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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä lisäarvoa mikroyritykset saavat kokonais-

valtaisesta digitaalisesta taloushallinnon ohjelmasta. Työssä käsitellään syitä talous-

hallinnon kokonaisvaltaiselle digitalisoimiselle sekä sen sisältämiä mahdollisia haas-

teita asiakasyrityksille. Tutkimuksessa kartoitetaan, miten FinDirectionin asiakasyri-

tykset hoitavat tällä hetkellä taloushallinnon prosessejaan, mitkä prosessit on jo digi-

talisoitu ja minkälaisia asenteita ja odotuksia heillä on digitaalista taloushallintoa koh-

taan. Näiden avulla selvitetään, miten ohjelman tuottama lisäarvo vastaa asiakkaiden 

tarpeisiin ja löydetään potentiaalisimpien mikroyritysten ominaispiirteitä.  

Aineiston keräysmenetelmänä käytettiin kahdelle asiakasyritykselle sekä yrityksen 

omistajalle tehtyjä puolistrukturoituja haastatteluita, omistajan kanssa käytyjä keskus-

teluita ja valmiita aiheeseen liittyviä raportteja. Teoriassa käydään läpi taloushallin-

non prosesseja, ulkoistamista, digitalisointia ja automatisointia. Näiden lisäksi tut-

kielmassa käsitellään lisäarvoa ja haasteita, joita syntyy digitaalisesta taloushallinnon 

ohjelmasta.  

Oleellisimpina lisäarvoina ohjelman käyttöönotosta mikroyrityksille löydettiin johtami-

sen väline, työtehtävien uudelleenohjaus tuottavampaan työhön, työnteon jousta-

vuus, resurssien säästö ja tehokkuus sekä tietojen ja toimintojen kokoaminen sa-

maan paikkaan. Esiin nousseita haasteita olivat osaaminen, resurssit ja käyttöönoton 

vaiva, kustannukset, ohjelman räätälöitävyys ja yhteensopivuus liiketoimintaan sekä 

digitaalinen luottamus. Informaatioteknologiaa käyttämään tottuneet asiakkaat, jotka 

ovat kiinnostuneita ohjelmasta ja motivoituneita sen käyttöönottamiseen, tietävät mi-

ten hyödyntää reaaliaikaisia raportteja ja omaavat paljon myynti- ja ostolaskuja, ovat 

potentiaalisimpia asiakkaita ja hyötyvät eniten ohjelman tuomasta lisäarvosta. 
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The aim of this study is to find out what kind of added value micro-enterprises 

achieve from a comprehensive digital financial program. This study examines the 

reasons for comprehensive digitization and the challenges it might have for the cus-

tomers. This study surveys how the customers of FinDirection are managing their 

financial processes currently, which processes are already digitized, and what kind of 

attitudes and expectations they have towards digitized financial management. With 

these findings the paper examines how the added value generated by the program 

corresponds to the needs of customers and finds the characteristics of the most po-

tential micro-enterprises. 

Used data collection method was semi-structured interviews for two customers and 

the owner of FinDirection, conversations with the owner and earlier reports. The the-

ory deals with the financial management processes, outsourcing, digitalization, and 

automation. In addition to these the examination surveys the added value and chal-

lenges that arise from digital financial program for micro-enterprises. 

The most relevant added value for micro-enterprises when implementing the program 

are management tool, redirection of work assignments to productive work, flexibility, 

savings in resources, efficiency and the collection of information and functions in one 

place. Emerged challenges were knowledge and skills, resources and the effort of 

introduction, costs, customization and compatibility of the program, and digital trust. 

Customers, who are accustomed to using information technology, are interested and 

motivated to use the program, know how to take advantage of real-time reports and 

have a lot of sales and purchase invoices are potential customers, and will benefit 

the most from the added value that the program provides. 
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1 JOHDANTO 

Digitaaliset taloushallinnon palvelut yleistyvät jatkuvasti erikokoisilla yrityksillä, sillä 

ne säästävät runsaasti resursseja ja aikaa. Tehokkuuden lisäksi olennaista on niiden 

tuottama data, jonka avulla esimerkiksi nähdään yrityksen taloudellista kehitystä ta-

louden lukujen kautta. Mikroyrityksillä ei välttämättä ole yhtä usein käytössä digitaali-

sia taloushallinnon palveluita tai etenkään automatisoitua taloushallintoa verrattuna 

suurempiin yrityksiin, sillä ne eivät hyödynnä informaatioteknologiaa yhtä tehokkaasti 

kuin suuremmat yritykset. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että palveluiden olete-

taan olevan liian työläitä tai kalliita niistä saatuun hyötyyn nähden eikä sen tuottamis-

ta hyödyistä olla tietoisia. Monilla pitkään toiminnassa olleilla yrittäjillä vanhat tavat 

ovat hyvin juurtuneet ja muutosvastarintaa on paljon. Pienemmät yritykset eivät vielä 

ole yhtä kattavasti ymmärtäneet informaatioteknologian ja digitaalisen taloushallinnon 

tuomia etuja, kuten Suomen suurimmat yritykset, jotka ovat jo laajasti ottaneet käyt-

töön kokonaisvaltaisen digitaalisen taloushallinnon (Kokkonen 2015). Mikroyritykset 

ovat potentiaalinen kohderyhmä, sillä niitä on erittäin paljon. Jopa 93,4 prosenttia 

kaikista Suomen yrityksistä (Suomen Yrittäjät 2015) ja laajemmin katsottuna noin 95 

prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä on mikroyrityksiä (Korkman, Storbacka & Ha-

rald 2010). 

Sana digitaalinen viittaa lukuihin tai numeroihin, mutta tietojenkäsittelytieteen sanas-

tossa sillä tarkoitetaan tiedon esittämistä, siirtämistä ja varastoimista nollina ja ykkö-

sinä, jota voidaan lukea, kirjoittaa ja liikuttaa koneiden välityksellä (Deshmukh 2006, 

1). Tähän käytetään erilaisia ohjelmointikielillä luotuja sovelluksia ja ohjelmistoja, 

joissa tieto liikkuu tietoverkoissa (Lahti & Salminen 2014, 19). Sähköinen asiointi tar-

koittaa vain sähköpostin, internetin tai muun tietoverkon yli tapahtuvaa asiointia ja 

digitaalisessa muodossa olevan tiedon käsittelyä, eikä vaadi ohjelmointikielillä koo-

dattua ohjelmaa tai sovellusta (Lahti & Salminen 2014, 21).  

Digitaalisella aikakaudella keskiössä ovat muutokset informaatioteknologiassa (IT) ja 

tiedonkäsittelyssä, jotka ovat levinneet paljon laajemmalle ja suurempaan rooliin kuin 

aiemmat IT-vaikutukset (Dunleavy, Margetts, Bastow & Tinkler 2006). Informaatio-

teknologian voidaan määritellä käsittävän kaikenlaiset tietokonepohjaiset tietojärjes-

telmät sisältäen erilaisten laitteiden käyttösovellukset (Orlikowski & Gash 1992, 2). 

Tämä on tuonut uusia tiedon käsittelyn mahdollisuuksia, mikä tekee mahdolliseksi 
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siirtymisen täysin digitaalisiin toimintamalleihin, kuten esimerkiksi siirtymisen paperi-

pohjaisesta kirjanpidosta sähköiseen (Dunleavy et al. 2006), kun taloudelliset tapah-

tumat voidaan tallentaa, mitata, kirjata ja raportoida sähköisesti. Tällöin reaaliaikai-

sen kirjanpidon vaihtoehto nousee yhä enenevissä määrin vaihtoehdoksi. Liiketoimet, 

joiden tekemiseen meni ennen monia viikkoja, voidaan nyt hoitaa hetkessä. Digitaali-

nen aikakausi on mullistanut prosesseja ja muuttanut täysin perinteisen kirjanpidon. 

(Rezaee, Ford & Elam 2000)  

Digitalisaation muutoksissa keskiössä ovat IT:n tuottavuushyödyt ja niihin liittyvät or-

ganisaatiomuutokset, mitkä vaativat paljon perustavanlaatuisempaa syntyneiden 

mahdollisuuksien käyttöönottoa. Organisationaalinen muutos on tulossa yhä enene-

vässä määrin tavanomaiseksi, kun organisaatiot ovat alkaneet implementoida infor-

maatioteknologiaa organisaation kaikkeen toimintaan (Orlikowski & Gash 1992, 2). 

Tällöin yritysten tulee uusia tai tehdä muutoksia yrityskulttuuriinsa ja laittaa ihmiset 

etusijalle, sillä ilman työntekijöiden osaamista ja sitoutumista, IT:stä ja teknologiasta 

ei itsessään saada tavoiteltavaa hyötyä irti (Accenture 2016, 5). Sähköisiä kanavia ei 

tulisi nähdä vain täydentävinä tekijöinä tavanomaisiin hallinnollisiin ja liiketoiminta-

prosesseihin vaan ne tulisi nähdä aidosti ja kokonaan muuttuneiksi digitaalisiksi tai 

sähköisiksi prosesseiksi, liikkuen kohti tilannetta, missä kaikki toimiston prosessit ta-

pahtuvat verkossa. (Dunleavy et al. 2006) Liiketoimintaprosessien digitalisointi on 

ensisijainen mahdollisuus parantaa kilpailukykyä, edistää tehokkuutta ja nostaa tuot-

tavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä (Salmony & Harald 2010). Tämän vuoksi tutkiel-

massa keskitytään tutkimaan taloushallinnon digitalisoinnin tuomaa lisäarvoa. 

Case-yritys on FinDirection Oy (jatkossa FinDirection), joka tällä hetkellä kehittää 

kokonaisvaltaista digitaalisen taloushallinnon sovellusta kohdennettuna pienemmille 

yrityksille, jolla sen asiakkaina olevat mikroyritykset voisivat siirtää taloushallintonsa 

kokonaan sähköiseen, automatisoituun ja mobiiliin muotoon. Koska ohjelma on vielä 

kehitteillä, mutta FinDirectionilla on jo asiakkaita, joille se tällä hetkellä tarjoaa yksit-

täisiä taloushallinnon palveluita, on kyseessä potentiaalin tutkiminen ja pyrkimyksenä 

on selvittää asiakkaiden prosessien nykyinen tilanne ja potentiaaliset kehityssuunnat. 

Työssä keskitytään asiakastarpeisiin vastaamiseen ja siihen, mitä lisäarvoa asiak-

kaat saavat kyseisestä palvelusta. 
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1.1 Työn tavoitteet, tutkimusongelmat ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, miten FinDirectionin asiakasyritykset hoitavat 

tällä hetkellä talouden prosessejaan, mitkä taloushallinnon prosessit on jo digitalisoitu 

ja minkälaisia asenteita ja odotuksia heillä on digitaalista taloushallintoa kohtaan. 

Tavoitteena on löytää syitä taloushallinnon kokonaisvaltaiselle digitalisoimiselle mik-

royrityksissä ja sen tuottama lisäarvo sekä sisältämät haasteet yrityksen liiketoimin-

taan. Työ on rajattu mikroyrityksiin sekä taloushallinnon kokonaisvaltaiseen digita-

lisointiin ja automatisointiin yhtenäisellä ohjelmalla eikä vain sähköisten prosessien 

omaksumiseen yksittäisissä taloushallinnon toiminnoissa. Tämä johtuu siitä, että yri-

tyksen ohjelma on suunnattu nimenomaan pienille, alle 10 hengen yrityksille ja pyr-

kimyksenä on saada tehokkuushyötyä nimenomaan kattavan ohjelman implemen-

toinnista, jolloin kaikki toiminnot tehtäisiin tämän järjestelmän kautta.  

Tutkielmassa pyritään keskittymään ja vastaamaan teorian ja empirian avulla valittui-

hin tutkimuskysymyksiin. Tutkielman päätutkimuskysymys on vielä jaettu kolmeen 

alatutkimuskysymykseen, jotka kaikki on lueteltu alla: 

Päätutkimuskysymys: ”Millaista lisäarvoa mikroyritykset saavat kokonaisvaltaisesta 

digitaalisesta taloushallinnon ohjelmasta?” 

Alatutkimuskysymys 1: ”Mitä kokonaisvaltainen digitaalinen taloushallinnon ohjelma 

tarkoittaa?” 

Alatutkimuskysymys 2: ”Miten asiakasyritykset hoitavat taloushallintoaan tällä hetkel-

lä ja miten he ovat asennoituneet digitaaliseen taloushallintoon?” 

Alatutkimuskysymys 3: ”Millaisia ovat potentiaalisimmat asiakkaat ohjelman tuotta-

man lisäarvon kannalta?” 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusasetelma 

Työn metodologiana käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, sillä tiedonin-

tressi on ymmärtävä toimijoiden oman toiminnan jäsennyksen hahmottamisen tavoit-

telun vuoksi, aineiston valinta on tutkimuksen kannalta kiinnostava pala yhteiskun-

nasta eikä satunnainen otos, jolla varmistettaisiin tutkimuksen reliabiliteetti (Pyörälä 

1995, 13). Työssä tutkitaan empiiristä ilmiötä käyttäen ei-numeerisia aineistoja pai-
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nottaen käsitteellistä merkitystä (Eskola & Suoranta 1998, 12). Lisäksi tutkimuksen 

tavoitteena on tulkita ja kuvata empirian kautta kyseessä olevaa ilmiötä (Pyörälä 

1995, 17), eikä niinkään pyritä todistamaan numeroiden tai niiden tilastollisten yhte-

yksien kautta (Alasuutari 2011, 34). 

Tutkimuksen kohderyhmänä toimivat case-yrityksen nykyiset asiakkaat eli valinta on 

ei-satunnainen, koska otanta on helposti tavoitettavissa ja halutaan tutkia nimen-

omaan FinDirectionin asiakaskuntaa. Empiriaa ja teoriaa varten kerättävään tietoon 

suhtaudutaan kriittisesti ja pyritään löytämään myös aiheeseen liittyvät ongelmakoh-

dat ja haitat. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota haastatteluissa ja teorialähteissä 

myös negatiivisiin kokemuksiin ja niiden vaikutuksiin, jotta vältetään alkuperäisen 

hypoteesin puoltaminen, omien ennakkoluulojen empiirinen argumentointi ja yllätys-

mahdollisuuden poistaminen (Alasuutari 2011, 82). 

Aineisto kerätään case-yrityksen kahdelle asiakkaalle sekä yrityksen omistajalle teh-

tävistä haastatteluista, omistajan kanssa käydyistä keskusteluista ja valmiista aihee-

seen liittyvistä raporteista. Tiedonkeruussa käytetään sekä asiakasyritysten että ca-

se-yrityksen omistajan haastatteluissa puolistrukturoitua haastattelua, koska tutki-

muksen kohteena on monelle yritykselle herkkä aihe yrityksen taloudellisten tietojen 

vuoksi ja tutkimuksessa pyritään kartoittamaan asenteita, ideologioita ja perusteluja, 

jotka ovat heikosti tiedostettuja (Metsämuuronen 2006, 115). Näiden tietolähteiden 

avulla työhön saadaan paljon laadullista tutkimusaineistoa ja näkökulmia sekä palve-

lun tarjoajan että ostajan näkökulmista.  

1.3 Keskeiset käsitteet 

Seuraavaksi käydään läpi tutkielman kannalta keskeisimmät käsitteet ja mitä niillä 

tarkoitetaan nimenomaan tässä tutkimuksessa.  

“Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmää, jolla organisaatio seuraa taloudellisia 

tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan sidosryhmilleen”. (Lahti & 

Salminen 2014, 16)  

“Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien tietovirtojen ja 

käsittelyvaiheiden automatisointia ja käsittelyä digitaalisessa muodossa”. Pyrkimyk-

senä on käsitellä kaikki kirjanpitoaineistot, tietovirrat ja prosessivaiheen sähköisesti ja 
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niin automaattisesti kuin mahdollista yli sidosryhmärajojen. Digitaalista taloushallintoa 

voidaan kutsua myös nimellä automaattinen tai integroitu taloushallinto. (Lahti & 

Salminen 2014, 24)  

Lisäarvon määritelmä on koottu moninaisista lähteistä hyvin kattavasti yhteen de 

Chernatony, Harris & Dall'Olmo Rileyn (2000) tutkimuksessa, mistä huomaa, että 

yksimielistä määritelmää tai edes näkökulmaa käsitteelle ei ole olemassa. Tässä tut-

kielmassa lisäarvolla viitataan moniulotteiseen käsitteeseen, joka sisältää toiminnalli-

sia ja emotionaalisia hyötyjä kuluttajan näkökulmasta suhteessa kilpailuun, josta seu-

raa yleensä hyötyä myös yritykselle. Itse arvo nähdään yleisesti koettujen hyötyjen ja 

aiheutuneiden uhrausten välisenä vaihtokauppana. Lisäarvoa voidaan pitää myös 

tarjooman ydinarvon eli ydinratkaisun lisäpalveluna. (de Chernatony et al. 2000) 

Mikroyrityksiksi lasketaan Suomessa yritykset, joiden henkilöstömäärä on vähemmän 

kuin 10, liikevaihto vuodessa tai taseen loppusumma vähemmän kuin 2 miljoonaa 

euroa ja lisäksi täyttävät riippumattomuuden perusteen. Riippumattomalla yrityksellä 

ei ole pääomasta tai äänivallan omaavista osakkeista yli neljäsosaa yrityksen tai yri-

tyksien omistuksessa, jotka eivät ole pk-yrityksiä. (Tilastokeskus 2016)  

1.4 Kirjallisuuskatsaus ja työn viitekehys 

Taloushallinnosta yleisesti on kohtuullisen paljon kirjoitettu kirjoja ja etenkin Lahden 

ja Salmisen vuonna 2014 julkaisema ”Digitaalinen taloushallinto” on muiden talous-

hallinnon kirjojen ohella pohjana taloushallinnon teorialle. Digitalisaatioon ja erityises-

ti liiketoimintaprosessien digitalisointiin liittyvissä lähteissä painotetaan lähivuosina 

julkaistuja lähteitä tiedon relevanttiuden varmistamiseksi, sillä digitaaliset palvelut 

ovat muuttuneet ja kehittyneet runsaasti viimeisimpinä vuosina. Näistä keskeisiä tut-

kielmassa käytettyjä lähteitä ovat muun muassa tutkijoiden Korkman et al. (2010), 

Salmony & Harald (2010), Ashcroft & Smith (2010) sekä Vasarhelyi, Teeter & Krahel 

(2010) julkaisemat artikkelit, jotka ovat keskittyneet nimenomaan liiketoimintaproses-

sien, kirjanpidon tai laskujen digitalisointiin.  

Lisäarvosta de Chernatony et al. (2000) on koonnut kattavasti yhteen sekä lisäarvon 

että arvon määritelmiä, jonka ohella myös Hansen, Samuelsen & Silseth (2008) sekä 

Walter, Ritter, & Gemünden (2001) julkaisemia laadukkaita artikkeleita käytetään 

pääasiassa lisäarvon määrittelyssä, sillä niissä on huomioitu monien tutkimusten tu-
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loksia ja lisäarvoa on katsottu sekä asiakkaan, että palveluntarjoajan näkökulmista. 

Ulkoistamisesta muun muassa Busi & McIvor (2008), Lacity, Solomon, Yan & Will-

cocks (2011) ja Wyslocka (2015) ovat avanneet aihetta hyvin ja koonneet tietoa mo-

nista aiemmista tutkimuksista keskittyen myös kokonaisten liiketoimintaprosessien 

ulkoistamiseen. Lisäksi kirjanpitolakia sekä Taloushallintoliiton, TietoAkselin ja Fi-

nanssialan keskusliiton julkaisemia raportteja käytetään lähteinä. Mukaan ei oteta 

aiempia tutkimuksia, joiden kohderyhmä tai otanta ei ole optimaalinen ja luotettava 

yleistettäväksi mikroyrityksiin ja näin ollen antaisivat vääränlaista kuvaa. Lisäksi pyri-

tään löytämään kirjallisuutta aiheeseen liittyvistä negatiivisista tai tehottomista tulok-

sista sekä kritiikistä, jotta vältetään julkaisemisharhaa (Metsämuuronen 2006, 32).  

Alla kuvassa 1 on tutkielman viitekehys. Työn johdannossa käsitellään aluksi yleisesti 

digitalisaatiota, mistä siirrytään teoriassa taloushallinnon kuvaamiseen painottaen 

mikroyritysten näkökulmaa siinä määrin, miten tietoa on ollut saatavilla. Tämän jäl-

keen siirrytään taloushallinnon kokonaisvaltaisen digitalisoinnin käsittelyyn, missä 

ensin huomioidaan sen ominaispiirteitä, sitten sen tuottamaa lisäarvoa ja lopuksi 

käydään läpi mahdollisia siihen liittyviä haasteita. Tämän jälkeen empiirisessä osios-

sa paneudutaan kohde- ja asiakasyrityksiin. Ensin kerrotaan yleisesti kohdeyritys 

FinDirectionista, mistä siirrytään käsittelemään sen tekeillä olevaa taloushallinnon 

ohjelmaa. Tämän jälkeen käydään läpi asiakasyritysten ominaisuuksia, nykyistä ti-

lannetta sekä asenteita ja mielipiteitä digitaalisen taloushallinnon implementointia 

kohtaan. Tätä kautta kootaan FinDirectionin ohjelmalle potentiaalisimpia asiakkaiden 

ominaisuuksia ja lopuksi kootaan tutkimuksen teoriasta ja empiirisestä osioista saa-

duista tiedoista johtopäätökset ja vastataan tutkimuskysymyksiin. 

 

Kuva 1: Tutkielman viitekehys  
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2 MIKROYRITYSTEN TALOUSHALLINTO 

Taloushallinto koostuu kokonaisvaltaisena järjestelmänä erilaisista rahaprosessin 

vaiheista, joista keskeisimmässä roolissa on kaiken tiedon kokoava kirjanpito (Mäki-

nen & Vuorio 2002, 85–86). Kirjanpidon lisäksi taloushallinnon osa-alueita ja tehtäviä 

ovat muun muassa osto- ja myyntilaskuprosessit, palkat, työnantajamaksut, Alv-

maksut, tiliotteet, verotus ja tilintarkastus, jotka ovat yhteydessä toisiinsa sekä yrityk-

sen sidosryhmiin, kuten eritoten toimittajiin, asiakkaisiin ja rahoittajiin (Mäkinen & 

Vuorio 2002, 85). Mikroyritysten taloushallinto noudattaa suhteellisen samanlaista 

kaavaa kuin suurilla yrityksillä, mutta pakolliset toiminnot vaihtelevat yrityksen koon ja 

toimialan mukaan (Viitala 2006, 29). Liiketapahtumilla, joita ovat yrityksen tulot ja 

menot, muut rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät, on keskeinen rooli 

taloushallinnossa (Kirjanpitolaki 2:1 §) ja ne luovat erilaisia taloushallinnon osatoimin-

toja, kuten esimerkiksi reskontria, laskutusta ja palkkahallintoa (Viitala 2006, 41).  

2.1 Kirjanpito 

Kirjanpito ja etenkin pääkirjanpito, on erittäin olennainen osa yrityksen taloushallintoa 

ja toimii ikään kuin taloushallinnon solmukohtana, sillä siihen merkitään juoksevana 

kirjanpitona kaikki yrityksen liiketapahtumat ja siitä laaditaan kokoava yhteenveto ti-

linpäätöksen muodossa (Kinnunen, Laitinen E., Laitinen T., Leppiniemi & Puttonen 

2006, 12; Lahti & Salminen 2014, 18). Kirjanpidon perusteella voidaan tarkkailla yri-

tyksen kannattavuuden kehitystä sekä budjetissa pysymistä, ja sillä on tärkeä rooli 

tulevaisuuden toimien suunnittelussa, kuten tuloksen, investointien ja rahoituksen 

suunnitteluun liittyvissä päätöksissä (Viitala 2006, 29). Pääkirjanpito kokoaa infor-

maation muista taloushallinnon osa-alueista ja tukitoiminnoista luoden kokonaisuu-

den, joka mahdollistaa vaadittavan raportoinnin sekä tietojen lainmukaisen arkistoin-

nin (ks. Kuva 2) (Lahti & Salminen 2014, 17). Tositteet ovat kirjausten perusta ja ne 

todentavat yrityksen liiketapahtuman (Kirjanpitolaki 2:5 §). Niitä on säilytettävä kuusi 

vuotta (Kirjanpitolaki 2:10 §). Suomen laki on mahdollistanut sähköisen taloushallin-

non vuodesta 1997 lähtien sallimalla materiaalien sähköisen arkistoinnin eli paperit-

toman kirjanpidon (Lahti & Salminen 2014, 28).   
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Kuva 2: Kuvaus taloushallinnon sisällöstä pääkirjanpidon, sen esiprosessien sekä raportoin-

nin ja arkistoinnin näkökulmasta. (mukaillen Lahti & Salminen 2014, 19) 

Kirjanpito ja sen pohjalta muodostettava tilinpäätös ovat yrityksen koosta ja tulokses-

ta riippuen useimmille yrityksille lakimääräisiä pakollisia velvoitteita. Tilinpäätöksen 

sisältämästä tuloslaskelmasta nähdään tilikauden tuottama tulos ja taseesta yrityk-

sen taloudellinen asema kyseisellä hetkellä. Tilinpäätös, ja siihen liittyvät aineistot on 

säilytettävä kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä (Kirjanpitolaki 2:10 §). Tilin-

päätös ja muut talouden raportit ovat elintärkeitä yrityksen ulkoisille sidosryhmille, 

jotka eivät saa yrityksestä tietoa muuta kautta. (Kinnunen et al. 2006, 11–12) Yrityk-

sen johto pystyy myös hyödyntämään tilinpäätöksen tuottamaa informaatiota ja muita 

talouden raportteja, kuten kannattavuus- ja kustannuslaskelmia päätöksissään, tule-

vaisuuden suunnittelussaan ja riskien ennakoinnissa (Kinnunen et al. 2006, 16–17; 

Taloushallintoliitto 2016).  

2.2 Osto- ja myyntilaskut  

Ostolaskujen käsittely vie yleensä eniten talousosaston resursseja. Ennen käytettiin 

vain paperilaskuja, mutta nykyään laskut voidaan käsitellä myös skannattuina tai 

verkkolaskuina. (Lahti & Salminen 2014, 52) Paperisten tai skannattujen ostolaskujen 

kuittaaminen, hyväksyminen ja maksaminen ovat yleensä aikaavieviä manuaalisia 
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prosesseja, jotka usein sisältävät monen toimijan ketjun (Korkman et al. 2010). Nii-

den käsittelyssä on paljon manuaalisia vaiheita, kuten kirjekuoren tai sähköpostin 

avaaminen, laskun tulkkaus, tietojen tallennus, muodon tarkistus, lähettäminen hy-

väksyttäväksi, asiatarkistus, tiliöinti, maksuehdotus, maksaminen ja arkistointi (Mäki-

nen & Vuorio 2002, 114). Myyntilaskujen käsittely taasen sisältää yksinkertaistettuna 

tilauksen vastaanoton, laskun luomisen, laskun lähettämisen postitse tai sähköpostil-

la, perinnän, maksun vastaanottamisen, maksun kohdistamisen ja arkistoinnin (Mä-

kinen & Vuorio 2002, 93–94).  

Paperilaskujen arkistointi mappeihin sekä niiden etsiminen jälkeenpäin on työlästä, ja 

se sisältää riskin laskujen häviämisestä tai turmeltumisesta. Skannaus tai käsittely 

pdf-tiedostoina vaatii tulkkaavan skannausohjelman, jotta laskun tiedot saadaan ha-

luttaessa koneelliseen muotoon. Etuna tällaisissa sähköisissä laskuissa, jotka eivät 

siis ole verkkolaskuja (Salmony & Harald 2010), on kuitenkin mahdollisuus arkistoida 

laskut sähköisesti, mikä helpottaa laskujen siirtämistä, käsittelyä, tarkastusta ja löy-

tämistä. (Mäkinen & Vuorio 2002, 115, 117 & 130) Sekä myynti- että ostolaskuissa 

tehokkain ja virtaviivaisin tapa on kuitenkin yhä yleisemmäksi tulleet verkkolaskut. 

Verkkolaskutus tarkoittaa kokonaan sähköisessä muodossa laskun lähettämistä tai 

saataville asettamista ja jälkeenpäin varastointia. Laskujen sisältämät koneellisessa 

muodossa olevat tiedot voidaan saada näytölle paperilaskun näköisinä ja ne ovat 

käsiteltävissä automaattisesti (Tieke 2016a). Verkkolaskutus on kehitetty automa-

tisoimaan laskutusprosessia, lisäämään yritysten, pankkien ja yhteiskunnan tuotta-

vuutta sekä luomaan arvoa kuluttajille parantamalla laskujen käsittelyn ja maksami-

sen käytäntöjä (Korkman et al. 2010). Prosessin täytyy käyttää täysin strukturoitua 

dataa, jotta lähettäjä, vastaanottaja ja muut asianosaiset voivat käsitellä sitä auto-

maattisesti. Laskun siirtyminen digitaalisesti tietoverkossa suoraan vastaanottajalle 

vie runsaasti vähemmän aikaa vapauttaen työaikaa ja vähentäen kustannuksia, min-

kä lisäksi verkkolaskut arkistoituvat helposti sähköiseen järjestelmään, mistä tiedon 

etsiminen on nopeaa (Suomen Yrittäjät 2014). Verkkolaskutus voi kiihdyttää maksu-

ja, parantaa kassavirtoja ja vähentää luottotappioita, mikä hyödyttää sekä suuria että 

pieniä yrityksiä. (Salmony & Harald 2010) Automaattisuus on olennainen osa verkko-

laskuja, sillä se mahdollistaa verkkolaskujen integroimisen yrityksen digitaaliseen 

taloushallinnon ohjelmaan ja suoraan yrityksen omaan kirjanpitoon ja arkistoon (Tie-
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ke 2016a). Vaikka laskut olisivat sähköisiä verkkolaskuja, ne eivät silti mene suoraan 

kirjanpitoon ja reskontraan, ellei tarvittavaa integroivaa ohjelmaa ole olemassa.  

2.3 Palkkahallinto ja matka- ja kululaskut 

Pienillä yrityksillä palkkahallinto on yleensä osa taloushallintoa ja pienemmille yrityk-

sille suunnatut taloushallinnon ohjelmat sisältävät useimmiten palkkahallintotoimin-

nallisuuden. Tämä eroaa suuremmista yrityksistä, jotka ovat usein liittäneet palkka-

hallinnon HR-toimintoihin ja omaavat erillisen palkkahallinnon ohjelman. Tyypillisesti 

palkkahallinnon vaiheet ovat työaika- ja palkkatieto-aineiston kerääminen, tietojen 

tulkinta, palkanlaskenta ja palkkakirjanpito sekä raportointi viranomaisille ja työnteki-

jöille. (Lahti & Salminen 2014 138,140) Kaikilla yrityksillä on velvollisuus pitää yllä 

palkkakirjanpitoa, jossa kirjataan vähintään työntekijöiden palkka-, työaika-, loma-, 

jäsenmaksu-, tilasto-, ennakonpidätys-, sosiaaliturvamaksu- ja lakisääteiset vakuu-

tustiedot sekä työnantajailmoitukset (Viitala 2006, 43). Palkanmaksuprosessi on 

usein työlästä ja kustannuksia vaativaa, sillä sen yhteyteen sisältyy erilaisia työnanta-

ja- ja vakuutusmaksuja, pidätyksiä sekä raportointeja, jotka on tehtävä tietyissä jär-

jestelmissä tietyssä ajassa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 14). Lisäksi työehtoso-

pimusten, paikallisten käytäntöjen ja paikallisten työsopimusten moninaisuus ja tul-

kinnanvaraisuudet vaikeuttavat toiminnan automatisointia (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2015, 14; Tivi 2015).   

Matka- ja kululaskujen käsittelyyn kuuluu työntekijöiden työmatkojen ja ostolaskujen 

ulkopuolisten pienhankintojen kulutapahtumien korvaukset. Kyseiset ostokset teh-

dään joko omalla käteisellä tai kortilla, tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi yrityksen luot-

tokortilla ja kyseiset kuitit ja liitteet on toimitettava hyväksyttäväksi maksatukseen ja 

kirjanpitoon. (Lahti & Salminen 2014, 101–102) 

2.4 Viranomaisilmoitukset  

Yritysten taloushallinnosta on täytettävä ja lähetettävä erilaisia viranomaisilmoituksia 

ja -raportteja, kuten esimerkiksi alv-, tas-, TyEL-, vero- ja palkkojen vuosi-ilmoituksia 

(Suomen Yrittäjät 2014). Viranomaisilmoituksia ei käsitellä tässä tutkielmassa sen 

tarkemmin, sillä ne ovat jo nykyisin yleisesti mahdollista tehdä sähköisesti, eikä case 

-yrityksen ohjelmassa ole suunniteltu sen erityistä muuttamista.  
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2.5 Taloushallinnon palveluiden ulkoistaminen 

Yleisesti ottaen ulkoistamisen määritelmä on laaja ja se sisältää lähes mitä tahansa 

organisaation ulkopuolisilta yrityksiltä hankittavaa tavaraa tai palvelua (Gilley & 

Rasheed, 2007). Tarkemmin sen voidaan katsoa tarkoittavan yritykselle toimitettavi-

en komponenttien ja valmiiden tuotteiden hankkimista riippumattomilta toimittajilta 

(Kotabe, 1992) tai riippuvuutena näiden ulkoisten toimijoiden komponenttien ja mui-

den lisäarvoa tuottavien toimintojen tuottamisesta (Lei & Hitt, 1995). Ulkoistaminen 

voidaan myös määritellä palvelun tai toiminnon hankkimisena kolmannelta osapuolel-

ta käyttääkseen strategisesti yrityksen resursseja, luodakseen arvoa ja saavuttaak-

seen kilpailuetua (Maelah, Aman, Hamzah, Amiruddin & Auzair 2010). Yleisesti hy-

väksytty IT:n ulkoistamisen määritelmä on ulkopuolisen myyjän merkittävä avustus 

fyysisiin ja/tai inhimillisiin resursseihin liittyen kokonaisiin tai tiettyihin IT-

infrastruktuurin komponentteihin käyttäjäorganisaatiossa (Loh & Venkatraman 1992).  

