
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myyntilaskutusprosessin kehittäminen case-
yrityksessä 

Rydenfelt, Sonja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Leppävaara



 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Leppävaara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myyntilaskutusprosessin kehittäminen case-yrityksessä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Rydenfelt Sonja 
    Liiketalous 
    Opinnäytetyö 
    Toukokuu, 2015 



 

Laurea-ammattikorkeakoulu   Tiivistelmä  
Laurea Leppävaara  
Liiketalouden koulutusohjelma 
 
 
 
 
Rydenfelt, Sonja  
 
Myyntilaskutusprosessin kehittäminen case-yrityksessä 
 

Vuosi  2015    Sivumäärä  52                       

 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen myyntilaskutuksen prosessia. Yrityksen 
laajentuneen liiketoiminnan myötä myyntilaskutus on sitonut kasvavassa määrin hallinnon 
resursseja. Muutoksen vaikutukset ovat olleet havaittavissa muun muassa myyntilaskutuksen 
kiertonopeuden yleisenä hidastumisena. Työn keskeisenä tarkoituksena oli löytää ja esittää 
kehittämisideoita yrityksen myyntilaskutuksen tehostamiseksi. 
 
Kehittämistyön tietoperustassa käsiteltiin taloushallinnon toimintoja, laskutuksen 
sähköistymistä ja myyntilaskutuksen kokonaisprosessia. Luvuissa tuotiin esille sähköisten 
vaiheiden hyödyt taloushallinnossa ja myyntilaskutuksessa. Teoriaosuuden tarkoituksena oli 
sekä tukea että pohjustaa kehittämisehdotuksia.  
 
Työn tutkimustehtävänä oli selvittää, miten kohdeyrityksen myyntilaskutusta tulisi kehittää 
työn manuaalisten vaiheiden ja laskutusajan vähentämiseksi. Tutkimus toteutettiin 
laadullisena tutkimuksena, jonka lähestymistavaksi valikoitui tapaustutkimus. 
Tutkimusaineiston keräämiseen taas käytettiin teemahaastatteluja ja niiden tukena 
osallistuvaa havainnointia. Menetelmien tarkoituksena oli löytää laskutuksen heikkoudet sekä 
mahdollisuudet kehittämisideoiden hahmottamiseksi. Lisäksi aineiston analysointiin käytettiin 
teemoittelua. 
 
Tuloksista kävi ilmi, että prosessissa on yksittäisiä tekijöitä, joilla on vaikutus 
myyntilaskutuksen tehokkuuteen. Kehittämiskohteita löytyy prosessin alku- sekä 
lopputekijöistä. Tuloksien perusteella tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousi 
laskutusjärjestelmän korvaaminen, myyntilaskutuksen ohjeistuksien täydentäminen ja 
päivittäminen sekä arkistoinnin järjesteleminen. Tämän lisäksi viestinnän parantaminen ja 
myyntilaskutuksen johdonmukainen jakaminen vaikuttaisivat laskutuksen kehitykseen 
myönteisesti.  
 
Tietoperustan ja tulosten perusteella muodostettiin kehittämisehdotukset myyntilaskutuksen 
edistämiseksi. Kyseiset kehittämisideat edustavat ratkaisuja suurimpien ongelmakohtien 
muuttamiseksi. Kehittämisideoiden tarkoituksena on kannustaa yritystä sähköisempään 
suuntaan laskutuksessa ottaen kuitenkin huomioon ulkoisten tekijöiden rajoitteet ja 
vaatimukset.  
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The objective of the thesis project was to develop the invoicing process in the target compa-
ny. The invoicing of the company has committed an increasing amount of the administration’s 
resources due to the expanding business operations. The effects of this expansion have been 
recognized as decelerating the speed of invoicing rotation in general. The key purpose of this 
thesis was to discover and propose development ideas in order to improve the company’s in-
voicing.  
 
The knowledge base of the development work dealt with financial operations, electronic in-
voicing and the overall process of invoicing. The chapters disclosed the benefits of electronic 
phases in financial management and invoicing. The aim of the theoretical section was to both 
support and form a base for the development proposals.  
 
The research task was to investigate how the target company’s invoicing should be developed 
in order to reduce manual phases and the length of the invoicing period. The research was 
conducted as a qualitative study and the research topic was approached through a case study. 
In addition to theme interviews, participant observations were the methods chosen to gather 
the research data. The purpose of the methods was to find weaknesses as well as opportuni-
ties in invoicing to outline the development ideas. In addition, thematic analysis was used to 
analyze the data. 
 
According to the research findings, there are individual factors in the process which have an 
impact on the efficiency of invoicing. The areas of development can be found at the begin-
ning as well as at the end of the process. Based on the results, the most important develop-
ment areas are replacing the invoicing system, supplementing and updating the instructions 
for invoicing as well as organizing the filing. In addition, improving the communication and 
consistent allocation of the invoicing could have a positive impact on the development of in-
voicing.  
 
The development proposals were formulated on the basis of the knowledge base and the find-
ings in order to promote sales invoicing. These development ideas represent solutions to im-
prove the major problem areas. The intention of the development ideas is to encourage the 
company to move in the direction of electronic invoicing while taking into account the con-
straints and requirements of external factors. 
 
 
 
 
 
 
 
Key words electronic accounting, sales invoicing, electronic invoicing, development 
 
 
 
 



 

Sisällys 

 

1 Johdanto ............................................................................................. 6 

2 Kohdeyrityksen esittely ........................................................................... 8 

3 Laskutus osana taloushallintoa ja sähköisyyttä ............................................... 9 

3.1 Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi ...................................................... 9 

3.2 Taloushallinnon prosessit ............................................................... 11 

3.3 Sähköinen ja digitaalinen taloushallinto ............................................. 13 

3.3.1 Yritysten hyötyminen sähköistyneestä taloushallinnosta ................. 14 

3.3.2 Sähköisen taloushallinnon tulevaisuus Suomessa ........................... 15 

3.4 Sähköisyys laskutuksessa ................................................................ 16 

3.4.1 Verkkolaskutus .................................................................... 17 

3.4.2 Sähköisen laskutuksen hyödyt .................................................. 18 

4 Myyntilaskutus .................................................................................... 19 

4.1 Lainsäädäntö osana myyntilaskutusta ................................................ 20 

4.2 Myyntireskontra ja maksujen perintä................................................. 21 

4.3 Sähköinen arkistointi .................................................................... 23 

4.4 Kohdeyrityksen myyntilaskutusprosessi .............................................. 24 

5 Tutkimus ........................................................................................... 26 

5.1 Tutkimusmenetelmät .................................................................... 27 

5.2 Tutkimuksen toteutus ................................................................... 29 

5.3 Tutkimuksen tulokset .................................................................... 30 

5.3.1 Nykyhetken myyntilaskutus ..................................................... 31 

5.3.2 Heikkoudet ja haasteet ......................................................... 32 

5.3.3 Kehittämisehdotukset ja -suunnitelmat ...................................... 34 

6 Päätelmät ......................................................................................... 36 

7 Kehittämisehdotukset kohdeyritykselle ...................................................... 38 

7.1 Järjestelmän vaihtaminen .............................................................. 38 

7.2 Ohjeistuksien päivittäminen ........................................................... 39 

7.3 Sisäisen viestinnän parantaminen ..................................................... 39 

7.4 Myyntilaskutuksen jakaminen .......................................................... 41 

7.5 Arkistoinnin järjesteleminen ........................................................... 41 

8 Kehittämistyön arviointi ........................................................................ 42 

Lähteet .................................................................................................... 44 

Kuviot ...................................................................................................... 49 

Liitteet ..................................................................................................... 50 

 



 

1 Johdanto

 

Toimivalla myyntilaskutuksella voidaan tehostaa yrityksen kassanhallintaa ja tällä tavalla 

ylläpitää liiketoiminnan jatkuvuutta. Yrityksille kassavirran hallinta korostuu, kun 

liiketoiminta kasvaa voimakkaasti tai yritys tekee suuria investointeja. Juuri silloin 

käyttöpääoman tarve on suurin. Myyntilaskutuksella ja -reskontralla varmistetaan, että yritys 

vastaanottaa myyntiensä saatavat sovitussa aikataulussa ja pystyy kattamaan kaikki 

lyhytaikaiset sekä pitkäaikaiset velkansa. Laskutuksen sähköistyminen onkin mahdollistanut 

myyntilaskutuksen kokonaisprosessin nopeutumisen manuaalisten vaiheiden vähentyessä. 

Samalla laskujen sähköinen vastaanottaminen on tasaisesti yleistynyt sekä kuluttajien että 

yritysten laskuttamisessa viimeisten vuosien aikana. (Karjalainen 2013, 63; Passila 2009, 185; 

Posti 2014.) 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimiva yksityinen 

palveluntuottaja. Toimeksiantajayrityksen myyntilaskutus on lisääntynyt yrityksen 

liiketoiminnan laajentumisen myötä. Laskutuksen henkilöstömäärä ei ole kuitenkaan kasvanut 

samassa suhteessa, minkä vuoksi työntekijöiden laskutukseen käyttämä aika on kasvanut 

viimeisen puolen vuoden aikana. Lopputuloksena myyntilaskujen kiertoaika on pidentynyt 

laskujen lähtiessä asiakkaille suunniteltua aikataulua myöhemmin. Tästä syystä laskutusta 

tehostavia mahdollisuuksia on käsitelty yhdessä laskutushenkilökunnan ja johdon kanssa. 

Keskustelun seurauksena kohdeyrityksen laskutuksessa on tehty joitakin toiminnallisia 

muutoksia. 

 

Idea opinnäytetyön aiheeseen syntyi aloitettuani työskentelyn yrityksessä. Myyntilaskutus on 

keskeisessä osassa työnkuvaani, minkä vuoksi oli myös luonnollista valita aihepiiri koskien 

yrityksen kasvavaa laskutusmäärää. Lopullinen aihe muodostui havainnoidessani prosessin 

kokonaisuutta ja mahdollisia kehityskohteita taloushallinnossa. Lisäksi kohdeyrityksessä ei ole 

tätä ennen tutkittu laskutusprosessin heikkouksia tai mahdollisuuksia. Näin ollen tutkimus on 

yritykselle ajankohtainen ja tarpeellinen, koska yritys haluaa löytää ratkaisuja 

myyntilaskutusta koskeviin haasteisiin.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa kehitysideoita myyntilaskutuksen tehostamiseksi 

kohdeyrityksessä. Opinnäytetyön tuloksena esitetään laskutusta parantavia ehdotuksia 

tutkimuksesta saadun informaation sekä työn teoriaosuuden perusteella. Keskeisenä 

tavoitteena on parantaa myyntilaskutusprosessia työntekijöiden ajankäytön näkökulmasta. 

Toisin sanoen työntekijöiden laskutuksen eri vaiheisiin käyttämää aikaa halutaan vähentää. 

Tarkoituksena on, että yritys käyttöönottaa ehdotukset mahdollisimman nopeasti 

kehitysehdotusten esittämisen jälkeen.  
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Työn tutkimustehtävänä on selvittää, miten kohdeyrityksen myyntilaskutusta tulisi kehittää, 

jotta manuaalinen työ ja laskutukseen käytetty aika vähenevät. Tutkimuksella selvitetään 

yrityksen tämänhetkisen myyntilaskutusprosessin tilanne, heikkoudet sekä vahvuudet, joiden 

pohjalta esitetään kehittämistä tarvitsevat kohteet ja ehdotukset laskutustyön 

tehostamiseksi. Tutkimustehtävän taustalla on myös lisätiedon tarve tutkittavasta 

aihealueesta. Tutkimuksen taustalle on asetettu avustavia lisäkysymyksiä, jotka ovat: 

 

Mitä tulisi muuttaa, jotta kokonaisprosessia pystyttäisiin tehostamaan? 

Minkälaisia haasteita laskuttajat kohtaavat laskutuksessa? 

Mitkä ovat nykyistä laskutusta hidastavia tekijöitä? 

Minkälaisia haasteita tai esteitä kehitykselle on?  

 

Opinnäytetyön aihe on taas rajattu käsittelemään kohdeyrityksen keskeisintä 

myyntilaskutusta. Yrityksellä on käytössä kaksi eri laskutusjärjestelmää, joista toista 

käytetään muista palvelukonsepteista poikkeavaan laskutukseen. Näin ollen työ ei käsittele 

yrityksen suurimman ja käytössäolevan laskutusjärjestelmän ulkopuolista laskutusta. 

Tutkimuksen kohderyhmä on rajattu yrityksen laskutushenkilökuntaan, jonka avulla 

selvitetään laskutuksen nykyistä tilaa ja parannusta tarvitsevia toimintoja.  

 

Opinnäytetyön kokonaisuus rakentuu kahdeksasta pääluvusta, joista johdannon jälkeinen luku 

käsittelee kohdeyrityksen taustaa ja myyntilaskutuksen toiminnan perustaa. Tämän jälkeen 

perehdytetään työn teorian viitekehykseen. Luvussa kolme käsitellään laskutusta 

taloushallinnon osana. Luku koostuu laskentatoimesta, taloushallinnon prosesseista, 

sähköisestä ja digitaalisesta taloushallinnosta sekä sähköisestä laskutuksesta. Kappaleissa 

keskitytään taloushallinnon kokonaiskuvan hahmottamiseen ja sähköisen taloushallinnon 

mahdollisuuksiin. Lisäksi laskutuksen sähköisyyteen perehdytään verkkolaskutuksen kautta. 

Tätä lukua seuraa teorialuku, jossa käsitellään myyntilaskutuksen kokonaisprosessia sekä sen 

vaiheita ja lainsäädäntöä. Kyseisen teorialuvun viimeisessä alakappaleessa tarkastellaan 

opinnäytetyön toimeksiantajayrityksen nykyistä myyntilaskutusta. Kappaleissa tarkennetaan, 

kuinka prosessi perinteisesti etenee vaihe vaiheelta.  

 

Työn viides luku koostuu tutkimuksen teoriataustasta, toteutuksesta ja tutkimustuloksien 

esittelystä. Kokonaisuudessaan luvun kappaleissa käydään läpi menetelmien valintaa ja 

tutkimuksen etenemistä. Tuloksia taas käsitellään teemoihin jaetuissa alaluvuissa. Luvussa 

kuusi esitetään tutkimuksen tuloksista tehdyt johtopäätökset kehitettävistä toiminnoista. 

Tätä lukua seuraavat kehittämisehdotusten tarkemmat kuvaukset yritykselle.  

Viimeisessä luvussa pohditaan koko työn luotettavuutta ja pätevyyttä.  
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2 Kohdeyrityksen esittely 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajayritys toimii yksityisenä palveluntuottajana sosiaali-ja 

terveydenhuollonalalla. Osakeyhtiön päätoimipiste sijaitsee Helsingissä, jonne myös hallinnon 

tehtävät ovat kohdistettu. Tämän lisäksi yrityksellä on toimipisteitä Itä-, Pohjois- sekä Länsi-

Suomessa. Kuitenkin tällä hetkellä merkittävä osuus yrityksen liikevaihdosta koostuu 

pääkaupunkiseudulla tuotetuista palveluista.  

 

Yrityksen historia ulottuu 2000-luvun vaihteeseen, jolloin asiakkaan kotona tuotettavat 

palvelut olivat yrityksen liiketoiminnan perusta. Ennen 2010-luvun vaihdetta yritys laajensi 

toimintaansa muun muassa fysioterapiapalveluihin. Tänä päivänä yritys tarjoaa palveluita 

sekä yksityisille henkilöille että suuremmille organisaatioille, kuten kaupungeille. Palvelut 

edelleen perustuvat pääosin kotihoidollisiin avustustehtäviin, mutta rinnalle on noussut myös 

kiinteässä toimipisteessä järjestettävää palveluasumista.  

 

Viime vuosien aikana yrityksen strategiana on ollut laajentaa palvelualuetta valtakunnalliselle 

tasolle. Henkilöstömäärältään yritys ylittää keskisuuren yrityksen määritelmän, sillä se 

työllistää kuukausitasolla noin 300 aktiivista työntekijää, joista kuitenkin suurin osa 

työskentelee osa-aikaisesti. Kasvun myötä kohdeyrityksen liikevaihto on kasvanut tasaisesti 

viimeisten vuosien aikana ja vuoden 2014 liikevaihto oli noin kuusi miljoonaa euroa. 

Viimeaikaisten laajentumisten seurauksena liikevaihdon odotetaan kasvavan puolentoista 

miljoonan euron verran tämän tilikauden aikana. 

