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1 Johdanto 

Vesiosuuskuntatoimintaan liittyy usein talkoovoimin tehtäviä töitä, jotka jakautuvat 

pääosin vesiosuuskunnan hallitukselle ja sen aktiivisille jäsenille.  Viime vuosina haas-

teita on ilmennyt esimerkiksi aktiivisuuden vähenemisen ja vastuuhenkilöiden ikään-

tymisen seurauksena. Vesiosuuskuntien on ennakoitu tarvitsevan tulevaisuudessa 

yhä enemmän ulkoisten palveluntarjoajien apua toiminnassaan (Luukkonen 2013, 

22). 

Kirjanpitopalveluita on käytetty vesiosuuskuntien keskuudessa jo pitkään, mutta 

usein itse laskutus on toteutettu omilla henkilöstöresursseilla (Takala 2007). Opin-

näytetyöni toimeksiantaja, Joutsan Tili- ja Yrityspalvelu Oy, arvioi vesiosuuskuntien 

tarvitsevan tulevaisuudessa apua laskutuksensa järjestämisessä. Oleellista toimeksi-

antajan mukaan on, että laskutuspalvelua voidaan tarjota kilpailukykyisesti ja nykyai-

kaisia ohjelmistoja sekä laskutustapoja hyödyntäen. Näin vesiosuuskunnat voisivat 

kohdistaa omat resurssinsa muiden vesiosuuskunnan keskeisten toimintojen ylläpi-

toon, ja laskutus voitaisiin toteuttaa ammattitaitoisesti, luotettavasti ja kustannuste-

hokkaasti ostopalveluna. (Nikkanen M, 2020). 

Joutsan Tili- ja Yrityspalvelu aikoo kehittää energialaskutuspalveluaan merkittäväm-

mäksi osaksi palvelutarjontaansa. Koronapandemian saapuminen Suomeen on vai-

kuttanut yritykseen toimintaan ja arkeen: lähetettävien laskujen määrä on pienenty-

nyt, mikä on vähentänyt myös toteutettavissa olevien työtehtävien määrää. Aikai-

semmin energialaskutusta on tehty yrityksessä vain muutamille vesiosuuskunnille, 

vesihuoltoyhtiöille ja kaukolämpöyhtiöille ostopalveluna. 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti liittyjämäärältään yli 50 asiakkaan ve-

siosuuskunnat, koska laskutuksen haasteita ilmenee todennäköisemmin silloin, kuin 

lähetettävien laskujen määrä on suuri. Pienikokoisissa vesiosuuskunnissa ulkoiste-

tuille palveluille tarve on usein pienempi, ja osaava vesiosuuskunnan jäsen voi näin 

ollen hoitaa esimerkiksi laskutusta ja muita ylläpitotoimenpiteitä itsenäisesti. (Luuk-

konen 2013, 27).  
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2 Tutkimuksen taustaa 

Suoritin opintoihini kuuluvan harjoittelun kesällä 2020 opinnäytetyöni toimeksianta-

jan Joutsan Tili- ja Yrityspalvelu Oy:n palveluksessa.  Yrityksen käyttöön oli otettu hie-

man aikaisemmin uusi laskutusohjelmisto, jota oli toistaiseksi käytetty lähinnä pieni-

kokoisten taloyhtiöiden vastikemaksujen tekoon. Ohjelmiston valinta perustui siihen, 

että tulevaisuudessa sillä voitaisiin toteuttaa myös vesiosuuskuntien energialasku-

tusta. Toimeksiantajan mukaan energialaskutus aiheutti aikaisemmin paljon lisätyötä, 

ja sen toteutus koettiin haastavana. Enimmillään jopa tuhannen laskun tekoon ker-

ralla saattoi kulua useita päiviä. Monet työvaiheet, kuten tulostus, laskujen pakkaa-

minen kirjeisiin ja postimaksuarvon leimaukset frankeerauskoneella viivästyttivät 

muita tavanomaisia päivittäisiä töitä (Nikkanen M, 2020).  

Harjoittelujaksoni aikana pääsin tutustumaan ohjelmiston käyttöön ja kokeilemaan 

sen soveltuvuutta vesiosuuskuntien laskutuksen toteutuksessa. Ohjelmiston avulla 

yrityksen asiakasvesiosuuskuntien laskutusta pystyttiin selvästi tehostamaan. Lisäksi 

havaittiin, että mikäli tulevaisuudessa hyödynnettäisiin myös ohjelmiston tukemia 

sähköisiä laskutusvaihtoehtoja, vesiosuuskuntien asiakkaille voitaisiin mahdollistaa 

monipuolisempi palvelu vähentäen samalla laskutukseen liittyviä manuaalisia proses-

seja.  Energialaskutuksen tehostuminen myötä yrityksessä voitaisiin mahdollistaa 

myös suurten ja mutkikkaiden laskutusten asianmukainen hoitaminen, mistä heräsi 

ajatus syvällisemmästä vesiosuuskuntiin kohdistuvasta tutkimuksesta.  

Kiinnostus erityisesti vesiosuuskuntia kohtaan oli suuri, koska toimeksiantajan omien 

asiakasvesiosuuskuntien keskuudessa oli havaittu samankaltaisuuksia laskutuksen 

haasteiden osalta. Tutkimus antaisi perspektiiviä siitä, ilmeneekö vastaavia haasteita 

myös muissa vesiosuuskunnissa Suomessa. Tulosten pohjalta toimeksiantaja kykenisi 

arvioimaan, olisiko laskutuspalvelulle todella tarvetta, ja miten sitä tulisi edelleen ke-

hittää. 
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3 Tutkimusasetelma 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin mene-

telmiin. Kvalitatiiviset menetelmät ovat laadullisia ja kvantitatiiviset menetelmät 

määrällisiä (Vuori J. 2021). Työ toteutettiin ensisijaisesti kvalitatiivista, eli laadullista 

tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Kvalitatiivinen tutkimus on empiiristä, jonka pyrki-

myksenä on tuottaa systemaattisesti aineistoa, analysoida sitä ja tehdä siitä johto-

päätöksiä. Määrälliseen tutkimukseen tulisi sisältyä runsaasti laskennallisia ja tilastol-

lisia analysointitapoja, kun taas laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkimuk-

sen kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä. (Jyväskylän Yliopisto 2015) 

Yleisesti kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien eroa on korostettu, 

vaikka molempia suuntauksia on mahdollista käyttää myös saman tutkimuksen sisällä 

(Jyväskylän Yliopisto 2015). Laadullisten ja määrällisten aineistojen yhdistämisestä, 

eli monimenetelmällisyydestä on tullut yhä suositumpaa. Eri tutkimusmenetelmiä 

hyödyntävän tutkimusasetelman avulla voidaan tuottaa laajempaa ja syvällisempää 

käsitystä mutkikkaista ilmiöistä. Useamman tutkimusmenetelmän käytön tyypillisenä 

perusteluna on lisäksi käytetty triangulaatiota, jota hyödyntämällä voidaan lisätä tut-

kimuksen luotettavuutta (Seppänen-Järvelä R. 2020) Menetelmien yhdistelyä voi-

daan pitää tärkeänä erityisesti silloin, kun tutkimusongelma on monimutkainen (Ri-

tala P. 2021). 

3.2 Tutkimusongelma 

Laadullisen tutkimuksen tutkimusongelma on yksiselitteinen ja siinä tulee käydä ilmi, 

mitä tutkimuksessa halutaan tutkia ja tietää. Usein laadullisessa tutkimuksessa pyri-

tään tutkimaan jotakin ilmiötä ja kerryttämään siitä ymmärrystä. On kuitenkin suota-

vaa välttää suurien ilmiöiden pintapuolista tarkastelua, ja valita tarkasteltavaksi tietty 

osa-alue, mitä tutkitaan perusteellisemmin. Ongelmanasettelu on tässä tutkimusta-
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vassa usein joustava, eikä tilanteesta riippuen ole välttämätöntä asettaa tarkkaa tut-

kimusongelmaa, vaan tutkimukselle voi määrittää myös yleisluontoisen tutkimusteh-

tävän. (Günther K, Hasanen K. 2021). 

Tutkin opinnäytetyössäni aihealuetta, joka sitoo mukaansa kolme osapuolta: Vesi-

osuuskunnat, vesiosuuskuntien omat asiakkaat ja toimeksiantajayrityksen. Työn tut-

kimusongelma on seuraava: Miten vesiosuuskunnat ovat järjestäneet laskutuksensa 

tällä hetkellä?  

Tutkimusongelman lisäksi työssä on kaksi olennaista tutkimuskysymystä:  

• Millaisia kehitystarpeita laskutuksessa ja sen toiminnoissa on koettu vesi-
osuuskunnissa?  

