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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkielman taustaa 

 

Pienille ja keskisuurille yrityksille Suomessa tarjotut nykyaikaiset sähköiset 

taloushallinnon järjestelmät ovat toteutettu pääosin pilvipalveluina. Tämä tarkoittaa 

pelkistetysti, että ohjelmistoja käytetään ajasta ja paikasta riippumatta sähköisesti 

Internet-selaimen kautta. Modernit pilvipalvelut ovat mahdollistaneet muun 

muassa sen, sähköisten ostolaskujen kierrätys sekä myyntilaskujen lähetys ovat 

tulleet myös pk-yritysten ulottuville. Ohjelmistoille on tyypillistä, että yrittäjä käyttää 

järjestelmää rinnan tilitoimiston asiantuntijan kanssa.  (Lahti & Salminen, 2014, 34-

49) Tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpitäjä tekee lakisääteisen kirjanpidon 

edellyttämä tehtävät sekä mahdollisesti johdon laskentatoimen raportit. Yrittäjä 

pääsee omilla tunnuksillaan katsomaan järjestelmästä yrityksen tilaa, kuten 

kassavirtaa, myyntisaatavien laatua sekä erilaisia tuotekohtaisia raportteja.  

Sähköisen taloushallinnon lisäksi tänä päivänä puhutaan jo taloushallinnon 

automaatiosta, jonka aste tulee tulevaiduudessa saamaan entistä suuremman 

merkityksen. Tätä kautta taloushallinnon ammattilaisen rutiininomaiset työtehtävät 

tulevat vähentymään ja laskentatoimen työkentässä ammattitaidon ja 

reaaliprosessin tuntemus korostuvat entisestään. (Penttinen, 2008) Pk-yrittäjän ei 

tarvitse enää välttämättä olla yhteydessä kirjanpitäjäänsä saadakseen taloudellista 

tietoa, vaan hän voi ajaa raportit suoraan järjestelmästä omilla 

käyttäjätunnuksillaan. Kirjanpitäjän rooli tulee muuttumaan entistä konsultoivaan ja 

ohjaavaan suuntaan, jossa kirjanpitäjä niin sanotusti sparraa pk-yrittäjiä 

taloudellisten päätösten kanssa ja kontrolloi yritysten tietojärjestelmiä puuttuen 

mahdollisiin virhetilanteisiin (Lahti et al. 2014, 34-49). Näin ollen yrittäjällä on 

talousohjauksen tukena sekä luotettava ohjelmisto, että kirjanpitäjän asiantuntijuus 

neuvontapalvelujen muodossa. 

Visman ohjelmisto Netvisor sekä Accountorin Procountor ovat suomalaisten pk-

yrityksen eniten käyttämät sähköisen taloushallinnon ohjelmistot. Uudempana 

mielenkiintoisena toimijana on Heeros, joka on listautunut pohjoismaalaiselle First 
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North kasvuyrityslistalle. Alan markkinatilanne muistuttaa oligopolia, sillä Visma ja 

Accountor ovat ostaneet suurimman osan kilpailijoistaan pois markkinoilta. Pk-

yritys voi ostaa ohjelmiston joko suoraan palveluntarjoajalta tai tilitoimiston kautta. 

(Kauppalehti, 2016) Edellä mainituille ohjelmistotaloille tulee todennäköisesti 

ilmestymään lisää kilpailijoita lähivuosina, sillä kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden 

markina on kasvanut vuoden 2016 ensimmäisellä puolikkaalla 3,6 prosenttia 

edellisvuoteen verrattuna (Taloushallintoliitto, 2016a). Tämä tilitoimisto ja 

konsultointipalveluiden kasvu välittyy myös ohjelmistotaloihin, sillä tilitoimistot 

vuokraavat suuremman määrän ohjelmistoa markkinan kasvaessa. 

Kilpailu itsessään on digitalisaation lisäksi omiaan vauhdittamaan taloushallinnon 

sähköistymistä ja automaatiota, joiden avulla yritykset voivat keskittyä 

ydinliiketoimintaansa ja tehdä parempia taloudellisia päätöksiä. Taloushallintoon 

käytettyä aikaa voidaan rutiininomaisten töiden automatisoinnin avulla hyödyntää 

entistä enemmän johdon laskentatoimen tarkoituksiin, joiden avulla voidaan 

kehittää esimerkiksi yrityksen reaaliprosessia. Rutiininomaisia töitä sisältävät 

esimerkiksi palkanlaskennan, kirjanpidon sekä osto- ja myyntireskontran toiminnot. 

Viimeisimpiin trendeihin kuuluu myös, että pilvipalveluina toteutettuja ohjelmistoja 

käytetään entistä enemmän mobiilisti muun muassa älypuhelimien ja tablettien 

välityksellä. Yhdelle maailman suurimmista ohjelmistotaloista teetetyn tutkimuksen 

perusteella pilvipalvelujen mahdollistamalla mobiililla työskentelyllä on merkittävä 

vaikutus pilvipalvelujen tuomaan kokonaishyötyyn. Muita kokonaishyödyn 

muodostamia rahamääräisiä hyötyjä ovat muun muassa IT-tuen tarpeen 

väheneminen sekä työntekijän osaamisen tehokas kohdentuminen. (Forrester 

Consulting, 2016) 
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1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkielman pääasiallisena tavoitteena on selvittää, mikä on sähköisten 

taloushallinnon järjestelmien rooli osana pk-yrityksen talousohjausta. 

Yritysten talousohjausta suoritetaan toiminnanohjauksen- tai taloushallinnon 

järjestelmästä saatavan taloudellisen informaation avulla. On siis varsin 

mielekästä tutkia, miten taloudellisen informaation saatavuuden ja laadun 

paraneminen vaikuttavat yrityksen talousohjaukseen.  

Tutkimusongelman selvittämiseksi määritellyt alatutkimuskysymykset: 

- Mitä tarkoitetaan talousohjauksella ja mitkä ovat talousohjauksen 

erityispiirteet pk-yrityksissä? 

- Mistä koostuvat pk-yritysten käyttämät sähköiset taloushallinnon 

järjestelmät? 

- Miten taloushallinnon sähköistyminen ja automaatio tukevat pk-yrityksen 

talousohjausta? 

- Miten taloushallinnon ammattilaisen työnkuva muuttuu kehittyneiden 

järjestelmien myötä? 

Tutkielma on rajattu koskemaan taloushallinnon järjestelmien tarkastelua 

taloudellisena ja laskentatoimellisena ilmiönä. Näin ollen tutkimus ei selvitä, eikä 

ota kantaa syvemmin tietoteknisiin ratkaisuihin järjestelmien taustalla. Käsitettä 

taloushallinnon ammattilainen ei ole määritelty koskemaan tiettyä ennalta tarkasti 

määriteltyä työnkuvaa, sillä laskentatoimen ammattilaisen tehtävät voivat saada 

organisaatiokohtaisesti erilaisia merkityksiä. Taloushallinnon ammattilainen voi 

työskennellä joko tilitoimistopalveluja ostavassa yrityksessä tai tilitoimistossa. 

Tutkielmassa käsiteltyjä sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä nimitetään tänä 

päivänä myös digitaalisiksi tai automatisoiduiksi järjestelmiksi, mutta tässä 

tutkielmassa tarkastellaan järjestelmiä nimenomaan sähköisinä. Taloushallinnon 

toteuttaminen vaatii automaatiosta huolimatta edellen työpanoksia sekä yrittäjältä, 

taloushallinnon ammattilaiselta, että ohjelmistoilta. On kuitenkin hyvä huomioida, 

että modernit sähköiset järjestelmät hyödyntävät tiedon rakenteisuutta, minkä 

avulla tieto kulkee järjestelmässä pääosin automaattisesti (Lahti et al. 2014, 15-
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32). Aikaisemmin sähköinen muoto tarkoitti ainoastaan sitä, että esimerkiksi 

paperiset taloushallinnon tositteet esitettiin järjestelmissä skannatussa muodossa 

sähköisinä ilman tiedon rakenteisuuden hyödyntämistä (Lahti et al. 2014, 15-32).  

Tutkielman teoriaosio ei jaa pk-yrityksiä eri kategorioihin sen perusteella, ovatko 

ne ulkoistaneet taloushallintonsa rutiinitehtävät tilitoimistolle, vai tekevätkö he ne 

itse. Tutkielman toisessa ja kolmannessa osiossa tarkastellaan sekä 

talousohjausta, että sähköisä taloushallinnon järjestelmiä ensin yleisellä tasolla, 

minkä jälkeen empiirisessä osiossa tehdään yrityskohtaista tarkastelua tutkielman 

case-yrityksestä. Tutkielmaan valikoitunut case-yritys on ulkoistanut 

taloushallintonsa tehtävät pääosin tilitoimistonsa hoidettaviksi. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia ja -ainesto 

 

Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus eli siinä käytetään 

laadullista tutkimustapaa. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan 

kokonaista joukkoa erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä. Tapaustutkimukselle 

on luonteenomaista, että tutkittavasta tapauksesta pyritään kokoamaan evidenssiä 

eli tietoa monipuolisesti ja monella tavalla. Tutkimusmetodologialla tarkoitetaan 

erityistä tutkimustekniikkaa eli tapaa, jolla tutkimusongelman ratkaisemiseksi 

tarkoitettua tietoa kerätään. (Metsämuuronen 2006, 83-91) Tässä tutkimuksessa 

tutkimusmetodologiana käytetään teemahaastatteluja, joiden käsittelemät teemat 

pohjautuvat tieteelliseen kirjallisuuteen.  

Teemahaastattelujen avulla pyritään selvittämään tutkimusongelmaan liittyvää 

nykytilaa syvällisemmin. Teemahaastattelu on empiirisen tiedon keräämisen 

metodi, jossa haastattelu ei etene ennalta muotoiltujen, yksityiskohtaisten 

kysymysten avulla, vaan siinä kohdistetaan väljempiä kysymyksiä ennalta 

määriteltyyn teemaan (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a). Kaikille neljälle 

haastateltavalle on lähetetty ennalta teemahaastattelun runko, jotta he ovat 

voineet valmistautua teemahaastatteluun etukäteen. Jokaiselle haastateltavalle on 

laadittu hieman toisistaan poikkeava teemahaastattelun runko, jotta heidän oma 
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erikoisosaamisensa saataisiin mahdollisimman hyvin esille tukemaan tutkielmassa 

määritettyjä tutkimuskysymyksiä. 

 

1.4 Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu pk-yrityksen talousohjauksen ja 

yrittäjän näkökulman ympärille. Tutkielman keskiössä olevaa pk-yritysten 

talousohjausta ja sen toimintoja pyritään linkittämään sähköisiin taloushallinnon 

järjestelmiin ja niiden toiminnallisuuksiin. Talousohjauksessa hyödynnettävän 

taloudellisen informaation keräämisessä järjestelmillä on keskeinen rooli ja suuri 

tulevaisuuden potentiaali. Lisäksi sähköisten järjestelmien kehityksen avulla 

selitetään taloushallinnon ammattilaisen työnkuvassa tapahtuvaa muutosta, mikä 

on myös kytköksissä talousohjaukseen, sillä tutkimuksessa ei eritellä 

taloushallinnon ammattilaista koskemaan yhtä tiettyä työnkuvaa. Tässä 

tutkielmassa taloushallinnon ammattilaisen käsite pitää sisällään muiden muassa 

assistentin, kirjanpitäjän, controllerin sekä talousjohtajan työnkuvat. 

Tutkielman teoreettinen viitekehys kattaa edellä mainittujen lisäksi myös 

sähköisten järjestelmien kehityksen tarkastelun. Järjestelmien tähän astista 

kehityskulkua selitetään merkittävimmillä kehitystä vauhdittaneilla tekijöillä. Lisäksi 

tutkielma ottaa kantaa siihen, mitkä tekijät voivat viedä järjestelmiä eteenpäin 

tulevaisuudessa. Järjestelmien suotuisia tulevaisuuden kehityssuuntia 

tarkastellaan nimenomaan pk-yrityksen näkökulmasta. 
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Kuvio 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

Tutkielman teoriaosa koostuu pääosin aiheesta julkaistuista tieteellisistä 

artikkeleista. Tämän lähdemateriaalin tueksi teoriaosaan on otettu mukaan myös 

muun muassa aiheeseen liittyviä, ajankohtaisia verkkojulkaisuja, lainsäädäntöä 

sekä kirjalähteitä. Ajankohtaisten verkkolähteiden merkitys on tutkimuksen 

kannalta suuri, sillä sähköiset taloushallinnon järjestelmät kehittyvät jatkuvasti, ja 

verkkolähteet mahdollistavat ajantasaisen tiedon keräämisen. Esimerkiksi 

taloushallinnon järjestelmistä ja niiden hyödyntämästä automaatiosta on 

uutuusarvonsa vuoksi saatavilla varsin vähän tieteellistä materiaalia. Lisäksi 

aikaisemmissa tutkimuksissa tarkastellaan vain harvoin järjestelmiä osana 

modulaarisen taloushallinnon kokonaisuutta, minkä vuoksi teoriaosiossa joudutaan 

välillä nojautumaan yksittäisiä järjestelmiä tukevaan tietoon. Teorian avulla 

peilataan tutkielman teoreettisen viitekehyksen kannalta merkittäviä ja samanlaisia 

ilmiöitä, kuin työn empiirisessä osassa pyritään tuomaan esille tapaustutkimuksen 

keinoin. 