 

Kohdeyrityksen taloushallinnon osa-alueet ovat osittain ulkoistettu tili- sekä 

perintätoimistolle. Yrityksen hallinnon työryhmä on vastuussa muun muassa 

myyntilaskutuksesta sekä osa-aikaisten työntekijöiden palkanmaksusta. Tilitoimisto taas 

huolehtii osto- sekä myyntireskontrasta, muusta palkanmaksusta ja laskujen 

maksumuistutuksista. Laskujen perintä on puolestaan ulkopuolisen perintätoimiston toiminnan 

aluetta. Toimitusjohtajan lisäksi taloushallinnon tehtävien parissa työskentelee kolmesta 

neljään työntekijää, joiden vastuulla on myös taloushallinnosta poikkeavia vastuutehtäviä, 

kuten palvelutilausten käsittelyä, työvuorosuunnittelua ja markkinointia. 

 

Tässä opinnäytetyössä pyritään löytämään yrityksen myyntilaskutusprosessia kehittäviä 

ratkaisuja kartoittamalla nykyistä prosessia ja perehtymällä ilmiön keskeiseen teoriaan sekä 

aihepiiriä käsitteleviin tutkimuksiin. Taloushallinnon kokonaisuudella on yrityksen 

laskutuksessa merkittävä rooli, minkä vuoksi sen teoriaperustaa käsitellään tarkemmin 

seuraavassa luvussa.  
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3 Laskutus osana taloushallintoa ja sähköisyyttä  

 

Taloushallinnon päätehtävänä on tukea omalla toiminnallaan yrityksen johtoa. Toisin sanoen 

taloushallinnon tarkoituksena on tuottaa taloudellisia raportteja yrityksen johdon 

hyödynnettäväksi. Taloushallinnon tehtävät ovatkin usein kiinteästi yhdistetty 

laskentatoimeen, vaikka nykyisin taloushallinnon toiminnot sisältävät perinteisestä 

laskentatoimesta poikkeavia tehtäviä. Laskentatoimen lisäksi taloushallinto osallistuu 

liiketoiminnan johtamiseen ja valvontaan tuoden taloudellisia näkökulmia päätöksenteon 

tueksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 13.) 

 

Airolan (2014) mukaan taloushallinnon tehtävien automatisoinnin myötä taloushallinnon 

ammattilaisten työnkuva on muuttunut ja manuaalinen työ vähentynyt. Tästä huolimatta 

taloushallinnon ammattilaisten työnkuva sisältää edelleen lukujen tulkintaa sekä 

johtopäätösten muodostamista lukujen perusteella. Näiden tehtävien lisäksi mukaan on tullut 

automaation ohjaaminen. Myös taloushallinnon työntekijöiden rooli yrityksen taloudellisina 

konsultteina on entistä suurempi. 

 

Näin ollen taloushallinto todellisuudessa käsittää laskentatoimea laajemman kokonaisuuden. 

(Lahti & Salminen 2014, 14). Toisaalta laskentatoimen osuutta taloushallinnossa ei tulisi 

vähätellä nykypäivänä. Tämän vuoksi sen jakautumista sisäiseen ja ulkoiseen laskentatoimeen 

käsitellään tässä opinnäytetyössä omassa alaluvussaan. Kyseistä lukua seuraa prosessien ja 

digitaalisuuden kokonaisuudet taloushallinnossa, mistä edetään laskutuksen sähköisyyteen.  

 

3.1 Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi 

 

Taloushallinnon laskentatoimella voidaan kuvata yrityksen toimintaa kaikkien sidosryhmien 

hyödynnettäväksi. Se on eräänlainen informaation lähde, josta eri sidosryhmien jäsenet 

hakevat tarvitsemansa taloudelliset tiedot. Laskentatoimi onkin jaettavissa kahteen eri osa-

alueeseen sen käyttäjien mukaan. Näiden kahden osa-alueen tuottamat tiedot on suunniteltu 

toisistaan eroaviin tarkoituksiin, minkä vuoksi niistä käytetään nimityksiä sisäinen ja ulkoinen 

laskentatoimi. Ulkoinen laskentatoimi tunnetaan myös nimellä yleinen laskentatoimi, kun taas 

sisäistä voidaan nimittää johdon laskentatoimeksi. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & 

Niskanen 2012, 9; Lahti & Salminen 2008, 14.) 

 

 Nimellä ulkoinen laskentatoimi viitataan sen tarkoitukseen tuottaa taloudellista tietoa 

pääasiallisesti yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille (Lahti & Salminen 2008, 14). Ulkoisia 

sidosryhmiä ovat esimerkiksi yritykseen sijoittavat henkilöt, lainanantajat, kuten pankit sekä 

yrityksen asiakkaat. Jokaisen tilikauden lopussa ulkoisen laskentatoimen tehtävänä on tuottaa 

yritykselle tilinpäätös, joka sisältää laskelmat rahoituksesta, tuloksesta ja taseesta (Tomperi 



 10 

2013, 10). Ulkoisen laskentatoimen raportointia kuten veroilmoitusten laatimista ohjaa 

lainsäädäntö, joka määrää tuotetun tiedon merkitsemisestä. Erityisesti kirjanpitolailla 

säädellään yrityksen kirjanpidon merkintöjä ja tilinpäätöksessä ilmoitettavia tietoja. Yleisen 

laskentatoimen merkittävimpänä tietojärjestelmänä toimii kirjanpitojärjestelmä, joka 

sisältää olennaisen tiedon yrityksen taloudellisesta toiminnasta. Yrityksen käyttämää 

kirjanpitojärjestelmää nähdään usein myös yrityksen rahaprosessin kuvauksena, joka käsittää 

yrityksen liiketoiminnasta syntyvät rahavirrat. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 13; Jormakka ym. 

2012, 10.)  

 

Sisäinen eli johdon laskentatoimi tuottaa tietoa yrityksen omaksi hyödyksi. IMA:n (Institute of 

Management Accountants) määritelmän mukaan päätöksentekoon osallistuminen kuuluu osaksi 

laskentatoimen ydintä. Sisäinen laskentatoimi otetaan huomioon esimerkiksi strategisissa 

päätöksissä ja sen toteutuksessa. Se poikkeaa ulkoisesta laskentatoimesta sen merkityksen 

lisäksi myös lainsäädännön osalta, koska sisäistä laskentatoimea eivät ohjaa lailliset 

velvoitteet. Vapaaehtoisuudesta huolimatta johdon laskentatoimi on päätöksenteossa tärkeä 

tekijä, sillä yritystä koskevissa päätöksissä tulee huomioida myös taloudelliset laskelmat. 

(Jormakka ym. 2012, 10–13; Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011, 10.) 

 

Päätöksenteon tuen lisäksi johdon laskentatoimi voidaan nähdä osana organisaation 

määrittelemiä toimintoja. Sisäinen laskentatoimi käsittää raportoinnin ja tulosten 

analysoinnin lisäksi taloudellisen neuvonnanannon, joka on johdon laskentatoimen yksi 

tärkeimmistä tehtävistä. (Suomala ym. 2011, 11.) 

 

Johdon laskentatoimen toiminnan alueelle kuuluvat johdolle tehtävät kustannuslaskelmat, 

kannattavuuslaskelmat, budjetointi- ja investointilaskelmat. Kustannuslaskenta kattaa 

tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun sekä asiakaskannattavuuden. Sisäiset laskelmat taas 

eivät käsittele vain toteutuneita lukuja, vaan tavoite- ja tarkkailulaskelmilla tavoitellaan 

realistisia ennusteita tulevaisuuden rahavirroista. Tarkkailulaskelmien avulla yrityksen johto 

seuraa tavoitteiden toteutumista. Lisäksi vaihtoehtolaskelmilla arvioidaan ja vertaillaan eri 

investointien tuottavuutta pitkällä tähtäimellä. Yhdistelemällä eri laskelmia yrityksen johto 

pystyy muodostamaan kokonaiskuvan suunnitelmien kannattavuudesta. Esimerkiksi 

suunniteltua budjettia on suotavaa seurata ja vertailla toteutuneeseen tuloslaskelmaan. 

(Jormakka ym. 2012, 11; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 14.) 

 

Taloushallinto voidaan jakaa sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen lisäksi pienempiin 

prosesseihin. Taloushallinnon jakaminen prosesseihin yksinkertaistaa ja helpottaa osa-

alueiden ymmärtämistä ja kokonaisuuden hahmottamista. (Lahti & Salminen 2008, 14–15.) 

Seuraavaksi selvennetään taloushallinnon prosessin määritelmään ja niiden kehittämistä. 
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3.2 Taloushallinnon prosessit 

 

Ennen kuin voidaan käsitellä taloushallinnon prosesseja, tulee ensin ymmärtää, mitä käsite 

prosessi tarkoittaa. Prosessi nähdään usein muutoksena tai kehityksenä aikaisemmasta. 

Yritysten liiketoiminnassa prosessi voidaan määritellä sarjana toisiinsa yhdistyviä toimintoja, 

jotka muodostavat toimintaketjun. Tähän liiketoimintaprosessiin vaaditaan resursseja, kuten 

asiakkaita ja toimittajia, jotta syötteet voidaan muuntaa tuotteiksi. Toimintaprosessi on taas 

samankaltainen ketju kuin liiketoimintaprosessi. Se nähdään järjestelmällisenä prosessina, 

jonka lopputuloksena ovat toiminnan tulokset. Näin ollen prosessi muodostuu neljästä 

tekijästä eli toiminnasta, resurssista, tuotoksesta ja suorituskyvystä. (Kiiskinen, Linkoaho & 

Santala, 2002, 28; Laamanen 2003, 19.) 

 

Prosessit koostuvat ydin- sekä tukiprosesseista. Ydinprosessien päämääränä on ulkoisten 

tekijöiden eli asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen. Muun muassa markkinointi ja tuotanto 

voivat olla yrityksen ydinprosesseja. Tukiprosessit nimensä mukaisesti tukevat ydinprosesseja. 

Niiden tarkoituksena on palvella sisäisiä toimijoita, kuten työntekijöitä. Esimerkiksi 

taloushallinto lasketaan yhdeksi liiketoiminnan tukiprosessiksi. (Kiiskinen ym., 2002, 28–29.) 

Taloushallinto tukiprosessina 

 

Tavallisesti taloushallinto nähdään yrityksen tukiprosessina, mutta se voidaan ymmärtää myös 

yrityksen liiketoiminnan prosessina. Taloushallinnon prosessissa kokonaisuus muodostuu 

pääkirjanpidon ympärille. Pääkirjanpito taas koostuu useista eri esiprosesseista, kuten osto- 

ja myyntireskontrasta sekä rahaliikennejärjestelmästä ja palkkakirjanpidosta (kuvio 1). 

Taloushallintoon kuuluu myös raportointi ja arkistointi. Raportointiprosessi sisältää raporttien 

muodostamisen muiden prosessien tiedoista. Lisäksi siihen kuuluu raporttien jakaminen muun 

muassa yrityksen johdolle. Arkistointiprosessi taas yhdistää kaikkia pääkirjanpidon prosesseja. 

(Lahti & Salminen 2014, 16–19.) 

 

Laskutuksessa kuten osto-, myynti- ja kululaskuprosesseissa laskutus etenee määrätyssä 

järjestyksessä, jolloin osaprosessit ovat selkeästi eroteltavissa toisistaan. Näistä prosesseista 

myyntilaskutusta käsitellään tarkemmin luvussa neljä.  
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Kuvio 1: Taloushallinnon prosessit 

(Lahti & Salminen 2014, 19) 

 

Yrityksen keskeisiä prosesseja eli ydinprosesseja voidaan myös uudistaa tai suunnitella 

kokonaan uudelleen paremman prosessimallin luomiseksi. Yrityksen tuloksellisuutta voidaan 

kehittää siirtymällä uusiin toimintatapoihin tai käyttöönottamalla yksittäinen prosessi 

(Martinsuo & Blomqvist 2010, 6). Muutos voi olla suurikin, koska ydinprosessit ovat yrityksen 

keskeisiä toimintoja, joiden kehittämisen tulisi perustua yrityksen yleiseen visioon ja 

strategiaan. Prosessien kehittäminen vaikuttaa myös prosessien johtamiseen, jos ydin- ja 

tukiprosesseja päädytään muuttamaan voimakkaasti. Prosessien johtaminen ja 

uudelleensuunnittelu keskittyvät erityisesti asiakasrajapinnan prosesseihin. (Kiiskinen ym., 

2002, 25, 30 & 38.)  

 

Prosessien kehitysprojektin vaiheet voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen, joista ensimmäinen 

on yrityksen johdon odotusten kartoittaminen ja heidän hyväksynnän saaminen projektin 

toteuttamiselle. Toisena vaiheena on prosessin tämänhetkisen tilanteen määrittäminen. Muun 

muassa muutosvastarinnan mahdollisuus voidaan ottaa huomioon tässä vaiheessa. Seuraavaksi 

tarkennetaan muutostavoitteita sekä saavutettavaa visiota. Myös eri muutosmahdollisuudet 

määritellään tässä vaiheessa. Neljännessä vaiheessa määritellään toteutettava toimintamalli, 

jonka jälkeen edetään viimeiseen vaiheeseen eli muutosten konkreettiseen toteuttamiseen. 

(Kiiskinen ym., 2002, 37–39.) 
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Valtionkonttorin kehittämishanke Kieku on yksi esimerkki taloushallinnon prosessien 

kehitysprojektista. Valtionhallinnon päämääränä on yhdenmukaistaa tämänhetkisiä 

toimintatapoja, prosesseja ja työvälineitä. Kieku-hanke on osa laajempaa kehitysprojektia, 

jonka lopullisena tavoitteena on määritellä valtionhallinnolle yhteiset taloushallinnon 

prosessit. (Valtionkonttori 2014.) 

 

3.3 Sähköinen ja digitaalinen taloushallinto 

 

Nykypäivänä myös pk-yritysten taloushallinnon prosesseja pyritään tehostamaan 

kustannussäästöjen toivossa (Kurki ym. 2011, 18). Näitä säästöjä voidaan tavoitella 

taloushallinnon sähköistymisen kautta. Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan 

taloushallinnon toimintojen automatisointia sähköisten tietojärjestelmien avulla. Nämä 

tietojärjestelmät koostuvat toisiaan tukevista osista, jotka yhdessä tuottavat erilaisia 

raportteja sekä taloushallinnon dokumentteja. (Lahti & Salminen. 2008, 14.) Sähköisen 

taloushallinnon keskeisenä ominaisuutena on verkkolaskutus, jonka avulla yrityksen 

kassanhallintaa ja käyttöpääomavirtaa on mahdollista parantaa (Yrittäjät 2014). 

 

Sähköisyyden hyödyntäminen taloushallinnon toiminnoissa vaikuttaa myös yrityksen kaikkien 

muiden toimintojen järjestämiseen ja johtamiseen. Toimintojen sähköistymisestä hyötyy 

parhaiten, jos kaikki taloushallinnolliset toiminnot ovat automatisoituja ja järjestelmät 

integroituja keskenään. Laskutusjärjestelmän tulee muun muassa automaattisesti tunnistaa 

uusi maksusuoritus ja välittää tieto suorituksesta yrityksen myyntireskontran järjestelmään. 

Tämän lisäksi sähköinen taloushallinto mahdollistaa laskujen hyväksymisen sähköisesti ja 

viranomaisille lähetettävien tietojen välittämisen sähköisessä muodossa. Myös 

kirjanpitoprosessia voidaan nopeuttaa manuaalisten vaiheiden vähentyessä. (Yrittäjät 2014.) 

 

Digitaaliselle taloushallinnolle on ollut vaikeaa löytää pysyvää määritelmää, sillä 

taloushallinnon nopeassa kehityksessä myös määritelmät ovat muuttaneet muotoaan. 1990-

luvulla puhuttiin paperittomasta kirjanpidosta, kun taas 2000-luvulla siirryttiin sähköinen 

kirjanpito -termin käyttöön. Paperiton kirjanpito poikkeaa kuitenkin digitaalisesta 

taloushallinnosta, koska digitaalisessa prosessissa tehottomat käytännöt ovat kokonaan 

poistettu ja idea kokonaisvaltaisesta automaatiosta on viety jo paperitonta ajatusta 

pidemmälle. (Lahti & Salminen 2014, 27.) 

 

Lahti ja Salminen (2014, 24) ovat määritelleet digitaalisen taloushallinnon tietovirtojen ja eri 

käsittelyvaiheiden kokonaisvaltaiseksi automatisoinniksi, jossa myös käsittely tapahtuu 

digitaalisesti. Näin ollen digitaalisen taloushallinnon prosesseissa ei tulisi käsitellä tietoa 

paperisessa muodossa, vaan kaikkien tapahtumien tulisi olla mahdollisimman automaattisia. 

Tämä tarkoittaa, että myös ulkoisen laskentatoimen sidosryhmien, kuten viranomaisten ja 
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asiakkaiden tietovirran tulee tapahtua digitaalisesti. Tämän lisäksi tarpeettomat työvaiheet 

tulisi poistaa kokonaan, jotta taloushallinto pysyisi mahdollisimman yksinkertaisena. 