• Onko Joutsan Tili- ja Yrityspalvelu Oy:n syytä lisätä energialaskutuspalvelu-
jensa tarjontaa laajemmin erityisesti vesiosuuskuntien saataville? 

3.3 Tutkimustavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin kehittämismahdollisuudet vesiosuuskuntien 

laskutuksen toteutuksen osalta. Työssä tarkastellaan esimerkiksi nykyaikaisten lasku-

tusratkaisujen mahdollisuuksia ja niiden käytännön toteutusta vesiosuuskuntien tule-

vaisuuden kehitystä silmällä pitäen. Pidän tärkeänä, että tutkimuksesta ja sen tulok-

sista pääsee hyötymään toimeksiantajan lisäksi myös vesiosuuskunnat; toistaiseksi 

vain vähän käsitelty aihe luo parhaimmillaan uusia näkökulmia, ja auttaa vesiosuus-

kuntia tunnistamaan mahdolliset kehitystarpeet omissa toiminnoissaan.  

Toimeksiantajan kannalta kiintoisa tutkittava aihe on, kuinka paljon vesiosuuskun-

nissa tällä hetkellä koetaan tarvetta laskutustoimintojen kehittämiseksi. Tutkimustu-

losten avulla toimeksiantajayritys pystyy arvioimaan, kuinka paljon energialaskutus-

palvelulle olisi mahdollisesti tulevaisuudessa kysyntää, ja millä tavoin sitä tulisi kehit-

tää kohderyhmälle soveltuvaksi.  
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3.4 Tutkimusmenetelmän valinta ja sen perustelut 

Tämän opinnäytetyön pääasiallinen tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen, mutta tie-

donhankintaan ja tulosten esittämiseen on hyödynnetty myös kvantitatiivisia mene-

telmiä erityisesti vesiosuuskunnille toteutetun kyselyn osalta. Tämän osittain moni-

menetelmäisen toteutustavan käytön perusteena on tutkittavan ilmiön haasteelliset 

lähtökohdat. Aikaisemmin vesiosuuskuntia koskien on tehty tutkimuksia esimerkiksi 

vesilinjojen rakennuttamiseen, veden laatuun, kriisienhallintaan, hallinnointiin ja ylei-

seen vesiosuuskuntatoimintaan liittyen. Yksinomaan vesiosuuskuntien kulutuslasku-

tukseen, sen kehitykseen tai ongelmiin liittyen ei ennen vielä toistaiseksi ole löytynyt 

aikaisempaa tutkimusaineistoa.  

Toimeksiantajayritys esitti toiveita työni tueksi toteuttamani kyselytutkimuksen kysy-

mysten ja niiden rakenteiden osalta, ja vastauksista haluttiin saada ilmi niin kvalitatii-

vista, kuin kvantitatiivista aineistoa. Mikäli kyselytutkimus olisi toteutettu alkuperäi-

sen suunnitelman mukaisesti täysin laadullisen kyselytutkimuksen rakentamisen me-

netelmin, ei tuloksista todennäköisesti olisi saatu kaikkia haluttuja tietoja. Kvantitatii-

vinen tutkimus perustetaan useimmiten aikaisempaan olemassa olevaan tutkimustie-

toon, jota ei tämän tutkimusaiheen osalta ollut saatavilla (Vaarala S. ym. 2017). Tie-

dossa oli lisäksi, että täysin kvantitatiiviseen tutkimukseen ei todennäköisesti olisi 

mahdollista saada tässä työssä tutkittavan kohderyhmän osalta tarpeeksi vastaajia. 

Tutkimuksessa pyritään ensisijaisesti tarkastelemaan ilmiötä ja havaittua ongelmaa, 

joten mahdolliset määrälliset tutkimustulokset ovat vain osana tutkimuksen kokonai-

suutta.  

3.5 Vesiosuuskunnat Suomessa 

Vesiosuuskuntien perustehtävänä on mahdollistaa asiakkailleen asianmukainen vesi-

huolto omalla vastuualueellaan. Vesiosuuskuntien perustamistarve on syntynyt 

1900-luvun alkupuolella, jolloin kaupunkien ja kuntien resurssit eivät riittäneet laa-

jentamaan vesijohtoverkostoa tarvittavan laajalle alueelle. Vielä tänäkin päivänä on 
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tyypillistä, että vesiosuuskunnat toimivat haja-asutusalueella, kun taas kuntaomistei-

set vesihuoltoyhtiöt palvelevat suurempia väestökeskittymiä (Kuntaliitto 2017, Luuk-

konen 2013, 16). 

Määrällisesti vesiosuuskuntia on Suomessa noin 1500, ja ne palvelevat yhteensä noin 

13 % väestöstä. Aikaisemmin vesiosuuskunnat ovat keskittyneet talousveden toimit-

tamiseen, mutta erityisesti viime vuosikymmenen aikana jäteveden käsittely ja johta-

minen eteenpäin on tullut vahvasti mukaan toimintaan. Vesiosuuskuntia voi toimia 

yhden kunnan alueella useita, mutta osassa kunnista niitä ei ole toiminnassa lain-

kaan.  (Kuntaliitto 2007, 15-17) 

Vesiosuuskunnat ovat yrityksiä, jonka omistavat ja jota ylläpitävät siihen liittyneet jä-

senet. Vesiosuuskuntaan liitytään tekemällä liittymissopimus liittyjän ja vesiosuus-

kunnan välille. Useimmissa tapauksissa uusi liittyjä hakee osakkuutta jäsenhakemuk-

sella, ja sitoutuu maksamaan vaadittavan osuusmaksun. Joskus säännöissä ei kuiten-

kaan osakkaaksi liittymistä ole edellytetty, jolloin asiakkaana on mahdollista olla pel-

kän liittymäsopimuksen avulla (Suomen Vesiosuuskuntien liitto Ry 2021). Olen kui-

tenkin laskutuksia tehdessäni huomannut, että usein veden hinta vesiosuuskuntien 

osakkaille on alhaisempi, kuin osuuskunnan ulkopuolisille asiakkaille. 

Vesiosuuskunnat eivät tavoittele voittoa, vaan pyrkimyksenä on mahdollistaa vesi-

huolto kohtuuhintaisesti asiakkaille siten, että vesimaksuilla pystytään kattamaan toi-

minnasta aiheutuvat kustannukset. Yleisimmät kulutuslaskutukseen liittyvät maksut 

ovat veden- ja jäteveden käyttömaksu ja näiden perusmaksut. Nämä vesiosuuskun-

nan asiakkailta perittävät maksut ovat merkittävässä osassa, koska niiden avulla pys-

tytään ennakoimaan tulovirtaa ja valmistautumaan tuleviin menoihin (Uudenmaan 

ympäristökeskus 2005). 

Vesiosuuskuntalain 19 §:ssä on määritetty, että käyttömaksu peritään kiinteistön 

käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Perus-

maksuun puolestaan voi sisältyä esimerkiksi vesiverkoston ylläpitokustannukset ja 

muut kiinteät kustannukset. Tavallista korkeampi perusmaksu voi olla esimerkiksi 
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alueella, jossa verkosto on rakennettu syrjäiselle sijainnille tai haastaviin maasto-olo-

suhteisiin, mistä on aiheutunut suuremmat rakennuskustannukset. Kulutettu veden 

määrä ei puolestaan vaikuta perusmaksun suuruuteen (Kuntaliitto 2014, 9-12). 

4 Vesiosuuskunnissa käytettävät laskutustavat 

4.1 Sähköpostilasku 

Sähköpostilaskut toimitetaan asiakkaan sähköpostiin pdf- muodossa, jolloin laskun 

tiedot saa esiin erikseen asennetun pdf- ohjelman avulla. Pdf- lasku voi lisäksi sisältää 

virtuaalisen viivakoodin, jonka kopioimalla verkkopankin maksuksi laskun tiedot siir-

tyvät automaattisesti maksupohjaan hyväksyttäväksi (Telia 2021). Asiakkaalle sähkö-

postilasku on lähes aina ilmainen, ja sen maksaminen hoituu virtuaaliviivakoodia hyö-

dyntäen suhteellisen vaivattomasti.  