Yrityksen talousohjaus (Management Control System) on varsin tutkittu aihe ja 

tässä tutkielmassa on mielekästä hyödyntää Otley (2016a) artikkelia The 

Contingency Theory of Management Accounting and Control: 1984-2014, joka 
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vetää yhteen talousohjauksen tutkimusta neljältä vuosikymmeneltä, mukaan lukien 

Otleyn itsensä aikavälillä kirjoittamia artikkeleita. Tutkimuksessa suhtaudutaan 

varauksella Otleyn itsensä kirjoittamien artikkelien tarkasteluun. Otelyn artikkeli 

keskittyy tarkastelemaan talousohjauksen tutkimusta nimenomaan 

kontingenssiteorian kontekstista, jossa talousohjausta ja siinä tapahtuvia ilmiöitä 

selitetään pääosin yrityksen kohtaamien ulkoisten ja sisäisten olosuhteiden ja 

niiden muutosten avulla. 

Toinen tutkielman kannalta merkittävä artikkeli on Reid, G. & Smith, J. (2000) 

julkaisema artikkeli The Impact Of Contingencies On Managerial Accounting 

System Development. Artikkelin avulla tarkastellaan talousohajuksen 

kontingenssiteorian sopivuutta pienten ja keskisuurten yritysten kontekstiin. Siinä 

missä tilanteiden ja olosuhteiden muutokset vaikuttavat yritysten talousohjaukseen 

yleisellä tasolla, on niillä tutkimuksen mukaan merkitystä myös pk-yritysten 

toimintaympäristössä, mikroyrityksiä lukuunottamatta. 

Taloushallinnon sähköisiä järjestelmiä esitellään tutkielmassa monien eri lähteiden 

avulla, mutta merkittävimmät ovat Penttinen (2008) Electronic invoicing initiatives 

in Finland and in the European Union – taking the steps towards the real-time 

economy sekä Lahti & Salminen (2014) Digitaalinen taloushallinto. Penttinen 

(2008) tutkimuksessa esitellään teknologian vaikutuksia maksuliikenteeseen ja 

edelleen verkkolaskutukseen sekä taloushallinnon järjestelmiin. Penttinen (2008) 

esittää, että tulevaisuudessa järjestelmien avulla voidaan toteuttaa niin sanottu 

reaaliaikainen talous, jossa muun muassa verkkolaskutuksen avulla toteutetaan 

automaattista kirjanpitoa sekä -kaupankäyntiä Internetin välityksellä. Lahti et al. 

(2014) käyvät teoksessaan erittäin kattavasti läpi sähköisten taloushallinnon 

järjestelmien kokonaisuutta ja ekosysteemi ajattelua, jossa pk-yritysten käyttämät 

järjestelmät koostuvat monista toisiinsa integroitavista palveluosioita eli niin 

sanotuista moduuleista. Järjestelmien kehitystä selitetään teknologian lisäksi myös 

lainsäädännön kehityksen avulla. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on jaettu viiteen lukuun. Ensimmäinen luku on 

johdanto, joka sisältää tutkimuksen taustalla olevien asioiden esittelemisen, 

tutkimusongelman alatutkimuskysymyksineen, tutkimuksen tavoitteet sekä 

rajaukset. Lisäksi johdannossa esitellään tutkielman teoreettinen viitekehys sekä 

tutkimusaineisto ja -metodologia – miten tutkielma toteutetaan ja mistä 

tutkimuksen materiaali on peräisin.  

Tutkielman toisessa luvussa tarkastellaan kontingenssiteorian avulla yrityksen 

talousohjausta ja sen kehitystä yleisellä tasolla. Lisäksi kontingenssiteoria-ajattelu 

laajennetaan koskemaan pk-yrityksen kontekstia. Kolmannessa luvussa esitellään 

ilmiöitä sähköisten taloushallinnon järjestelmien kehityksen taustalla ja 

tarkastellaan järjestelmien kokonaisuuden muodostavia palvelumoduuleja 

yksityiskohtaisemmalla tasollla. Lopuksi katsotaan hieman ajassa eteenpäin ja 

esitellään ohjelmistojen mahdollista täysin reaaliaikaista tulevaisuutta. Neljäs luku 

sisältää työn empiirisen osuuden, jossa kerätään tietoa tapaustutkimuksen tueksi 

teemahaastattelujen avulla. Tutkielman viides ja viimeinen luku sisältää työn 

yhteenvedon ja johtopäätökset, jossa vedetään yhteen teoreettinen ja empiirinen 

tutkimustieto ja tehdään näiden pohjalta relevantteja johtopäätöksiä ja esitellään 

tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksia.  
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2 PK-YRITYKSEN TALOUSOHJAUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN 

 

Tutkielman toisessa luvussa tarkastellaan teoreettisen viitekehykseen peilaten 

taloushallinnon ja laskentatoimen roolia yrityksen talousohjauksessa. Osio 

keskittyy talousohjauksen järjestämisen tutkimiseen kontingenssiteorian kautta. 

Kontingenssiteorialle on tyypillistä tarkasteltavan muuttujan kuvaaminen yrityksen 

kohtaaman sisäisen tai ulkoisen tilanteen näkökulmasta. Lisäksi osion lopussa 

pyritään selvittämään, miten sähköiset taloushallinnon järjestelmät vaikuttavat 

yrityksen varsin tapauskohtaiseen talousohjauksen järjestämiseen. 

 

2.1 Taloushallinto ja laskentatoimi osana talousohjausta 

 

Yrityksen talousohjaus (Management Control System, MCS) on kokonaisuus, joka 

koostuu monista toiminnallisista komponenteista. Aikaisemman tutkimuksen 

valossa voidaan todeta, että talousohjauksen käsitteelle löydetään hieman 

yllättäenkin monia erilaisia merkityksiä, jotka ovat joskus päällekkäisä ja voivat 

myös olla hyvin eriäviä toisistaan. Käsitteen muodostamiseen ja sen laajuuteen 

vaikuttaa myös ajankohta, jona käsitettä kuvaillaan. (Malmi & Brown, 2008) Tässä 

nimenomaisessa tutkimuksessa tarkastellaan käsitettä Management Control 

System pk-yrityksen talousohjauksena ja sen mahdollisesti sisältäminä johdon 

muina ohjausjärjestelminä. 

Laajemmassa kontekstissa talousohjauksen käsitetään sisältävän johdon 

laskentatoimen toiminnallisuuksia, kuten budjetointia ja kustannuslaskentaa. 

Näiden lisäksi Chenhall (2003) toteaa, että talousohjaus sisältää johdon 

laskentatoimen strategisen ohjauksen sekä laskentaprosessien sisään rakennetut 

laatukontrollit ja reaaliaikaisen johtamisen. Edellä mainitulla tulkinnalla viitataan 

siis talousohjauksen olevan hyvin sidonnaista kirjanpidosta ja 

toiminnanohjauksesta saatavista objektiivisista luvuista, joita hyödynnetään 

edelleen muun muassa johdon päätöksenteon tueksi tehtävissä raporteissa. 

Talousohjauksen vielä laajempi tarkastelu käsittää edellisten lisäksi 
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organisaatiotasolla myös strategian kehittämisen ja ohjauksen sekä 

oppimisprosessin (Merchant & Otley, 2007). 

Toiset tutkijat erottavat talousohjauksen käsitteestä yrityksen strategisen 

ohjauksen ja keskittyvät tarkastelemaan yrityksen työntekijöitä osana 

talousohjausta luoden näin kapeamman käsitteen talousohjaukselle. Tutkijat 

kertovat yrityksen työntekijöiden ohjaamisen ja motivoimisen olevan kaikkein 

tärkein organisationaalinen tavoite – työntekijät ovat ne organisaation 

tuotannontekijät, jotka saavat asioita aikaiseksi. Jos voitaisiin aina luottaa kaikkien 

yrityksen työtekijöiden  tekevän työnsä organisaation etu huomioiden, ei 

talousohjausta ja sen järjestelmiä tarvittaisi. (Merchant & Otley, 2007)  

Yleisesti voidaan ajatella, että talousohjaus on jonkin taloudellisen tavoitteen 

asettamista, sen toteutumisen seurantaa sekä yrityksen reaaliprosessin 

ohjaamista kohti haluttua suuntaa. Tämä toteutuu yksinkertaisimmillaan 

aikaisemmin mainitun budjetoinnin ja sen toteutumisen analysoimisen välityksellä. 

Budjetointia eli taloudellista suunnittelua toteutetaan tavanomasiesti sekä lyhyellä 

tilikauden kestävällä ajanjaksolla sekä strategisen ulottuvuuden saavalla 

pidemmällä aikavälillä (Malmi et al. 2008). Nykyisin entistä merkittävämpää 

talousohjauksen funktiossa on erilaisten ennusteiden ja mallinnusten tekeminen 

sekä niiden vaikuttaminen taloudellisten tavoitteiden asetantaan. 

Yrityksen taloushallinto on järjestelmä, jonka avulla yritys pyrkii seuraamaan 

taloudellisia tapahtumia ja raportoimaan niistä sekä sisäisille, että ulkoisille 

sidosryhmilleen (Lahti & Salminen, 2008). Pelkistetysti voidaan ajatella, että 

ulkoinen raportointi kattaa lakisääteisen kirjanpidon ja viranomaisraportoinnin, 

kuten veroilmoituksen tekemisen sekä työntekijöiden palkkioihin liittyvän pakollisen 

raportoinnin. Sisäisille sidosryhmille tehty raportointi on muun muassa johdon 

päätöksentekoa tukevaa yksityiskohtaista tuote-, palvelu- tai osastokohtaista 

raportointia.  

Yrityksen taloutta kuvaavan ja havainnollistavan raportoinnin laatiminen yrityksen 

sidosryhmien tarpeisiin on taloushallinnon pääasiallinen tehtävä ja se kuuluu 

erityisesti laskentatoimen alueelle. Edellä mainitun laskentatoimen pääasiallinen 

funktio on taloudellisen informaation rekisteröimisen ja hyväksikäyttämisen. 
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Laskentatoimea kuvataan prosessina ja järjestelmänä, jossa mitataan, kerätään ja 

välitetään eteenpäin taloudellista informaatiota liiketoiminnan johtamisen tueksi. 

Rekisteröintitehtävässä laskentatoimi kerää yritystä kuvaavia arvo- ja määrälukuja 

ja hyväksikäyttötehtävänä on laatia niistä raportteja yrityksen sidosryhmien, kuten 

rahoittajien ja viranomaisten sekä totta kai yritysjohdon päätöksenteon tueksi. 

(Järvenpää, Länsilehto, Partanen & Pellinen, 2015, 19) Sidosryhmästä riippuen, 

myös raporttien esitystavalla ja muodolla on merkitystä.  

Nämä samat lainalaisuudet ovat voimassa myös tänä päivänä, mutta laskentatoimi 

ja taloushallinto ovat jo tällä hetkellä todellisen muutoksen keskipisteessä. 

Laskentatoimen rekisteröintitehtävä vaatii digitalisaation tuoman automaation 

myötä tänä päivänä entistä vähemmän ihmisten tekemiä työtunteja. Trendi on 

kasvava, ja tulevaisuudessa digitalisaatio ja automaatio tulevat vähentämään niin 

sanottujen taloushallinnon rutiinitehtävien, kuten veroilmoittamisen, kirjanpidon ja 

palkanlaskennan tekemiseen vaadittavien työtuntien määrää ja taloudellisesta 

informaatiosta tulee entistä reaaliaikaisempaa (Taloushallintoliitto, 2016b). Tämä 

tarkoittaa, että yritysjohdon päätöksentekoa tukevia raportteja varten vaadittava 

informaatio on saatavissa entistä tehokkaammin ja raporttien laatu paranee tiedon 

ollessa ajantasaista. 

Digitalisaatio tuo käytännössä tullessaan taloushallinnon funktion tuottavuuden 

kasvamisen. Tämä on suuri muutos, sillä taloushallintoon käytettyjä työtunteja ei 

voida helposti sellaisenaan laskuttaa esimerkiksi asiakkailta. Pienemmillä 

panostuksilla saadaan aikaan laadukkaampia raportteja sidosryhmien käyttöön ja 

samalla helpotetaan yhteistyökumppaneiden toimintaa muun muassa 

verkkolaskutuksen avulla, josta kerrotaan lisää edempänä tutkielmassa. Pk-

yrityksille tuottavuuden kasvamisella on suuri merkitys, sillä täten jo valmiiksi 

niukat resurssit riittävät paremmin laadukkaamman talousohjauksen 

suunnittelemiseen ja toteuttamiseen (Nandan, 2010). Järjestelmien avulla 

liiketoiminnallisia päätöksiä voidaan tehdä reaaliaikaisempaan ja kattavampaan 

tietoon nojaten. Tulevaisuudessa taloushallinnon ammattilaisen osaamista 

voidaan jopa hyödyntää yrityksen muissa toiminnoissa, kuten myynnissä. 
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2.2 Yrityksen taloushallinnon järjestäminen 

 

Yrityksen taloushallinnon järjestämiselle on monia varteenotettavia vaihtoehtoja, 

eikä yksi ratkaisu ole välttämättä kaikille yrityksille optimaalinen. Nykytrendinä on, 

että yritykset pyrkivät luomaan matalamman hierarkian organisaatioita 

keskittymällä ydinliiketoimintaansa ja ulkoistamalla ydinliiketoimintansa 

ulkopuolelle jääviä toimintoja (Otley, 2016a). Näin ollen laskentatoimen niin 

sanotut rutiininomaiset tehtävät, kuten palkkahallinto, viranomaisilmoittaminen 

sekä perus kirjanpito jäävät usein asiakasorganisaation ulkopuolelle tilitoimiston 

tehtäviksi. Kirjanpidon ulkoistaminen tilitoimistolle on tyypillistä etenkin pienille 

yrityksille, ja tämä mahdollistaa samojen sovellusten joustavan käyttämisen (Lahti 

et al. 2014, 209). Asiakasyritys voi säilyttää kuitenkin itsellään ne toiminnot, joista 

se kokee itse tekemällä saavansa enemmän lisäarvoa taloudelliseen 

päätöksentekoon. Huomionarvoista on kuitenkin, että raportoitavan taloudellisen 

tiedon hyötyjen pitää aina olla suuremmat kuin sen aiheuttamat kustannukset 

(Järvenpää et al. 2015, 11-39). Voi siis olla, että joissain tapauksissa on 

tarkoituksenmukaisempaa säilyttää tiettyjen laskennallisten toimintojen 

tuottaminen yrityksen sisällä ulkoistamisen sijasta, hyvänä esimerkkinä ovat 

laskutuksen ja talousohjauksen funktiot. 

