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Tämä tutkielma käsittelee mikroyrityksen ja tilitoimiston välistä yhteistyötä sekä sen edistämistä 

sähköistämisen keinoin. Aihetta käsitellään ulkoistamisen näkökulmasta, jolloin taloushallinnon 

prosessit käsittävät tilitoimiston ja yrityksen välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön. Tutkielmassa 

käsitellään taloushallinnon roolia ja prosesseja sekä taloushallinnon ulkoistamisen teoreettisia 

lähtökohtia. Tämän jälkeen syvennytään taloushallinnon sähköistämiseen sekä sen etuihin ja 

haittoihin. Aiheita pyritään käsittelemään sekä yleisellä tasolla että mikroyritysten näkökulmasta. 

 

Tutkielman tavoitteena on teorian ja empiirisen tutkimuksen avulla selvittää, millaisia sähköisiä 

keinoja valitun kohdeyrityksen ja tilitoimiston yhteistyön kehittämiseen on tarjolla ja kuinka 

nämä keinot edistäisivät osapuolten välistä yhteistyötä. Työssä käytetty tutkimusmenetelmä on 

kvalitatiivinen ja tutkittavaa ilmiötä on tarkasteltu tapaustutkimuksen keinoin. Tutkimusaineisto 

kerättiin kohdeyrityksen omistajayrittäjältä keskusteluin sekä kohdeyrityksen käyttämälle 

tilitoimistolle sähköpostitse lähetetyllä kyselyllä.  

 

Tutkielmassa päädyttiin siihen, että sähköisistä menetelmistä on saatu apua esimerkiksi 

kuittikirjanpidossa. Käytössä olevien sähköisten palveluiden määrää sen sijaan voitaisiin 

vähentää ainakin poistamalla yksi laskujenhallintaohjelma käytöstä. Tämä edistäisi tositteiden 

kulkua yritykseltä kirjanpitäjälle ja samalla päästäisiin eroon myös yhdestä 

käyttöominaisuuksiltaan kehnosta laskujenhallintajärjestelmästä. Toisaalta todettiin, että 

ydinongelmat eivät loppujen lopuksi liity heikkoon teknologiaan vaan ihmisten välisiin suhteisiin 

eivätkä nämä ongelmat ole ratkaistavissa teknologian keinoin.  

 
	

	 	



	

ABSTRACT 

 

Author: Riikka Valjakka 

Student ID number: 0420900 

Faculty: School of Business and Management, Business management 

Examiner: Katrina Lintukangas 

 

The purpose of this Bachelor’s thesis is to examine the cooperation between a micro firm and an 

accounting firm and the development of the cooperation by the means of digitalization. The topic 

is viewed in the context of outsourcing which means that the financial management processes 

consist of the information exchange and cooperation between the accounting firm and the 

enterprise. The thesis first views the role and the processes of financial management and the 

theoretical basis of financial management outsourcing after which it concentrates on the 

digitalization of financial management and its advantages and disadvantages. The topics are also 

viewed from a micro firm’s perspective. 

 

The used research method is qualitative and the phenomenon is viewed through a case study. 

Research material was gathered by having several discussions with the target company’s owner-

manager and by sending an inquiry to the target company’s accounting firm. The gathered 

information explored the current digital tools used, the problem situations between the target 

company and the accounting firm and what kind of solutions there might be to make the 

information exchange more fluent. 

 

The results of the research showed that digital methods can be helpful with for example handling 

receipts. Also, the number of digital services used could be reduced by removing at least one 

invoicing service. This way the invoices would move more fluently from the micro business to 

the accountant and the parties would also get rid of one rather poor invoicing management 

system. However, it was important to notice that the most complex problems are not related to 

poor technology but to social relationships which are not solvable even with the best technology. 
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1. JOHDANTO 
 

Sähköistyminen ja internetin käytön vaikutukset näkyvät maailmanlaajuisesti ja ne ovat 

vaikuttaneet rajusti myös liiketoiminnan luonteeseen. Kauppapaikat ovat siirtyneet internetiin ja 

yritykset pyrkivät tehokkuus- ja kustannussyistä sähköistämään ja automatisoimaan omia 

toimintojaan. Tämä tarkoittaa myös yrityksen taloushallinnon sähköistymistä. Samaan aikaan 

suomalainen yrityskenttä on erittäin pienyritysvetoinen. Pien- ja erityisesti mikroyrityksille 

luonteenomaista on taloushallinnon perustoimintojen ulkoistaminen ja esimerkiksi kirjanpidon 

hoitaa yleensä jokin muu taho kuin yrittäjä itse. Siksi myös tilitoimiston ja yrityksen välistä 

tiedonvaihtoa ja niiden välisiä prosesseja on pyritty sähköistämään ja kehittämään eteenpäin. 

 

Johdannossa käsitellään ensin tutkielman taustalla olevaa aihetta, kuten mikroyritysten roolia ja 

määrää sekä sähköisen taloushallinnon tilaa Suomessa. Tämän jälkeen määritellään tutkimuksen 

tavoitteet ja rajaukset sekä tutkimuksen pääongelma ja osaongelmat. Sen jälkeen kartoitetaan 

vielä lyhyesti aiempi kirjallisuus ja tutkimus aiheesta sekä käydään läpi tutkielman rakenne. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Uuden kirjanpitolain mukaan pienyrityksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä 

päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista 

kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä: 

 

1) taseen loppusumma 6 000 000 euroa; 
 
2) liikevaihto 12 000 000 euroa; 
 
3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. 
 

Mikroyritykseksi taas määritellään uuden kirjanpitolain mukaan sellainen kirjanpitovelvollinen, 

jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi 

seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä: 
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1) taseen loppusumma 350 000 euroa; 
 
2) liikevaihto 700 000 euroa; 
 
3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä. 
 

 

Tilastokeskus määrittelee mikroyrityksen henkilöstön määrällä mitattuna yritykseksi, jonka 

palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää. Pieni yritys henkilöstön määrällä mitattuna taas 

määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää. Vuonna 2014 

yrityksistä alle viiden hengen mikroyrityksiä oli 325 057, joka vastaa 89,4 prosenttia kaikista 

yrityksistä. Kun mukaan lasketaan vielä alle 10 hengen mikroyritykset (19 414) kasvaa osuus jo 

94,7 prosenttiin. Vuonna 2014 pienyritysten (henkilöstön määrä 10-49) määrä oli Suomessa 15 

979. Kun nämä otetaan vielä laskuihin mukaan, kattavat mikro- ja pienyritykset kaikista Suomen 

yrityksistä Tilastokeskuksen keräämän tilaston mukaan noin 99,1 prosenttia. Vaikka lasketut 

luvut ovat karkeita ja mikroyritysten ja pienten yritysten määrä voidaan laskea muillakin tavoin, 

voidaan mikro- ja pienyritysten katsoa luovan vankan selkärangan Suomen talouden kehitykselle 

ja työllisyydelle. (Tilastokeskus) 

 

Monet pienyritykset ja erityisesti mikroyritykset ovat ulkoistaneet taloushallintonsa 

ulkopuoliselle palveluntarjoajalle ja yli 90 % esimerkiksi pienyrityksistä ostaa 

kirjanpitopalvelunsa tilitoimistolta (Mäkinen 2002). Näin tekemällä yrittäjälle jää aikaa keskittyä 

vain ydinosaamiseensa ja jättää ydinosaamiseen kuulumattomat toiminnot henkilölle, jolla on 

kyky hoitaa nämä toiminnot paremmin. Sähköistymisen myötä myös yrityksen ja tilitoimiston 

välisiä transaktioita on pyritty tehostamaan ja sähköistämään. Suomi onkin yksi tietoverkostojen, 

maksuliikenteen ja taloushallinnon menetelmäkehityksen kärkimaita (Mäkinen & Vuorio, 2002). 

Taloushallinnon prosessien helpottamiseksi löytyy erilaisia ohjelmistoja mobiilisovelluksista 

koko yrityksen verkoston kattaviin pilvipalveluihin. Paperittomuutta pidetään tärkeänä myös 

ekologisesta näkökulmasta katsoen ja turhaa paperinkäyttöä pyritään välttämään. Tämän lisäksi 

ohjelmistojen käyttöön motivoi helppous, kun paperista kirjanpitoaineistoa ei tarvitse säilyttää ja 

aineistoa ei tarvitse toimittaa erikseen kirjanpitäjälle. Myös informaation laatu paranee ja 

virhelyönnit saadaan minimoitua.  
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Vuonna 2016 Taloushallintoliitto onkin aloittanut TALTIO-hankkeen, jonka tavoitteena on saada 

taloushallinnon informaatio täysin rakenteiseksi ja digitalisoiduksi. Hankkeen avulla pyritään 

rakentamaan kattava ja mahdollisimman automatisoitu yritysten talouden seuranta ja raportointi. 

(Taloushallintoliitto 2015) 

 

1.2 Tavoitteet, rajaukset ja tutkimusongelma 
 

Tutkielma keskittyy mikro- ja pienyritysten taloushallinnon sähköistämiseen sekä erityisesti 

yrityksen ja tilitoimiston välisten taloushallinnon prosessien sähköistämiseen. Samalla 

keskitytään taloushallinnon ulkoistamiseen, sillä erityisesti mikroyrityksillä on lähtökohtaisesti 

tapana ulkoistaa taloushallintonsa tilitoimistolle. Mäkinen (2002) toteaa, että pienyrityksiä on 

erilaisia ja että on selvää, että yhden hengen yrityksen tarpeet ovat erilaiset verrattuna 50 henkeä 

työllistävän yrityksen tarpeisiin. Siksi ei toisaalta ole aina mielekästä puhua mikro- ja 

pienyrityksistäkään yhtenä ryhmänä. Kuitenkin vain mikroyrityksiä koskevaa kirjallisuutta ja 

tutkimusta on löydettävissä verrattain niin niukasti, että tutkimuksessa keskitytään myös 

pienyritysten taloushallintoon ja esimerkiksi teoriaosuudessa aiheisiin pyritään perehtymään 

mikroyritysten kannalta siinä määrin kuin on mahdollista.  

 

Tutkielman tavoitteena on kartoittaa, millaisia sähköisiä keinoja yrityksillä on olemassa 

taloushallintonsa optimoimiseksi sekä yrityksen ja tilitoimiston välisen yhteistyön sujuvuuden 

lisäämiseksi. Teoriaosuudessa pohditaan yleisellä tasolla, mikä on taloushallinnon rooli 

yrityksissä, minkä jälkeen asiaa tarkastellaan eritoten pien- ja mikroyritysten näkökulmasta. 

Taloushallinnon roolin yleiskuvan kartoittamisen jälkeen pohditaan, mitä sähköisellä 

taloushallinnolla yleisesti ottaen tarkoitetaan sekä sitä, miksi yritykset pyrkivät yhä enemmän 

muuttamaan taloushallintonsa prosesseja sähköiseen muotoon. Yleiskuvan saamisen jälkeen 

asiaan paneudutaan jälleen pien- ja mikroyritysten näkökulmasta. Koska suurin osa erityisesti 

mikroyrityksistä antaa taloushallintonsa ulkopuolisen palveluntarjoajan hoidettavaksi, 

tarkastellaan taloushallinnon sähköistämistä pääasiassa ulkoistamisen näkökulmasta. 
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Empiirisessä osiossa pyritään selvittämään, millaisia sähköisiä keinoja kohdeyrityksellä ja 

tilitoimistolla on tällä hetkellä käytössä, millaisia ongelmatilanteita tilitoimiston ja 

kohdeyrityksen välillä on ilmennyt (esimerkiksi kommunikaation tms. suhteen) ja kuinka 

ongelmatilanteita voitaisiin mahdollisesti ratkaista sähköisten menetelmien avulla. Samalla 

selvitetään, mitkä taloushallinnon toiminnot yrittäjä suorittaa itse ja mitkä se on siirtänyt 

tilitoimistolle ja kuinka toiminnot, joita ei vielä ole automatisoitu, saataisiin mahdollisimman 

pitkälle automatisoiduiksi. Tutkielmassa yritetään löytää sähköisiä keinoja, joiden avulla 

yrityksen taloushallinto saataisiin optimoitua niin, että sen käyttö yrittäjän ja tilitoimiston välillä 

olisi mahdollisimman tehokasta ja yrittäjän itse ei tarvitsisi keskittyä pääasiassa muuhun kuin 

ydinosaamiseensa. 