Varjopuolena sähköpostilaskussa on se, että vähintään kaksi viikkoa ennen eräpäivää 

toimitettavat laskut unohtuvat helposti muiden sähköpostien joukkoon tai ohjautu-

vat suoraan roskapostikansioon. Lowell Suomi Oy:n tilastovertailun mukaan kulut-

taja-asiakkaat maksavat sähköpostitse välitetyistä laskuista ajallaan vain 46 prosent-

tia. Yrityksien osalta sähköpostitse välitettyjä laskuja jää maksamatta ennen eräpäi-

vää 29 prosenttia, eli lähes joka kolmas lasku. Kaiken kaikkiaan kuitenkin noin 80 pro-

senttia sähköpostilaskuista maksetaan 30 päivän kuluessa eräpäivästä, mutta asiak-

kaita joudutaan usein muistuttamaan erillisellä viestillä (Salonen 2018).  

Laskuttajalle sähköpostilasku on edullinen vaihtoehto, koska sen avulla voidaan sääs-

tää materiaali- ja postituskuluissa. Edullisuus on kuitenkin näennäistä, koska sähkö-

postilasku on kaikista hitaimmin maksettava laskutustapa. Maksamattomat laskut 

voivat hidastaa koko kassankiertoa, ja maksumuistutusten tekemiseen kuluu ylimää-

räistä aikaa. Toimeksiantajayrityksessä lähetin kulutuslaskuja myös sähköpostilas-
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kuina, mutta tämä tapa osoittautui melko hitaaksi ja työlääksi. Käytössä ei ollut ohjel-

mistoa, joka ohjaisi automaattisesti pdf-laskut oikeisiin sähköpostiosoitteisiin, joten 

jokainen lasku oli lähetettävä yksi kerrallaan asiakkaiden sähköpostiin.  

4.2 Kuluttajan E-lasku ja yritysten verkkolaskut 

E-laskua käytetään nimityksenä kuluttajalle lähetettävästä verkkolaskusta. Teknisesti 

e-laskusta käytetään myös sanamuotoa Finvoice (Visma 2018). Kuluttaja vastaanot-

taa e-laskun suoraan verkkopankkiinsa, jolloin maksaminen käy helposti viitetietojen, 

eräpäivän ja laskun summan ollessa valmiina paikallaan. Laskutustavan käyttöönotto 

edellyttää kuluttajalta e-laskusopimuksen tilaamisen, joka onnistuu useimmiten 

pankkien verkkopalvelusta. Sopimusta tehdessä kuluttaja voi esimerkiksi hakea las-

kuttajaa tämän nimen, y-tunnuksen tai tilinumeron perusteella, ja valita laskunsa 

vastaanottotavaksi tulevaisuudessa e-laskuna (Osuuspankki 2021). 

E-laskun etuina kuluttajalle on sen maksuttomuus, turvallisuus, joustavuus, ja help-

pous. Laskujen maksaminen onnistuu esimerkiksi älypuhelimella, tabletilla tai tieto-

koneella asiakkaan verkkopankissa tai mobiilisovelluksen kautta. Halutessaan laskun 

veloituksen voi valita automaattiseksi, jolloin maksaminen ei unohdu ja myöhästymi-

sestä ei aiheudu lisäkustannuksia. E-lasku toimitetaan aina hyvissä ajoin ennen erä-

päivää, ja uudesta maksusta ilmoitetaan joko tekstiviestillä tai sähköpostitse. Laskun 

tietojen ollessa valmiiksi oikein, maksu menee aina oikealle tilille ja oikealla sum-

malla, ehkäisten näin inhimilliset näppäilyvirheet. 

Verkkolaskusta puhuttaessa tarkoitetaan yritykselle tai organisaatiolle lähetettävää 

laskua. Laskun lähettämiseksi tarvitsee tietää vastaanottajayrityksen verkkolas-

kuosoite, mikä löytyy lähes aina kansallisesta verkkolaskuosoitteistosta yrityksen ni-

mellä tai y-tunnuksella, mikäli yritys on ilmoittanut vastaanottavansa verkkolaskuja. 

Lähetetty lasku siirtyy vastaanottajalle verkkolaskuoperaattorin kautta digitaalisesti 

(Isolta 2021)  

Laskuttajan kannalta verkkolaskut ja e-laskut ovat myös edullisia lähettää, koska ai-

kaa säästyy välivaiheiden, kuten tulostuksen, kirjeisiin pakkaamisen, frankeerauksen 
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ja postituksen jäädessä kokonaan pois. Laskuttajan ei myöskään tarvitse maksaa pos-

titusmaksuja, eikä ostaa paperimateriaaleja lähettämistä varten (Visma 2021).  

Verkkolaskujen hiilijalanjälki on vain kolmannes perinteisestä paperilaskusta. Paperi-

materiaalit, printtaus, frankeeraus ja jakelu aiheuttavat noin 40 % paperilaskun pääs-

töistä. Myös hiilijalanjäljen kannalta merkittävin asia sähköisessä laskussa on kuiten-

kin se, että työhön kuluvaa aika pienenee, jolloin työn tehostuminen aiheuttaa suu-

rimmat päästösäästöt (Osuuspankki 2021). 

4.3 Paperilasku 

Perinteinen paperinen lasku tulostetaan ja lähetetään asiakkaalle kirjekuoressa. Las-

kuttaja toimittaa useimmiten kirjekuoret Postiin, joka vastaa laskujen toimituksesta 

edelleen asiakkaiden osoitteisiin. Paperilaskuja saatetaan lisäksi tulostaa asiakkaille 

ostotapahtumien yhteydessä, jolloin asiakas saa fyysisen laskun heti itselleen. Vuo-

den 2019 Lowell Analyysin tietojen mukaan paperilasku on edelleen yleisin tapa vas-

taanottaa lasku (Gråsten. M, 2019). Vuosittain toteutettavan analyysin tiedot perus-

tuvat Lowellin omaan tietokantaan. Paperilaskujen osuus on kuitenkin pienentynyt 

vuosi vuodelta ja on arvioitu, että valtaosa suomalaisista siirtyy E-laskuun tulevien 

vuosien aikana (Yle 2013, päivitetty 2016). 

Viime vuosikymmenen aikana paperilaskujen käyttöä on pyritty vähentämään, koska 

kuluttajille on pystytty tarjoamaan tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä lasku-

tustapoja. Esimerkiksi puhelinoperaattorit, kuten Sonera, DNA ja Elisa ovat ottaneet 

käyttöön paperilaskutuslisän, jonka suuruus vaihtelee 1,90 ja 2,90 euron välillä. 

Vaikka ylimääräistä laskutuslisää peritään asiakkailta, kertoo markkinoiden kolman-

neksi suosituin operaattori DNA lähettävänsä edelleen vuosittain yli 8 miljoonaa pa-

perilaskua matkapuhelinasiakkailleen (Yle 2013, päivitetty 2016). 

Paperilaskuja mahdollistetaan kuluttajille edelleen, koska e-laskun valitseminen ei 

kaikille ole mahdollista. Suomalaisista 7 % ei esimerkiksi käytä verkkoa, joten laskujen 

maksu verkkopankissa ei onnistu. On myös tilanteita, joissa asiakkaalle ei voida antaa 
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verkkopankkitunnuksia lainkaan esimerkiksi henkilöllisyystodistuksen puuttumisen 

takia. (Anttila 2019). 

Vanhemman ikäpolven keskuudessa paperilaskujen käyttö on edelleen yleistä, ja mo-

net haluavat taloustilanteensa seurantaan paperiset tositteet. (Yle 2013, päivitetty 

2016). Tämä ei kuitenkaan yksinomaan selitä sitä, miksi paperilaskuja vastaanotetaan 

edelleen hyvin paljon. Lowellin tuotepäällikkö Elina Mikkola arvioi, että e-laskuun siir-

tyminen saatetaan kokea vaivaksi ja tottumus perinteiseen paperilaskuun hidastaa e-

laskun käyttöönoton kasvua (Gråsten M. 2019). 

Taulukko 1 Laskutustapojen vertailua 

Paperilasku Sähköpostilasku E-Lasku 

 
Hyvät puolet Hyvät puolet Hyvät puolet  

Poikkeustilanteet: Mikäli asia-

kas ei käytä verkkopankkia tai 

nettiä, voi hän silti vastaanot-

taa paperilaskuja. 

Tunnettavuus: Paperilaskut 

ovat aikaisemmin olleet ainut 

saatavilla oleva laskutustapa, 

joten se on oletetusti kaikille 

tuttu laskutusvaihtoehto.  

 

HUONOT PUOLET 

Maksettavuus: Todennäköi-

syys maksun myöhästymiselle 

on kaksinkertainen verrattuna 

E-laskuun (Grånsten M. 2019). 

Maksaminen pankissa: Jos 

asiakas haluaa välttämättä 

maksaa laskunsa pankissa, ve-

loittaa useimmat pankit toi-

menpiteestä erillisen jopa 6 € 

Edullinen lähettää: Lasku voi-

daan lähettää pdf-tiedostona 

sähköpostitse asiakkaalle il-

maiseksi.  