Sähköisen taloushallinto-ohjelmiston tilaamista tilitoimiston kautta nimitetään niin 

sanotuksi sovellusvuokraamiseksi (ASP, Application Service Providing). 

Käytännössä tilitoimisto vuokraa sovelluksen ohjelmistotalolta ja tarjoaa sitä 

edelleen asiakkaidensa taloushallinnon tekemiseen. Asiakasyritys voi täten 

helposti määrittää, mitkä palvelut se haluaa ulkoistaa tilitoimistolle ja mitkä se 

päättää tehdä itse. Tilitoimiston ja asikasyrityksen yhteinen sovellusalusta 

mahdollistaa sen, että molemmilla on hallussaan reaaliaikainen tieto 

taloushallinnosta. Tämä puolestaan johtaa ajantasaiseen raportointiin ja 

taloushallinnon tiedon laadukkaampaan hyödyntämiseen edelleen yrityksen 

johdon päätöksenteossa. Yhteinen taloushallinnon alusta mahdollistaa myös 

tilitoimiston konsultointipalvelujen myymisen asiakasyritykselle. (Tieke b, 2016) 

Tänä päivänä taloushallinnon organisoinnissa ei tarvitse kuitenkaan valita enää 

pelkästään ulkoistamisen ja itse tekemisen välillä, vaan pilvipalvelut mahdollistavat 
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sen, että erilaisia mahdollisuuksia voidaan yhdistellä entistä joustavammin. Kun 

ulkoistetut palvelut sisältävät myös pilvipalveluna käytettävät ohjelmistot, voidaan 

taloushallinnon työnjako säädellä entistä helpommin yritykselle sopivaksi. (Lahti et 

al. 2014, 204-214) Lakisääteisen taloushallinnon lisäksi pk-yritysten on 

kanadalaisen tutkimuksen mukaan mahdollista ostaa myös selainpohjaisia 

controllertoimintoja ja -palveluja, jotka keskittyvät yrityksen johdon 

laskentatoimeen ja talousohjaukseen (Andrews, 2002). Sähköistä taloushallinnon 

järjestelmää käytetään palveluntarjoajan toimesta edelleen hyväksi tarjoamalla 

asiakkaalle lakisääteiden raportoinnin informaatiota sisäisen laskentatoimen 

tarkoituksia varten. Sähköiset controllerpalvelut ovat siis ikään kuin jatkojalostettu 

versio lakisääteistä taloushallintoa varten laaditusta ohjelmistosta. 

Toisessa ohjelmistoja koskevassa tutkimuksessa Baldvinsdotter, Burns, Nørreklit 

& Scapens (2010) käsittelevät johdon laskentatoimen ammattimediassa 

mainostettua muutosta, jossa taloushallinnon ammattilaisten työtehtävät siirtyvät 

ohjelmistojen tehtäväksi. Tutkimuksen mukaan laskentatoimen ammattilaiset ovat 

entistä valmiimpia luovuttamaan työtehtäviään taloudellisia kontrolleja ylläpitävien 

ohjelmistojen tehtäviksi. Ohjelmistot eivät voi kuitenkaan korvata vastuuntuntoista 

ja luonnostaan motivoitunutta ihmistä. Järjestelmät eivät ole ihmisen tapaan 

tietoisia esimerkiksi työympäristössä olevista mahdollisista ongelmista, eivätkä ne 

siksi voi puuttua asioihin ajoissa ja ratkaista näitä ongelmia. Tutkijat näkevät, 

etteivät paljon mainostetut kirjanpidolliset ohjelmistot aina tarjoa yksiselitteisiä 

ratkaisuja talousohjauksen tarkoituksia varten, vaan loppupeleissä taloudelliset 

päätökset perustuvat ihmisen asiantuntijuuteen. Laskentatoimen ammattilaisten 

tulee aina olla tietoisia järjestelmien toiminnasta. Nämä tutkimustulokset ovat hyviä 

kuvaamaan kehitystä, jossa pilvipalvelut tuovat lisää tilaa rutiinitehtävät hoitavalle 

automaatiolle, ja taloushallinnon ammattilainen voi keskittyä lisäarvoa tuoviin 

töihin, kuten raporttien analysoimiseen. Taloushallinnon kokonaisuus vaatii ja tulee 

jatkossakin vaatimaan työpanoksia sekä ohjelmistolta, että laskentatoimen 

ammattilaiselta. 

Huomion arvoista on myös mainita, ettei sähköinen taloushallinto ole vielä 

Suomessakaan täysin itsestäänselvyys. On vielä olemassa yrityksiä, jotka tekevät 

taloushallintonsa rutiinit perinteisesti paperilla. Lisäksi on olemassa niin sanottuja 
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välimallin toimintatapoja, joissa osa taloushallinnon työtehtävistä toteutetaan 

sähköisesti ja toiset vielä paperilla. Tarkoituksen mukaista olisi, että yritykset 

järjestäisivät taloushallintonsa siten, että työtehtäviin käytetyt tunnit tuovat aina 

lisäarvoa yrityksen talouden kannalta (Järvenpää et al. 2015, 11-39). Tässä 

mielessä onkin vaikea rationaalisesti puolustaa esimekiksi täysin manuaalista 

prosessia paperisten ostolaskujen käsittelyssä. 

 

2.3 Kontingenssiteria talousohjauksen tutkimuksen taustalla 

 

Yrityksen talousohjauksen ja johdon laskentatoimen tutkimuksessa viitataan usein 

tilannejotamiseen ja etenkin kontingenssiteoriaan, joka juontaa juurensa 

johtamistutkimuksesta. Vaikka on olemassa monia muita kontingenssiteoriaksi 

kutsuttavia johtamisteorioita, Fiedlerin kehittämä (1964, 1967, Fiedler & Garcia 

1987) teoria on yleisimmin tunnistettu. Alkuperäisessä tarkoituksessaan 

kontingenssiteoria selittää, miksi johtajat toimivat tietyllä tavalla vallitsevien 

olosuhteiden ja tilanteiden valossa. Tämä ajattelu on laajennettu koskemaan myös 

johdon laskentatoimea, ja monissa julkaisuissa tarkastellaan teorian valossa muun 

muassa sisäisen laskentatoimen ja taloushallinnon laskentamenetelmien 

soveltuvuutta yrityksen vallitseviin olosuhteisiin ja kulttuuriin. 

Otley, (1980b) tarkentaa, että johdon laskentatoimen yhteydessä 

kontingenssiteorian tulee tunnistaa tietyt tarkat taloushallinnolliset näkökulmat, 

jotka liittyvät ennalta määriteltyihin olosuhteisiin ja ovat vastaavuudeltaan 

tarkoituksenmukaisia. Tässä tuleekin tarkastella, mitä taloushallinnollisia 

näkökulmia teoria haluaa selittää ja millaisia johdon laskentatoimellisia menetelmiä 

yrityksessä käytetään. Toiseksi tulee määritellä ne olosuhteet, joissa yritys 

harjoittaa liiketoimintaansa. Olosuhteita ja yrityksen toimintaan vaikuttavia syy-

yhteyksiä voi olla valtava määrä. Viimeisenä Otley toteaa, että kontingenssiteorian 

avulla voidaan tarkastella taloushallinnon järjestelmän ja laskentamenetelmien 

tarkoituksenmukaista vastaavuutta yritysjohdon tarpeisiin. Yrityksen 

tuloksellisuuden mainitaan olevan mahdollinen mittari, mutta toisaalta 

tuloksellisuus voi itsessään olla erillinen kontingentti muuttuja, joka ei välttämättä 
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selitä parhaiten johton laskentatoimen järjestelmän sopivuutta tietylle yritykselle 

tietyissä olosuhteissa.  

Kontingenssiteoria johdon laskentatoimen tutkimuksessa on kehittynyt 

huomattavasti ajan saatossa ja osa vanhoista lainalaisuuksista ei välttämättä ole 

enää voimassa uudessa, epävarmassa ympäristössä, jossa organisaatiot toimivat. 

Muutoksia on tapahtunut monissa osatekijöissä, mutta konkreettisimpina 

muutoksina pidetään yleisesti laskennallisia menetelmiä, kuten toimintolaskentaa 

(activity-based costing) ja tuloskorttia (balanced scorecard). Etenkin jälkimmäinen 

on tuonut talousohjauksen tutkimukseen lisää subjektiivisia, ei-rahamääräisiä 

mittareita, joilla pyritään kuvaamaan organisaation taloudellista tilaa ja 

tuloksellisuutta. (Otley, 2016a). Tuloskortin subjektiivisilla mittareilla on myös suuri 

vaikutus entistä tärkeämmäksi nousseisiin yrityksen yhteiskunnallisiin vastuisiin ja 

niiden mittaamiseen. 

Otley (2016a) tutkii kontingenssiteorian merkitystä johdon laskentatoimen ja 

talousohjauksen tutkimukseen neljällä vuosikymmenellä. Kontingenssiteoriaan 

perusluonteeseen nojaten, aikaisemman tutkimuksen tulokset eivät välttämättä ole 

enää yleistettävissä tämän päivän organisaatioihin ja tilanteisiin. Lisäksi Otley 

mainitsee, että historian saatossa on saatu aikaan hyvin vähän kumulatiivisia 

tutkimustuloksia, sillä tutkijat eivät ole perustaneet tutkimustuloksiaan edellisiin 

tutkimuksiin, vaan ovat vain hyvin rajallisesti tarkastelleet aikaisempia 

tutkimustuloksia. Tutkimuksessa todetaan kuitenkin, että on olemassa tiettyjä 

teemoja, jotka toistuvat muita useammin aikaisemmassa tutkimuksessa, kun on 

kyse talousohjauksen järjestelmistä. Näitä teemoja ovat: riippuvuus 

kirjanpidollisista tehokkuusmittareista, toimintaympäristön epävarmuus ja kilpailu, 

strategia, kulttuuri sekä tehokkuus. Lopussa Otley tarkastelee, tulisiko 

talousohjausta tutkia mieluummin yksittäisinä työkaluina vai yhtenä laajana 

kokonaisuutena. 

Riippuvuudella kirjanpidollisista tehokkuusmittareista tarkoitetaan sitä, miten 

johdon laskentatoimen ammattilaiset käyttävät hyväkseen kirjanpidosta saatua 

yritystä koskevaa taloudellista tietoa. Tehokkuusmittareissa on korostunut etenkin 

budjetilliset tavoitteet ja budjetin pitävyys. Kontingenssiteorian muuttujista 

toimintaympäristön merkitys on kaikkein merkittävin ja tutkituin aihealue. 
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Toimintaympäristön merkitystä ovat kasvattaneet viime vuosina etenkin globaalit 

markkinat ja  entistä intensiivisempi kilpailu. (Otley, 2016a) Viimeisimpiä 

merkittäviä toimintaympäristön muutoksia ovat olleet digitalisaatio ja sen tuoma 

automaatio. Nämä muutokset eivät toki koske ainoastaan taloushallinoa, vaan 

muutos on käynnissä muillakin toimialoilla, kuten myynnissä ja markkinoinnissa. 

Edellä mainittujen toimintaympäristön uudistajien avulla yritykset voivat järjestää 

talousohjauksensa entistä tehokkaammin, mikä vapauttaa niiden resursseja 

yrityksen liiketoiminnan tueksi. Kirjanpitopalveluja tarjoaville tilitoimistoille 

digitalisaation tuoma toimintaympäristön merkittävä muutos tarkoittaa 

ansaintamallien muutosta kohti konsultoivampaa otetta. 

Strategian merkitys talousohjauksen tutkimuksessa on suuri, sillä eri strategian 

omaavat yritykset myös järjestävät toimintonsa eri lailla ja ovat eri tavoin valmiita 

hyödyntämään uusimpia käytäntöjä. Organisaatioista voidaan erotella neljä eri 

tyyppiä strategian laatimiseen liittyen, joita ovat: puolustajat, kykyjenetsijät, 

analyytikot ja reagoijat (Miles & Snow, 1978). Siinä missä toiset puolustavat 

viimeiseen asti omia käytäntöjää, toiset pyrkivät jatkuvasti etsimään uusia tapoja 

järjestää talousohjaustaan, pysyäkseen mukana intensiivisessä kilpailussa. Toinen 

strategiaan liittyvä merkittävä havainto on Porter (1980) tekemä jaottelu kolmeen 

tapaan, joilla organisaatiot voivat kilpailla toistensa kanssa. Näitä malleja ovat; 

kustannusjohtaminen, erikoistuminen ja keskittyminen. Talousohjaus saa näissä 

toisistaan poikkeavissa strategiossa erilaisia merkityksiä, sillä talousohjauksen 

tehtävät ja tavoitteet vaihtelevat aina kustannusten tiukasta kontrolloimisesta 

korkean katteen tuotteiden tuottamiseen ja markkinoiden erilaisten segmenttien 

hallintaan.  

Kulttuurin merkitystä yrityksen talousohjaukseen on tutkittu paljon. Myös kyseisen 

muuttujan osalta kontingenssiteorian mukaisesti, on lähes mahdoton yleistää 

jonkin yrityskulttuurin vaikutuksia talousohjauksen järjestämiseen, sillä 

yrityskulttuurit poikkeavat merkittävästi toisistaan. Viimeisenä, tehokkuus on 

muuttuja, joka esiintyy usein talousohjauksen tutkimuksessa. Tehokkuus on 

itsessään hyvä mittari jonkin menetelmän sopivuudelle, mutta tehokkuutta voidaan 

mitata monella eri tavalla. Esimerkiksi yrityksen kannattavuus on mittari, joka 

koostuu hyvin monesta osa-alueesta, ja jotka voivat yksin selittää paremmin jonkin 
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menetelmän sopivuutta organisaation talousohjauksen järjestämiseksi. (Otley, 

2016a) 

Malmi & Brown (2008) tutkivat Otleyn edellä esille nostamaa aihetta, tulisiko 

yrityksen talousohjausta tarkastella yksittäisinä työkaluina vai näiden työkalujen 

muodostamana laajempana toisistaan riippuvaisena kokonaisuutena. 