 

Tutkimuksen pääongelma käsittelee mikroyrityksen taloushallintoa ja sen yhteistyötä 

tilitoimiston kanssa. Pääongelma on: 

 

Miten tilitoimiston ja mikroyrityksen välisiä prosesseja voidaan parantaa sähköisin 

menetelmin? 

 

Seuraavat osaongelmat tukevat pääongelmaa ja auttavat sen ratkaisemisessa ja ne pilkkovat 

pääongelman pienempiin osiin. Tutkimuksen osaongelmat ovat: 

 

Millaisia välivaiheita voidaan poistaa sähköistämisen avulla? 

 

Miten jo olemassa olevien järjestelmien käyttöä voitaisiin virtaviivaistaa? 

 

Kuinka tilitoimiston ja yrityksen välillä ilmeneviä tehottomuuksia voidaan vähentää 

sähköistämisen avulla? 
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1.3 Aiempi kirjallisuus 
 

Pienyritysten ja eritoten mikroyritysten taloushallintoon liittyvää tutkimusta on tehty verrattain 

vähän ja monet tutkimuksista käsittelevätkin usein pienten yritysten lisäksi myös keskisuuria 

yrityksiä (SMEs - small and medium size). Tämä asia usein todetaankin mikro- ja pienyrityksiin 

liittyvissä julkaisuissa ja kirjallisuudessa ja muun muassa Mäkinen (2002) toteaa, että usein 

esimerkiksi tilinpäätösoppaita rasittaa liiallinen teoreettisuus ja suuryritysten erikoisuuksiin 

fokusoituminen. Aiemmat tutkimukset ovat käsitelleet taloushallinnon informaation käytön 

vaikutusta yrityksen suoriutumiseen (esim. Halabi K. et al. 2010) ja esimerkiksi yrityksen 

ulkopuolisten asiantuntijoiden (kuten kirjanpitäjät tai lakimiehet) antamien neuvojen 

hyödyntämistä (Bennet J. & Robson J. A. 1999). Nimenomaisesti ulkopuolisen kirjanpitäjän 

neuvojen hyödyntämistä ovat käsitelleet esimerkiksi Gooderham et al. (2004). Kirby ja King 

(1997) käsittelevät tutkimuksessaan pienyrityksen omistajayrittäjän ja ulkopuolisen kirjanpitäjän 

välistä suhdetta, heidän välistä informaation vaihtoa sekä sitä, millainen suhde on todellisuudessa 

verrattuna yleisiin oletuksiin. 

 

Liiketoiminnan sähköistymiseen liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta on tarjolla runsaasti, mutta 

sähköiseen taloushallintoon liittyvää kansainvälistä tutkimusta ja artikkeleita on melko niukasti. 

Pääosin löydetty ja tutkielmassa käytetty kirjallisuus on suomalaista, mikä sinänsä ei ole yllätys 

kun otetaan huomioon, että Suomea pidetään sähköisen taloushallinnon edelläkävijänä. 

 

Pienyritysten taloushallintoon ja erityisesti mikroyritysten taloushallintoon liittyvää tutkimusta on 

siis suhteellisesti vähän ja sama koskee myös sähköiseen taloushallintoon liittyvää kansainvälistä 

tutkimusta. Tästä seuraa, että mikroyrityksen ja tilitoimiston välisiin sähköisiin prosesseihin 

liittyvää aiempaa, ainakaan kansainvälistä tutkimusta ei juurikaan löydy. Aihe on kuitenkin 

ajankohtainen ja löydettävissä on jonkin verran esimerkiksi opinnäytetöitä, kandidaatintutkielmia 

sekä Pro Gradu -tutkielmia liittyen juuri sähköiseen taloushallintoon ja myös yritysten ja 

tilitoimistojen väliseen toimintaan. Tulevaisuudessa aihetta tullaankin ehkä käsittelemään 

laajemmin. 
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1.4 Tutkielman rakenne ja teoreettinen viitekehys 
 

Tutkielma alkaa johdannolla, jossa valotetaan Suomessa olevien yritysten määrää kokoluokittain 

jaoteltuna ja sähköisen taloushallinnon tilaa yleisellä tasolla sekä mikroyritysten näkökulmasta. 

Tämän jälkeen tutkielmassa kerrotaan työn tavoitteet ja rajaukset, jonka jälkeen siirrytään työn 

teoriaosioon. 

 

Teoriaosuudessa käsitellään ensin taloushallinnon roolia ja prosesseja yleisesti yrityksessä, minkä 

jälkeen pohditaan taloushallinnon merkitystä juuri mikro- ja pienyrityksessä ja sitä, millä tavalla 

taloushallinto yleensä organisoidaan niissä. Mikroyritysten kannalta käsitellään esimerkiksi 

taloushallinnon ulkoistamista. Tämän jälkeen käsitellään sähköistä taloushallintoa sekä sen 

yritykselle tuomia hyötyjä ja haittoja. Sen jälkeen fokusoidutaan jälleen juuri pien- ja 

mikroyrityksen taloushallinnon sähköistämiseen ja yrityksen ja tilitoimiston välisten prosessien 

sähköistämiseen. 

 

Teoriaa seuraa empiirinen osuus, jossa tapaustutkimuksen avulla tutkitaan erään mikroyrityksen 

ja sen käyttämän tilitoimiston välisiä prosesseja, näiden prosessien sähköistämistä sekä pohditaan 

mahdollisia kehityskeinoja tiedonvaihdon ja yhteistyön sujuvuuden edistämiseksi. Lopuksi 

muodostetaan yhteenveto sekä johtopäätökset teorian ja empirian pohjalta. 

 

Aihetta tarkastellaan ulkoistamisen kontekstissa, jossa tarkasteltavat taloushallinnon prosessit 

ovat tilitoimiston ja yrityksen välisiä ja näiden prosessien tehokkuutta arvioidaan sähköisten 

menetelmien näkökulmasta: millaisia sähköisiä menetelmiä on otettu käyttöön yhteistyön 

edistämiseksi? Miten prosesseja voitaisiin kehittää edelleen sähköistämisen avulla? 
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Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

	

 

4.1 Tutkimusmetodologia ja -aineisto 
 

Työssä käytetty tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja tutkittavaa ilmiötä on tarkasteltu 

tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa tutkimuskohteena 

on yksi tai korkeintaan muutama tietyllä tarkoituksella valittu tapaus. (Koskinen et. al 2005) 

Tapaustutkimus ei siis ole tutkimusmetodi tai -menetelmä, vaan tutkimustapa tai -strategia, jonka 

sisällä voidaan käyttää erilaisia menetelmiä ja aineistoja. (Laine et al. 2007) Tapaustutkimuksessa 

kohde on yleensä tapahtumakulku tai ilmiö ja se on perusteellinen ja tarkkapiirteinen kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä (Laine et al. 2007). 

 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista otetta. Laadullisen tutkimuksen pääasiallisena 

tarkoituksena on lisätä jonkin ilmiön ymmärtämistä, ei niinkään selittää tai kontrolloida 

esimerkiksi yritysten toimintaa (Koskinen et al. 2005) Kvalitatiiviselle tutkimukselle on myös 

tyypillistä se, että tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi et al. 2007). 

 

Empiiriseen osuuteen saatu aineisto on kerätty keskusteluin kohdeyrityksen omistajayrittäjän 

kanssa sekä sähköpostitse lähetetyllä kyselyllä tilitoimistolle. Omistajayrittäjän kanssa 
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tapaamisissa keskusteltiin kohdeyrityksen ja tilitoimiston välisistä prosesseista sekä niistä 

järjestelmistä ja applikaatioista joita kohdeyritys ja tilitoimisto käyttävät yhteistyössä. 

 

Tilitoimistolle kysymykset lähetettiin sähköpostitse. Kyseessä oli valmis kysymyspatteristo, 

johon tilitoimisto vastasi itsenäisesti ja lähetti vastaukset takaisin sähköpostitse. Tarkentavia 

kysymyksiä lähetettiin, mikäli jokin aiemmista kysymyksistä oli jäänyt epäselväksi ja/tai kaipasi 

tarkennusta.  
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2. TALOUSHALLINNON ROOLI JA PROSESSIT 
 
 
Jotta yritys voi tehdä päätöksiä tarvitsee se ajankohtaista ja täsmällistä tietoa omasta 

taloudestaan. Mitä suurempi yritys on sitä enemmän päätöksissä nojaudutaan muodollisiin 

päätöksentekomenettelyihin (Kinnunen et al. 2006). Näin ollen pienissä yrityksissä 

taloushallinnon rooli ja muoto voi olla hyvinkin erilainen kuin suurissa yrityksissä.  

 

Lahti ja Salminen (2008) määrittelevät yrityksen taloushallinnon ”järjestelmäksi, jolla 

organisaatio seuraa taloudellisia tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan 

sidosryhmilleen”. Kun taloushallinnon roolia katsotaan ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta, on 

kyse ulkoisesta eli yleisestä laskentatoimesta, jonka tarkoitus on tuottaa tietoa ulkopuolisille 

sidosryhmille. Tälle informaatiolle kirjanpitolainsäädäntö asettaa paljon erilaisia vaatimuksia. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005) Johdon laskentatoimessa eli sisäisessä laskentatoimessa taas on 

tarkoitus tuottaa johtamisen ja päätöksenteon kannalta relevanttia, luotettavaa ja ajankohtaista 

informaatiota (Järvenpää et al. 2013). Johdon laskentatoimen laskelmat voivat olla 

suunnittelulaskelmia (esimerkiksi investointilaskelmat tai tavoitelaskelmat eli budjetit), tai 

tarkkailulaskelmia, joiden avulla johto tarkkailee ja analysoi tavoitteiden toteutumista ja 

mahdollisten tavoitteiden ja toteutumien poikkeamien syitä (Neilimo & Uusi-Rauva 2005).  

 

Talouden johtaminen voidaan jakaa myös perustehtäviin ja liikkeenjohdon tukeen. 

Liikkeenjohdon tuen prosesseihin kuuluvat budjetointi, johdon raportointi, suoritusmittaus, 

analyysit, sisäisen konsultointi sekä osallistuminen johtamiseen. Perustehtäviä taas ovat 

esimerkiksi reskontrahoito, liikekirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, palkanlaskenta, 

ostolaskujen käsittely, myyntilaskujen käsittely sekä maksuliikenne. (Järvenpää et al. 2013) 

Taloushallinto voidaan siis näin tarkasteltuna nähdä joukkona erilaisia prosesseja. Kun kyseessä 

on pien- tai mikroyritys voidaan katsoa, että taloushallinto kattaa ainoastaan perustehtävät ja vielä 

erityisesti silloin, kun kyseessä on omistajayrittäjävetoinen mikroyritys. Lahti ja Salminen (2008) 

jakavat taloushallinnon perusprosessit seuraavasti: 

 

Ostolaskuprosessi - sisältää vaiheet ostolaskun tilauksesta laskun maksamiseen sekä 

pääkirjanpidon kirjauksiin. Myös ostotilauksen ja tavaran vastaanoton voidaan katsoa kuuluvan 
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ostolaskuprosessiin 

 
Myyntilaskuprosessi - Sisältää vaiheet myyntitilauksesta laskutukseen sekä maksusuoritukseen 

ja pääkirjanpidon kirjauksiin 

 
Matka- ja kululaskuprosessi - Sisältää työntekijöiden työmatkoista aiheutuvat ja 

ostolaskuprosessin ulkopuolelle jäävien tapahtumien käsittelyn 

 
Maksuliikenne ja kassanhallinta - kattaa kaikkien maksutapahtumien käsittelyn 

 
Käyttöomaisuuskirjanpito - Seuraa yrityksen käyttöomaisuushankintoja sekä niiden poistoja ja 

arvostusta 

 
Pääkirjanpitoprosessi - Pääkirjanpidon sisältä voidaan tunnistaa vielä osaprosesseja, kuten 

jaksotukset, täsmäytykset tai kauden sulkeminen. 