Ulkoistamista ja ulkoistamispäätöksiin liittyviä teorioita on noin 80 vuoden ajan esitet-

ty ja tutkittu runsaasti, mutta mullistavaa yksiselitteistä teoriaa ei ole vielä löydetty. 

Viime vuosikymmenen kauppasopimusten ja jatkuvan IT-teknologian kehittymisen 

myötä, myös liiketoiminnan palveluiden ulkoistamisen suosio on kasvanut, ja yrityk-

set ovat siirtäneet kokonaisten toimintojen, kuten henkilöstö- tai taloushallinnon vas-

tuun ulkoisille palveluntuottajille. (Busi & McIvor 2008) Ulkoistamista käyttävät yrityk-

set hyödyntävät ulkoisten osapuolien kykyjä ja investointeja alueilla, joissa ulkoisella 

osapuolella on suurempaa asiantuntemusta ja kyvykkyyksiä innovaatioille (Maelah et 

al. 2010). Ulkoistamispäätöksiin vaikuttavat ulkoistamisen motiivit, liiketoiminnan 

ominaisuudet sekä asiakasyrityksen ominaispiirteet ja sen tuloksiin vaikuttavat toimit-

tajan ja asiakkaan välisen suhteen hallinto, maan ominaispiirteet sekä toimittajan ja 

asiakkaan kyvykkyydet (Lacity et al. 2011).  

Liiketoimintaprosessien ulkoistamisen markkinat ovat vain jatkaneet kasvuaan viime 

vuosikymmeninä ja niitä ulkoistetaan tyypillisesti kustannusten vähentämiseksi, kes-

kittyäkseen ydinkyvykkyyksiin ja parantaakseen liiketoimintaprosessien suoritusky-

kyä, skaalautuvuutta ja toimitusnopeutta ulkoistavan yrityksen resurssien, kuten taito-

jen ja asiantuntevuuden avulla (Lacity et al. 2011). Jättämällä ydinliiketoimintaan kuu-

lumattomien toimintojen hoitamisen kolmansille osapuolille, yritykset voivat keskittyä 

ydinosaamiseensa ja parantaa kokonaissuoritustaan ja –tehokkuuttaan (Maelah et al. 
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2010). Yksi yleisiä ulkoistettavia liiketoimintaprosesseja on kirjanpito. Kirjanpidon ul-

koistamisen käsite kattaa monenlaisia prosesseja, jotka vaihtelevat suuresti liiketoi-

minnallisista toiminnoista, kuten osto- ja myyntilaskuprosesseista ja palkkahallinnosta 

prosesseihin, jotka vaativat suurempaa ja monimutkaisempaa tietämystä ja analyy-

siä, kuten verostrategia tai taloudellinen suunnittelu ja analysointi (Krell 2007). Pää-

asialliset hyödyt, jotka liittyvät erityisesti kirjanpidon ulkoistamispäätökseen, ovat 

mahdollisuudet kustannussäästöihin, suurempi taloudellinen joustavuus kiinteiden 

kustannusten pienentymisestä, ydintoimintoihin keskittyminen, työskentelyn jousta-

vuus ja parannus kirjanpidon laadussa (Wyslocka 2015). Verkossa toimivien tilitoi-

mistojen useimmiten mainittuja etuja ovat, että se on nopein ja tehokkain tapa tehdä 

yhteistyötä kirjanpitotoimiston kanssa ja asiakirjat voidaan välittää suoraan järjestel-

mään verkon kautta, mikä varmistaa asiakastietojen eheyden ja taloudellisten tietojen 

jatkuvan saatavuuden (Wyslocka 2015).  

Pienemmillä yrityksillä on yleisempää ulkoistaa taloushallintonsa ulkopuoliselle kuin 

suurilla ja keskisuurilla yrityksillä (Wyslocka 2015). Taloushallintoliitto (2015) on arvi-

oinut, että noin 90 prosenttia pienistä kirjanpitovelvollisista yrityksistä on ulkoistanut 

vähintään osan taloushallinnostaan. Pien- tai etenkään mikroyrityksillä ei välttämättä 

ole omistajana tai ole varaa palkata taloushallinnon ammattilaista, jolloin taloushallin-

non kustannukset jäävät ulkoistaessa matalammalle ulkoistavan osapuolen osaami-

sen ja mittakaavaetujen vuoksi (Lahti & Salminen 2014, 214; Mäkinen & Vuorio 2002, 

139). Tällöin taloushallinnon hoitaminen on tehokasta ja säästetään sekä aikaa ja 

kustannuksia toimintojen suorittamisessa että saadaan yrittäjälle enemmän resursse-

ja hoitaa varsinaista liiketoimintaa (Mäkinen & Vuorio 2002, 139).  
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3 KOKONAISVALTAINEN DIGITAALINEN TALOUSHALLINTO JA 

SEN TUOTTAMA LISÄARVO 

Tässä kappaleessa keskitytään pääasiassa vertaamaan nimenomaan yhtenäisen ja 

kokonaisvaltaisen järjestelmän tuottamaa lisäarvoa suhteessa osittaiseen taloushal-

linnon sähköistämiseen tai paperiseen taloushallintoon. Ensin käsitellään kokonais-

valtaisen digitaalisen taloushallinnon ohjelman ominaispiirteitä, sitten sen tuottamaa 

lisäarvoa asiakasyrityksille ja lopuksi siihen liittyviä haasteita. 

3.1 Ominaispiirteitä 

Digitaaliseen taloushallintoon voidaan viitata myös integroidulla tai automaattisella 

taloushallinnolla. Se ulottuu yli sidosryhmien rajojen luoden reaaliprosesseihin integ-

roidun talouden tietovirtojen hallinnoinnin sähköisesti samassa järjestelmässä asiak-

kaiden, toimittajien, henkilöstön, rahoittajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien 

välillä. Keskeistä on sen kokonaisvaltaisuus ja kaikkien taloushallinnon prosessien 

tehostaminen ja uudelleen suunnittelu eliminoimalla turhat työvaiheet ja toisiaan si-

vuavat toiminnot sekä mahdollisimman pitkälle automatisoimalla jäljelle jäävät työt. 

Digitaalinen taloushallinto kuvaa sähköistä taloushallintoa paremmin ilmiön merkitys-

tä, sillä tarkoituksena on hyödyntää laajasti digitaalisia palveluita, tehostaa prosesse-

ja ja luoda lisäarvoa, eikä vain käyttää sähköisiä työvälineitä (TietoAkseli 2015). Täy-

dellisesti digitalisoitu taloushallinto käsittelee kaiken materiaalin sähköisesti koko ta-

loushallinnon arvoketjussa. (Lahti & Salminen 2014, 24–26) 

3.1.1 Digitaalinen ja automatisoitu kirjanpito 

Digitaalinen kirjanpito voidaan määritellä olevan kirjanpitotietojen esittämistä digitaa-

lisessa muodossa, jossa tietoja voidaan käsitellä ja siirtää sähköisesti (Deshmukh 

2006, 1). Digitaaliseen kirjanpitoon viitataan yleisesti tietojenkäsittelyn ja verkkotyös-

kentelyn teknologioiden tuomista muutoksista kirjanpidossa (Deshmukh 2006, 1). 

Nämä muutokset ovat tehostaneet ja reaaliaikaistaneet kirjanpidon prosessia huo-

mattavasti automatisoiden ennen manuaalisesti suoritettuja toimintoja (Rezaee et al. 

2000) (ks. Kuva 3). Kirjanpidon yleistarkoitus on tarjota johdolle ja sidosryhmille 

oleellista tietoa, joka on hyödyllistä erilaisiin päätöksentekotilanteisiin. Teknologian 

merkittävät kehitykset ja sähköinen kaupankäynti vaativat nyt ajantasaisempaa ja 

tehokkaampaa raportointia. Myös sijoittajat, lainaajat tai muut tilinpäätöstietoja hyö-
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dyntävät haluavat ajantasaisempaa kuin vuosittaista tai neljännesvuosittaista tietoa 

yrityksestä päätöksien tekemiseen. (Ashcroft & Smith 2010) 

 

Kuva 3: Kirjanpidon syklit perinteisessä ja reaaliaikaisessa kirjanpidon järjestelmissä (mukail-

len Rezaee et al. 2000) 

Kokonaisvaltainen digitaalinen taloushallinto perustuu kirjanpidon automatisaatioon. 

Kun ostolasku on maksettu tai myyntilaskun viitesuoritus tulee tiliotteelle, järjestelmä 

merkitsee ne automaattisesti suoritetuiksi päivittäen myös reskontrat ja tiliöintiehdo-

tukset kirjanpitoon. Automatisoitu kirjanpito mahdollistaa kirjanpidon tietojen ja raport-

tien jatkuvan saatavuuden ajantasaisena verkossa ajasta ja paikasta riippumatta se-

kä yritykselle että tilitoimistolle. (Suomen Yrittäjät 2014) Tilinpäätökset luodaan myös 

automatisaation avulla helposti ja nopeasti ja ne voivat sisältää jopa viimeisten tunti-

en tai minuuttien tapahtumia, jolloin tieto on jatkuvasti ajantasaista (Ashcroft & Smith 

2010). Reaaliaikainen raportointi vähentää myös sidosryhmille koituvia yllätyksiä, 

jolloin hekin pystyvät paremmin ennakoimaan yrityksen talouden merkittäviä muutok-

sia (Ashcroft & Smith 2010). Kun ajankohtaisia raportteja ja tietoja hyödynnetään ak-

tiivisesti liiketoiminnassa, tiedostetaan tavoitteiden saavuttamisen aste eli tuottojen 

taso, sekä poikkeavuudet suunnitelmiin nähden (Wyslocka 2015). Tällöin kirjanpidos-

ta tulee suunnittelun, ohjauksen ja valvonnan väline (Wyslocka 2015).  
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3.1.2 Laskut 

Verkkolaskut ovat erittäin olennainen osa kokonaisvaltaista digitaalista taloushallin-

toa. Kuitenkaan pelkkä verkkolaskuihin siirtyminen ei tuo samanlaista tehokkuushyö-

tyä ilman kokonaisvaltaista taloushallinnon järjestelmää, johon verkkolaskutus liite-

tään (Siivola 2016), jolloin se ei ole enää erillinen prosessinsa vaan yksi resursseista 

taloushallinnon toiminnon kokonaisuudessa (Korkman et al. 2010). Kun koko talous-

hallinto on digitalisoitu yhtenäisellä järjestelmällä, prosessi toimii saumattomasti vie-

den laskut suoraan reskontraan ja arkistoitavaksi ja saapuvat maksut merkkaavat 

myyntisaatavat suoritetuiksi (Siivola 2016).  

Saapuvat verkkolaskut siirtyvät verkossa suoraan tarkastajalle, joka hyväksyy ne 

sähköisesti ja ohjelma muodostaa niistä tarvittavat tiliöintimerkinnät kirjanpitäjälle hy-

väksyttäväksi (Suomen Yrittäjät 2014).  Hyväksymiskierto on nopeaa ja käsittelyvir-

heiden määrä pienenee (Suomen Yrittäjät 2014). Taloudelliset laskelmat, reskontrat, 

raportit ja tilinpäätökset ovat jatkuvasti ajan tasalla sisältäen juuri tehtyjä liiketoimia ja 

päivittäen niitä automaattisesti luoden ajantasaisen raportoinnin järjestelmän. Tämä 

vallankumouksellinen kehitys on siirtymistä vuosikymmeniä vanhasta jaksottaisen 

raportoinnin tavasta raporttien jatkuvaan saatavuuteen sitä tarvitsevalle. Tällä on 

suuri ero siihen, että ennen vuosittaiset tai neljännesvuosittaiset raportit saatiin vasta 

viikkoja tai jopa kuukausia raportointikauden päättymisestä. (Ashcroft & Smith 2010)  

Verkkolaskutus voi toimia oppimisen ja tapojen muodostumisen välineenä, mikä joh-

taa pidemmälle sähköisten käytäntöjen omaksumiseen läpi yrityksen toimintojen. 

Salmonyn & Haraldin (2010) tutkimuksen mukaan pääasialliset verkkolaskutuksen 

hyödyt ovat parantuva kilpailukyky, kustannussäästöt, parantunut kassavirta, ympä-

ristölliset hyödyt, tehokkaampi toimitusketju, resurssien vapautuminen tuottavam-

paan työhön sekä yhteismarkkinoiden kehittymisen tukeminen.  Imago ja asiakastyy-

tyväisyys on myös hyvä huomioida, sillä moni yritys voi pitää verkkolaskuja edellytyk-

senä sopimuksien teolle (Lahti & Salminen 2014). Etenkin asiakkaat pystyvät vertai-

lemaan eri toimittajia ja nykyaikainen ja tehokas laskutus on varmasti yksi valintakri-

teereistä, sillä se antaa uskottavuutta ja lisää luottamusta yritystä kohtaan ja on mo-

lemmille osapuolille kustannustehokkaampaa (Vilokkinen-Määttä 2016). Verkkolas-

kutus on käänteentekevä prosessi ja edelläkävijä korkeamman tason automaatiolle 

maksu- ja kirjanpitokäytännöissä. Verkkolaskutuksessa korostetaan varmuutta ja laa-
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tua sisäisen valvonnan, standardisoinnin, jakelujärjestelmien, yhteentoimivuuden se-

kä suunnittelun keskeisimmillä alueilla. (Salmony & Harald 2010) 

3.1.3 Palkkahallinto ja matka- ja kululaskut 

Palkkahallinnon automatisointi on monimutkaista sen sisältämien poikkeuksien ja 

variaatioiden vuoksi (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015). Tästä Työ- ja elinkeinominis-

teriön (2015) mukaan mahdollisimman pitkälle automatisoitu palkanlaskenta vaatisi 

esimerkiksi rakenteellisen mallin, jossa työehtosopimusten palkan määräytymiseen 

vaikuttavat kohdat koodattaisiin poikkeuksineen ja lisäyksineen. Tällä hetkellä digi-

taalisessa taloushallinnossa palkat voidaan laskea sähköisesti taloushallinnon järjes-

telmässä, kun tarvittavat tiedot pidetään ajan tasalla ja palkansaaja voi käydä hake-

massa sieltä palkkalaskelmansa (Suomen Yrittäjät 2014). Sähköisellä työajanseu-

rannalla työtunnit voidaan kirjata suoraan esimiehelle ja palkanlaskentaan omalla 

puhelimella ja palkkalaskelmat voidaan siirtää suoraan verkkopankkiin turvallisesti ja 

tehokkaasti (Vilokkinen-Määttä 2016). Digitaalisen järjestelmän avulla palkat voidaan 

laskea vaivattomammin ja lakisääteiset vuosi-ilmoitukset ja palkkalaskelmat voidaan 

lähettää sähköisesti verottajalle ja palkansaajille (Suomen Yrittäjät 2014). 

Automatisoitu taloushallinnon ohjelma helpottaa myös matka- ja kululaskujen korva-

usten maksamista, sillä työntekijät ja yrittäjät voivat merkitä suoraan laskunsa ja kuit-

tinsa liitteineen järjestelmään esimerkiksi puhelimella ottamallaan kuvalla, missä se 

liikkuu automaattisesti hyväksyttäväksi tarkastajalle ja maksatukseen, välttäen pääl-

lekkäisen tai moninkertaisen käsittelyn ja tallennuksen (Suomen Yrittäjät 2014; Lahti 

& Salminen 2014, 103). Tämä tehostaa toimintaa saattamalla tiedot välittömästi hy-

väksymiskiertoon, lyhentämällä maksuaikoja ja vähentämällä kuittien käsittelyä (Pro-

countor 2015, 43). Mikäli matka- ja kululaskuja on erittäin vähän, prosessin sähköis-

tämisestä voi olla enemmän hyötyä lähinnä tilitoimistolle (Lahti & Salminen 2014, 

102). 

