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Tämän opinnäytetyn tarkoitus oli tuottaa Metropolia Ammattikorkeakoulun uuden taloushallinnon järjestelmän testausta varten lyhyt tehtävä, luoda yritysympäristöt järjestelmään
sekä vertailla valittujen tutkintamenetelmien avulla jo olemassa olevaa taloushallinnon järjestelmää Visma Novaa uuteen digitaaliseen taloushallintajärjestelmään Netvisoriin. Opinnäytetyö oli osana Metropolian järjestelmän käyttöönottoprosessin pilotointivaihetta, joka
tehtiin tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa.
Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä. Teoriaosuus toteutettiin esittelemällä digitaalisen taloushallinnon kehittymistä ja taloushallinnon roolin muuttumista taustaksi ja tueksi käyttäänottoprosessin tarpeellisuudelle. Kehittämisosuus toteutettiin tehtävän ja järjestelmään syötettävän pohjadatan, opiskelijoiden ja opettajien avoimien haastatteluiden, havainnoinnin ja yhteisöllisten ideointimenetelmien avulla. Työssä käytettiin laajasti eri lähteitä, joina toimivat alan kirjallisuus, luennot, internetlähteet sekä tutkijan oma
kokemus.
Tavoitteena oli, että testauksen avulla saataisiin selville, soveltuuko Netvisorin koulutusympäristö Metropolialle, ja selvittää, kuinka käytännöllinen uudenlainen digitaalinen
taloushallinnon järjestelmä on verrattuna olemassa olevaan järjestelmään.
Sekä opettajat että opiskelijat olivat sitä mieltä, että uudenaikaisemmalle järjestelmälle on
selvästi tarvetta. Netvisor antoi hyvin kuvan siitä, millaisia taloushallinnon työtehtävät ovat
nykyään. Koulutusympäristössä oli kuitenkin huomattavan paljon ongelmia, minkä vuoksi
Metropolia harkitsee Netvisorin käyttöönottoprosessin jatkamista.
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1

Johdanto

Nykypäivän taloushallinnon rooli on muuttunut paljon viime vuosikymmenten aikana
pääosin tekniikan kehityksen johdosta. Muuttuva taloushallinnon rooli asettaa omat
haasteensa myös oppilaitoksille. Oppilaitosten tulisi kyetä kouluttamaan tulevaisuuden
ammattilaisia nykyaikaisilla opetusmenetelmillä, ja tämän vuoksi oppilaitosten tulisi olla
mahdollisimman uudistumiskykyisiä. Tämä on melkoinen haaste nopeasti kehittyvässä
tekniikan maailmassa, mutta ei mikään mahdottomuus.

Vastatakseen tähän haasteeseen Metropolia Ammattikorkeakoulu lähti suorittamaan
pilvipalveluna toimivan digitaalisen taloushallintajärjestelmän, Netvisorin, käyttöönottoa
tämän opinnäytetyön tukemana. Tästä alkoi oppilaitoksen tie kohti digitaalista taloushallintoa.

Yritysten siiirtymisestä digitaaliseen taloushallintoon on viime vuosina tehty paljon tutkimuksia, mutta oppilaitosten järjestelmien käyttöönotosta ei projektin alkaessa juurikaan löytynyt kirjallisuutta. Tällä hetkellä kovin monella oppilaitoksella ei myöskään ole
uusimpia taloushallinnon järjestelmiä opetuskäytössä, mutta tulevaisuudessa pilvipalveluiden leviäminen mahdollistaisi yhteistyön myös yli oppilaitosrajojen.

Opinnäytetyön aihe oli erittäin ajankohtainen ja syntyi toimeksiantajan tarpeesta. Aihe
oli ajankohtainen taloushallinnon roolin ja järjestelmien kehittymisen vuoksi, ja siksi,
ettei Metropolialla vielä ollut tällaista uudenaikaista järjestelmää käytössään. Vanha
sähköinen taloushallinnon järjestelmä Visma Nova kaipasi rinnalleen nykyaikaisemman
vaihtoehdon, jotta koulutus pysyisi ajantasaisena. Taloushallinnon alaa pidetään perinteisesti melko kuivana manuaalityönä, mutta nykyään työtehtävät ovat enemmänkin
taloudellisten tietojen analysointia ja yrityksen kokonaisvaltaista tarkastelua automatisoitujen digitaalisten järjestelmien ansiosta.

Tässä opinnäytetyössä esitellään Metropolia Ammattikorkeakoululle opettajien kanssa
yhteistyössä tehtyä sähköisen taloushallintajärjestelmän käyttöönottoprosessin ensimmäistä vaihetta, johon sisältyi järjestelmän osittainen testaus. Tarkoituksenani oli tuottaa Netvisorin testausta varten lyhyt tehtävä ja toimintaympäristöt järjestelmään sekä
havainnoinnin ja avoimien haastatteluiden avulla vertailla Novan ja Netvisorin ominaisuuksia ja toimivuutta opetuskäytössä. Tavoitteena oli, että testauksella saataisiin sel-
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ville, soveltuuko Netvisorin koulutusympäristö Metropolialle, ja selvittää, kuinka käytännöllinen uudenlainen digitaalinen taloushallinnon järjestelmä on verrattuna olemassa
olevaan Visma Novaan.

Aluksi esitellään lyhyesti taloushallinnon roolia nykypäivänä ja sitä, miten se on kehittynyt, jotta ymmärrettäisiin paremmin myös oppilaitosten tarvetta kehittää taloushallinnon
opetusta. Lisäksi käydään lyhyesti läpi, minkälaisia taloushallinnon järjestelmät ovat,
miksi yritykset siirtyvät digitaaliseen taloushallintoon ja toisaalta mitä haasteita siirtymisessä on. Teoriaosuuden jälkeen esitellään toimeksiantaja ja määritellään tilanne ennen prosessia, minkä jälkeen päästään itse casen esittelyyn. Kuten useimmissa tapauksissa, myös tämäkin case on syntynyt tarpeesta, joka johtuu juuri taloushallinnon
digitalisoitumisesta.

Esittelyssä tarkennetaan tavoitteet ja aikataulu, minkä jälkeen kerrotaan, miten case
loppujen lopuksi toteutettiin. Lopuksi käydään läpi casen tulokset ja arvioidaan, miten
se onnistui. Lisäksi tehdään tilannekatsaus siihen mitä tapahtui casen jälkeen, ja annetaan kehitysehdotuksia tulevalle.
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Taloushallinnon rooli nykypäivänä

Taloushallinto on käsitteenä laajasti käytetty, mutta harvemmin määritelty selkeästi.
Usein sitä käytetään puhuttaessa pelkästä laskentatoimesta, mutta se käsittää paljon
laajemman kokonaisuuden. Taloushallinto on järjestelmä, jolla yritys seuraa kaikkia
taloudellisia tapahtumiaan. Se on keskeinen osa jokaisen yrityksen toimintaa, sillä sen
tehtävänä on huolehtia taloudellisista toiminnoista, joihin kuuluvat muun muassa laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja verovalvonta. Toisena tehtävänä on tuottaa talouteen liittyvää informaatiota sekä ulkoisille että sisäisille sidosryhmille. Ulkoisiin sidosryhmiin luokitellaan esimerkiksi viranomaiset, asiakkaat ja toimittajat, ja sisäisiin yrityksen johto. Taloushallinto vastaa siis osaltaan lakisääteisistä velvotteista sekä tuottaa
tietoa päätöksentekoa ja toiminnanohjausta varten. (Lahti & Salminen 2014, 15-16;
Taloushallinto. 2014.)

Taloushallintoa voidaan hoitaa joko yrityksen omilla resursseilla tai sen voi ulkoistaa
esimerkiksi tilitoimistoille. Kirjanpito ja tilintarkastus ovat sellaisia tehtäviä, joissa yritys
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tarvitsee usein ulkopuolisen asiantuntijan apua, ja muun muassa juuri näitä tehtäviä
tilitoimisto hoitaa. (Kirjanpito.)

2.1

Kohti digitaalista taloushallintoa

Taloushallinnon rooli on muuttunut Suomessa paljon viime vuosikymmenten aikana
pääosin tietotekniikan kehityksen johdosta. Tietotekninen kehitys lähti käyntiin taloushallinnossa jo 1950- ja 60-luvulla, mutta koostui lähinnä räätälöidyistä erillisohjelmistoista, jotka olivat todella kalliita ja siksi vain suurempien yritysten käytössä. 1970luvulla julkaistiin ensimmäisiä valmisohjelmia, mutta silti monessa toimistossa kaikki
tehtiin vielä manuaalisesti. 1980-luvulla ohjelmia alkoi olla enemmän myös pienten ja
keskisuurten eli pk-yritysten käytössä, ja ohjelmien yhä lisääntyessä 1990-luvun loppupuolella alettiin jo käyttää termiä paperiton kirjanpito, jossa nimensä mukaisesti pyrittiin
pääsemään eroon manuaalisesta paperityöstä. (Manuaalinen kirjanpito ja ensimmäiset
tietokoneet. 2014.; Lahti & Salminen 2014, 27, 35.) Paperittomuutta tuki myös
31.12.1997 voimaan astunut kirjanpitolaki, joka mahdollisti tositteiden ja kaikkien muiden kirjanpitoaineistojen paitsi tasekirjan säilyttämisen pelkästään sähköisenä (Granlund & Malmi 2003, 30).

Paperittomuuden yleistyessä ja kasvattaessa roolia taloushallinnossa 2000-luvun alkupuolella siirryttiin paperittoman kirjanpidon sijasta käyttämään termiä sähköinen taloushallinto. Käytännössä näillä on sama merkitys eli niillä tarkoitetaan taloushallinnon tehostamista hyödyntämällä tietotekniikkaa, sovelluksia, internetiä, integrointia eli tietojen
yhdistämistä kokonaisuuksiksi ja muita sähköisiä palveluita. (Lahti & Salminen 2014,
24-27.) Niitä ei tosin vielä 1990-luvun loppupuolella hyödynnetty yhtä paljon kuin 2000luvulla, mikä oli varmaankin yhtenä syynä käsitteen muuttumiseen.

Sähköistä taloushallintoa käytetään nykyään paljon myös puhuttaessa täysin sähköisestä taloushallinnosta eli digitaalisesta taloushallinnosta, mikä kuvaa hyvin sitä, kuinka suuressa muutoksessa taloushallinto on ollut. Nämä käsitteet kuitenkin eroavat
hieman toisistaan. Sähköinen taloushallinto on vähemmän automatisoitua ja sisältää
vielä manuaalisia prosesseja, kuten paperien skannaamista sähköiseen muotoon, ja on
näin ollen tehottomampaa, sillä tieto ei ole suoraan hyödynnettävissä järjestelmiin. Digitaalisessa taloushallinnossa kaikki materiaali käsitellään alusta loppuun sähköisesti,
prosessit ovat pitkälle automatisoituja ja tiedonsiirto tapahtuu sidosryhmien välillä säh-
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köisesti. Voidaankin sanoa, että sähköinen on digitaalisen taloushallinnon esiaste, joka
taas on vaihe ennen suurempaa automatisointia – keinoälyä ja robotiikkaa (ks. kuvio
1). (Lahti & Salminen 2014, 23-27.)

Kuvio 1. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa (Lahti & Salminen 2014, 27).

Oman näkemykseni mukaan voi mennä kuitenkin vielä pidempi aika ennen kuin yritykset, etenkin pk-yritykset, täysin digitalisoituvat saati alkavat käyttää keinoälyä, jos mietitään koko 2000-luvun sähköistymistä verrattuna kehittymismahdollisuuksiin. Lahden ja
Salmisen mukaan esteitä nopeammalle kehittymiselle ovat olleet muun muassa ihmisten ja yritysten kyky omaksua uusia kehittyviä teknologioita ja toimintamalleja, puute
sopivista taloushallinnon järjestelmistä sekä sähköistymisen käytännön monimutkaisuus ja vaativuus. Toisaalta esteet ovat poistumassa tai merkittävästi madaltuneet.
(Lahti & Salminen 2014, 30.)

Esimerkiksi viiden viime vuoden aikana tietotekniikan kehitys on ollut yhä näkyvämmässä roolissa muutenkin kuin taloushallinnossa, kuten somen eli sosiaalisen median
muodossa (Facebook, Twitter) ja arkisemmissakin asioissa. Kaupoissa on muun muassa punnituslaitteita, jotka tunnistavat punnittavan tavaran automaattisesti, ja lähes
kaiken pystyy jo hoitamaan muutamalla älypuhelimen näytön pyyhkäisyllä – vaikkapa
koko kaupassakäynnin. Ihmiset ovat siis pitkälti myös jo tottuneet tai pakotetusti totutettuja maailman sähköistymiseen, ja näin ollen taloushallinnon digitalisoituminenkaan tai
keinoäly eivät pian ole enää niin haasteellisia – eivät etenkään tuleville sukupolville,
sillä ne tulevat kasvamaan sähköisessä maailmassa. Voi siis olla, etteivät Lahti ja Salminen olekaan turhan optimistisia kehitysennusteessaan.
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2.2

Taloushallinnon järjestelmät

Yksi tärkeimmistä asioista yrityksen matkatessa kohti digitaalista taloushallintoa on
taloushallinnon järjestelmien ja palveluiden valinta. Pelkällä hienolla järjestelmällä ei
vielä saavuteta toimivaa ratkaisua, vaan yrityksen tulisi aina suunnitella järjestelmän
hankinta niin, että se palvelee organisaation tarpeita ja strategiaa. (Lahti & Salminen
2014, 34.)

Tänä päivänä vaihtoehtoja on paljon enemmän ja toimivan kokonaisuuden kannalta on
ajateltava myös sidosryhmien järjestelmäratkaisuja. Ennen oli selvää, että taloushallinnon kustannus oli kiinteä ja se hoidettiin omien resurssien ja sovellusten voimin. Nykyään on kuitenkin mahdollisuus rakentaa joustavia ja yrityksen liiketoimintaa tukevia
ratkaisuja jakamalla resursseja kumppaneiden ja verkostojen kautta. (Lahti & Salminen
2014, 34.)

Järjestelmähankinnat ovat yleensä suuria ja vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen (Lahti &
Salminen 2014, 34-35). Lisäksi käyttöönotossa ja yrityksen sekä henkilöstön mukautumisessa menee oma aikansa, joten päätökset on tehtävä kauaskantoisesti, sillä järjestelmät kehittyvät huimaa vauhtia.

2.2.1

ERP-järjestelmät

ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning), suomalaisittain toiminnanohjausjärjestelmä, koostuu teknisesti toisiinsa integroiduista moduulaarisista sovelluksista,
jotka käyttävät yhtä keskitettyä tietokantaa. Yleensä ERP-järjestelmät kattavat ainakin
toiminnallisuudet tuotantoon, myyntiin, projektinhallintaan, henkilöstöhallintoon, logistiikkaan ja materiaalihallintoon sekä taloudenhallintoon (ks. kuvio 2). (Lahti & Salminen
2014, 40.)
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Kuvio 2. Tyypillinen ERP-järjestelmä ja sen moduulit (mukaillen Lahti & Salminen 2014, 40).

Taloushallinto on yksi merkittävin ERP-järjestelmän moduuleista, sillä taloushallinnon
perustiedoissa määritellään paljon ohjaustietoja, jotka vaikuttavat muihin moduuleihin
ja sovelluksiin. Esimerkiksi tilikartta, organisaation rakenne ja kustannuspaikka ovat
tällaisia ohjaustietoja. (Lahti & Salminen 2014, 40.)

Toiminnanohjausjärjestelmissä sovelletaan asiakas-palvelinteknologiaa (client-server
technology), mikä tarkoittaa sitä, että ohjelmiston käyttäjät voivat verkon välityksellä
hyödyntää palvelinkoneita, joilla varsinaiset sovellukset sijaitsevat. Palvelin on tietokone, joka hoitaa samaan verkkoon kytkettyjen tietokoneiden tehtäväpyynnöt. Asiakkaan
koneella tehdyt komennot ohjaavat palvelimella sijaitsevaa ohjelmistoa toteuttamaan
tämän toiminnon. (Granlund & Malmi 2003, 32.)