Tavanomaisesti talousohjauksen työkaluja, kuten toimintolaskentaa tai 

arvojohtamista tarkastellaan yksittäisinä yrityksen toimintaa ohjaavina johdon 

laskentatoimen työkaluina. Näistä yksittäisistä kirjanpidollisista 

tehokkuusmittareista on tarkoitus muodostaa mahdollisimman tehokas 

taloudellisen seurannan mittaristo. Tyypillisesti talousohjauksen järjestelmä 

sisältää rahamääräisten tehokkuusmittareiden lisäksi myös työntekijöiden 

tavoitteita ja niistä suoriutumista mittaavia työkaluja. 

Tutkijat kuitenkin perustelevat, että talousohjauksen tutkiminen kokonaisvaltaisena 

järjestelmänä voi tuoda laajemman katsauksen talousohjauksen tutkimukseen. 

Kuten edellä todettu, talousohjausta on tyypillisesti tarkasteltu yksittäisten 

muodollisten mittarien kautta, mutta hallinnollisten ja kulttuuristen mittarien, 

huomioon ottaminen voi tuoda paremman ymmärryksen koko organisaation 

näkökulmasta. Hallinnollisiin ja kulttuurillisiin mittareihin voi kuulua esmerkiksi 

organisaatiokulttuuria ja yrityksen arvojen toteutumista mittaavia työkaluja. Näiden 

niin sanottujen pehmeiden mittarien integroiminen talousohjauksen 

kokonaisuuteen voi auttaa taloudellisia päätöksiä tekeviä henkilöitä hahmottamaan 

ja saavuttamaan koko organisaation käsittävät toiminnot ja tavoitteet. (Malmi et al. 

2008) 

 

2.4 Kontingenssitekijöiden vaikutus pk-yrityksen tietojärjestelmien 

kehittymiseen ja johdon laskentatoimen järjestämiseen 

 

Reid & Smith (2000) tutkivat työssään kontingenssiteorian vaikutuksia etenkin pk-

yritysten talousohjaukseen ja johdon laskentatoimen järjestämiseen. Tutkimus on 

tehty vuonna 2000, mutta sen sisältämät muuttujat ovat yhä tänä päivänä 

relevantteja, sillä teknologian kehittyminen on kiihtynyt ja taloudellinen 
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epävarmuus kasvanut. Tutkijat tiedostavat työnsä rajoittavaksi tekijäksi sen, että 

johdon laskentatoimen kontingenssiajattelu ei ole koko laajuudessaan välttämättä 

yleistettävissä pk-yritysten toimintakenttään, mutta tutkijat saivat tästä huolimatta 

aikaan mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Edellä mainitun tutkimuksen lisäki myös 

Birket ym. (1992) ovat päässeet tutkimustuloksiin, jossa pk-yrityksen 

talousohjauksen vaatimukset eivät ole ajan ja olosuhteiden vaihtuessa stabiileja, 

vaan ovat riippuvaisia kohtaamistaan kontingenteista muuttujista. 

Tutkimuksessa tarkastellaan ensinnäkin, miten kolme eri muuttujaa korreloivat pk-

yritysten johdon laskentatoimen järjestämisen ja tietoteknisten ratkaisujen käytön 

kanssa. Tämä lisäksi tutkittiin edeltävän tieteellisen tutkimuksen hypoteesia siitä, 

että MAS (Management Accounting System) käyttöönotto jakaa yritykset erilaisiin 

yritystyyppeihin. Tätä aikaisemman tutkimuksen tulosta testattiin nimenomaan 

soveltuvuudeltaan pk-yrityksiin. Lisäksi tutkijat tarkastelivat hypoteesia, jonka 

mukaan yrityksen organisaation muoto määräytyy ulkoisten muuttujien; 

teknologian epävarmuuden, tuotantojärjestelmien, strategian, ja markkinatilanteen 

perusteella. Viimeisenä tutkijat esittävät, että MAS käyttöönoton monimutkaisuus 

määräytyy yrityksen eri yksiköiden välisen riippuvuuden, markkinoiden 

dynaamisuuden ja työmenetelmien perusteella. (Reid et al. 2000) 

Tutkijat käyttivät tekemäänsä korrelaatiotutkimukseen Pearsonin korrelaatiotestiä. 

Ensimmäinen kontingentti muuttuja on lyhyen aikavälin taloudellinen shokki, jota 

nimitetään kassavirtakriisillä. Toinen muuttuja on pidempiaikainen shokki, 

strategisen rahoituksen puute. Viimeisenä muuttujana tutkijat tarkastelevat 

parhaiden innovaatioiden käyttöönottoa. Näitä kaikkia muuttujia verrattiin 

korrelaatioanalyysin avulla kunkin yrityksen tietojärjestelmien ja johdon 

laskentatoimen työkalujen kehitykseen. (Reid et al. 2000) Näiden kolmen 

muuttujan lisäksi on olemassa varmasti muitakin kontingentteja muuttujia, jotka 

selittävät pk-yrityksien informaatiojärjestelmien kehitystä ja käyttöä, mutta nämä 

kolme muutujaa ovat edelleen äärimmäisen tärkeitä johdon laskentatoimen 

näkökulmasta. 

Tutkimustuloksista voidaan tulkita siten, että yrityksen tietojärjestelmien kehitys 

korreloi vahvasti kassavirtakriisin kanssa, etenkin johdon laskentatoimen 

järjestämisen osalta. Entistä modernimpia johdon laskentatoimen tekniikoita, kuten 



26 
 
 

toimintolaskentaa ja arvoanalyysia alettiin käyttämään vastanneiden yritysten 

keskuudessa kassavirtakriisin myötävaikutuksella. Johdon laskentatoimen 

menetelmissä korostui etenkin kustannusten kontrolloiminen. Tietoteknisten 

ratkaisujen puolella vahvinta korrelaatiota osoitti hankekartoitus. Taloudellisen 

tiedon tallentaminen ja myöhempi hyödyntäminen osoittivat myös korrelaatiota 

kassavirtakriisin kanssa. Huomion arvoista on, että perinteisemmät 

investointilaskennan menetelmät, kuten takaisinmaksumenetelmä, sisäisen 

korkokannan menetelmä  ja sijoitetun pääoman tuotto eivät korreloineet vahvasti  

tietojärjestelmien ja johton laskentatoimen työkalujen kehityksen kanssa minkään 

asetetun kolmen muuttujan tapauksessa. (Reid et al. 2000) 

Toisen kontingentin muuttujan tarkastelu osoittaa, että pidempiaikaisen 

rahoituksen puutteella on varsin samankaltaisia vaikutuksia korrelaatioon yrityksen 

tietojärjestelmien ja johdon laskentatoimen työkalujen kehityksen kanssa kuin 

edellä tarkastellulla kassavirtakriisillä. Tämä osoittautuu jälleen johdon 

laskentatoimen järjestämisen vaikutuksella. Suuremman merkityksen saa 

kuitenkin tietoteknisten sovellusten hankekartoitus sekä toiminnan analysoiminen 

määrällisen tiedon avulla johdon laskentatoimen tarkoituksia vasten. (Reid et al. 

2000) Tämä ei ole yllättävää, sillä nimenomaan edistyksekkäämmillä tietoteknisillä 

sovelluksilla voidaan kerätä ja analysoida määrällistä tietoa entistä tehokkaammin 

johdon päätöksenteon tueksi. 

Tietojärjestelmien ja johdon laskentatoimen työkalujen kehitys korreloi parhaan 

innovaation käyttöönoton kanssa. Johdon laskentatoimen järjestäminen pitää 

edelleen merkityksensä, mutta viimeisen muuttujan osalta etenkin tietotekniset 

sovellukset korostuvat. Esimerkiksi rahoituksellinen mallinnus on kasvattanut 

merkitystään huomattavasti edellä oleviin korrelaatiotesteihin verrattuna. 

Huomattavaa on myös, että hanketarkastelun merkitys kasvaa, kun muuttujana on 

parhaan innovaation tai teknilogian käyttöönotto ja hyödyntäminen. (Reid et al. 

2000) Vuonna 2000 tehdyn tutkimuksen tulokset pitävät varmasti edelleen 

merkityksensä, mutta tietotekniset ratkaisut, kuten rahoituksellinen mallinnus sekä 

määrällisen tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan tukena ovat menneet suurin 

harppauksin eteenpäin. Näin ollen voidaan olettaa tietoteknisten ratkaisujen 
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kasvattaneen merkitystään esimerkiksi korrelaatiossa johdon laskentatoimen ja 

talousohjauksen järjestämisessä. 

Reid et al. (2000) vetävät yhteen korrelaatiotestin tuloksia siten, etteivät 

kontingentit muuttujat jouduta standardi menetelmiä hankearviointiin liittyen. 

Toisaalta kustannusjohtamisen ja sen menetelmien nähdään olevan asia, johon 

kontingentit muuttujat vaikuttavat ajan saatossa. Merkittävin huomio on kuitenkin, 

että tietoteknisten sovellusten hyödyntäminen on erittäin altis kontingenteille 

muuttujille, kuten esimerkiksi teknologian ja markkinoiden kehitykselle. Sovellusten 

käytön intensiteetti on suurinta, kun kontingenssi vaikuttaa parhaan innovaation 

käyttöönottoon. Lopulta tutkijat toteavat, että korrelaatiot valottavat syysuhteita 

etenkin tapahtumien tai kontingenssien ajoituksien sekä yrityksen laskentatoimen 

ja johdon järjestelyjen ajoituksien välillä. 

Korrelaatioiden lisäksi tutkijat tunnistivat klusterianalyysin avulla, että pk-yritykset 

voidaan jakaa kolmen tyyppisiin organisaatioihin johdon laskentatoimen 

järjestelmien käyttöönottoon liittyen; mukautuviin, pysähtyneisiin ja sokeisiin. 

Lisäksi teknologisen epävarmuuden, tuotantojärjestelmien, strategian ja 

markkinatilanteen todetaan olevan kontingentteja muuttujia jotka vaikuttavat 

etenkin pk-yrityksen organisaation muotoon. Johdon laskentatoimen järjestämisen 

monimutkaisuutta selittävät pk-yrityksen itsenäisyys muista yksiköistä, kuten 

tytäryrityksistä, markkinatilanteen dynaamisuus sekä työskentelymenetelmät. 

(Reid et al. 2000) Tämä on hyvä huomio, sillä jonkin kansainvälisen yrityksen 

suomalainen tytäryhtiö voi olla Suomessa osakeyhtiönä pk-yritys, mutta 

kansainvälisesti suuri toimija. Näin johdon laskentatoimen järjestäminen on pitkälti 

sidoksissa emoyhtiön asettamiin vaatimuksiin, eikä sähköisiä järjestelmiä voida 

paikallisesti välttämättä hyödyntää täydellä laajuudella.  

Aikaisemman tutkimuksen valossa voidaan siis todeta, että kontingenssiteoria on 

sovellettavissa myös pk-yrityksien kontekstiin. Tutkijat eristävät tutkimustuloksista 

kuitenkin mikroyritykset, joihin kontingenssiteorian esittelemät tilanteen muutokset 

eivät vaikuta samassa mittakaavassa tavallisiin pk-yrityksiin nähden, sillä 

mikroyritykset ovat vikkelämpiä sopeutumaan uusiin toimintaympäristöä 

muokkaaviin muutoksiin (Reid et al. 2000).  Garengo & Bititci (2007) tunnistavat 

myös aikaisemmasta kirjallisuudesta pk-yrityksen kontingenteiksi muuttujiksi muun 
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muassa yrityksen hallintakoodin, tiedon johtamisen, yrityksen käyttämän 

liiketoimintamallin sekä organisaatiokulttuurin ja johtamistyylin. Tutkijat 

osoittavatkin, että muun muassa pk-yrityksen omistajuuden ja johtamisen ollessa 

saman henkilön tehtävänä, korostuu yrittäjän kokemus ja osaaminen yrityksen 

tuloksellisuuden mittaamisessa.  

Johdon laskentatoimen järjestäminen ja erilaisten tietoteknisten järjestelmien 

käyttäminen ei ole pysyvien standardien varassa, vaan laskennan ja tietotekniikan 

järjestäminen on kiinni alati muuttuvista tekijöistä, kuten  yrityksen taloudesta, 

markkinatilanteesta ja teknologian muutoksista Reid et al. (2000). Osa 

organisaatioista ovat mukautuvampia muuttuvaan maailmaan ja pyrkivät itse 

asiassa etsimään muutoksen avulla esimerkiksi tehokkaampia taloushallinnollisia 

ratkaisuja ja täten parantamaan tuottavuuttaan. Toiset organisaatiot muuttuvat 

vasta olosuhteiden pakosta, jolloin muun muassa taloudelliset ja markkinatilanteen 

tuomat muuttujat edellyttävät muutosta yritystoiminnan jatkuvuuden 

varmistamiseksi. 

 

2.5 Sähköisen taloushallinnon yhteys pk-yrityksen talousohjaukseen 

 

Edellä esitelty yrityksen talousohjaus voidaan linkittää sähköisiin taloushallinnon 

järjestelmiin, sillä järjestelmien avulla pk-yrittäjä voi helposti seurata 

liiketoimintansa tuloksellisuutta ja taloudellista tilaa. Järjestelmät ovat siis 

konkreettinen työkalu taloudellisen seurannan toteuttamiselle. Seurannan tueksi 

käytettävä tieto ja raportit on mahdollista hakea juuri silloin, kun niitä tarvitaan. 