 
Raportointiprosessi - Käsittää raporttien muodostamisen sekä niiden jakelun 

 
Arkistointi - liittyy kaikkiin edellisiin prosesseihin 

 
Kontrollit eli valvontatoimenpiteet - Pikemminkin toimintoja kuin prosesseja, vaikka voidaan 

puhua myös kontrolliprosesseista 

 

 

Taloushallinnon prosesseja voidaan havainnollistaa seuraavalla sivulla olevan kuvan avulla. Siinä 

pääkirjanpito koostuu sen esiprosesseista. Pääkirjanpidon sisältämät tositteet arkistoidaan ja 

pääkirjanpito toimii myös raportointiprosessin alkulähteenä. 
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Kuva 2. Taloushallinnon prosessit, mukaillen Lahti ja Salminen (2008, s 17) 

 
 

2.1 Mikroyrityksen taloushallinto 
 

Mikro- ja pienyrityksen taloushallinto eroaa monilta osin isojen yritysten taloushallinnosta sekä 

prossien määrän että esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön vaatimusten puolesta. Pienimmiltä 

kirjanpitovelvollisilta ei velvoiteta esimerkiksi pitkän tulos- ja taselaskelman esittämistä, vaan ne 

voidaan esittää lyhennettynä (1753/2015). Muutoinkin taloushallinnon luonteen voidaan nähdä 

olevan hyvin erilainen pienissä sekä etenkin mikroyrityksissä kuin suurissa yrityksissä ja monien 

mikroyritysten taloushallinto ei edes kata kaikkia edellä lueteltuja prosesseja.  

 

Myös kirjanpidon tavoitteena on yhtenä taloushallinnon osasysteeminä kerätä ja koota tietoa, 

jäsentää sitä ja tätä kautta antaa tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta (Siikavuo 2003). 
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Mikroyritykselle perus- ja pääkirjanpidon avulla jäsennetty informaatio ja kuukausittaiset tulos- 

ja taselaskelmat ovatkin luultavasti riittäviä tiedonlähteitä oman taloudellisen tilan arviointiin. 

Toiminta on usein sen verran pientä ja erilaisten prosessien määrä sen verran vähäistä verrattuna 

jo pientenkin yritysten toimintaan, että laajempia taloudellisia informaatiojärjestelmiä ei tarvita ja 

niistä saatava lisähyöty jäisi todennäköisesti melko pieneksi. 

 

Deakins et al. (2001) toteavat pienyritysten taloushallintoa koskevassa tutkimuksessaan, että 

pienyritysten rajoitetut resurssit johtavat siihen, että liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta 

välttämätön tuotteiden ja palveluiden myynti dominoi informaatiosysteemien kehittämistä. He 

olettavatkin, että mitä menestyneempi pienyritys on, sitä todennäköisemmin 

informaatiojärjestelmät laahaavat perässä: pienyrityksellä, saati mikroyrityksellä, ei ole resursseja 

samaan aikaan kehittää informaatiojärjestelmiään myynnin ja muun liiketoiminnan rinnalla. 

Samoin voidaan nähdä olevan myös taloushallinnon toimintojen näkökulmasta. Tietyt 

lainsäädännölliset, esimerkiksi kirjanpitoon liittyvät toimet yrittäjän on kuitenkin pakko hoitaa. 

Resurssien puute ja useissa tapauksissa varmasti myös ammattitaidon puute johtaa siihen, että 

taloushallinto lähtökohtaisesti päädytään ulkoistamaan erityisesti mikroyrityksissä. 

 

2.2 Taloushallinnon ulkoistaminen 
 

Ulkoistaminen määritelmänä tarkoittaa sitä, että yritys siirtää aiemmin itse tekemänsä toiminnon 

jonkun toisen yrityksen tuotettavaksi. Ulkoistamisen voidaan myös nähdä koostuvan kahdesta 

peruselementistä, joista toinen sisältää ulkoistettavan toiminnon lopettamisen yrityksen sisällä. 

Samalla siirtyvät mahdollisesti myös toimintoon liittyvät tuotannontekijät. Ulkoistettavan 

toiminnon suorittamista koskeva sopimussuhde muodostaa ulkoistamisen toisen peruselementin. 

(Kiiha 2002) 

 

Samoin taloushallinto voidaan hoitaa joko itse yrityksen sisäisenä toimintona tai se voidaan 

ulkoistaa esimerkiksi tilitoimiston hoidettavaksi. Myös taloushallinnon ulkoistamisen 

pääasiallinen tarkoitus on siirtää toiminnot sellaisen organisaation hoidettavaksi, joka hoitaa ne 

paremmin ja halvemmalla. Taloushallinnon toimintojen ulkoistaminen on jäänyt yleensä pienille 

yrityksille ja yli 90 % pienyrityksistä ostaakin esimerkiksi kirjanpitopalvelunsa tilitoimistolta 
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(Mäkinen 2002). 

 

Myös työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2010 tekemä julkaisu puhuu sen puolesta, että 

erityisesti mikroyritykset pääasiassa ulkoistavat taloushallintonsa. Julkaisussa selvitettiin 

taloushallinnon raportointiin liittyvän lainsäädännön tiedonantovelvoitteista yrityksille aiheutuvia 

hallinnollisia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Tutkimuksessa hyödynnetty populaatio oli 

mikroyritysten osalta 129 110, joka kattoi kaikki osake-, kommandiitti ja avoimet yhtiöt. Kaikki 

haastatellut mikroyritykset olivat ulkoistaneet taloushallintonsa. Haastattelujen ja asiantuntija-

arvioiden perusteella tutkimuksessa käytettiin oletuksena sitä, että mikroyritykset ovat 

ulkoistaneet taloushallintonsa tilitoimistoille. Pienten yritysten osalta haastattelujen ja 

asiantuntija-arvioiden seurauksena päädyttiin oletukseen, että noin puolet pienistä yrityksistä on 

ulkoistanut taloushallintonsa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010). Myös tämän perusteella voidaan 

mielestäni todeta, että mikroyrityksillä on lähtökohtaisesti tapana ulkoistaa taloushallintonsa 

ulkopuolisen palveluntarjoajan hoidettavaksi. 

 

Keskeisenä tekijänä esimerkiksi taloushallinnon ulkoistamiselle voidaan pitää juuri informaatio- 

ja kommunikaatioteknologian kehitystä, sillä se tekee yritysten välisen yhteistyön 

koordinoinnista entistä helpompaa ja tehokkaampaa. Uuden teknologian käyttöönotto on 

mahdollistanut liiketoiminnan organisoimisen uudella tavalla sekä johtanut perinteisten 

organisaatiorajojen hämärtymiseen. (Kiiha 2002) 

 

Lisäksi mikro- ja pienyritysten voidaan katsoa ulkoistavansa taloushallintonsa myös siksi, että ne 

yksinkertaisesti voivat tehdä niin. Perinteinen ulkoistusmalli, jossa toiminto luovutetaan 

palveluntarjoajalle tavoitteena kustannusten vähentäminen ja keskittyminen ydinosaamiseen, 

sopii parhaiten rutiiniprosesseihin, kuten palkkahallinto- tai ostolaskuprosesseihin (Lahti & 

Salminen 2008).  Koska taloushallinnon prosessit ovat mikroyrityksessä nimenomaan hyvin 

standardisoidulla tasolla ja kyse on lähinnä perustehtävien (kirjanpito, reskontranhoito ym.) 

suorittamisesta, ei ulkoistaminen vaadi suuria ponnisteluja ja investointeja. Kiiskinen et al. 

(2002) toteavatkin, että suurimalle osalle organisaatioista realistisinta on ulkoistaa vain tietyt 

toiminnot ja yleisimmin päädytäänkin ratkaisuun, jossa palveluntarjoaja vastaa kirjanpidosta, 

reskontrista sekä laskutuksesta ja kassanhallinnasta. Tällöin organisaatio luopuu 
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rutiinitoiminnoistaan ja säilyttää itsellään vain kriittiset, strategiset toiminnot. Tilitoimistojen 

palvelut rajoittuvatkin pääasiassa kirjanpidon laadintaan sekä veroasioiden hoitamiseen (Mäkinen 

& Vuorio 2002). 

 

Ulkoistamisella tavoitellaan myös kustannussäästöjä sekä ydinosaamiseen keskittymistä. 

Kustannussäästöt syntyvät siitä, että tilitoimistot ovat koko ajan kilpailutilanteessa, minkä vuoksi 

niiden on pystyttävä toimimaan tehokkaasti (Mäkinen & Vuorio 2002). Ydinosaamiseen 

keskittymistä taas kuvastaa hyvin se, että ulkopuolisten kirjanpitäjien mahdollista ammattitaitoa 

harvemmin käytetään pienyrityksissä johtamiseen liittyviin laajempiin ongelmiin ja kuten eräs 

vastaaja sanoi pienyrityksestään Kirbyn ja Kingin (1997) laatimassa tutkimuksessa: ”tämä on 

johtovetoinen yritys ja kirjanpitäjien tarkoitus on ainoastaan tarjota tilintarkastukseen liittyviä 

palveluita heille annettujen ohjeiden mukaisesti”. Kirbyn ja Kingin tutkimuksessa tuli siis ilmi, 

että pienyrityksissä kirjanpitäjiltä odotetaan usein vain välttämättömien 

raportointivelvollisuuksien hoitamista ja omistajajohtaja tai pienyrityksen johto haluaa keskittyä 

ainoastaan oman ydintoimintansa johtamiseen eikä edes välttämättä luota siihen, että 

ulkopuolinen ymmärtäisi pienyrityksen kohtaamia haasteita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

tilitoimiston ja pienyrityksen välisiä toimintoja olisi turhaa pyrkiä tehostamaan. Se, että yrittäjä ei 

välttämättä kaipaa ulkopuolisia neuvoja ei tarkoita, ettei olemassa olevaa välttämätöntä 

tiedonvaihtoa kannattaisi pyrkiä parantamaan. 

 

Everaertin et al. (2010) tekemä tutkimus käytti hyväkseen transaktiokustannusteoriaa 

selittääkseen pienten- ja keskisuurten yritysten kirjanpidon ulkoistamista. He jakoivat kirjanpidon 

tehtävät rutiinitehtäviin (laskutus ja väliraporttien laadinta) sekä ei-rutiinitehtäviin 

(loppukirjanpidon sekä tilinpäätösraporttien laadinta). Tutkimuksessa havaittiin, että sekä rutiini- 

että ei-rutiinitehtävien lukumäärä vaikutti ulkoistamispäätökseen: mitä suurempi lukumäärä sitä 

todennäköisemmin kirjanpitoa ei ollu ulkoistettu. Tämän katsottiin johtuvan siitä, että PK-

yritykset onnistuivat saavuttamaan mittakaavaetuja tehtävien korkean lukumäärän avulla ja tästä 

syystä kirjanpito oli järkevämpää hoitaa yrityksen sisällä. Toinen merkittävä tekijä kirjanpidon 

ulkoistamiselle oli niin kutsuttu “tuotantoresurssien erikoistuminen”, joka vaikutti erityisesti ei-

rutiinitehtävien ulkoistamiseen. Mitä enemmän erikoistumista nämä tehtävät vaativat, sitä 

todennäköisemmin kirjanpitoa ei ollut ulkoistettu. Mitä korkeammalla henkilökunnan 
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asiantuntemus ja tietotaito ovat kyseiseen tehtävään liittyen, sitä kalliimmaksi tulee sen 

siirtäminen ulkopuoliselle kirjanpitäjälle, jolloin kirjanpito on järkevämpää hoitaa yrityksen 

sisäisesti. Ulkoistamiseen vaikutti myös toimitusjohtajan tai muun vastaavan koulutustausta sekä 

luottamus ulkoiseen palveluntarjoajaan: mitä korkeampi oli luottamus ulkoiseen kirjanpitäjään, 

sitä todennäköisemmin kirjanpito oli ulkoistettu ja mitä korkeampi koulutustausta 

toimitusjohtajalla tai muulla vastaavalla oli, sitä todennäköisemmin kirjanpitoa ei ollut 

ulkoistettu. Ulkoistamispäätökseen vaikuttavat siis kustannukset mutta yhtä lailla myös ihmisten 

väliset suhteet.  