ERP-järjestelmän etuna on, että sillä voidaan korvata useita erillisjärjestelmiä. ERPjärjestelmiä on alun perin tehty lähinnä suuryrityksiä varten, mutta viime vuosina niitä
on kehitetty enemmän myös pk-yrityksille sopiviksi ja kohti erilaisia toimialaratkaisuja,
keskittyen tiettyjen toimialojen erityisprosessien toiminnallisuuteen. ERP-järjestelmien
taloushallinnon toiminnallisuudet vaihtelevat suuresti varsinkin, kun otetaan huomioon
viimeisimmän digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. Tästä syystä niihin integroidaankin muita taloushallinnon erillissovelluksia, esimerkiksi palkkahallinnon osasovelluksia.
Toiminnanohjausjärjestelmän heikkoutena on, että sen käyttöönotto on usein aikaavievää ja kallista. (Lahti & Salminen 2014, 34, 40-41.)
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2.2.2

Paketti- ja valmisohjelmistot

Yritysten on mahdollisuus hankkia myös prosessikohtaisia erillisratkaisuja eli valmisohjelmistoja. Valmisohjelmistot ovat melko standardoituja, mutta joitakin pystyy räätälöimään tarvittaessa. Standardoiduistakin erillisohjelmistoista löytyy prosessiin nykyään
varsin kattavat ominaisuudet ja toiminnallisuudet käyttötarkoituksen mukaisesti. (Lahti
& Salminen 2014, 41.)

Valmisohjelmistojen heikkoutena on kuitenkin se, että ne eivät automaattisesti toimi
yritysten muiden sovellusten ja tietokantojen kanssa ilman erillistä integrointia. Valmisohjelmistojen markkinoilla on tällä hetkellä muun muassa kirjanpito- ja maksuliikenneohjelmistoja, ostolaskujen sähköisen käsittelyn sovelluksia, matka- ja kululaskusovelluksia, laskutussovelluksia, konserni- ja johdon raportointijärjestelmiä, palkka- ja HRohjelmistoja sekä rahoituksen ja kassasuunnittelun ohjelmistoja. (Lahti & Salminen
2014, 41.)

Erillisohjelmistot sopivat erityisesti pienemmille yrityksille, joiden ei tarvitse hallita yhtä
laajoja kokonaisuuksia kuin suuryritysten. Usein yritysten valitsemat kokonaisratkaisut
ovat jonkinlaisia yhdistelmäratkaisuja, joissa käytetään esimerkiksi ERP-järjestelmän
taloushallintomoduulin pääkirjanpitoa ja reskontria, ja matkalaskusovellus hankitaan
erillisratkaisuna, joka sitten integroidaan ERP-järjestelmään. (Lahti & Salminen, 37,
44.)

2.2.3

Pilvipalvelut

Järjestelmiä hankittaessa yrityksen on mietittävä tarpeidensa mukaan, ostetaanko järjestelmälisenssi itselle vai hankitaanko järjestelmä pilvipalveluna. Itselle hankitut lisenssit voidaan asentaa omille laitteille omalla vastuulla olevaan IT-ympäristöön tai
ulkoistaa ohjelmistot ja laitteet joko kokonaan tai osittain. Pilvipalvelu taas on palveluna
hankittava ja käytettävä ohjelmisto (SaaS, Software as a Service), joka on palveluntarjoajan hallinnoima ja jota palveluntarjoaja jatkuvasti kehittää. Yksinkertaistettuna pilvipalvelulla tarkoitetaan siis internetin kautta käytettäviä tietotekniikka- ja ohjelmistopalveluita. Pilvestä (cloud) puhuttaessa käytetään myös monia muita erilaisia määritelmiä,
mutta tässä tutkimuksessa tarkoitetaan edellisen määritelmän mukaista palvelua, ellei
toisin mainita. (Lahti & Salminen 2014, 45.)
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Perinteisen lisenssimaksun sijaan pilvipalvelusta maksetaan esimerkiksi aikaperusteinen, käyttäjä- tai konekohtainen maksu. Tämä tekee muuten hankalasti ennustettavista
IT-kuluista läpinäkyvämpiä ja ennakoitavampia. Pilvipalvelu alentaa ohjelmistoihin ja
niihin liittyviin laitteistoihin sitoutuneen pääoman määrää sekä eliminoi päivitysten ja
ylläpidon vaivan ja vastuun. Lisäksi vältytään ohjelmistojen asennuksilta, sillä pilvipalveluun ei tarvita kuin internetselain ja palvelun verkko-osoite. Tämä mahdollistaa niin
ikään aika- ja paikkariippumattomuuden. Tutkimusten mukaan pilvipalvelulla on pystytty saavuttamaan jopa 50–80 prosentin kustannussäästö verrattaessa perinteisiin itselle
ostettuihin ja asennettuihin lisenssivaihtoehtoihin. (Salo 2010, 29.; Lahti & Salminen
2014, 46.)

2.3

Digitaalisen taloushallinnon etuja

Miksi yritykset ylipäätänsä digitalisoivat taloushallintonsa? Tällä hetkellä selvästi valtaosassa alan julkaisuista kirjoitetaan, että digitaalisesta taloushallinnosta on pääasiassa
yrityksille vain etua. Sähköiset taloushallinnon järjestelmät eivät ole enää tulevaisuuden
trendi vaan olennainen osa tämän päivän liike-elämää. (Sähköisen taloushallinnon
edut. 2013.)

Taloushallinnossa on monta eri osa-aluetta, jotka on perinteisesti tehty manuaalisesti
paperityönä, esimerkiksi osto- ja myyntireskontra, maksuliikenne, palkanlaskenta ja
pääkirjanpito. Etenkin suuremmissa yrityksissä taloudellisia tapahtumia on paljon. Aikaisemmin kaikki nämä tapahtumat on erikseen kirjattu papereille, lähetetty, vastaanotettu ja arkistoitu mappeihin, mikä vie rutkasti aikaa ja myös konkreettista tilaa toimistosta sekä lisää virheiden riskiä. Lisäksi tietojen hakeminen useiden paperien seasta
on hitaampaa kuin sähköisestä tietokannasta, jossa kaikki tiedot ovat samassa paikassa ja eri tietoihin pystytään helposti porautumaan. Digitaalisuus tuo siis mukanaan tehokkuutta ja nopeutta sekä vähentää resurssien ja arkistotilan tarvetta, kun kaikki paperityö eliminoidaan. (Lahti & Salminen 2014, 32.)

Digitaalisuudella pystytään poistamaan turhia päällekkäisyyksiä yhdistämällä monta eri
työvaihetta. Yksi keskeisistä digitaalisen taloushallinnon elementeistä on verkkolasku.
Yritysten välisessä kaupankäynnissä verkkolasku siirtyy suoraan laskuttajan järjestelmästä vastaanottajan järjestelmään, jossa lasku voidaan siirtää hyväksyttäväksi, maksuunpanoon ja kirjanpitoon (Sähköinen taloushallinto b.). Integroidussa taloushallin-
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nossa samaa tietoa ei käsitellä useasti ja perustietoja ylläpidetään yhdessä paikassa
(Lahti & Salminen 2014, 32). Digitaalista taloushallintoa voikin kutsua myös automaattiseksi taloushallinnoksi, sillä siinä kaikki kirjanpito ja sen osaprosessien tapahtumat
käsitellään ja ne syntyvät mahdollisimman automaattisesti (Lahti & Salminen 2014, 24).

Kun säästetään aikaa, säästetään myös rahaa. Lahden ja Salmisen mukaan digitaaliseen taloushallintoon siirtyneet organisaatiot ovat tyypillisesti parantaneet tehokkuuttaan 30–50 prosenttia koko taloushallintoprosesseissaan, ja yksittäisissä prosesseissa
jopa 90 prosenttia (Lahti & Salminen 2014, 32). Digitaalisuus tuo tehokkuudellaan mukanaan siis myös selviä kustannussäästöjä.

Lisäksi digitaalinen taloushallinto voi mahdollistaa yritykselle aika- ja paikkariippumattomuuden sekä taloushallinnon reaaliaikaisen hoitamisen, mikä on etenkin suurille ja
kansainvälisille yrityksille tärkeää, jotta ne voivat kontrolloida toimintaansa ja reagoida
nopeasti taloudellisiin muutoksiin. Jatkuva seuranta on yrityksille selvä kilpailuetu, sillä
nopea reagointi esimerkiksi hintamuutoksiin vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Ongelmien välitön hoitaminen luo yrityksen taloudelle selkärangan, johon tukeutumalla
yritys voi kehittää liiketoimintaansa ja keskittyä toimintansa kehittämiseen. (Lahti &
Salminen 2014, 32.; Sähköinen taloushallinto a.)

Etuihin voidaan luokitella vielä digitaalisen talouden ympäristöystävällisyys. Sähköistyminen säästää luontoa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä monella tavalla, mutta erityisesti se vaikuttaa paperinkulutukseen, kuljetukseen sekä sähkön ja lämmön kulutukseen
muun muassa tulostimien ja arkistointitilan muodossa (Lahti & Salminen 2014, 33.).
Etenkin kansainvälisessä kaupankäynnissä on selvää, että niin viestit, laskut kuin
muutkin taloudelliset asiat hoituvat helpoiten, nopeiten ja ekologisimmin valtioiden ja
mannerten ylitse sähköisesti.

2.4

Digitaalisen taloushallinnon haasteita

Vaikka digitaalista taloushallintoa pidetään pääasiassa vain etuna, on siinä myös omat
haasteensa ainakin osalle yrityksistä. Tässä luvussa otetaan esille muutamia näistä
haasteista.
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Suuremmille yrityksille digitaaliseen taloushallintoon siirtyminen on luonnollisempaa
kuin pk-yrityksille jo pelkästään taloudellisien tapahtumien määrän vuoksi. Pienet yritykset saattavat kokea, että digitalisoitumisprosessi on kallis ja aikaavievä suhteessa
siitä saataviin saataviin hyötyihin, vaikka järjestelmät ovatkin edullisempia kuin ennen
tekniikan kehittymisen ja yleistymisen johdosta. Ohjelmistoissa saattaa olla suuria eroja, minkä vuoksi saatavat hyödyt vaihtelevat. (Sähköisiin laskuihin siirtyminen takkuilee
pk-yrityksissä. 2011.)

Yritykset alkavat kuitenkin pikku hiljaa muun maailman digitalisoituessa olemaan pakotettuja siirtymään digitaaliseen taloushallintoon. Jo nyt osa digitalisoituneista sidosryhmistä suostuu vastaanottamaan ja käsittelemään tietoa vain tietyssä muodossa, mikä
hankaloittaa perinteistä taloushallintoa harjoittavia yrityksiä. FK:n (Finanssialan Keskusliiton) ja EK:n (Elinkeinoelämän Keskusliiton) kyselyn mukaan 64 prosenttia yrityksistä käytti verkkolaskutusta vuonna 2012 ja määrä on edelleen kasvussa (Verkkolaskun käyttö kaksinkertaistui vuodessa. 2012.).

Joissakin yrityksissä ollaan valmiita tekemään huomattava määrä sellaisia töitä, jotka
voitaisiin tehdä joko muutamalla klikkauksella tai olisivat helposti automatisoitavissa.
Niitä perustellaan usein sillä, että niin on aina tehty. Rutiinit helpottavat elämää ja vähentävät usein myös stressiä. Haluttaisiin olla entistä tehokkaampia, mutta kynnys
muutoksiin voi olla yllättävän korkea. Tällöin voidaan puhua muutosvastarinnasta. Mukavuusalueella pysyminen ei yleensä juurikaan kehitä toimintaa. (Hyyppä 2014.) Usein
vanhemmille sukupolville siirtyminen uuteen on epämiellyttävämpää kuin nuoremmille,
mikä johtuu tottumattomuudesta ja siitä, että uuden oppiminen on hankalampaa jo fyysisten tekijöiden vuoksi.

Useimmissa sähköisissä taloushallinnon ohjelmistoissa fyysinen suojaus, tietoturva ja
varmuuskopiointi hoidetaan palvelun tarjoajan puolesta, jolloin yritysten ei tarvitse murehtia niistä enää itse (Sähköinen taloushallinto b.). Pahaksi onneksi tietoturvariskit
ovat silti digitaalisen tiedon kiusana, sillä ne kehittyvät lähes yhtä nopeasti kuin muukin
tekniikka. If Vahinkovakuutusyhtiön IT-alan yrityksille teettämän kyselytutkimuksen mukaan suurimpina tietoturvauhkina pidetään mobiililaitteita, tietomurtoja, salasanojen
kalastelua sekä henkilöstön tietämättömyyttä. Vaikka palveluntarjoaja huolehtisikin
tietoturvapalveluista, tulee yritysten panostaa myös henkilöstön tietoturvaosaamiseenja ohjeistuksiin. (Henkilöstön tietämättömyys lisää yritysten tietoturvariskejä. 2013.)

11

Koska digitaaliset taloushallintajärjestelmät ovat hyvin riippuvaisia tekniikasta, ne voivat
pettää tietoturvahyökkäysten lisäksi muistakin syistä, esimerkiksi ohjelmisto- tai päivitysvirheistä johtuen tai vaikkapa ulkoisten tekijöiden takia, kuten laitteen rikkoutumisesta, sähkökatkoksesta tai verkkohäiriöstä johtuen. Tietotekniikasta ollaan yhä enemmän
riippuvaisia, ja usein, vaikka tieto olisikin tallennettuna moneen paikkaan, se on silti
ainoastaan digitaalisessa muodossa.

2.5

Muutokset taloushallinnon työtehtävissä

Taloushallinnon kehittyminen muuttaa paljon myös taloushallinnon työtehtäviä ja asettaa työntekijöille uusia osaamisvaatimuksia. Edellisissä luvuissa sivuttiinkin jo hieman
miten digitaalisuus niihin vaikuttaa, mutta enemmän yritystoiminnan näkökulmasta.
Seuraavaksi käydään läpi vielä keskitetymmin muutoksia taloushallinnon työntekijän
näkökulmasta.

Automatisoinnin ansiosta rutiinityöt, kuten laskutus sekä myynti- ja ostoreskontran hoitaminen, vähenevät huomattavasti, niin kuin myös luvussa 2.3 mainittiin. Tämän ansiosta aikaa jää paljon toisenlaisiin tehtäviin. Taloushallinnon työt eivät ole enää pelkkää
numeroiden pyörittelyä, vaan enemmänkin liiketoiminnan analysointia. Taitavalla analysoinnilla voidaan tuoda lisäarvoa yritykselle, mutta se vaatii jo enemmän tietoa yrityksen prosesseista, toiminnoista ja tavoitteista. On siis entistä tärkeämpää ymmärtää
yritystä kokonaisuudessaan. (Nykyisin kirjanpitäjä on taloushallinnon konsultti. 2014.)

Nykypäivänä taloushallinnon työntekijä ei toimi enää niin itsenäisesti omissa oloissaan,
vaan on paljon enemmän asiakkaiden ja muun muassa yrityksen johdon kanssa yhteydessä ja vuorovaikutuksessa. Kirjanpitäjän työnkuvaan kuuluu nykyään myös konsultointia, neuvontaa, budjetoinnin avustamista ja verosuunnittelua. Koska tietoon pääsee
digitalisoitumisen ansiosta yhä enenevässä määrin mistä ja milloin vain, ei työntekijä
joudu työskentelemään vain työpöytänsä ääressä. (Nykyisin kirjanpitäjä on taloushallinnon konsultti. 2014.)

Digitaaliset järjestelmät edellyttävät niin ikään erilaista taloushallinnon osaamista kuin
ennen. Työntekijän on hallittava tietotekniikkaa ja pystyttävä työskentelemään näyttöpäätteen ääressä. Ei riitä, että hallitsee vain tietyn järjestelmän, sillä taloushallinnon
järjestelmien kirjo on valtava, vaikka kaikki noudattavatkin melko pitkälti samanlaista
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rakennetta. Vaikka tietotekniikka olisikin hyvin hallussa, se ei yksinään riitä nimenomaan siksi, että yhä enemmän vaaditaan tiedon tulkitsemisen osaamista ja entistä
laajemmin taustalla tapahtuvien asioiden ymmärtämistä ja tulkintaa.

3

Case: Netvisor

Taloushallinnon roolin ja työtehtävien muuttuminen digitalisoitumisen myötä tarkoittaa
muutosta myös taloushallinnon opetuksessa. Oppilaitosten on kyettävä kouluttamaan
tulevaisuuden taloushallinnon ammattilaisia, joilla on sekä teoriatietoa, analysointikykyä
että käytännön osaamista. Siksi on tärkeää, että myös opetusmenetelmät ovat nykyaikaisia ja vastaavat työelämän tarpeisiin.

