
Miten/Millä tavoin nykyistä menetelmää voisi kehittää?
Millainen olisi optimaalinen laskutuslupakäytäntö?
Kuinka kauan suoritteiden kirjaamiseen/tarkastamiseen/hyväksymiseen tulisi kulua
aikaa? Kuinka kauan sinulla tällä hetkellä menee aikaa?
Tulisiko Nesteellä olla suoritekirjauksia varten käytössä joku sähköinen järjestelmä?
Työssäni olen tunnistanut haasteiksi muun muassa puutteelliset työ- sekä ostotilaus
tiedot, tai näiden tietojen vanhentuminen (historia, suljettu), tietämys/osaaminen TES
ja kausisopimuksista on puutteellista. Nimikemuutosten tekeminen.
Palveluntoimittajan haasteena ovat suoritteiden kirjaaminen puutteellisilla tiedoilla.
Miten nämä vaikuttavat työssäsi?

Yksilökohtaisia kysymyksiä eri haastatteluissa
Mikä SmartCollect-työkalussa on toimivaa, missä olisi parannettavaa?
Tarkemmat kuvaukset valituista hidasteista (henkilökohtaisten vastausten mukaiset).
Mistä lähti innostus SC Excelin kehittämiseen? Miten se on käytössä toiminut?
Kausisopimuksiin liittyvä tieto ei välity mielestäsi riittävän hyvin eri osapuolten
välillä. Miten tämä vaikuttaa omaan työhösi laskutuslupien parissa?
Olet ollut suht tyytyväinen SC-työkalun käyttöön. Mitkä työkalun ominaisuuksista
tekevät siitä hyvän laskutuslupakäytännössämme?
Toivoisitko saavasi kausisopimuksien muutoksista paremmin tietoa?
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Miksi mielestäsi SC-työkalu ei ole nopeuttanut laskutuslupaprosessia?
Oletteko olleet tyytyväinen SmartCollect-työkalun käyttöön ja toimivuuteen?
Mitkä ovat mielestäsi käsin kirjaamisen suurimmat ongelma kohdat?
Miten tuntilappujen kulkua (palveluntoimittaja  työn valvoja  laskutusluvan
tekijä) voisi parantaa? Missä olet havainnut hitautta?
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Liite 4. Haastattelukysymykset palveluntoimittajalle Nesteen
laskutuslupakäytännöstä

Kuinka monen Neste Oyj:n kaltaisen yrityksen kanssa (koko, teollisuusalalla) olette
tekemisissä? Nimetkää muutama suurempi yritys.
Millaisena olette kokeneet Neste Oyj:n laskutuslupakäytännön?
Onko muille yrityksillä, joille teette samankaltaisia hommia, samankaltaiset
käytännöt laskutuslupien suhteen? Jos eivät ole, mitkä ovat merkittävimmät erot
Neste Oyj:n käytäntöön verrattuna?
Ovatko laskutuslupakäytännöt helpompia, vai haastavampia muiden yritysten kuin
Neste Oyj:n kanssa?
Koetko laskutuslupakäytännön hyödyllisenä oman toimintanne kannalta?
Onko laskutuslupakäytäntö tuonut eteen yllättäviä haasteita omaan laskutukseenne?
Onko laskutuslupakäytäntö toiminut sujuvasti Neste Oyj:n kanssa? Jos ei, miten
toivoisit toiminnan parantuvan?
Yhteistyön alkaessa saitteko omasta mielestänne riittävän selvityksen
laskutuslupakäytännöstä Neste Öyj:llä?
Mikäli muilla asiakkailla on käytössään työnumeroita tai vastaavia, onko näitä
enemmän vai vähemmän verrattuna Nesteen työnumeromääriin joita te käytätte?
Onko Nesteen työnumeromäärä aiheuttanut haasteita esimerkiksi tuntilappujen
täyttämisessä?
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Liite 5. Haastattelu SmartCollect-työkalusta

Mitä varten työkalu kehitettiin ja mitä hyötyjä sillä yritettiin hakea? Mitkä olivat
tunnistetut tarpeet työkalun kehittämiselle?
Tuliko työkalun ratkaista joitakin laskutusluvan tekemiseen liittyviä ongelmia:
kirjausvirheet, tarvittavien tietojen jakaminen?
Toimitettiinko työkalu Nesteelle ajallaan, ja testattiinko sen käyttö onnistuneesti?
Miten työkalu on vastannut omiin odotuksiinne? Vastasiko se teidän
tarpeitanne/alussa luotuja tarpeita?
Miten SmartCollect on toiminut laskutuslupien tekemisessä sekä kirjausten
tekemisessä?
Muuttuivatko tarpeet työkalua kehitettäessä, tai tuliko uusia tarpeita esille?
Vastattiinko näihin?
Mitä mieltä olitte palvelun toimittajasta sekä yhteistyöstä heidän kanssaan? Miten
mielestänne työkalun kehittäminen sujui? Keitä työkalun kehittämisessä oli mukana?
Mitkä syyt ovat johtaneet työkalun haasteisiin?