Paperiton: Lasku voidaan 

luoda ja lähettää vastaanotta-

jalle sähköisesti. 

Virtuaaliviivakoodi: Koodin ko-

pioimalla asiakas saa siirrettyä 

laskun tiedot verkkopankin 

maksupohjaan. 

HUONOT PUOLET 

Erääntyminen: Ainoastaan 46 

% kuluttajien sähköpostilas-

kuista maksetaan ennen erä-

päivää (Salonen S. 2018). Säh-

köpostilaskut maksetaan kai-

kista hitaimmin, mikä vaikuttaa 

kassankiertoon (Salonen, S. 

2018). 

Maksaminen: Jopa 83 % asiak-

kaista maksaa E-laskun ennen 

eräpäivää (Lowell 2019) 

Luotettavuus: Laskutustiedot 

tulee kuluttajalle automaatti-

sesti, mikä minimoi laskutuk-

sen virheet.  

Säästöt: Työhön kuluva aika 

pienenee huomattavasti. Sääs-

töä lisäksi myös postitus- tai 

materiaalikuluissa. 

Hiilijalanjälki: Kolmasosa pe-

rinteisestä paperilaskusta 

(Osuuspankki 2021). 

Nopeus: Tavoittaa kuluttajan 

nopeasti ja varmimmin (Gråns-

ten M. 2019). 

Hinta: E-laskun käyttäminen 

on kuluttajalle maksutonta 

(Osuuspankki 2021). 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

suuruisen palvelumaksun 

(Selko 2014). 

Paperilaskulisä: Laskutustavan 

käytöstä tulisi periä laskulisää, 

jotta sen käytön kustannukset 

saataisiin inhimillisiksi. Lisä-

maksuista kärsii puolestaan 

asiakas. 

Hitaus: Kirjepostin toimitusai-

kaa pidennettiin kahden päi-

vän sijasta neljään työpäivään 

1.3.2019 alkaen (Helsingin Uu-

tiset 2019) 

Hinta: Tavallisen postimerkin 

hinta nousee 11.5.2021 alkaen 

1,85 euroon (Posti 2021)  

 
 

Laskujen häviäminen: Lasku 

jää asiakkaalta helposti huo-

maamatta, ja muistutuksiin ku-

luu turhaan työaikaa. 

Lähetykseen kuluva aika: Las-

kut on kohdistettava oikeisiin 

sähköpostiosoitteisiin, mistä 

aiheutuu manuaalista työtä. Il-

man lähetykseen soveltuvaa 

ohjelmistoa tämä hidastaa las-

kujen välitystä varsinkin silloin, 

kun lähetettäviä laskuja on pal-

jon.  

Siirrettävyys: Vastaanottaja ei 

voi siirtää sähköpostilaskua 

sellaisenaan taloushallintojär-

jestelmään (Kurki ym. 2011, 

73). 

 

HUONOT PUOLET 

Sitouttaminen: E-laskun käy-

töstä voi päättää asiakas edel-

leen itse. Kaikki eivät välttä-

mättä koe tarvetta tai halua 

siirtyä sähköiseen laskutusta-

paan. 

Yleistymisen hitaus: Yritykset 

kokevat verkkolaskujen käytön 

viemisen käytännön tasolle 

työlääksi, eikä hyötyjä oivalleta 

riittävän hyvin (Kurki, Lahtinen, 

Lindfors 2011).  E-laskujen 

osalta tämä on oletetusti vielä 

yleisempää. 
 

 

 

 

5 Kartoitus vesiosuuskuntien laskutuksen tilasta 

kyselytutkimuksen  avulla 

Toteutin opinnäytetyöni tueksi vesiosuuskunnille kohdistetun kyselytutkimuksen, 

jonka tarkoituksena oli selvittää tämänhetkisiä laskutuksen toteutuksen ratkaisuja ja 

sen yleisimpiä haasteita. Kysely toteutettiin Google Forms kyselylomakkeen avulla, ja 

se lähetettiin vastaanottajille sähköpostitse. Kyselyn vastaanottajista noin 70 vesi-

osuuskunnan yhteystiedot oli kerätty Suomen vesiosuuskuntien liitto ry:n nettisi-

vuilta. Loput noin 100 vesiosuuskuntaa vastaanottivat kyselyn Suomen Vesihuolto-

osuuskunnat ry:n yhteyshenkilön avustuksella vuosikirjeen yhteydessä. Kyselyyn vas-

tasi 32 vesiosuuskuntaa, joiden keskimääräinen asiakasmäärä oli hieman yli 190 asia-

kasta. 

Vastausprosenttia pyrittiin kasvattamaan tarjoamalla kahden viikon mittaista vas-

tausaikaa, lähettämällä muistutusviestejä, sekä liittämällä kyselyn yhteyteen lahja-

korttiarvonta. Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n hallituksen edustaja kertoi, että 
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heidän omille vesiosuuskunnillensa lähetettyjen kyselyiden vastausprosentit ovat ta-

vanomaisesti olleet 10 % luokkaa, joten hieman alle 20 % toteutunutta vastauspro-

senttia voi tässä tapauksessa pitää odotettua parempana (Suomen vesihuolto-osuus-

kunnat ry, sähköpostikeskustelu 2020). 

5.1 Reliabiliteetti ja validiteetti laadullisessa tutkimuksessa 

Tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti mittaa tutkimustulosten sattumanvarai-

suutta. Reliabiliteetin voidaan ajatella olevan hyvällä tasolla silloin, mikäli tutkimus 

toistettaisiin samoissa olosuhteissa, ja sen tulokset pysyisivät samana (Hiltunen L. 

2009). Validiteetti puolestaan ilmaisee, miten tarkasti tutkijan käyttämät mittauksen 

menetelmät mittaavat juuri sen ilmiön ominaisuuksia, mitä haluttiin tutkia (Tilasto-

keskus 2021). Validiteettia laskevat esimerkiksi systemaattiset virheet, joita voi syn-

tyä esimerkiksi epäselvistä kyselytutkimuksen kysymyksistä. Tutkimuksen reliabilitee-

tin ollessa alhainen, myös validiteetti laskee. On kuitenkin mahdollista, että vaikka 

käytetyt tutkimusmenetelmät olisivat luotettavia, eivät tulokset vastaa siihen aihee-

seen, mihin tutkimuksessa haluttiin saada selvyyttä (Hiltunen L. 2009). 

Laadullisen tutkimuksen osalta tutkimuksen luotettavuutta voidaan validiteetin ja re-

liabiliteetin tarkastelun lisäksi arvioida myös seuraavia käsitteitä hyödyntämällä: us-

kottavuus, vastaavuus, siirrettävyys, varmuus, riippuvuus, vahvistettavuus, vahvistu-

vuus ja puolueettomuus (Tuomi ja Sarajärvi, 138-139). Riskinä laadullista kyselytutki-

musta toteutettaessa on, että jos siinä käytetään pelkästään avoimia kysymyksiä, 

vastaukset saatetaan kokea liian epämääräisiksi. Määrälliset ja laadulliset menetel-

mät täydentävät toisiaan, ja niitä voidaan yhdistää kyselytutkimuksessa syvällisem-

pien tuloksien saamiseksi. Luvut ja tilastot luovat perustaa johtopäätöksille, mutta oi-

keilta henkilöiltä kerätyt täydentävät ajatukset antavat niille myös merkityksen (Sur-

veyMonkey 2021).  

Tämän kyselytutkimuksen osalta reliabiliteettia on edistetty esimerkiksi siten, että 

ennen kyselyn lähetystä kyselyversiot olivat Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n 

hallituksen edustajan tarkastelevana kahteen otteeseen. Tarkastusten myötä kysy-

mysrakenteita pystyttiin kehittämään selkeämmiksi, jotta tutkimuksesta saadaan irti 
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juuri ne tiedot, mitä on tarkoitus selvittää. Tämän lisäksi kyselystä tehtiin mahdolli-

simman neutraali muokkaamalla kysymyksiä siten, etteivät ne pyrkineet johdattele-

maan vastaajaa vastaamaan juuri tietyllä tavalla.  Kyselyn vastaanottaneet vesiosuus-

kunnat olivat valikoitu lähes täysin sattumanvaraisesti, ja ainoa rajaus pyrittiin teke-

mään liian vähäisten liittyjämäärien osalta.   