Näistä muutoksista syntynyt tarve sai aikaan tämän prosessin, joka esitellään kokonaisuudessaan opinnäytetyön osalta tässä luvussa. Kuten aiemmissa luvuissa käytiin läpi,
järjestelmien merkitys on koko ajan entistä suurempi taloushallinnon tehtävissä, ja digitalisoitumisessa on perustellusti enemmän etuja kuin haittoja. Monet yritykset ovat jo
siirtyneet digitaaliseen taloushallintoon, ja ne, jotka eivät vielä ole siirtyneet, siirtyvät
siihen varmasti lähitulevaisuudessa.

Tämä opinnäytetyö oli osa oppilaitoksen uuden taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoprosessin ensimmäistä vaihetta eli pilotointia. Pilotoinnissa uutta järjestelmää testattiin osittain sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa. Aluksi esitellään toimeksiantaja eli oppilaitos, jonka kanssa pilotointi toteutettiin tiiviissä yhteistyössä. Tämän jälkeen
tehdään katsaus lähtökohtiin ja tavoitteisiin ennen prosessia, minkä jälkeen käydään
läpi, miten pilotointi toteutettiin.

3.1

Toimeksiantaja - Metropolia Ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Metropolia
on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta perustivat Metropolian vuonna 2007 yhdistämällä EVTEK-ammattikorkeakoulun ja Helsingin ammattikorkeakoulu
Stadian toiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi. Metropolian toiminta alkoi virallisesti
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vuonna 2008. (Metropolia Ammattikorkeakoulu -Yhteisö, uudistaja ja kumppani. 2013.;
Metropolia Ammattikorkeakoulun tarina. 2013.)

Tutkinto-ohjelmia on yhteensä 65, joista 14 on englanninkielisiä. Metropoliassa on noin
20 toimipaikkaa, joissa opiskelee 16 800 opiskelijaa. Vuonna 2013 se oli hakijamääriltään Suomen suurin ja toiseksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. (Metropolia Ammattikorkeakoulu -Yhteisö, uudistaja ja kumppani. 2013.) Toimitusjohtaja-rehtorin Riitta
Konkolan mukaan Metropolian tavoite on olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu
ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö. Lisäksi se haluaa nousta opetuksen laadussa ja
opiskelijoiden tutkintojen tehokkuudessa maan huipulle. (Konkola 2013, 4.)

Opinnäytetyö toteutettiin osana liiketalouden tutkinto-ohjelmaa laskentaan ja rahoitukseen suuntautuneille toisen vuoden ilta- ja päiväopiskelijoille yhdessä käyttöönottoprosessiin osallistuneiden opettajien kanssa. Toteutuksesta kerrotaan tarkemmin luvussa
3.4 ja 3.5. Liiketalouden tutkinto-ohjelma on laajuudeltaan 210 opintopistettä, ja sen voi
suorittaa joko päivä- tai iltaopiskeluna. Koulutus kestää kolme vuotta ja lisäksi puoli
vuotta harjoittelua työelämässä. Opintojen alussa muodostetaan ensiksi näkemys liiketoiminnan kokonaisuudesta, jonka jälkeen on mahdollisuus suuntautua joko markkinointiin, laskentatoimeen ja rahoitukseen tai esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen. Suuntautumisopintojen osuus on 45 opintopistettä. Valmistumisen jälkeinen virallinen tutkintonimike on tradenomi. (Liiketalouden tutkinto-ohjelma; Mitä saavutat opiskelemalla tradenomiksi Metropoliassa? 2013.)

3.2

Lähtötilanne

Ennen prosessin alkamista Metropolialla oli pääasiallisena taloushallinnon järjestelmänä käytössä Visma Nova. Visma on pohjoismainen yritysohjelmistojen ja -palveluiden
tarjoaja (Visma-yritykset Suomessa). Nova on yksi Visman taloushallinnon järjestelmistä, joka koostuu erilaisista moduuleista. Nämä moduulit aukeavat omiin erillisiin ikkunoihinsa. Koululla on tällä hetkellä aktiivisessa käytössä kuvion 3 mukaiset moduulit
palkkalaskentaa lukuun ottamatta.

Liiketalouden käytössä on myös ERP-järjestelmä Microsoft Dynamics NAV, mutta sitä
käytetään enemmänkin ERP-järjestelmien opettamiseen eikä varsinaiseen taloushallinnon opettamiseen. Taloushallinnon opettamiseen käytetään myös laskentataulukko-
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ohjelma Microsoft Exceliä, mutta se ei ole digitaalinen taloushallinnon järjestelmä, vaan
toimii teknisenä apuvälineenä. Näistä syistä näitä ohjelmia ei ole otettu tässä opinnäytetyössä vertailuun, sillä tässä keskitytään vain taloushallinnon järjestelmiin eli tässä
tapauksessa Novaan ja Netvisoriin.

Kuvio 3. Novan moduulit (Taloushallinnon järjestelmät. 2014).

Nova on ollut ammattikorkeakoulun käytössä jo kauan ennen kuin Metropolia perustettiin, opettajien arvion mukaan yhteensä noin kymmenisen vuotta, sillä se oli myös EVTEK:n käytössä (Opettajat 2014). Koululla olevasta versiosta ei löydy enää tietoa Visman verkkosivuilta, sillä Nova on ehtinyt kehittyä tässä ajassa. Tällä hetkellä tarjottavaa Novaa mainostetaan toiminnanohjausjärjestelmänä, joka Metropolian Nova ei ole,
sillä moduulit eivät automaattisesti keskustele keskenään (Toiminnallisuudet). Tiedot
on siis vietävä erikseen moduulista toiseen.

Taloushallinnon järjestelmien osuus opetuksessa oli lähtötilanteessa melko vähäinen
suhteessa niiden tämänhetkiseen merkitykseen. Novaa käytetään yhteensä kolmella
eri opintojaksolla, joilla sitä hyödynnetään tekemällä erilaisia taloushallinnon tehtäviä.
Ensimmäisenä vuonna kaikille suunnatusta kolmen opintopisteen kirjapidon perusopintojaksosta noin 15 prosenttia koostuu taloushallinnon järjestelmän käyttämisestä. Laskentaan ja rahoitukseen suuntautuneille opiskelijoille on toisena vuonna tarjolla kuuden
opintopisteen kirjanpidon jatko-opintojakso, josta Novan osuus on noin 35 prosenttia.
Lisäksi suuntautumisvaihtoehtoon kuuluu myös kaksiosainen kuuden opintopisteen
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taloushallinnon järjestelmien opintojakso, jonka ensimmäinen osa (kolme opintopistettä) koostuu kokonaan taloushallinnon järjestelmien käyttämisestä. Toisessa osuudessa
(kolme opintopistettä) keskitytään muihin teknisiin työkaluihin, kuten juuri mainittuihin
Microsoft Dynamics NAVin ja Microsoft Excelin toimintoihin. (Opettajat 2014.)

3.3

Netvisor

Vaikka Nova on vielä melko toimiva taloushallinnon järjestelmä, se alkaa olla hieman
vanhanaikainen eikä enää ole riittävä nykyajan taloushallinnon opetukseen. Sen rinnalle kaivattiin nykyaikaisempaa järjestelmää, joka myöhemmin mahdollisesti korvaisi sen
kokonaan. Tästä syystä Metropolia lähti etsimään vaihtoehtoista järjestelmää ja päätyi
valitsemaan Visman Netvisor -taloushallinnon järjestelmän.

Netvisor on Visman pilvipalveluna toimiva digitaalinen taloushallinnon ohjelmisto. Sen
käyttö ei siis vaadi erillisiä asennuksia, vaan siihen riittää ainoastaan verkkoyhteys ja
internetselain. Pilvipalvelu mahdollistaa pääsyn raportteihin mistä vain ja mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Ohjelmistopäivitykset ja tiedostovarmennukset hoidetaan aina
palveluntarjoajan kautta, joten ne eivät vaadi käyttäjän aktiivisuutta. (Linnama & Puurunen 2014.; Visma Netvisor.)

Netvisor kattaa laajasti eri taloushallinnon prosessit, ja se on helposti räätälöitävissä,
joten ohjelmistosta maksetaan vain käytön perusteella. Siihen on valittavissa myynnin,
oston, kirjanpidon ja tilinpäätöksen, henkilöstöhallinnon ja raportoinnin moduulit, jotka
toimivat kaikki saman ikkunan alla, eikä tietoja tarvitse viedä erikseen esimerkiksi
myyntireskontrasta kirjanpitoon. Netvisorissa on lisäksi valmiiksi integroitu maksuohjelma, mikä mahdollistaa sen, ettei erillistä käyntiä verkkopankkiin tarvita, sillä maksaminen hoituu Netvisorin sisällä. Yritys voi myös integroida tuotannon- tai toiminnanohjauksensa Netvisoriin usealla eri tavalla. (Linnama & Puurunen 2014.; Netvisorin ohjelmistopalvelu.)

Automatisoinnin ansiosta esimerkiksi maksut kohdistuvat myyntilaskuihin, ja saldot
ovat aina reaaliajassa. Manuaalinen työ vähenee Netvisorilla huomattavasti, ja työnkuva muuttuu tietojen syöttämisestä enemmän tarkasteluksi ja analysoinniksi. Tuloksen
saldon muodostumiseen pääsee porautumaan helposti tositetasolle asti, ja läpinäky-
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vyyden ansiosta ohjelmistosta pystyy tarkistamaan, kuka on tehnyt minkäkin toiminnon.
(Linnama & Puurunen 2014.)

Ohjelmisto soveltuu etenkin pk-yrityksille, mutta se skaalautuu myös suuremmille yrityksille. Netvisorilla on tällä hetkellä jo 10 000 asiakasta ja 300 tilitoimistoa käyttää ohjelmistopalvelua työssään. Käyttäjäkunta kasvaa joka kuukausi 350 uudella yrityksellä.
(Netvisor; Visma Netvisor.)

Metropolia valitsi Netvisorin, sillä se oli päätöshetkellä ainoa, jolla oli tarjolla koulutusympäristö, missä oli myös realistinen virtuaaliverkkopankki. Opiskelijoille on valtava
etu työelämässä, jos heillä on kokemusta verkkolaskujen tekemisestä, ja tiliotteen noutamisesta ja käsittelemisestä sähköisesti. Normaalisti näitä asioita pääsee harjoittelemaan vain työelämässä. (Opettajat. 2014.)

Kuvio 4. Netvisorin koulutusympäristö Accounting-päävalikko.

Virtuaaliverkkopankkiominaisuuden lisäksi Netvisor vastasi kaikista parhaiten nykyaikaisia taloushallinnon järjestelmiä ominaisuuksiltaan ja ulkoasultaan. Netvisorin koulutusympäristö (ks. kuvio 4) on toiminnoiltaan identtinen oikean toimintaympäristön kanssa, mutta kaikki toiminnot tapahtuvat koulutusympäristössä simulaationa. Rahaa siirtyy
siis vain virtuaalisesti pankista toiseen, eikä oikeaa pääomaa käytetä. Toiminnot tapahtuvat kuitenkin yhtä nopeasti kuin oikeastikin eli esimerkiksi tiliote vastaanotetaan vasta
seuraavana päivänä maksutapahtumista. Näin saadaan mahdollisimman hyvä kuva
siitä, miten taloushallinnon asioita hoidetaan nykypäivänä. Automatisoitu ympäristö
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mahdollistaa opiskeluun keskittymisen analysoivaan taloushallintoon, johon työelämässäkin ollaan yhä enemmän menossa.
Novaan verrattuna Netvisorin ehdottomia etuja ovat sen paikka- ja alustariippumattomuus, jonka pilvipalvelu mahdollistaa. Alustariippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että
Netvisoria pystyy halutessaan käyttämään lähes millä laitteella tahansa, vaikkapa älypuhelimella tai tabletilla. Sen käyttö ei siis vaadi erillisiä laitekohtaisia lisenssejä. Nova
on käytössä ainoastaan oppilaitoksen tietokoneilla. Lisäksi Metropolialla on vain rajallinen määrä lisenssejä, mikä tarkoittaa sitä, että kerrallaan vain 200 opiskelijaa pystyy
käyttämään Novaa samanaikaisesti. Netvisoria pystyy teoriassa käyttämään samanaikaisesti rajaton määrä opiskelijoita. Netvisor ei myöskään vaadi erillisiä asennuksia
tietokoneelle toisin kuin Nova. (Opettajat. 2014.)

Netvisorissa on lisäksi todella hyvät tietoihin porautumisen ominaisuudet, sillä kaikki
tiedot ja toiminnot ovat yhden ikkunan sisällä. Lähes jokaisesta toiminnon vaiheesta on
löydettävissä linkki, jonka kautta pääsee tarkempiin tietoihin, esimerkiksi myyntilaskun
tehtyä pääsee katsomaan ja tarvittaessa muokkaamaan tapahtumasta syntynyttä kirjanpitoa muutamalla klikkauksella. Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen, kun mietitään taloushallinnon muuttunutta roolia, jossa pitää kyetä ymmärtämään taloutta kokonaisuudessaan ja analysoimaan tietoa. Novassa kaikki toiminnot ovat omina erillisinä
moduuleina, jolloin tietojen etsiminen on monimutkaisempaa eikä tällaista porautuvuutta ole.

Kuvio 5. Novan myyntilaskunäkymä.
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Vertailuna ja havainnoillistamaan esittelen sekä Novan (kuvio 5) että Netvisorin (kuvio
6) myyntilaskunäkymät. Novassa kaikki toiminnot ovat kuvion 5 esimerkin kaltaisissa
erillisissä moduuleissa, kun taas Netvisorin kaikki toiminnot ovat yhden ja saman ikkunan alla.

Kuvio 6. Netvisorin myyntilaskunäkymä.

Netvisorin valintaan vaikutti niin ikään se, että sen koulutusympäristö oli käytössä jo
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä otti Netvisorin käyttöönsä pilottikokeiluna vuosina 2012–2013, ja järjestelmä on siellä edelleen käytössä (Hakola ym. 2013,
29). Metropolialla oli taustalla suunnitelma myöhemmästä yhteistyömahdollisuudesta,
mikäli ohjelma otettaisiin varsinaisesti käyttöön (Opettajat. 2014).

Netvisorilla on lisäksi suuri asiakaskunta yritysmaailmassa, ja se on jatkuvasti kasvussa, joten opiskelijan on todennäköistä törmätä siihen taloushallinnon työtehtävissä.
Ohjelmistoa on kehitetty yli kymmenen vuotta, ja sitä kehitetään edelleen, ja se on näin
ollen yksi suomalaisen pilvipalveluteknologian edelläkävijöistä (Yhteystiedot).
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3.4

Aikataulu ja tavoitteet

Idea Netvisorin käyttöönotosta syntyi Metropoliassa jo 2013 vuoden syksyllä, mutta
rahoitus varmistui vasta joulukuussa. Tästä syystä käyttöönottoa alettiin varsinaisesti
suunnitella ja toteuttaa vasta tämän jälkeen. Sopimus tehtiin palveluntarjoajan kanssa
alustavasti vain kevääksi 2014, jotta voitaisiin kokeilla, onko ratkaisu toimiva koululle.
Pilotoinnin suunnittelu ja toteutus tapahtuivat tammi-maaliskuussa 2014.

Koska aika oli rajallinen ja opettajien kalenterit jo pääosin täytetty ja koska taloushallinnon järjestelmien opettamiseen kaivattiin myös opiskelijanäkökulmaa, päätettiin käyttöönottoprosessin ensimmäinen vaihe tehdä opinnäytetyön tukemana. Näin ”Case:
Netvisor” sai alkunsa. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä opettajien kanssa osana järjestelmän pilotointia. Opinnäytetyöni oli siis prosessissa mukana, ei vastannut koko käyttöönottoprosessista, vaikka olikin suuressa roolissa. Opettajista ei kerrota tarkempia
tietoja, sillä he halusivat pysyä nimettöminä. Opettajista puhuttaessa tarkoitetaan kuitenkin vain prosessissa mukana olleita opettajia, ellei toisin mainita. Myöskään opiskelijoista tai muista prosessin osapuolista ei kerrota tarkkoja tietoja yksityisyyden suojelemiseksi.