3.2 Lisäarvo asiakasyrityksille 

Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle on tärkeä kilpailuetu yrityksille ja ylivoimaisen ar-

von tuottaminen on nykyajan kilpailullisilla markkinoilla palvelualan yritysten pääteh-

tävä. Ylivoimaisen arvon tarjoaminen asiakkaille on tullut keinoksi erottautua ja rat-

kaisuksi kestävän kilpailuedun tavoittelulle (Ravald & Grönroos 1996). Monet mieltä-
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vät arvon liittyvän taloudellisiin kriteereihin ja aineettomissakin palveluissa asiakkaat 

pyrkivät yleensä perustamaan havainnon palvelun taloudellisesta arvosta, vaikka 

ominaisuuksia on vaikeampi arvioida kuin tuotteissa. Asiakas yleensä huomioi talou-

dellisten, teknisten, palvelullisten ja sosiaalisten hyötyjen rahamääräisen arvon suh-

teessa palvelusta maksamaansa hintaan. (Hansen et al. 2008)  

Lisäarvoa voidaan tuottaa monella eri tavalla, mutta yksi menestyksellisiä tapoja on 

vähentää asiakkaan kokemia uhrauksia minimoimalla suhteen aiheuttamat kustan-

nukset asiakkaalle (Ravald & Grönroos 1996). Asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhra-

usten välisessä arvioinnissa alhainen hinta ei kuitenkaan ole ainoa päätökseen vai-

kuttava tekijä vaan myös esimerkiksi laadulla tai rahan lisäksi muilla aiheutuneilla 

uhrauksilla, kuten ajalla tai vaivalla, voi olla suurempi merkitys. Asiakkaan arvo voi-

daan jakaa toivottuun ja koettuun arvoon, missä toivottu arvo viittaa siihen, mitä asia-

kas toivoo tuotteessa tai palvelussa ja koettu arvo viittaa etuihin, joita asiakas uskoo 

saavansa hankinnasta (Shanker 2012). Lisäarvo voi myös vähentää ydinarvoa, kos-

ka kaikki asiakkaat eivät koe lisäarvoa, koska joko he eivät pysty käyttämään ylimää-

räistä palvelua tai koska se vähentää tarjooman arvoa heidän tarpeisiinsa nähden. 

Tämän vuoksi lisäarvon tulisi olla sekä olennaista että tervetullutta asiakkaille. (de 

Chernatony et al. 2000) Kun yritys käyttää omaa ohjelmistoa tarjonnassaan, arvoa 

luodaan tuottamalla erityistä ohjelmistoa, joka täyttää asiakkaiden tarpeet saada työt 

tehdyksi tai ratkaisee asiakkaan ongelman (Shanker 2012).  

Lisäarvon rooli on nähty myös turvaavana kilpailuetuna ja pitkän aikavälin menestyk-

senä sekä asiakkaan omien arvonluontitoimintojen edistäjänä. Myös asiakkaan aktii-

visuutta on korostettu arvonluonnissa. (de Chernatony et al. 2000) Asiakkaan koke-

ma arvo vaikuttaa Hansenin et al. (2008) tutkimuksen mukaan vahvasti negatiivisesti 

muiden vaihtoehtoisten toimittajien etsimiseen sekä positiivisesti Word-of-mouth:iin. 

Word-of-mouth tarkoittaa yksityisten osapuolien välistä epävirallista kommunikaatiota 

ja arviointeja yrityksestä, sen palveluista tai tuotteista (Anderson 1998). Nämä ovat 

erittäin tavoiteltavia tekijöitä yrityksen menestymisen ja asiakaspysyvyyden sekä -

hankinnan kannalta (Hansen et al. 2008).  

Toimittajan näkökulmasta arvo voidaan nähdä vaihtokauppana hyötyjen ja uhrausten 

välillä. Se voidaan nähdä vain rahallisena arvona, tai laajemmin sisältäen myös ei-

rahalliset tuotot, kuten pätevyyden, markkina-aseman ja sosiaaliset palkinnot. Asiak-
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kaiden kokema arvo nähdään kuitenkin tärkeimpänä, sillä se on yrityksen avainlähde 

kilpailuedulle, koska tuottojen lisäksi toimittaja voi saada asiakkailtaan muun muassa 

tuoteideoita, teknologioita ja/tai markkinapääsyn. Tämän vuoksi lisäarvon tulisi olla 

yhteydessä asiakkaiden tarpeisiin ja sitä kautta saada aikaan kannattavuutta kaikille 

osapuolille (Ravald & Grönroos 1996). Liikesuhteita käytetään yhä useammin arvon-

luontiin ja asiakassuhteiden analysointi on tärkeää resurssien allokoimiseksi niiden 

mukaisesti. (Walter et al. 2001)  

Seuraavaksi käydään läpi oleellisimpia digitaalisen taloushallinnon ohjelman tuomia 

hyötyjä, jotka tuottavat asiakasyrityksille lisäarvoa. Nämä ovat tehokas johtamisen 

väline, työtehtävien uudelleen suunnittelu, joustavuus, säästöt resursseissa sekä tie-

tojen pitäminen samassa paikassa. 

3.2.1 Johtamisen väline 

Osaavissa käsissä digitalisoitu taloushallinto on ennen kaikkea tehokas johtamisväli-

ne (Suomen Yrittäjät 2014). Järjestelmän toimintojen kautta yritykset voivat parantaa 

kannattavuutta ja saavat uusia työkaluja, kuten uudenlaista ja analyyttisempaa tietoa 

toimintansa jokapäiväiseen johtamiseen, sillä kaikki tieto on samassa paikassa anta-

en kokonaiskuvaa toiminnasta (Taloushallintoliitto 2016). Liiketoiminnan tehokas joh-

taminen vaatii tarkkaa ja ajantasaista tietoa (Ashcroft & Smith 2010) ja reaaliaikaisten 

raporttien hyödyntäminen tuo ketteryyttä ja sopeutuvaisuutta yrityksen toimintaan 

(Vasarhelyi et al. 2010). Esimerkiksi Espoon keskuksen terveysasemat saivat tehos-

tettua huimasti toimintaansa vuodesta 2013 vuoteen 2016 ja yhtenä tärkeänä tekijä-

nä oli toiminnan johtaminen tiedolla ja numeroilla käyttöönotetun järjestelmän avulla. 

He alkoivat seurata ja ohjata toimintaansa lukujen avulla.  Mittaaminen tekee tavoit-

teista selkeämpiä ja tulokset näkyvät positiivisesti terveysaseman odotusajoissa, 

asiakastyytyväisyydessä ja kustannuksissa. (Uusivirta 2016) 

Monien mikroyritysten taloushallinto sisältää vain vaadittavien lakimääräisten tietojen 

tuottamisen, jolloin sen sisältö on hyvin suppeaa (Finanssialan Keskusliitto 2015). 

Kuitenkin sekä yrityksen johto että sidosryhmät hyötyisivät paljon ajantasaisista ra-

porteista, sillä ne kertovat muutoksista yrityksen liiketoimissa ja taloudellisessa tilan-

teessa, jolloin ennakointi on helpompaa (Ashcroft & Smith 2010). Ajantasaiset rapor-

tit ovat keskeisiä, sillä ne tarjoavat tietoa, joka on suuntautunut yrityksen nykyiseen 
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tilanteeseen tarjoten sitä kautta parempaa näkemystä yrityksen tulevaisuuden odo-

tuksiin (Ashcroft & Smith 2010). Yrityksen johto saa erityisesti hyödyllistä tietoa kan-

nattavuudestaan ja sen taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä asiakas-, kustannus-

paikka- ja tuotekohtaisia kannattavuuslaskelmia, jotka auttavat tulevaisuuden suun-

nittelussa ja ennustamisessa, nopeammassa muutoksiin reagoinnissa, konkreetti-

sempien tavoitteiden tekemisessä sekä vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamises-

sa (TietoAkseli 2014). Digitalisoitu taloushallinto tuottaa nopeammin ja enemmän 

analysoituja raportteja sekä osuvampia ennusteita, jolloin liiketoimintaa pystytään 

todellisesti kehittämään paremmilla päätöksillä (Kokkonen 2015). Raportoinnin eroja 

perinteisen ja digitalisoidun taloushallinnon välillä on vertailtu alla olevassa taulukos-

sa (ks. Taulukko 1). 

 

Taulukko 1: Perinteisen ja digitalisoidun taloushallinnon raportoinnin eroavaisuuksia. 

Uuden teknologian soveltaminen tiedon keräämiseen, käsittelyyn ja siirtämiseen läpi 

yrityksen mahdollistaa muutoksen johtamiseen käytettävissä menetelmissä. Tehokas 

suurten tietomäärien kerääminen ja siirtäminen lyhyessä ajassa tulee keskeiseksi 

välineeksi liiketoiminnan harjoittamiselle. Rahoituksen ja laskentatoimen järjestelmät 

tukevat tehokkaasti johtamista, sillä ne auttavat seuraamaan taloudellista tilannetta, 

parantavat maksujen ja laskujen selvitykseen liittyviä prosesseja, tukevat omaisuu-

denhoitoa ja helpottavat ajankohtaisten raporttien ja ennusteiden luomista. Pystytään 

tekemään parempia päätöksiä, kun ne eivät pohjaudu vain vaistoihin tai aiempiin ko-

kemuksiin vaan tarkkaan, ajankohtaiseen ja luotettavaan dataan ja tietoon yrityksen 

toiminnasta ja tuloksesta antaen niistä parempaa kokonaiskuvaa (Accenture 2016, 

8). Monimuuttuja-analyysit tarjoavat hallinnollista asiantuntemusta helpottamaan pää-

töksentekoa ja auttamaan uusien strategioiden kehittämisessä. Tämän vuoksi inves-

tointi IT-ratkaisuun maksaa itsensä nopeasti takaisin ja tuotot voidaan käyttää toi-

minnan jatkokehittämiseen. (Wyslocka 2015) Taloushallintoliiton (2015) tekemän tut-
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kimuksen mukaan liiketoiminnoissa digitalisaatiota hyödyntävillä pk-yrityksillä on mui-

ta paremmat suhdannenäkymät tulevaisuudessa, sillä se on yksi kilpailukyvyn ydin-

tekijöistä. Elämä ja johtaminen modernissa maailmassa vaatii kyvyn käyttää tietoa ja 

tämä kyky tulee olemaan tavoitelluinta, koska se on strategisesti elintärkeää (Wys-

locka 2015). 

3.2.2 Työtehtävien uudelleenohjaus 

Taloushallinnon toimintojen digitalisoinnin kautta yritykset säästävät resursseja, sillä 

ennen manuaalisesti tehdyt rutiinitoiminnot hoituvat nyt automaattisesti (Suomen Yrit-

täjät 2014). Teknologian huolehtiessa tietojen täsmäytyksestä ja pelkistetystä ana-

lyysistä, työntekijöille jää enemmän aikaa keskittyä uutta lisäarvoa tuoviin tehtäviin, 

kuten syvälliseen analyysiin, liiketoiminnan tukitehtäviin ja tulevaisuuden suunnitte-

luun (Kokkonen 2015) ja voidaan muuttaa koko taloushallinnon työnkuvia ja vastuita 

(Finanssialan Keskusliitto 2015). Teknologian tehostaessa taloushallinnon toimintoja, 

löydetään uusia tapoja ja keinoja hoitaa, seurata ja analysoida taloutta ja vapaute-

taan työntekijöiden resursseja jopa täysin uusiin ja tuottavampiin tehtäviin (Pohjola 

2015).  

Sähköiset prosessit mahdollistavat työvoiman siirtymisen kohti tuottavampaa työtä 

(Salmony & Harald 2010). Kun aikaa säästyy hallinnollisista arvoa tuottamattomista 

tehtävistä, resursseja voidaan suunnata tuottavampiin toimintoihin, kuten tuote- tai 

liiketoiminnan kehitykseen, myyntiin tai asiakaspalveluun, jotka auttavat yritystä me-

nestymään paremmin (Korkman et al. 2010). Perinteinen tai vain osittain sähköistetty 

taloushallinto syö tätä aikaa (Finanssialan Keskusliitto 2015), eikä ymmärretä että 

ihmiset tekevät ja laskuttavat samasta työstä, mikä voitaisiin hoitaa automaatiolla 

huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin (TietoAkseli 2015). Monet modernit yri-

tykset ovat saavuttaneet merkittävää kilpailuetua ja päässeet johtavaan asemaan 

kilpailijoihinsa nähden ottamalla käyttöönsä sovellusten edistyksellisen automaation, 

jotka muuttavat merkityksellisesti liiketoiminnan luonnetta (Vasarhelyi et al. 2010). 

3.2.3 Joustavuus 

Digitaaliseen taloushallintoon siirtyminen mahdollistaa koko yrityksen toimintojen 

joustavan organisoinnin ja uudenlaisen, ajantasaiseen tietoon perustuvan johtamisen 

(Suomen Yrittäjät 2014). Verkossa toimiva taloushallinto mahdollistaa jatkuvan pää-
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syn tietoihin ja toimintoihin sovelluksen kautta, jota voidaan käyttää ajasta ja paikasta 

riippumatta, jolloin yrittäjällä on aina pääsy liiketoimintansa talouteen (Wyslocka 

2015). Tällöin töitä voi tehdä missä ja milloin tahansa, kuten käsitellä ostolaskut tai 

tarkastella ajantasaisia raportteja junassa istuessa ja käyttöliittymät ennaltaehkäise-

vät virheitä ja helpottavat selailua ja tallentamista (Lahti & Salminen 2014, 32). Koska 

digitaalisessa muodossa oleva tieto on helposti siirrettävissä ja käytettävissä sitä tar-

vitseville, etätyö ja sairastapauksien tuuraaminen mahdollistuvat ja onnistuvat hel-

pommin. (Kokkonen 2015; Wyslocka 2015). Jos sovellus on mahdollista ladata puhe-

limeen, saatavuus paranee vielä huomattavasti lisää (Wyslocka 2015). 

Mobiilius eli liikkuvuus on nykyään yhä tärkeämpi ominaisuus ja jopa ratkaiseva sel-

viytymistyökalu menestyvälle ja modernille yritykselle. Ydinprosessien, kuten talous-

hallinnon uudelleenjärjestely ja digitalisointi ovat siinä keskeisessä roolissa. Mobiilius 

parantaa muun muassa työvoiman tuottavuutta, tehostaa prosesseja ja alentaa kus-

tannuksia. Olennaisinta on liiketoimintaprosessien tapahtuminen verkossa virtuaali-

sissa työtiloissa aina saatavilla. Negatiivisia kokemuksia on tullut mobiiliratkaisujen 

vain osittaisesta käyttöönotosta, jolloin pitkäaikaisia hyötyjä ei saavuteta yhtä helposti 

kuin kokonaisvaltaisesta implementoinnista. (Gustafsson 2016) 

3.2.4 Resurssien säästö ja tehokkuus 

Digitaalinen taloushallinto tuo tehokkuutta ja nopeutta yrityksen taloushallintoon vaa-

tien jopa yli puolet vähemmän resursseja kuin kymmenisen vuotta sitten (Lahti & 

Salminen 2014, 31–32). Ajan säästön lisäksi myös kustannussäästöt ovat huomatta-

via. Paperi- tai pdf-laskun kustannukset ovat Valtiokonttorin laskujen mukaan noin 30 

euroa, verkkolaskun noin 10 euroa ja automatisoidun verkkolaskun noin euron (Tivi 

2015). Kun verkkolaskujen lisäksi käytetään ohjelmaa, josta laskut voidaan maksaa 

yhdellä napin painalluksella ja tiedot siirtyvät automaattisesti maksatukseen, kirjanpi-

täjälle ja arkistoon, ovat säästöt ajassa ja kustannuksissa uskomattomia summia.  

Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisemassa tutkimuksessa on säästettävät resurs-

sit mikroyrityksillä laskettu vielä tarkemmin erikseen osto- ja myyntilaskuille sekä hin-

taan että ajankulutukseen laskua kohden (Penttinen 2008), mikä näkyy alla olevassa 

taulukossa (Taulukko 2). Tutkimuksessa ei kuitenkaan ole huomioitu muita laskuihin 

liittyviä toimintoja, kuten reskontrien päivitystä, perintää, tai tiliöintien ja raporttien laa-
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timista, jotka tuovat vielä lisäkustannuksia ilman yhtenäistä taloushallinnon ohjelmaa. 