 

2.3 Ulkoistamisen tuomat edut ja haitat 
 

Yrityksillä voi olla monenlaisia syitä ulkoistaa jokin osa liiketoiminnastaan. Usein kyse on siitä, 

että yritys haluaa keskittyä siihen mitä se parhaiten osaa, ydinosaamiseensa, ja on tästä johtuen 

halukas ulkoistamaan sellaiset toiminnot, jotka eivät kuulu sen parhaaseen osaamiseen. 

Ulkoistamisella haetaan myös kustannussäästöjä. Ulkoistettavaan toimintoon erikoistunut 

palveluntarjoaja on usein kyvykäs hoitamaan ulkoistettavan toiminnon kustannustehokkaammin 

ja paremmin, sillä toiminto kuuluu palveluntarjoajan omaan ydinosaamiseen. Lahti ja Salminen 

(2008) esittävät taloushallinnnon ulkoistamiselle muun muassa seuraavat syyt: 

 

•    Yrityksen ei enää tarvitse investoida rekrytointiin taloushallinnon osalta 

 
•    Pienikin yritys voi hyötyä mittakaavaeduista, kun palveluntarjoaja pystyy hoitamaan 

samoilla resursseilla monen eri asiakkaan prosesseja. Palveluntarjoajalla on myös 

mahdollisuus päästä käsiksi sellaisiin palveluihin ja järjestelmiin, joihin yrityksellä 

itsellään ei olisi. 

 
•    Taloushallinnon ollessa ulkoistuspalveluntarjoajan ydintoiminto, uusiin vaatimuksiin 

pystytään vastaamaan nopeammin ja esimerkiksi erikoisosaajia voidaan hankkia 

vastaamaan monien asiakkaiden samankaltaisiin tarpeisiin. 

 

•    Taloushallintoon liittyviin vaatimuksiin perehtyminen voi viedä aikaa, mutta 



16	
	

taloushallinnon ollessa palveluntarjoajan ydintoimintaa, on sillä enemmän ammattitaitoa 

ja mahdollisuuksia vastata näihin vaatimuksiin sekä ylläpitää ajankohtaista tietoa ja 

osaamista. 

 

Caruso (2016) uskookin, että taloushallinnon ulkoistaminen tulee todennäköisesti olemaan hyvin 

hallitseva tapa toteuttaa siihen liittyvät toiminnot. Taloushallinnon aiheuttamat kustannukset kun 

eivät sisällä ainoastaan henkilöstön palkkakustannuksia, vaan siitä koituu myös henkilösivukuluja 

kuten terveydenhuoltokustannuksia ja erilaisista etuuksista johtuvia kustannuksia. 

Taloushallinnon toteuttaminen sisäisesti aiheuttaa myös tietoteknisiä tarpeita, joista aiheutuu 

esimerkiksi hankinta- sekä ylläpitokustannuksia. Kustannuksia aiheuttavat myös toimitilat, 

henkilöstön kouluttaminen sekä henkilöstön valvonta ja ohjaaminen. Jo pelkät taloudelliset seikat 

puhuvat siis ulkoistamisen puolesta mutta niiden lisäksi ulkoistamiseen kannustavat myös 

epätaloudelliset tekijät, kuten riskin pieneneminen selkeän työnjaon myötä ja mahdollisuus 

päästä käyttämään palveluntarjoajan laajaa asiantuntijuutta. Ulkoistavalla yrityksellä on myös 

muutama huolenaihe vähemmän, kun sen ei tarvitse murehtia henkilöstön vaihtuvuudesta ja 

poissaoloista. Lisäksi suorituskyvyn arvioiminen objektiivisesti on helpompaa, kun arviointi 

perustuu sopimuksessa määriteltyihin seikkoihin. 

 

Toisaalta, kun tarkoitus on ulkoistaa taloushallinto omaan ydinosaamiseen keskittymisen vuoksi, 

voi käydä niin, että erityisesti pieni yritys vieraantuu omasta taloushallinnostaan ja jopa omasta 

taloudellisesta tilastaan. Halabin et al. (2010) tekemä tutkimus taloudellisen informaation 

käytöstä pienyrityksissä osoitti, että omistajat voivat olla joko liian nolostuneita kysyäkseen 

kirjanpitäjiltään raporttien sisältämästä taloudellisesta informaatiosta tai he eivät edes tiedä mitä 

kysyä, sillä he eivät ymmärrä raporttien sisältöä. Moni yritys arvioikin omaa taloudellista tilaansa 

lähinnä pankkitilillä olevan summan perusteella tai jollakin muulla pintapuolisella 

loppusummalla. 

 

Riskinä on myös, että yritys tulee niin riippuvaiseksi palveluntarjoajasta, että sen muutosvalmius 

heikkenee ja kyky hyödyntää uusia mahdollisuuksia huononee. Myös ulkoistamisesta aiheutuvat 

kustannukset voivat koitua paljon ennakoitua suuremmiksi. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, 

että ulkoistava yritys ei tunne tarpeeksi markkinoilla olevaa palvelutarjontaa, jolloin se ei 
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myöskään ole kykenevä neuvottelemaan sen kannalta kilpailukykyisiä ehtoja. Suuremmissa 

yrityksissä myös muutosvastarinta voi aiheuttaa ongelmia. Muutosvastarinta heikentää 

pahimmillaan työilmapiiriä niin paljon, että ulkoistamisesta saatavat hyödyt jäävät realisoimatta. 

Henkilöstö voi ulkoistamisen seurauksena kokea esimerkiksi ammattitaitonsa tulevan 

kyseenalaistetuksi tai yrityksen ja palveluntarjoajan yrityskulttuurit voivat poiketa hyvin 

voimakkaasti toisistaan, mikä aiheuttaa kitkaa organisaatioiden välille. (Kiiskinen et al. 2002) 
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3. TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN 
 

Muiden liiketoimintaprosessien ohella myös taloushallinnon prosesseja on alettu sähköistää ja 

automatisoida. Erityisesti rutiiniprosessien kuten laskutuksen automatisointi on yleistynyt ja 

markkinoilla on valittavissa monenlaisia sähköisiä palveluja niin suurille kuin pienemmillekin 

yrityksille. Seuraavassa käsitellään tarkemmin, mitä sähköisellä taloushallinnolla ylipäätään 

tarkoitetaan sekä sitä, mitkä tekijät ovat johtaneet siihen että yritykset ovat alkaneet sähköistää 

taloushallinnon prosesseja. 

 

3.1 Mitä on sähköinen taloushallinto? 
 

Sähköisestä taloushallinnosta käytetään lähteestä riippuen hieman eri nimityksiä. Puhutaan 

sähköisestä taloushallinnosta, digitaalisesta taloushallinnosta, automaattisesta taloushallinnosta ja 

siihen liittyen myös ”paperittomasta kirjanpidosta”, joka tarkoittaa, että tositteet, päiväkirjat, 

pääkirjat, tase-erittelyt sekä liitetietoerittelyt voidaan säilyttää sähköisellä tietovälineellä 

(Mäkinen 2002).  

 

Lisäksi se, mistä näkökulmasta sähköistä taloushallintoa tarkastellaan, riippuu lähteestä. Joissakin 

teoksissa on syvennytty enemmän esimerkiksi sähköisiin kuvauskieliin, kuten XML-pohjaiseen 

XBRL:ään tai toiminnanohjausjärjestelmiin, kuten ERP-järjestelmän ASP-palveluihin liittyvään 

teknologiaan. Tässä työssä sähköisen taloushallinnon käsittelyssä keskitytään kuitenkin 

pääasiassa taloushallinnon prosesseihin, kuten osto- ja myyntilaskujen hoitamiseen sekä 

välivaiheiden eliminoimiseen sähköisin keinoin, kuten ohjelmistoin ja internetin avustuksella. 

Erityisesti tarkastellaan yrityksen ja tilitoimiston välisen prosessin sähköistämistä ja sen 

sujuvuuden lisäämistä sähköistämisen avulla. 

 

Lahti ja Salminen (2008) määrittelevät digitaalisen taloushallinnon ”kaikkien tietovirtojen ja 

käsittelyvaiheiden automatisoinniksi ja käsittelyksi digitaalisessa muodossa”.  Heidän mukaansa 

digitaalista taloushallintoa kuvaa hyvin myös määritelmä ”integroitu taloushallinto”, sillä 

sähköisessä taloushallinnossa kirjanpitomateriaaleja, tietovirtoja ja prosessivaiheita täytyy 

tarkastella myös kaikkien yrityksen sidosryhmien kannalta, jos halutaan pyrkiä mahdollisimman 
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pitkälle vietyyn digitaalisuuteen. Ei siis riitä, että kaksi yritystä sopivat keskenään 

digitalisoinnista vaan tarvitaan laajempaa integrointia ja vaikeinta onkin juuri yritysten välinen 

tietojen vaihto (Mäkinen & Vuorio 2002) 

 

 

Kuva 3. Digitaalisen taloushallinnon kokonaisvaltainen integroiminen, mukaillen Lahti & Salminen 

(2008, s 20) 
 

 

3.2 Miksi yritykset pyrkivät taloushallinnon sähköistämiseen? 
 

Sekä Helsingin seudun kauppakamarin julkaisemassa selvityksessä pk-yritysten tietoteknisistä 

tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä (Andersson 2006) että Helsingin 

kauppakorkeakoulun julkaisussa koskien e-laskutusta (Penttinen 2008), yritysten asettamat 

päämäärät liittyen e-laskutukseen ja tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin olivat 

taloudellisia sekä asiakaspalvelun parantamiseen ja organisaation imagoon liittyviä. Lisäksi 

Helsingin seudun kauppakamarin selvityksessä syyksi linjattiin myös yhteistyön tiivistyminen 
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yhteistyökumppaneiden kanssa. Taloudellisen päämäärän saavuttaminen oli Helsingin 

kauppakorkeakoulun julkaisussa liitetty prosessien tehostumisen aiheuttamaan vaikutukseen. 

Molemmissa julkaisuissa taloushallinnon sähköistämiseen johtaneet tekijät olivat siis samoja. 

Taloushallinnon sähköistämisen voidaan nähdä palvelevan näitä samoja päämääriä, kuin mihin 

tietotekniikalla myös yleisesti ottaen pyritään. Tehokkaampi ja nopeampi taloushallinto tuo 

mukanaan kustannussäästöjä ja palvelee myös asiakasta useimmiten tehokkaammin.  

 

Mitä tulee yritysten ja tilitoimistojen välisiin toimintoihin, sähköinen taloushallinto nopeuttaa 

näiden toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja tekee siitä reaaliaikaisempaa sekä virheettömämpää. 

Olipa kyseessä minkälainen yritys tahansa, antaa sähköisten menetelmien käyttö, mukaan lukien 

sähköinen taloushallinto, yrityksestä ajan hermolla olevan kuvan. Toisaalta sähköisen 

taloushallinnon käytön tärkeyden voidaan nähdä korostuvan juuri tilitoimistojen kohdalla. 

Toimintansa luonteen vuoksi voisi olettaa, että reaaliaikaisin tietotaito taloushallinnon 

kehityksestä löytyy juuri tilitoimistoilta, jotka voivat toimia suunnannäyttäjinä yrityksille. Siksi 

voidaankin nähdä, että on imagolle vahingollisempaa olla nimenomaan tilitoimisto, jolta puuttuu 

ymmärrys ja osaaminen sähköisen taloushallinnon saralta. 