Metropolialla oli käytössä lähes kaikki Netvisorin toiminnot, mutta tiukan aikataulun
vuoksi ohjelmistosta testattiin vain muutamaa ominaisuutta. Testattaviksi ominaisuuksiksi valittiin osto- ja myyntilaskujen käsitteleminen, sillä niissä päästiin tekemään verkkolaskuja, joita Novalla ei pystytä tekemään. Lisäksi tarkoituksena oli tarkastella tapahtumista syntyviä kirjanpidon raportteja sekä tiliotteita. Vaikka Novassa ei ole verkkolaskuominaisuutta, siinä on kuitenkin osto- ja myyntireskontran sekä kirjanpidon moduulit,
jotka mahdollistavat ominaisuuksien vertailun muuten keskenään.

Tarkoituksenani oli tuottaa Netvisorin testausta varten myöhemmin esiteltävä lyhyt tehtävä ja toimintaympäristöt järjestelmään sekä havainnoinnin, avoimien haastatteluiden
ja oman käyttökokemukseni avulla vertailla Novan ja Netvisorin ominaisuuksia ja toimivuutta opetuskäytössä. Tavoitteena oli, että testauksella saataisiin selville soveltuuko
Netvisorin koulutusympäristö Metropolialle, ja selvittää, kuinka käytännöllinen uudenlainen digitaalinen taloushallinnon järjestelmä on verrattuna Visma Novaan.

Taustalla oli koko käyttöönottoprosessin päämäärä eli saada nykyaikaisempi taloushallinnon järjestelmä onnistuneesti käyttöön, jotta pystyttäisiin kouluttamaan tulevaisuuden
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osaajia digitaalisen taloushallinnon työtehtäviin. Tämä ensimmäinen vaihe oli käyttöönottoprosessin aloitus. Teoriaosuudessa esiteltiin perusteluita ja taustatietoja sille, miksi
oppilaitoksen tulisi kehittää opetusmenetelmiään ja siirtyä myös digitaaliseen taloushallintoon. Kuten jo aiemmin mainittiin luvussa 3.1, Metropolian tavoite on olla Suomen
arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö. Lisäksi se haluaa nousta opetuksen laadussa ja opiskelijoiden tutkintojen tehokkuudessa maan huipulle. (Konkola 2013, 4.) Tämän hetken taloushallinnon työtehtävät ovat hyvinkin erilaisia kuin ennen, ja jotta Konkolan määrittelemät tavoitteet saavutettaisiin, oppilaitoksen
on kehityttävä työelämän kanssa samassa linjassa.

3.5

Toteutus

Pilotointi opiskelijoiden kanssa tapahtui keväällä 2014 liiketalouden tutkinto-ohjelmaan
kuuluvalla Taloushallinnon järjestelmät -opintojakson ensimmäisessä osiossa, joka on
tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille. Opintojakso on kaksiosainen. Ensimmäisessä
osiossa tehdään taloushallinnon tehtäviä taloushallintajärjestelmän avulla, pääasiallisesti Novalla, mutta tällä kertaa myös Netvisorilla. Toisessa osiossa keskitytään
enemmän muihin teknisiin ohjelmiin, kuten aiemmin mainittuihin ERP-järjestelmän ja
Excelin toimintoihin sekä numeerisen tiedon tulkintaan ja esittämiseen.

Tässä luvussa käydään läpi, mitä menetelmiä käytettiin luvussa 3.4 määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja esitellään testaamisen apuna käytetty tehtävä ja sitä varten luotujen tietojen syöttäminen lyhyesti. Tämän jälkeen kerrotaan, miten toteutus käytännössä eteni.

3.5.1

Toteutusmenetelmät

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä. Tutkimukselliseen kehittämistyöhön kuuluu yleensä muun muassa uusien ideoiden, käytäntöjen, tuotteiden ja
palvelujen tuottamista ja toteuttamista. Tarkoituksena on luonnostella, kehitellä ja ottaa
käyttöön uusia ratkaisuja. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä korostuu toiminnallisuus, parannusten hakeminen ja ideoiden ja ratkaisujen toteutettavuuden varmistaminen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksellista kehittämistyötä ohjaavat ensisijaisesti käytännölliset tavoitteet, joihin haetaan tukea teoriasta. (Moilanen ym. 2009, 19-20.) Tässä
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opinnäytetyössä kehitin ja syötin yritysympäristöt järjestelmään ja tein tarinapohjaisen
tehtävän niiden tueksi, jotta Netvisorin järjestelmää voitaisiin testata. Tehtävästä kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa.

Kehittämistyötä kuvataan usein toisiaan seuraavien vaiheiden kautta eli prosessina.
Tämä opinnäytetyö oli pieni osa käyttöönottoprosessia ollen osa sen ensimmäistä vaihetta. Käytäntöjen muuttaminen kestää yleensä varsin pitkään, mutta kehittämistyö
kestää melko lyhyen aikaa. Vaiheiden eroa voi olla vaikea nähdä, ja usein prosesseissa palataan myös taaksepäin ja edetään edestakaisin eri vaiheiden välillä, ennen kuin
voidaan taas edetä. (Moilanen ym. 2009, 22-24.) Tässäkin käyttöönottoprosessissa on
varmasti palattava taaksepäin tähän pilotointivaiheeseen, jotta voidaan edetä mahdolliseen seuraavaan vaiheeseen.

Yleensä kehittämistyön tekijä toimii jollakin tavalla osana ryhmää, jolle asia kuuluu. Niin
oli tässäkin tapauksessa, sillä tein yhteistyötä opettajien kanssa ja olin havainnoimassa
ja haastattelemassa opiskelijoita. Toimivat käytännön ratkaisut vaativat osallistujilta
tiivistä yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä. Kehitystyössä käytetään monenlaisia
tukevia menetelmiä, joilla saadaan erilaista tietoa ja erilaisia näkökulmia. (Moilanen ym.
2009, 40.)

Opinnäytetyössä käytetyt menetelmät olivat pääasiassa kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä. Laadullisissa tutkimuksissa on tyypillistä, että tutkija on hyvin lähellä tutkittavia ja usein myös osallistuu tutkittavien toimintaan. Tutkija tekee tutkimuksestaan omia
perusteltuja tulkintojaan. Kun käytetään kvalitatiivisia menetelmiä, tutkittavia on huomattavasti vähemmän kuin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa, mutta
analysoitavaa aineistoa, kuten havainnoinnin muistiinpanoja, syntyy usein paljon. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on oikean elämän kuvaaminen. Laadullisia
menetelmiä ovat esimerkiksi tässäkin opinnäytetyössä käytetyt avoin haastattelu sekä
osallistuva havainnointi. (Moilanen ym. 2009, 94.)

Tässä opinnäytetyössä käytettiin muun muassa avoimia haastatteluja pitkin prosessia.
Avoimessa haastattelussa keskustellaan yleisesti haastatteluaiheesta, keskustelu on
avointa, molemmat osapuolet osallistuvat siihen aktiivisesti ja se voi olla epämuodollista. Se on enemmän keskustelua kuin haastattelua ja sopii etenkin tilanteisiin, joissa
halutaan selvittää, mitä ihmiset todella ajattelevat. (Moilanen ym. 2009, 41-42, 97.)
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Tätä menetelmää käytin sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa suunnittelun ja järjestelmien käytön yhteydessä.

Haastattelin opettajia ennen pilotointia sekä pilotoinnin jälkeen. Kaikki opettajat tiedostivat roolini prosessissa, mutta kohta esiteltävän osittaisen haamuasiakkuushavainnoinnin opiskelijaryhmä ei ollut aluksi tietoinen opinnäytetyöstäni, vaan haastattelin
heitä aiheesta vaivihkaa. Muutama muu opiskelijaryhmä, joita en havainnoinut vaan
joiden kanssa ainoastaan keskustelin, tiesi heti opinnäytetyöstäni ja sen tarkoituksesta.
Haastattelujen tarkoitus oli keskustelun avulla saada mahdollisimman paljon käyttäjäkokemuksia ja mielipiteitä molemmista järjestelmistä.

Yhtenä tärkeimpänä opinnäytetyöni menetelmänä oli havainnointi. Havainnointi on hyvä ja hyödyllinen keino kehittämistyössä, sillä sen avulla saadaan tietoa, miten ihmiset
käyttäytyvät ja mitä tapahtuu luonnollisessa toimintaympäristössä. Tutkimuksellinen
havainnointi on systemaattista tarkkailua, ei vain satunnaista katselemista. Havainnointi kohdistuu ennalta määrättyyn kohteeseen, ja tulokset kirjataan välittömästi muistiin.
Havainnointia käytettiin sekä itsenäisesti että avoimien haastattelujen tukena. Tässä
opinnäytetyössä havainnoinnin tarkoitus oli selvittää järjestelmien toimivuutta opetuskäytössä ja saada selville opiskelijoiden mietteitä järjestelmistä. (Moilanen ym. 2009,
103-105.)

Havainnointi tapahtui osallistuvana osittaisena haamuasiakkuutena. Haamuasiakkuus
tarkoittaa sitä, että tutkija tekeytyy tavalliseksi asiakkaaksi niin, etteivät muut ole siitä
tietoisia. Osallistuva taas tarkoittaa sitä, että havainnoija osallistuu tutkittavan kohteen
toimintoihin. Olin soluttautunut tavalliseksi opiskelijaksi Taloushallinnon järjestelmät opintojaksolle, jossa siis myös itse osallistuin opintojaksolla Novan ja Netvisorin käyttämiseen muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijaryhmiä oli samanaikaisesti useampia, joista valittiin sattumanvaraisesti yksi seurattava ryhmä. Tätä samaa noin 30 opiskelijan ryhmää seurattiin koko opintojakson ajan. Opintojakson lähiopetustunteja oli
yhteensä seitsemän noin neljän tunnin jaksoa. Ainoastaan opettaja oli etukäteen tietoinen siitä, että olin opintojaksolla havainnoimistyössä, ja siksi havainnointi katsotaan
osittaiseksi haamuasiakkuudeksi. Nämä havainnointitavat valittiin siksi, että opiskelijoiden suhtautuminen järjestelmiin ei muuttuisi tietoisesti ja että he toimisivat mahdollisimman luonnollisesti. Monesti, jos ryhmä tiedostaa tarkkailijan olemassaolon, tarkkailu
saattaa häiritä tai muuttaa tilannetta. Osallistumalla sain myös itse kokeilla järjestelmi-
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en toimivuutta koulutusympäristössä ja kokea ne muiden opiskelijoiden näkökulmasta.
(Moilanen ym. 2009, 105-106.)
Prosessissa käytettiin myös yhteisöllisiä ideointimenetelmiä. Yhteisöllisissä ideointimenetelmissä käytetään hyödyksi useamman ihmisen ideoita, jotta löydetään parhain toimiva kokonaisuus. Ideoinnissa määrä tuo usein laatua. Käyttöönottoprosessin pilotoinnin suunnittelu tapahtui yhdessä opettajien kanssa, ja ideoita syntyi paljon yhdessä
pohtien. Aivoriihi eli brainstorming tuottaa ideoita ryhmässä ja sillä pyritään uusiin lähestysmistapoihin tai haetaan ratkaisua johonkin ongelmaan. (Moilanen ym. 2009, 143,
145-146.) Pilotoinnissa yhteistyö ja ideointi oli tärkeää, sillä prosessin läpivetämisessä
tarvittiin sekä opettajien pedagogisia eli kasvatusopillisia tietoja ja taitoja että opiskelijan näkökulmia ja osaamista.

Yhtenä menetelmänä oli lisäksi tarkoitus käyttää myös opiskelijoille suunnattua mielipidekyselyä. Kysely sopii kehittämistyössä usein hyvin esimerkiksi loppuvaiheessa saavutettujen tulosten arviointiin (Moilanen ym. 2009, 41). Kysely jätettiin kuitenkin tästä
tutkimuksesta pois, sillä opiskelijat ehtivät tutustua Netvisoriin myöhemmin esitettävien
teknisten ongelmien takia vain niin vähän aikaa ja niin pintapuolisesti, etteivät tulokset
olisi olleet tarpeeksi luotettavia mittaamaan haluttuja asioita. Sen sijaan keskityttiin
enemmän muihin menetelmien avulla saatuihin vastauksiin ja opettajien kokemuksiin
järjestelmän sopivuudesta opetuskäytössä, sillä he pääsivät käyttämään järjestelmää
enemmän ja testaamaan ympäristöä sen toimiessa paremmin.

3.5.2

Tehtävän esittely

Netvisorin koulutusympäristöä testattiin sitä varten tehdyillä kuvitteellisilla yritysympäristöillä, joiden tueksi loin myös lyhyen tarinan tehtävineen. Tehtävä oli kokonaisuudessaan rakennettu osto- ja myyntireskontraa varten ja se sisälsi osto- ja myyntitapahtumia. Koulutusympäristö toimii internetselaimella osoitteessa http://koulutus.netvisor.fi,
johon kirjauduttiin yrityskohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

Seuraavaksi selostan tehtävän sellaisenaan kuin se annettiin toteutettavaksi ja ohjeistettavaksi opiskelijoille, minkä jälkeen käyn lyhyesti läpi tehtävään liittyvien datojen
syöttämisen eli yritysympäristön luomisen järjestelmään. Tehtävään liittyvät materiaaliesimerkit on nähtävissä liitteenä (ks. liitteet 1 ja 2).
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Tarinassa viisi eri toimialan yritystä käyvät kauppaa keskenään lähettäen ja vastaanottaen laskuja sähköisen taloushallintajärjestelmän kautta. Yhteen yritysympäristöön kuuluvat hypermarket, mainostoimisto, toimistokalustekauppa, tukku ja vaateliike. Yritykset
käsittelevät toisilta yrityksiltä tulleita tilauksia, jotka on kerrottu tehtävänannossa. Tilausten perusteella lähetetään myyntilaskuja digitaalisesti yritysasiakkaille. Lähetetyistä
myyntilaskuista syntyy vastaanottajan järjestelmään ostolasku. Vastaanottaja tarkastaa
ja lähettää laskun järjestelmän verkkopankilla maksatukseen. Yksittäinen yritys lähettää siis yhteensä neljä myyntilaskua ja käsittelee neljä ostolaskua, jotka on kerrottu
tehtävänannossa (ks. liite 1). Ostolaskujen tarkistusta varten tehtävään on liitettynä
myös tuotteiden hinnastot (ks. liite 2). Tapahtumista syntyneitä kirjanpidon raportteja ja
tiliotteita tarkastellaan ja analysoidaan jälkikäteen.

Tehtävänanto pyrki jäljittelemään mahdollisimman hyvin oikeaa yritysmaailmaa. Toimialat valittiin niin, että kaikki voisivat oikeassakin elämässä käydä kauppaa keskenään.
Jokaiselle yritykselle luotiin kymmenen erilaista tuotetta, joiden hintatiedot asetettiin
mahdollisimman lähelle vastaavien oikeiden tuotteiden hintoja tarkastelemalla hintatietoja eri mainoksista. Tuotteita luotiin hieman tehtävänantoa laajempi kirjo, jotta opiskelijat voisivat ehtiessään ja halutessaan kokeilla itsenäisesti tehdä erilaisia myyntilaskuja.

Tehtävä oli alun perin hieman monialaisempi, mutta sitä yksinkertaistettiin. Tehtävän
piti esimerkiksi sisältää enemmän arvonlisäveroon liittyviä huomioita ja johdattaa opiskelijat miettimään vähän enemmän, minkä vuoksi tuotteitakin luotiin erilaisilla arvonlisäveroilla. Erilaiset arvonlisäverot jäivät tuotteisiin, mutta niitä ei huomioitu tehtävässä
erikseen. Tehtävään ei myöskään asetettu minkäänlaisia oikeita loppuratkaisuja. Yksinkertaistus tehtiin, jotta pystyttiin keskittymään enemmän järjestelmän toimintoihin,
joiden opettelu veikin oletettua enemmän aikaa. Monimutkaisempi tehtävä jätettiin suosiolla tulevaisuuteen, mutta esimerkiksi arvonlisäverot jätettiin pohjatietoihin siltä varalta, jos tehtävän testaaminen sujuisi opiskelijoiden kanssa liian nopeasti.