Taulukossa manuaalinen tarkoittaa paperilaskuja, puoliautomatisoitu skannattuja las-

kuja ja tietojen syöttämistä taloushallinnon ohjelmaan ja automatisoitu taloushallin-

non ohjelmaan integroituja verkkolaskuja. Koska tutkielmaan halutaan näkemys, että 

laskut tulevat verkkolaskuina, mutta ne eivät mene automaattisesti taloushallinnon 

järjestelmään, on näiden tietojen pohjalta sovellettu myös pelkkä verkkolaskutuksen 

taso poistamalla laskuista laskun vastaanottamisen, avaamisen ja skannaamisen 

vaatimat resurssit. Kustannussäästöjä syntyy työvoimatarpeen eli manuaalisen syö-

tön, arkistointitilan, materiaalikustannusten, alentuneiden toimistopalvelukustannus-

ten ja maksuliikennekulujen huomattavan vähenemisen kautta (Penttinen 2008). 

 

Taulukko 2: Automatisaation asteen vaikutus yksittäisen laskun kustannuksiin ja vaatimaan 

aikaan. (soveltaen Penttinen 2008) 

Täysi hankintaprosessin integrointi sisäistämällä laskutuksen ja maksut osaksi toimi-

tusketjua on erittäin tärkeä ajuri yrityksen kustannussäästöihin (Salmony & Harald 

2010). Lisää kustannussäästöjä nousee työntekijöiden ajan säästön lisäksi petosten 

ja tappioiden ennaltaehkäisyssä sekä tilintarkastuskustannuksissa kauppakumppa-

neille ja veroviranomaisille (Salmony & Harald 2010). Teknologia ja reaaliaikainen 

talous vähentävät oleellisesti viivästyksiä prosessien sisällä ja välillä (Vasarhelyi et 

al. 2010), kunhan se implementoidaan kunnolla, sillä IT ei itsessään tuota kestäviä 

suorituskykyetuja, vaan hyödyntämällä täydentäviä inhimillisiä ja liiketoiminnallisia 

resursseja (Powell & Dent-Micallef 1997). Digitaalisen taloushallinnon käyttöönotta-

neet yritykset ovat tyypillisesti parantaneet tehokkuuttaan koko taloushallinnon pro-

sessissa noin 30–50 prosenttia (Lahti & Salminen 2014, 32). 
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3.2.5 Tiedot ja toiminnot samassa paikassa 

Moni yritys saattaa käyttää useita eri taloushallinnon sähköisiä järjestelmiä eri toi-

minnoissa, mistä syntyy ylimääräisiä kustannuksia ja ajanhukkaa, kun maksetaan 

niiden ylläpidosta ja käytetään monia tunnuksia. Erilliset järjestelmät vaativat paljon 

manuaalityötä, sillä tiedot ovat eri muodoissa ja niitä joudutaan siirtämään järjestel-

mien välillä, mitä tietojen eri standardit hankaloittavat (Finanssialan Keskusliitto 

2015). Kokonaisvaltaisella digitaalisella taloushallinnon ohjelmalla kaikki yrityksen 

taloushallintoon liittyvien sidosryhmien tarvitsema data on samassa ohjelmassa, jol-

loin vältetään saman toiminnon tekemistä moneen kertaan eri toimijoiden toimesta ja 

kaikki tieto saadaan koottua samaan paikkaan (Lahti & Salminen 2014, 32).  

Kun kaikki tieto on samassa tietokannassa sitä tarvitsevilla sidosryhmillä, esimerkiksi 

asiakkaan lataamat tiedostot ovat suoraan kirjanpitäjän ulottuvilla, tämä mahdollistaa 

työn automatisoinnin ja vähentää virheitä tiedon syöttämisessä (Wyslocka 2015). 

Siirrettävä tieto eri toimintojen välillä on vakioidussa muodossa, mikä helpottaa koo-

tun talousdatan moninaista hyödyntämistä raportoinnissa ja analysoinnissa (Talous-

hallintoliitto 2016). Myös vanhempia tietoja, tositteita ja raportteja on helppo löytää ja 

kartoittaa jopa vuosien päästä, sillä ne on tallennettu pilvipalveluun samaan paikkaan 

eikä eri puolille mappeihin tai tietokoneen muistiin (TietoAkseli 2015). Myös yhteistyö 

tilitoimiston kanssa luonnistuu mutkattomammin ja se voi kehittyä huomattavasti yh-

teisen digitaalisen järjestelmän avulla luoden parempaa kommunikaatiota ja työnja-

koa toimijoiden kesken (Lintinen & Helanto 2014).  

3.3 Haasteita 

Taloushallinnon digitalisointiin liittyviä haasteita asiakasyritysten näkökulmasta on 

myös esitetty. Kootusti toistuvimpia koettuja haasteita ovat erityisesti asiakkaan 

osaaminen ja resurssit, niihin liittyvä käyttöönoton vaiva sekä ohjelman räätälöitä-

vyys. Lisäksi järjestelmän kustannukset suhteessa säästöihin ja digitaalinen luotta-

mus nähdään esteinä ohjelman hankkimisessa mikroyrityksillä. 

3.3.1 Osaaminen puute ja käyttöönoton vaiva 

Haasteena mikroyrityksillä ohjelman käyttöönotossa voi olla IT-taitojen ja -resurssien 

puute, joita ilman voi olla vaikeampi saavuttaa maksimaalisia hyötyjä (Salmony & 
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Harald 2010). Salmony & Harald (2010) toteavakin, että ratkaisujen ja palveluiden 

tarjoajien tulisi tuottaa oikeanlaisia sovelluksia ja välineitä, jotka vaativat vähän tai ei 

yhtään IT-asiantuntijuutta tai sijoitusta pienille yrityksille. Tiedon puuttuminen ja tek-

nologian monimutkaisuus suhteessa henkilöstön osaamiseen koetaan esteenä oh-

jelman hankkimiselle, kuten myös käyttöönoton aloittamisen vaivalloisuus ja henki-

löstön sekä organisaation kyky omaksua uutta teknologiaa ja toimintamalleja (Lahti & 

Salminen 2014, 21, 30). Tutkimuksissa on todettu, että eritoten vähittäismyynnin alal-

la hyvät IT-osaajat eivät kuitenkaan yleisesti suoriutuneet paremmin kuin vähemmän 

osaavat käyttäjät, mutta ne jotka yhdistivät IT:n kriittisillä täydentävillä liiketoiminnalli-

silla ja inhimillisillä resursseilla, saavuttivat suorituskykyetuja (Powell & Dent-Micallef 

1997).  

Digitaaliteknologia ja järjestelmän käyttöönotto eivät siis itsenäisesti riitä hyötyjen 

saavuttamiseen, vaan sen soveltaminen käytännössä (Pohjola 2015). Teknologian 

integrointi liiketoimintaan vaatii käytöksellisiä muutoksia toimintatavoissa ja niillä on 

vaikutusta käyttöönoton ja toiminnan kehittämisen onnistumiseen (Vasarhelyi et al. 

2010). Tämän vuoksi henkilöstön asema ja kouluttaminen korostuvat ja uusiin toimin-

tatapoihin sitoutuminen sekä esimerkiksi erillinen digistrategia ovat tärkeitä riskien 

hallitsemisen kannalta (Pohjola 2015). Organisaatiomuutoksessa ihmisten kognitiivi-

set mallit ovat erityisen keskeisiä välineitä prosessin aikana, sillä ihmiset toimivat ja 

käyttäytyvät niiden pohjalta (Orlikowski & Gash 1992, 2). Ohjelman implementointi 

voi olla raskasta, sillä se vaatii johdon omistautumista ja henkilökunnan aikaa asen-

nuksessa sekä työtapojen muutoksia (Wyslocka 2015). Ohjelman käytäntöjä kehittä-

essä tulisi huomioida asiakkaiden mahdollinen kiinnostuksen puute laajamittaiseen 

oppimiseen tai investointiin. Vanhat juurtuneet rutiinit etenkin tällaisissa arkipäiväisis-

sä toiminnoissa pidättelevät yrityksiä omaksumasta uusia toimintatapoja, elleivät ne 

ole todella helppokäyttöisiä ja helposti lähestyttäviä käytännössä. (Korkman et al. 

2010) 

IT-osaaminen puute koskee todennäköisesti asiakkaita, jotka eivät käytä älypuhelinta 

tai Internetiä päivittäin, tai eivät ole käteviä oppimaan niiden käyttöä. Tällöin voidaan 

pohtia, onko heidän edes mahdollista saada tavoiteltua hyötyä tällaisesta ohjelmasta. 

Näissä yrityksissä muutosvastarinta voi olla erittäin suuri, jolloin digitaaliseen talous-

hallintoon siirtyminen vaatii hyvää muutosjohtamista, sillä pitkään toiminnassa olleilla 



25 
 

yrityksillä vanhat tavat voivat olla pureutuneet syvälle organisaatiokulttuuriin eikä olla 

valmiita dramaattisiin ja jatkuviin muutoksiin (Accenture 2016, 8). Käytännössä suurin 

osa pk-yrityksistä hyväksyisi palvelun, joka ei mieluiten vaadi IT-panostuksia tai IT-

taitoja (Korkman et al. 2010). 

3.3.2 Kustannukset suhteessa säästöihin 

Ohjelmaan liittyvät käyttöönoton kustannukset, huomioiden hinnan lisäksi henkilöstön 

kouluttamisen ja uusiin toimintatapoihin sitouttamisen, voidaan nähdä asiakasyrityk-

sissä liian suurina (Lahti & Salminen 2014, 21). TietoAkselin (2015) tekemässä tut-

kimuksessa yksi haasteista asiakasyritysten mielestä olivat juuri käyttöönoton ja 

opettelun kustannukset. Kustannukset voivatkin olla osalle yrityksistä merkittävä teki-

jä reaaliaikaisen taloushallinnon ohjelman hankinnassa, vaikka järjestelmän asenta-

misesta ja ylläpidosta tulevat hyödyt pääsääntöisesti ylittävät implementoinnin kus-

tannukset (Rezaee et al. 2000). Kun teknologisten edistysaskeleiden avulla päästää 

eroon liiketoimien käsittelyn korkeista kustannuksista, ohjelman kustannuksista tulee 

merkityksettömämpi ongelma (Rezaee et al. 2000). Pienet yritykset eivät välttämättä 

erityisesti arvosta hallinnolliseen työhön käytettävää aikaa, mitä vapautuisi taloushal-

linnon rutiinitöiden automatisoinnista, eivätkä tämän vuoksi pidä saavutettavia hyöty-

jä suurempina kuin syntyviä uusia kustannuksia. Lisäksi yksittäiset suorat kustannus-

säästöt saattavat olla pieniä mittakaavaedun puutteessa, kun huomioidaan myynti- ja 

ostolaskujen määrät. (Salmony & Harald 2010) 

3.3.3 Ohjelman räätälöitävyys 

Osa yrityksistä voi nähdä ohjelmistoon liittyvinä haasteina räätälöitävyyden ja integ-

roitavuuden yrityksen nykyisiin tietojärjestelmiin sekä puutteet sähköisen taloushal-

linnon palveluissa (TietoAkseli 2015; Lahti & Salminen 2014, 21, 30). Jokaisella yri-

tyksellä voi olla omat erityistarpeensa ohjelman suhteen eivätkä ohjelmat välttämättä 

ole yksilöityjä juuri kyseiselle yritykselle, mikä saattaa herättää vastustusta (Tieke 

2016b). Haasteena voi olla myös hidas ja jaksottainen omaksumisen prosessi, sillä 

se voi johtaa sirpaloitumiseen prosessien toimintatavoissa (Salmony & Harald 2010). 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi paperilaskujen ja verkkolaskujen yhteiskäyttöä. Verkko-

laskut voidaan kuitenkin lähettää tulostuspalveluun ja saapuvat laskut skannauspal-

veluun, jotka konvertoivat verkkolaskut paperisena asiakkaalle ja paperilaskun tiedot 

suoraan yrityksen järjestelmään verkkolaskuksi (Suomen Yrittäjät 2014), jolloin tä-
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män ei pitäisi olla ongelma. Integroitavuuden ongelmaa ei myöskään tarvitse pohtia 

kokonaisvaltaisen ohjelman hankinnassa, sillä sen tarkoitus on korvata muut nykyisin 

käytössä olevat ohjelmat. 

3.3.4 Digitaalinen luottamus 

Digitaalinen luottamus on tärkeää nykymaailmassa ja monet kokevat yhä riskinä liike-

toimintansa tietojen jakamisen ulkopuolisille (Accenture 2016, 12). Osa yrityksistä ei 

välttämättä halua ulkoistaa koko taloushallintoaan, koska yrityksen luottamukselliset 

tiedot tulevat saataville sekä palveluntarjoajan työntekijöille että sovelluksen hyödyn-

tämään verkkoon tai pilvipalveluun (Wyslocka 2015). Sama teknologia, joka tarjoaa 

loistavia palveluita ja helpottaa liiketoimintaa, aiheuttaa joillakin myös pelkoa kaiken 

tiedon kokoamisesta samaan paikkaan tietovuodon vuoksi, vaarantaen yksityisyyden 

ja antaen mahdollisuuden tiedon väärinkäytölle. Teknologian luontaisiin vaaroihin 

kuuluvat virukset, haittaohjelmat sekä palvelunestohyökkäykset, jotka eivät ole ka-

toamassa vaan kehittyvät jatkuvasti teknologioiden edistämisen ja sen tekijöiden joh-

tamisen rinnalla. (Vasarhelyi & Greenstein 2003) 

Asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan tietoturvasta ja tietojen jakamisesta ulkopuoli-

sille, sillä taloushallinnon ohjelmiston tarjoaja on vastuussa suojauksista, tietoturvas-

ta ja varmuuskopioinnista (Suomen Yrittäjät 2014). Olennaista on potentiaalisten 

käyttäjien luottamus järjestelmän toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen, minkä 

vuoksi korkea turvallisuuden taso on tärkeää varmistaa. Tutkimukset osoittavakin, 

että luottamus järjestelmän toimintavarmuuteen vähentää asiakkaan, yritysten ja lii-

ketoiminnan huolenaiheita ja lisää potentiaalisten käyttäjien aikomusta käyttää säh-

köistä järjestelmää. Palveluntarjoajan korkea vastuuvakuutus vahvistaa osaltaan asi-

akkaiden turvallisuutta. (Wyslocka 2015) Turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet tulisi 

kumota kirjallisilla käytännöillä, joilla varmistetaan siirrettävien tietojen luotettavuus ja 

liiketoimien jakamattomuus (Rezaee et al. 2000). Turvallisuusmittarit, kuten todenta-

minen, tietosuoja, kulunvalvonta ja käyttöoikeuksien hallinta, olisi luotava ja ylläpidet-

tävä luotettavuuden varmistamiseksi (Rezaee et al. 2000).  
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4 FINDIRECTIONIN JA ASIAKASYRITYSTEN NYKYINEN TILANNE 

JA KEHITYSSUUNNAT 

Seuraavaksi käsitellään ja analysoidaan FinDirectionin omistajan ja asiakasyritysten 

antamien haastattelujen vastauksia. Lisäksi käytetään hyväksi tietoa omistajan kans-

sa käydyistä keskusteluista ja kuvataan kyseessä olevaa taloushallinnon ohjelmaa 

sekä sen ominaisuuksia. Aluksi kerrotaan yleisesti FinDirectionista, sen jälkeen hei-

dän tarjoamastaan kyseessä olevasta taloushallinnon ohjelmasta sekä asiakasyrityk-

sistä. Tämän jälkeen käsitellään asiakasyritysten tarpeita taloushallinnon tarjoaman 

lisäarvon suhteen ja lopuksi selvitetään potentiaalisimpien asiakkaiden ominaispiirtei-

tä.  

4.1 FinDirectionin esittely 

FinDirection on vuoden 2014 joulukuussa perustettu taloushallinnon palveluita tuot-

tava yritys, jossa tällä hetkellä työskentelee vain yrityksen perustaja eli toimitusjohta-

ja Mikael Kourilehto. Yrityksellä on tällä hetkellä noin 10 asiakasyritystä. FinDirection 

tekee alihankintana kirjanpitoa ja muita taloushallinnon palveluita myös Toimistopal-

velu Paju Oy:lle, jolla on noin 40 asiakasta ja muutama työntekijä. Toimistopalvelu 

Pajun asiakkaat otetaan mukaan tutkimukseen ja niistä puhutaan FinDirectionin asi-

akkaina, sillä myös heille tullaan tarjoamaan kyseistä ohjelmaa sen valmistuttua.  