Arkistoinnin sähköisyydellä on myös suuri rooli digitaalisen taloushallinnon kokonaisuudessa. 

(Lahti & Salminen 2014, 25–26.) 

 

Kaiken kaikkiaan sähköisen ja digitaalisen taloushallinnon erona on, että kaikki materiaali 

käsitellään sähköisesti digitaalisessa taloushallinnossa, kun taas sähköisessä taloushallinnossa 

asiakirjoja, kuten laskuja, saatetaan vastaanottaa paperisena, jolloin yrityksen tulee 

skannata asiakirjat sähköiseen muotoon. Näin ollen täysin digitaalisen taloushallinnon 

toteuttamiseen vaaditaan moderneja toimintatapoja kaikkien sidosryhmien kesken. (Lahti & 

Salminen 2014, 26.) 

 

3.3.1 Yritysten hyötyminen sähköistyneestä taloushallinnosta 

 

Taloushallinnon sähköistyminen tuo merkittäviä etuja yrityksen taloushallinnon näkökulmasta. 

Nämä hyödyt heijastuvat suoraan yrityksen muihin toimintoihin, kuten asiakaspalveluun. 

Monelle yritykselle varsinkin kustannussäästöt motivoivat siirtymään sähköiseen 

taloushallintoon. Yleisesti voidaan todeta, että taloushallinnon sähköisyys tuo osaprosesseihin 

tehokkuutta sekä nopeutta. Erään arvion mukaan digitaaliseen taloushallintoon siirtyminen 

tehostaa taloushallinnon toimia noin 30–50 prosentin verran. Erityisesti yrityksen johdolle 

prosessien nopeutuminen merkitsee mahdollisuutta reaaliaikaiseen raportointiin. Tällöin 

yritys pystyy nopeammin reagoimaan liiketoiminnan muutoksiin. (Lahti & Salminen 2014, 32–

33.) 

 

Sähköistämällä taloushallinnon prosesseja voidaan ratkaista erilaisia ajankäytön ongelmia. 

Automatisoinnin myötä samaa informaatiota ei tarvitse käsitellä useaan kertaa prosessin 

aikana, mikä säästää yritykselle arvokasta aikaa. Kun manuaaliset työvaiheet jäävät pois, 

voidaan resursseja siirtää muihin tarvittaviin tehtäviin, kuten toiminnan ohjaukseen tai 

asiakaspalveluun. Lisäksi taloushallinnon töitä on mahdollista tehdä mihin aikaan tahansa ja 

mistä paikasta tahansa, koska kaikkiin tarvittaviin tietoihin on pääsy Internet-yhteyden 

välityksellä. (Lahti & Salminen 2014, 32.) Yritykset voivat myös halutessaan ulkoistaa osan 

taloushallinnon toimistaan, jolloin yrityksen ja tilitoimiston työntekijät yhteistyönä 

ylläpitävät toimivaa taloushallinnon kokonaisuutta. Edellä mainittu taloushallinnon 

ulkoistaminen on yleistä erityisesti pk-yritysten keskuudessa. Sähköisellä järjestelmällä 

yhteistyöstä voidaan tehdä vaivattomampaan, kun kaikki tarvittava tieto löytyy samasta 

järjestelmästä, jota molemmat osapuolet käyttävät. (Helanto, Kaisaniemi, Koskinen, Kuntola 

& Siivola 2013, 32.)  
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Automatisoinnin avulla osa inhimillisistä virheistä on vältettävissä, kun järjestelmät tekevät 

työtehtävät, jotka aikaisemmin tehtiin manuaalisesti henkilötyövoimalla. Tällöin 

työntekijöiden vastuulle jäävät muut tehtävät, joiden automatisointi ei ole vielä mahdollista. 

Sähköinen käsittely ei myöskään aiheuta päällekkäisiä työvaiheita tai saman työn toistamista 

(Helanto ym. 2013, 14). Samalla taloushallinnon toiminnan laatu paranee, kun pystytään 

vähentämään manuaalisen työn aiheuttamia virheitä. (Lahti & Salminen 2014, 33.)  

 

Digitaalisella taloushallinnolla yritykset ottavat vastuuta myös ympäristöstään, koska 

paperiseen taloushallintoon verrattuna automatisoidut toiminnot säästävät kustannusten 

lisäksi myös luontoa. Paperinen taloushallinto rasittaa ympäristöä muun muassa paperin 

kulutuksen, postituskuljetusten, tulostimien ja arkistointitilojen sähkön kulutuksen osalta. 

Lahden ja Salmisen (2008, 29) mukaan vähentämällä paperin ja sen kuljetuksen käyttöä 

voidaan tehdä sekä kustannus- että ympäristösäästöjä. Tätä päätelmää tukee Finanssialan 

Keskusliiton (2010b) teettämä tutkimus verkkolaskujen ympäristöystävällisyydestä. 

Tutkimuksen mukaan verkkolaskutus on noin neljä kertaa ympäristöystävällisempää kuin 

paperilaskutus. Suurimmat verkkolaskutuksen ympäristösäästöt tehdään työn tehostamisella 

eli vähentämällä tehtävään käytettyä aikaa. Sähköisen myyntilaskutuksen hyötyjä käsitellään 

enemmän neljännen luvun alaluvussa kaksi.  

 

3.3.2 Sähköisen taloushallinnon tulevaisuus Suomessa 

 

Ahvenniemen (2014) tekemän ennusteen mukaan taloushallinto on vuosikymmenen päästä 

laadukkaampaa sekä tehokkaampaa kuin mitä se on tällä hetkellä. Samanaikaisesti 

asiakkaiden vaatimukset korkealaatuisesta ja avoimesta palvelusta korostuvat. Ennusteen 

mukaan tulevaisuuden yritykset tulevat keskittymään talouden suunnitteluun entistä 

enemmän, jolloin myös taloushallinnon taitajien vuorovaikutus asiakkaiden kanssa tulee mitä 

todennäköisemmin lisääntymään. 

 

Tänä päivänä taloushallinnon kehitys on edennyt automaation suhteen pidemmälle. 

Tietovirtojen digitalisoinnista ollaan siirtymässä talousprosessien ja raporttien digitalisointiin. 

Automatisoinnin seurauksena manuaaliset tehtävät vähenevät entisestään, jolloin muut osa-

alueet kuten talouden suunnittelu korostuu. Järjestelmien kehittymisen seurauksena osa 

toiminnoista, jotka ennen vaativat henkilöresursseja, siirtyvät vähitellen automaattisiksi. 

Näin ollen taloushallinnon ammattilaisten tehtävien odotetaan vähenevän keinoälyn 

muuttaessa taloushallinnon rakennetta. (Lahti & Salminen 2014, 28.) 

 

Taloushallinnon toiminnoista erityisesti laskutuksen kehityksen suuntaa on tutkittu Suomessa. 

Peräkkäisinä vuosina kerätyn yrityrahoituskyselyn mukaan verkkolaskutus on selkeästi 

yleistynyt sekä suurissa että keskisuurissa yrityksissä. Suurista yrityksistä noin kolme neljästä 
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on ottanut verkkolaskutuksen käyttöön laskutuksessa. Näin ollen vain vähemmistö suurista 

yrityksistä ei ole ottanut käyttöön verkkolaskutusta. Kaiken lisäksi näistä 60 prosenttia 

ilmoitti suunnittelevansa sen käyttöönottoa vuoden 2014 aikana. Tämän kyselyn perusteella 

voitaneen todeta, että kasvu on todennäköistä myös tulevaisuudessa. (Suomen pankki 2013.) 

 

Kaikkien näiden ennusteiden mukaan taloushallinnon tulevaisuus liitetään vahvasti 

digitaalisuuden kehitykseen. Ennen kaikkea asiantuntijat näkevät taloushallinnon 

tulevaisuuden positiisena mahdollisuutena kehittyä. Historiasta päätellen myös termi 

”digitaalinen taloushallinto” tulee siirtymään historiaan teknologian lyödessä itsensä läpi 

tulevaisuuden taloushallintona. Seuraavassa luvussa perehdytään sähköisen laskutuksen 

nykyhetkeen sekä käsitellään verkkolaskutuksen ominaisuuksia ja etuja laskutuksessa.  

 

3.4 Sähköisyys laskutuksessa 

 

Taloushallinnon muiden osa-alueiden kehitysmurroksessa erityisesti laskutusta on tehostettu 

nykyaikaisella teknologialla. Suomessa siirtyminen sähköiseen laskutukseen alkoi 2000-luvun 

vaihteessa, jolloin Suomen valtion strategiana oli muuttaa julkisen sektorin laskutus kokonaan 

sähköiseksi muutaman vuoden sisällä. Tällöin Suomea mainostettiin kansallisessa mediassa 

sähköisen laskutuksen edelläkävijänä. (Tekniikkatalous 2003; Turun Sanomat 2004.) Tästä 

huolimatta täysin sähköiseen laskutukseen siirtyminen on ollut suunniteltua hitaampaa 

etenkin kuluttajalaskujen osalta. Lahden ja Salmisen (2008, 24) mukaan hitaaseen 

muutokseen ovat erityisesti vaikuttaneet oikeanlaisten taloushallintojärjestelmien vaikea 

löytäminen, ihmisten vastahakoisuus sekä heidän odotettua hitaampi oppiminen.  

 

Useat yritykset ovat reagoineet tähän eri tavalla. Toiset ovat kannustaneet kuluttajia 

siirtymään sähköiseen laskutukseen lisäämällä paperiseen laskuun lisämaksun kulujen 

kattamiseksi. Toiset taas tarjoavat verkkolaskua ainoa kuluttajille tarjolla olevana 

laskutusmuotona. Itella Informationin tutkimuksen mukaan nämä tekijät ovat vaikuttaneet 

eniten kuluttajien päätökseen sähköiseen laskuun siirtymisessä. Muita päätökseen vaikuttavia 

tekijöitä ovat olleet pankkien tekemät tarjoukset. Osa vastaajista myös korosti sähköisyyden 

ympäristöystävällisyyttä sekä helppoutta. (Posti 2012.) 

 

Kaiken kaikkiaan sähköisen laskun käyttöönotto on ollut suosituinta ja nopeinta nuorten 

aikuisten eli 25–34-vuotiaiden keskuudessa (Posti 2012). Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 

ja Vanhustyön keskusliiton teettämän kyselyn mukaan yli 70-vuotiaiden ikäihmisten 

verkkopankin käyttäminen on ollut vähäistä verrattaessa muuhun Suomen väestöön. Saman 

tutkimuksen mukaan suoraveloituksen hyödyntäminen oli noussut vanhusten suosioon. 

(Ikäteknologia 2012.) Suoraveloituksesta kuitenkin luovuttiin SEPA-uudistuksen (Single Euro 

Payment Area) myötä vuoden 2014 alussa, minkä jälkeen samankaltainen suoramaksu on 
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korvannut suoraveloituksen verkkopankkimaksamisessa. Kyseisellä SEPA-siirtymällä pyrittiin 

yhtenäistämään Euroopan maiden tilinsiirtokäytöntöjä. (Finanssialan Keskusliitto 2013).  

 

3.4.1 Verkkolaskutus 

 

Finanssialan ja Elinkeinoelämän keskusliittojen (2014) kyselyn mukaan 70 prosenttia 

yrityksistä käsittelee laskunsa verkkolaskuna. Tutkimuksen mukaan verkkolaskutus on 

yleisempää suuremmissa yrityksissä ja erityisesti kaupanalalla vuoden 2014 kasvu on ollut 

nopeampaa kuin muilla aloilla. Tätä tutkimustulosta tukee myös EESPA:n (European E-

invoicing Service Provider Association) kolmannelle osapuolelle teettämä tutkimus, jonka 

mukaan heidän verkkolaskutustarjoajien jäsenyritykset käsittelivät yli 800 miljoonaa 

verkkolaskua vuonna 2013. Vuoden takaiseen kasvua oli vajaa 20 prosenttia. Laskuista suurin 

osa oli yritysten tai yritysten ja julkisen sektorin välisiä verkkolaskuja. (EESPA 2014.) 

 

Tutkimuksista voitaneen päätellä, että verkkolaskutuksen hyödyt paperilaskuun verrattaessa 

ovat tasaisesti nostaneet sen suosiota viime vuosien aikana. Useat yritykset pyytävät 

ostolaskunsa vain sähköisesti, minkä vuoksi siirtyminen paperisesta laskutuksesta on ollut 

välttämätöntä monelle yhteistyöyritykselle. Suomen valtio esimerkillisesti lopetti 

paperilaskujen vastaanottamisen jo vuoden 2010 alussa, jonka jälkeen useat Suomen 

kaupungit ja kunnat alkoivat vastaanottamaan ensisijaisesti vain verkkolaskuja (Kaleva 2009). 

Lisäksi Euroopan Unionin SEPA-hanke maksutapojen yhtenäistämisestä on automatisoinut ja 

kehittänyt SEPA-maiden laskutusprosessia. Edellä mainittujen suurten tahojen 

laskutuskäytäntöjen muutokset painostavat myös pk-yrityksiä toimimaan perässä. (Kurki, 

Lahtinen & Lindfors 2011, 16.) 

 

Lahden ja Salmisen (2008, 57) määritelmän mukaan verkkolasku sisältää kaikki paperilaskun 

tiedot, mutta se on paperin sijasta sähköisesti xml-muodossa lähetettävä lasku. Sähköisen 

laskun voi lähettää myös silloin, kun laskutettavalla ei ole mahdollisuutta vastaanottaa muita 

kuin paperilaskuja. Tällöin yrityksen yhteistyökumppani kuten pankki tai operaattori voi 

tarjota tulostuspalveluja, jolloin yrityksen ei tarvitse huolehtia laskun lähettämisestä 

paperisena. Myös muut sähköiset laskut kulkevat operaattoreiden tai pankkien kautta (kuvio 

2). (Tomperi 2013, 141.) 

 

 

 

Kuvio 2: Verkkolaskutus 
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(Tomperi 2013, 141) 

 

Normaalisti verkkolaskua ei ole tarpeellista tulostaa paperiseksi, vaan lasku on avattavissa 

tiedostomuotoon tietokoneelle. Tällä tavalla laskun tiedot ovat automaattisesti järjestelmien 

käytettävissä, eikä manuaalinen tiedonsiirto ole tarpeellista. Poikkeuksena ovat pdf-

muotoiset sähköpostilaskut sekä iPost-kirjeet. Sähköpostilaskuissa liitetiedoston data tulee 

siirtää manuaalisesti tietojärjestelmään, vaikka lasku onkin sähköisesti luettavissa. iPost-

kirjeissä taas lasku laaditaan sähköisessä taloushallinnon järjestelmässä, mutta lasku 

lähetetään paperiversiona maksajalle. (Kurki ym. 2011, 22–23.) Näin ollen iPost- ja 

sähköpostilaskut eivät ole täysin sähköisiä laskutusmenetelmiä manuaalisten vaiheiden takia. 

Kuitenkin verkkolaskutuksen käyttöönotosta hyödytään parhaiten, kun verkkolaskuja voidaan 

vastaanottaa sekä lähettää ilman manuaalisia vaiheita (Helanto ym. 2013, 32). 

 

Verkkolaskutusta varten yrityksellä on oltava käytössään taloushallinnon järjestelmä, joka 

tarjoaa verkkolaskutusominaisuuden sähköiseen laskuttamiseen. Laskutus on mahdollista myös 

ulkoistaa toiselle yritykselle, mikäli nykyisen järjestelmän ominaisuuksia ei ole mahdollista 

päivittää. Tärkeintä on, että lähettäjän ja vastaanottajan järjestelmät pystyvät lukemaan 

toistensa dataa. Lisäksi yrityksen tulee tehdä sopimus laskutusoperaattorin tai pankin kanssa 

laskujen välittämisestä sekä muista tarvittavista oheispalveluista. (Kurki ym. 2011, 9, 23.) 

 

Laskutusstandardeista huolehtii valittu operaattori, joka muuntaa laskujen tiedot 

vastaanottajan tarpeiden mukaiseksi. Käytetyimpiä laskutusstandardeja Suomessa ovat 

suomalainen Finvoice ja pohjoismainen eInvoice, joiden käyttötarkoitus soveltuu sekä 

yritysten että yksityisasiakkaiden laskutukseen. (Tomperi 2013, 142.) Yrityksen tulee 

kuitenkin huolehtia siitä, että asiakastietoihin on päivitetty verkkolaskuosoite, kuten 

laskutettavan OVT-tunnus tai IBAN-tilinumero (Kurki ym. 2011, 23). 

 

3.4.2 Sähköisen laskutuksen hyödyt 

 

Verkkolaskutuksen monet edut ovat havaittavissa pian käyttöönoton jälkeen. Parhaimmassa 

tapauksessa myyntilaskujen postitus- ja tulostuskustannukset selkeästi vähenevät, jolloin 

yritys voi keskittää resurssejaan muihin toimintoihin. Verkkolaskutuksen myötä myös prosessin 

manuaalinen työ vähenee, mikä taas säästää henkilöstökustannuksissa. (Kurki ym. 2011, 29.) 