3.5.3

Yritysympäristöjen luominen lyhyesti

Ennen opiskelijapilotoinnin järjestelmän ja tehtävänannon harjoittelua varten loin tehtävänmukaisen testiyritysympäristön opettajille Netvisorin koulutusjärjestelmään tammikuun 2014 aikana. Yksi yritysympäristö koostui viidestä eri toimialan yrityksestä eli niistä yrityksistä, jotka tehtävä sisälsi. Seuraavaksi esittelen lyhyesti, miten yritysympäristö
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luotiin järjestelmään, jotta saadaan kuva siitä, minkälainen esityö tehtävää varten oli
tehty. Tarkemmat kuvaukset on jätetty pois, koska tässä opinnäytetyössä pääpaino oli
järjestelmän testaamisessa opetuskäytössä tehtävään kuuluvilla toiminnoilla, ei siinä,
miten tietojen syöttäminen onnistui järjestelmään.

Yrityksiä varten luotiin valmiiksi tietyt perustiedot, jotta järjestelmän valittujen toimintojen testaus sujuisi mahdollisimman sulavasti. Jokainen yritys oli luotava yksitellen järjestelmään pääkäyttäjän avulla. Pääkäyttäjällä hallinnoitiin kaikkia toimintoja, eli se
toimi ikään kuin tilitoimiston kirjanpitäjän roolissa. Yrityksiä varten Netvisorilta saatiin
lista leikkiyritystunnuksista eli leikkiy-tunnuksista, sillä niitä ei voinut keksiä itse eikä
oikeita voinut käyttää koulutusympäristössä. Pakollisia tietoja olivat ainoastaan ytunnus ja yrityksen nimi. Muut perustiedot sai keksiä vapaasti, esimerkiksi osoitteen ja
postitoimipaikan. Kun yritys oli perustettu, järjestelmä loi yritykselle automaattisesti
virtuaalipankkitilin ja verkkolaskutusosoitteen. Kaikki viisi yritystä perustettiin ennen
muiden tietojen tuontia, ja perustusvaiheessa yrityksistä kerättiin perustiedot ylös myöhempien asiakas- ja toimittajatietojen syöttämistä varten.

Perustamisten jälkeen yrityksille luotiin kaksi käyttäjää, ja niille käyttäjätunnukset kaikilla kirjanpidon sekä myynti- ja ostoreskontran oikeuksilla. Järjestelmään pystyisi halutessaan asettamaan eri käyttäjille eri oikeuksia, esimerkiksi niin, että yksi hoitaa ainoastaan myyntireskontraa ja toinen ostoreskontraa. Kaikki oikeudet valittiin toistaiseksi
kuitenkin siksi, että järjestelmää päästäisiin testaamaan haluttaessa mahdollisimman
laajasti. Kaksi käyttäjätunnusta luotiin siltä varalta, että rooleja haluttaisiin muuttaa kesken kokeilun.

Myynti- ja ostolaskuja varten tarvittiin sekä asiakas- että toimittajatietoja. Jotta yritysympäristöt pystyivät käymään kauppaa keskenään, asiakas- ja toimittajatietojen tuli
koostua muista yritysympäristön yrityksistä. Tässä tapauksessa asiakkaat ja toimittajat
olivat siis samat. Nämä tiedot tuotiin erillisellä csv-tiedostolla (Comma delimited), joihin
oli koottu perustiedot yrityksistä yrityksiä perustettaessa, kuten nimi, y-tunnus, osoite ja
verkkolaskutusosoite. Avain järjestelmän digitaalisessa kaupankäynnissä oli verkkolaskujen lähettäminen. Oli siis ehdottoman tärkeää, että verkkolaskutusosoite oli järjestelmän luoman virtuaalipankin tilinumero. Viimeiseksi jokaiselle yritykselle tuotiin kymmenen eri tuotteen tiedot erillisellä csv-tiedostolla, missä oli muun muassa tuotteiden
tunnukset, nimet ja hinnat.
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Opettajien kanssa testattiin ensimmäisen testiyritysympäristön toimivuutta tehtävän
kanssa, ja käytiin läpi testauksessa ilmenneitä virheitä. Virheitä ilmeni enimmäkseen
käyttäjistä johtuen. Testin kulkua käydään myöhemmin tarkemmin läpi luvussa 3.5.4.
Kun tehtävä oli todettu pääosin toimivaksi ja järjestelmän toiminnot saatu tutuksi, tein
testiympäristön pohjalta helmikuun 2014 aikana kymmenen identtistä pilottiyritysympäristöä opiskelijoille. Ainoastaan yritysten perustiedot vaihtelivat, kuten nimi ja y-tunnus.

Alun perin oli tarkoitus luoda vain yksi yritysympäristö, sillä palveluntarjoajan mukaan
koulutusympäristössä piti olla yritysympäristön nollausmahdollisuus eli palaaminen
alkutilanteeseen ennen minkäänlaisia tapahtumia. Koska tämä ei onnistunutkaan, loin
toimivan yritysympäristön pohjalta moninkertaisen määrän uusia yritysympäristöjä.

Yrityksiä luotiin siis yhteensä 50 kappaletta testiympäristön yrityksien lisäksi, sillä samanaikaisesti opintojaksoa suoritti niin moni opiskelijaryhmä. Pelkästään tietojen syöttämiseen kului minulta yksin melkein kaksi työpäivää, vaikka se sujuikin aika rutiinilla ja
olen melko hyvä teknisten järjestelmien kanssa. Tähän ei siis ole laskettu mukaan esimerkiksi suunnitteluun ja perehtymiseen käytettyä aikaa. Koulutusympäristöä ei ollut
luotu aivan tällaiseen tarkoitukseen tai ainakin itse koin, ettei näin isojen tietomassojen
syöttäminen ollut kovin kätevää. Joitakin tietoja pystyi pystyi tuomaan enemmän kerralla, mutta niitäkin vain yrityskohtaisesti. Lisäksi jokaisen koulutusympäristön yrityksen oli
perustettaessa ”allekirjoitettava” sopimus, mikä ei mielestäni ole tarpeellinen vaihe demoympäristössä ainakaan oppilaitoksille.

Yksittäiset yritykset oli suunniteltu 2–4 hengen opiskelijaryhmien käytettäväksi, jotta
opiskelijat voisivat yhdessä pohtia tehtäviä ja saada keskustelua aikaiseksi. Opettajat
kävivät tehtävän opiskelijoiden kanssa läpi Taloushallinnon järjestelmät -opintojakson
loppupuolella Nova-tehtävien jälkeen. Aikaa Netvisorin tehtävälle oli varattu 2–3 lähiopetuskertaa, jotta tehdittäisiin saamaan tiliote ja analysoimaan tehtävän tapahtumista syntyneitä raportteja. Tehtävien läpikäynnistä kerrotaan tarkemmin seuraavassa
luvussa.

3.5.4

Toteutuksen kulku

Prosessin alkaessa ideoimme yhdessä opettajien kanssa Netvisorin käyttöönottoa ja
testausta. Minun vastuullani oli testausta varten suunnitella ja toteuttaa tehtävä järjes-
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telmän testausta varten ja syöttää tehtävään liittyvä data järjestelmään. Näitä vastuualueita varten tiedustelin avoimien haastatteluiden avulla opettajien toiveita ja ajatuksia.

Tarinaa ja järjestelmän ominaisuuksia testattiin ensin opettajien kesken, jotta tehtävän
kannalta olennaiset järjestelmän toiminnot tulisivat tutuksi ja jotta tehtävästä saataisiin
muokattua opetukseen sopiva. Testaus opettajien kanssa tapahtui 2014 tammihelmikuun aikana noin neljällä kolmen tunnin harjoittelukerralla. Tätä ennen opettajat
olivat saaneet yhden neljän ja puolen tunnin virallisen perehdytyksen Netvisoriin, jossa
olin myös itse mukana, mutta se tapahtui jo lokakuussa 2013 ennen kuin Netvisor oli
virallisesti päätetty hankkia kokeiluun. Järjestelmän opettelu oli siis lähinnä omien aikataulujen ja kokeilujen varassa.

Testauksen aikana tehtävä muokattiin lopulliseen pilotointimuotoonsa opiskelijoita varten yhdessä yhteisöllisten ideointimenetelmien avulla. Alkuperäinen pohja ja tarina oli
itseni kehittämä aiemmin oppimani ja mielikuvitukseni pohjalta. Varsinaiset tapahtumat
eivät juurikaan muuttuneet, mutta hioimme tehtävää hieman yksinkertaisemmaksi.

Aikataulu oli tiukka, ja Netvisorin toimintojen oppimiseen menikin arvioitua enemmän
aikaa. Osa olisi ehkä kaivannut kiireisen aikataulun vuoksi myös varsinaista järjestelmän koulutusta, jotta olisivat saaneet enemmän varmuutta järjestelmän opettamiseen
opiskelijoille. Järjestelmän toimintojen opetteleminen oli testauksen ulkopuolella jokaisen oman aikataulun varassa.

Netvisorin koulutusympäristössä ilmeni opettajatestauksen aikana pääasiassa käyttäjistä johtuvia virheitä käyttäjien kokemattomuuden vuoksi. Näitä käyttäjävirheitä olikin
tarkoitus käydä testauksen aikana läpi ja niitä toivottiin, että voisimme hieman ennustaa mahdollisesti opiskelijoille vastaantulevia käyttäjävirheitä. Opiskelijat olisivat piloinnin alkaessa lähes samassa lähtötilanteessa, eli kokemusta ei todennäköisesti olisi
juuri lainkaan. Testauksen loppupuolella nämä käyttäjävirheet saatiin korjattua, kun
ohjelmisto tuli tutummaksi.

Opettajien testauksen aikana ilmeni kuitenkin muutama suurempi järjestelmästä johtuva virhe. Muun muassa palveluntarjoajan lupaamia tiliotteita ei syystä tai toisesta ilmestynyt järjestelmään, vaikka maksutapahtumia oli. Yritysten pankkitilien saldoa ei myöskään pystynyt muuttamaan, mutta onneksi verkkolaskujen maksaminen onnistui nol-
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lasaldollakin. Yhdessä yrityksessä tapahtui testauksen aikana myös niin, että oletustilit
vaihtuivat kummallisesti itsekseen, mutta sitä ei tapahtunut korjaamisen jälkeen enää
uudestaan.

Yritin ensin ratkaista ongelmia itse käymällä kaikkien yritysten asetukset ja tiedot läpi ja
vertailin niitä keskenään, mutta en löytänyt mielestäni mitään poikkeavaa. Tämän jälkeen kävimme monia keskusteluja ongelmista sekä puhelimitse että sähköpostitse
Netvisorin koulutusympäristön yhteyshenkilön ja sähköpostitse oppilaitosten tukipalvelun kanssa, mutta ongelmiin ei löydetty ratkaisua. Tuesta luvattiin selvittää ainakin tilioteongelma ennen opiskelijapilotointia, joka suoritettaisiin maaliskuun 2014 alkupuolella. Opettajatestauksen viimeinen kerta oli helmikuun puolessavälissä. Emme voineet
kuin jäädä toivomaan parasta ennen opiskelijapilotointia, sillä aikataulu oli hyvin tiukka.
Muilta osin testiyritysympäristö saatiin lopulta toimimaan. Myyntilaskut siirtyivät vastaanottajalle ostolaskuiksi ja ne pystyi käsittelemään ja maksamaan verkkolaskuina.

Taloushallinnon järjestelmät -opintojakson ensimmäinen osio käynnistyi samoihin aikoihin tammikuussa opettajien Netvisor-testauksen kanssa. Ensimmäisen osion alkupuoli koostui erilaisista taloushallinnon tehtävistä, joita tehtiin Novaa käyttäen. Osallistuin itse yhden satunnaisesti valitun ryhmän kanssa opintojakson tehtävien tekoon samalla havainnoiden muiden opiskelijoiden työskentelyä, kuten kerroin luvussa 3.5.1.

Opintojakson alussa Nova-tehtäviä käytiin läpi vaihe kerrallaan opettajan ohjeistamana
ja esittämänä videotykin avulla, jotta järjestelmän perustoiminnot tulivat tutuksi. Muutaman harjoittelutehtävän jälkeen siirryttiin tekemään pisteytettyjä tehtäviä, jotka oli
tarkoitus tehdä itsenäisesti. Tunnilla sai kuitenkin kysyä apua, ja tehtäviä varten oli
olemassa myös toimintokohtaiset ohjeistukset. Lähiopetuskertoja Novan kanssa työskennellessä oli yhteensä viisi.

Tehtävät sisälsivät hieman laajemmin taloushallinnon toimintoja verrattuna Netvisorin
pilotointitehtävään, kuten tilikauden avauksien sekä tositteiden syöttämistä kirjanpitoon,
osto- ja myyntireskontran tekemistä, asiakas-, toimittaja- ja tuotetietojen syöttämistä
sekä tilausten ja toimitusten tekemistä. Lähes jokaiset toiminnot suoritettiin omassa
erillisessä moduulissa, minkä jälkeen tiedot piti erikseen viedä toiseen moduuliin.
Myyntilaskujen käsittelyn jälkeen haluttu data oli siirrettävä esimerkiksi kirjanpitoon,
jotta tapahtumat näkyisivät myös siellä.
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Novassa ei juuri ilmennyt ohjelmistovirheitä opintojakson aikana, mutta välillä ongelmana oli se, että palvelimella oli liikaa käyttäjiä kirjautuneena sisään, jolloin osa opiskelijoista ei päässyt kirjautumaan. Novaa käyttäessä oli tärkeää muistaa, että ohjelmasta
pitää erikseen kirjautua ulos tai muuten lisenssi jää varatuksi, vaikka koneen sammuttaisi.

Seuraava vaihe oli pilotoida Netvisor tehtävän kera opiskelijoille Taloushallinnon järjestelmät -opintojakson ensimmäisen osion loppupuolella heti Novan käyttämisen jälkeen.
Tätä varten olin opettajien testiympäristön pohjalta luonut identtiset yritysympäristöt
opiskelijoille ja syöttänyt tiedot Netvisorin koulutusympäristöön. Seuraavaksi käydään
läpi toteutuksen kulku kaikkien pilottiopiskelijaryhmien osalta.

Opiskelijoiden pilotointivaihe oli todellinen katastrofi eikä sujunut lainkaan halutulla tavalla. Tiliotteita ei edelleenkään saatu järjestelmästä, mutta vielä suurempana ongelmana pilotoinnin ensimmäisellä kerralla ensimmäisten ryhmien kanssa oli se, etteivät
opiskelijat saaneet ostolaskuja käsiteltyä ollenkaan. Järjestelmästä puuttui normaalisti
ostolaskun kohdalla oleva käsittelyvalintavaihtoehto, joten laskua ei pystynyt käsittelemään mitenkään eteenpäin, ei esimerkiksi hyväksymään tai maksamaan. Osa yrityksistä ei myöskään vastaanottanut yhtään ostolaskua, mutta tämä ongelma ilmeni vain
osassa yrityksissä, vaikka kaikki yritykset oli perustettu täsmälleen samalla tavalla.

Aiemmin jo opettajien testiympäristössäkin ilmenneestä tilioteongelman selvittämisestä
päätettiin luopua toistaiseksi kokonaan, sillä tärkeämpää oli saada selvitettyä, miksi
aiemmin onnistuneet myyntilaskujen lähetykset ja ostolaskujen vastaanotot eivät yhtäkkiä toimineetkaan uusissa yrityksissä.

Opiskelijoiden yritysympäristöjä ei ollut erikseen testattu ennen opiskelijapilotointia,
koska tietoja ei voinut nollata eikä yritysympäristöihn haluttu tapahtumia ennen opiskelijoita. Yritykset oli kuitenkin luotu tismalleen samalla tavalla kuin aiemmin muuten paitsi tiliotteen ja pankkitilin saldon osalta toimiviksi todetut opettajien testiympäristön yritykset. Luotimme siis siihen, että myös uudet toimisivat testiympäristön yritysten kaltaisesti, koska loin ne identtisesti testiympäristön yritysten pohjalta.

Ensimmäinen pilotointi suoritettiin viikonlopun aikana, joten meillä ei ollut muita vaihtoehtoja kuin yrittää selvittää ongelmia itse. Kävin jokaisen opiskelijayrityksen tiedot vielä
erikseen läpi vertaillen niitä opettajien testiympäristön yrityksiin, enkä löytänyt poik-
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keavuuksia. Ongelmien tarkasteluvaiheessa ongelmia tuottivat myös jatkuvat palvelimen virheviestit yrittäessä suorittaa jotakin toimintoa Netvisorin koulutusympäristössä,
kuten ”Server Error in ’/’ Application” ja ”Ohjelman sisäinen virhe” (ks. kuviot 7 ja 8).
Virheviestejä ilmeni satunnaisissa toiminnoissa vähän väliä, ei siis vain tiettyä toimintoa
suorittaessa.