Tällä hetkellä FinDirection hoitaa asiakkaidensa taloushallintoa osin omalla ohjelmal-

la ja osin Visman kirjanpito-ohjelmistolla. Asiakkaat ovat ulkoistaneet FinDirectionille 

vain osan taloushallinnostaan, sillä yrityksen tarjoamia palveluita tällä hetkellä ovat 

vain myynti- ja ostolaskuprosessit, kirjanpito ja osittain myös raportointi, mutta pyrki-

myksenä on siirtyä kokonaisvaltaiseen taloushallinnon järjestämiseen ohjelman kaut-

ta. Tarkoitus on, että asiakasyritysten ei tarvitsisi käyttää enää muita ohjelmia tai so-

velluksia taloushallinnossaan, vaan kaikki hoidettaisiin FinDirectionin ohjelman avul-

la. 

Yrityksen tarkoituksena on tarjota mikroyrityksille mahdollisimman pitkälle automati-

soitu taloushallinnon järjestelmä, joka tarjoaisi myös pienemmille yrityksille niitä pal-

veluita ja mahdollisuuksia, mitä suurilla ja keskisuurilla yrityksillä on jo käytössään. 

Mikroyritykset eivät vielä välttämättä ole ymmärtäneet asian vaikuttavuutta ja tärkeyt-
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tä, minkä vuoksi ne eivät näe digitaalisen taloushallinnon ohjelman potentiaalia yhtä 

selvästi kuin suuremmat yritykset. Kourilehto haluaa tehdä yrittäjille taloushallinnon 

mahdollisimman helpoksi ja tavoite onkin saada ohjelma myös puhelimeen, jolloin 

ohjelma tietoineen ja toimintoineen olisi mahdollisimman vaivattomasti saatavilla. 

Kourilehto lähti luomaan ohjelmaa, koska hän uskoo myös pien- ja mikroyritysten 

voivan hyötyä taloushallinnon kokonaisvaltaisesta digitalisaatiosta, mutta heille ei ole 

tarjolla heidän tarpeisiinsa kohdennettuja palveluita yhtä paljoa kuin suuremmille yri-

tyksille. Heille samanlainen ohjelma kuin millaista suuremmat yritykset käyttävät, ku-

ten esimerkiksi SAP, tai Procountorin taloushallinnon ohjelma, eivät ole kovin tehok-

kaita tai tuo paljoa hyötyä. Tämän vuoksi ohjelma tulisi kohdentaa mikroyritysten tar-

peisiin. Kohdeyrityksillä viitataan tässä yrityksiin, joiden ei kannata palkata omaa ta-

louspäällikköä, eli ainakin aluksi yrityksen kohderyhmänä ovat lähinnä vain mikroyri-

tykset. 

4.1.1 Ohjelma 

Kokonaisvaltaisen digitaalisen taloushallinnon ohjelman tarkoituksena on yhdistää 

sekä sisäinen että ulkoinen laskentatoimi samaan paikkaan, mutta parantaen rapor-

tointia ja tiedon laatua, määrää sekä ajantasaisuutta. Kourilehto viittaa keskusteluis-

sa useaan otteeseen Accenturen tekemään tutkimukseen, jonka mukaan vuoden 

2016 teknologisina trendeinä nähdään älykäs automaatio, mukautuva työvoima, alus-

tatalous, häiriöiden ennustettavuus ja digitaalinen luottamus (Accenture 2016, 11–

12). Nämä teemat ovat keskeisessä roolissa heidän ohjelmassaan ja tavoitteissaan. 

Ideaalitilanne on, että kaikki rutiinityö automatisoidaan niin, että vain poikkeustilan-

teet hoidetaan manuaalisesti. Työvoiman on mukauduttava ohjelman tuomiin toimin-

tatapojen muutoksiin ja sitouduttava käyttämään ohjelmaa sen hyötyjen valjastami-

seksi. Tehokkuushyöty saadaan nimenomaan siitä, että kaikki tieto ja toiminnot on 

koottu samaan paikkaan, jolloin tietoa ei tarvitse siirrellä eri järjestelmien ja toimijoi-

den välillä ja saadaan parempi kokonaiskuva yrityksen toiminnasta. Talouden ja liike-

toiminnan ennustettavuus paranee ja riskejä pystytään ennakoimaan paremmin, kun 

nähdään muutokset välittömästi reaaliaikaisista raporteista ja mittareista. Digitaalinen 

luottamus on FinDirectionille myös erittäin tärkeää ja se varmistetaan luotettavalla 

tietoturvalla sekä asiaankuuluvilla salassapitosopimuksilla.  
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Markkinoilla olevissa taloushallinnon ohjelmissa voidaan osan kohdalla nähdä jakoa 

ulkoiseen ja sisäiseen toimintaan keskittyviin sovelluksiin (Powell & Dent-Micallef 

1997). FinDirectionin ohjelmassa tarjotaan molemmat, sillä tarkoitus on pystyä hoi-

tamaan ja johtamaan sidosryhmien, kuten asiakkaiden, toimittajien ja tilitoimiston 

kanssa yhteistyössä yrityksen toimintaa sekä parantaa sisäistä raportointia, päivit-

täistä johtamista ja toiminnan tehokkuutta. Sisäisen raportoinnin parantuessa myös 

ulkoista raportointia voidaan parantaa. Tällöin myös esimerkiksi asiakkaille ja rahoit-

tajille syntyy oleellista tietoa yrityksen liiketoiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä, 

jolloin hekin välttyvät yllätyksiltä voiden paremmin ennakoida riskejä.  

Kourilehto tiivistää ohjelmasta syntyvät hyödyt ensinnäkin resurssien vapautumisena 

tuottavaan työhön. Tästä saadaan lisäarvoa, sillä tällä hetkellä yritykset käyttävät pal-

jon resursseja ei-tuottaviin pakollisiin tehtäviin, jotka voitaisiin automatisoida. Lisäksi, 

kun toiminnot tehdään digitaalisesti, saadaan parempia ja reaaliaikaisempia raportte-

ja johtamisen tueksi. Usein pienet yritykset eivät hyödynnä tällaisia sisäisen laskenta-

toimen raportteja toimintansa seuraamiseen vaan huolehtivat vain minimäärän tuot-

tamisesta eli tekevät vain sen mitä laki vaatii. Myös työntekijöiden perusasiat helpot-

tuvat, kun esimerkiksi kuiteista sekä kulu- ja matkalaskuista voidaan ottaa kuvat ja 

lähettää suoraan järjestelmään ja kirjanpitoon eikä papereita enää tarvitse pyöritellä.  

Ohjelman tavoitteena on Kourilehdon mukaan voida halutessaan hoitaa yrityksen 

taloushallinto puhelimella, jolloin se olisi tehty mahdollisimman helpoksi. Puhelin on 

kuitenkin useimmilla jatkuvasti mukana, jolloin asiat on helppo tarkistaa tai hoitaa heti 

kun tarve syntyy. Lisäksi Kourilehto painottaa, että tietoa ei tarvitse etsiä, sillä kaikki 

ovat samassa paikassa, kuten sopimukset, myynnit ja kannattavuuslaskelmat. Tämä 

nopeuttaa tiedon hakua, sekä parantaa erilaisten analyysien ja raporttien tekemistä 

ja laatua sekä kokonaisvaltaisuutta. Ohjelma sisältää myös ERP-ohjelman ominai-

suuksia, kuten esimerkiksi varaston hallintaa. Kirjanpitäjän tai tilitoimiston työ helpot-

tuu myös huomattavasti, sillä ohjelma voi ehdottaa tiliöintimerkintöjä, jolloin kirjauksi-

en teko kuitenkin on huomattavasti nopeampaa ja kirjanpitäjän tehtäväksi jää lähinnä 

tarkistaa, ettei niistä löydy mitään erikoista tai poikkeavaa. Täysin automaattinen kir-

janpito ei ole vielä mahdollista, sillä laki ei salli automaattista tiliöintiä. Poikkeuksena 

ovat vuokrat tai muut vastaavat samanlaisena pysyvät kuukausittaiset maksut, jotka 

voidaan mahdollisesti tiliöidä automaattisesti. Myös yhteistyö tilitoimiston kanssa te-
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hostuu ja kommunikaatio paranee, kun tiedot ovat suoraan molempien saatavilla sa-

massa ohjelmassa. 

Ohjelman tärkeimmät ominaisuudet ovat kaikille asiakkaille samanlaiset, mutta tietty-

jä asioita voidaan yksilöllistää asiakkaan mieltymysten mukaan. Esimerkiksi raportte-

ja voidaan muokata helposti tarpeisiin sopiviksi ja asiakas voi valita, mitä raportteja 

näytetään etusivulla ja tarpeettomien tietojen ei tarvitse edes näkyä sovellusta käytet-

täessä. Esimerkiksi jos ohjelman käyttäjä ei ole missään tekemisissä varaston kans-

sa, se voidaan piilottaa näkyvistä. Sekä asiakas-, tuote- että kustannuspaikkakohtai-

sesti voidaan avata kaikki yksittäiseen kohteeseen liittyvät tiedot ja halutessaan asi-

akkaat voivat luoda cost- ja profit-centereitä, joiden avulla saadaan jälleen edis-

tyneempää dataa esimerkiksi yksittäisten tekijöiden kannattavuudesta, tuotoista ja 

kustannuksista. Ohjelmaa ja sen näyttämiä tietoja voidaan siis räätälöidä asiakkaan 

omien mieltymysten mukaan ja analyyttisempää dataa ja raportteja on saatavilla sitä 

haluaville. 

Ohjelman käyttö ei Kourilehdon mukaan vaadi erityisiä IT-taitoja, mutta perus ATK-

taidot on hyvä olla olemassa. Ohjelman kehitys tehdään käyttäjäystävällisyys edellä, 

ja pyritään ohjelman mahdollisimman helppoon käyttämiseen ilman erityistä IT-

asiantuntijuutta. Mikäli asiakas ei ole ollenkaan tottunut käyttämään älypuhelinta tai 

tietokonetta päivittäin, voi koko taloushallinnon sähköistäminen olla kuitenkin hanka-

laa ja vaatia runsaasti voimavaroja ja omistautumista. Kourilehdon mukaan tällaiset 

asiakkaat, jotka ovat tehneet vuosikymmenet taloushallintonsa paperisena ja halua-

vat pysyä siinä loppuun asti, eivät ole potentiaalista kohderyhmää ohjelmalle, eikä 

heille ainakaan aluksi lähdetä ohjelmaa markkinoimaankaan. FinDirection tarjoaa 

kuitenkin opastusta ohjelman käyttöön sekä tukea integrointiin, minkä avulla asiak-

kaiden on helppo päästä sisään ohjelmaan ja onnistua sen käyttöönotossa. Vaikka 

asiakas ei siis olisi mikään IT-asiantuntija, se voi silti hyötyä ohjelmasta ja sen tuot-

tamasta tehokkuudesta, joustavuudesta ja edistyksellisemmästä datasta.   

Valmistuvan ohjelman hinta asiakasyrityksille riippuu monesta tekijästä, kuten yrityk-

sen koosta tai laskujen ja toimintojen määrästä. Kourilehto kuitenkin arvioi palvelun 

hinnan olevan asiakkailleen noin 50–200 euroa kuukaudessa. Kun mietitään, paljon-

ko toimintojen automatisoinnissa ja virtaviivaistamisessa säästetään jo työntekijöiden 

sekä tilitoimiston aikaa ja resursseja, maksaa saadut hyödyt nopeasti kustannukset 



31 
 

takaisin. Kun lisätään vielä päivittäiseen johtamiseen ja talouden seurantaan liittyvät 

työkalut ja mittarit, pystytään toiminnan kannattavuutta parantamaan pitkällä aikavä-

lillä huomattavasti.  

4.1.2 FinDirectionin asiakasyritykset 

Suurin osa FinDirectionin asiakasyrityksistä ovat mikroyrityksiä, joista osa on jo vuo-

sikymmeniä hoitanut taloushallintoaan samalla tavalla paperisesti, mutta osalla on jo 

käytössään osittain erilaisia sähköisiä järjestelmiä yksittäisissä taloushallinnon pro-

sesseissa. Osa toiminnoista on jo ulkoistettu, kuten kirjanpito, mutta nekin tehdään 

osalla paperisessa muodossa ja kirjataan manuaalisesti. Kaikki asiakkaat eivät Kouri-

lehdon mukaan välttämättä omista edes älypuhelinta eikä muutenkaan osaa käyttää 

sujuvasti tietokonetta tai muita sähköisiä järjestelmiä, mikä vaikuttaa heidän suhtau-

tumiseensa digitaaliseen taloushallintoon. Tämän vuoksi valitsimme haastatteluun 

mukaan asiakkaita, jotka voisivat potentiaalisesti harkita tulevaisuudessa siirtymistä 

kokonaan digitaaliseen ja automatisoituun taloushallintoon.  

Tutkimukseen haastateltiin kahta asiakasyritystä, joiden toimitusjohtajat antoivat ly-

hyet haastattelut puhelimitse. Haastateltavilta kysyttiin heidän taloushallintonsa ny-

kyisistä käytännöistä ja miten paljon digitaalisuutta taloushallinnon eri prosesseissa 

jo hyödynnetään. Lisäksi kartoitettiin heidän asenteitaan ja mielipiteitään digitaalises-

ta taloushallinnosta ja selvitettiin mahdollisia tarpeita sen suhteen. Nämä yritykset 

olivat hyvät esimerkit FinDirectionin asiakkaista, sillä toisella on jo digitalisoitu sekä 

myynti- että ostolaskuprosessit ja toisella ei kumpaakaan. He toimivat myös erilaisilla 

toimialoilla, minkä lisäksi toinen toimii B2C- ja toinen B2B-markkinoilla. Molemmat 

ovat ulkoistaneet kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisen tilitoimistolle. 

Asiakasyritys 1 on perustettu vuonna 2000 ja työllistää 10 henkilöä. Heidän liikevaih-

tonsa oli viime vuonna 2,15 miljoonaa euroa. Yritys toimii yhdyskuntasuunnittelun 

toimialalla vesialalla ja suunnittelee sekä toteuttaa yksilöityjä mittaus- ja tarkkailuoh-

jelmia. Asiakasyritys 2 taasen on vuonna 2004 perustettu terveydenhoitotarvikkeiden 

vähittäiskaupan alan sekä myynninedistämistoimenpiteiden, liiketilojen ja konsepti-

suunnittelun toimialan yritys. Yritys työllistää kolme henkilöä ja liikevaihto oli viime 

vuonna 1,2 miljoonaa euroa.  
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4.2 Asiakastarpeet suhteessa ohjelman tuottamaan lisäarvoon 

Seuraavaksi käsitellään ohjelman tuottamaa lisäarvoa suhteessa asiakkaiden nykyi-

seen tilanteeseen sekä kokemiin digitaalisen taloushallinnon ohjelman tuomiin haas-

teisiin ja hyötyihin.  

Tällä hetkellä kumpikin on jo osittain digitalisoinut taloushallintoaan. Molemmat ovat 

digitalisoineet palkkahallintonsa, mutta kumpikaan ei ole digitalisoinut kulu- ja matka-

laskuprosessiaan. Asiakasyritys 1 ei ole digitalisoinut myöskään myynti- ja ostolas-

kuprosessejaan ja arvioi, että yhden ostolaskun käsittelyyn heillä menee nykyisin 

noin kaksi minuuttia. Asiakasyritys 2 on digitalisoinut sekä myynti- että ostolaskupro-

sessit ja arvioi yhden ostolaskun käsittelyyn menevän heillä noin minuutin. Helsingin 

Kauppakorkeakoulun tutkimuksesta (Penttinen 2008) otettujen arvojen mukaan alla 

oleviin taulukoihin on laskettu haastateltujen asiakasyritysten antamilla arvioiduilla 

laskujen määrillä saavuttamat säästöt ajassa ja kustannuksissa viikko- ja vuositasol-

la, kun ne siirtyvät nykyisestä laskujen käsittelytavastaan laskujen integroimiseen 

taloushallinnon ohjelmaan (ks. Taulukot 3 & 4). 

 

Taulukko 3: Asiakasyritys 1 saamat kustannussäästöt viikossa ja vuodessa myynti- ja osto-

laskujen integroinnista osaksi digitaalista taloushallinnon ohjelmaan.  