(Lahti et al. 2014, 33-49) Modulaariset järjestelmät sisältävät tyypillisesti 

lakisääteisen taloushallinnon toteuttamiseksi vaadittavat toiminnallisuudet, mutta 

järjestelmissä on usein myös mahdollisuus tehdä taloudellista suunnittelua ja sen 

seurantaa, kuten budjetointia. Toisaalta sähköisten taloushallinnon järjestelmien 

kautta on hankalampi seurata tutkielmassa aikaisemmin mainittuja pehmeämpiä 

mittareita, kuten työntekijöiden tyytyväisyyttä tai organisaation arvojen 

toteutumista. Näitä attribuutteja tuleekin mitata pk-yrityksessä muulla tavoin, 
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esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain tehtävien työtyytyväisyyskyselyjen 

muodossa. 

Sähköisen taloushallinnon avulla kirjanpidollisten tehokkuusmittarien, kuten 

käyttökatteen määrä on ajantasaista ja seuranta on helppoa. Tiedon 

hyödyntäminen johdon laskentatoimen tarkoituksiin on entistä luotettavampaa ja 

nopeampaa. Sähköiset taloushallinnon järjestelmät ovat kosketuksissa 

toimintaympäristöön siten, että kilpailijoiden hyödyntäessä pilvipalveluina 

toteutettuja moderneja järjestelmiä, syntyy yritykselle normatiivisia paineita ottaa 

itsekin käyttöön tehokkaammat järjestelmät (Martins, Oliveira & Thomas, 2016). 

Tämä taas vaikuttaa edelleen yrityskulttuuriin ja strategiaan, sillä modernien 

järjestelmien hyödyntäminen ja rutinoiminen edellyttää sen, että yritys kannustaa 

ja kouluttaa työntekijöitään järjestelmien tehokkaaseen käyttämiseen. Jotkin 

yritykset etsivät strategista kilpailuetua etsimmällä kokoajan entistä tehokkaampia 

ratkaisuja (Miles et al. 1978). 

Pk-yrityksen näkökulmasta sähköisen taloushallinnon järjestelmän tulee olla 

kustannustehokas ja helppokäyttöinen. Tämänkaltainen järjestelmä mahdollistaa 

sen, että yrittäjälle jää taloushallinnon hoitamisen lisäksi mahdollisimman paljon 

aikaa operationaalisten päätösten tekemiseen ja myynnin kasvattamiseen – jotka 

ovat pienissä yrityksissä useimmiten kaikkein merkittävimpiä asioita. (Business 

Wire, 2005) Järjestelmien helppo käyttäminen on omiaan lisäämään yrittäjän 

tekemää yrityksen tuloksellisuuden ja taloudellisen tilan seurantaa, mikä johtaa 

siihen, että yrittäjä voi tehdä liiketoiminnallisia päätöksiä paremman tiedon 

valossa. Pk-yrityksen talousohjausta tutkinut Nandan (2010) selvittää 

tutkimuksessaan, että yritystä koskeva taloudellinen tieto on pk-yritysten 

talousohjauksen tueksi erityisen tärkeää, sillä pk-yritykset kohtaavat samat 

haasteet kuin suuremmat yritykset, mutta ne ovat herkempiä epäonnistumaan 

liiketoiminnassaan. Pk-yritysten talousohjausta toteutetaan siis niukemmilla 

resursseilla ja talousohjauksen epäonnistumisella on aidosti vaikutusta yrityksen 

liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. 

Sähköinen taloushallinnon järjestelmä ei ole ainoastaan lakisääteisen raportoinnin 

tarpeisiin soveltuva ohjelmisto, jota on käytettävä muun muassa 

viranomaisraportoinnin vaatimusten täyttämiseksi. Järjestelmään on 
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integroitavissa myös muita liiketoimintaa tukevia palveluja tai toimintoja, kuten 

johdon raportoinnin työkaluja, toiminnanohjausjärjestelmä tai 

verkkokauppapalvelu. (Lahti et al. 2014, 42-44) Mitä enemmän järjestelmän 

toiminnallisuuksia yrityksellä on käytössään, sitä paremmin järjestelmien 

rakenteinen tieto on hyödynnettävissä. 

Lopuksi voidaan todeta, että pk-yritysten hyödyntämät sähköiset taloushallinnon 

järjestelmät ovat kosketukissa periaatteessa kaikkiin Otley, (2016a) tämän Pro 

Gradu tutkielman toisessa luvussa mainittuihin teemoihin, jotka esiintyvät useasti 

johdon laskentatoimen ja talousohjauksen tutkimuksessa. Poikkeuksena ovat 

esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyyden sekä yritysten arvojen toteutumisen 

mittaaminen. Näitä on hankalampi mitata objektiiviseen tietoon keskittyneillä 

järjestelmillä. Toki näiden pehmeämpien mittarien tieton keräämiseen voidaan 

käyttää muita taloushallinnon ulkopuolisia järjestelmiä.  
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3 SÄHKÖISET TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄT 

 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa tarkastellaan taloushallinnon järjestelmien 

kokonaisuutta tutkielman kannalta merkittävimpien näkökulmien kannalta. Aluksi 

tarkastellaan, millaisia ilmiöitä taloushallinnon järjestelmien taustalla on. Näitä niin 

sanottuja sähköisen taloushallinnon mahdollistajia ovat muun muassa 

lainsäädäntö ja tietotekniikka, etenkin verkkolaskutus, jota tarkastellaan 

tutkielmassa yksityiskohtaisemmalla tasolla. Luvussa esitellään myös ilmiöitä 

järjestelmäkokonaisuuden muodostavien merkittävimpien palveluosioiden eli 

moduulien taustalla. Osion lopuksi tarkastellaan sähköisen taloushallinnon 

automaatiota kahden sähköisen taloushallinnon hankkeen avulla. Tässä luvussa 

hyödynnetään tieteellisten artikkelien lisäksi ajankohtaisia verkkolähteitä. Tämä 

lähdemateriaali sisältää myös yritysten, kuten ohjelmiston tarjoajien sekä 

tilitoimistojen omia materiaaleja, joihin suhtaudutaan asianmukaisella 

kriittisyydellä. 

 

3.1 Sähköinen taloushallinto lainsäädännön näkökulmasta 

 

Tässä osiossa tarkastellaan lyhyesti sähköistä taloushallintoa lainsäädännön 

näkökulmasta. Ensin esitellään lainsäädännön luomia puitteita sähköiselle 

taloushallinnolle 1990-luvulta 2010-luvulle. Lopuksi paneudutaan viimeisimmän 

kirjanpitolain uudistuksen tuomiin muutoksiin sähköisesti toteutettuun 

taloushallintoon. Tutkielman rajoitteiden vuoksi aihetta ei käsitellä 

yksityiskohtaisella tasolla. 

 

3.1.1 Lainsäädännölliset puitteet sähköiselle taloushallinnolle 

 

Lainsäädännön kautta sähköiseen taloushallintoon siirtymiseen tuli merkittävä 

muutos jo vuonna 1990, kun kirjanpitolautakunta esitti TITO (tiliote tositteena) 

päätöksensä (1114 ja 1115/1990). Tämän avulla voitiin yhdistää kirjanpidon 
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käytännöt ja tiliotteen konekielisyys. Konekielinen tiliote korvasi täten erillisten 

maksutositteiden keräämisen ja yhdistämisen kirjanpidon tositteisiin. Päätös 

mahdollisti myös yrityksen taloushallinnollisten kontrollien rakentamisen ja 

kehittämisen, sillä tapahtumatietojen tarkastus, hyväksyntä ja kirjaus voitiin 

varmentaa käyttäjäleimojen avulla tietylle henkilölle. Käytännössä dokumentit 

saivat käyttäjäleimansa, kun asiakirjoja käsittelevä henkilö tunnistautuu 

sähköiseen järjestelmään tai syöttää mahdollisesti käsittelyn yhteydessä vaaditut 

salasanat. (Lätti 2000, 34)  

Tämän avulla voitiin muun muassa välttää vaarallisia työyhdistelmiä ja kontrollien 

sivuuttamista. Myöhemmin vuodesta 1997 lähtien sähköisen taloushallinnon 

esteet ovat käytännössä poistuneet (Lahti et al. 2014, 28). Vuodesta 1997 

voimaan astunut kirjanpitolain uudistus mahdollisti siis sen, että taloudellisten 

tapahtumien dokumentoimiseen käytettävät kuitit ja kirjanpidon tositteet voitiin 

tasekirjaa lukuunottamatta taltioida digitaaliseen muotoon (Järvinen ym. 2000, 

160). 

Vaikka kirjanpitolaki on hyvissä ajoin mahdollistanut sähköisen taloushallinnon, 

vielä noin 20 vuotta myöhemmin sähköinen tai automatisoitu taloushallinto ei ole 

levinnyt Suomessa standardiksi asti. Vaikka julkinen valta on lainsäädännön avulla 

mahdollistanut sähköisen taloushallinnon jo ennen vuosituhanteen vaihdetta, se ei 

välttämättä ole kannustanut siihen riittävästi. Sähköisellä taloushallinnolla ja sen 

tuomalla automaatiolla on tehokkuuden kautta saavutettavissa yhteiskunnallisella 

tasolla mittavat kustannussäästöt. 

 

3.1.2 Kirjanpitolain uudistuksen vaikutus sähköiseen taloushallintoon 2016 

alkaen 

 

Vuoden 2016 alusta päivitetty kirjanpitolaki (KPL 1336/30.12.1997) toi muutoksia 

sähköiseen taloushallintoon etenkin kirjanpitoaineiston säilyttämisen osalta. 

Uudessa laissa ei tehdä enää rajanvetoa paperilla ja sähköisessä muodossa 

olevan kirjanpitoaineiston välillä, vaan kirjanpitovelvollinen voi itse määritellä 

yrityksen kirjanpitoaineiston säilyttämisen tavasta. Kirjanpitovelvollisen ei tarvitse 
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enää laatia ja säilyttää tasekirjaa paperilla, vaan se voidaan jatkossa tehdä 

sähköiseen muotoon. Täten kaikki taloudellisest raportit voidaan taltioida 

digitaaliseen muotoon. 

Merkittävä muutos on myös siinä, että kirjanpitoaineistoa ei tarvitse enää säilyttää 

fyysisesti Suomessa, mikä mahdollistaa tiedon tallentamisen ulkomaalaisille 

servereille (KPL, 9 §, 30.12.2015/1620). Tämä vaikuttaa myös siihen, että yritykset 

ovat entistä riippuvaisempia ohjelmistoja tarjoavien yritysten kyvystä säilyttää 

kirjanpitoaineistoa. Aineisto on toki ladattavissa järjestelmästä jälkikäteen kopiona 

ajasta ja paikasta riippumatta, mutta ajantasainen materiaali muun muassa 

kirjanpidon tositteiden ja -tilien osalta on palveluntarjoajan hallussa. 

Kirjanpitolain toisen luvun ja yhdeksännen pykälän mukaisesti: 

”Tilinpäätös, kirjanpidot, tositteet ja muu kirjanpitoaineisto on 

säilytettävä huolellisesti 7 §:n vaatimukset täyttävällä tavalla siten, että 

niiden tarkastelu Suomesta käsin on mahdollista viranomaiselle ja 

tilintarkastajalle ilman aiheetonta viivettä.” 

Tämä on lainsäätäjältä selkeä linjaus sähköisen taloushallinnon merkittävyydestä 

ja kannustaa entistä enemmän yrityksiä ottamaan käyttöönsä sähköisen 

taloushallinnon järjestelmiä. Viimeisimmän kirjanpitolain uudistuksen myötä 

kirjanpitolaki ei sisällä enää lainkaan esteitä sähköisen taloushallinnon 

käyttöönottamiselle. Taloushallinnon materiaalin tallentuminen automaattisesti 

sähköiseen muotoon helpottaa kohdeyrityksen jokapäiväisten toimintojen lisäksi 

myös tilintarkastusta sekä vähentää harmaan talouden riskiä (Procountor, 2016). 

Kirjanpitolain uudistus korostaa kirjausketjun merkitystä, mikä tarkoittaa 

taloudellisien tapahtumien sisällyttämistä taloushallinnon järjestelmään aina 

tiliöintimerkinnästä osakirjanpidon tai pääkirjanpidon tilien kautta lopulliseen 

tilinpäätökseen. Kirjausketjun tulee olla aukoton ja todennettavissa molempiin 

suuntiin. Kirjausketjun todennettavuus koskee yrityksen juoksevan kirjanpidon 

lisäksi myös kirjanpidosta viranomaisille määräajoin ilmoitettavien raporttien, kuten 

kausiveroilmoitusten rahamääriä. (Taloushallintoliitto, 2016c) Näin ollen sähköisiltä 

järjestelmiltä edellytetään laadullisesti samoja asioita kuin perinteiseltä, paperiselta 

kirjanpidolta. Sähköisen järjestelmän kautta taloudellisen tiedon dokumentaatio on 
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kuitenkin huomattavasti helpommin arkistoitavissa ja löydettävissä, sillä 

esimerkiksi yksittäisen tositteen etsimiseksi ei tarvitse fyysisesti käydä läpi suurta 

määrää mappeja tai muita arkistoja. 

 

3.2 Tietotekniikka sähköisen taloushallinnon mahdollistajana 

 

Tässä osiossa tarkastellaan tietotekniikkaa osana sähköisen taloushallinnon 

mahdollistajista. Pilvipalveluja sekä tietoturvaa käsitellään ylätasolla tutkielman 

rajallisuuden vuoksi. Verkkolaskutusta tarkastellaan hieman 

yksityiskohtaisemmalla tasolla, sen ollessa merkittävä taloushallinnon automaation 

mahdollistaja. 