 

3.3 Taloushallinnon sähköistäminen sekä sen tuomat edut ja haitat 
 

Kiistatta voidaan sanoa, että internet on muuttanut myös yritysten toiminnan luonnetta. Samalla 

myös taloushallinnon organisointi ja rooli on muuttunut yrityksissä ja erityisesti isoissa 

yrityksissä rekisteröintitehtävän sijaan taloushallinnon rooli on muuttunut analyyttisemmaksi 

(Granlund & Malmi 2004). Taloushallinnon sähköistäminen tuo mukanaan monia positiivisia 

vaikutuksia. Sähköistäminen on muun muassa parantanut informaation luotettavuutta, tehnyt 

taloushallinnosta ympäristöystävällisempää ja helpottanut yleisesti ottaen taloushallinnon 

rutiinitoimenpiteiden hoitamista automaation myötä. Toisaalta erityisesti käyttöönoton 

yhteydessä sähköiseen taloushallintoon siirtyminen voi aiheuttaa myös haittoja, kuten ennakoitua 

suurempia käyttöönottokustannuksia tai esimerkiksi muutosvastarintaa. Seuraavassa 

käsitelläänkin tarkemmin sähköistämiseen liittyviä etuja ja haittoja. 
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3.3.1 Edut 
 

Informaation laadun paraneminen 

 

Taloushallinnolta vaaditaan mahdollisimman virheetöntä informaatiota. Granlundin ja Malmin 

(2004) mukaan suomalaisen taloushallinnon kunnia-asiana on aina ollut täsmällisyys, jota tulee 

tänäkin päivänä vaalia siitä huolimatta, että samaan aikaan vaaditaan nopeampaa ja 

kustannustehokkaampaa toimintaa. Sähköistäminen auttaakin sekä virheiden vähentämisessä, että 

informaation laadun parantamisessa ja auttaa saavuttamaan kaksi periaatteessa ristiriitaista 

tavoitetta samanaikaisesti. 

 

Ympäristöystävällisyys 

 

Taloushallinnon sähköistämistä voidaan tarkastella myös ekologisesta näkökulmasta. 

Sähköistäminen vaikuttaa CO2-päästöjen määrään monella eri tavalla. Liikkumisen tarve 

paikasta toiseen vähenee, kun asiat voidaan hoitaa paikan päältä ja tiedon ja dokumenttien vaihto 

tapahtuu kätevästi sähköisesti lähes mistä vain. Paperin kulutus vähenee ja samalla myös tarve 

paperin kuljetukselle vähenee. Sähköä ja lämpöä säästyy, kun tulostimia ei esimerkiksi tarvita 

enää samassa mittakaavassa. (Lahti & Salminen 2008) 

 

Helppous ja ydintoimintaan keskittyminen 

 

Sähköistäminen helpottaa yrittäjän arkea ja taloushallinnon rutiinitoimien hoitamista, kun 

paperisia tositteita ei tarvitse kuljettaa paikasta toiseen, vaan ne voidaan skannata ja lähettää 

etänä kirjanpitäjälle periaatteessa mistä vain. Tämä säästää rutkasti esimerkiksi pienyrittäjän 

aikaa. Isommissa yrityksissä työn organisointi helpottuu ja tietotekniikan mahdollisuudet 

koetaankin merkittävimmiksi liiketoiminnan kehittämisen kannalta juuri isoissa yrityksissä 

(Andersson 2006). Isoissa yrityksissä, joissa asiakkaita, toimittajia sekä erilaisia 

toimintoyksikköjä on paljon, myös tietotekniikan tuomista mahdollisuuksista saadaan eniten irti. 

Helppous antaa myös mahdollisuuden ydintoimintaan keskittymiselle, kun taloushallinnon 

standarditoiminnot on automatisoitu mahdollisimman pitkälle ja aikaa vapautuu tärkeämpiin 

työtehtäviin. 
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3.3.2 Haitat 
 

Lahden ja Salmisen (2008) mukaan taloushallinnon sähköistämisen kiistattomia hyötyjä ovat sen 

aikaansaama tehokkuuden ja nopeuden lisääntyminen. Kun nämä muutetaan kustannussäästöiksi, 

löytyy näitä heidän mukaansa esimerkiksi työvoimatarpeen, arkistointitilan sekä postituksen 

kohdalla. Sähköistämisen haitat eivät siis suoranaisesti liity itse sähköistämisen aiheuttamiin 

ongelmiin vaan enemmän esimerkiksi toteutuksen vajavaisuuteen ja käyttöönoton aiheuttamiin 

alkuhankaluuksiin. 

 

Virheiden integroituminen 

 

Vaikka sähköinen taloushallinto pääasiassa parantaa informaation laatua ja luotettavuutta, niin 

virheiltä ei kuitenkaan voi poikkeuksetta välttyä ja toisinaan sähköistämisestä huolimatta mukaan 

voi mahtua inhimillisiä vahinkoja. Kun käytetään integroitua järjestelmäympäristöä, niin myös 

mahdolliset virheet integroituvat, jolloin niiden korjaus voi olla yllättävänkin työläs operaatio. 

(Lahti & Salminen 2008) Sähköistäminen ei siis vielä ainakaan nykytekniikalla anna 

mahdollisuutta luopua kokonaan tarkistuksista virheiden varalta.  

 

Investointi- ja käyttöönottokustannukset 

 

Vaikka investointi- ja käyttöönottokustannukset ovatkin vain periaatteessa alun tuomia 

väistämättömiä menoja, voivat kustannukset erityisesti pienelle yritykselle olla erittäin iso erä. 

Muutosvastarinta voi myös olla ongelma ja henkilökunta voi olla sopeutumishaluton uusien 

toimintatapojen suhteen. Granlund & Malmi (2004) toteavatkin, että taloushallinnon ohjelmiston 

hankintaa voitaisiinkin kutsua ”sosio-tekniseksi projektikokonaisuudeksi” ja onnistunut 

projektinhallinta vaatii ohjelmiston tulevan käyttäjäkunnan huolellisen sitouttamisen. 

Investointikustannukset valuvat hukkaan, jos uusia toimintatapoja ei implementoida tehokkaasti 

yritykseen ja henkilökuntaa ei avusteta huolellisesti käyttöönotossa. Sähköisten järjestelmien, 

kuten sähköisen taloushallinnon käyttöönotto ei sinällään olekaan itseisarvo, vaan se on 

integroitava yrityksen toimintaan ja sen käytöstä on tehtävä todellista. 
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Taloushallinnon erillisyys yrityksen prosesseista 

 

Granlund ja Malmi (2004) toteavat, että tietojärjestelmät voivat tietyissä tapauksissa rajoittaa 

yrityksen toimintaa, mikäli yrityksessä käytetty järjestelmä ei esimerkiksi tue yrityksen 

toimintaprosesseja tai nämä prosessit eivät ole siirrettävissä käytettävään järjestelmään halutulla 

tavalla. Ennen kuin yritys siirtyy taloushallinnon sähköistämiseen, olisikin hyvä laatia 

jonkinlainen suunnitelma ja taloushallinnon toiminnot kannattaa arvioida erikseen. Kaikkea ei 

myöskään kannata toteuttaa yhdellä kerralla. (Mäkinen 2002) 

 

Käytön alkukankeus 

 

Vaikka henkilöstö saataisiin sitoutettua uuden järjestelmän käyttöön, on uuden opettelu aina 

väistämättä aikaa vievää. Granlund & Malmi (2004) toteavatkin teoksessaan, että tehokkuutta 

tavoittelevat järjestelmähankkeet vievät (ainakin aluksi) hyvinkin paljon taloushallinnon 

henkilöstön aikaa. He kertovat nähneensä tapauksia, joissa controller tai talouspäällikkö joutuu 

järjestelmiä käyttöönottaessaan käyttämään pitkään jopa 50 % ajastaan uusien järjestelmien 

rakentamiseen ja kehittämiseen.  

 

3.4 Taloushallinnon sähköistäminen mikroyrityksessä 
 

Tilitoimistopalveluita käyttäville yrityksille prosessien digitalisoituminen merkitsee töiden 

uudelleen organisointia tilitoimiston kanssa, kun samoja sovelluksia käytetään joustavasti 

yhdessä (Lahti & Salminen 2008). Internet on edistänyt ulkoistamisen ja sovellusvuokrauksen 

yleistymistä. Yritys voi esimerkiksi lähettää internetin välityksellä tapahtumansa tilitoimistolle, 

joka taas hoitaa taloushallinnon prosessit ja toimittaa yritykselle kuukausiraportit ja 

tilinpäätökset. (Granlund & Malmi 2004).  

 

Helsingin seudun kauppakamarin vuonna 2006 tekemä selvitys pk-yritysten tietotekniikan 

tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä osoittaa esimerkiksi sovellusvuokrauksen käytön 

lisääntyneen huomattavasti. Kun vuoden 2003 selvityksessä noin 12 prosenttia käytti 

sovellusvuokrausta, niin vuonna 2006 osuus oli jo 36 prosenttia. Suosituimpia vuokrausohjelmia 
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olivat taloushallintoon liittyvät yksittäiset ohjelmistot, joita vuokrasivat 29 prosenttia vastaajista. 

Selvityksestä kävi ilmi, että mitä suurempi yrityksen liikevaihto oli sitä todennäköisemmin se 

käyttää sovellusvuokrausta. Tästä poikkeuksena olivat kuitenkin taloushallinnon ohjelmistot, 

joita vuokrasivat useimmiten kaikkein pienimmät, alle 1,71 ME liikevaihdon yritykset. Tämän 

todettiin johtuvan siitä, että markkinoilla onkin paljon juuri pienille yrityksille suunnattuja 

taloushallinnon ohjelmistoja. (Andersson 2006) Kun tutkii erilaisia taloushallinnon ohjelmistoja 

ja applikaatioita huomaa, että monet niistä soveltuvat erinomaisesti juuri mikro- ja pienyritysten 

käyttöön. Tästä voidaan pitää esimerkkinä uusimpia innovaatioita mobiilisovellusten saralta. 

Mikroyrityksen pienehköön liiketoimintaan sopivat hyvin nopeat puhelinkäyttöiset sovellukset, 

kun liiketoiminta on vielä suhteellisen pientä. 

 

Tietotekniikan kehittymisen myötä lisenssimaksuista tullaan yhä enemmän 

sovellusvuokraukseen, jossa hinnan määrää tapahtumien määrä. (Granlund & Malmi 2004) Myös 

Mäkisen (2002) näkemys on, että mappihyllyt jäävät historiaan ja arkistotilat voidaan ottaa 

järkevämmin käyttöön. Heidän mukaansa taloushallinto tullaan hoitamaan palvelinkeskuksissa, 

eikä kirjanpitäjän näin ollen tarvitse huolehtia esimerkiksi ohjelmistoversioiden ylläpitämisestä. 

Tämän se sijaan hoitavat tietotekniikan ammattilaiset, jotka huolehtivat hakkeroinnin- ja 

viruksentorjunnasta. 

 

Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisussa oli hyvin havainnollisesti kuvattu tietotekniikan 

tuomat aika- ja kustannussäästöt mikroyrityksen laskun vastaanotosta ja laskun eteenpäin 

lähettämisestä kirjanpitäjälle. Tutkimuksessa verrattiin laskun vastaanottamista sekä paperisessa 

muodossa että sähköisessä muodossa. Case-yritys oli vähän aikaa sitten ottanut käyttöönsä 

sähköisen laskutusjärjestelmän, mikä antoi erinomaisen tilaisuuden verrata näitä kahta eri 

prosessia toisiinsa.  

 

Laskujen vastaanottamisessa suurin osa prosessista on automatisoitavissa. Tutkimuksessa selvisi, 

että kattavimmat säästöt ovat lähtöisin siitä, että lasku saapuu suoraan sähköiseen järjestelmään. 

Näin vältytään kokonaan kirjekuoren avaamiselta ja laskun manuaaliselta tietojen kirjaamiselta. 

Alla oleva kuva havainnollistaa tapahtumaa. Siinä nähdään, kuinka paljon aikaa ja kustannuksia 

säästyy kun siirrytään manuaalisesta prosessista kohti täysautomatisoitua laskun vastaanottoa. 
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Kuva 4. Laskun vastaanottoprosessi manuaalisesti, puoliautomatisoidusti sekä täysautomatisoidusti 

sekä niihin kuluva aika ja kustannukset, mukaillen Penttinen (2008, s 15) 

 

 

Tutkimuksessa todettiin, että laskujen lähettämiseen liittyvät säästöt eivät ole yhtä huomattavia ja 

säästöt muodostuvat siitä, että manuaalinen laskun lähettäminen jää kokonaan pois prosessista. 