Kuvio 7. Netvisorin käytön aikana ilmestynyt virhesanoma, esimerkki 1.

Kuvio 8. Netvisorin käytön aikana ilmestynyt virhesanoma, esimerkki 2.

Seuraavien ryhmien ensimmäisillä pilotointikerroilla heti viikonlopun jälkeen siirryimme
varasuunnitelmaan eli käyttämään opiskelijoiden kanssa osto- ja myyntilaskujen osalta
varmasti toimivaa testiympäristöä. Ongelmia ilmeni kuitenkin myös näissä testiympäristön yrityksissä, ja nyt suurimpina ongelmina olivat juuri mainitut satunnaiset virhesanomat. Ongelmista soiteltiin yhteyshenkilölle ja lähetettiin sähköpostia sekä yhteyshenkilölle että tukipalvelulle. Yhteyshenkilön mukaan viikonlopun aikana koulutuspalvelimella oli tehty nopeita suuria muutoksia, mutta näistä ei ollut tiedotettu Metropolialle.
Syy muutoksiin oli edellisen viikon jatkuvuusoperaattorin virheessä, joka korjautui no-
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peasti muutamassa tunnissa. Se oli kuitenkin jättänyt jonkin virheen järjestelmään, mikä huomattiin vasta, kun raportoimme koulutusympäristössä saamistamme virhesanomista.

Virheilmoitukset saatiin palveluntarjoajan puolelta korjattua lähes kokonaan maanantain ja tiistain aikana, vaikka niitä ilmeni vielä satunnaisesti, mutta uusien opiskelijayritysympäristöjen muut ongelmat jatkuivat edelleen. Ostolaskuja ei siis edelleenkään
pystynyt käsittelemään. Ongelmaa selviteltiin pitkään, sillä päällepäin näytti, ettei testiyritysten ja opiskelijayritysten välillä olisi mitään eroja.

Lopulta selvisi, että Netvisorin koulutusympäristöä oli yhteyshenkilön mukaan kehitetty
testiympäristön luomisen jälkeen niin, etteivät samat valinnat uusien yritysten perustamisvaiheessa enää toimineetkaan samalla tavalla. Testiympäristö oli luotu tammikuussa ja koulutusympäristön muutokset olivat tapahtuneet helmikuun aikana, jolloin uudet
opiskelijayritysympäristöt luotiin. Vaikka käyttäjille oli asetettuna kaikki oikeudet (ks.
kuvio 10), uusissa yrityksissä piti vielä erikseen käydä muuttamassa reskontrien käyttöoikeuksia (ks. kuvio 9) ja asettaa siellä vielä käyttäjille oikeudet niin sanotusti uudelleen. Tätä toimintoa ei tarvinnut suorittaa testiympäristöjä luodessa. Yhteyshenkilömme
mukaan tämä johtui siitä, että uusittu reskontra oli pilotoinnissa ja rinnakkaiskäytössä
vanhan kanssa tuotannon puolella ja aiheutti siksi nämä ostolaskun käsittelemisongelmat uusissa yrityksissä. Myöskään tästä asiasta Metropolialle ei kuitenkaan tiedotettu
etukäteen ennen kuin vasta sitten, kun ongelmia ilmeni.

Kuvio 9. Reskontrien käyttöoikeudet.
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Kuvio 10. Käyttäjäoikeuksien hallinta, myynti- ja ostoreskontran oikeudet.

Muutoksissa oli suuri työ, sillä ne täytyi tehdä erikseen jokaisessa opiskelijaympäristön
yrityksissä jokaisen käyttäjän kohdalla. Toisin sanoen kävin läpi 50 eri yritystä, joissa
jokaisessa oli kaksi käyttäjää. Muutosprosessi oli työläs ja aikaavievä, mutta ehdin tekemään sen vielä ennen pilotoinnin toista ja kolmatta kertaa sekä oman seurattavan
opiskelijaryhmäni ensimmäistä Netvisor-kertaa. Lopulta siis opiskelijasyritysympäristöt
saatiin toimimaan edes niin, että opiskelijat pystyivät suorittamaan tehtävän muutoin,
paitsi tiliotteen tarkasteluvaihe jäi kokonaan pois pilotoinnista.

Näiden ongelmien selvittelyn jälkeen jäljelle jäivät vielä satunnaiset virheilmoitukset,
tiliotteiden puuttuminen ja pankkitilin saldon muokkaamisongelma. Myöhemmässä vaiheessa Netvisorilta saatiin ratkaisu pankkitilin saldon ongelmaan. Ongelman olisi pystynyt ratkaisemaan niin, että yrityksille loisi kokonaan uudet tilit, sillä ongelma oli oletustilissä, eikä sitä pystynyt toistaiseksi korjaamaan. Tämä olisi kuitenkin tarkoittanut sitä,
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että jokaisen yrityksen sekä jokaisen yrityksen asiakkaiden ja toimittajien tietoja olisi
pitänyt lähteä muuttamaan yksitellen. Tähän ei yksinkertaisesti riittänyt aika, sillä opintojakso ja pilotointi olivat ratkaisuvaiheessa jo päättymässä.

Oman seurattavan pilotointiryhmäni aikataulut muuttuivat hieman. Sen ensimmäinen
Netvisor-testaus oli viikko ensimmäisten pilotointiryhmien jälkeen, joten pilotointi sujui
paremmin, vaikka virhesanomia ja satunnaisia toimimattomuuksia ilmeni edelleen. Tehtävät saatiin kuitenkin pääosin tehtyä, koska osa suurista ongelmista ehdittiin korjata
ennen ensimmäistä kertaa.

4

Johtopäätökset

Tässä luvussa käydään läpi johtopäätökset eli se, mitä opinnäytetyön aikana lopulta
selvisi ja mitä prosessista seurasi. Kuten luvussa 3.4 kerrottiin, tarkoituksenani oli tuottaa Netvisorin testausta varten lyhyt tehtävä ja toimintaympäristöt järjestelmään sekä
havainnoinnin, avoimien haastatteluiden ja oman käyttökokemukseni avulla vertailla
Novan ja Netvisorin ominaisuuksia ja toimivuutta opetuskäytössä. Tavoitteena oli, että
testauksella saataisiin selville, soveltuuko Netvisorin koulutusympäristö Metropolialle,
ja selvittää, kuinka käytännöllinen uudenlainen digitaalinen taloushallinnon järjestelmä
on verrattuna Visma Novaan.

Alkuun kerrotaan, mitä tuloksia valittujen menetelmien avulla saatiin, ja pohditaan, saavutettiinko asetetut tavoitteet. Tulosten ohella pohditaan myös prosessissa eteen tulleita haasteita ja niiden vaikutuksia pilotointiin. Tämän jälkeen arvioidaan kriittisesti opinnäytetyön onnistumista ja kerrotaan, mihin tuloksiin oppilaitos päätyi pilotoinnin jälkeen.
Lopuksi annetaan omia ehdotuksia tämän kehitystutkimuksen pohjalta tulevaisuutta
varten.

4.1

Tuloksien pohdinta

Testauksen kulkua seurattiin pääasiallisesti luvussa 3.5.1 tarkemmin esiteltyjen menetelmien avulla eli havainnoimalla ja avoimilla haastatteluilla. Tulokset perustuvat näistä
saatuihin muistiinpanoihini sekä omiin käyttäjäkokemuksiini testauksen ajalta.
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Pilotointi ei siis sujunut aivan alkuperäisten suunnitelmien mukaan, kuten toteutuksen
kulussa kerrottiin, sillä Netvisorin koulutusympäristössä ilmeni niin paljon ongelmia juuri
opiskelijapilotoinnin aikana. Järjestelmää ei siis päästy kokeilemaan opiskelijoiden
kanssa täydellä teholla, joten itse järjestelmän ominaisuuksien ja toimintojen arviointi
oli opiskelijoille hyvin vaikeaa.

Ne opiskelijat, jotka saivat tehtävän tehtyä Netvisorilla lukuun ottamatta tiliotteen muodostumista, olivat todella tyytyväisiä koulutusympäristöön. He arvostivat järjestelmän
helppokäyttöisyyttä, nykyaikaisuutta, ulkoasua, selkeyttä, tietojen porautuvuutta, reaaliaikaisuutta, paikkariippumattomuutta sekä sitä, ettei järjestelmän käyttämiseksi tarvitse erikseen asennella mitään ohjelmia ja kaikki toiminnot ovat saman ikkunan alla.

Opettajatkin olivat pääosin tyytyväisiä järjestelmään, vaikka aluksi osalla oli pientä
muutosvastarintaa havaittavissa. Tähän varmaan vaikutti myös se, että aika oli todella
rajallinen, ja olisi ollut helpompaa pysyä samassa vanhassa järjestelmässä. Opettajien
kanssa saimme testattua järjestelmää enemmän ilman virheilmoituksia kuin opiskelijoiden kanssa.

Opettajat löysivät järjestelmästä paljon hyviä ominaisuuksia. Harmittavasti emme
päässeet kuitenkaan missään vaiheessa tarkastelemaan tiliotetta, sillä palveluntarjoaja
ei saanut ongelmaa ratkaistuksi. Opettajat olivat tyytyväisiä Netvisorin koulutusympäristön rakenteeseen, helppokäyttöisyyteen, ulkoasuun sekä siihen, ettei sen käyttö
vaadi erillisiä asennuksia. Netvisoria voi käyttää suomen kielen lisäksi myös englannin
ja ruotsin kielellä, ja järjestelmä antaa hyvän kuvan taloushallinnon työtehtävistä. Niitä
asioita, joiden perusteella Netvisoriin alun perin päädyttiin (luku 3.3), arvostettiin testauksen jälkeen vielä entistä enemmän. Näitä ominaisuuksia olivat esimerksi realistisuus,
virtuaaliverkkopankki, tietojen porautuvuus sekä paikka- ja alustariippumattomuus.

Koulutusympäristö oli myös omien kokemuksieni perusteella todella helppokäyttöinen
ja rakenteeltaan looginen. Toimintoihin pääsi käsiksi useammasta paikasta, ja jos jaksoi jäädä hetkeksi miettimään, ohjelma antoi paljon vihjeitä, miten tulisi edetä. Lisäksi
koulutusympäristöstä löytyi erittäin kattaviin ja selkeisiin verkko-ohjeistuksiin linkki, joka
noudatti lähes samaa rakennetta kuin koulutusympäristön valikotkin. Ohjeista pystyi
etsimään paljon tietoa niin ikään hakusanoilla.
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Netvisorin koulutusympäristö oli kuitenkin todella epävakaa ja tuotti paljon ylimääräistä
työtä toimimattomuudellaan. Lisäksi tietojen syöttäminen oli todella työlästä, ja jatkuva
uusien ympäristöjen luominen vaatisi oppilaitokselta paljon aikaa ja ylimääräisiä resursseja. Koulutusympäristö jäljittelee mielestäni tässä tapauksessa turhaan oikeata
toimintaympäristöä, sillä oppilaitoksen tarpeet ovat hieman erilaiset.

Nova oli puolestaan hyvän ja järjestelmällisen opastuksen kanssa helppokäyttöinen,
mutta melko kankea ja vanhanaikainen järjestelmä. Ikkunoita oli samanaikaisesti auki
parhaimmillaan viisi kappaletta, mikä hankaloitti tehtävien tekemistä huomattavasti
pienen näytön äärellä. Lisäksi tietojen tuomisen saattoi välillä unohtaa epähuomiossa
tai vastaavasti viedä liian useasti esimerkiksi ostoreskontran tiedot kirjanpitoon. Järjestelmä ei huomauttanut ylimääräisistä vienneistä tai muistuttanut viemättömistä tiedoista. Virheiden paikantaminen oli myös hankalaa eri moduuleiden takia.

Olin käynyt opintojakson kertaalleen vuonna 2011 ja opiskellut taloushallintoa laajemmin muilla opintojaksoilla. Lisäksi tekniset taitoni ovat melko hyvät, joten tehtävien suorittaminen sujui melko vaivattomasti. Muistellessani kuitenkin ensimmäisiä kertoja Novalla harjoitellessa, ja pohtiessani nyt järjestelmän toimintoja opinnäytetyön tavoitteen
kannalta, olen ehdottomasti sitä mieltä, että Metropolia kaipaa uudemman taloushallinnon järjestelmän. Itselläni varsinaisten taloushallinnon asioiden ymmärtäminen ja oppiminen jäivät aikaisempina vuosina taka-alalle, kun jouduin keskittymään moniosaiseen ja vanhahkoon järjestelmään. Koin Novan käyttämisen enemmän suorittamisena
kuin taloushallinnon järjestelmien hyödyntämisenä, sillä minun oli jatkuvasti seurattava
ohjeita, jotta tekisin kaiken varmasti oikein, eikä analysoinnille näin ollen jäänyt tilaa.

Myös opiskelijat tuntuivat olevan havainnoinnin perusteella samaa mieltä. Todella monet opiskelijoista turhautuivat tehtävien tekemiseen ja joutuivat pyytämään useasti
apua opettajalta. Päädyin monesti myös itse auttamaan kanssaopiskelijoita oman tekemiseni ohella, kun joku huomasi minun edenneen nopeammin. Ryhmäkoot olivat
suuria, eivätkä kaikki ehtineet saamaan tarvitsemaansa yksilökohtaista apua.

Eniten kritiikkiä Nova sai vanhanaikaisuudesta, monimutkaisuudesta ja epäkäytännöllisyydestä. Tehtävät eivät olleet kovin pitkiä, mutta opiskelijat etenivät todella hitaasti, ja
monella saattoi jäädä tehtävä kesken. Tehtäviä ei voinut jatkaa kotona, sillä Novaa
pystyy käyttämään ainoastaan koulun koneilla.
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Keskustellessani opiskelijoiden kanssa moni totesi, ettei todennäköisesti osaisi käyttää
Novaa ilman ohjeita. Ohjeiden kanssa ohjelman käyttäminen oli kuitenkin helpompaa,
mutta hieman sekavaa eri moduulien takia. Novan käyttäminen ei varmastikaan olisi
enää hankalaa, kun siihen tottuisi, mutta siihen tarvittaisiin useampia harjoittelukertoja.

Valtaosa opiskelijoista selvästi kaipasi uudemmanaikaista järjestelmää, jotta voisi keskittyä enemmän järjestelmien käyttämisen vaikeuksien sijaan itse taloushallinnon analysointiin, jota työelämässä nykyään vaaditaan. Uusien järjestelmien osaaminen ja
ymmärtäminen on digitalisoitumisen valtakaudella erittäin tärkeää. Järjestelmiin haluttaisiin myös tutustua pidemmän aikaa kuin nyt tarjolla olevien kolmen opintojakson
verran.

Netvisor ei ehkä sovellu parhaiten taloushallinnon perusteiden opettamiseen, sillä se
on niin pitkälle automatisoitu, mutta opettajien mielestä se olisi silti parempi vaihtoehto
kuin Nova. Opettajat kannattaisivat toistaiseksi vielä molempien järjestelmien olemassaoloa, sillä yritykset ovat vielä eri vaiheissa digitalisoitumisessa ja Nova soveltuu paremmin taloushallinnon perusopetukseen.

Opettajat olivat lopuksi yhtä mieltä siitä, että uudenlainen pilvipalvelupohjainen taloushallinnon järjestelmä olisi kannattava sijoitus, ja että sellaista tarvittasiiin oppilaitoksiin.
Netvisorista on löydettävissä riittävästi monipuolisempia ja nykyaikaisempia toimintoja
kuin Novasta, että uuden järjestelmän käyttöönotto on järkevää. Taloushallinnon rooli
on muuttunut sen verran, että on aika kehittää myös opetusmenetelmiä.