Samalla myyntisaamisten kiertoaika paranee, kun postin matka-aika poistuu ja 

keskimääräinen laskutusaika lyhenee automatisoinnin vaikutuksesta (Yrittäjät 2014). Nämä 

tekijät vaikuttavat suoraan myös yrityksen maksuvalmiuteen.  

 

Baswaren (2012) kyselyyn vastanneista yrityksistä suurin osa ilmoitti verkkolaskutukseen 

siirtymisen syyksi prosessien tehostamisen ja kustannussäästöt. Näiden syiden lisäksi 
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asiakaspalvelua haluttiin parantaa verkkolaskutuksen käyttöönoton myötä. Merkittävänä 

motiivina verkkolaskutukseen siirtymiselle on yleensä myös sähköisen arkistoinnin 

käyttöönotto (Yrittäjät 2014). Laskujen ollessa sähköisiä on näin ollen luonnollista säilyttää 

dokumentit sähköisessä muodossa, jolloin myös niiden hakeminen on vaivattomampaa.  

 

Parhaiten kustannusten säästäminen näkyy verkkolaskun ja paperilaskun kulujen vertailussa. 

Billentiksen tekemän raportin mukaan säästöt voivat nousta yli 50 prosenttiin, kun yrityksen 

käytössä on verkkolaskutusominaisuus. Suurimmat säästöt muodostuvat ennen laskun 

lähettämistä, kun laskua ei tarvitse tulostaa ja postittaa vastaanottajalle. (Koch 2013, 15.) 

Sähköisyyden hyödyt ovat nähtävissä erityisesti ostolaskujen osalta. Saapuvan verkkolaskun 

tiedot siirtyvät suoraan kohdistetulle tilille ja yrityksen ostoreskontran järjestelmään, jolloin 

manuaaliselle käsittelylle ei ole tarvetta. Myyntilaskuissa taas sähköisyyden hyödyt näkyvät 

erityisesti laskujen nopeampana siirtymisenä asiakkaalle, mikä taas parantaa myyntisaatavien 

kiertoaikaa. (Yrittäjät 2014.) Tämän lisäksi paperilaskun arvioitu hiilijalanjälki on melkein 

kaksinkertainen verkkolaskuun verrattuna. Paperisen laskun päästöt aiheutuvat paperin 

käsittelystä ja arkistoinnista, kun taas verkkolaskun päästöt muodostuvat pääosin tehdystä 

työstä. (Finanssialan Keskusliitto 2010.) 

 

4 Myyntilaskutus 

 

Myyntilaskutus on yrityksen menestyksen kannalta merkittävä osa toimintaa. Laskutus 

vaikuttaa erityisesti yrityksen maksuvalmiuteen, koska yrityksellä on jatkuvasti oltava raha ja 

pankkisaamisia tai helposti rahaksi muutettavia varoja, jotta se selviytyy sovituista 

maksuehdoista ja pystyy kattamaan kaikki lyhytaikaiset velkansa (Salmi 2010, 177). Tämän 

vuoksi yrityksen henkilöstön on huolehdittava lyhytaikaisten saamisten riittävyydestä 

liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.  

 

Tarkemmin ottaen myyntilaskutuksella tarkoitetaan yrityksen eli myyjän tuottaman tavaran 

tai palvelun hinnan veloittamista ostajalta. Laskuja on mahdollista lähettää verkkolaskuna, 

sähköpostilaskuna, EDI-laskuna sekä paperilaskuna (Tomperi 2013, 141). Yritys voi joko 

määritellä laskutustavan itse tai sopia siitä laskutettavan kanssa suullisella tai kirjallisella 

sopimuksella. 

 

Yritys voi parantaa maksukykyään tehokkaalla kassanhallinnalla. Myynnin ja laskutuksen 

välillä tulee olla mahdollisimman lyhyt väli, jotta myyntisaamisten kiertoaika on yrityksen 

liiketoiminnan kannalta suotuisin. Lisäksi laskulle määritellyn maksuajan tulee olla 

mahdollisimman lyhyt, kun taas päinvastaisesti yrityksen ostolaskujen maksuaikojen 

mahdollisimman pitkiä. (Talousplus 2014.) Kyseinen menettely onkin johtanut joidenkin 

toimittajien tarjoamiin alennuksiin, jos yritys eli ostaja maksaa ostolaskunsa ennen laskulle 



 20 

määriteltyä eräpäivää (Basware 2014). Tällä tavalla toimittajat kannustavat yrityksiä 

selviytymään ostolaskuistaan suunniteltua aikaisemmin tehostaakseen yrityksen omaa 

käyttöpääomavirtaa.  

 

Yleisesti ottaen myyntilaskutus noudattaa yhtäläistä prosessimaista kaavaa kaikissa 

laskuttavissa yrityksissä. Myyntilaskutusprosessi käynnistyy myyntitilauksella ja päättyy laskun 

maksamiseen (Lahti & Salminen 2014, 17). Tilausvahvistuksen jälkeen laskutus jatkuu laskun 

muodostamisella. Laskuun merkitään arvonlisälain määräämät tiedot laskun tunnistamista ja 

käsittelyä varten. Laskun laatimisen jälkeen myyntilasku lähetetään asiakkaalle. Seuraavaksi 

lasku ja sen liitteet arkistoidaan yrityksen tietokantaan. Laskun lähetys- ja arkistointitapa 

riippuvat siitä, onko yrityksen myyntilaskutusprosessi sähköinen vai manuaalinen. Lisäksi 

yrityksessä vallitsevat toimintatavat muokkaavat prosessin kulkua. Viimeisenä vaiheena ovat 

myyntireskontra eli laskujen maksujen seuraaminen ja erääntyneiden maksujen 

jatkotoimenpiteet. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, siirtyy lasku 

perintään. Prosessi päättyy, kun laskun maksu on suoritettu yrityksen tilille ja tapahtuma on 

huomioitu pääkirjanpidossa. (Lahti & Salminen 2008, 74, 89.)  

 

 Yllä kerrotun laskutusprosessin on toimittava virheettömästi, jotta yritys pystyy ylläpitämään 

luottamussuhdettaan sekä asiakkaisiin että toimittajiin (Lahti & Salminen 2008, 73). Laskujen 

virheettömyys ja ajallisuus eivät yleensä ole asiakkaan ajatuksissa silloin, kun myyntilaskutus 

toimii ongelmitta. Asiakas saattaa kuitenkin kyseenalaistaa yrityksen luotettavuuden, jos 

laskutusprosessissa ilmenee hitautta tai lasku sisältää virheellistä tietoa. Tällöin toistuvat 

virheet saattavat johtaa asiakkaan menettämiseen kilpailevalle yritykselle. Tämä on yksi 

tärkeimmistä syistä, miksi myyntilaskutusprosessin jouhevuus on elintärkeä osa yrityksen 

toimintaa. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään lainsäädäntöä, joka on keskeisessä osassa 

yritysten myyntilaskutusta. 

 

4.1 Lainsäädäntö osana myyntilaskutusta 

 

Myyntilaskutusta ohjaa Suomen kirjanpitolaki 1336/1997 sekä Euroopan unionin jäsenvaltioita 

yhtenäistävät laskutussäännökset. Kirjanpitolain mukaan ”jokainen, joka harjoittaa liike- tai 

ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen” (Kirjanpitolaki 1336/1997, 1 

§). Sama laki määrittää, että yrityksen tulee säilyttää kaikki liiketoimintaa koskevat aineistot, 

kuten tositteet. Kuitenkin kirjanpitoa koskeva aineisto voi olla paperisena tai sähköisenä 

dokumenttina. Lisäksi säilytettyjen tositteiden tulee olla alkuperäisiä versioita dokumenteista 

ja niiden sisältöjen selkeästi tulkittavissa. Tositteissa tulee myös näkyä päiväys, maksajan 

nimi, maksunsaajan nimi sekä maksutapahtuman syy. Tämän lisäksi on syytä tarkentaa, mitä 

on myyty ja kenelle. Arvonlisäverollisessa myynnissä laskun tulee sisältää myös muita 

tarkentavia tietoja, kuten veron määrä ja tunniste. (Taloushallintoliitto 2011.) 
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Tililuettelon kirjanpitokirjat on määrä pitää tallessa vähintään kymmenen vuotta yrityksen 

tilikauden päättymisestä. Tililuettelon nimi kertoo tilin sisällöstä ja sen järjestyksestä 

taseessa ja tuloslaskelmassa. Mikäli liiketoiminta tai kirjanpitovelvollisuus päättyy, tulee 

yrityksen tiedottaa rekisteriviranomaisille tiedot henkilöstä, jolla aineisto on hallussa. 

Tositteiden ja muiden kirjanpitoaineistojen säilytysaika on kuusi vuotta kyseisen tilikauden 

kalenterivuoden päättymisestä. Kirjanpitoaineistoa on myös pidettävä kirjausjärjestyksessä 

tai sellaisessa järjestyksessä, että aineiston ja kirjausten yhteys on selkeästi tulkittavissa. 

(Kirjanpitolaki 1336/1997, 10 §; Taloushallintoliitto 2011.) 

 

Laskulle on myös arvonlisäverolaissa säädetty määräyksiä laskun käsitteestä ja sen sisällöstä. 

Lasku voi olla myös tosite tai dokumentti, joka sisältää muutoksen tai osoituksen 

alkuperäiseen laskuun. Tositteen lailla lasku voi olla paperinen tai maksajan luvalla myös 

sähköinen. Sama lasku voi sisältää myynnin useammasta eri palvelusta tai tavarasta ja se voi 

koostua monesta eri dokumentista. Määritellyssä laskussa ei kuitenkaan ole välttämätöntä 

mainita sanaa ”lasku” ollakseen virallinen dokumentti. (Verohallinto 2014.) 

 

Arvonlisälain mukaan ”laskutukseen sovelletaan 209 b-209 g §:ää, jos myynti tapahtuu 

arvonlisälain 5 luvun mukaan Suomessa” (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 209 a §). Säännöksiä 

sovelletaan myös silloin, kun myyjän kotipaikkana on Suomi, mutta tavaroita ei luovuteta tai 

palveluita ei anneta kiinteässä toimipaikassa. Vastaavasti jos luovutus tai anto tapahtuu 

kiinteässä toimipaikassa Suomessa, sovelletaan arvonlisäverolakia. Edellä mainittuja ehtoja ei 

kuitenkaan sovelleta, kun myyjän toimipaikka on toinen EU-jäsenvaltio, mutta tavaroiden tai 

palveluiden myynti tapahtuu Suomessa ja myyjä laatii tästä laskun. Tällöin 

arvonlisäverovelvollisuus siirtyy ostajalle. (Verohallinto 2014.) 

 

Lisäksi arvonlisäverolaissa 209 b §:ssä on erikseen määritelty laskunantovelvollisuus. Mikäli 

myynti ei ole laskunantovelvollista myyntiä, tulee myyjän tästä huolimatta säilyttää tosite 

tapahtumasta. Tapauksissa joissa ostaja on elinkeinoharjoittaja tai oikeushenkilö, joka taas ei 

ole elinkeinoharjoittaja, tulee myyjän verollisesta myynnistä antaa ostajalle lasku. 

Verottomalle myynnille on taas määritelty poikkeuksia, milloin lasku on luovutettava 

ostajalle. Esimerkiksi verottomien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja tavaroiden 

myynneistä kunnille on annettava lasku. Laskutuksen ulkoistaminen toiselle toimijalle tai 

yritykselle ei myöskään poista laskunantovelvollisuutta. (Verohallinto 2014.) 

 

4.2 Myyntireskontra ja maksujen perintä 

 

Nykyisin myyntireskontra eli laskujen seuraaminen on täysin sähköistetty prosessi 

suurimmassa osassa yrityksistä, sillä maksusuoritukset ovat vaivattomasti kohdistettavissa 
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laskuun kotimaisen viitenumerojärjestelmän avulla. Tästä johtuen kyseistä järjestelmää 

hyödynnetään laajalti useimmissa kotimaisissa maksujen siirroissa. (Lahti & Salminen 2014, 

96.) 

 

Myyntireskontran seuraaminen on ajankohtaista erityisesti laskutusprosessin loppuvaiheessa. 

Tällöin reskontrajärjestelmän avulla seurataan myyntilaskujen maksamista eli maksujen 

suorittamista sille määrätylle tilille. Järjestelmä automaattisesti tunnistaa viitenumerolla 

maksetut laskut ja pitää samalla kirjaa avoimista myyntilaskuista. Järjestelmän tärkein 

tehtävä onkin pysyä ajan tasalla kaikkien laskujen tilasta. Suorituksen kuittauksen jälkeen 

tieto maksusta siirtyy yrityksen pääkirjanpitoon. (Lahti & Salminen 2008, 89.) 

 

Maksusiirron viitteen tulee olla identtisesti kopioitu, jotta järjestelmä tunnistaa yhteyden 

siirron ja laskun välillä. Lisäksi maksettavan summan tulee olla sama kuin laskuun merkityn 

summan. Mikäli maksun siirto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa, tulee tapahtuma 

hoitaa manuaalisesti reskontrasta vastaavan henkilön toimesta. Kuitenkin nykyajan 

järjestelmät sallivat pyöristyserot tai suuremmatkin summaerot, jos järjestelmään on 

erikseen määritelty teknisiä poikkeamasääntöjä. Tällöin vähäiset laskennalliset erot eivät 

estä suorituksen kohdistamista laskuun. (Lahti & Salminen 2014, 96–97.) 

 

Ulkomailta tulleiden siirtojen tunnistaminen tapahtuu joko maksajan nimen, laskun numeron 

tai RF-viitteen kautta. Vuoden 2010 jälkeen varsinkin SEPA-maiden yritykset ovat hyötyneet 

kansainvälisen RF-viitteen käyttöönotosta, kun laskutettavat yritykset tai yksityishenkilöt 

maksavat laskunsa viitetunnistuksella. RF-viitteen hyödyt ovatkin verrattavissa kotimaisen 

viitejärjestelmän etuihin. Viitetunnistuksen jälkeen yrityksen reskontrajärjestelmä päivittää 

laskun maksetuksi. (Finanssialan keskusliitto 2010a, 2; Lahti & Salminen 2014, 97.) 

 

Mikäli maksusiirtoa ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, tulee yrityksen ryhtyä 

jatkotoimenpiteisiin maksun saamiseksi. Myyntisaamisten perintätoimenpiteet aloitetaan 

yleensä maksumuistutuksella. Yritykset voivat itse määritellä määräajan, jonka jälkeen 

maksajaan otetaan yhteyttä. Maksukehotuksen voi lähettää automaattisesti eräpäivän 

jälkeen, mikäli järjestelmään on mahdollista määritellä viestimalli ja aikaväli kehotuksen 

lähettämiseen. Maksukehotuksia voidaan tarvittaessa lähettää useampia, jos asiakas ei 

kehotuksista huolimatta ole suorittanut maksua. Yritys voi myös tarvittaessa periä laskulle 

viivästyskorkoa, jonka suuruus on määritelty Euroopan keskuspankin soveltaman ja 

puolivuosittain päivitetyn viitekoron mukaan. (Lahti & Salminen 2008, 90; Suomen pankki 

2014.) 

 

Yrityksen viimeisenä toimenpiteenä on maksun perintä. Tähän vaiheeseen siirrytään, kun 

yritys on toistuvasti pyytänyt suoritusta maksusta sitä kuitenkaan saamatta. Perintä on 
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mahdollista ulkoistaa asiantuntevalle perintätoimistolle, joka ottaa vastuun yrityksen kaikista 

perittävistä maksuista. (Lahti & Salminen 2008, 91.) 

 

4.3 Sähköinen arkistointi  

 

Arkistointia tehdään laskutuksen eri vaiheissa, mutta useimmiten arkistointi keskittyy 

laskutuksen loppuvaiheeseen eli laskujen lähetyksen jälkeisiin vaiheisiin. Arkistointi on 

yritykselle välttämätön toiminto, jonka tehostaminen parhaimmassa tapauksessa säästää 

merkittävästi yrityksen resursseja. Arkistojen johdonmukainen ja selkeä järjestys tukevat 

yrityksen muita toimintoja sekä antavat luotettavan kuvan yrityksen liiketoiminnasta. 

Yrityksen omien arkistointistandardien lisäksi kirjanpidon dokumenttien arkistointiin 

vaikuttavat laissa erikseen määritellyt säännökset. (Valtonen, Roos, Palonen & ym. 2009, 13.) 