Tätä havainnollistaa myyntilaskun lähettämistä koskeva kuva seuraavalla sivulla. 
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Kuva 5. Laskun lähetysprosessi manuaalisesti, puoliautomatisoidusti sekä täysautomatisoidusti sekä 

niihin kuluva aika ja kustannukset, mukaillen Penttinen (2008, s 16) 

 

 

Tutkimuksessa arvioitiin, että laskutusjärjestelmän sähköistämisen tuoma säästö ajankäytössä on 

noin yhden työviikon tasoa per vuosi. Myös Mäkinen (2002) toteaa, että koska laskun 

vastaanottajan säästöt ovat suuremmat kuin sen lähettäjän, jokainen sähköistä taloushallintoa 

toteuttava toivoisi saavansa vain standardimuotoisia verkkolaskuja. Vaikka paperilaskut voidaan 

toki skannata sähköiseen muotoon, ei digitaalista kuvaa voi käsitellä sellaisenaan vaan sen 

sisältämä data on tallennettava erikseen (puoliautomatisoitu prosessi).  

 

Vaikka taloushallinnon sähköistämisen tuomat edut ajankäytössä ja kustannuksissa ovat selkeitä, 

ei ketään voi pakottaa sähköisen taloushallinnon käyttöönottoon, minkä vuoksi paperilaskuja 
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tulee varmasti olemaan vielä vuosia (Mäkinen 2002). Ihmiset saattavat olla muutosvastarintaisia 

jo periaatteen vuoksi. Markkinoilla on kuitenkin tarjolla monia eri vaihtoehtoja erityisesti osto- ja 

myyntilaskujen hallintaan, jotka ovat hinnoiltaan hyvinkin edullisia ja helppokäyttöisiä. Suurin 

ongelma lähtökohtaisesti onkin todennäköisesti uuden opettelun vaivalloisuus sekä vanhoihin 

tuttuihin kaavoihin kangistuminen. 
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4. TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN MIKROYRITYKSESSÄ 
 

Empiirisen osuuden ensimmäisessä osiossa esitellään lyhyesti kohdeyritys sekä sen käyttämä 

tilitoimisto. Tämän jälkeen käydään läpi, millaista työskentely mikroyritysten kanssa on yleisesti 

ottaen, minkä jälkeen paneudutaan nimenomaan kohdeyrityksen ja tilitoimiston väliseen 

yhteistyöhön. Lopuksi saatua informaatiota analysoidaan ja sen perusteella pohditaan 

kohdeyrityksen ja tilitoimiston välisten prosessien toimivuuden nykytilaa sekä niitä keinoja, joilla 

sitä voitaisiin parantaa. 

 

4.2 Yritysesittely 
 

4.2.1 Kaarle & Kumppanit 
 

Kaarle & Kumppanit Oy on 1.1.2012 perustettu yhden miehen yritys. Yritys toimii laajalti 

markkinoinnin, viestinnän, liiketoiminnan konsultaation ja sisällöntuotannon alalla. Yrityksen 

vuosiliikevaihto on vaihdellut 100–200 tuhannen euron välillä. Yritys työllistää tällä hetkellä 

ainoastaan yrityksen perustajan ja palvelee vuositasolla noin 20-40 asiakasta. 

 

4.2.2 MTC-tilit 
 

Motion & Time Company Oy on perustettu kesäkuussa 2009 ja sen päätoiminta on elokuva-

alalla. MTC Tilit perustettiin firman kylkeen aputoiminimen alle virallisesti 01.08.2012. 

Asiakkaita MTC Tileillä on tällä hetkellä noin 50, joille tuotetuista palveluista osa on 

neljännesvuosittain ja osa kerran vuodessa tehtäviä kirjanpitoja ja tilinpäätöksiä. Suurin osa 

asiakasyrityksistä on yhden hengen yrityksiä ja suurimmat työllistävät noin 30 henkeä yrittäjien 

lisäksi. Mukana on toiminimiä, avoimia yhtiöitä, yhdistyksiä, urheiluseuroja, asunto-

osakeyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä. 

 

4.3 Työskentely mikroyritysten kanssa 
 

Osiossa käydään ensin läpi, millaista työskentely mikroyritysten kanssa on yleisellä tasolla: mitä 
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mikroyritykset pääasiallisesti ulkoistavat, millaiset ongelmatilanteet ovat tyypillisiä ja onko 

sähköistämisellä saatu parannettua yhteistyötä. Koska kohdeyritys on itse ollut aloitteellinen 

sähköisten menetelmien käyttöönotossa ja ilmeisesti myös yksi harvoista, joka niitä aktiivisesti 

käyttää, paneudutaan sähköistämiseen enemmän vasta kohdeyrityksen ja tilitoimiston väliseen 

yhteistyöhön liittyvässä osiossa. 

 

 

Mikroyritysten ulkoistamat toiminnot ja niihin liittyvät toimet 

 

Mikroyritykset ulkoistavat tilitoimistolle pääasiassa kirjanpidon, palkanlaskennan ja niihin 

liittyvät veroilmoitukset. Myyntilaskujen kirjoituksen ja ostolaskujen maksatuksen yritykset 

tekevät poikkeuksetta itse.  

 

Tilitoimisto kertoo sen työtapojen poikkeavan monesta muusta tilitoimistosta. Se esimerkiksi 

katsoo asiakkaidensa perään hieman enemmän, kuin mitä normaali arvonlisäveron- ja 

palkanlaskenta ehkä edellyttäisi. Niiden osalta, jotka maksavat palkkoja tilitoimisto pyrkii 

seuraamaan, että lakisääteiset työnantajamaksut ovat a) hoidettu ja b) oikealla tasolla. Kaikkien 

kohdalla tilitoimisto katsoo, että aineisto on koko ajan “verotarkastusvalmis” eli mahdolliset 

omituisuudet kirjoitetaan auki jo niiden tullessa vastaan. Tämän se tekee sen vuoksi, että eri 

toimialoilla eri asiat ovat normaalia hankintaa. Esimerkiksi tuottaja tarvitsee laajan valikoiman 

kanava-paketteja, kampaaja ei. Selvitys sitä, miten nämä liittyvät liiketoimintaan löytyy mapista 

automaattisesti. Näin ei tarvitse jälkeenpäin pohtia, mistä oli kyse.  

 

Lisäksi tilitoimisto pyrkii tarkkailemaan asiakkaiden ennakkoverojen riittävyyttä. Tämä on tärkeä 

asia erityisesti toiminimillä, joiden osalta yrityksen toimintaa verotetaan henkilökohtaisesti.  

Esimerkiksi kymmenentuhannen euron jälkiveroista on hyvä tietää vuotta ennen, ei vasta kolmea 

kuukautta ennen eräpäivää. Näin niitä voi alkaa maksamaan jo etukäteen. Samalla tavalla 

tilitoimisto silmäilee syksyisin palkansaajien verokorttien riittävyyttä, ettei varsinkaan yhden 

tulorajan korteilla tule ankeaa joulua, kun veroprosentti muuttuukin korkeammaksi marras-

joulukuussa.  
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Yhteistyöhön liittyvät ongelmatilanteet 

 

Suurin ongelma tilitoimiston kannalta on, ettei se saa aineistoa joko ollenkaan ilman 

muistuttamista tai sitten ainestoa vähitellen pienissä erissä. 

 

Tilitoimisto kertoo toimintatapansa olevan sen verran tiukka, että se on eliminoinut melko pitkälti 

muut mahdolliset ongelmat. Se ei esimerkiksi anna asiakkaan itsensä tehdä ilmoituksia, lukuun 

ottamatta paria sellaista asiakasta, jotka hoitavat itse koko palkkahallintonsa. Näiden asiakkaiden 

kohdalla vastuu asioista on selkeästi heillä, joten tilitoimisto vain katselee päällisin puolin, että 

kaikki näyttää olevan kunnossa. Vastuunjakaminen ja vastuiden selväksi tekeminen on siis 

erittäin olennaista ongelmien välttämiseksi. 

 

Joskus tilitoimiston eteen tulee tilanteita, joissa toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä, 

mutta käytetään samoja termejä. Silloin joudutaan vääntämään rautalangasta puolin ja toisin. 

Asiat kuitenkin selviävät usein kun ottaa puhelimen käteen ja puhuu asian läpi viestien sijaan. 

Huolellinen ja perinpohjainen kommunikointi onkin tärkeää silloin kun on kyse työstä, jossa 

täsmällisyys ja johdonmukaisuus ovat edellytyksiä.  

 

Luottamuspula syntyy myös silloin, jos asiakas vaatii kirjanpitäjää toimimaan eri tavoin tai 

vetoaa esimerkiksi jonkun toisen kirjanpitäjän toimintatapoihin. Tällaisissa tilanteissa ei 

asiakkuutta kannata enää jatkaa. Luottamus puolin ja toisin on erittäin tärkeä asia hyvän 

yhteistyön varmistamiseksi. Silloin asiakkaat uskaltavat kysyä asioita jo etukäteen ja esimerkiksi 

verosuunnittelua pystytään tekemään paljon paremmin. Ongelmallista on myös, jos yrittäjä 

koittaa olla ovela ja harhauttaa verottajaa eikä suostu ottamaan vastaan neuvoja. Tällaisia 

yrityksiä on tilitoimiston mukaan todella vaikea palvella, sillä hyvin usein kirjanpidosta näkee 

kohdat, joissa yritetään mennä harmaalla alueella. 

 

Tilitoimisto sanookin yhteistyön sujuvuuden olevan yleisesti ottaen persoonakysymys. Jos 

yrittäjä ja kirjanpitäjä eivät tule toimeen keskenään tai he eivät puhu samaa kieltä, tulee 

kommunikoinnista todella vaikeaa eikä yritys tule koskaan saamaan kunnollista tai ainakaan 

haluamansa kaltaista palvelua.  
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Sähköisten menetelmien käyttö ongelmatilanteiden ratkaisemisessa 

 

Melko harvalla mikroyrityksellä on tilitoimiston mukaan käytössään mitään sähköisiä 

menetelmiä, jollei oteta huomioon katso-tunnisteita. Nämä tilitoimisto vaatii kaikilta asiakkailta, 

jotta verottajan ilmoitukset voidaan tehdä sähköisesti. Jos ilmoitukset tehtäisiin paperilla, 

ilmoitusajat aikaistuisivat yli viikolla. Joidenkin vuosiasiakkaiden veroilmoitus tehdään vielä 

paperilla. Etasku on tilitoimiston mukaan auttanut paljon siihen, että kuitit eivät enää katoile ja ne 

tulevat myös oikeampaan aikaan kirjanpitoon. Ohjelmistoista ja applikaatioista ei kuitenkaan ole 

apua, jollei niitä a) käytetä tai b) osata käyttää oikein. Tilitoimisto suositteleekin suurimmalle 

osalle asiakkaita paperin toimittamista postissa. Näin yksi paniikkimomentti jää pois aineiston 

keräämisestä ja toimittamisesta.  

 

4.4 Kohdeyrityksen ja tilitoimiston välinen yhteistyö 
 

Kohdeyrityksen tilitoimistolle ulkoistamat toiminnot ja niiden väliset prosessit 

 

Kohdeyritys on ulkoistanut tilitoimiston hoidettavaksi kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä niihin 

liittyvät kausi- ja vuosi-ilmoitukset. Kohdeyrityksen mukaan kaikista merkittävin syy 

ulkoistamiselle on omaan ydintoimintaan keskittyminen. Kohdeyritys hoitaa laskutuksen 

Zervantilla, vastaanottaa sähköiset ostolaskut Apixilla ja kuvaa kuitit Etaskulla. Ensimmäiseen 

kahteen kohdeyritys on antanut tilitoimistolle tunnukset, jotta tilitoimisto saa itse haettua 

aineistot, kun on sen aika. Etaskuun tilitoimistolla on kirjanpitäjätunnukset eli se saa hallinnoitua 

kaikkia sitä käyttäviä asiakkaita samoilla tunnuksilla. Tilitoimisto käy Etaskussa myös 

katsomassa, että kuitit ovat oikealla kuulla, minkä jälkeen se tiliöi ne ja tulostaa kirjanpitoon 

yhteenvedon. Tämän jälkeen tilitoimisto laittaa kohdeyritykselle tiedon siitä, että se tarvitsee 

myös pdf-muotoiset laskut ja tiliotteet. Ne saatuaan tilitoimisto tekee kirjanpidon, laskee nostojen 

perusteella kyseisen kuun palkat, tekee kausi-ilmoitukset, lähettää palkkalaskelman, kuukauden 

tuloksen ja taseen sekä maksettavan kausiveron maksulapun kohdeyritykselle. Jos aineistosta on 

puuttunut jotain tai tilitoimistolla on jotain kysyttävää tai huomautettavaa, se laittaa 

kohdeyritykselle viestiä asiasta. Kohdeyritykseltä tulee välillä myös tekstiviesteillä tai 
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sähköpostitse kysymyksiä, joihin pohditaan yhdessä vastauksia. 