 

Taulukko 4: Asiakasyritys 2 saamat kustannussäästöt viikossa ja vuodessa myynti- ja osto-

laskujen integroinnista osaksi digitaalista taloushallinnon ohjelmaan. 
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Taulukoista huomaa, miten paljon mittavammat tehokkuushyödyt saadaan aikaiseksi 

yrityksillä, jotka eivät ole vielä ottaneet käyttöönsä verkkolaskutusta. Kuitenkin myös 

jo verkkolaskuja käyttävillä yrityksillä verkkolaskujen integroimisesta osaksi digitaalis-

ta taloushallintoa saadaan huomattavia säästöjä aikaiseksi, mutta kuitenkin lähinnä 

ostolaskujen osalta. Asiakasyritys 1 hyötyy siis erityisen paljon, sillä he joutuvat käsit-

telemään enemmän ostolaskuja kuin myyntilaskuja ja lisäksi heillä ei ole vielä otettu 

käyttöön verkkolaskuja. Asiakasyritys 2 hyötyy laskujen käsittelyvaiheessa lähinnä 

vain ostolaskujen osalta, joita heillä on vielä huomattavasti vähemmän kuin myynti-

laskuja, minkä vuoksi säästöjä ei tule kovin paljoa. Näissä ei kuitenkaan vielä huomi-

oida reskontrien päivitystä, perintää, tiliöintiä tai muuta laskuihin liittyviä taloushallin-

non toimenpiteitä, vaan pelkästään myyntilaskujen luominen, lähettäminen, ja saa-

puminen vastaanottajalle sekä ostolaskujen vastaanottaminen, tietojen tallentaminen, 

maksaminen, arkistointi ja kirjanpitäjän hoitama tiliöinti (Penttinen 2008). Mikäli talo-

ushallinto huomioitaisiin kokonaisuutena, nähtäisiin vielä selkeämmin syntyneet 

säästöt kustannuksissa ja ajassa. 

Toimitusjohtajien ilmoittamista laskujen käsittelyajoista voidaan päätellä, että tilitoi-

misto eli tässä tapauksessa Toimistopalvelu Paju ja FinDirection hoitavat osan las-

kuihin liittyvistä toiminnoista ja vievät tiedot kirjanpitoon sekä arkistoon. Tilitoimiston 

saavuttamat säästöt kustannuksissa ja ajassa vaikuttavat myös asiakasyrityksen 

kustannuksiin, vaikkakin välillisesti, sillä yritys maksaa tilitoimistolleen kirjanpitäjän 

käyttämistä työtunneista ja toiminnoista syntyneistä kustannuksista. Nämä tulisi 

huomioida pohdittaessa taloushallinnon ohjelman käyttöönotosta syntyneitä säästöjä, 

sillä sitä kautta myös tilitoimisto voi joko laskuttaa vähemmän asiakasyritykseltä tai 

käyttää aikaansa myös tuottavampaan ja lisäarvoa synnyttävään työhön, kuten neu-

vontaan. Tietoja voidaan myös helpommin siirtää tilitoimiston ja asiakkaan välillä yh-

teisen järjestelmän kautta, eikä tarvitse käyttää esimerkiksi postia tai sähköpostia. 

Tutkimukseen ei valittu haastateltaviksi asiakkaita, jotka ovat erittäin muutosvastarin-

taisia ja eivät ole tottuneet käyttämään tietokoneita tai älypuhelimia arkipäivässään. 

Näistä asiakkaista suurin osa lähettää Asiakasyritys 1:n tapaan ostolaskunsa paperi-

sena FinDirectionille kirjanpitoa varten, jolloin ongelmia nousee laskujen säilyttämi-

sessä, manuaalisessa maksamisessa, toimittamisen hitaudessa ja vaivassa kirjanpi-

täjälle, laskujen etsimisessä ja kohdistamisessa tiliotteeseen sekä kirjaamisessa kir-
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janpitoon. Näillä yrityksillä voitaisiin todennäköisesti saavuttaa suurempia tehok-

kuushyötyjä laskujen integroimisessa taloushallinnon ohjelmaan, sillä niin kuin teori-

assa käsiteltiin, verkkolaskutus on olennainen perusta koko taloushallinnon digita-

lisoinnille. Mikäli näillä asiakkaille kerrottaisiin, että he voisivat ulkoistaa nämä talo-

ushallinnon prosessit FinDirectionille ottamalla ohjelman käyttöönsä, he ymmärtäisi-

vät miten paljon aikaa ja resursseja säästyy, kun laskut saapuvat, menevät hyväksyt-

täväksi, menevät maksuun, lähettävät tiedot kirjanpitäjälle ja arkistoituvat automaatti-

sesti. 

Asiakasyritys 1:llä on käytössään pankin ohjelma myyntilaskujen käsittelyyn ja Asia-

kasyritys 2 hoitaa tällä hetkellä myyntilaskujaan kahdella eri ohjelmalla eri toimialoja 

laskuttaessa. Toimialan ei pitäisi vaikuttaa laskujen vastaanottajan päässä, sillä kun-

han laskun saaja pystyy vastaanottamaan laskunsa verkkolaskuina tai tulostuspalve-

lun kautta, toimii FinDirectionin tarjoama ohjelma myös heille. Kokonaisvaltaisen oh-

jelman implementoinnilla päästäisiin eroon monien ohjelmien ja tunnusten käytöstä ja 

kaikki toiminnot saataisiin koottua samaan ohjelmaan.  

4.3.1 Asiakkaiden asenteita ja ajatuksia ohjelman suhteen 

Asiakasyritys 1 pitää taloushallinnon kokonaisvaltaista digitalisointia hyvin tärkeänä, 

ja he ovatkin miettineet siihen siirtymistä. He eivät kuitenkaan ole päätyneet sen 

hankkimiseen, sillä heillä on runsaasti ulkomaisia asiakkaita, mikä koetaan haastee-

na ohjelman käytölle. Tämän asiakasyrityksen kohdalla tulisi selvittää, onko ohjelma 

sovelias heidän käyttöönsä vai vaatiiko heidän liiketoimintansa lisäksi muita rinnas-

teisia sovelluksia tämän ohelle. Tästä herää kysymys, saavutetaanko tällöin ohjel-

man tuomia tehokkuushyötyjä, kun menetetään muun muassa mahdollisuus kaikkien 

tietojen ja toimintojen kokoamisesta saman järjestelmän alle. Asiakasyritys 1 seuraa 

tällä hetkellä taloudellista tilannettaan ja kannattavuuttaan vain kirjanpidon kuukausit-

taisista raporteista, joista he sanovat saavansa hieman näkemystä siitä missä men-

nään. Kuukausittaisten kirjanpidon raporttien lisäksi he katsovat ostolaskuista teke-

mänsä hankinnat eli suurimman osan kustannuksistaan. Päiväkohtaisille tai reaaliai-

kaisille raporteille heillä ei toimitusjohtajan mukaan ole tarvetta. He eivät käytä muun-

laisia raportteja tai mittareita taloutensa seuraamiseen, sillä he eivät käy kauppaa 

kuluttajien kanssa. Heidän mielipiteensä onkin, että automatisoitu taloushallinnon 

ohjelma auttaa enemmän tilitoimiston työtä kuin heidän.  
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Asiakasyritys 2 sen sijaan pitää digitalisointia kohtuullisen tärkeänä, mutta toimitus-

johtajan mukaan he eivät ole miettineet ohjelman hankkimista aiemmin, johtuen lais-

kuudesta. Tästä voisi päätellä, että osaamista henkilöstöllä olisi, mutta ei ole jaksettu 

nähdä vaivaa etsiä tietoa ja potentiaalisia palveluntarjoajia sekä aloittaa käyttöönoton 

prosessia. Toimitusjohtaja ei keksinyt asioita, jotka voisivat ilmetä ongelmina tai 

haasteina kyseisenlaisessa ohjelmassa. Asiakasyritys 2 seuraa tällä hetkellä kannat-

tavuuttaan muun muassa myynnin kautta esimerkiksi päivittäisellä tasolla myyntira-

porteista. Muuten he seuraavat kuukausitasolla aina kuukauden jälkeen tilitoimiston 

kirjanpidon raporteista saatavista tiedoista taloudellista tilannettaan. He eivät myös-

kään koe, että reaaliaikaisemmista raporteista, kuten kassavirtalaskelmista olisi heille 

paljoa hyötyä. Kumpikaan asiakasyritys ei siis vaikuta seuraavan toimintaansa kovin 

säännönmukaisesti tai johtavan toimintaansa tällaisten raporttien tai mittareiden kaut-

ta. Tästä voidaan päätellä, että ei olla tietoisia raporttien hyödyntämismahdollisuuk-

sista tai mittaamisen ja tavoitteiden asetannan sekä seuraamisen vaikutuksista. 

Molemmat asiakasyritykset olivat sitä mieltä, että tällaisesta kokonaisvaltaisesta talo-

ushallinnon ohjelmasta olisi heille kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa. Ohjelman 

tuomien etujen oletetaan olevan siis enemmän kuin sen kustannukset ja käyttöön-

oton vaiva, vaikka tietoisuus ohjelman eduista ja haitoista ei ollutkaan kovin suurta. 

Asiakasyritys 1 sanoi ohjelman hyödyiksi, että jälkikäteen voidaan tehdä paremmin 

erilaisia hakuja ja muuten hyötyä saa lähinnä kirjanpitäjä. Yritys kokee siis, että tietoa 

voidaan etsiä ja löytää helpommin, minkä lisäksi voidaan saada erilaisia raportteja ja 

koottuja analyysejä yrityksen toiminnasta ja sidosryhmistä. Lisäksi ohjelman käyt-

töönotosta syntyy tiliöintiin ja kirjanpitoon liittyviä hyötyjä, jotka eivät toimitusjohtajan 

mielestä näy heidän arjessaan. Asiakasyritys 2 sanoi ohjelmista saatavaksi hyödyksi 

ainoastaan kokonaiskuvan saamisen nopeammin koko yrityksen tilanteesta.  

Kokonaiskuvaa pidettiin ohjelman tuomana hyötynä siis molempien mielestä ja ar-

vostettiin sitä, että kaikki tieto olisi samassa paikassa luoden yhtenäisemmän kuvan 

liiketoiminnasta. Kysyttäessä taloushallinnon kokonaisvaltaisen digitalisoinnin hyödyl-

lisyydestä tai tärkeydestä yritykselle asteikolla 1-5, saatiin vastauksiksi kolme ja nel-

jä. Tästä ja vähäisestä koettujen haasteiden määrästä voidaan päätellä, että mo-

lemmat tietävät ohjelman tuovan hyötyjä liiketoimintaan, mutta eivät ole vielä pereh-

tyneet tarpeeksi asiaan ryhtyäkseen toimiin ohjelman hankkimiseksi.  
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4.3 Potentiaaliset asiakkaat 

Asiakasyritysten ja FinDirectionin toimitusjohtajilta saatujen haastattelujen perusteel-

la voidaan nähdä, millaisille asiakkaille FinDirectionin tarjoama ohjelma antaisi eniten 

lisäarvoa ja minkälaisia liiketoimintatapoja, käytäntöjä ja asenteita potentiaalisimmat 

asiakkaat omaavat tällä hetkellä. Alla olevaan taulukkoon on koottu oleellisimmat piir-

teet potentiaalisista sekä ei-potentiaalisista asiakasyrityksistä (ks. Taulukko 5). Olen-

naisimpina piirteinä voidaan pitää teknologiaosaamista ja kyvykkyyttä. Tämän lisäksi 

kiinnostuksella ja motivaatiolla on suuri merkitys kuin myös valmiuksilla ja innokkuu-

della toiminnan uudelleenorganisointiin, mahdollisiin strategiamuutoksiin sekä uuden-

laisiin johtamismetodeihin. Lisäarvoa liiketoimintaan saadaan myös raporttien osaa-

vasta ja säännönmukaisesta hyödyntämisestä. Lisäksi laskujen määrät ja nykyinen 

muoto vaikuttavat ohjelman tuomiin tehokkuushyötyihin. FinDirection tarjoaa kunnol-

lisen tuen ja opastuksen sekä ohjelman integrointiin että käyttöön, joten tärkeää on 

vain saada potentiaalinen asiakas kiinnostumaan ja motivoitumaan ohjelman käyt-

töön. Potentiaalisina asiakkaina ei välttämättä voi pitää täysin paperiseen taloushal-

lintoon juurtuneita mikroyrityksiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään teknologiaa 

päivittäisessä elämässään. Perus ATK-taidot on hyvä omata, sillä taloushallinnon 

toiminnot vaativat kuitenkin tarkkuutta ja huolellisuutta. Tulisi myös varmistaa, miten 

FinDirectionin sovellus toimii esimerkiksi ulkomaisten toimijoiden kanssa. 

 

Taulukko 5: Kokonaisvaltaisen digitaalisen taloushallinnon ohjelman potentiaaliset ja ei-

potentiaaliset asiakkaat.   
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Seuraavaksi käsitellään tutkimuksessa saadut keskeisimmät tulokset ja niistä vedet-

tävät johtopäätökset. Alussa määriteltyihin tutkimusongelmiin esitetään vastaukset ja 

lopuksi käsitellään tulevaisuuden näkymiä sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

Taloushallinto sisältää yrityksen rahaliikenteeseen ja raportointiin sisältyvät toiminnot 

ja prosessit. Mikroyrityksillä taloushallinnossa voi olla vähemmän lakisääteisiä vel-

voitteita kuin suuremmilla yrityksillä riippuen toiminnan laajuudesta, minkä lisäksi 

prosessit eivät ole yhtä laajoja esimerkiksi laskujen ja palkkojen vähäisemmän mää-

rän takia. Ulkoistaminen on pien- ja mikroyrityksillä todella yleistä ja noin 90 prosent-

tia pienistä yrityksistä on ulkoistanut ainakin osan taloushallinnostaan, jotta vähäisiä 

resursseja voitaisiin kohdistaa yrityksen ydintoimintaan hyötyen tilitoimiston tehok-

kuudesta, osaamisesta ja mittakaavaeduista.  

Taloushallinnon kokonaisvaltainen digitalisointi kattaa taloushallinnon kaikkien pro-

sessien ja toimintojen digitalisoinnin ja käsittelyn sähköisessä muodossa tietoverkos-

sa. Taloushallinnon digitalisointi ulottuu yli sidosryhmärajojen ja poistaa automaation 

avulla kaiken rutiinityön ja virtaviivaistaa prosesseja. Tämä parantaa taloushallinnon 

tehokkuutta ja säästää runsaasti yrityksen resursseja. Samalla pystytään tuottamaan 

uudenlaista tietoa ja saavutetaan parempia raportointimahdollisuuksia yrityksen ta-

louden ja kannattavuuden seuraamiseen ja jokapäiväiseen johtamiseen. Myös yh-

teistyö tilitoimiston kanssa helpottuu muun muassa kommunikaation paranemisen 

sekä asiakirjojen ja tietojen toimittamisen nopeutumisen kautta. Kun katsotaan koko-

naisuudessaan FinDirectionin asiakaskuntaa, osalla osto- ja myyntilaskuprosessit 

ovat paperisessa muodossa. Verkkolaskutuksen käyttöönotosta on tällöin hyvä läh-

teä liikkeelle, sillä jo sen tuomat hyödyt vaikuttavat huomattavasti taloushallinnon te-

hokkuuteen ja säästävät yrityksen resursseja huomattavasti. Pelkkä verkkolaskutus 

ei kuitenkaan itsessään tuo samanlaisia hyötyjä kuin sen integroiminen kattavam-

paan taloushallinnon digitaaliseen järjestelmään. 

Aiemmista tutkimuksista (mm. Salmony & Harald 2010; Rezaee et al. 2000; Vasarhe-

lyi & Greenstein 2003; Korkman et al. 2010; Wyslocka 2015) nousseita haasteita oli-

vat osaaminen, resurssit ja käyttöönoton vaiva, kustannukset suhteessa säästöihin, 

ohjelman räätälöitävyys ja digitaalinen luottamus. Näistä käyttöönoton vaiva ja ohjel-
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man räätälöitävyys ilmenivät myös empiriassa asiakkaiden mielessä ohjelman hank-

kimista pohtiessa. Asiakasyritys 1 toimii B2B-markkinoilla yhdyskuntasuunnittelun 

alalla ja toimintaan liittyy paljon ulkomaista laskutusta ja toimeksiantoja. Tämä koet-

tiin haasteena heidän mielestään ohjelman hankkimiselle, sillä halutaan varmistua 

sen toimimisesta myös heidän erityisessä liiketoimintamallissaan. Asiakasyritys 2 sen 

sijaan ei ole harkinnut ohjelman käyttöönottoa vain laiskuuden vuoksi. Osaamisen 

suhteen FinDirectionin toimitusjohtaja on sitä mieltä, että osa asiakasyrityksistä on 

muutosvastarintainen digitalisaatiota kohtaan, eikä välttämättä omaa kunnollisia IT-

taitoja, sillä he eivät ole tottuneet käyttämään tietokonetta tai älypuhelinta päivittäin. 

Näille asiakkailla osaaminen voi olla haasteena, vaikka muilla asiakasyrityksillä kuten 

muun muassa tutkimukseen osallistuneilla yrityksillä se ei ole esteenä. Kuitenkin Po-

well & Dent-Micallefin (1997) tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti vähittäismyyn-

nin alalla hyvät IT-osaajat eivät yleisesti suoriutuneet paremmin tai saavuttaneet eri-

tyistä suorituskykyetua, vaan ne jotka täydensivät IT:a liiketoiminnallisilla ja inhimilli-

sillä resursseilla. 