 

Yrityksen on säilytettävä dokumentit joko paperisessa tai sähköisessä muodossa. Poikkeuksena 

on yrityksen tasekirja, joka on kirjanpitolain mukaan säilytettävä aina paperisena 

(Kirjanpitolaki § 8 §). Lisäksi dokumenttien säilöntätapaan vaikuttavat yrityksen 

taloushallinnonjärjestelmät sekä yrityksessä sovitut toimintatavat. Kuitenkin jos muut 

taloushallinnon toiminnot ovat sähköisiä, on myös perusteltua arkistoida dokumentit 

sähköisesti. Tällöin sähköisellä arkistoinnilla muodostetaan yhtenäinen varasto dokumenttien 

säilyttämiseen. (Lahti & Salminen 2008, 167.) 

 

Tämän lisäksi sähköisessä arkistoinnissa tulee huomioida kirjanpitolain antamat ohjeet 

aineiston ajallisesta säilytyksestä (Kurki ym. 2011, 20). Kirjanpitoaineistoa on mahdollista 

säilyttää tilikauden aikana järjestelmässä, joka sallii uusien dokumenttien tallentamisen 

arkistoon (Lahti & Salminen 2008, 167). Mikäli aineistoa kuten alkuperäistä tositetta ei 

säilytetä paperisessa muodossa, tulee tosite arkistoida kahdelle eri tietovälineellä, joiden 

sisällöt tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin aineiston pätevyyden varmistamiseksi. Tilikauden 

päätyttyä aineisto on siirrettävä pysyviin tietovälineisiin, jonka jälkeen aineiston sisältöä ei 

ole mahdollista muokata. (Kurki ym. 2011, 20.) 

 

Asiakirjojen säilyttäminen sähköisessä muodossa tuo huomattavia säästöjä paperiseen 

arkistointiin verrattaessa. Taloushallinnon toimintojen ollessa sähköisiä voidaan arkistoitavat 

asiakirjat muokata ja tallentaa sähköiseen muotoon, jolloin dokumentteja ei tarvitse tulostaa 

paperiarkille. Tällä tavalla paperisten dokumenttien määrä pysyy hallinnassa, mikä taas tukee 

ekologisia arvoja. Ennen kaikkea sähköinen säilytys vähentää taloudellisia kustannuksia ja 

poistaa tarpeen erillisille säilytystiloille. (Lahti & Salminen 2008, 167.) Samalla arkistointiin 

sekä dokumenttien paikantamiseen käytetty työaika vähenee vaiheiden automatisoinnin 

myötä. Työntekijä voi tarvittaessa hakea tietoa nopeasti ja sujuvasti hyödyntämällä sähköisen 

arkistointijärjestelmän hakukoneistoa. Asiakirjojen sähköinen hallinnointi taas vähentää 
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riskien muodostumista, kun asiakirjat hävitetään poistamalla tiedostot järjestelmästä ja 

säännönmukaista säilytysaikaa valvotaan järjestelmän avulla. (Valtonen ym. 2009, 13.) 

 

4.4 Kohdeyrityksen myyntilaskutusprosessi 

 

Kohdeyrityksen kotiin tuotettavien palveluiden sekä henkilöstö- ja asumispalveluiden laskutus 

toteutetaan kahden erillisen ohjelman avulla. Tuntinetti-järjestelmää käytetään yleisesti 

työajanseurannassa ja se on ollut yrityksen aktiivisessa käytössä noin vuoden ajan. Yrityksen 

työntekijät kirjaavat tehdyt työtunnit järjestelmään, minkä perusteella yritys laskuttaa 

toteutuneet käynnit yksityisasiakkailta tai sopimuksen mukaisesti organisaatioilta. 

Laskutuksessa sen sijaan käytetään Fivaldi-järjestelmää, jonka käyttöönotto tapahtui noin 

puolitoista vuotta sitten. 

 

Yrityksen laskutus on suurimmalta osin arvonlisäverotonta myyntilaskutusta, jossa yhdistyy 

sekä prosessi- että sopimuslaskutuksen muodot. Parhaiten suurimpien palvelutuotteiden 

myyntilaskutusta kuvailee prosessilaskutus, jossa laskut muodostetaan asiakkaiden tilaaman 

palvelun käytön mukaan. Prosessilaskutukselle on tavanomaista, että liiketoimintaprosessien 

käytössä on erillinen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka keräämän tiedon perusteella 

asiakasta laskutetaan. Tässä yrityksessä prosessilaskutus on työaikaperusteista veloittamista 

eli tehdyt työtunnit syötetään Tuntinetti-järjestelmään, jonka jälkeen järjestelmä muodostaa 

laskujen esitiedot. (Lahti & Salminen 2008, 82–83.) 

 

Prosessilaskutuksen lisäksi yrityksen asumispalvelut laskutetaan toteutuneiden 

hoitovuorokausien mukaisesti sopimuslaskutuksen perusteella. Sopimusperusteiselle myynnille 

on tyypillistä säännöllisin väliajoin toistuva laskutus. Asumispalveluiden laskutus on pääosin 

vuokran laskuttamista, mutta asukkaalle on saatettu tuottaa asumisen lisäksi oheispalveluita, 

jolloin laskuun sisällytetään myös muut palvelut. Laskutus suoritetaan Fivaldi-järjestelmän 

erillisessä sopimuslaskutusosiossa, joka soveltuu erityisesti tietyin väliajoin toistuvaan 

laskutukseen. (Lahti & Salminen 2008, 82.) 

 

Suurin osa myyntilaskuista perustuu kaupungin myöntämiin palveluseteihin tai 

ostopalvelusopimuksiin. Palveluseteli on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitseville 

henkilöille, joiden palvelun tarve arvioidaan erikseen kunnan edustajan toimesta. 

Palvelusetelin arvo voi olla kaikille kiinteä tai tulosidonnainen. Kuitenkin säännöllisissä 

kotihoidon palveluissa käytetään aina tulosidonnaista palveluseteliä. Tämän lisäksi 

palvelusetelin hinnasto voidaan määritellä puitesopimuksen hintoja alhaisemmaksi, jolloin 

myös asiakkaalta veloitetaan omavastuuosuus tuotetusta palvelusta. Ostopalveluissa taas 

julkinen organisaatio ostaa yritykseltä palveluita sovitun hinnan mukaisesti. Ostopalveluissa ja 
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maksusitoumuksissa tuotetulle palvelulle on määritelty kustannusten enimmäismäärä ja 

aikarajoitus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.)  

 

Kuviossa kolme on kuvattu yrityksen myyntilaskutusprosessi yleisestä näkökulmasta. 

Myyntilaskutuksen vaiheet voivat vaihdella palvelualueen ja – tuotteen mukaan. 

Kohdeyrityksen myyntilaskutus alkaa käyntikirjausten tarkistamisella ja hyväksymisellä 

asiakkaan toimesta. Asiakkaan mahdollisuuksien mukaan työntekijöiden merkitsemät 

kirjaukset voidaan hyväksyä joko manuaalisesti työselosteiden allekirjoituksella tai sähköisellä 

hyväksynnällä. Manuaaliseen hyväksymiseen sisältyy enemmän vaiheita, sillä hyväksytty 

työseloste tulee erikseen toimittaa taloushallintoon laskutusta varten, mikäli työntekijällä ei 

ole mahdollisuutta lähettää tietoja sähköisesti. Sähköisessä hyväksynnässä asiakkaan 

sähköpostiin lähetetään erillinen hyväksymislinkki kahden viimeisen viikon palvelukäynneistä. 

Hyväksyntöjen jälkeen tieto automaattisesti siirtyy työajanhallintajärjestelmään sekä 

yrityksen erilliseen sähköpostiin. Samalla järjestelmä merkitsee käynnit hyväksytyksi, jolloin 

palvelukoordinaattorin ei ole välttämätöntä yksityiskohtaisesti tarkistaa merkintöjä. 

Manuaalisissa kirjauksissa palvelukoordinaattori huolehtii siitä, että Tuntinetti-järjestelmään 

on kirjattu kaikki toteutuneet asiakaskäynnit.  

 

 

 

Kuvio 3: Kohdeyrityksen myyntilaskutusprosessi 
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Kirjausten hyväksymisen jälkeen laskuttaja tarkistaa asiakkaan mahdollisen palvelusetelin tai 

ostosopimuksen ehdot, hinnaston sekä myönnetyt palvelutunnit. Seuraavaksi järjestelmästä 

ladataan docx-dokumentti, mikäli ostajan maksuehtona on yksityiskohtainen selvitys 

toteutuneista asiakaskäynneistä. Näin ollen dokumentti ei ole välttämätön, jos 

yksityisasiakkaan ostosopimuksessa ei ole tätä erikseen määritelty. Seuraavaksi järjestelmästä 

ladataan xml-tiedosto, joka vastaavasti sisään luetaan laskutusjärjestelmään. Tämän jälkeen 

käyntikirjausten tietoja on vielä mahdollista muokata manuaalisesti. Laskun lopullinen versio 

sisältää maksajan tiedot, viitteet laskun tunnistamiseksi sekä muunneltavat teksti- ja 

hintarivit.  

 

Valmiit laskut lähetetään joko e-laskuina, sähköpostilaskuina tai paperilaskuina. Suurin osa 

laskuista lähetetään paperilaskuina tarvittavien liitetiedostojen vuoksi. Tässä tapauksessa 

laskut ensimmäiseksi tulostetaan, jonka jälkeen kuoritetaan, frankeerataan ja postitetaan 

maksajille. Mikäli liitetiedostot eivät ole tarpeen, voidaan laskut lähettää ipost-toiminnan 

kautta, jolloin laskujen muodostamisen jälkeisistä toimenpiteistä vastaa ulkopuolinen 

palveluntuottaja. Tällä hetkellä vain pieni osa laskuista lähtee joko e-laskuina tai 

sähköpostilaskuina.  

 

Laskun lähettämisen jälkeen laskutusaineisto arkistoidaan aakkosjärjestyksessä erillisiin 

kansioihin kuukauden sekä palvelun sisällön mukaan. Liitetiedostoista työselosteet 

arkistoidaan vain paperisina kopioina, mutta taulukkoliitteet säilytetään myös sähköisessä 

muodossa. Laskutusaineistoa säilytetään arkistoituna lain vaatiman kuuden vuoden ajan. 

Arkistointi on laskuttajan viimeisin työvaihe prosessissa, sillä myyntireskontran hoitaminen on 

ulkoistettu tilitoimistolle. Myyntireskontrassa laskutusjärjestelmä automaattisesti tunnistaa 

laskun viitenumerolla siirretyt maksut ja kuittaa laskun maksetuksi. Jos laskua ei ole 

maksettu kahden viikon kuluessa eräpäivästä, lähettää tilitoimiston työntekijä tästä 

maksumuistutuksen asiakkaalle. Toinen maksumuistutus lähetetään seitsemän päivän päästä 

edellisestä muistutuksesta, jos laskun summaa ei ole maksettu tähän mennessä. Mikäli 

maksua ei ole suoritettu kuukauden kuluttua eräpäivästä, siirtyy lasku perintään yksityiselle 

perintätoimistolle. Laskutusprosessi päättyy laskun maksamiseen.  

 

5 Tutkimus 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kohdeyrityksen 

myyntilaskutusta tulisi kehittää, jotta prosessi tehostuisi nykyisestä. Prosessia pyritään 

tarkastelemaan eritysesti työntekijöiden ajankäytön sekä manuaalisten työnvaiheiden 

näkökulmasta. Lopuksi tutkimuksen empiirisen aineiston pohjalta esitetään kehitysehdotuksia 

myyntilaskutuksen kehittämiseksi kohdeyrityksessä.  
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Kyseessä on näin ollen tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tarkoituksena on tuottaa 

käytännöllisiä ratkaisuja ja uudistuksia kohdeyrityksen käyttöön (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2014, 19). Tutkimuksen tavoitteena on koota tietoa tutkittavan yrityksen 

myyntilaskutusprosessista laadullisin menetelmin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 164). 

Näiden tavoitteiden perusteella lähestymistapaa voidaan kuvailla tapaustutkimukseksi. 

Kyseinen lähestymistapa sopii hyvin juuri kehittämistyön tutkimuksiin, joissa pyritään 

tuottamaan perusteellista tietoa tutkittavasta kohteesta. Tutkimuksen rajaus yrityksen 

yksittäiseen prosessiin kuten myyntilaskutukseen on myös yksi tapaustutkimuksen 

ominaispiirteistä. Lisäksi kehitettävää tutkimuskohdetta tutkittiin kiinteästi yrityksen omassa 

toimintaympäristössä. (Ojasalo ym. 2014, 52–53.)  

 

Tässä tapaustutkimuksessa kehitysehdotusten toteutus jää työn ulkopuolelle. Tämä on 

tyypillistä tapauskohtaisille tutkimuksille, joissa tarkoituksena on tuoda esille ongelman 

ratkaisumahdollisuuksia ilman konkreettista muutoksen toteuttamista (Ojasalo ym. 2014, 37). 

Tästä huolimatta kehitysehdotukset esitetään riittävän tarkasti, jotta kohdeyrityksen on 

mahdollista laittaa ehdotukset käytäntöön kuvauksen perusteella.  

 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiksi valikoitui haastattelu ja havainnointi, jotka ovat 

kyselyn ja dokumenttiin perustuvan tiedon lisäksi käytetyimpiä laadullisen tutkimuksen 

menetelmiä. Nämä menetelmät eivät kuitenkaan ole yksinomaan vain laadullisia, vaan niitä 

voidaan myös käyttää määrällisessä tutkimuksessa. Valikoituja menetelmiä on mahdollista 

yhdistellä tai käyttää rinnakkain, kuten tässä tutkimuksessa on päätetty tehdä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2012, 71.)  

 

Erityisesti tapaustutkimuksissa on tapana käyttää useampaa menetelmää syvällisen 

kokonaiskuvan saamiseksi. Ei ole myöskään poikkeuksellista, että tutkimusaineiston 

kerääminen tapahtuu kohteelle mahdollisimman luonnollisessa ympäristössä, kuten työpaikan 

toimipisteellä. Havainnoimalla ihmisten käyttäytymistä todellisissa tilanteissa voi samalla 

myös selventää, kuinka tilanteeseen alun perin päädyttiin. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkijan rooli onkin usein läheinen tutkimukseen osallistuvien kanssa. Tutkijan toiminnallinen 

osallistuminen luotettavien tulkintojen saamiseksi on yleistä nimenomaan laadullisessa 

tutkimuksessa. (Ojasalo ym. 2014, 55, 105.) 

 

Tämän tutkimuksen ensisijainen tiedonkeruumenetelmä on laskutustiimin haastattelut. 

Havainnoinnin pääasiallisena tehtävänä on taas tukea ja täydentää haastatteluista saatua 

informaatiota. Näiden menetelmien avulla tutkittavasta kohteesta haluttiin kerätä 

mahdollisimman paljon tietoa kehittämisehdotusten muodostamista ajatellen.  
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Haastattelu valikoitui menetelmäksi siksi, että yrityksen myyntilaskutuksen prosessia ei ollut 

aikaisemmin tutkittu, jonka vuoksi aiheesta haluttiin saada paljon tietoa johdetun 

keskustelun kautta. Lisäksi haastattelu on tiedonkeruumenetelmänä joustava. Haastattelija 

voi muun muassa esittää täydentäviä lisäkysymyksiä haastattelutilanteessa. Tällä tavalla 

varmistetaan kattavan tiedon saaminen tutkittavasta aiheesta. Myyntilaskutus 

keskusteluaiheena ei ole myöskään liian henkilökohtainen haastateltaville, jolloin avoin ja 

rehellinen keskustelu on mahdollista. (Hirsjärvi ym. 2013, 204–206; Ojasalo ym. 2014, 106.)  

 

Haastattelun kulkua ja sisältöä haluttiin ohjata haastateltavien laskutuksesta eroavien 

työtehtävien vuoksi. Kyseiset tehtävät olisivat mahdollisesti aiheuttaneet aiheesta 

poikkeamista, mikäli haastattelut olisivat olleet täysin strukturoimattomia. Haastatteluissa 

haluttiin kuitenkin säilyttää mahdollisuus lisäkysymysten esittämiseen ja kysymysten 

vaihtelevaan esitysjärjestykseen (Ojasalo ym. 2014, 108). Näin ollen haastattelut toteutettiin 

kaikille laskutustiimin jäsenille puolistrukturoidun linjan mukaisesti teemahaastatteluina. 

Siinä haastattelurunko muodostuu tutkimuksen viitekehyksen aiheista, ja haastattelun 

perimmäisenä tarkoituksena on saada esille tutkimustehtävän kannalta tärkeää tietoa (Tuomi 

& Sarajärvi 2012, 75). Normaalisti teemahaastattelut eivät sisällä valmiiksi muotoiltuja 

kysymyksiä vaan teeman mukaisia aihe-alueita, joiden pohjalta esitetään kysymykset. 

Haastattelujen yleisenä riskinä on, että haastateltavat antavat sosiaalisesti hyväksyttäviä 

vastauksia, mikä saattaa heikentää haastattelun luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2009, 206, 

208.) 