 

 

Kuva 6. Kohdeyrityksen ja tilitoimiston välisten tositteiden ja asiakirjojen kulku 

 

 

Sähköiset ja paperia käyttävät prosessit	 

 

Kohdeyritys on on pyrkinyt siihen, että kaikki siltä tilitoimistolle lähtevät tositteet olisivat 

sähköisessä muodossa. Sellaiset laskut, jotka saadaan suoraan paperisena, on kuitenkin aina ensin 

skannattava Etaskulla, minkä jälkeen tosite lähetetään eteenpäin yhteiseen järjestelmään. Lisäksi 

Tilitoimisto kertoo tulostavansa kaiken muun paitsi Etaskun tositteet. Tämä johtuu pitkälti siitä, 

että tilitoimiston käyttämä ohjelma ei keskustele Zervantin eikä Apixin kanssa mutta sähköisiä 

taloushallinnon ohjelmia kuten Netvisor tai Procountor, joita tilitoimisto käyttää isompien 

asiakkaiden kanssa, ei ole järkevää ottaa käyttöön pienillä firmoilla. Kuukausimaksut ovat noin 

75 euron tienoilla eikä kyseisten ohjelmien käytöstä ole tilitoimiston mielestä pääsääntöisesti 

mitään hyötyä mikroyrityksille. Sen sijaan verottajalle ja Kelaan ilmoitukset lähtevät 

tilitoimistolta 95 prosenttisesti sähköisesti. 
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Käytössä olevat ohjelmistot ja applikaatiot ja syyt käyttöönotolle 

 

Zervant ja Apix ovat olleet käytössä alusta alkaen ja Etasku noin vuoden. Myyntilaskuja varten 

käytössä on Zervant-palvelu, ostolaskuja varten Apix-palvelu ja kuitteja ja muita paperisena 

tulevia tositteita varten käytössä on Etasku, jolla laskut skannataan ja josta ne lähtevät eteenpäin 

Etaskun omaan järjestelmään. Kohdeyritys on itse ollut aloitteellinen sähköisten palveluiden 

käyttöönotossa ja tilitoimisto sanookin, että harvemmalla mikroyrityksellä edes on käytössään 

tämän kaltaisia menetelmiä. Kohdeyritys mainitsee käyttöönoton syiksi muun muassa 

paperittomuuden ja sitä kautta ekologisuuden, helppouden, pitkälle viedyn automatisoinnin ja 

virheiden minimoinnin jälkilaskujen välttämiseksi. Erityisesti kohdeyritys painotti juuri virheiden 

minimoinnin tärkeyttä. Kun toiminnot hoituvat pääasiallisesti sähköisesti, vähenee riski itse 

kirjaamisesta aiheutuviin virhelyönteihin. Tämä on erittäin tärkeää, sillä kirjanpidossa ja 

tilinpäätöksessä ilmenevä virhe voi aiheuttaa firman toimintaedellytyksiin vaikuttavia vahinkoja. 

 

Zervant - Zervantista tilitoimisto ja kohdeyritys näkevät kaikki avoimet sekä maksetut laskut. 

Lasku rakennetaan palvelussa, minkä jälkeen se lähetetään vastaanottajalle. Lasku saapuu pdf-

tiedostona joko vastaanottajan sähköpostiin tai jos kohdeyrityksellä on vastaanottajan 

verkkulaskutustiedot, niin ohjelma ehdottaa lähetystavaksi verkkolaskutusta. 

 

Apix - Ostolaskujen käsittely hoidetaan Apix-palvelun avulla. Aina uuden liikekumppanin 

kohdalla kohdeyritys lähettää myyjälle tiedoston, jossa se pyytää myyjää lähettämään laskut 

sähköisesti paperisten laskujen sijaan. Keneltäkään ei tätä voi tietenkään vaatia mutta kohdeyritys 

pyrkii näin minimoimaan paperiset laskut ja poistamaan skannaamiseen liittyvän vaiheen 

kokonaan. Jos lasku lähetetään paperisena, joutuu kohdeyritys ensin skannaamaan sen Etaskulla, 

josta se siirtyy Etaskun omaan järjestelmään.  

 

Etasku - Paperiset laskut käsitellään Etaskun avulla. Laskut skannataan sovelluksella, minkä 

jälkeen ohjelman kenttiin täytetään oleelliset tiedot, kuten hinta, ALV-kanta, selite ja maksutapa. 

Tämän jälkeen lasku tallennetaan ja se lähetetään automaattisesti kohdeyrityksen ja tilitoimiston 

käyttämään Etasku järjestelmään. 
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Kuva 7. Laskujen käsittely ja eteneminen kirjanpitoon kohdeyrityksessä 

 

 

 

Esiintyneet ongelmat kohdeyrityksen ja tilitoimiston välillä ja sähköisten menetelmien 

tuoma apu 

 

Kuten aiemmin todettiin, Etasku on tilitoimiston mukaan auttanut siinä, etteivät kuitit katoa 

samalla tavalla ja tulevat kirjanpitoon oikeammassa ajassa. Esiintyneet ongelmat eivät kuitenkaan 

lähtökohtaisesti liity prosessien tehottomuuteen tai siihen, että tekniikka olisi huonoa ja 

toimimatonta. Esimerkiksi alku oli jossain määrin konstikas mutta siihenkin liittyvät ongelmat 

johtuivat pääosin siitä, että molemmat vielä hakivat, millainen toinen osapuoli on ja miltä 

asiakassuhde vaikuttaa. Nykyisin tilitoimisto kokeekin kohdeyrityksen olevan yksi 

mielekkäimmistä asiakkaistaan. 
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Ohjelmistojen/applikaatioiden käytössä esiintyneet toimimattomuudet 

 

Ostolaskujen käsittely Apix-ohjelmalla on melko kömpelöä. Käyttöjärjestelmä on jäykkä ja 

laskua ei voi esimerkiksi laittaa ”holdiin” tai se katoaa kokonaan. Myös tilitoimisto sanoo, että 

Apixin arkisto ei ole toiminut, jolloin laskuja on kadonnut maksamisen jälkeen liian nopeasti. 

Lisäksi lasku tulee Apixiin ensin pdf-tiedostona, minkä jälkeen siitä pitää vielä erikseen kirjata 

tiedot ohjelmaan. Tästä tulee periaatteessa yksi turha välivaihe lisää. Ohjelma on muutenkin 

melko kehittymätön ja esimerkiksi sivujen asettelu ja graafinen puoli on erittäin kehnoa. Sekä 

tekninen että visuaalinen toteutus näin ollen ontuu. 

 

Kehittämistä kaipaavat prosessit ja ongelmatilanteet 

 

Kohdeyritys haluaisi löytää yhden yhteisen sovelluksen sekä myynti- että ostolaskujen 

käsittelyyn. Käsittelyä helpottaisi lisäksi, jos palvelussa olisi mahdollista maksaa laskut niin, ettei 

maksua tarvitsisi hoitaa erikseen verkkopankkiin kirjautumalla. Tämä voisi hoitua esimerkiksi 

niin, että ohjelma pyytäisi yrityksen pankkitiliin liittyvät välttämättömät tiedot, minkä jälkeen 

maksu lähtisi tiedot syöttämällä suoraan yrityksen pankkitililtä ilman verkkopankkiin 

kirjautumista. Mitä tulee yleisesti ottaen yhteistyön sujuvuuden lisäämiseen, katsoo tilitoimisto 

yhteistyön sujuvan sen verran hyvin, että ainoa parannusehdotus olisi tavata vähintään kerran 

vuodessa tilinpäätöksen aikoihin. Kohdeyrityksellä ei myöskään ollut pahaa sanaa sanottavanaan 

yhteistyöstä tilitoimiston kanssa vaan se on ollut erittäin tyytyväinen saamansa palveluun. 

 

Seuraavalla sivulla oleva kuva havainnollistaa, kuinka yhden järjestelmän poistaminen käytöstä 

sujuvoittaisi laskujen käsittelyä ja niiden etenemistä kirjanpitoon. Kuvassa oletetaan myös, että 

samassa järjestelmässä olisi mahdollista maksaa saapuvat ostolaskut, jolloin yrittäjän ei tarvitsisi 

kirjautua erikseen verkkopankkiin maksamaan laskuja. 
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Kuva 8. Laskujen käsittely ja eteneminen kirjanpitoon, kun käytöstä poistetaan yksi järjestelmä 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
	
 

Lähtökohtaisesti pienillä yrityksillä on tapana ulkoistaa taloushallintonsa tilitoimistolle. Tämä 

johtuu esimerkiksi resurssien puutteesta, kustannussäästöihin pyrkimisestä ja erityisesti siitä, että 

halutaan keskittyä omaan ydinosaamiseen. Kirjanpitoon ja raportointiin liittyvästä 

lainsäädännöstä aiheutuu myös ammattitaidollisia vaatimuksia, minkä takia taloushallinnon 

toimet voi olla turvallisempaa ulkoistaa ammattilaiselle. Internetin aikakaudella myös 

tilitoimiston ja yrityksen prosesseja on pyritty tehostamaan sähköisillä menetelmillä. Tämä 

helpottaa sekä yrittäjän että tilitoimiston arkea. Kun taloushallinnon toiminnot ovat 

mahdollisimman pitkälle automatisoitu, voi yrittäjä keskittyä pelkästään ydinosaamiseensa ja 

tilitoimisto taas saa mahdollisimman reaaliaikaista ja luotettavaa informaatiota. Sähköisen 

taloushallinnon käyttäminen tilitoimiston ja yritysten välisessä yhteistyössä yleistyykin koko ajan 

ja tarjolla on monia kokonaisvaltaisia ohjelmistoja erityisesti isompien yritysten käyttöön. Myös 

pienemmille yrityksille suunnattuja sovelluksia löytyy markkinoilta paljon ja pien- ja 

mikroyritykset ovatkin olleet aktiivisimpia taloushallinnon ohjelmistojen sovellusvuokrauksen 

käyttäjiä (Andersson 2006). Kiistatta sähköiset menetelmät nopeuttavat ja edistävät myös 

pienyritysten ja tilitoimistojen välistä yhteistyötä, kuten Penttisen (2008) laatima sähköiseen 

laskutukseen liittyvä selvitys osoittaa. Tätä havainnollisti erityisesti kuvio sivulla 22, josta 

nähdään, kuinka sähköisten menetelmien käyttöönotto tehostaa laskun etenemistä yritykseltä 

kirjanpitoon. Lisäksi sähköistäminen tekee informaatiosta luotettavampaa sekä oikea-

aikaisempaa. Sähköistäminen säästää myös paperia, toimistotilaa ja yrittäjän aikaa, kun tositteita 

voidaan käsitellä missä ja milloin vain eikä yrittäjän esimerkiksi tarvitse erikseen toimittaa 

paperista aineistoa kirjanpitäjälle. 

 

Taloushallinnon ulkoistamisessa ja siihen liittyvässä sähköistämisessä on toki myös omat 

ongelmansa. Hankittu taloushallinnon järjestelmä ei välttämättä sovi yhteen yrityksen 

liiketoimintaprosessien kanssa tai järjestelmää ei hyödynnetä kunnolla, jolloin investoinnit 

valuvat hukkaan. Ulkoistamiseen liittyen ongelmia voivat isommissa yrityksissä olla 

muutosvastarinta tai kahden eri yrityksen kulttuurien yhteentörmäys. Ulkoistava yritys voi myös 

vieraantua taloudellisesta tilanteestaan, kun se ei joudu jatkuvasti olemaan tekemisessä 

yrityksensä taloudellisten lukujen kanssa. Sähköistäminen voi siten lisätä vieraantumista. Kun 
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lasku tulee automaattisesti järjestelmään ja lähtee automaattisesti eteenpäin kirjanpitäjälle, voi 

kokonaiskuva omasta taloudellisesta tilanteesta hämärtyä. Jos yrittäjä ei sen lisäksi ole 

kiinnostunut juurikaan perehtymään esimerkiksi kirjanpitäjältä tuleviin raportteihin, voi oma 

taloudellinen tilanne ja kokonaiskuva jäädä hyvinkin hämäräksi. 