 

3.2.1 Pilvipalvelut 

 

Yleisesti pilvipalvelu (SaaS, Service as a system) käsitetään palveluna, jossa 

tietoteknisiä resursseja tarjotaan verkon yli käytettäväksi. Pilvipalvelut 

mahdollistavat yrityksen tilaamien palvelujen käyttämisen Internetin välityksellä 

ilman kalliita paikallisia asennuskustannuksia. Pilvipalvelut ovat siis ideaaleja 

pienellä budjetilla toimiville yrityksille ja ne ovat varsin suosittuja pk-yritysten 

keskuudessa. Kustannussäästöjen lisäksi pilvipalvelut lisäävät yritysten 

prosessien tehokkuutta, mikä mahdollistaa kilpailuedun muihin yrityksiin nähden. 

Lisäksi liiketoiminnasta ja sen prosesseista tulee joustavampia, sillä pilvipalveluita 

voi lisätä ja irtisanoa reaaliaikaisina käyttöönottoina Internetin välityksellä. (Kim 

ym. 2012; Cho & Chan, 2013; Suarez, Cusumano & Kahl, 2013)  

 

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa käytetään yrityksissä eniten 

pilvipalveluja koko Euroopassa, sillä noin 55 prosenttia kaikista yrityksistä käyttää 

liiketoimintansa tukena pilvipalveluja. Kaikkien Euro-maiden keskiarvo on 20 

prosenttia. Samassa tutkimuksessa todetaan, että pilvipalveluilla on suuri merkitys 

eurooppalaisten yritysten käyttämien kirjanpitopalvelujen toteuttamisessa. 
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(Eurostat, 2016) Pilvipalvelut eivät ole räätälöitävissä tietyn yrityksen tarpeisiin 

samalla tavalla, kuin raskaat toiminnanohjausjärjestelmät, joten yrityksen 

kannattaa tarkastella ohjelmistotalojen tarjontaa ja valita omaan liiketoimintaansa 

sopivin palvelu (Martins et al. 2016). Myös palveluntarjoajan vaihtaminen on 

mahdollista. SaaS-palvelut ovat täysin riippuvaisia Internetistä, eikä niihin pääse 

käsiksi ilman toimivaa yhteyttä.  

Martins et al. (2016) tutkivat pilvipalvelujen käytön leviämistä yleisesti ilmiönä 

tutkimuksessaan, jossa vastaajista 77 prosenttia olivat pieniä tai keskisuuria 

yrityksiä. Tulokset osoittavat, että pilvipalvelujen käyttöönoton harkintaan 

vaikuttavat kilpailuetu, monimutkaisuus, teknologiaosaaminen, ylimmän johdon 

kannatus sekä normatiiviset paineet. Pilvipalvelujen varsinaiseen käyttöönottoon 

vaikuttivat teknologiaosaaminen, pakottavat paineet, normatiiviset paineet ja 

pilvipalvelujen käyttöönoton harkinta. Pilvipalvelujen käyttämisen rutiiniin 

vaikuttivat tutkimustulosten perusteella ylimmän johdon kannatus, normatiiviset 

paineet sekä  luonnollisesti pilvipalvelujen käyttöönotto. 

Martins et al. (2016) havaitsivat, että tutkimukseen vastanneet yritykset eivät 

kokeneet tietoturvan olevan asia, joka vaikuttaa merkittävästi kilpailuedun 

saavuttamiseen pilvipalvelujen kautta. Aikaisempi tutkimus (Benlian & Hess, 2011) 

osoittaa, että tietoturvaan liittyvät kysymykset vaikuttavat negatiivisesti 

pilvipalvelujen käyttöönottoon. Pilvipalvelujen suurimpana negatiivisena tekijänä 

on pidetty pitkään tietoturvaa ja siihen liittyviä erilaisia riskejä (Aleem & Sprott, 

2013). Myös tuore Eurostatin tutkimus osoittaa, että tietoturvarikkomuksen riski on 

merkittävin rajoittava tekijä pilvipalvelujen käyttämisen kannalta (Eurostat, 2016). 

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tietoturvaa ei koeta enää yhtä suurena 

huolenaiheena, kuin aikaisemmin muun muassa tietoa rekisteröivien yritysten 

parempien tiedon hallinnoimisen prosessien ja menetelmien vuoksi. Tietosuojaan 

liittyvä aikaisempi tutkimus sisältää kuitenkin toisiinsa nähden kontrastia, joten 

tästä ei voida vetää yleistettäviä johtopäätöksiä. Trendi näyttäisi kuitenkin olevan 

sen suuntainen, että yritykset luottavat entistä enemmän tietoturvaan ja täten 

ottavat rohkeammin käyttöönsä erilaisia pilvipalveluja. 
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3.2.2 Tietosuojan merkitys 

 

Tietosuojasta voidaan yleisesti puhua myös tietoturvana. Taloushallinnon 

palvelujen, kuten kirjanpito-, pankki- ja verkkolaskusovellusten siirtyminen 

sähköiseen muotoon on omiaan kasvattamaan tietosuojan merkitystä, edellä 

mainitusta (Martins et al. 2016) luottavaisemmasta tutkimustuloksesta huolimatta. 

Aikaisemmin paperille dokumentoitu tieto yrityksen tai yksityisen 

elinkeinonharjoittajan taloudesta siirtyy nyt Internetin välityksellä ohjelmistoa 

tarjoavan yrityksen palvelimille. Toisin sanoen ohjelmistoja käyttävät yritykset ja 

tilitoimistot ovat palveluntarjoajien varassa, kun kysymykseen tulee yritystä 

koskevan, ohjelmistojen kautta välitettävän tiedon turvallisuus. Tietoturvan 

kasvaneesta merkityksestä kertoo muun muassa se, että tänä päivänä yrityksille 

tarjotaan tietoturvavakuutuksia, joiden avulla voidaan suojautua riskeiltä 

esimerkiksi tietomurtoihin liittyen. 

Tietoturva on noussut keskeiseksi huolenaiheeksi alati verkottuvassa 

yhteiskunnassa. Niin sanotut tietoturvahyökkäykset kohdistuvat tänä päivänä 

kaikkeen tietoliikenteeseen, jopa matkapuhelimiin ja autoihin. Tietoturva on ollut 

kaupallisten toimistojärjestelmien huolenaiheena jo vuosikymmeniä, mutta huoli on 

siirtymässä myös esimerkiksi teollisuuteen. Teollisuuden järjestelmät ovat yhä 

verkottuneempia yritysten toiminnanohjaukseen ja muihin dataa kerääviin 

järjestelmiin, minkä myötä myös teollisuuden automaatiojärjestelmät ovat 

helpompi kohde tietoturvahyökkäyksille. (Suomen Standardisoimisliitto, SFS, 

2013, 3) Tietoturvan merkitys korostuu etenkin mobiilikäytössä, sillä esimerkiksi 

älypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin ei välttämättä ole asennettu samanlaisia 

tietomurtoja ehkäisevää ohjelmistoa, kuin yrityskäytössä oleviin tietokoneisiin. 

Euroopan parlamentin ja -neuvoston päätöksillä on lopullisesti hyväksytty 

tietosuoja-asetus, jonka tavoitteena on muun muassa suojella yksilön oikeuksia 

henkilötietojen hallinnoimiseen liittyen sekä lujittaa EU:n sisämarkkinoiden 

toimivuutta. Verkkolaskutuksen tavoin, myös tietosuojainfrastruktuuri vaihtelee 

jäsenmaittain. Asetuksen tuoman muutoksen myötä henkilö- ja yritysasiakkaat 

voivat luottaa entistä paremmin sisämarkkinoilla toimivien organisaatioiden tapaan 

rekisteröidä ja käsitellä muun muassa henkilötietoja tai yrityksen salaisia tietoja. 
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Asetuksella pyritään vaikuttamaan erityisesti kasvavien online-palvelujen 

turvallisuuteen ja näin edistää EU:n digitaalista suuntaa niin B2B, kuin B2C -

palveluissa. Tietosuoja-asetus astuu voimaan jäsenvaltioissa 25.5.2018. (EUR-lex, 

2016/679/EU) Asetus vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin välittömästi muun muassa 

siten, että kirjanpitolain mahdollistama kirjanpitoaineiston säilyttämisesta muualla 

Euroopassa tulee entistä turvallisempaa.  

Tietosuojan merkitystä tämän päivän ja tulevaisuuden pilvipalveluissa ja muissa 

ohjelmistoissa tulee vielä tutkia lisää eriävien tutkimustulosten vuoksi. 

Tutkimustulosten kontrasti on omiaan herättämään keskustelua siitä, onko 

tietoturva enää sähköisten järjestelmien heikkous, vai onko se kääntynyt jopa 

pilvipalvelujen eduksi kiinteisiin järjestelmiin verrattuna. Nykytrendi näyttää olevan 

sen kaltainen, että pilvipalvelujen käyttäjät luottavat ohjelmistojen turvallisuuteen 

entistä enemmän, kuten tutkielmassa on edellä mainittu. 

 

3.2.3 Verkkolaskutus 

 

Suomessa lähetetty tai vastaanotettu verkkolasku on verkkopankin tai 

verkkolaskuoperaattorin välityksellä siirtynyt, lähtökohtaisesti Finvoice tai 

TEAPPSXML formaatin omaava tiedosto (Tieke a, 2016). Edellä mainituista 

ensimmäinen on Suomen käytetyin verkkolaskun formaatti ja jälkimmäinen 

Suomen toiseksi käytetyin (Maventa, 2016). Sähköpostitse lähetetty esimerkiksi 

PDF- tai Excel-tiedoston muodossa lähetetty lasku ei siis ole verkkolasku. 

Sähköpostitse lähetetty lasku ei toki ole perinteisessä paperisessa muodossa, 

mutta sen käsittely vie verkkolaskuun verrattuna enemmän aikaa, sillä 

sähköpostilasku ei välity automaattisesti sähköiseen järjestelmään, kuten 

verkkopankkiin tai ostoreskontran palvelumoduuliin, vaan se pitää noutaa 

sähköpostista ja kirjata järjestelmään. Lisäksi sähköposti- ja paperilaskut eivät ole 

tietoturvaltaan yhtä turvallisia kuin verkkolaskut. 

Verkkolaskutus ei ole täysin uusi ilmiö, vaan laskutustietoja on voitu lähettää ja 

vastaanottaa suurten yritysten välillä EDIFACT välityksen avulla. Tämän kaltaiset 

järjestelmät ovat suuret investoinnit vaativia point-to-point järjestelmiä, joissa kaksi 
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yritystä voivat välittää keskenään taloudellista informaatiota. Tässä osiossa 

keskitytään kuitenkin pk-yritysten käyttämiin XML-taustaisten avoimien formaattien 

avulla välitettyihin laskuihin. (Penttinen, 2008) Verkkolaskutus on muiden 

mooduulien tavoin yhdistettävissä yrityksen käyttämään sähköiseen 

taloushallinnon järjestelmään. Verkkolaskumoduuli noutaa laskut taloushallinnon 

järjestelmästä ja lähettää ne edelleen vastaanottajilleen käytettävissä olevilla 

toimitustavoilla. Lisäksi moduuli vastaanottaa laskuja ja tuo ne 

ostoreskontanäkymään tai verkkopankkiin. 

Penttinen (2008) osoittaa tekemässään empiirisessä tutkimuksessa kattavasti 

verkkolaskutuksen mikroyritykselle tuomat tehokkuushyödyt. 

Verkkolaskujärjestelmästä saatava merkittävin hyöty syntyy saapuvien laskujen 

käsittelyprosessita. Penttinen toteaa laskujen vastaanottamiselle olevan 

pääsääntöisesti kolme prosessia: manuaalinen, puoliksi automatisoitu sekä 

automatisoitu prosessi. Laskujen lähettämisessä on samalla tavoin edellä mainitut 

prosessit, mutta lähetettävissä laskuissa verkkolaskutuksen tuoma tehokkuus ei 

ole yhtä suuri kuin laskujen vastaanottamisen prosesseissa. Tutkimustulokset ovat 

seuraavanlaiset: 

Taulukko 1. Laskun vastaanottaminen mikroyrityksessä (Penttinen, 2008) 

Laskun 

vastaanottaminen 

Kooste vaadittavista 

toimenpiteistä 

Laskun käsittelemiseen 

kuluva aika ja 

kustannus 

Manuaalinen prosessi Kirjekuoren avaaminen, 

ostoreskontraan 

merkitseminen, 

hyväksyntä, fyysinen 

arkistointi, kirjaaminen 

taloushallinnon 

järjestelmään 

14 minuuttia, 28,8 euroa 

Puoliksi automatisoitu 

prosessi 

Kirjekuoren avaaminen, 

skannaaminen, 

hyväksyntä 

10 minuuttia, 18 euroa 

Automatisoitu prosessi Laskun saapuminen 1 minuutti, 3,3 euroa 
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ostoreskontranäkymään, 

hyväksyntä 

 

Tutkimuksesta laaditun taulukon 1 perusteella sähköiseen taloushallinnon 

järjestelmään linkitetyn verkkolaskutuksen avulla voidaan tapaustutkimuksen 

mikroyrityksessä säästää ostolaskujen käsittelyssä ajallisesti 13 minuuttia ja 

rahallisesti 25,5 euroa. Manuaalisessa prosessissa suurin osa toimista on tehtävä 

fyysisesti. Puoliksi automatisoitu prosessi hyödyntää muun muassa sähköistä 

arkistointia, mutta aikaa kuluu silti runsaasti paperilaskun fyysiseen käsittelyyn. 