 

Tutkimuksessa käytettyä toista menetelmää havainnointia voidaan käyttää itsenäisenä 

menetelmänä tai vaihtoehtoisesti toisen menetelmän tukena. Havainnoinnilla voidaan saada 

selville ihmisten todellisesta käyttäytymisestä valitussa toimintaympäristössä. Saatu tieto on 

tällöin välitöntä ja suoraa informaatiota tutkittavien toiminnasta. Menetelmänä se on yleensä 

aikaa vievä ja vaativa, jonka vuoksi kysely ja haastattelu ovat havainnointia käytetyimpiä 

menetelmiä. (Hirsjärvi ym. 2013, 212–213; Ojasalo ym. 2014, 114.) 

 

Havainnointia voidaan harjoittaa järjestelmällisesti tai täysin rajattomasti. 

Järjestelmällisessä havainnoinnissa havainnoija on yleensä ulkopuolinen jäsen, kun taas 

rajattomassa eli osallistuvassa havainnoinnissa havainnoija voi kuulua osaksi tarkkailtavaan 

ryhmään. Jälkimmäisessä havainnoinnissa tutkijan osallistumisen määrä voi vaihdella 

tutkimuksen mukaan. (Hirsjärvi ym. 2013, 216–217.) 

 

Tässä tutkimuksessa havainnointi oli passiivisen osallistuvaa, jossa tutkija toimi työntekijän 

roolissa toiminnan tarkkailijana (Hirsjärvi ym. 2009, 217). Havainnointi rajattiin 

kohdeyrityksen toimintaympäristön ja järjestelmien toiminnan havainnointiin. Havainnoinnin 
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tavoitteena oli kerätä mahdollisimman monipuolista tietoa tutkittavasta prosessista sekä 

toimintaympäristön tekijöiden vaikutuksesta tutkittavaan aiheeseen. Haastatteluissa 

havainnointia käytettiin haastatteluja edeltävästä tarkkailusta syntyneiden kysymysten 

esittämiseen sekä päämenetelmän tukena haastateltavien vastausten tulkitsemisessa. 

 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus eteni kehittämistehtävän määrityksen jälkeen aiheen eli myyntilaskutuksen ja 

taloushallinnon prosessien tarkempaan perehtymiseen, minkä jälkeen oli mahdollista 

tarkentaa kehittämistehtävän olennaista tarkoitusta. Seuraavaksi kerättiin empiirinen aineisto 

haastatteluiden ja havainnoinnin avulla. Tästä taas edettiin aineiston analysoitiin 

johtopäätösten ja kehittämisehdotusten muodostamiseksi. (Ojasalo ym. 2014, 54.) 

 

Tutkimuksen empiirisen aineiston kerääminen aloitettiin helmikuun alussa osallistuvalla 

havainnoinnilla. Havainnot merkittiin sähköiseen kenttäpäiväkirjaan jokaisen havainnon 

jälkeen. Mikäli havaintoa ei ollut mahdollista kirjata välittömästi sähköisesti, kirjattiin tieto 

paperille, jonka jälkeen se myöhemmin siirrettiin kenttäpäiväkirjan sähköiseen tiedostoon. 

Havainnot pääosin koostuivat laskutuksen toimintaympäristön ja käytettyjen järjestelmien 

tarkkailusta. Järjestelmien ominaisuuksien toimivuutta seurattiin päivittäin ja tuloksien 

toistuvuus huomioitiin tutkimuksen kaikkien tulosten analysoinnissa.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa haastattelut olivat teemahaastattelun ja strukturoidun 

haastattelun välimuotoja. Haastattelurungot muodostuivat teemoihin jaetuista ohjaavista 

kysymyksistä, joiden muotoa ja järjestystä oli mahdollista muuttaa haastatteluiden aikana 

(liite 1). Kysymyksien tarkoituksena oli ohjata haastattelijaa teemojen sisällä. 

Haastatteluaineisto kerättiin teemahaastatteluina kolmena peräkkäisenä päivänä maaliskuun 

toisella viikolla ja kaikkia kolmea laskutustiimin jäsentä sekä laskutuksesta vastaavaa 

esimiestä eli toimitusjohtajaa haastateltiin tutkimusta varten. Haastatteluiden lyhyellä 

aikavälillä haluttiin parantaa tutkimuksen luotettavuutta. Päivää ennen haastatteluiden 

toteutumista haastateltavat saivat tutustua haastattelurunkoon. Haastatteluiden kesto oli 

noin puolesta tunnista kolmeen varttiin ja haastattelut järjestettiin suljetussa tilassa 

yrityksen kokoushuoneessa. Näin ollen paikalla olivat vain haastateltava sekä haastattelija. 

Lisäksi haastattelut nauhoitettiin, jotta mikään kommentti ei jäisi huomioimatta 

analysointivaiheessa. 

 

Tutkimuksen analyysimenetelmäksi valikoitui aineistolähtöinen teemoittelu, joka on yleisesti 

käytetty aineiston analyysimenetelmä. Teemoittelulla tarkoitetaan kerätyn aineiston 

jakamista käsiteltyihin aihe-alueisiin. Tällä tavalla voidaan vertailla aineistossa esiintyneitä 

teemoja ja löytää yhtäläisyyksiä kommenttien välillä. Mikäli aineisto on kerätty 
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teemahaastatteluiden avulla, voi se myös helpottaa aineiston jäsentelyä teemoihin. Aineistoa 

voi esimerkiksi järjestellä siirtämällä kyseistä teemaa koskevat kommentit valitun teeman 

kastiin. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 93.) 

 

Laadullinen aineisto analysoitiin noudattamalla yleistettyä kuvausta aineiston analysoinnin eri 

vaiheista. Ensimmäiseksi kerättyyn aineistoon tutustuttiin, minkä pohjalta tehtiin päätökset 

tarkempaan käsittelyyn päätyvästä aineistoista. Aineiston rajaaminen oli välttämätöntä 

tutkimustehtävän ratkaisemisen kannalta. Tämän jälkeen aineistosta eroteltiin kommentit tai 

kohdat, jotka eivät olleet liitoksissa yrityksen myyntilaskutukseen. Jäljelle jäivät vain asiat, 

jotka voitiin selkeästi yhdistää myyntilaskutusprosessiin. Samanaikaisesti aineisto litteroitiin 

valikoidusti eli tarpeettomat sanojen toistot sekä täytesanat jätettiin aineistosta pois, minkä 

jälkeen aineisto kirjoitettiin puhtaaksi sähköiseen muotoon (Hirsjärvi ym. 2013, 222). 

Kolmantena vaiheena oli aineiston teemoittelu haastatteluissa yleisesti esiintyneisiin 

aihealueisiin. Haastattelurungon teemojen avulla aineistosta oli mahdollista muodostaa 

yhtäläisiä aihe-alueita aineiston teemoittelua varten. Lopuksi valikoidusta aineistoista 

muodostettiin yhteenveto tutkimuksen tuloksista. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 92–93.) 

 

5.3 Tutkimuksen tulokset 

 

Tutkimuksen haastattelut toteutettiin kahden eri haastattelurungon avulla. Laskutustiimin 

kolmelle jäsenelle esitettiin samojen teemojen mukaisia kysymyksiä, kun taas 

toimitusjohtajan haastattelurunko (liite 2) koostui osaksi samoista teemoista, mutta 

reklamaatioita käsittelevä osuus jätettiin haastattelun ulkopuolelle. Reklamaatioiden 

käsittelystä haluttiin saada tarkempaa tietoa juuri laskuttajilta, jotka ensisijaisesti ottavat 

reklamaatioita vastaan. Tämän lisäksi toimitusjohtajalle esitettiin kysymyksiä 

myyntilaskutuksen kokonaisprosessiin liittyen. Kuitenkin kaikkien haastatteluiden tulokset 

esitetään analysointimenetelmän avulla muodostetuissa teemoissa.  

 

Haastatteluiden tukimenetelmä havainnointi kohdistui pääosin järjestelmien toimivuuden 

tarkkailusta. Havaintojen tulokset tukevat haastatteluissa esille nousseita ongelmia 

järjestelmien ominaisuuksien tuomista haasteista. Havaintojen perusteella laskutus- ja 

työajanhallintajärjestelmän sisään lukemisessa esiintyi teknisiä haasteita, kun asiakkaan 

tiedoissa oli ylimääräisiä merkkejä. Lisäksi molempien järjestelmien käytössä esiintyi 

viikoittain yhteyskatkoksia, jotka vaikuttivat laskutuksen toteuttamiseen. Katkokset ilmenivät 

silloin, kun käyttäjiä oli samanaikaisesti useampia. Tämän lisäksi automaattinen 

uloskirjautuminen aiheutti tarpeetonta prosessin katkeamista, jos käyttäjä ei toiminut 

aktiivisesti järjestelmässä noin viiden minuutin passiivisuuden jälkeen. Havainnointiaikana 

yhteyden katkeaminen toistui erityisesti silloin, kun laskutuksen esitietoja koottiin 

työajanhallintajärjestelmän avulla.  
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Laskutustiimin jäsenistä kaksi on työskennellyt laskutuksen parissa alle vuoden ajan, kun taas 

kolmannella jäsenellä sekä toimitusjohtajalla on kokemusta yrityksen laskutuksesta yli vuotta 

pidemmältä ajalta. Kaikkien jäsenten alkuperäinen työnkuva on muuttunut viimeisen parin 

vuoden aikana. Tästä johtuen haastateltavat kokivat myyntilaskutukseen käytetyn työajan 

arvioimisen haasteellisena muiden samanaikaisten työtehtävien vuoksi. Neljästä 

haastateltavasta yksi tekee pääosin vain myyntilaskutukseen liittyviä tehtäviä. Jäljellä olevien 

laskuttajien laskutukseen käytetty aika vaihteli 20–40 prosentin välillä. Seuraavissa alaluvuissa 

käsitellään haastatteluiden tuloksia.  

 

5.3.1 Nykyhetken myyntilaskutus 

 

Kaikissa haastatteluissa nousi esille yleinen tyytymättömyys nykyiseen myyntilaskutukseen. 

Kokonaisprosessia luonnehdittiin työlääksi ja aikaa vieväksi. Haastateltavat kokevat 

laskutuksen sisältävän useita manuaalisesti tehtäviä vaiheita, joiden seurauksena 

osaprosesseihin käytetään huomattavan paljon aikaa. Tämän lisäksi myyntilaskutusta 

kommentoitiin stressaavana ja kuormittavana prosessina, koska kasvavaa laskutusta tehdään 

suhteellisen pienellä laskutustiimillä. Näiden nykytilan arvioiden lisäksi paperin määrä 

koettiin suurena kustannuseränä.  

 

Kuitenkin myyntilaskutuksen kokonaiskuva on säilynyt neutraalina. Työntekijät tietävät, 

kuinka toimia laskutuksen ongelmatilanteissa sekä asiakaskontakteissa. Laskutuksen 

vahvuutena pidetään sähköisen hyväksynnän hyödyntämistä työkohteissa. Toisena vahvuutena 

mainittiin laskutustiimin ryhmätyöskentely ja ammattitaitoisuus. Lisäksi 

työajanhallintajärjestelmän koettiin sisältävän monipuolisempia ominaisuuksia aikaisempaan 

järjestelmään verrattuna. Laskutustiimin työntekijöistä suurin osa kokee tämänhetkisen 

myyntilaskutuksen jakautuneen tasaisesti laskuttajien kesken. 
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Laskuttajien kokemukset myyntilaskutuksen ohjeistuksesta ja perehdytyksestä vaihtelivat. 

Kaikki laskuttajat olivat saaneet perehdytyksen myyntilaskutukseen, mutta tiiviimpää 

perehdytystä olisi toivottu laskutuksen alkuvaiheessa. Erillistä lisäkoulutusta he eivät 

kuitenkaan kokeneet tarvitsevan vaan enemmänkin kirjallisia ohjeita, joihin pystyttäisiin 

tukeutumaan tarvittaessa. Jokaisella laskuttajalla on myyntilaskutuksen toteuttamista varten 

omat kirjalliset muistiinpanot, joita he päivittävät itsenäisesti. Myös nykyistä 

myyntilaskutusprosessin ohjetta pidetään hyödyllisenä ohjeistuksena kokonaisprosessista.  

 

Myyntilaskutukseen liittyviä reklamaatioita käsiteltiin haastatteluiden yhtenä teemana. Kaikki 

laskutustiimin jäsenet kokivat tietävänsä, kuinka toimia reklamaatioasioissa ja 

haastavimmissa tapauksissa työntekijät kommunikoivat toistensa kanssa niiden 

ratkaisemiseksi parhaimmalla tavalla. Laskutusta koskevien korjauspyyntöjen yleisenä syynä 

mainittiin virheelliset viitetiedot. Tämä voi johtua inhimillisestä virheestä manuaalisessa 

laskutusprosessissa, vanhentuneista tai puutteellisista laskutustiedoista. Tämän lisäksi 

tuntiveloitteisissa sopimuksissa käyntiajat voivat olla virheellisiä, mikäli jokin suunnitelluista 

käynneistä ei ole toteutunut. Lisäksi ostosopimusten kustannuskaton ylittämisestä voi 

toisinaan tulla selvityspyyntöjä.  

 

Haastatteluiden perusteella laskutuksessa käytettävää järjestelmää pidetään vanhanaikaisena 

ja ominaisuuksiltaan puutteellisena. Lisäksi sen toimintoja kuvailtiin joustamattomaksi ja 

riittämättömäksi kasvavalle yritykselle. Järjestelmän kerrotaan kuitenkin olevan 

aikaisempaan laskutusjärjestelmään verrattuna edistyneempi, sillä osa manuaalisista 

työvaiheista on vaihdoksen myötä jäänyt pois ja laskutus- ja työajanseurantajärjestelmän 

rajapinnan koetaan parantuneen ja kehittyneen käyttöönoton jälkeen.  

 

5.3.2 Heikkoudet ja haasteet 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että myyntilaskutuksen suurimpana haasteena nähdään 

asiakaskäyntien yhteydessä täytettävien työselosteiden palauttaminen. Työselosteet tulee 

olla palautettuna ennen kuin asiakaskäynneistä on mahdollista muodostaa laskuja. 

Palauttamattomien tai myöhässä palautettujen työselosteiden kerrottiin hidastavan 

merkittävästi laskutusprosessia. Toisena heikkoutena on paperiaineiston määrä, joka koostuu 

laskuista sekä niiden välttämättömistä liitteistä. Tämä heikkous on yhteydessä myös 

työselosteiden palauttamiseen. Kolmantena heikkoutena mainittiin laskutusjärjestelmän 

tietotekniset rajoitteet.  
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Tiettyjen palvelualueiden ja asiakasryhmien myyntilaskutuksen koettiin työllistävän muita 

osa-alueita enemmän. Organisaatioiden kuten kaupunkien laskutuksessa laskutuskäytännöt 

poikkeavat toisistaan niin, että manuaalisia työvaiheita kertyy enemmän, jos kaupungin 

asiakkaiden käyntejä ei ole mahdollista hyväksyä sähköisesti. Lisäksi asiakkaalla saattaa olla 

useampi palveluseteli tai maksusitoumus, jonka vuoksi laskutuksen luomisessa tulee ottaa 

huomioon kaikki myönnetyt palvelutunnit. Tämä vaatii erityistä tarkkuutta virheiden 

välttämiseksi. 

 

Paperilaskutuksen vaikutus on konkreettisesti havaittavissa arkistoinnissa. Laskut ja liitteet on 

arkistoitava kansioihin, jotka sijaitsevat erillisissä säilytyspaikassa toimiston tiloissa. 

Haastateltavat kokevat nykyisen arkistoinnin olevan epäjärjestyksessä, mikä vaikeuttaa 

arkistojen läpikäyntiä ja laskujen löytämistä. Suuren paperimäärän vuoksi kaikki laskutuksen 

liitteet eivät välttämättä löydy samasta paikasta ja niiden arkistoiminen on aikaa vievää.  

 

 

 

Haasteellisena nähdään myös muiden työtehtävien yhdisteleminen laskutuskauden aikana. 