 

Kohdeyrityksen ja tilitoimiston käyttämät sähköiset menetelmät ovat ainakin tilitoimiston 

asiakkaita tarkastellessa enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Kuten tilitoimisto mainitsi, 

suurimmalla osalla sen asiakkaista ei ole käytössään mitään sähköisiä menetelmiä, vaan asiat 

hoidetaan pääosin paperisesti. Tämä kertoo sekä siitä, että sähköiset taloushallinnon menetelmät 

ovat vielä hyvin uusi asia sekä siitä, että yritykset voivat olla hyvin pinttyneitä vanhoihin 

tapoihin, eivätkä jaksa perehtyä taloushallintoon liittyvään kehitykseen. Kohdeyritys on siis siinä 

mielessä edistyksellinen, että se on päättänyt alusta asti sähköistää taloushallintonsa ja on itse 

ollut aktiivinen erilaisten ohjelmistojen ja applikaatioiden käyttöönotossa. 

 

Kohdeyrityksellä ja tilitoimistolla on toisaalta tällä hetkellä käytössä kolme eri taloushallinnon 

sähköistä palvelua: Zervant, Apix sekä Etasku. Kaikkiin vaaditaan erilliset tunnukset ja 

periaatteessa ostolaskut menevät tällä hetkellä kahteen eri paikkaan. Paperisena tulevat ostolaskut 

joudutaan ensin skannaamaan Etaskulla, minkä jälkeen ne menevät Etaskun järjestelmään. 

Lisäksi ostolaskuja tulee pdf-tiedostona myös Apixiin. Eräs tapa kehittää tilitoimiston ja 

kohdeyrityksen välisiä prosesseja olisikin hankkia yksi ohjelma sekä osto-, myynti- että 

paperilaskujen käsittelyyn. Lisäksi olisi hyvä, jos ostolaskut olisi vielä mahdollista maksaa 

samassa palvelussa. Näin säästyttäisiin siltä, että joka kerta joudutaan kirjautumaan erikseen eri 

palveluun riippuen siitä, mitä laskuja halutaan käsitellä sekä siltä, että laskuja maksettaessa 

joudutaan aina erikseen kirjautumaan myös verkkopankkiin. Markkinoilla on löydettävissä 

tällaisia palveluja, mutta usein ne ovat mikroyrityksen käyttöön turhan isoja ja kalliita. Erityisesti 

laskujen maksattaminen samassa palvelussa, jossa onnistuu myös laskujen hallinta, on suunnattu 

hieman isommille yrityksille. Eräs prosessia virtaviivaistava ratkaisu olisikin, että edes osto- ja 

myyntilaskut olisivat samassa paikassa. Näin säästyttäisiin ainakin yhdeltä ylimääräiseltä 

sovellukselta. Samalla päästäisiin eroon Apixin kehnosta grafiikasta ja teknisistä 

käyttöominaisuuksista. Paperilaskut tuottavat aina lisävaivaa laskujen käsittelyyn ja ainut mitä 

yritys voi tehdä, on kehottaa asiakkaitaan lähettämään laskut sähköisenä. Paperilaskut joudutaan 
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jatkossakin skannaamaan Etaskulla, sillä se on niin kätevä kuittien hallinnoimisessa, että 

todennäköisesti siitä luopuminen vain heikentäisi toiminnan sujuvuutta. Näin jäljelle jäisi kaksi 

eri taloushallinnon palvelua: osto- ja myyntilaskujen yhteiseen käsittelyyn hankittu palvelu sekä 

erityisesti kuittien käsittelyä helpottava Etasku. 

 

Eräs vaihtoehto olisi myös laskutuksen ulkoistaminen tilitoimistolle, jolloin taloushallinnon 

rajapintaa saataisiin siirrettyä vielä pidemmälle kohti tilitoimistoa. Kohdeyrityksen tilitoimisto 

kuitenkin totesi, että sen toimintapa on, että asiakkaat hoitavat itse myyntilaskujen luomisen ja 

ostolaskujen maksattamisen. Kun yritys maksaa laskut itse, säilyy vastuu esimerkiksi 

maksuviivästyksistä yrittäjällä. Lisäksi ostolaskuihin ja myyntilaskuihin liittyvät kustannukset ja 

yrittäjän veloittamat summat voivat olla projektikohtaisia ja muutoinkin yrittäjän itse 

arvioitavissa ja tilannekohtaisia. Jos tilitoimisto hoitaisi laskutuksen, joutuisi se jatkuvasti 

kyselemään yrittäjältä, kuinka paljon asiakkailta kuuluu veloittaa tai pohtimaan, onko 

ostolaskussa oleva summa oikea. Näin on helpompaa, että yritykset hoitavat itse laskutuksensa. 

 

Vastaukset tutkimuksen pääongelmaan ja osaongelmiin muodostuvat seuraavasti kerätyn 

aineiston perusteella: 

 

Pääongelma: 

 

Miten tilitoimiston ja mikroyrityksen välisiä prosesseja voidaan parantaa sähköisin 

menetelmin? 

 

Sähköisin menetelmin voidaan vähentää paperin käyttöä, saada luotettavampaa informaatiota ja 

toimittaa tositteet ja aineisto oikeampaan aikaan kirjanpitäjälle. Lisäksi sähköistämisen avulla 

voidaan eliminoida turhia vaiheita esimerkiksi laskun etenemisprosessista yrittäjältä kirjanpitoon. 

Optimaalisinta olisi, kun yritys ja tilitoimisto käyttäisivät toistensa kanssa integroitavissa olevia 

sovelluksia. Näin automaatio saataisiin valjastettua parhaiten käyttöön. Erityisesti paperiset 

laskut tulevat kuitenkin olemaan vielä pitkään täysautomatisoinnin hidasteena, sillä ketään ei voi 

pakottaa sähköisten järjestelmien käyttöönottoon. 
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Osaongelmat: 

 

Millaisia välivaiheita voidaan poistaa sähköistämisen avulla? 

 

Kohdeyritys voisi yhdistää ainakin osto- ja myyntilaskujen käsittelyn yhteen sovellukseen niin, 

että päästäisiin eroon ainakin yhdestä turhasta sovelluksesta. Parasta olisi, jos laskujen ja kuittien 

hallintaan sekä laskujen maksamiseen voitaisiin käyttää yhtä ainutta sovellusta. Tämä voi 

kuitenkin tuottaa erityisesti kuittien kannalta ongelmia, sillä sellaiset ohjelmat, jotka toimisivat 

yhteen esimerkiksi Etaskun kanssa, ovat mikroyritykselle varsin kalliita ja turhan laajoja. 

Yhdistämällä kuitenkin edes osto- ja myyntilaskut, säästyttäisiin erityisesti Apixin kehnolta 

käyttöjärjestelmältä ja mahdollisesti saataisiin käyttöön sellainen järjestelmä, johon laskut 

saapuvat jossakin muussa kuin pdf-muodossa. 

 

Miten jo olemassa olevien järjestelmien käyttöä voitaisiin virtaviivaistaa? 

 

Ihanteellisinta olisi, jos kohdeyritykselle löytyisi kokonaisvaltainen verkkolaskutuspalvelu, joka 

kattaisi edellämainitut ominaisuudet. Lisäksi prosessia virtaviivaistaisi se, että tämä palvelu 

toimisi yhteen kirjanpitäjän käyttämän ohjelman (Netvisor tai Procountor) kanssa. Olisi hyvä 

löytää myös palvelu joka olisi vielä tämän lisäksi yhteentoimiva esimerkiksi Etaskun kanssa niin, 

että Etaskun kuitit menisivät suoraan samaan järjestelmään, kuin missä osto- ja myyntilaskutkin 

sijaitsevat.  

 

Kuinka tilitoimiston ja yrityksen välillä ilmeneviä tehottomuuksia voidaan vähentää 

sähköistämisen avulla 

 

Sähköistämisen avulla on onnistuttu esimerkiksi vähentämään kuittien katoamista. Lisäksi 

yhteistyö toimisi todennäköisesti tehokkaammin, jos kohdeyrityksellä ja tilitoimistolla olisi 

käytössään sellaiset järjestelmät, jotka toimisivat yhteen. Näin myös kirjanpidosta tulisi 

automatisoidumpaa.  

 

Kuten tilitoimistokin kuitenkin totesi, ohjelmistoista ja applikaatioista ei ole apua, jollei niitä 
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käytetä tai osata käyttää oikein. Sähköisten menetelmien käyttö ja hankinta ei siis voi olla 

itseisarvo, vaan niitä on todella haluttava käyttää. Tästä syystä tilitoimisto suositteleekin 

suurimmalle osalle asiakkaista paperien toimittamista postissa.  

 

Suurimmat ongelmat liittyvätkin lopulta sellaisiin seikkoihin, jotka eivät ole ratkaistavissa 

sähköisin menetelmin. Ne liittyvät kommunikaatioon sekä ihmisten välisiin suhteisiin ja vaikka 

käytössä olisi uusin ja paras teknologia, ei sen käytöstä ole mitään apua, jos yhteistyö ei muilta 

osin toimi.  
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Liite:	Tilitoimistolle	lähetetyt	kysymykset	
 

1. Yleistä 

 

1. 1 Kerro yrityksestäsi yleisellä tasolla: milloin se on perustettu, millaisia palveluja se tarjoaa, 

kuinka paljon on asiakkaita, minkä kokoisia yrityksiä asiakkaina on yms? 

 

1.2 Millaisia prosesseja mikroyrityksen ja tilitoimistosi välillä on ja mitä toimintoja 

mikroyritykset pääsääntöisesti ulkoistavat?   

 

1.3 Millaisia ongelmatilanteita yleensä nimenomaan mikroyritysten kanssa on ilmennyt liittyen 

yrityksen ja tilitoimistosi välisiin prosesseihin? (Voit kertoa, millaisia ongelmia on liittynyt sekä 

sellaisiin prosesseihin, jotka hoidetaan paperisia versioita käyttäen sekä sellaisiin, jotka hoidetaan 

sähköisesti) 

 

1.4 Onko joitakin aiemmin ilmenneitä ongelmia, esimerkiksi paperiversioihin liittyvää 

tehottomuutta, kyetty ratkaisemaan erilaisten ohjelmistojen/applikaatioiden avulla? Millaista 

apua niistä on ollut? 

 

2. Tilitoimiston ja kohdeyrityksen väliset prosessit 

 

2.1 Minkä kaiken kohdeyritys on ulkoistanut tilitoimistosi hoidettavaksi? 

 

2.2 Mitä prosesseja tilitoimistosi ja kohdeyrityksen välillä tällä hetkellä on? 

 

2.3 Miten yhteistyö sinun kohdeyrityksen välillä on sujunut? Onko yhteistyössä ollut ongelmia, 

esimerkiksi onko toimeksiannon määrittelyssä ollut epäselvyyksiä tms?  

 

 2.4 Millä tavoin yhteistyön sujuvuutta ja kommunikaatiota voitaisiin mielestäsi parantaa? 

Seuraavassa enemmän koskien sähköisiä menetelmiä: 

 



46	
	

2.5 Mitkä kaikki prosessit hoidetaan paperittomasti (sähköisin menetelmin) ja mikä vaatii vielä 

paperiversioiden käyttöä? 

 

2.6 Mitä ohjelmistoja/applikaatioita teillä on yhteisesti käytössä näiden prosessien toteuttamiseksi 

ja mistä lähtien ne on otettu käyttöön?   

 

2.7 Mistä syystä ohjelmistot/applikaatiot on otettu käyttöön? 

 

2.8 Millaisia ongelmatilanteita ohjelmistojen/applikaatioiden käytössä on ilmennyt? Mitkä 

prosessit tuottavat eniten hankaluuksia ja miksi?  

 

 2.9 Onko tilitoimiston ja kohdeyrityksen välisiä tehottomuuksia saatu ratkaistua 

ohjelmistojen/applikaatioiden avulla? Jos ei, niin miksi ei ja jos on niin millä tavalla? 

 

2.10 Millaiset prosessit sinun mielestäsi kaipaavat parannusta ja miksi? 

 

 

 

 

 