5.2 Kyselytutkimuksen sisältö ja rakenne 

Kyselylomakkeen rakentamisessa on oleellista pyrkiä helposti ymmärrettävään ja te-

hokkaaseen kysymysasetteluun, joka kuitenkin kerää mahdollisimman kattavasti vas-

tauksia itse tutkimusongelmaan. Suositeltavaa on aloittaa mahdollisimman helposti 

vastattavista kysymyksistä, jolloin vastaaja todennäköisemmin etenee myös seuraa-

viin kyselyosioihin. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon vastaajan mahdollinen ensivai-

kutelma kyselylomakkeesta ja sen ulkoasusta, jotta vastaajan vastaushalu pysyy en-

nallaan. Tutkijan on mietittävä tarkkaan kuka kyselyyn vastaa, kuinka paljon vastaa-

jalla on aikaa, ennakkotietoa, halua ja taitoa vastata kyselyyn (KvantiMOTV 2010). 

Vastaajien kiinnostuksen herättämiseksi lisäsin sähköpostiviestin liitteeksi erillisen 

saatekirjeen, jonka tarkoituksena oli lyhyesti kertoa kyselyn tarkoitusperä ja taustalla 

oleva kehittämisajatus. Koin tämän tärkeäksi, koska oletettavasti kyselyn vastaanot-

tajat ovat suurimmilta osin vesiosuuskuntien hallituksen jäsenistöä, joille omien toi-

mintojen kehitys on oleellista toiminnan jatkumisen tukemiseksi.  

Kyselylomakkeen alussa kerroin avoimesti vastaajille mihin tuloksia tullaan hyödyntä-

mään, kuka kyselyn on laatinut ja kenen käyttöön tulokset tulevat. Tämän lisäksi en-

simmäisessä osiossa oli muutama nopeasti vastattava kysymys, minkä jälkeen kysely 

eteni lyhyehköissä muutaman kysymyksen osioissa eteenpäin aihealue kerrallaan. 

Suositeltavana pidetään, että kyselyyn kuluva keskimääräinen vastausaika on maksi-

missaan 15-20 minuuttia. Pyrin tiivistämään kyselyä siten, että se sisällöllisesti käsit-

telisi riittävän laajasti vesiosuuskuntien laskutuksen eri osa-alueita, mutta itse vastaa-

miseen ei kuluisi yli 15 minuuttia. Tämä osoittautui toimivan melko hyvin, sillä kyse-

lyyn vastanneista ainoastaan yksi oli palauttanut kyselyn vastaukset selvästi kesken-

eräisinä.  
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Kysymyksiä oli kaiken kaikkiaan 21 kappaletta, mutta lopullinen kysymysten määrä 

riippui siitä, millä tavoin vastaaja oli vastannut tiettyihin kysymyksiin.  Kyselyssä oli 

käytetty haarautumisominaisuutta, mikä ohjasi vastaajan vastaamaan ainoastaan it-

selleen oleellisiin kysymyksiin samalla piilottaen epäoleelliset kysymykset. Kysely si-

sälsi niin monivalintakysymyksiä kuin avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymyksien 

avulla pyrin keräämään mitattavissa olevaa tietoa kokonaiskuvan luomiseksi ja lisäksi 

helpottamaan vastattavuutta. Avoimien kysymysten tarkoituksena oli puolestaan an-

taa vastaajalle mahdollisuus kertoa tarkemmin kokemuksistaan ja mielipiteistään, 

mikä auttaisi ymmärtämään koettujen asioiden laatua ja ominaisuuksia. 

6 Kyselytutkimuksen tulokset 

Ensimmäisessä kyselytutkimuksen osiossa selvitettiin, miten usein laskutuksia toteu-

tetaan vesiosuuskunnissa, ja millä tavalla lukematietoilmoitukset kerätään ennen las-

kutuksen toteutusta.  Alla olevasta kaaviosta selviää 31 kysymykseen vastanneen ve-

siosuuskunnan vastausjakauma.  

Kaavio 1. Laskutusvälijakauma 

 

Kyselyyn vastanneiden vesiosuuskuntien kulutuslaskutusten laskutusvälit vaihtelevat 

suuresti: osa vesiosuuskunnista laskuttaa asiakkaitaan jopa kuukausittain, mutta suu-

rimmassa osassa vesiosuuskunnista laskutus tehdään 1–4 kertaa vuodessa. Tämä 

36 %

23 %

10 %

19 %

3 %

3 %
6 %

Kerran vuodessa (11)

2 kertaa vuodessa (7)

3 kertaa vuodessa (3)

4 kertaa vuodessa (4)

6 kertaa vuodessa (1)

Kuukausittain (1)

kulutuksesta riippuen 1-6 krt vuodessa (2)
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tieto on oleellinen siinä mielessä, että mitä useammin laskutus tehdään, sen enem-

män siitä aiheutuu kustannuksia ja työtä laskutuksen toteuttajalle.  

6.1 Vesimittarien lukematietojen keruu  

Tarkan lukematiedon avulla laskulle pystytään määrittämään kulutusta vastaava 

summa, jolloin vältytään esimerkiksi tasauslaskujen tekemiseltä. Aikaisemmin vesi-

osuuskunnissa lukemailmoitukset ovat olleet useimmiten veden kuluttajan vastuulla, 

mutta luennan tehostamiseksi on saatavilla myös etäluettavia vesimittareita. Kyse-

lyssä selvitettiin lukematietojen ilmoituksiin liittyen kolme asiaa, joista ensimmäisenä 

tiedusteltiin lukematiedon ilmoitustapaa. 

Kaavio 2. Lukematietoilmoitukset 

 

Yläpuolella oleva kaavio osoittaa, että etäluettavat mittarit ovat käytössä ainoastaan 

kahdessa vesiosuuskunnassa. Valtaosa lukematietoilmoituksista on siis vesiosuuskun-

tien asiakkaiden tai ulkopuolisen luentapalvelun vastuulla.  

6.1.1 Haasteet mittarinluennassa ja laskutuksessa  

Samassa kyselyn osiossa selvitettiin, aiheuttaako mittarinluenta tai laskutusprosessi 

yleensä haasteita vesiosuuskunnissa. Vastanneista 78 % on kertonut mittarinluennan 

67 %

27 %

6 %
Liittyjät ilmoittavat
lukematiedon
sähköpostitse tai tekstiviestillä
itsenäisesti (20)

Liittyjät ilmoittavat
lukematietonsa
sähköiseen palveluun (esim.
osuuskunnan nettisivuille) (8)

Mittaritiedot päivittyvät
reaaliaikaisesti
verkkopalveluun. (Etäluettavat
vesimittarit) (2)
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tai laskutuksen toteutuksen tuottavan ongelmia, mutta vain harvakseltaan. Kuusi 

prosenttia vastaajista kertoi kohtaavansa ongelmia hyvin usein. Loput 16 % vastaa-

jista kertoi, ettei haasteita luennan tai laskutusprosessin osalta ole koskaan. 

6.1.2 Haasteiden ratkaiseminen 

Kyselyn osion viimeisenä kohtana mittarinluennan ja laskutusprosessin haasteisiin 

liittyen, mitä ongelmat ovat käytännön tasolla olleet ja miten niitä on ratkaistu. Sel-

keästi yleisimpinä haasteina ilmeni, että mittarilukemaa ei ilmoiteta ajoissa tai se il-

moitetaan virheellisesti. Syynä ilmoittamatta jättämiselle voi lisäksi olla mittarin 

haasteellisen sijainti tai sumentunut näyttö, mikä tekee luennasta osalle asiakkaista 

haastavaa. Ongelmia on pyritty ratkaisemaan muistutusviesteillä ja asianmukaisella 

ohjeistuksella. Lisäksi noin 20 % vastanneista on kertonut, että etäluettavat mittarit 

ovat olleet suunnitteilla, ja niiden avulla voitaisiin ratkaista luentaa koskevat haas-

teet.  

6.2 Laskutuksen toteuttaja 

Vielä vuonna 2007 ollut yleistä, että laskutus on toteutettu sisäisesti vesiosuuskun-

tien omia resursseja hyödyntäen (Takala 2007). Tämä oli ainut löytämäni aiheeseen 

liittyvä lähde, eikä siinä tule ilmi, millä perustein tutkimustulos on tehty. Lähteen ol-

lessa lisäksi suhteellisen vanha, oli tarpeellista selvittää, miten tilanne on mahdolli-

sesti muuttunut. Kyselyssä selvitettiin, kuka laskutusta tällä hetkellä toteuttaa kyse-

lyyn vastanneissa vesiosuuskunnissa. 
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Kaavio 3.  Laskutuksen toteuttaja 

 

Ulkoisen ostopalvelun hyödyntäminen on yleistynyt huomattavasti reilun vuosikym-

menen aikana, mutta edelleen yli kolmasosa vesiosuuskunnista järjestää laskutuk-

sensa sisäisesti. Tuloksessa on kuitenkin huomioitava se, että tarkasteltavana kohde-

ryhmänä on ollut keskimäärin 190 vesiliittyjän kokoisia vesiosuuskuntia, joten muu-

tos ei kaikkien olemassa olevien vesiosuuskuntien osalta olisi välttämättä näin suuri. 