Automatisoidussa prosessissa verkkolasku saapuu vastaanottavan tahon 

ostoreskontraan, josta laskulle on useimmiten saatava hyväksyntä ja se tulee 

laittaa maksuun. Automatisoitu prosessi ei vaadi laskujen käsittelijältä muita 

toimenpiteitä. Sähköinen arkistointi ja automaattinen kirjaaminen hoitavat 

kirjanpidollisen puolen. (Penttinen, 2008) 

Taulukko 2. Laskun lähettäminen mikroyrityksessä (Penttinen, 2008) 

Laskun lähettäminen Kooste vaadittavista 

toimenpiteistä 

Laskun käsittelyyn 

kuluva aika ja 

kustannus 

Manuaalinen prosessi Laskun laatiminen, 

tulostaminen, laittaminen 

kirjakuoreen ja postitus 

10,5 minuuttia, 18,55 

euroa 

Puoliksi automatisoitu 

prosessi 

Laskutusperusteiden 

tuominen järjestelmästä, 

laskun tulostaminen, 

laittaminen kirjekuoreen 

ja postitus 

6 minuuttia, 11,1 euroa  

Automatisoitu prosessi  Laskutusperusteiden 

tuominen järjestelmästä, 

laskun sähettäminen 

sähköisesti 

vastaanottajan 

järjestelmään 

6 minuuttia 10,8 euroa  
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Yllä olevan taulukon 2 mukaisesti automatisoidun laskun lähettämisprosessin 

avulla ei saavuteta yhtä suuria tehokkuusetuja laskun vastaanottamiseen 

verrattuna, mutta pitkällä aikavälillä nämäkin tehokkuusedut ovat merkittäviä. 

Laskun lähettämisessa manuaalisessa prosessissa aikaa ja rahaa menee laskun 

kirjoittamiseen esimerkiksi Microsoft Wordilla, tulostamiseen ja postitukseen. 

Puoliksi automatisoidulla prosessilla vältytään laskun manuaaliselta laadinnalta, 

muta tulostus ja postitus aiheuttaa kustannuksia. Automatisoidussa prosessissa 

laskutusperusteet tulevat joko ERP-järjestelmästä tai taloushallinnon 

järjestelmästä ja verkkolaskuoperaattori lähettää laskun sähköisenä laskun 

vastaanottajalle, mikäli vastaanottajalla on mahdollisuus ottaa vastaan 

verkkolaskuja. (Penttinen, 2008) 

Johtavan verkkolaskusivuston, Billentiksen mukaan Suomi on muiden 

pohjoismaiden tavoin Euroopan ja itse asiassa maailman kärkeä 

verkkolaskutuksen käyttämisessä. Sivuston mukaan verkkolaskujen osuus kaikista 

B2B eli yritysten välillä lähetettävistä laskuista on yli 40 % luokkaa. B2C eli 

yritykseltä kuluttajalle lähtevissä laskuilla tämä suhde on alhaisempi, 15-40 %. 

(Koch, 2016) Suomen sijoittuminen verkkolaskutuksen sekä taloushallinnon 

järjestelmien edelläkävijäksi on toki huomionarvoinen ja tavoiteltava asia, mutta 

edellä mainitusti yritysten välisistä laskuista vain yli 40 % toimitetaan 

verkkolaskuina. Verkkolaskutuksessa on siis Suomessa ja maailmalla 

äärimmäisen suuri potentiaali. Suomi ja koko Eurooppa koostuu pääosin pienistä 

ja keskisuurista yrityksistä. Pk-yritysten lähteminen mukaan verkkolaskutuksen 

käyttöön tuo valtavat hallinnolliset säästöt, mikäli Penttinen (2008) tutkimuksen 

tulokset ovat yleistettävissä pk-yrityksiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Kustannusten säästämisen kannalta hyvänä verrokkina toimii TALTIO-hankkeen 

toteuttama eKuitti, jonka avulla voidaan säästää käteiskuitin käsittelyssä noin 

kuusi euroa per kuitti, sen ollessa verkkolaskuformaatissa. Koko Suomen 

mittakaavassa säästöjen arvioidaan olevan noin 800 miljoonaa euroa. TALTIO-

hankkeen toteuttama, verkkolaskuformaatissa lähetetty eKuitti oli ensimmäinen 

laatuaan maailmassa. Kuitti välittyy ostoksen tehneen henkilön 

mobiilisovellukseen, josta se matkaa edelleen taloushallinnon järjestelmään. 
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(Taloushallintoliitto, 2017e) Verkkolaskutuksen edistyksellisyyden lisäksi tämä 

käteiskuitteihin tuotava digitalisaation mahdollistama automaatio kuvastaa 

erinomaisesti sitä, kuinka edistyksellistä teknologiaa Suomessa kehitetään 

taloushallinnon rutiinien virtaviivaistamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. 

Euroopan Parlamentti ja -neuvosto eivät ole sivuuttaneet verkkolaskutuksen avulla 

saatavissa olevia massiivisia tehokkuushyötyjä, vaan on laatinut asiaan liittyen 

direktiivin 2014/55/EU. Tämän direktiivin tärkeimpänä tarkoituksena on saada 

jäsenmaiden julkishallinnolliset yhteisöt ottamaan hankintoihinsa liittyen vastaan 

pääsääntöisesti verkkolaskuja. Direktiivi tulee asettaa käytäntöön marraskuun 

lopussa vuonna 2018. (2014/55/EU) Muiden direktiivien tapaan myös tämä tulee 

implementoida kansalliseen lainsäädäntöön, mutta ei asetuksen tapaan 

täysmääräisenä, vaan direktiivi on pikemminkin toimintaohjeen luonteinen. 

Direktiivi tulee vaikuttamaan Euroopan tasolla satoihin tuhansiin julkishallinnollisiin 

yhteisöihin ja miljooniin yrityksiin. 

 

Kuvio 2. Suoraan tai operaattorin kautta välitettyjen verkkolaskujen määrän 
kehitys (Koch, 2016) 

Yllä oleva kuvio havainnollistaa hyvin verkkolaskutuksen kasvutrendin, josta 

heijastuu välillisesti myös sähköisten järjestelmien käyttö, sillä verkkolaskutus on 

usein linkitetty osaksi ERP- tai taloushallinnon järjestelmää. Hernanzed-ortiz & 

Jimenez-martinez (2013) osoittavat tutkimuksessaan, että verkkolaskutuksesta 



42 
 
 

koettuun hyötyyn, turvallisuuteen sekä luottamukseen Espanjalaisissa yrityksissä 

vaikuttaa etenkin verkkolaskutuksen käytön tottumus ja tapa. Näin ollen 

verkkolaskutuksen käytöstä koettuun kokonaishyötyyn vaikuttaa pelkän 

käyttöönoton ja lähetettyjen laskujen tuomien vaikutusten lisäksi myös verkkolasku 

toiminnosta käytännön ja tottumuksen kautta koettu hyöty. 

Verkkolaskutusta ei tule tänä päivänä ajatella ainoastaan yritysten välisen 

maksuliikenteen tehostajana, vaan verkkolaskutuksella on valtava potentiaali 

myös taloudellisen ja kirjanpidollisen informaation välittäjänä. Penttinen (2010) 

tekemässä tutkimuksessa tarkastellut yritykset kertoivat jakaneensa keskenään 

verkkolaskun viitekentän avulla etenkin sisäisen laskentatoimen informaatiota, 

kuten projekti- tai tilausnumeroita sekä kustannuspaikkoja. Lisäksi osa yrityksistä 

ilmoitti jakavansa keskenään myös pääkirjanpitoon liittyvää käytännön 

informaatiota. Ongelmalliseksi asiaksi selvisi, että yrityksillä on erilaisia tapoja 

käyttää kirjanpidollisen informaation jakamiseen liittyviä kenttiä. Tutkimukseen 

vastanneet yritykset kaipasivatkin verkkolaskujen avulla tehtyyn tiedonvälitykseen 

yhdenmukaisuutta, joka voisi johtaa parempaan informaation välittymiseen. Täten 

laadukkaampi informaatio voitaisiin välittää edelleen taloushallinnon järjestelmiin, 

joiden avulla voidaan tehdä automaattisia kirjauksia ja käyttää taloudellista 

informaatiota muuten hyväksi viitekentän tietojen avulla. 

Edellä kaivattu yhdenmukaisuus on asia, jota ei ole verkkolaskutuksen saralla 

vielä saavutettu, vaikka verkkolaskutus on muutoin ottanut viime vuosina 

määrällisesti valtavia harppauksia eteenpäin ja täten tehostanut yritysten 

prosesseja. Eri mailla on käytössään useita erilaisia verkkolaskuformaatteja ja 

laskutukseen liittyvä kirjanpidollinen ja verotuksellinen lainsäädäntö poikkeaa 

maittain. (2014/55/EU) Lisäksi yritysten käyttämät tietojärjestelmät poikkeavat 

merkittävästi toisistaan, mikä luo haasteita yhteistöhön toimittajien kanssa 

ostolaskuprosessin virtaviivaistamiseksi (Wendland, 2013). Kaiken lisäksi 

Suomessa ei ole olemassa aidosti luotettavaa ja ajantasaista 

verkkolaskuosoitteistoa, josta löytyisi sähköisiä laskuja vastaanottavien yritysten 

tietoja. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieken ylläpitämän 

verkkolaskuosoitteiston on määrä päättyä vuoden 2017 alussa, mikä on herättänyt 

paljon keskustelua, ja osoitteiston sijainnin tulevaisuus on edelleen avoinna 
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(Taloushallintoliitto, 2016d). Verkkolaskutusosoitteiston ylläpitoa on kuitenkin 

päätetty jatkaa, kunnes sen järjestämiseksi laaditaan parempi järjestelmä. 

Verkkolaskutus sisältää yhdenmukaisuuden lisäksi myös ongelmia. Esimerkiksi 

laskujen välitys eri verkkolaskuoperaattorien välillä ei aina toimi täysin varmasti, 

vaan yritykset raportoivat joidenkin laskujen katoamisesta. Lisäksi merkittävä 

ongelma, etenkin yritysten sisäisten laskujen osalta on se, ettei Finvoice standardi 

salli liitteiden lisäämistä verkkolaskulle, mikä on pakottanut osan organisaatioista 

lähettämään osan laskuistaan paperilla tai sähköpostitse. Tämä taas vähentää 

verkkolaskutuksen hyötyjen skaalautumisen koko arvoketjun tasolle. Merkittävä 

tutkimustulos oli, ettei yksikään verkkolaskutuksen käyttöönottaneista yritystä 

aikonut enää palata paperilaskuihin. (Penttinen, 2008) Tämä on luonteenomaista 

niin sanotuille häiritseville teknologioille, joilla viitataan uusiin teknologioihin, jotka 

tuovat häiriöitä valmiiksi markkinoilla oleviin teknologioihin (Christensen 1997). 

Verkkolaskutuksen yleistyttyä paperiset laskut tulevat todennäköisesti katoamaan 

täysin. 

Verkkolaskutusta voi kuvailla positiivisena ulkoisvaikutuksena, sillä sen 

käyttämisellä on merkittäviä kollektiivisia hyötyjä. Jokaisen uuden käyttöönoton 

jälkeen muilla yrityksen sidosryhmillä on mahdollisuus vastaanottaa ja lähettää 

tälle yritykselle sähköisiä laskuja ja täten säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi 

verkkolasku on ympäristöystävällinen tapa välittää laskuja, sillä sen avulla laskuja 

ei tarvitse tulostaa paperille, eikä kirjeiden kuljettamisesta vastaanottajan 

postilaatikkoon aiheudu ympäristöä kuormittavia päästöjä. Yksittäiselle yritykselle 

voi muodostua haasteeksi se, miten saada kaikki toimittajansa lähettämään 

sähköisiä laskuja ja täten jakamaan samalla taloudellista informaatiota 

automaation tarpeisiin. Poikkeavissa tapauksissa laskuja pitää skannata tai 

syöttää järjestelmään manuaalisesti, mikä vie automaatisoituun prosessiin 

verrattuna huomattavan paljon aikaa. 
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3.3 Taloushallinnon järjestelmien kokonaisuus 

 

Tänä päivänä taloushallinnon järjestelmät rakentuvat erilaisista palveluosioista, 

joita kutsutaan myös niin sanotuiksi moduuleiksi. Järjestelmien kokonaisuus 

muodostuu usein erillisistä palvelumoduuleista, kuten kirjanpidosta, osto- ja 

myyntireskontrasta, palkanlaskennasta sekä asiakkuuksienhallinnasta. Moduuleja 

voidaan loppuasiakkaan toimesta lisätä ja poistaa sujuvasti sähköisinä, 

reaaliaikaisina käyttöönottoina. Uusina moduuleina Suomessa ovat muun muassa 

sähköisen allekirjoittamisen järjestelmät, jotka voidaan linkittää esimerkiksi osaksi 

asiakkuuksienhallintaa. Palvelumoduuleja voidaan tuoda taloushallinnon 

järjestelmään myös pääasiallisen palveluntarjoajan tarjonnan ulkopuolelta 

järjestelmäintegraatioiden avulla. 

 

 

Kuvio 3. Sähköinen taloushallinnon järjestelmä (Taltio a, 2016) 

Yllä oleva taltio-hankkeen (2016) kuvio 1 osoittaa yksinkertaistetusti hyvin, mistä 

sähköiset taloushallinnon järjestelmät koostuvat. Lisäksi tiedon saapuminen 

järjestelmään ja sen lähteminen raportin muodossa muun muassa viranomaisille ja 

muille sidosryhmille on helposti havaittavissa. Kuvio esittää pelkistettyä sähköisen 

taloushallinnon järjestelmän rakennetta, mutta todellisuudessa järjestelmän 

rakenne ja pk-yritysten tarve eri palveluille vaihtelee huomattavasti edellisessä 

luvussa tarkastellun johdon laskentatoimen järjestämisen tavoin. Käytännössä eri 

yritysten käyttämien järjestelmien väliset eroavaisuudet johtuvat esimerkiksi 

yrityksen käyttämän pankin palvelujen tarjonnasta, järjestelmäintegraation kautta 
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ulkopuolisista järjestelmistä tuodusta tiedosta sekä liiketoiminnan luonteesta. 