Pilotoinnin aikana tulleet virhesanomat ja muut ongelmat veivät kuitenkin Netvisorin
uskottavuutta todella paljon. Ongelmiin reagoitiin ja vastattiin palveluntarjoajan puolelta
hitaasti ja tuntui, ettei koulutusympäristön ongelmia ollut priorisoitu yhtä korkealle kuin
oikean palvelimen ongelmia. Jyväskylän ammattikorkeakoululla on ollut opettajien mukaan vastaavanlaisia ongelmia, ja niitä ei ole myöskään saatu korjattua. Myös tukipalvelun taso on ollut hidasta ja huonoa, mikä vähentää myös osaltaan luottoa Netvisorin
koulutusympäristöön.

Valitettavasti Netvisorin koulutusympäristö ei tällä hetkellä sellaisenaan pysty tämän
pilotoinnin perusteella vastaamaan oppilaitoksen tarpeisiin, vaikka tarve olisi kova.
Toimiessaan niin kuin pitäisi, Netvisorissa olisi kuitenkin todella paljon potentiaalia uudeksi digitaalisen taloushallinnon opetusvälineeksi.
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Tiivistettynä vastaukset tavoitteisiin:
”Soveltuuko Netvisorin koulutusympäristö Metropolialle?”
-

Ei nykyisessä muodossaan palvelinvirheiden ja toimimattomuuden vuoksi.

”Kuinka käytännöllinen uudenlainen digitaalinen taloushallinnon järjestelmä on verrattuna olemassa olevaan Visma Novaan?”
-

Toimiessaan oikealla tavalla erittäin paljon käytännöllisempi ja helppokäyttöisempi.
Uudenaikainen järjestelmä antaa paremman ja oikeanlaisemman kuvan taloushallinnon työtehtävistä nykypäivänä.

4.2

Arviointi

Haasteista huolimatta opinnäytetyössä onnistuttiin pääsemään asetettuihin tavoitteisiin,
vaikka tulokset eivät olleetkaan aivan toivotunlaiset. Kaikki prosessit eivät mene aina,
kuten niiden pitäisi, mutta pilotoinnissa pystyttiin melko hyvin mukautumaan muuttuviin,
itsestä riippumattomiin tilanteisiin.

Opinnäytetyöstä jouduttiin valitettavasti jättämään paljon pois, koska aikaa ja työtunteja
kului huomattavasti yllättäviin tilanteisiin ja ongelmien ratkomisiin. Valituilla menetelmillä saatiin kuitenkin runsaasti arvokasta tietoa käyttöönottoprosessin jatkumisen kannalta, vaikkei prosessi edennyt aivan alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Pilotointi oli
ensiaskel järjestelmän käyttöönotossa ja antoi sekä kokemusta että opetti monia uusia
asioita.

Viitekehyksen sisältö oli mielestäni valittu hyvin, sillä se antoi paljon tukea ja pohjatietoa käyttöönottoprosessin kannattavuudelle. Oppilaitosten siirtymisestä digitaaliseen
taloushallintoon ei juurikaan löytynyt luotettavaa tietoa, mutta yritysten siirtymiset ovat
melko pitkälti samanlaisia. Lisäksi ammattikorkeakoulujen on tarkoitus valmistaa asiantuntijoita työelämään, joten on tärkeä huomioida, millaisia vaatimuksia taloushallinnon
työelämässä tällä hetkellä on, jotta koulutusmenetelmiä voidaan kehittää vastaamaan
tarpeisiin. Teoriaosuuden sisältö vastasi niin ikään omaa koulutusohjelmaani, ja siinä
oli liiketaloudellinen näkökulma. Toinen vaihtoehto olisi ollut lähteä tutkimaan aihetta
pedagogisesta näkökulmasta, mutta se ei olisi mitannut tästä koulutuksesta saamaani
ammatillista osaamista.

38

Viitekehyksestä rajattiin tarkoituksella pois taloushallintajärjestelmien tarkemmat tekniset kuvaukset ja taloushallinnon yksittäisten prosessien kuvaaminen. Tässä opinnäytetyössä ei keskitytty niinkään teknisiin ominaisuuksiin tai tiettyihin taloushallinnon prosesseihin, vaan enemmänkin järjestelmän toimintoihin ja käytettävyyteen käyttäjäkokemuksien pohjalta ja järjestelmän soveltumiseen nykyaikaisen taloushallinnon opettamiseen.

Pääasiallisena lähteenä tukeuduin Lahden ja Salmisen (2014) juuri ilmestyneeseen
teokseen Digitaalinen taloushallinto. Edellinen painos oli jo vuodelta 2008, ja aiheesta
oli muutenkin vaikea löytää ajankohtaista kirjallisuutta. Käytin kuitenkin myös muutamia
hieman vanhempia lähteitä, mutta hyvin kriittisesti ja vain niiltä osin, kuin pystyin toteamaan, että tieto on yhä ajantasaista. Digitaalisen taloushallinnon kirjallisuus on hieman haasteellista tulkittavaa, sillä digitaalinen taloushallinto on kehittynyt niin nopeasti.
Ajankohtaisimpia julkaisuja löytyy pääasiallisesti internetistä, ja siksi käytin paljon internetlähteitä. Arvioin näitä kuitenkin huolellisesti ja vertasin kirjoissa aiemmin kirjoitettuun
tietoon sekä omaan tietämykseeni. Aiheesta oli paljon myös blogikirjoituksia, mutta
niitä en käyttänyt lähteinä tässä opinnäytetyössäni, sillä ne eivät ainakaan toistaiseksi
ole lähteinä yhtä luotettavia, vaikka luotettavuus riippuu pitkälti siitä, kuka blogin on
kirjoittanut.

Olen tyytyväinen valitsemiini tutkimusmenetelmiin ja omaan tuotokseeni järjestelmän
testausta varten. Havainnoinnilla, yhteisöllisillä ideointimenetelmillä ja avoimilla haastatteluilla sain paljon sellaista tietoa, joita en olisi määrällisillä tutkimusmenelmillä saanut. Toisaalta esimerkiksi havainnointi on melkoisesti omien tulkintojen varaista, vaikka
pyrin havainnoimaan muita objektiivisesta näkökulmasta. Tämän vuoksi tukena olivatkin avoimet keskustelut, jotta pystyin varmistamaan havainnoimiani asioita. Myös oma
aktiivinen osallistumiseni ja järjestelmien testaus auttoivat saamaan paremman näkemyksen järjestelmistä, eikä opinnäytetyöni näin ollen ollut pelkästään havaintojeni ja
haastattelujen varassa.

Tehtävää kehitellessäni käytin paljon omaa mielikuvitustani ja yritin tehdä tarinasta
mielenkiintoisemman opiskelijoita varten. Muistelin omia aikaisempia kokemuksia tekemistäni taloushallinnon tehtävistä, ja halusin nimillä ja tarinalla tehdä niin sanotuista
kuivista luvuista hieman hauskemman. Itselleni tällaiset tehtävät jäivät aikoinaan paremmin mieleen. Toisaalta olisin halunnut tehdä tehtävästä myös hieman monimutkaisemman, mutta uuden järjestelmän kanssa oli otettava suurempi yleisö huomioon.
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Yksi eniten aikaavievistä asioista prosessissa oli tehtävään liittyvien tietojen suunnitteleminen ja niiden luominen järjestelmään. Opettelin pääasiassa itse järjestelmän käytön, ja yritysten ja erehdysten kautta sain lopulta luotua halutunlaisen toimivan yritysympäristön. Prosessissa tuli kuitenkin muutos suunnitelmiin, kun yrityksiä pitikin luoda
moninkertainen määrä. Tämä teetti runsaasti lisätyötä ja muutti näin ollen myös tämän
osuuden painoarvoa. Järjestelmän hetkittäinen toimimattomuus hidasti myös entisestään tietojen syöttämistä. Tähän olisi voinut varata enemmän aikaa, mutta en ollut pystynyt varautumaan tähän, ja kävin samanaikaisesti töissä.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen kokonaissuoritukseeni huomioiden hankalat olosuhteet ja tiukan aikataulun. Jos jotain olisi pitänyt ja voinut tehdä toisin, olisin näin jälkikäteen tehnyt toimeksiantajan kanssa selkeämmän projektisuunnitelman, aloittanut puoli
vuotta aikaisemmin ja suunnitellut ajankäyttöni paremmin, varannut projektille enemmän aikaa ja hankkinut virallisia koulutuksia Netvisorin järjestelmäasiantuntijoilta kaikille prosessin suunnitteluun ja tekemiseen osallistuneille.

4.3

Pilotoinnin jälkeiset vaiheet

Tässä pilotoinnissa selvinneiden asioiden perusteella opinnäytetyöosuuden päättymisvaiheessa Metropolia harkitsee edelleen Netvisorin koultusympäristön käyttöönoton
jatkamista, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että palveluntarjoaja saa korjattua koulutusympäristön ongelmat ja lupaa tämän kirjallisesti. Suurimpina ongelmina olivat palvelinvirheet ja tiliotteen puuttuminen. Metropolialle luvattiin lisäksi ennen ostopäätöstä
syksyllä 2013, että yritysympäristöillä on nollausmahdollisuus, mutta tätä ei kuitenkaan
ole edelleenkään. Kevään ongelmista on lähetetty Netvisorille reklamaatio, joka on
vielä käsittelyssä.

Ongelmien mahdollisesti joskus ilmetessä myös tukipalvelun on reagoitava nopeammin. Pilotoinnin aikana oppilaitoksella oli vain yksi yhteyshenkilö ja tukisähköposti, ja
vastausten saaminen kesti välillä useampia päiviä. Vaihtoehtona olisi ollut soittaa 1,99
euroa minuutissa maksavaan tukinumeroon, mikä on liian kallis vaihtoehto oppilaitokselle.

Yhteyshenkilön mukaan koulutusympäristön ongelmat johtuivat taustapalvelimesta ja
koko palvelinratkaisu tullaan muuttamaan, jotta toimintavarmuus saadaan oikealle ta-
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solle. Palvelinmuutokset tehdään vaiheittain, mutta tarkkaa aikataulua ei kuitenkaan ole
kerrottu Metropolialle.

Vaikka Netvisor oli käyttöönottoprosessin aikana ainoa koulutusympäristö, joka sisälsi
myös virtuaaliverkkopankin, monet muut digitaalisten taloushallinnon järjestelmien ja
palveluiden tarjoajat kehittävät kovaa vauhtia omia koulutusympäristöjään. Opettajat
pitävät tulevaisuuden haasteena kuitenkin lähiopetusten vähenemistä ja ryhmäkokojen
kasvamista, minkä vuoksi järjestelmän käyttöönottoa täytyy suunnitella vielä entistä
tarkemmin.

4.4

Kehitysehdotukset

Mahdollista käyttöönottoprosessin jatkoa varten annan lopuksi vielä muutaman kehitysehdotuksen Netvisorille sekä Metropolialle.

Ensimmäisenä kehitysehdotuksena Netvisorille on ehdottomasti koulutuspalvelimen
toimimisen varmistaminen ja koulutusympäristön asiakkaiden palvelun parantaminen.
Pilotoinnin aikana Metropolialle ei kertaakaan tiedotettu palvelinten muutoksista tai
ongelmista etukäteen, vaikka Netvisorin järjestelmässä on heti etusivulla tiedotusikkuna palvelinkatkoja varten. Kun Netvisoriin otti yhteyttä ongelmien vuoksi, tuntui, että
olisi vain vaivaksi. Yhteydenottoihin myös vastattiin pitkällä viiveellä, eikä asioita tuntunut otettavan kunnolla hoidettavaksi. Ensimmäisistä ongelmista raportoitiin jo helmikuun alkupuolella, mutta niihin ei ole saatu ratkaisua opinnäytetyön päättymiseen mennessä. Näihin asioihin on mielestäni panostettava asiakkaiden säilyttämiseksi.

Toisena kehitysehdotuksena Netvisorille koulutusympäristöön liittyen on muokata ympäristöä oppilaitoksille sopivammaksi, joko aiemmin luvatun nollausmahdollisuuden
kautta tai sitten kehittää ja myydä oppilaitoksille valmiiksi tehtyjä yrityspohjia tehtävineen ja tarinoineen. Monet oppikirjakustantajat olisivat varmasti kiinnostuneita tekemään yhteistyötä yhdessä järjestelmien tarjoajan kanssa. Tällä olisi käytännön hyödyn
lisäksi suurta mainosarvoa. Ylipäätään Netvisorin kannattaisi laajentaa oppilaitosyhteistyötään ja panostaa siihen enemmän, sillä oppilaitoksista valmistuvat tulevaisuuden
osaajat, joilla on myös mainosarvoa.
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Jos koulutusympäristö saadaan toimimaan mutta muita kehitystoimia ei ehditä tekemään, Metropolian kannattaisi hyödyntää enemmän opiskelijoidensa voimavaroja. Kun
käyttöönottoprosessin ensimmäinen vaihe on nyt suoritettu, toiset opiskelijat voisivat
jalostaa tehtävää monimutkaisemmaksi, ja laajentaa tehtävänantoa. Netvisorista ehdittiin testaamaan vain muutamia ominaisuuksia, ja monia on vielä kokeilematta. Niitä
varten voisi kehittää kokonaan uudet tehtävät ja yritysympäristöt.

Järjestelmää voisi alkaa käyttämään myös yli oppilaitosrajojen. Pian olisi hyvä aika
alkaa suunnittelemaan ja tekemään yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa, jolla Netvisor on jo käytössä. Myöhemmin mukaan voisi houkutella muitakin ammattikorkeakouluja. Yhteistyön avulla mahdollistetaan entistä realistisempi yritysympäristöjen parissa harjoittelu, kun tapahtumista ei voikaan sopia pelkästään vieruskaverin
kanssa keskustelemalla. Yhteistyön myötä opiskelijat voivat verkostua laajemmin, ja
jossakin vaiheessa voidaan alkaa miettiä myös yhteistyötä yritysten kanssa Netvisorin
parissa.

5

Lopuksi

Kuten opinnäytetyön viitekehyksessä käytiin alussa läpi, taloushallinnon rooli on kehittynyt ja muuttunut paljon tekniikan kehityksen ansioista. Todella monet yritykset ovat jo
siirtyneet digitaaliseen taloushallintoon, ja viimeistään nyt myös oppilaitosten olisi aika
siirtyä siihen, jotta ne pystyvät kouluttamaan digitaalisen aikakauden taloushallinnon
asiantuntijoita.

Tämä opinnäytetyö oli osana Metropolia Ammattikorkeakoulun ensiaskelta kohti digitaalista taloushallintoa järjestelmänkäyttöönottoprosessin pilotoinnissa. Tarkoituksena
oli testata nykyaikaisempaa taloushallinnon järjestelmää ja testata sen soveltuvuutta
oppilaitokselle. Sekä opettajat että opiskelijat olivat sitä mieltä, että uudemmanaikaiselle järjestelmälle on selvästi tarvetta. Netvisor antoi hyvin kuvan siitä, millaisia taloushallinnon työtehtävät ovat nykyään. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että ala saa positiivisempaa kuvaa.

Valitettavasti Netvisorin koulutusympäristössä oli sen verran huomattava määrä ongelmia, ettei Metropolia voi tämän pilotoinnin perusteella jatkaa sen käyttöä sellaise-
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naan. Ongelmat on saatava korjattua tai muuten oppilaitoksen on harkittava toisenlaista vaihtoehtoa.
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Mainostoimisto

PiikinSiilit Oy
(OSTOT) – Ks. yritysten hinnastot/tuoteluettelot (erillinen tiedosto)
1. PiikinSiilit Oy on järjestämässä suurta asiakastapaamista, jota varten se
päättää panostaa myös työntekijöidensä yhdenmukaiseen vaatetukseen.
Toimistossa työskentelee kolme naista ja kaksi miestä ja heille kaikille tilataan laadustaan tunnetulta Fiini Oy:ltä puvut.
2. Asiakastapaaminen poiki suuren tilauksen. Painotuotteitaan varten yrityksen on tilattava lisää paperia. Tukapikku Oy myy painopaperia rullissa. Laskelmien mukaan tarvitaan kaksi isoa rullaa sekä kolme pientä rullaa. Nämä
pistetään tilaukseen.
3. Mainostoimiston vanha paperileikkuri on nähnyt jo parhaat päivänsä, joten
tilalle päätetään ostaa uusi nyt, kun tilauksiakin on alkanut satelemaan
enemmän. Yritys laittaa yhden Napsis-vipuleikkurin tilaukseen Toimistokonna Oy:ltä.
4. Onnistuneiden kauppojen kunniaksi mainostoimisto päättää tarjota koko
henkilökunnalle pullakahvit. Yksi työntekijöistä poikkeaa Vähä-Valikoima
Oy:ssä hakemassa paketin kahvia, litran maitoa sekä kaksi pullapitkoa ja
pyytää kassalta laskun yrityksen nimiin.
(MYYNNIT) – Tuotteet normaalihintoineen löytyvät Netvisorista (ei sis. alv)
1. Toimistokonna Oy:n tilaamat uudet nettisivut on saatu valmiiksi. Tee lasku
nettisivuista ja graafisesta suunnittelusta 3,5h.
2. Fiini Oy:n alennuskampanjan materiaali on toimitusta vaille valmis. Lähetä
lasku julisteista (20kpl), mainostelineistä (3kpl), flyereistä (150kpl) ja graafisesta suunnittelusta (1,5h).
3. Vähä-Valikoima Oy:n mainoskampanja oli menestys ja poiki heille paljon lisää asiakkaita. Nyt on enää loppulaskun aika. Mainoskampanjan suunnitteluun kului 10h. Laskuttamatta on myös Vähä-Valikoima Oy:n nettisivujen
päivitys, johon asiantuntijalla kului 4h. Tee ja lähetä laskut.
4. PiikinSiilit Oy suunnitteli Tukapikku Oy :lle uuden logon sekä teetti käyntikortteja (200kpl) ja mainoskyniä (400kpl). Graafiseen suunnitteluun meni
3h. Lähetä loppulasku.