Laskutusprosessin keskeytyminen viivyttää laskuttamista, jolloin laskutuksen katkeaminen 

pidentää keskeneräisen laskun käsittelyaikaa. Keskeytyksiä suurempana hidastajana pidetään 

työselosteiden palautuksen myöhästymistä, sillä laskutus saattaa tällöin venyä päivillä tai 

jopa viikoilla puutteellisten liitetiedostojen vuoksi. Lisäksi asiakkaiden palveluseteleiden 

puuttuminen nousi esille useammassa haastattelussa. Palveluseteliasiakkaiden kohdalla 

laskutusta ei ole mahdollista toteuttaa ilman ainutlaatuisia viitetietoja, yksilöllistä 

sopimushinnastoa tai tietoa myönnetyistä tunneista.  
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Haastateltavista jokainen korosti sähköisten liitteiden lataamisen olevan vielä mahdotonta 

nykyisessä järjestelmässä. Tämä nähtiin järjestelmän suurimpana ongelmana yrityksen 

laskutuksen kustannustehokkuuden kannalta.  Myös järjestelmien välisessä teknisessä siirrossa 

mainittiin olevan jonkin verran ongelmia. Ongelmat ilmenevät ladattaessa xml-muotoista 

tiedostoa tehtyjen tuntien sisällöstä. Mikäli asiakkaan tiedoissa on ylimääräisiä merkkejä, 

laskutusjärjestelmä ei kykene lukemaan tiedostoa ilman aiheellista korjausta. Lisäksi 

alkuperäisten tuntien tai hinnastojen virheellisyys siirtyy järjestelmästä toiseen, jos virheitä 

ei manuaalisesti korjata ennen laskutietojen lataamista. 

 

 

 

 

 

Kaiken kaikkiaan vaikuttavien tekijöiden seurauksena myyntilaskutukseen käytetty aika 

koetaan pitkänä. Lisäksi nykyistä laskutusaikataulua ei nähdä realistisena laskutuksen 

toteutuessa normaalilla työajalla. Erityisesti myyntien lisääntymisen jälkeen laskutuksen 

aikataulussa pysymistä on pidetty haasteellisena. Kokonaisuudessaan yksittäisen laskun 

muodostamisen arvioidaan olevan työläs prosessi. Toisaalta laskun muodostamiseen käytetty 

aika vaihtelee runsaasti asiakkaiden ja palvelualueiden välillä. 

 

5.3.3 Kehittämisehdotukset ja -suunnitelmat 

 

Haastatteluiden keskeisenä osuutena oli selvittää laskuttajien mielipiteitä toiminnoista, joita 

heidän mielestä tulisi kehittää. Toimitusjohtajan haastattelussa otettiin myös esille 

suunnitelmissa olevat kehitysprojektit. Haastateltavat saivat myös esittää ideoita, kuinka he 

kehittäisivät toimintoja. Tutkimuksen kannalta koettiin tärkeänä selvittää esteet 

kehitysideoiden toteutumiselle. 

 

Haastatteluissa korostui sähköisyyden laajempi käyttöönotto laskutuksen eri vaiheissa. 

Laskuttajat veisivät yrityksen laskutusta sähköisempään suuntaan nopeammalla aikataululla. 

Jokainen haastateltavista uskoo, että sähköiset toiminnot parantaisivat yrityksen 

kustannustehokkuutta. Myyntilaskutuksen kehitysideana esitettiin sähköisten käyntileimausten 

käyttöönottoa jokaisessa työkohteessa, jolloin käyntiaikoja ei tarvitsisi manuaalisesti kirjata 

järjestelmään, vaan laitteiden integroinnilla poistettaisiin useita manuaalisia työvaiheita. 

Toisena kehitysideana mainittiin laskutustiimin säännölliset kokoontumiset laskutuksen 
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merkeissä. Tällä tavalla laskuttajia pystyisi päivittämään ajankohtaisista muutoksista samalla, 

kun käsiteltäisiin viimeaikaisia laskutustapauksia.  

 

 

 

 

 

Kolmantena ehdotuksena esitettiin laskutusjärjestelmän korvaamista. Vaihtamisen 

tärkeimpinä kriteereinä mainittiin sähköisten liitteiden lähettäminen sekä järjestelmän 

monipuoliset käyttöominaisuudet. Lisäksi laskutuksen aikatauluun toivottiin muutosta, jotta 

laskutuksen voisi toteuttaa realistisemmalla aikataululla. Muutoksen ehdotettiin kohdistuvan 

loppukuun työskentelyyn, jolloin laskuttajat voisivat valmistella esilaskuja kuukausittain 

toistuvista sopimuslaskuista. Arkistointiin taas ehdotettiin uudelleen organisointia arkistoinnin 

selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Arkistoinnin sähköistämistä pidetään myös 

kannattavana ratkaisuna heti, kun kokonaisvaltainen verkkolaskutus on otettu käyttöön.  

 

 

 

 

 

Haastateltavat kokevat reklamaatioiden olevan estettävissä tai ainakin vähennettävissä 

laskuttajan huolellisuuden lisäämisellä asiakkaiden laskutietojen suhteen. Lisäksi asiakkaan 

käyntien tuntiseurantaa tulisi tehostaa, jotta mahdollisten sopimuksien kustannusrajoitukset 

eivät ylittyisi. Haastatteluissa ehdotettiin myös yhteistyön ja kommunikaation lisäämistä 

organisaatioiden ja asiakkaiden välillä. Tällä tavalla laskuttajien saamat tiedot laskun 

pakollisista kenttätiedoista pysyisivät ajan tasalla. Palveluntilaajaa olisi myös perehdytettävä 

palvelusetelin lähettämisestä palvelutuottajalle, jotta laskutus ei viivästyisi puuttuvien 

viitetietojen vuoksi.  

 

Esimiehen haastattelussa käsiteltiin kehitteillä olevia suunnitelmia laskutuksen 

tehostamiseksi. Suunnitelmat liittyvät pääosin palvelutoimintaan ja laskutusta helpottavien 
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järjestelmien sekä sovellusten käyttöönottoon lähitulevaisuudessa. Suurin muutos kytkeytyy 

valtakunnallisesti käyttöönotettavaan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää, joka 

helpottaa laskutusta vähentämällä manuaalisen työn määrää ja vapauttamalla resursseja 

muihin tehtäviin. Yrityksen on mahdollista hyödyntää järjestelmää heti, kun 

organisaatioasiakkaat, kuten kaupungit ottavat järjestelmän käyttöön omissa toiminnoissaan. 

Kehitetyn tietojärjestelmän lisäksi yritys haluaa entisestään laajentaa sovelluspohjaisen 

hyväksynnän käyttöä paperiaineiston ja ylimääräisten työvaiheiden vähentämiseksi.   

 

6 Päätelmät 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että myyntilaskutuksessa on osa-alueita, joita tulisi kehittää, 

jotta yritys voi parantaa myyntilaskutuksen ajanhallintaa ja vähentää manuaalisten 

työvaiheiden aiheuttamia kustannuksia. Kehitettävät toiminnot liittyvät sekä yrityksen 

sisäisiin että ulkoisiin tekijöihin. Uudistuksia vaativia toimintoja löytyy myyntilaskutuksen 

alkutehtävistä prosessin lopputehtäviin asti. Kuitenkin suurimmat kehityskohteet sijoittuvat 

myyntilaskutuksen esiprosesseihin, joiden avulla lopulliset myyntilaskut on mahdollista 

muodostaa. 

 

Haastatteluissa toistui samoja vastauksia tai kommentteja myyntilaskutuksen haasteista ja 

heikkouksista. Tuloksien perusteella kehitettävää on muun muassa laskutusjärjestelmän 

käyttömahdollisuuksissa, laskujen liiteraporttien palauttamisessa, palvelusetelien ja 

maksusitoumusten tietojen välittämisessä, laskutusaikataulun hallinnassa, ohjeistuksen 

päivittämisessä sekä arkistoinnin organisoinnissa.  

 

Yrityksen myyntilaskutuksen keskeisin kehittämistarve on myyntilaskutuksen muuttaminen 

sähköiseksi. Tutkimuksesta on pääteltävissä, että suurimmat tekijät, jotka rajoittavat 

sähköisen laskutuksen käyttöönottoa ovat organisaatioasiakkaiden laskutusvaatimukset ja 

organisaatioiden välisten synkronoitujen tiedonjakojärjestelmien puute. Tämän lisäksi 

laskutus- ja työajanhallintajärjestelmän välistä tiedonsiirtoa on teknisistä haastavaa kehittää 

niin, että järjestelmät lukisivat toisiaan automaattisesti. Käyttöönotettavien palveluseteli- ja 

ostopalvelujärjestelmän sekä käyntileimaussovelluksen tarkoituksena on tukea näiden 

toimintojen sähköistymistä.  

 

Kaiken kaikkiaan kohdeyrityksen myyntilaskutusta voidaan tehostaa muuttamalla useita eri 

tekijöitä laskutusprosessin alusta ja lopusta. Kuviossa neljä mainituilla muutoksilla voidaan 

vähentää työtehtäviin kuluvaa aikaa ja manuaalisia vaiheita. 
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Kuvio 4: Johtopäätökset kehittämiskohteista 

 

Ensinnäkin automatisoinnin laajentamisella voitaisiin vähentää manuaalisten vaiheiden 

määrää. Nykyisen laskutusjärjestelmän korvaaminen nähdään välttämättömänä muutoksena, 

mikäli järjestelmän käyttömahdollisuudet eivät laajene lähitulevaisuudessa. Järjestelmän 

korvaamisella voidaan myös ratkaista tietoteknisiä haasteita käytettyjen järjestelmien välillä.  

 

Toisekseen myyntilaskutuksen kirjallisia ja asiakaskohtaisia ohjeita tulisi päivittää sekä 

täydentää. Päivityksen tulisi olla jatkuvaa, jotta laskutusaikaa ei olisi tarvetta käyttää 

asiakaskohtaisten tietojen selvittämiseen, vaan tarvittava tieto olisi löydettävissä sovitusta 

paikasta. Tämän johtopäätöksen lisäksi myyntilaskutus tulisi jakaa erillisiin osa-alueisiin 

laskutusmäärän ja alueen mukaan. Tällä tavalla suurimpiin osa-alueisiin kohdistettaisiin 

enemmän resursseja.  

 

Kolmanneksi yrityksen sisäistä sekä ulkoista kommunikaatiota tulisi lisätä, jotta tarvittavien 

laskutustietojen viestittämisellä ehkäistäisiin yksittäisten laskujen ajallinen viivästyminen ja 

myynnin kiertoajan pidentyminen. Kommunikaation ylläpitämisellä voisi olla mahdollista 

minimoida myös työselosteiden puuttumista sekä laskutusta koskevia virheellisyyksiä. 

Erityisesti alkuprosessin tekijät kuten palveluseteleiden tai työselosteiden puuttuminen 

saattavat johtaa ketjureaktioon, jonka tuloksena laskutusprosessi vaikeutuu ja pitkittyy. 

 

Lopuksi myyntilaskutuksen arkistointia tulisi organisoida siihen käytettävän ajan 

vähentämiseksi. Johdonmukaisella arkistoinnilla luotaisiin järjetys, josta hyödyttäisiin myös 

sähköiseen arkistointijärjestelmään siirryttäessä. Lisäksi aineiston paikantamiseen ei olisi 

tarvetta käyttää ylimääräistä aikaa, kun aineisto löytyisi suunnitelman mukaisesta 

järjestyksestä. Sähköiseen arkistointiin siirryttäisiin siinä vaiheessa, kun kokonaisvaltainen 

verkkolaskutus on mahdollista. 
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7 Kehittämisehdotukset kohdeyritykselle 

 

Kehittämisehdotukset pohjautuvat opinnäytetyön tutkimuksen perusteella tehtyihin 

johtopäätöksiin. Ehdotuksissa on otettu huomioon yrityksen myyntilaskutukseen kohdistuvat 

suunnitelmat keskittyen kuitenkin tämänhetkisen laskutuksen kehittämiseen. Näin ollen 

kehittämisehdotusten tarkoituksena on myös tukea yrityksen olemassa olevia suunnitelmia 

myyntilaskutuksen kehittämiseksi. Kehittämisehdotuksissa ei kuitenkaan käsitellä laskutuksen 

ulkopuolisia tekijöitä, joihin yritys ei pysty vaikuttamaan omalla toiminnallaan. 

 

Keskeisin kehittämistarve koskee laskutusjärjestelmän vaihtamista, minkä tarkoituksena on 

mahdollistaa verkkolaskujen lähettäminen yrityksen lähitulevaisuudessa. Verkkolaskutuksella 

voidaan vähentää manuaalisesti tehtäviä vaiheita sekä lyhentää yksittäiseen laskuun 

käytettyä aikaa. Kommunikoinnin parantamisella voidaan taas estää laskutuksen viivästymistä 

määrätystä aikataulusta. Ohjeistuksien päivittämisellä selvennetään kokonaisprosessin kulkua 

sekä yhtenäistetään laskutuskäytäntöjä. Ohjeistukset ulottuvat myös arkistointiin asti. 

Arkistoinnin järjestelemisellä pyritään vähentämään aineiston etsimisaikaa, kun taas 

myyntilaskutuksen jakamisella vastuualueisiin tavoitellaan kokonaisprosessin järjestäytymistä 

ja ajallista laskuttamista.  

 

7.1 Järjestelmän vaihtaminen 

 

Manuaalisia työvaiheita voidaan vähentää automatisoinnin kautta. Laskutusjärjestelmä on 

suurin yksittäinen tekijä, jonka ominaisuudet vaikuttavat laajalti myyntilaskutuksen 

kokonaisprosessiin. Nykyisen laskutusjärjestelmän toimivuus ja käyttömahdollisuuksien 

puutteellisuus tukevat yrityksen suunnitelmaa laskutusjärjestelmän vaihtamisesta. Vaihdos on 

välttämätön prosessi, jotta tulevaisuuden myyntilaskuja voidaan pääosin lähettää 

verkkolaskuina asiakkaille. Verkkolaskujen käyttöönoton myötä myyntilaskutuksen muita 

vaiheita olisi samanaikaisesti mahdollista sähköistää, jolloin laskutukseen käytettävän ajan 

odotetaan vähenevän.  

 

Verkkolaskutuksella yrityksen kokonaiskustannukset laskisivat, kun paperilaskun 

lähettämiseen kuuluvat toiminnot poistuisivat tai siirtyisivät kokonaan ulkopuoliselle 

palveluntuottajalle. Ipost-laskujen lähettäminen ei olisi kuitenkaan ensisijainen 

laskutusmuoto vaan yritys pyrkisi lähettämään kaikki laskut verkkolaskuna. Työntekijät 

voisivat hyödyntää sähköisen laskutuksen myötä poistuvan työajan muussa laskutuksen osa-

alueessa, kuten asiakasyhteydenottojen vastaamisessa.  

 

Järjestelmän vaihdoksen yhteydessä olisi mahdollista siirtää myyntireskontran seuraaminen 

yrityksen laskutuksen toiminta-alueelle. Myyntireskontra palautettaisiin yrityksen hallinnon 
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työntekijöille, mikäli uuden järjestelmän reskontra sisältäisi ominaisuuden 

maksumuistutuksen automaattisesta lähettämisestä. Kuitenkin ennen maksumuistutusta 

laskuttajat tarkistaisivat, että muistutus on aiheellinen.  

 

7.2 Ohjeistuksien päivittäminen 

 

Myyntilaskutusta koskevien ohjeistuksien päivittämisen tulisi olla jatkuvaa virheiden 

välttämiseksi ja ajankäytön vähentämiseksi. Erityisesti asiakaskohtaisten laskutustietojen 

päivittämistä tulisi seurata, jotta tarvittavat tiedot löytyisivät laskutusvaiheessa nopeasti ja 

vaivattomasti.  Samalla tavoin myyntilaskutuksen ohjeita olisi tarpeellista täydentää 

laskutusta alustavien esitoimien osalta. Alue- sekä palvelukohtaisten ohjeistuksien kattavat 

erittelyt taas toisivat varmuuden lisäksi yhdenmukaisuutta laskuttajien työskentelytapoihin.  

 

Näin ollen uusien ohjeistuksien tai muutoksien sähköposti-ilmoitusten lisäksi tiedot tulisi 

kirjata sähköiseen kansioon yrityksen yhteiselle asemalle tai vaihtoehtoisesti yritys voisi 

hyödyntää sisäisessä viestinnässä intranet-sivustoa, jonka kautta työntekijät lisäisivät ja 

tarkistaisivat viimeisimmät päivitykset. Tällä tavalla jokainen hallinnon työntekijä käyttäisi 

samaa kanavaa tiedon hakemiseen. Yhteisellä tiedotuskanavalla vähennettäisiin tiedon 

hajanaisuutta ja koottaisiin keskeisten toimintojen informaatiot yhteen. Viestinnällisen 

intranetin käyttöönotosta hyötyisi erityisesti silloin, kun useammassa eri toimipisteessä olisi 

käyttäjiä, jotka käyttäisivät hyväkseen samaa tietoa.  

