
Asiantuntijan pikatuki

Asiantunteva työresurssi aina 
käytettävissä kun tarvitaan
Viivain Oy tarjoaa ammattikorkeakouluille asi-
antuntijan pikatuki -palvelua, jossa asiakas voi 
kiinteään tuntihintaan ja selkeillä pelisäännöillä 
teettää Viivaimen asiantuntijalla mitä tahan-
sa työtehtäviä milloin vain. Näin asiakas saa 
työreservin esimerkiksi tilanteisiin, joissa oma 
asiantuntija on sairastunut tai joissa tehtävä vaa-
tii asiantuntemusta, jota omassa organisaatiossa 
ei vielä ole. Asiantuntijan pikatuki -palvelu on 
myös hyvä tapa tasata oman organisaation asian-
tuntijoiden töiden ruuhkahuippuja ostamalla 
osa tehtävistä ulkopuolelta. Näin se tukee myös 
työssä jaksamista ja työhyvinvointia joustavalla 
tavalla.

Joustava sopimus on maksuton 
eikä sido osapuolia mihinkään
Asiantuntijan pikatuki on toimintamalli, jossa 
Viivain Oy tekee palvelusopimuksen ammatti-
korkeakoulun kanssa. Sopimuksessa määritel-
lään yksinkertaisella ja joustavalla tavalla mm. 
asiakasorganisaation edustajat, joilla on valtuu-
det tilata tehtäviä Viivaimelta sekä pelisäännöt 
tehtävien vastaanottamiselle ja hyväksymiselle. 
Sopimus ei maksa asiakkaalle mitään ja lasku-
tus perustuu selkeästi kirjattuihin työtunteihin 
puolen tunnin minimiveloituksella. Esimerkiksi 
yksittäiset Vipusesta haettavat tilastot Viivain 
kykenee yleensä tekemään asiakkaalle 30-60 mi-
nuutissa jo samana päivänä tai seuraavan päivän 
aamuun mennessä. Työt laskutetaan kvartaaleit-
tain ja laskun mukana lähetetään selkeä ja läpinä-
kyvä erittely töistä, minkä perusteella asiakas voi 
halutessaan jakaa kulut omille kustannuspaikoil-
leen. Sopimus ei sido myöskään Viivain Oy:ta, 
eli silläkin on subjektiivinen oikeus kieltäytyä 
tehtävästä.Esimerkki asiantuntijan 

pikatuesta

Hei, tarvitsisimme hallituksen kokoukseen 
1-2 sliden esityksen (taulukko + tekstit) 
meidän ja muiden suurten kaupunkien 
amkien pärjäämisestä työllistymisessä (ml. 
rahoituksen näkökulma). Onnistuuko? 
Tarvitsisimme sitä jo huomiseen puoleen 
päivään mennessä.  klo 14.50

Moi, onnistuu kyllä. Homman tekemiseen 
menee arviolta about 1 – 1,5 tuntia ja yritän 
saada ekan version valmiiksi tänä iltana. 
Kommentoi sitten sitä, josko haluatte jotain 
muutoksia. klo 15.05

Moikka! Tässä olisi nyt ensimmäinen ver-
sio. Kerrothan jos pitää vielä viilata? Jos 
laitat lisäevästystä, niin pystyn tekemään 
muokatun version todennäköisesti vielä 
tämän illan aikana. Tämän ekan version 
tekemiseen meni 1,25 tuntia. klo 17.15

Moi, kuulostaa hyvältä, anna palaa!
 klo 15.10

Hei! Suuret kiitokset, tämä on hyvä näin!
 klo 17.45

Moi, ok hyvä juttu!  klo 18.15



Mitä asiantuntijan pikatuki voi esimerkiksi koskea

Asiantuntijan pikatuen laskutus läpinäkyvästi kvartaaleittain

Puh. 040 356 3753
info@viivain.fi 
www.viivain.fi

Vipusen datasta  
tehtävä tilastoesitys

Asiakkaan Osviitta-työkaluun tehtävä 
lisäosa esim. sisäiseen rahoitukseen

Vipusen käytön perusteiden opettaminen 
uudelle työntekijälle Skypen välityksellä

Lausunto asiakkaan suunnittelemasta 
tulospalkkausmallista – miten se arviolta 
vaikuttaisi rahoitusmittarituloksiin jne.?

Raportti asiakkaan kuluvan vuoden 
AVOP-tuloksiin: mikä on niiden trendi, 
miten pärjäämme muihin verrattuna?

Tilastokatsaus asiakkaan yhden tutkinnon 
tuloksiin rahoituksen näkökulmasta + 
vertailu muiden amkien kilpailijoihin

Asiantuntijan pikatuen tehtäväerittely laskussa Q2/2019
Tilausajankohta Toimeksiantaja Toimeksianto Toimitusajankohta Kesto / h Hinta Alv Yht

1.5.2019 15:30 Veijo Vararehtori
Hallituksen kokoukseen tilasto 

rahoituksen ennustetusta kehityksestä 
2020-2025

1.5.2019 18:22 0,8 120 € 29 € 149 €

12.5.2019 9:15 Turkka 
Tutkintopäällikkö

Uuden suunnittelijan Skype-
perehdytys Vipusen tutkinto-ohjelmaa 

koskeviin tilastoihin
14.5.2019 12:00 3,2 390 € 94 € 484 €

15.6.2019 9:42 Reija Rehtori
Rahoitusmalliin muutokseen liittyvien 

kohtien tsekkaaminen lehden 
vieraskynä-kirjoituksessa

15.6.2019 13:40 0,6 90 € 22 € 112 €

23.6.2019 16:18 Turkka 
Tutkintopäällikkö

Työllistymisen tilastot tutkinnon 
näkökulmasta (kiireinen, 
huomisaamuna kokous)

23.6.2019 18:30 0,4 60 € 14 € 74 €

Erittely toimeksiantajittain
Toimeksiantaja Veijo Vararehtori Yksi toimeksianto 0,8 120 € 29 € 149 €

Turkka 
Tutkintopäällikkö

Kaksi 
toimeksiantoa 3,6 450 € 108 € 558 €

Reija Rehtori Yksi toimeksianto 0,6 90 € 22 € 112 €
Yhteensä   5,0 660 € 158 € 818 €

Osallistuminen raportointia edistävän 
työryhmän Skype-kokouksiin 
ulkopuolisena asiantuntijana

Osakeyhtiön hallitukselle kirjoitettava 
A4 pituinen katsaus liittyen amkin 

taloudelliseen tulevaisuuteen saatavilla 
oleva tiedon perusteella

Asiakkaan rehtorin kirjoittaman puheen 
faktantarkistus rahoitustilastojen 

näkökulmasta

Muistio koskien asiakkaan esitystä 
opettajien tuntikirjanpidosta – mitä 

potentiaalisia riskejä siinä on, 
miten se vaikuttaa tehokkuuteen ja 

taloudellisuuteen?