Työntekijät:

Patrik Piikkinen ja Marjo Siili
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Toimistokalustekauppa

Toimistokonna Oy
(OSTOT) – Ks. yritysten hinnastot/tuoteluettelot (erillinen tiedosto)
5. Toimistokonna Oy päättää luoda itselleen kokonaan uudet nettisivut houkutellakseen uusia asiakkaita. PiikinSiilit Oy tarjoaa sekä nettisivujen suunnittelua, että toteutusta. Pohjahinta sivuille on 695 (sis.alv) ja graafinen
suunnittelu veisi PiikinSiilit Oy:n arvion mukaan noin 3,5h. Toimistokonna
Oy tarttuu tarjoukseen.
6. Uusia nettisivuja varten yritys meinaa valokuvata toimistoaan ja tuotteitaan.
Villakoiran mokomat ovat kuitenkin työkiireiden lomassa ehtineet kertyä
nurkkiin pyörimään. Topi käy Vähä-Valikoima Oy:ssä hankkimassa pölynimurin ja kolme mikrokuituliinaa, ja ottaa nämä firmalle laskulla.
7. Uudistus poikii tulosta ja varasto kaipaa täydennystä. Toimistokonna Oy
laittaa Tukapikku Oy:lle tilauksen; 10 kpl Mukavuuzio-toimistotuoleja, 7kpl
Äksön-työpöytiä sekä 8kpl Hystnyt-väliseiniä l.m.
8. Kesäkauteen varautuen Toimistokonna Oy tilaa työntekijöilleen uudet lyhythihaiset paidat. Toimistokonna Oy:ssä työskentelee kesäaikana kuusi
miestä ja kuusi naista. Tee tilaus Fiini Oy:ltä
(MYYNNIT) – Tuotteet normaalihintoineen löytyvät Netvisorista (ei sis. alv)
1. PiikinSiilit Oy:ltä saapuu tilaus. Vanha paperileikkuri on nähnyt jo parhaat
päivänsä, ja uutta tarvitaan pikaisesti. Tee lasku Napsis-vipuleikkurista.
2. Fiini Oy laittaa tilauksen Toimistokonna Oy:lle, joka sisältää yhden Hystnytväliseinän, kaksi Loksis-säilytyskaappia sekä yhden Tysjärjes-hyllyn. Laskuta
asiakasta.
3. Vähä-Valikoima Oy tilasi Toimistokonna Oy:ltä ison Surrurasiakirjatuhoojan, jotta saa asiakirjansa vaivattomasti ja asianmukaisesti hävitettyä. Tästä on kuitenkin vielä lasku tekemättä. Lähetä lasku.
4. Tukapikku Oy :lle on rakennettu uusi toimistotila, johon hankitaan kalustoa.
Toimistokonna Oy:ltä tilataan kolme Nahkuuzio-toimistotuolia, kolme Normaalna-työpöytää sekä neljä Tiptop-laatikostoa. Tee lasku noutoa varten.

Työntekijät:

Kaapo Kuusisto ja Aino Koivuluoma
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Vaateliike

Fiini Oy
(OSTOT) – Ks. yritysten hinnastot/tuoteluettelot (erillinen tiedosto)
1. Alennuskampanjaa varten Fiini Oy päättää teettää julisteita ja flyereitä. PiikinSiilit Oy on lupautunut suunnittelemaan ja toteuttamaan nämä yritykselle. Vaateliike tilaa 20kpl julisteita, 3kpl mainostelineitä sekä 150kpl flyereita. Graafiseen suunnitteluun on arvioitu menevän vain 1,5h, sillä vaateliikkeellä on jo oma vahva ilme ja paljon pohjamateriaalia. Tehdään tilaus.
2. Fiini Oy haluaa liiketiloihinsa ajanvietettä, jotta mukanashopppailijatkin viihtyisivät odotellessa. Tätä varten se käy katsastamassa Vähä-Valikoima Oy:n
tarjontaa. Mukaan tarttuu viisi viihdekirjaa sekä lisäksi vielä kolme vaatealan
opaskirjaa. Viihtyvyyttä lisäämään hankitaan myös neljä viherkasvia. Nämä
ostokset otetaan yrityksen laskulle.
3. Uutta viihdenurkkausta varten liiketilaan tarvitaan vähän lisäkalustoa. Fiini
Oy laittaa tilauksen Toimistokonna Oy:lle, joka sisältää yhden Hystnytväliseinän, kaksi Loksis-säilytyskaappia sekä yhden Tysjärjes-hyllyn.
4. Alekampanjan myötä raivautuu taas tilaa uusille tuotteille. Liike tilaa sekä
työhousuja että –paitoja uuden erän, molempia tuotteita 10kpl miehille sekä 10kpl naisille Tukapikku Oy:ltä.
(MYYNNIT) – Tuotteet normaalihintoineen löytyvät Netvisorista (ei sis. alv)
1. PiikinSiilit Oy on järjestämässä suurta asiakastapaamista, jota varten se
päättää panostaa myös työntekijöidensä yhdenmukaiseen vaatetukseen.
Toimistossa työskentelee kolme naista ja kaksi miestä ja heille kaikille tilataan puvut. Heiltä tulee työntekijä noutamaan puvut, joten tehdään lasku
valmiiksi.
2. Kesäkauteen varautuen Toimistokonna Oy tilaa työntekijöilleen uudet lyhythihaiset paidat Fiini Oy:ltä. Toimistokonna Oy:ssä työskentelee kesäaikana kuusi miestä ja kuusi naista. Tee lasku.
3. Vähä-Valikoima Oy haluaa uudenlaiset työasut henkilökunnalleen. Tilauksessa on 20kpl miesten + 20kpl naisten työhousuja, 10kpl miesten + 10kpl
naisten lyhythihaisia paitoja sekä 10kpl miesten + 10kpl naisten työpaitoja.
Laskuta asiakasta.
4. Tukapikku Oy hankki kaikille uudet työkengät; kolmet naisten kengät sekä
kahdeksat miesten kengät. Tilaus on jo toimitettu, mutta lasku uupuu vielä.

Työntekijät:

Niilo Villanen ja Kaisa Hienonen
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Hypermarket

Vähä-Valikoima Oy
(OSTOT) – Ks. yritysten hinnastot/tuoteluettelot (erillinen tiedosto)
1. Vähä-Valikoima Oy uudistaa ilmettään ja järjestää mainoskampanjan. PiikinSiilit Oy laskelmoi, että näin suureen mainoskampanjaan suunnitteluun
kuluu ainakin 10h. Vähä-Valikoima Oy haluaa kampanjan myötä myös päivittää nettisivujaan, jotka ovat PiikinSiilit Oy:n käsialaa. Päivityksen arvioitu
kestoaika on 4h.
2. Uudistunutta ilmettä varten myös työntekijöiden vaatteet vaihtuvat. Henkilökunnalle tilaan 20kpl työhousuja, 10kpl lyhythihaisia paitoja sekä 10kpl
työpaitoja Fiini Oy:ltä (kaikkia samat määrät miehille ja naisille).
3. Vanhat mainokset ja paperit joutavat tuhottavaksi, mutta niitä on iso pino.
Mukana on myös paljon confidental-materiaalia, joten Vähä-Valikoima Oy
päättää tilata Toimistokonna Oy:ltä ison Surrur-asiakirjatuhoojan, jotta saadaan materiaali vaivattomasti ja asianmukaisesti hävitettyä.
4. On kuukausittaisen elintarviketilauksen aika. Vähä-Valikoima Oy täydentää
varastojaan tilaamalla 100kpl erän kutakin valikoimastaan löytyvää elintarviketta Tukapikku Oy:ltä. Tee tilaus.
(MYYNNIT) – Tuotteet normaalihintoineen löytyvät Netvisorista (ei sis. alv)
1. PiikinSiilit Oy päätti tarjota koko henkilökunnalle pullakahvit onnistuneiden
kauppojen johdosta. Risto poikkesi Vähä-Valikoima Oy:ssä hakemassa paketin kahvia, litran maitoa sekä kaksi pullapitkoa ja nappasi nämä laskulle yrityksen piikkiin. Nyt on aika lähettää tämä lasku.
2. Toimistokonna Oy kävi noutamassa uuden vRoom-pölynimurin sekä 3kpl
mikrokuituliinoja yrityksen laskuun. Laskua ei kuitenkaan ole vielä tehty eikä
lähetetty. Laita lasku menemään.
3. Viisi viihdekirjaa, kolme opaskirjaa ja neljä viherkasvia on vielä laskuttamatta Fiini Oy:ltä, vaikka tavarat ovat jo lähteneet hyllystä. Lähetä lasku.
4. Tukapikku Oy haki työntekijöilleen välipalaa; viisi litraa maitoa ja kolme karjanlanpiirakkapussia sekä samalla talouspaperia. Laita ostoksista lasku yritykselle.

Työntekijät:

Paavo Pesonen ja Minttu Markkanen
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Tavaratukku

Tukapikku Oy
(OSTOT) – Ks. yritysten hinnastot/tuoteluettelot (erillinen tiedosto)
1. Tukapikku Oy haluaa jäädä asikkaidensa mieleen taatakseen kaupat jatkossakin. Tästä syystä tukku luottaa PiikinSiilit Oy:n ammattitaitoon ja
tilaa uuden logon sekä 200 kpl käyntikortteja ja 400kpl mainoskyniä.
Näiden graafiseen suunnitteluun mainostoimisto arvioi kuluvan kutakuinkin 3h. Tehdään ostolasku.
2. Tukapikku Oy:lle on rakennettu uusi toimistotila, johon hankitaan kalustoa. Toimistokonna Oy:ltä tilataan kolme Nahkuuzio-toimistotuolia,
kolme Normaalna-työpöytää sekä neljä Tiptop-laatikostoa.
3. Tukkutyö edellyttää paljon tavaroiden siirtelyä paikasta A paikkaan B.
Työntekijöiden turvallisuutta ajatellen päätetään hankkia kaikille uudet
työkengät Fiini Oy:ltä. Tukun varastolla työskentelee kolme naista ja
kahdeksan miestä.
4. Firman hyvin sujuneen kuukauden kunniaksi pomo ostaa työntekijöilleen perjantain välipalat. Hän hakee Vähä-Valikoima Oy:sta viisi litraa
maitoa ja kolme karjanlanpiirakkapussia sekä samalla talouspaperia sotkuja varten. Nämä ostetaan yrityksen piikkiin laskulle.
(MYYNNIT) – Tuotteet normaalihintoineen löytyvät Netvisorista (ei sis. alv)
1. Painotuotteitaan varten PiikinSiilit Oy tarvitsee lisää paperia. PiikinSiilit
Oy on laskelmoinut tarvitsevansa kaksi isoa rullaa sekä kolme pientä rullaa ja pistää nämä tilaukseen. Napsitaan tavarat noutoa varten valmiiksi
ja tehdään lasku matkaan.
2. Toimistokonna Oy laittaa Tukapikku Oy :lle tilauksen; 10 kpl Mukavuuzio-toimistotuoleja, 7kpl Äksön-työpöytiä sekä 8kpl Hystnyt-väliseiniä.
Laskuta yritystä näistä ostoista.
3. Fiini Oy tilaa miesten työpaitoja (10kpl) sekä –housuja (10kpl) ja naisten
työpaitoja (10kpl) sekä –housuja (10kpl) Tukapikku Oy:ltä. Toimita lasku.
4. Vähä-Valikoima Oy tekee kuukausittaisen elintarviketilauksensa. Market täydentää varastojaan tilaamalla 100kpl erän kutakin valikoimastaan
löytyvää elintarviketta Tukapikku Oy:ltä. Toimita tavarat ja lähetä lasku.

Työntekijät:

Rasmus Tukkunen ja Janni Tukkunen

Hinnasto, yritysympäristö 10
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Mainostoimisto

PiikinSiilit Oy
Tuotteiden hinnat sis. alv 24%

€
Käyntikortit B9 (100kpl)
Mainoskynät (200kpl)
Flyerit A5 (150kpl)
Juliste, mainostelinekoko (50x70)
Mainosteline (50x70)
Logo (4-värinen)
Nettisivut (3-5 sivuinen)

50
15
105
15
89
300
695

Huom! Hinnat eivät sisällä graafisen suunnittelun osuutta
Nettisivujen päivitys (€/h)
Graafinen suunnittelu (€/h)

60
124

Toimistokalustekauppa

Toimistokonna Oy
Tuotteiden hinnat sis. alv 24%

€
Nahkuuzio – toimistotuoli
Mukavuuzio – toimistotuoli
Normaalna – työpöytä
Äksön - säädettävä työpöytä
Tiptop – laatikosto
Tysjärjes – hylly
Loksis – säilytyskaappi
Hystnyt – väliseinä
Napsis – vipuleikkuri
Surrur - iso asiakirjatuhooja

278
309
296
417
119
263
290
199
695
553
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Vaateliike

Fiini Oy
Tuotteiden hinnat sis. alv 24%

€
Naisten työpaita
Naisten työhousut
Miesten työpaita
Miesten työhousut
Naisten jakkupuku
Miesten puku
Naisten työkengät
Miesten työkengät
Naisten lyhythihainen paita
Miesten lyhythihainen paita

53
63
57
69
289
315
79
84
17
19

Hypermarket

Vähä-Valikoima Oy
Tuotteiden hinnat sis. alv
€
Pullapitko 500g
Kevytmaito, laktoositon 1L
Karjalapiirakat 8kpl
Kahvipaketti
Mikrokuituliina
Talouspaperi 12 rll
vRoom-pölynimuri
Viherkasvi
Opaskirjat
Viihdekirjat

2,95
1,87
2,49
4,09
3,85
5,99
79
9,90
34,99
27
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Tavaratukku

Tukapikku Oy
Hintoihin ei sis. alv
€
Mainosteline (50x70)
Mainoskynä
Painopaperirulla, kiiltävä (iso)
Painopaperirulla (pieni)
Nahkuuzio – toimistotuoli
Mukavuuzio – toimistotuoli
Normaalna – työpöytä
Äksön - säädettävä työpöytä
Tiptop – laatikosto
Tysjärjes – hylly
Loksis – säilytyskaappi
Hystnyt – väliseinä
Napsis – vipuleikkuri
Surrur - iso asiakirjatuhooja
Naisten työpaita
Naisten työhousut
Miesten työpaita
Miesten työhousut
Naisten jakkupuku
Miesten puku
Naisten työkengät
Miesten työkengät
Naisten lyhythihainen paita
Miesten lyhythihainen paita
Pullapitko 500g
Kevytmaito, laktoositon 1L
Karjalapiirakat 8kpl
Kahvipaketti
Mikrokuituliina
Talouspaperi 12 rll
vRoom-pölynimuri
Viherkasvi
Opaskirjat
Viihdekirjat

22
0,07
40
25
157
175
167
236
68
149
164
113
395
313
29
36
33
39
164
178
45
48
10
11
1,82
1,15
1,53
2,52
2,18
3,39
45
5,60
23
18