 

Asiakaskohtaisissa laskutusmuutoksissa tiedon voisi kirjata työajanhallintajärjestelmään 

asiakastilin erilliseen muistiinpanoikkunaan. Kyseiseen ikkunaan kirjattaisiin vain asiakkaan 

laskutukseen liittyviä tietoja, jolloin taas palveluntarjonnan tiedot täydennettäisiin toiseen 

muistiinpanoikkunaan. Uuden tiedon perään merkittäisiin viitteet kirjoittajasta sekä 

kirjoituksen ajankohdasta selkeyttämään tiedon uutuutta ja kirjoituksesta vastaavan 

henkilöllisyyttä. Vanhentuneita tietoja ei kuitenkaan poistettaisi muistiinpanoikkunasta, vaan 

tieto säilyisi historiana tukemassa asiakkaan laskutuksen kokonaiskuvaa. Merkinnät 

koostuisivat pääosin merkittävistä laskutustiedoista sekä asiakkaalle annetusta 

informaatiosta. Toisin sanoen muistiinpanoikkuna olisi eräänlainen laskutuksen sisäinen 

tiedonjakokanava. 

 

7.3 Sisäisen viestinnän parantaminen 

 

Tutkimuksen perusteella yrityksen sisäistä ja ulkoista kommunikaatiota voisi parantaa, koska 

kommunikaation osittainen katkonaisuus heijastuu myös myyntilaskutuksen 

kokonaisprosessiin. Laskutuksen aikatauluun viivästyneiden työselosteiden vaikutus on 

merkittävä, minkä vuoksi työntekijöiden vastuuttaminen ja heidän kanssaan asiasta rakentava 
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keskusteleminen ovat aikaa vieviä, mutta välttämättömiä keinoja riskien vähentämiseksi. 

Näin ollen sähköisten hyväksymislinkkien sekä muiden leimaussovellusten yleistyessä 

paperisten työselosteiden korvaamista tulisi kannustaa enenevässä määrin. Yrityksen 

hallinnon sekä palveluhenkilökunnan viestinnässä panostettaisiin entistä enemmän kirjallisten 

työselosteiden palauttamiseen sovittuun eräpäivään mennessä. Lisäksi kaikkia työntekijöitä 

tiedotettaisiin sähköisten käyntimerkintöjen eduista työntekijän ja asiakkaan näkökulmasta. 

Tällä tavalla työntekijät pystyisivät tiedottamaan myös asiakkaitaan sähköisen 

käyntileimauksen ominaisuuksista. Ennen kaikkea seuraamuksien läpiviennistä pidettäisiin 

entistä tiukemmin kiinni johdonmukaisen menettelytavan ylläpitämiseksi. Samalla 

seurattaisiin yrityksen strategiaa ja vietäisiin käyntikirjausten hyväksymistä sähköisempään 

suuntaan suunnitellulla aikataululla.  

 

Asiakkaiden kanssa kommunikointia parannettaisiin palvelusetelien osalta. Asiakasta edelleen 

neuvottaisiin välittämään palvelusetelin tiedot mahdollisimman nopeasti ennen palvelun 

alkua. Tämän lisäksi hälytysajan määritelmä otettaisiin laajemmin käyttöön Etelä-Suomen 

laskutusalueella. Kun palveluseteli olisi vastaanotettu, määriteltäisiin sille määräpäivä, jonka 

umpeutuessa työajanohjausjärjestelmä lähettäisi hälytyksen palvelusta vastaavalle 

koordinaattorille kaksi viikkoa tai kuukausi ennen palvelusetelin erääntymistä. Kyseinen 

koordinaattori tarkistaisi asiakkaan palveluntarpeen ja neuvoisi hänelle jatkotoimenpiteet. 

Tällä tavalla yritys voisi osaltaan vaikuttaa laskutuksen ajallisuuteen ja palvelun 

jatkuvuuteen, kun erääntyviin dokumentteihin reagoitaisiin riittävän ajoissa.  

 

Tutkimuksen haastatteluvastausten vertailu osoittaa myös, että laskuttajien ja johdon välistä 

viestintää olisi mahdollista kehittää entistä tiiviimmän työyhteisön muodostamiseksi. 

Yrityksen strategian toteuttamisen kannalta olisi hyödyllistä, että työntekijöille 

viestitettäisiin mahdollisista laskutuksen kehityssuunnitelmista tai muutoksista aikaisessa 

vaiheessa, jotta muutoksiin pystyttäisiin etukäteen asennoitumaan ja valmistautumaan. 

Tulevista kehityksistä päivittäminen toimisi myös eräänlaisena työskentelyn motivaattorina. 

 

Laskutuksen sisäisen viestinnän parantamiseksi laskutustiimi voisi sopia kuukausittaisen 

kokoontumisajankohdan, jota varten jokainen laskutustiimin jäsen kokoaisi omia pohdinnan 

aiheita. Kokouksissa käsiteltäisiin mahdollisia muutoksia, epäselvyyksiä ja vastuunjakoa 

laskutuksessa. Säännöllisellä kokoontumisella vahvistettaisiin laskuttajien ryhmätyöskentelyä 

sekä itsevarmuutta yksilöiden omassa työskentelyssä. Tapaamiset voisivat olla noin 

kahdestakymmenestä minuutista tuntiin riippuen käsiteltävien aiheiden määrästä. Kokouksen 

jälkeen lähetettäisiin sähköpostitse lyhyt muistio käsitellyistä aiheista ja päätöksistä. 

Merkittävimmät muutokset kirjattaisiin myös tiedotuskanavaan, kuten intranettiin. 
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7.4 Myyntilaskutuksen jakaminen 

 

Myyntilaskutuksen järjestelmällinen jakaminen useampiin vastuualueisiin selkeyttäisi 

laskutuksen prosessia. Jokaisella laskutusalueella olisi henkilö, joka vastaisi kyseisen 

kuukauden laskutuksesta ja varmistaisi, että kaikki myynnit laskutetaan aikataulussa. Mikäli 

laskutuksessa ilmenee poikkeuksellisia viiveitä, vastaa sama vastuuhenkilö niiden 

seuraamisesta ja selvittämisestä aina laskun lähettämiseen asti. Vastuuhenkilön työnkuvaan 

kuuluisi myös ohjeistuksien ja muun informaation päivittäminen laskutuksen yhteiseen 

tiedotuskanavaan. Vastuualueet kiertäisivät kuukausittain tai kolmen kuukauden välein, jotta 

laskuttajat saisivat kokemusta yrityksen kaikkien palvelutuotteiden laskuttamisesta ja samalla 

he kokisivat laskutustyön vaihtelevana.   

 

Palvelualueiden laskutusmäärien erojen vuoksi yhdellä laskuttajalla olisi yhdestä kolmeen 

laskutusaluetta työn määrästä riippuen. Työnjaosta pidettäisiin kirjaa, jotta kaikki hallinnon 

työntekijät olisivat tietoisia, kehen olla yhteydessä tiettyyn laskuun liittyen. Tasaiseen 

työnjakoon vaikuttaisivat myös keskeneräiset työtehtävät sekä laskutushenkilön muut 

vastuutehtävät laskutusaikana.  

 

Laskutusyhteydenottojen käsittelyn nopeuttamiseksi jokaisen toimintapisteen 

palvelukoordinaattorilla olisi pääsyoikeus laskutusjärjestelmään, jotta palvelusta vastaava 

henkilö pystyisi tarkastelemaan kaikkien laskujen tietoja. Palvelukoordinaattorit pystyisivät 

esimerkiksi kertomaan asiakkaalle laskun suuruuden ja eräpäivän. Tällä tavalla 

yhteydenottojen käsittelyaikaa olisi mahdollista lyhentää, kun palvelukoordinaattorit 

pystyisivät välittömästi jakamaan laskua koskevan informaation asiakkaalle. Tarkempaa 

tarkastelua tai korjausta vaativissa tapauksissa laskuttajat käsittelisivät yhteydenotot.  

 

7.5 Arkistoinnin järjesteleminen 

 

Aikaisemmin aineiston arkistointitapa on saattanut vaihdella arkistoijan mukaan. Tästä 

johtuen myyntilaskutuksen arkistoinnin tueksi tulisi luoda erilliset ohjeistukset, joista 

laskuttajat voisivat varmistaa oikean arkistointitavan. Ohjeistuksen avulla myös muut 

työntekijät pystyisivät arkistoimaan laskutusaineistoa kansioihin. Näin ollen laskuttajilla olisi 

tarvittaessa mahdollisuus koordinoida osa työtehtävistään yrityksen muille työntekijöille.  

 

Laskutusaineiston arkistointia voitaisiin selkeyttää yksinkertaistamalla kansioiden sisältöä ja 

yhtenäistämällä samankaltaisten kansioiden nimeämistä. Toisin sanoen yksi kansio sisältäisi 

vain yhden palvelutuotteen ja – alueen laskutusaineistot. Samaan kansioon olisi mahdollista 

arkistoida saman palvelutuotteen seuraavan kuukauden aineistot, mikäli kansiossa olisi 

riittävästi tilaa koko kuukauden aineistolle. Hyvityslaskujen osalta aineisto arkistoitaisiin 
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toteutuneen palveluntarjonnan mukaan hyvitetyn eli aikaisemman laskun liitteeksi. Kansiot 

säilytettäisiin joko laskutuskuukauden tai palvelutyypin mukaisessa kronologisessa 

järjestyksessä. Tällä tavalla alkuperäisen laskun etsimiseen käytettäisiin vähemmän työaikaa, 

kun arkistointi toteutuisi samalla tavalla joka kuukausi. Sähköiseen arkistointiin taas 

siirryttäisiin heti, kun suurin osa myyntilaskuista lähtisi verkkolaskuina.  

 

8 Kehittämistyön arviointi 

 

Tämän kehittämistyön tavoitteena on ollut kehittää kohdeyrityksen myyntilaskutusta niin, 

että työllistävät vaiheet vähenisivät samalla, kun yksittäisiin tehtäviin käytettäisiin entistä 

vähemmän aikaa. Työssä on pyritty esittämään sähköisyys laskutusta tehostavana tekijänä ja 

myyntilaskutusprosessia taloushallinnon kokonaisuuden osana. Työn avulla on haluttu 

kannustaa yritystä läpiviemään suunniteltuja muutoksia ja edistämään laskutusprosessia työn 

kehittämisehdotuksilla. 

 

Työelämänlähtöisessä kehittämistyössä on otettava huomioon tutkittaville riittävä viestiminen 

tutkimuksen tarkoituksesta ja heidän roolistaan kehittämishankkeessa (Ojasalo ym. 2014, 48). 

Tässä tutkimuksessa osallistujat valikoitiin työtehtävien perusteella. Tutkimukseen otettiin 

mukaan kaikki, jotka osallistuvat myyntilaskuttamiseen. Heille ilmoitettiin hyvissä ajoin 

opinnäytetyön tarkoituksesta kehittää yrityksen myyntilaskutusta. Osallistujien reaktioista ja 

palautteesta voitaneen tulkita, että tutkimukseen osallistuminen koettiin tärkeänä 

myyntilaskutuksen kehittymisen kannalta.  

 

Tutkimustyössä koin haasteellisena puolueettomuuden, sillä myyntilaskuttaminen kuuluu 

osana työnkuvaani. Haastattelutilanteissa pyrin keskustelemaan mahdollisimman neutraalisti, 

mutta kuitenkin kommentoinnilla kannustamaan haastateltavia avoimuuteen. Haastattelun 

tukena käytettiin osallistuvaa havainnointia, jonka riskinä on havaintojen ja omien tulkintojen 

sekoittuminen (Hirsjärvi ym. 2009, 217). Tämän riskin toteutumista minimoitiin 

havainnoimalla pääosin järjestelmien ja toimintaympäristön tekijöitä. Näin ollen työntekijät 

eivät olleet havainnon pääosassa, vaan havaintoa käytettiin enemmänkin haastattelujen 

tukimenetelmänä. Näiden metodien yhdistämiselle on haluttu lisätä johtopäätösten 

luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan myös tutkimuksen toteutuksen 

kuvauksella. Lisäksi tuloksissa on haluttu esittää suoria lainauksia haastateltavien 

kommenteista paljastamatta kuitenkaan kommentoijien henkilöllisyyttä. Toisaalta tuloksien 

luotettavuutta olisi voinut parantaa menetelmätriangulaation avulla eli käyttämällä useampaa 

menetelmää samassa tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 2009, 233). Haastattelujen ja 

havainnoinnin tukena olisi esimerkiksi voinut käyttää yhteisöllistä ideointimenetelmää 
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kehittämisideoiden vahvistamiseksi (Ojasalo ym. 2014, 158). Tässä tutkimuksessa 

ideointimenetelmää ei käytetty aikataulullisista syistä. 

 

Työn alkuvaiheessa asetetun tavoitteen saavutusta on vaikea arvioida, sillä muutoksia ei ole 

vielä lähdetty toteuttamaan. Kuitenkin osa kehittämiskohteista nousi paremmin esille 

tutkimushaastatteluiden jälkeen. Tästä voitaneen päätellä, että tutkimushaastatteluiden 

teemat ovat olleet sopivia kehittämiskohteiden kartoittamiseksi ja vuorovaikutteisen 

tutkimusmenetelmän avulla onnistuttiin herättämään ajatuksia prosessin kehittämisestä.  
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 Liite 1 
 

Liite 1 Laskuttajien haastatteluja ohjaava runko 

 

Myyntilaskutusprosessin kehittäminen kohdeyrityksessä 

 

Tilannekartoitus: 

Miten kuvailisit tämänhetkistä myyntilaskutusta?  

Kuinka suuren osan työajastasi käytät myyntilaskutukseen?  

Koetko työtehtävien jakautuvan tasaisesti laskutustiimi kesken? 

Koetko tietyn osa-alueen myyntilaskutuksessa työllistävän muita enemmän?  

Koetko saaneesi riittävästi ohjeistusta laskutuksen toteuttamiseen?  

Haluaisitko lisää koulutusta jossakin osa-alueessa?  

Ovatko olemassa olevat kirjalliset ohjeet mielestäsi riittäviä?  

Ovatko käytössä olevat laskutusjärjestelmät mielestäsi toimivia ja riittäviä? 

 

Myyntilaskutuksen heikkoudet & vahvuudet:  

Mikä laskutuksen heikkous/haaste tulee sinulle ensimmäisenä mieleen? 

Toimiiko jokin muu asia mielestäsi heikosti laskutuksessa? 

Mitkä tekijät mielestäsi hidastavat laskuttamista?  

Mikä laskutuksen vahvuus tulee sinulle ensimmäisenä mieleen?  

Mikä toimii mielestäsi hyvin laskutuksessa?  

Mitä osa-aluetta et muuttaisi laskutuksessa?  

 

Laskureklamaatiot: 

Mikä on mielestäsi yleisin syy reklamaatiolle?  

Tiedätkö, kuinka toimia laskun reklamaatiotilanteessa?  

Ovatko ohjeistukset riittäviä reklamaatiotapauksiin? 

Miten reklamaatioiden syyt olisi mielestäsi estettävissä?  

 

Arkistointi: 

Miten koet arkistoinnin myyntilaskutuksen osalta?  

Mitä mieltä olet sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta?  

Koetko sähköiselle arkistoinnille olevan esteitä?  

 

Kehittämiskohteet: 

Mitä kehittäisit myyntilaskutuksessa? Miten kehittäisit kyseistä osa-aluetta?  

Koetko joidenkin tekijöiden estävän toivottua kehitystä?  

Muuta kommentoitavaa aiheesta? 
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Tilannekartoitus: 

Miten kuvailisit tämänhetkistä myyntilaskutusta? 

Kuinka suuren osan työajastasi käytät myyntilaskutukseen?  

Koetko tietyn osa-alueen myyntilaskutuksessa työllistävän muita enemmän? 

Ovatko käytössä olevat laskutusjärjestelmät mielestäsi toimivia ja riittäviä? 

Mitä mieltä olet laskutusjärjestelmän vaihdoksesta? Mitä tekijöitä kaipaat nykyisessä 

laskutusjärjestelmässä? 

 

Myyntilaskutuksen heikkoudet & vahvuudet:  

Mitkä ovat mielestäsi tämänhetkisen myyntilaskutuksen heikkoudet/haasteet?  

Mitkä tekijät erityisesti hidastavat laskuttamista? 

Mikä on mielestäsi tämänhetkisen myyntilaskutuksen vahvuus? 

Mitä osa-aluetta et muuttaisi laskutuksessa? 

 

Arkistointi: 

Miten koet tämänhetkisen arkistoinnin myyntilaskutuksen osalta? 

Miten vähentäisit paperisten dokumenttien määrää? 

Mitä mieltä olet sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta? 

Oletteko harkinneet sähköisen arkistoinnin laajentamista tai arkistoinnin ulkoistamista? 

Koetko sähköiselle arkistoinnille olevan esteitä? 

 

Kehittämiskohteet: 

Mitä kehittäisit myyntilaskutuksessa? Miten kehittäisit kyseistä osa-aluetta? 

Koetko joidenkin tekijöiden estävän toivottua kehitystä?  

Mitä myyntilaskutuksen muutoksia on jo suunnitteilla tai harkinnassa? 

Muuta kommentoitavaa aiheesta? 

 

 