Poikkeustapauksia oli kolmella vesiosuuskunnalla. Näissä laskutusta hoiti joko kau-

pungin vesihuoltolaitos, osuuskunnassa mukana oleva palkattu jäsen, tai yksityinen 

vesihuolto-osakeyhtiö.  

6.3 Laskutustapojen käyttö 

Työn alussa mainitsin, että toimeksiantajayrityksen asiakasvesiosuuskuntien lasku-

tuksen läpivientiä hidasti käytössä olevat perinteiset laskutustavat. Sähköisiä lasku-

tustapoja on ollut saatavilla jo pitkään, mutta niiden käytön määrä vesiosuuskuntien 

laskutuksessa oli toistaiseksi selvittämättä. Seuraava kaavio kuvastaa kyselyyn vas-

tanneiden vesiosuuskuntien tapoja välittää laskunsa asiakkailleen. 

Kaavio 4. Laskutustapa 

35 %

55 %

10 %
Laskutus on järjestetty
osuuskunnan omilla resursseilla
(35 %)

Laskutuksen hoitaa ulkopuolinen
ostopalvelu, kuten tilitoimisto tai
palkattu toimihenkilö (55 %)

Muu vaihtoehto (10 %)
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Taulukosta ilmenee, että paperi- ja sähköpostilaskut ovat edelleen käytössä valta-

osassa vesiosuuskunnista pääsääntöisenä laskutustapana. E-lasku tai mahdollisuus 

sen käyttöön on 42 % vastanneista vesiosuuskunnista. Seuraava kaavio kuvastaa, 

mikä on todellinen e-laskujen osuus kaikista lähetettävistä laskuista niissä vesiosuus-

kunnissa, joissa laskutustapa on saatavilla. 

Kaavio 5. E-laskujen osuus koko laskutuksesta  

 

Paperilaskut (7)
23 %

Sähköposti (6)
19 %

Paperi- ja 
sähköpostilaskut (5)

16 %

E-lasku (2)
6 %

Asiakkailla 
mahdollisuus tilata 

e-lasku, mutta 
laskuja lähetetään 

edelleen 
kirjeitse/sähköpostill

a (11)
36 %

Paperilaskut (7)

Sähköposti (6)

Paperi- ja sähköpostilaskut (5)

E-lasku (2)

Asiakkailla mahdollisuus tilata e-
lasku, mutta laskuja lähetetään
edelleen kirjeitse/sähköpostilla (11)

E-
laskujen 

osuus
15-30 %; 

1

E-laskujen osuus 
30-50%; 7

E-laskujen osuus 
50-75 %; 3

15-30 % -- 1
vesiosuuskunta

30-50 % -- 7
vesiosuuskuntaa

50-75 % -- 3
vesiosuuskuntaa
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Kuvion mukaan ainoastaan kolmessa vesiosuuskunnassa e-laskujen osuus kaikista lä-

hetettävistä laskuista on yli 50 %, mutta kuitenkin alle 75 %. Kyselyyn vastanneiden 

osalta yleisin e-laskujen osuus koko laskutuksesta on 30-50 %. 

6.4 Esteet sähköisen laskutuksen käyttöönotolle 

Kyselyn seuraavassa osiossa selvitettiin, millaiset asiat ovat olleet esteenä sähköisen 

laskutuksen käyttöönotolle. Tässä osiossa vastaajille oli annettu vapaasti vastattava 

tekstikenttä, jonka avulla pyrittiin löytämään vastaajien mielipiteiden ja näkemyksien 

avulla mahdollisimman laajasti erilaisia vastauksia. Kaikki toisistaan eriävät vastauk-

set ovat listattuna alle:  

• Hinta koetaan liian korkeaksi 

• Uusien ohjelmistojen opettelu ja tietojen siirto veisi liikaa aikaa 

• Lähetettävien laskujen määrä on vähäinen, joten ei koeta tarvetta 

• Nykyinen malli koetaan toistaiseksi riittävän hyväksi 

• Osa asiakkaista haluaa paperisen laskun 

• Tietämättömyys  

• Ensin pitäisi asentaa etäluettavat mittarit, jotta saatava hyöty olisi paras mahdollinen 

• Siirtyminen vasta suunnitteilla 

• Ei ole löydetty sopivaa palveluntarjoajaa 

6.5 Laskutuksen kustannukset ja siihen kuluva aika  

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon yksi laskutuskerta koko-

naisuudessaan vie aikaa sen jälkeen, kun lukematiedot ovat saatu kerättyä. Lisäksi sa-

massa kyselyn osiossa pyydettiin arvioimaan yhden laskutuskerran kokonaiskustan-

nusta, jossa tulisi ottaa huomioon niin materiaalikustannukset, kuten kopiot ja kirje-

kuoret, käsittely-, lähetys- ja postitusveloitukset, operaattorimaksut ja mahdolliset 

ulkoistetun palvelun veloitukset.  

Tämän osion kysymykset osoittautuivat turhan haasteellisiksi, eikä tähän aihepiiriin 

liittyen saatu sellaisia vastauksia, joita tavoiteltiin. Useassa tapauksessa arvioita oli 
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jätetty kokonaan pois, tai ne eivät voineet pitää täysin paikkaansa. Seuraavaan tau-

lukkoon on kerätty ne vastaukset, joissa vastaaja oli vastannut kysymyksiin ohjeistuk-

sen mukaisesti. Taulukossa osoitettuja laskelmia ei suositella käytettävän tietoläh-

teenä, koska ne on kerätty vastaajilta arvioperusteisesti. 

Taulukko 2 Laskutuksen kustannukset ja toteutusaika 

 

6.6 Tarve laskutusta ja mittarinluentaa koskeville uudistuksille 

Viimeiseksi kyselyssä selvitettiin, kuinka moni kokee uudistustarvetta vesilaskutuksen 

ja mittarinluennan osalta ylipäätään. Vastaajista 67,5 % kertoi, että uudistukselle on 

nähtävillä selkeästi tarvetta. Loput 32,5 % ilmoitti, että uudistukset eivät ole tarpeen. 

81 Kirje 250 € 7 tuntia Sisäisesti 1

145 Kirje, s-posti 725 € 12 tuntia Ulkoistettu 2

250 Kirje 1 500 € 5 tuntia Ulkoistettu 2

77
E-lasku 30-50%, 

kirje, s-posti
500 € 2,5 tuntia Ulkoistettu 1

220
E-lasku 30-50%, 

kirje, s-posti
600 € 8 tuntia Ulkoistettu 2

150 S-posti 1 000 € 8 tuntia Ulkoistettu 4

550
E-laskut 30-50%, 

kirje, s-posti
800 € 0,5 tuntia Ulkoistettu 4

480 Kirje 1 800 € 40 tuntia Sisäisesti 1

170 E-lasku 50-75% - 20-25 tuntia Sisäisesti 3

472
E-lasku 30-50%, 

kirje, s-posti
4 000 € 40 tuntia Ulkoistettu 1

130 S-posti 500 € - Ulkoistettu 2

113 Kirje 400 € 10 tuntia Sisäisesti 1

146 S-posti, kirje 450 € 12 tuntia Ulkoistettu 1

210
E-lasku 30-50%, 

kirje, s-posti
700 € - Ulkoistettu 12

315 Kirje 3 200 € 6 Ulkoistettu 1

Liittyjämäärä
Laskutuksen 

toteuttaja

Laskutus-

kerrat/vuosi

Arvio laskutuksen 

tekoon kuluvasta 

ajasta 

Arvio laskutuskerran 

kustannuksesta
Laskutustapa
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7 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Tutkimustuloksista pystytään havaitsemaan, että selkeä enemmistö kokee tämänhet-

kisten laskutustoimintojensa tarvitsevan uudistusta jo lähitulevaisuudessa. Moni vas-

taajista ei kuitenkaan tällä hetkellä tiedä, kuinka paljon laskutuksesta aiheutuu kus-

tannuksia, tai kuinka paljon sen toteutukseen kuluu aikaa. Tuloksista tulee ilmi, että 

vaikka laskutusta koskeville muutoksille nähdään tarvetta, ei sen kehittämistä ole ko-

ettu riittävän merkitykselliseksi tai ajankohtaiseksi. Laskutuksen toteutustavat vaihte-

levat kyselyyn vastanneiden vesiosuuskuntien välillä suuresti: yksittäistä selkeästi va-

kiintunutta toteutustapaa tai laskutusohjelmistoa ei tällä hetkellä vastaajien keskuu-

dessa ole, mikä selittää huomattavat erot laskutuksen toteutuksen aika- ja kustan-

nusarvioiden osalta.  

Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet kertoivat käyttävänsä ulkoista laskutuspalve-

lua, mikä tukee niin toimeksiantajan, kuin Luukkosen (2013) ennustusta vesiosuus-

kuntien laskutuksen tulevaisuudesta. Laskutuksen toteuttajasta riippumatta siirty-

mistä sähköisiin ja automatisoituihin laskutuksen ja mittarinluennan ratkaisuihin on 

jo onnistuttu tekemään, ja moni vesiosuuskunta uskoo siirtymisen tapahtuvan mah-

dollisesti jo pian. Vastaajien joukosta on löydettävissä yksittäisiä vesiosuuskuntia, 

joilla on käytössään vesiosuuskuntien käyttöön soveltuvat laskutusohjelmistot ja osin 

sähköinen laskutus. Näissä vesiosuuskunnissa toimintojen kehittämisellä on saavu-

tettu tehokkuutta ja säästetty resursseja, vaikka sähköisten järjestelmien toimivuus 

ei aina ole ollut täysin ongelmatonta. E-laskujen toimittaminen on tällä hetkellä mah-

dollista 42 % kyselyyn vastanneista vesiosuuskunnista, mutta niiden osuus jää useim-

miten alle puoleen kaikista lähetetyistä laskuista.  Kaikista vastanneista kolmasosa on 

ilmoittanut, ettei sähköisen laskutuksen vaihtoehtoa ole edes mietitty, tai sitä ei 

nähdä tarpeelliseksi.   

Lisätyötä laskutuksen ja mittarinluennan osalta aiheuttaa yleisimmin se, että asiak-

kaat eivät muista tai osaa ilmoittaa oman vesimittarinsa lukematietoa.  Puuttuvien 

lukematietojen takia asiakkaille on lähetettävä muistutusviestejä, tai heitä on lasku-

tettava arvioperusteisesti. Viestinnän haasteet ja ajoittain puutteellinen osaaminen 
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voivat johtaa siihen, että laskuttava taho joutuu lähettämään asiakkaille muistutus-

maksuja tai viemään laskuja aina perintään asti. Ratkaisuna tähän on ajateltu etäluet-

tavia vesimittareita, mutta niissä rajoittavina tekijöinä koetaan niin asennuksesta ai-

heutuvat kustannukset, kuin uudistamisen ajankohtaisuus. Vastauksissa kerrottiin li-

säksi, että etäluettavien mittareiden puuttuminen on ollut yhtenä osasyynä sille, että 

myöskään e-laskua ei ole toistaiseksi otettu käyttöön.  

Tutkimustulosten esittelystä on jätetty pois osittain aihetta sivuava kysymysosio, 

koska nämä vastaukset eivät suoranaisesti vastanneet tutkimusongelmaan tai tutki-

mustehtävään. Tässä kyselyn osiossa tiedusteltiin vesiosuuskuntien yleisimpiä hallin-

nollisia haasteita ja koko vesiosuuskuntatoiminnan kehitystä tulevan kolmen vuoden 

sisällä. Huomionarvoisena asiana ilmeni vesiosuuskuntia koskevat kiristyvät rapor-

tointi- ja lainsäädännölliset velvoitteet sekä viranomaisohjeistukset. Lisäksi kaksi vas-

taajaa kertoi, että lisähaasteita tuo aktiivisuuden väheneminen ja nuorempien suku-

polvien kiinnostus vesiosuuskuntatoimintaa kohtaan. Nämä ovat vastaajien mukaan 

myös mahdollisia syitä siihen, että jatkossa ulkoistettujen palveluntarjoajien käyttöä 

tullaan lisäämään.  

7.1 Vesiosuuskuntien laskutuksen tulevaisuuden näkymät digitalistoitu-

vassa yhteiskunnassa 

Taloushallinnon toimintojen digitalisointiin ja automatisointiin kohdistetaan suuria 

odotuksia.  Digitaalisilla taloushallinnon prosesseilla pystytään tukemaan organisaa-

tioiden menestyksekkyyttä ja kasvua, joten se ei saa olla rajoittavana tekijänä kehi-

tyksessä. Parhaimmillaan digitaalisilla ratkaisuilla pystytään vähentämään aikaisem-

min vaadittujen resurssien määrää, edistämään työn laatua, sekä tehostamaan ja no-

peuttamaan työvaiheita. Nämä asiat luovat lisäarvoa liiketoiminnalle ja tekevät 

työstä mielekkäämpää niin organisaation henkilöstölle, kuin sen palveluita hyödyntä-

ville asiakkaille (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 20-22). 

Digitalisaation ja sähköistettyjen palvelujen lisääntyminen on vaikuttanut myös kulut-

tajien maksukäyttäytymiseen. Verkkopankkiasiointiin liittyen käy ilmi, että vuonna 

2020 92 % yli 16-vuotiaista suomalaisista käyttää verkkopankkia (Eurostat 2020). 
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Tällä hetkellä vesiosuuskuntien jäsenistössä on myös paljon iäkästä sukupolvea, joten 

on sinänsä ymmärrettävää, ettei enemmistö vesiosuuskunnista ole kiirehtinyt auto-

matisoinnin ja sähköisten laskutusvaihtoehtojen käyttöönotossa. Tilastoista pysty-

tään kuitenkin havaitsemaan, että pankkiasiointiaan hoitaa internetin kautta kaikista 

vanhimmasta sukupolvesta, 75-89-vuotiaista jo 45 %. Muutos seuraavaan ikäluok-

kaan, 65-74-vuotiaisiin on huomattava, koska heidän osaltaan käyttäjien osuus on jo 

81 % (Tilastokeskus 2020, 17). 

Kehityssuunta verkkomaksamisen osalta on kasvamaan päin, mikä oletettavasti tulee 

vaikuttamaan myös halukkuuteen e-laskujen käytettävyyden osalta. E-laskuja on il-

moittanut vastaanottavansa vuonna 2019 15-79-vuotiaista suoraan verkkopankkiinsa 

jo 78 %, ja lukema on kasvanut vuosi toisensa jälkeen (Finanssiala 2019). Vesiosuus-

kuntien osalta tämä tarkoittanee sitä, että tulevaisuudessa painetta e-laskuun siirty-

miselle tullaan jatkossa kokemaan entistä enemmän. 

7.2 Etäluettavien vesimittareiden mahdollisuudet laskutuksen tehosta-

jana 

Osa vesiosuuskunnista on ottanut käyttöön etäluettavat vesimittarit, joiden avulla lu-

kematieto saadaan laskutukseen ilman fyysistä käyntiä mittarin luona. Esimerkiksi Di-

gita ja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta EVO pääsivät sopimukseen LoRaWAN- 

teknologian käyttöönotosta ja uusien vesimittareiden asennuksesta, mikä tulevaisuu-

dessa tarkoittaa sitä, että lukematiedot kulkeutuvat automaattisesti kulutuspisteestä 

vesiyhtiölle. EVO:n verkostopäällikkö Kimmo Viinikka on kommentoinut, että tulevai-

suudessa asiakas voi saada tietoja kulutuksestaan, sekä pystyy asettamaan hälytysra-

joja vesivuotojen ehkäisemiseksi.  Viinikka korostaa, että kyseessä on iso parannus 

perinteisen mittauksen tilalle, ja järjestelmää kehitetään omia asiakkaita varten.     

(Digita 2020) 

Toistaiseksi kyselytutkimukseen vastanneiden osalta etäluettavia mittareita käytet-

tiin erittäin vähän, mutta kiinnostus näitä kohtaan tuli esiin useaan otteeseen. Tutki-

mustuloksissa ilmeni hyvin selvästi, että vesiosuuskuntien omien asiakkaiden mittari-

lukeman ilmoittamisen osalta aiheutuu paljon ongelmatilanteita vesiosuuskuntien 
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keskuudessa. Koen etäluettavien mittareiden asentamista merkityksellisenä myös 

laskutuksen toteutukseen kuluvan ajan kannalta. Pidän todennäköisenä, että etäluet-

tavien mittareiden ominaisuuksien kehityksen ansiosta mittarilukematietojen keruu 

nopeutuu huomattavasti. Parhaimmassa tapauksessa lukematiedot olisivat reaaliai-

kaisesti laskuttavan tahon käytettävissä, jolloin vältyttäisiin unohtuneilta ja virheelli-

siltä lukematietoilmoituksilta. Tämä vähentäisi myös ylimääräisten tasauslaskujen te-

koa, sekä asiakkaan muistutteluun kuluvaa aikaa.   