Kumpikaan asiakasyrityksistä ei ollut huolissaan digitaalisesta luottamuksesta ja tie-

don pääsemisestä vääriin käsiin. Moni yritys onkin varmasti tietoinen ja luottaa salas-

sapitosopimuksiin, mutta toki tiedon tallentaminen verkkoon ja tietoturvariskien ole-

massaolo voi saada asiaan perehtymättömämmät vetäytymään ohjelman hankkimi-

sesta. Myöskään kustannuksia ei otettu esiin esteenä ohjelman käyttöönotolle, vaik-

ka hintaa pidetään joissain tutkimuksissa (mm. Hansen et al. 2008) tärkeänä lisäar-

von tai arvon määrittäjänä ja usein pyritään luomaan mielikuva palvelun taloudellises-

ta arvosta. Kuitenkin niin haastateltavien asiakasyritysten kuin myös Kourilehdon nä-

kökulmien mukaan se ei ole ensimmäinen asia, mikä toimisi esteenä ohjelman han-

kinnalle. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että mikroyritysten taloushallinto on suu-

rempien yritysten taloushallintoon verrattaessa niin pientä, että ohjelmalta ei vaadita 

samanlaista toimintakykyä ja ominaisuuksia, jolloin hinnan voidaan olettaa pysyvän 

kohtuullisena. 

Oleellisimpina lisäarvoina ohjelman käyttöönotosta on aiemmissa tutkimuksissa (mm. 

Ashcroft & Smith 2010; Vasarhelyi et al. 2010; Wyslocka 2015; Salmony & Harald 

2010) löydetty johtamisen väline, työtehtävien uudelleenohjaus tuottavampaan työ-

hön, työnteon joustavuus, resurssien säästö ja tehokkuus sekä tietojen ja toimintojen 
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kokoaminen samaan paikkaan. Johtamisen välineenä ohjelman keskeisimpänä etuna 

ovat reaaliaikaisemmat raportit ja mittarit sekä analyyttisemmät toiminnot halutes-

saan esimerkiksi asiakas-, tuote- ja kustannuskohtaisesti. Kumpikaan asiakasyritys ei 

kuitenkaan kokenut saavansa hyötyä täysin reaaliaikaisista raporteista.  

Työtehtävien uudelleen ohjauksen tarkoitus on vapauttaa pakollisista rutiininomaisis-

ta toiminnoista resursseja lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Työnteon joustavuus 

mahdollistaa töiden tekemisen missä ja milloin tahansa ja resurssien säästö lisää 

tehokkuutta alentaen kustannuksia. Asiakasyritykset käyttävät tällä hetkellä paljon 

resursseja esimerkiksi laskujen hoitamiseen viikossa, eritoten paperilaskuja käyttävä 

Asiakasyritys 1. Tehokkuushyödyt korostuivat kuitenkin enemmän FinDirectionin toi-

mitusjohtajan mainitsemissa eduissa, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että haasta-

tellut asiakkaat eivät vielä ole tietoisia teknologian tuomista mahdollisuuksista toimin-

tojen automatisointiin. Tietojen ja toimintojen kokoaminen samaan paikkaan parantaa 

raporttien kattavuutta ja helpottaa toimintojen arkipäiväistä käyttöä, kun kaikki löytyy 

yhdestä paikasta. Nämä lisäarvotekijät olivat myös FinDirectionin toimitusjohtajan 

mielestä olennaisia ohjelman tuomia hyötyjä. Myös molemmat asiakasyritykset pitivät 

ohjelman yhtenä pääasiallisena hyötynä parempaa kokonaiskuvan hahmottamista ja 

tietojen helpompaa löytämistä. 

FinDirectionilla niin kutsuttu ydinarvo tai ydinratkaisu on itse taloushallinnon palvelut, 

joihin pyritään tuomaan lisäarvoa sen digitalisoinnilla ja kokonaisvaltaisuudella. Pal-

velun voidaan nähdä hyödyttävän erittäin paljon kirjanpitäjää, jolloin herää kysymys 

kohdistuvatko ohjelman pääasialliset hyödyt vain tilitoimistolle ja verkkolaskutuksen 

käyttöönottoon. Tämä ei motivoi ohjelman hankkimiseen asiakkaita, jotka käyttävät jo 

verkkolaskuja eivätkä näin saisi yhtä paljon tehokkuushyötyjä aikaiseksi. Tämän 

vuoksi asiakasyrityksille on tuotava selkeästi esille myös päivittäiseen johtamiseen 

liittyvät moninaiset edut, työn joustavan toteuttamisen, sairastapausten tuuraamisen 

sekä etätyön helpottumisen mahdollisuudet. 

Vaikka teoriassa painotetaan paljon asiakasyritysten saamaa hyötyä, empiriassa ha-

vaittiin, että toinen asiakasyrityksistä koki, että ohjelmasta olisi todennäköisesti 

enemmän hyötyä kirjanpitäjälle kuin heille. Mitä siis jos asiakkaalla ei olisi mielenkiin-

toa panostaa jokapäiväiseen johtamiseen reaaliaikaisten raporttien ja uudenlaisen 

tiedon avulla, olisiko ohjelman käyttöönotosta silti heille hyötyä? On, sillä lisäarvoa 
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syntyy, kun resursseja säästyy ja taloushallinto tehostuu huomattavasti. Rutiinityöt 

automatisoituvat, jolloin työntekijöiden aikaa säästyy muihin tuottavampiin tehtäviin. 

Ideana on, että tuotaisiin sisäisen laskentatoimen ominaisuuksia mukaan asiakkai-

den taloushallintoon. Kun tuotetaan myös uudenlaisia raportteja pakollisten kuukau-

sittaisen lakimääräisten raporttien lisäksi, johtaminen, toiminnan seuraaminen ja oh-

jaaminen tiedolla ja numeroilla, vaikuttaa todennäköisesti positiivisesti yrityksen tu-

lokseen. Mittaaminen tekee tavoitteista selkeämpiä ja nähdään toiminnan vahvuudet 

sekä heikot kohdat, joihin on helpompi puuttua ja kehittää toimintaa niiden tunnista-

misen jälkeen. Moninkertainen tiedon käsittely ja tallennus katoaa ja esimerkiksi 

asiakirjojen toimittaminen tilitoimistolle sujuu nopeasti lataamalla se ohjelmaan suo-

raan kirjanpitäjän saataville. Arkistointitilaa säästyy ja ohjelma on tietoineen ja toimin-

toineen verkossa saatavilla missä ja milloin tahansa. Toiminta tehostuu huomattavas-

ti, kun käytössä on vain yksi järjestelmä, joka huolehtii koko taloushallinnosta ja säi-

lyttää kaiken tiedon samassa paikassa. Toki kirjanpitäjän työ nopeutuu ja saa myös 

hyötyä ohjelmasta, mutta ohjelman pääasiallisena tarkoituksena on kuitenkin hyödyn-

tää asiakasyrityksen taloushallintoa. 

Haastatelluilla asiakasyrityksillä on osaamista hyödyntää ohjelman tuomia etuja niin 

halutessaan, mutta se vaatii motivaatiota muutosprosessin aloittamiseen. Erityisesti 

Asiakasyritys 2 on potentiaalinen kohde, sillä heillä ohjelman hankinnan esteenä on 

lähinnä ollut laiskuus ja myös tietämättömyys ohjelmasta sekä sen hyödyistä ja hai-

toista. Tämänkaltaisille samassa tilanteessa oleville muille asiakkaille sekä Asia-

kasyritys 2:lle tulisi kertoa ohjelman tuomista hyödyistä, mahdollisuuksista ja tehok-

kuusvaikutuksista. Kun he ottavat ohjelman käyttöönsä, he huomaavat miten paljon 

aikaa ja resursseja säästyy ja lisäksi tilitoimistonkin pyytämä hintaa saattaa laskea, 

kun myös kirjanpitäjän käyttämä työaika alentuu, mikäli toiminnot saadaan suoraan 

tietoverkkoon ja ohjelmaan. Asiakasyritys 2:lla on tällä hetkellä jo myyntilaskuissaan 

käytössä kaksi eri ohjelmaa eri toimialoilla. Mikäli asiakas ottaisi tämän kokonaisval-

taisen ohjelman käyttöönsä, voitaisiin vähentää monien sovelluksien ja tunnuksien 

määrää ja kaikki aineisto olisi koottuna samaan paikkaan. Asiakkaan ei tarvitse aloit-

taa prosessia tiedon ja palveluntarjoajan etsimisellä vaan ne tarjotaan sille suoraan 

kuin myös tuki ohjelman integrointiin ja opastus käyttöön. Toisaalta, myös Asiakasyri-

tys 1:n kaltaiset asiakkaat ovat potentiaalisia, mikäli ulkomaiset laskutukset toimivat 

FinDirectionin ohjelmalla. He käyttävät vielä paperilaskuja ja vastaanottavat noin 50 
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ostolaskua viikossa, jolloin näiden digitalisoimisesta verkkolaskuiksi ja osaksi talous-

hallinnon järjestelmää saataisiin aikaan mittavia aika- ja kustannussäästöjä.  

Potentiaalisimmat ja eniten lisäarvoa ohjelmasta saavat asiakasyritykset ovat tottu-

neita teknologian käyttämiseen, motivoituneita ja sitoutuneita ohjelman käyttöönot-

toon, tietävät miten käyttää reaaliaikaista tietoa toiminnon johtamiseen, käyttävät pa-

perilaskuja ja omaavat erityisesti paljon ostolaskuja. Mikäli asiakkaan liiketoiminta-

malli on poikkeuksellisen erikoinen niin, että FinDirectionin ohjelman rinnalle tarvittai-

siin toinen ohjelma, ei tavoiteltavia tehokkuushyötyjä välttämättä saavuteta. Samoin 

paperisiin toimintamalleihin juurtuneet yrittäjät, jotka eivät käytä tietokoneita tai äly-

puhelimia säännöllisesti, eivät välttämättä ole potentiaalisia taloushallinnon koko-

naisvaltaisen digitalisoinnin kannalta. FinDirectionin kannattaa markkinoida ohjel-

maansa erityisesti potentiaalisimmille asiakkaille, ja kertoa heille ohjelman tuomista 

tehokkuushyödyistä ja muusta lisäarvosta. 

Kun lähestytään potentiaalisia asiakkaita, FinDirectionin olisi tärkeää valaista ohjel-

man implementoinnin vaatimasta organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen muutoksi-

en tärkeydestä. Henkilöstön kognitiiviset mallit ovat avaintekijänä ohjelmaan sitoutu-

misessa, ja vaativat koulutusta ja omistautumista ohjelman käyttöön ja oikeanlaiseen 

hyödyntämiseen. Vain tällöin IT-hyödyt on mahdollista saavuttaa, sillä pelkkä ohjelma 

ei itsessään tuota kovinkaan paljoa lisäarvoa ilman täydentäviä inhimillisiä ja liiketoi-

minnallisia resursseja. Mikäli ohjelmaa ei käytetä tai osata käyttää oikein, voi siitä 

syntyä enemmän haasteita sekä asiakkaalle, että tilitoimistolle, minkä vuoksi pereh-

dytys ja sitouttaminen ovat elintärkeitä.  

5.1 Tulevaisuuden näkymät ja jatkotutkimusaiheet 

Todennäköisesti automatisaatio tulee edistymään entistä pidemmälle ja keinoäly tu-

lee yhä suurempaan rooliin myös yritysten automatisoidussa taloushallinnossa ja ta-

loushallinnon ohjelmistoissa. Yhä enenevissä määrin yritykset siirtyvät käyttämään 

digitaalista taloushallintoa ja muita digitaalisia liiketoimintaprosesseja ja saavat niistä 

kilpailuetua suhteessa yrityksiin, jotka eivät ota vastaavanlaisia järjestelmiä käyttöön-

sä. 

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe on automaation mukana tulevat yrityksen vastuul-

lisuuden ja eettisyyden kysymykset. Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen vastuulli-
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suuden teeman noustessa nykyisin yhä suurempaan valoon yritystoiminnassa ja pa-

periton kirjanpito on etenkin ympäristöllisen vastuullisuuden osalta isossa roolissa. 

Asiaankuuluva jatkotutkimusaihe on myös kirjanpitäjien ja tilitoimistojen tulevat työn-

kuvat. Digitalisaation myötä yhä useammat yritykset siirtyvät automatisoituun talous-

hallintoon ja ihmisten työt siirtyvät roboteille, jolloin perinteisille kirjanpitäjille ei löydy 

enää töitä kilpailukykyisellä hinnalla.  
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Liite 1: FinDirection Oy:n toimitusjohtajan haastattelukysymykset. 

1. Milloin yrityksenne on perustettu? 

2. Mikä on roolisi yrityksessä? 

3. Kuinka monta työntekijää teillä on? 

4. Kuinka paljon teillä on asiakkaita? Entä Toimistopalvelu Pajulla? 

5. Mistä sait idean lähteä tuottamaan digitaalisia taloushallinnon palveluita? 

6. Miten hoidatte tällä hetkellä asiakkaidenne taloushallintoa? 

7. Mitä taloushallinnon palveluita tarjoatte asiakkaillenne tällä hetkellä? 

8. Mitä taloushallinnon palveluita pyritte tarjoamaan ohjelman valmistuttua? 

9. Ovatko teille yleisemmin ulkoistettu kaikki asiakkaidenne taloushallinnon prosessit 

vai vain osa? 

10. Paljonko kokonaisvaltaisen digitaalisen taloushallinnon ohjelma tulee maksamaan 

asiakkaillenne ohjelman valmistuttua? 

11. Mitä hyötyjä uskotte asiakkaidenne saavan kyseisestä ohjelmasta? 

12. Miten reaaliaikaiset raportit auttavat asiakasyritysten toimintaa? 

13. Uskotko, että ohjelman käyttöönotosta olisi jotain haittaa asiakasyrityksille? 

14. Minkälaisia IT-taitoja ohjelman käyttäminen ja käyttöönotto vaativat? 

15. Onko ohjelmaa mahdollista yksilöidä asiakaskohtaisiin tarpeisiin? 

16. Miten toimitaan jos asiakkaillanne on tällä hetkellä muita ohjelmia käytössään yk-

sittäisissä taloushallinnon prosesseissa? 

17. Ovatko asiakkaanne halukkaita ottamaan digitaalisen taloushallinnon ohjelman 

käyttöönsä? 

  



 
 

Liite 2: Asiakasyritysten haastattelukysymykset. 

1. Yrityksen perustamisvuosi. 

2. Vastaajan asema yrityksessä 

3. Henkilöstön määrä 

4. Liikevaihto vuodessa 

5. Toimiala 

6. Mitkä taloushallinnon toiminnot ovat digitaalisessa muodossa (missä hyödyntää 

automatisoitua järjestelmää, ei lasketa sähköpostia tai faksia yms.)? 

- ostolaskuprosessi 

- myyntilaskuprosessi 

- kirjanpito ja tilinpäätös 

- palkkahallinto 

- kulu- ja matkalaskut  

7. Paljonko arvioit yrityksellenne tulevan laskuja viikossa? 

8. Kuinka paljon aikaa arvioit menevän yhden ostolaskun käsittelyyn? 

9. Kuinka monta kertaa yksittäistä ostolaskua käsitellään? 

10. Entä paljonko lähetätte laskuja viikossa/kuukaudessa? 

11. Miten hoidatte myyntilaskutuksenne tällä hetkellä? Onko olemassa ohjelmaa? 

12. Kuinka tärkeänä tai hyödyllisenä pidät taloushallinnon kokonaisvaltaista digitali-

soimista asteikolla 1-5 (1=ei tärkeä, 5=erittäin tärkeä)? 

13. Mitä etuja tai hyötyjä saat mielestäsi kokonaisvaltaisesta digitaalisesta taloushal-

linnon ohjelmasta? 

14. Entä mitä haasteita on mielestäsi tällaisessa ohjelmassa? 

15. Oletko miettinyt yrityksellenne kokonaisvaltaista taloushallinnon digitalisointia? 

Miksi kyllä tai miksi ei? 

16. Uskotko siitä olevan enemmän haittaa tai kustannuksia kuin hyötyjä? 

17. Miten seuraatte tällä hetkellä taloustilannettanne ja kannattavuuttanne? 

18. Minkälaisia raportteja tai mittareita käytätte taloutenne seuraamiseen? Kuinka 

reaaliaikaisia nämä ovat? 

19. Koetteko, että reaaliaikaisemmista raporteista olisi teille hyötyä (esimerkiksi kas-

savirtalaskelmista)? 


