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Vastaus Kauko Koskisen kysymykseen onko LASKE-hanke kaikilta
osin käyttökunnossa ym.
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Kaupunginjohtajan vastaus

Kaupunki päätti joulukuussa 2011 siirtyä Laske -järjestelmän osalta
tuotantoon vuoden 2012 alusta alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Laskentajärjestelmän käyttöönotto kesken vuoden olisi muodostanut
riskin uuden ja vanhan tietojärjestelmän välisistä merkittävistä kirjaus-
käytäntöjen eroista johtuen, jolloin käyttöönoton siirtäminen vuoden-
vaihteesta olisi käytännössä tarkoittanut siirtoa vuodella. Kaupunki ar-
vioi, etteivät keskeneräiset asiat estä käyttöönottoa, vaan että järjes-
telmä voidaan ottaa tuotantokäyttöön vaiheittain. Aiempien käyttöönot-
tokokemusten mukaan käyttöönoton lykkäys ei välttämättä varmista
käyttöönoton parempaa sujumista vaan saattaa ainoastaan siirtää on-
gelmien esiintuloa. Järjestelmän hankintaa edelsi laaja esiselvitys- ja
vaatimusmäärittelyvaihe.

Järjestelmän mukaisista toiminnoista kaupungin ostolaskujen käsittely
on sujunut ongelmitta vuoden alusta lukien. Myyntilaskutuksessa oli al-
kuvuodesta paljon ongelmia johtuen virastojen ja liikelaitosten lähes 30
laskutusaineistoa tuottavan tietojärjestelmän integroinnista Laske -
järjestelmään. Tällä hetkellä sekä ulkoinen että sisäinen virastojen väli-
nen laskutus on ajan tasalla.

Vaikka Laske -järjestelmään integroitavien liittymien määrä oli hyvin
tiedossa järjestelmän suunnitteluvaiheessa, yllätti näiden liittymien toi-
mintakuntoon saattaminen hankkeen kaikki osapuolet sekä aikataulun
että työn haastavuuden osalta. Lisäksi osa käyttäjistä päätti samanai-
kaisesti toteuttaa laskutusjärjestelmiinsä ja - käytäntöihinsä muutoksia.
Kysyjän esille nostamassa esimerkissä Kiinteistöviraston kaupunkimit-
tausosasto luopui käyttöikänsä päässä olleesta vanhasta laskutusjär-
jestelmästä ja siirtyi käyttämään kaupunkiyhteistä laskutusratkaisua,
jossa jokaisesta laskutustapahtumasta muodostuu erillinen lasku. Ai-
empi laskutusjärjestelmä mahdollisti tapahtumien koonnin kuukausi-
kohtaisiksi laskuiksi. Jatkokehityksenä tullaan selvittämään mahdolli-
suuksia suorittaa tämä keräily Laske -järjestelmässä.

Palmian osalta järjestelmän käyttöönotossa on ollut ongelmia, jotka on
pääosin saatu kuntoon. Yksikkötasoisen tuloksen osalta haasteena on
ollut Palmian erityispiirre tulosyksiköiden välinen laskutus, johon on et-
sitty toimivaa ratkaisua jo pidempään. Nyt ratkaisu on löydetty ja se on
testattavana.
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Laske -järjestelmä on tällä hetkellä lähes toimintasopimuksen laajui-
sessa käytössä. Kaupungin hyväksymistestaukset ovat vielä käynnissä
muutamilla osa-alueilla, joista keskeisimmin asiakkaille näkyy perinnän
toimimattomuus. Toinen keskeinen vielä testauksessa oleva kokonai-
suus on virastojen ja liikelaitosten tietojen yhdistely koko kaupungin tu-
lokseksi.

Kaupunki ei ole toistaiseksi vastaanottanut järjestelmää lopullisesti eikä
ole hyväksynyt hankkeen päättämistä. Alkuvuoden kaikki toimitukseen
liittyvät maksupostit on jäädytetty kunnes hanke on kaupungin puolelta
hyväksytysti vastaanotettu. Hankehallinnan mukaisia lisätöitä on hy-
väksytty hankkeen aikana ainoastaan silloin, jos kaupunki on edellyttä-
nyt toteutettavaksi sellaisia muutoksia, jotka eivät ole olleet kaupungin
alkuperäisen vaatimusmäärittelyn ja toimitussopimuksen mukaisia

Kaupungin ja järjestelmätoimittajan välisessä sopimuksessa on asetet-
tu toimittajalle alan käytännön (JIT 2007 -ehdot) mukaiset ehdot viiväs-
tymissakosta sekä vahingonkorvauksesta. Sopimuksessa vahingon-
korvaus on rajattu ainoastaan välittömiin vahinkoihin. Hankkeen viiväs-
tyminen on johtunut osaltaan järjestelmän toimittajasta, osaltaan kau-
pungista sekä osaltaan järjestelmään integroitujen liittymäjärjestelmien
toimittajista ns. kolmansista osapuolista. Kaupungin ja toimittajan välillä
on sovittu, että hankkeen jälkipuinti nk. ”lessons learned” sekä hank-
keen mahdollisista seuraamuksista keskustelu voidaan käydä vasta
sen jälkeen, kun hanke on hyväksytysti toimintasopimuksen laajuisessa
tuotantokäytössä ja hanke on päätetty.
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