8 Pohdinta 

Pidän todennäköisenä, että toimintojen automatisointi ja sähköistäminen tulee li-

sääntymään kuluvan vuosikymmenen aikana myös vesiosuuskunnissa. Kyselytulok-

sista ilmeni, että laskutus on jo siirretty monessa vesiosuuskunnassa ulkoistetun pal-

velun vastuulle, ja aktiivisuus vesiosuuskuntatoiminnassa erityisesti nuorempien su-

kupolvien osalta on vähenemässä. Vapaaehtoista nuoren sukupolven edustajaa ei to-

dennäköisesti motivoi esimerkiksi laskutuksen toteuttaminen tulevaisuudessa, mikäli 

siitä ei saa asianmukaista korvausta tai ammatillista osaamista vaikkapa asianmukai-

sen laskutusohjelmiston käytön harjoittelun kautta.  

Tutkimuksessa tuotiin esiin laskutustapoihin liittyviä ominaisuuksia ja niiden hyviä ja 

huonoja puolia. Paperi- ja sähköpostilaskut ovat yleisin laskujen välitystapa kyselyyn 

vastanneissa vesiosuuskunnissa. Tällä hetkellä myös niissä vesiosuuskunnissa, missä 

e-laskut ovat asiakkaiden saatavilla, paperi- ja sähköpostilaskujen osuus kaikista lähe-

tetysti laskuista on edelleen keskimäärin yli puolet kaikista lähetetyistä laskuista. 

Nostan esimerkkitapaukseksi kuvitteellisen vesiosuuskunnan, jossa 300 asiakkaalle 

lähetettäisiin paperiset laskut kaksi kertaa vuodessa. Yhden tavallisen postimerkin 

hinta nousee 1,75 eurosta 1,85 euroon 11.5.2021, joten pelkästään postimerkeistä 

aiheutuisi vuositasolla kahden laskutuskerran jälkeen 1110 € postituskuluja. Kyseisen 

vesiosuuskunnan paperilaskujen luontiin käyttämä laskutusohjelmisto tukisi myös e-

laskutusta, joten ohjelmiston käyttömaksu olisi molemmissa esimerkeissä sama.  
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Mikäli laskut lähetettäisiin kaikille 300 asiakkaalle tämän sijasta e-laskuina, lähetys-

kustannus olisi laskuttajalle esimerkiksi Osuuspankin hinnaston mukaisesti 0,50 € per 

lasku. Tässä tapauksessa yhteensä 600 e-laskun lähetysten hinnaksi tulisi vuositasolla 

300 €, minkä lisäksi yritys maksaisi Osuuspankille palvelumaksua 7 €/kk, eli 84 € vuo-

dessa (Osuuspankki 2020). Kahden laskutuskerran kokonaiskulu olisi tällöin 384 €, eli 

66 % vähemmän, mitä pelkästään paperilaskujen postimaksuista aiheutuisi vuosit-

tain. Tämän lisäksi säästöjä syntyisi laskutuksen toteutukseen kuluvassa ajan lyhenty-

essä, kun manuaaliset työvaiheet, kuten tulostus, kirjeisiin pakkaaminen, frankeeraus 

ja laskujen vienti postiin jäisi kokonaan pois. 

Paperilaskutuksen manuaaliset vaiheet eivät rajoitu ainoastaan edellä mainitsemiini 

laskun lähettämiseen liittyviin valmisteluihin, koska tämän lisäksi laskutuksen toteut-

tajan vastuulle jää myös myyntireskontra. Tällä tarkoitetaan myyntisaatavien ja lähe-

tettyjen laskujen luettelointia, sekä maksusuoritusten seurantaa (Visma 2021). Kyse-

lytutkimuksen useampi vastaaja kertoi lisätietona käyttävänsä laskutuksen toteutuk-

seen Excel laskentataulukko-ohjelmistoa. Tämä toteutustapa oli ollut yleistä myös 

toimeksiantajayrityksen asiakasvesiosuuskuntien keskuudessa.  

Excel-ohjelmiston lisenssin aktivointi maksaa 135 €, jonka jälkeen sillä voi luoda las-

kuja ilmaiseksi (Microsoft 2021). Kyseinen ohjelmisto mahdollistaa kuitenkin vain las-

kujen luonnin, eikä se sisällä reskontraa tai aidosti sähköisen laskutuksen toteutuk-

sen mahdollisuutta. Reskontran tekemiseksi laskuttajan tulee siis manuaalisesti tar-

kastaa verkkopankista jokainen vesiosuuskunnan asiakkaan maksusuoritus erikseen, 

jotta voidaan varmistua maksusuorituksen suuruuden oikeellisuudesta ja siitä, ketkä 

ovat ylipäätänsä maksanut laskun. Asiakkaiden virheelliset tai maksamattomat suori-

tukset aiheuttavat paljon haasteita, sillä ne joudutaan ratkomaan yksittäistapauksina 

joko lisälaskulla, tasauslaskulla tai huonoimmassa tapauksessa perimällä.  

Tilitoimiston kannattaa suositella vesiosuuskunnille sähköisen laskutuksen käyttöön-

ottoa mahdollisimman nopealla aikataululla. Tilitoimiston kannattaa myös edesaut-

taa sitä, että vesiosuuskunta osaa markkinoida sähköisen laskun mahdollisuutta 

omille asiakkailleen. E-laskun käyttöönoton edut eivät rajoitu ainoastaan saataviin 

kustannussäästöihin, sillä se tuo myös muita konkreettisia hyötyjä vesiosuuskunnan 
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asiakkaille. On yleistä, että jäsenten vedenkulutuskohteet sijaitsevat haja-asutusalu-

eella, johon esimerkiksi postin jakelu voi kestää neljä työpäivää. Viikonloppuisin, tiis-

taisin ja arkipyhinä ei jaeta kirjelähetyksiä, joten esimerkiksi keskiviikkoiltana posti-

tettu lasku voi saapua asiakkaalle vasta viikon kuluttua lähetyksestä. E-lasku puoles-

taan kulkeutuu asiakkaan verkkopankkiin hyväksyttäväksi muutamassa minuutissa, 

joten asiakkaalle jää huomattavasti enemmän maksuaikaa (Isolta 2021).  

Vesiosuuskuntien laskutuksen osalta on nähtävillä, että yleinen tietoisuus laskutuk-

sen toteutuksen mahdollisuuksista ja sitä tehostavista asioista osin puutteellista. Asi-

oita, joita olen työssäni käsitellyt laskutuksen kehittämiseen, sen mahdollisiin haas-

teisiin ja epäkohtiin liittyen olisi syytä arvioida jokaisen vesiosuuskunnan omalla koh-

dallaan. Vaikka laskutusta ei ehkä vielä tällä hetkellä koeta äärimmäisenä haasteena, 

voi sen kehittämisellä saavuttaa parhaimmillaan yllättävän paljon hyötyjä, joita olen 

työssä pyrkinyt tuomaan esiin. Kehityksessä mukana pysyminen on kuitenkin hyvin 

oleellista, jotta vesiosuuskuntatoiminta jatkuu ennallaan myös tulevaisuudessa. 

Mikäli Joutsan Tili- Ja Yrityspalvelu aikoo lisätä energialaskutuspalvelunsa tarjontaa 

vesiosuuskunnille, tulisi heidän keskittyä myös palvelujensa markkinointiin, sekä ko-

rostamaan, millaisia hyötyjä laskutustapojen muutoksilla voidaan saavuttaa. Tutki-

muksesta on nähtävillä, että vesiosuuskunnilla kyllä on kiinnostusta uusiin laskutuk-

sen ratkaisuihin, mutta tällä hetkellä toiminnan edistäminen on pitkälti heidän it-

sensä vastuulla. 

Mikäli Joutsan Tili- Ja Yrityspalvelu aikoo lisätä energialaskutuspalvelunsa tarjontaa 

vesiosuuskuntien saataville, tulisi heidän myös tiedottaa tarjoamistaan palveluista 

enemmän. Tutkimuksen tuloksista on nähtävillä, että kohderyhmänä vesiosuuskun-

nissa on paljon mahdollisuuksia uutena tilitoimiston asiakaskuntana. Mikäli kiinnos-

tusta laskutuksen uudistuksiin pystytään herättämään myös toivotussa kohderyh-

mässä, suosittelen toimeksiantajaa laatimaan markkinointisuunnitelman ja olemaan 

aktiivisesti yhteydessä vesiosuuskuntiin. 
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