Esimerkiksi käteismaksuina tehdyt suoritukset ja niiden seuraaminen on varsin 

riippuvaista yrityksen liiketoiminnan luonteesta. Monissa B2B liiketoiminnan 

yrityksissä ei myydä mitään käteisellä ja toisille yrityksille se on osa joka päiväistä 

liiketoimintaa. 

Kuviosta 3 on havaittavissa, että järjestelmään saapuva tieto laskujen, 

viitesuoritusten, tositteiden, tiliotteiden ja muiden taloudellisten tapahtumien 

todentajien muodossa on tärkeää. Yhtä tärkeää on tämän tiedon tallentaminen ja 

kirjaaminen taloushallinnon sähköiseen järjestelmään. Kirjaaminen voidaan tänä 

päivänä tehdä jo pääosin automaattisesti ennalta määriteltyjen asetusten mukaan, 

mutta tämä edellyttää, että esimerkiksi yrityksen toimittajilta saapuvat laskut ovat 

sähköisessä muodossa ja sisältävät automaation edellyttämät tiedot, kuten alv-

koodit, viitteet ja merkit. Myös pankilla on merkittävä rooli sähköisessä 

taloushallinnon järjestelmässä. Järjestelmä hakee pankki-integraation avulla 

käyttäjälle viimeisimmät tiliotteet ja muut ulkopuoliset varmennukset, joita tarvitaan 

kirjanpidon tekemiseksi.  

Todellisuudessa pelkkä kirjanpitomoduulin omaava järjestelmäkokonaisuus riittää 

vain hyvin pienille kirjanpitovelvollisille. Järjestelmiä ollaan tänä päivänä kehitetty 

ekosysteemiajattelun avulla. Tämä tarkoittaa, että taloushallinnon järjestelmä on 

alusta myös muille järjestelmille, jotka voidaan integraation avulla liittää osaksi 

ekosysteemiä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi monien palveluntarjoajien 

tuotteiden yhtäaikaisen käytön sekä erilaisten palvelujen, kuten tilitoimisto- tai 

konsultointipalvelujen lisäämisen osaksi taloushallinnon järjestelmän moduuleja. 

Täten voidaan siis valita yrityksen liiketoimintaan parhaiten sopivat palvelut 

helposti yhdestä paikasta. (Tilisanomat a, 2016) Integraation avulla voidaan siis 

ikään kuin räätälöidä pilvipalvelujen kokonaisuutta, sillä yksittäistä mooduulia ei 

voida raskaiden ERP-järjestelmien tavoin räätälöidä yksittäisen yrityksen 

tarpeisiin. 
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3.3.1 Kirjanpito, osto- ja myyntireskontra 

 

Kirjanpidon sekä osto- ja myyntireskontran palvelumoduulit ovat pk-yrityksen 

taloushallinnon ylläpitämisen kannalta hyvin merkittäviä. Kuten edellä on mainittu, 

kuviossa 2 esitetään varsin pelkistetty malli yrityksen sähköisen taloushallinnon 

järjestelmän kokonaisuudesta. Pienten yritysten tapauksessa tämä pelkistetty malli 

voi hyvin riittää lakisääteisen kirjanpidon ja raportoinnin tuottamiseen. Kuvion 

yrityksellä on käytössään varsinaisista palvelumoduuleista ainoastaan kirjanpito 

sekä ulkopuolelta järjestelmäintegraation avulla tuotu tieto. 

Kirjanpitomoduulin pääasiallisena tarkoituksena on koota yhteen paikkaan 

osakirjanpidoista saatu materiaali yrityksen liiketapahtumista. Lisäksi 

pääkirjanpidon funktiona on kontrolloida kirjausparametreja, jotta voidaan 

varmistaa, että tapahtumat kirjataan oikeille kirjanpidon tileille. Pääkirjanpidon 

sähköistämisen on todettu tehostavan taloushallinnon prosesseja huomattavasti. 

(Lahti et al. 2014, 150-153). Kirjanpitomoduulilla on merkittävä rooli 

taloushallinnon järjestelmien kokonaisuudessa, sillä sen avulla voidaan varmistaa, 

että tapahtumat ovat kirjattu tarkoituksenmukaisille tileille. Esimerkiksi kulujen 

osalta on tärkeää, että ne kirjataan tileille tapahtuman luonteen mukaisesti oikein, 

sillä jotkin kulut ovat esimerkiksi verotuksessa vähennyskelpoisia ja toiset eivät. 

Oikeellisen kirjanpidon avulla varmistetaan sekä ulkoisten, että sidosryhmien 

raportoinnin laatu.   

Suuremman kokoluokan liiketoiminta vaatii kuitenkin sekä myyntisaatavien, että 

ostovelkojen tarkkaa seuraamista. Molempien pääasiallisena tarkoituksena on 

mahdollisuus seurata laskujen statusta eli sitä ovat yrityksen laatimat tai 

vastaanottamat laskut maksetut. Taloushallinnon järjestelmän myyntireskontra 

toiminnossa voidaan hyödyntää Suomessa laajasti käytössä olevaa 

viitenumerojärjestelmää, jonka avulla oikealla viitteellä maksetut suoritukset 

kirjautuvat automaattisesti myyntireskontraan, minkä avulla tallennetaan myös 

pääkirjanpidon kirjaukset. (Lahti et al. 2014, 52-77, 96) Molempien sekä myynti-, 

että ostoreskontratoimintojen osalta paperiset sekä PDF-tiedostoina olevat laskut 

lisäävät virheiden riskiä, mikä aiheuttaa mahdollisesti lisää työtä, mikäli esimerkiksi 
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laskun viitenumero, tili, kustannuspaikka tai summa on manuaalisesti kirjattu 

väärin. 

 

3.3.2 Palkanlaskenta sekä matka- ja kululaskut 

 

Palkanlaskenta osana henkilöstöhallintoa (HRM, Human Resourse Management) 

kuuluu olennaisena osana pk-yrityksen taloushallintoon ja sen järjestelmään. 

Palkanlaskentapalvelu on järjestelmämoduuli, jossa tilitoimiston palkanlaskija tai 

itse yrittäjä voi laskea ja maksattaa työntekijöiden palkkoja. Palkanlaskennan 

tiedolla, kuten palkoilla ja henkilöstösivukuluilla on merkittävä rajapinta 

järjestelmän kokonaisuuden muihin toimintoihin, kuten pääkirjanpitoon, johdon 

raportoille sekä maksuliikenteeseen. Yrityksen talousohjauksen luonne ja laatu 

luovat myös vaatimukset palkanlaskennan tiedon mittaamiselle, sillä useilla 

toimialoilla palkkakustannukset ovat yrityksen suurin yksittäinen kuluerä. (Lahti et 

al. 2014, 135) 

Matka- ja kululaskujärjestelmä tarvitaan, jotta työntekijöille voidaan maksaa 

korvauksia työmatkoista ja niillä aiheutuneistä kuluista. Lisäksi näiden kulujen 

tarkka seuraaminen on tärkeää talousohjauksen, kuten budjetin seurannan 

kannalta. Järjestelmän sähköisen muodon hyödyt riippuvat paljon yrityksen koosta 

ja siitä, kuinka paljon matka- ja kululaskuja työntekijöille syntyy. Etenkin tiedon 

välityksen ja arkistoinnin kannalta, kuittien skannaaminen älypuhelimella 

taloushallinnon järjestelmään on tänäpäivänä tehokasta ja helppoa (Lahti et al. 

2014, 101-110) Tämä tuo järjestelmiin myös mobiilin ulottuvuuden, jossa 

taloushallinnon rutiinitöitä voidaan tehdä ajasta tai paikasta riippumatta 

älypuhelimella tai tablet tietokoneella. 

 

3.3.3 Toiminnanohjausjärjestelmät 

 

Sähköisten taloushallinnon järjestelmien lisäksi yritykset käyttävät usein 

toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP, Enterprise Resource Planning) rinnakkain 
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taloushallinnon järjestelmien kanssa. Lähtökohtaisesti ERP-järjestelmät ovat 

suurten yritysten käyttämiä räätälöityjä ohjelmistoja, mutta nykyään myös pk-

yrityksille on tarjolla paljon SaaS-pohjaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, joilla 

voidaan muun muassa virtaviivaistaa projektien seurantaa ja laskutusta (Lahti et 

al. 2014, 40-49). Tämän alaluvun tuloksista huomataan, että sekä ERP-

järjestelmillä, että pk-yrityksen käyttämillä sähköisillä taloushallinnon järjestelmillä 

on samankaltaisia vaikutuksia taloushallinnon ammattilaisen työhön. 

ERP-järjestelmän tärkein yksittäinen toiminnallisuus on koota yrityksen eri 

osastojen liiketoimintaprosessien kaikki operationaalinen data yhteen tietokantaan 

laskentatoimen tarkoituksia varten (Kale, 2000). Näin ollen 

toiminnanohjausjärjestelmän funktio yrityksessä on siirtää operationaalinen data 

taloushallinnon järjestelmiin, josta voidaan siirrettyä dataa hyödyntäen edelleen 

muun muassa luoda ja lähettää laskuja, tehdä käytännön kirjanpitoa, luoda 

raportteja sekä laskea palkkoja. Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä 

mahdollistaa muun muassa sen, että yritysjohdolla on käytettävissään integroitua 

informaatiota yrityksen useista eri liiketoimintaprosesseista (Maguire, Ojiako & 

Said, 2010). Tämä tarkoittaa, että päätöksien tueksi saadaan entistä 

kokonaisvaltaisempaa ja ajantasaisempaa tietoa. Pääseminen käsiksi 

yhtäaikaisesti ajantasaiseen taloudelliseen ja operationaaliseen informaatioon on 

arvokasta, sillä sen avulla yritysjohto voi muun muassa tehostaa yritysrakenteita 

sekä luoda entistä joustavampia ja vähemmän hierarkkisia organisaatioita 

(Davenport, 1998). 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottaminen vaikuttaa kirjanpitäjien 

työnkuvaan merkittävästi. Huomionarvoista on, että perinteiset laskentatoimelliset 

tehtävät, kuten tiedon syöttäminen, kokoaminen sekä raportointi vähenevät, sillä 

tämä kaikki toteutuu ERP-järjestelmän myötä enemmän tai vähemmän 

automaattisesti. Sen sijaan kirjanpitäjien rooli yrityksen reaaliprosessin 

ymmärtämisessä korostuu. Kirjanpitäjien on voitava todentaa, että uusi järjestelmä 

toimii täsmällisesti ja, että järjestelmästä ulos saatavat luvut vastaavat yrityksen 

todellisen liiketoiminnan lukuja. Tämä edellyttää muun muassa kommunikointia 

yrityksen muiden osastojen ja sidosryhmien kanssa. (Hsueh-Ju, Shaio, An-An & 

Fu-Chuan, 2012) Reaaliprosessin osaaminen korostuu etenkin siinä vaiheessa, 
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jos järjestelmä ei syystä tai toisesta löydä oikeaa ratkaisua, vaan se on tehtävä 

manuaalisesti. 

Tutkijat osoittavat yleisellä tasolla, että toiminnanohjausjärjestelmän onnistunut 

käyttöönotto vaikuttaa kirjanpitäjien työhön vähentämällä rutiininomaisia 

työtehtäviä, lisäämällä työskentelyn tehokkuutta, parantamalla taloudellisten 

raporttien ja analyysien laatua. Muita löydöksiä olivat, että kirjanpitäjien IT-taidot 

paranevat, kilpailun myötä tuleva ammatillinen paine kasvaa ja motivaatio 

oppimiseen kohenee. Tutkijat ehdottavatkin, että kirjanpitäjien tulisi onnistuneen 

ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen muokata työskentelyään siten, että he 

olisivat yrityksen päätöksenteon ja analyyttisen työskentelyn konsultteja pelkän 

tiedon syöttämisen ja raportoinnin asemesta. (Hsueh-Ju et al. 2012)  

 

3.3.4 Muut sähköisen taloushallinnon palvelut 

 

Viimeinen taloushallinnon moduuleja tarkasteleva osio on nimetty ”muut palvelut” 

nimellä. Nykyisin ohjelmistorajapintojen avulla järjestelmiin voidaan liittää lukuisia 

määriä erilaisia palveluja, ja tämän osion tarkoitus on tarkastella lyhyesti näistä 

merkittävimpiä. Tutkielman rajallisuuden puitteissa osioon on valikoitunut 

kirjoittajan mielestä relevanteimmat aiheet. 

Asiakkuuksienhallinta (CRM)  

Aikaisempi tutkimus osoittaa, että asiakkuuksienhallintajärjestelmät ovat tulleet 

myös pk-yrityksien käytettäviksi. Tutkijat huomauttavat, että aikaisemmin nämä 

myyntiä ja asiakaspalvelua edistävät järjestelmät ovat olleet pääasiassa 

hyödynnettävissä isojen yritysten toimesta. Asiakkuuksienhallintajärjestelmiä 

käytetään yrityksissä, jotta asiakkaiden käyttäytymistä ymmärrettäisiin entistä 

paremmin. Tällä voidaan muun muassa kehittää lisämyyntiä. Tämän lisäksi 

järjestelmään voidaan koota asiakkaisiin liittyvää tietoa ja kehittää muun muassa 

markkinointitoimenpiteitä. (Sarmad, Farouk & Zahir. 2011) Tänä päivänä 

asiakkuudenhallinta voidaan integroida osaksi pk-yrityksen sähköistä 

taloushallinnon järjestelmää. 
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Sähköinen allekirjoitus  

Sähköinen allekirjoitus on Suomessa varsin tuore palvelu, jonka avulla voidaan 

sähköistää sekä sopimusten allekirjoittaminen ja arkistointi. Lekkas & 

Lambrinoudakis (2006) tutkimuksesta käy ilmi, että sähköisen taloushallinnon 

tavoin, myös sähköiselle allekirjoitukselle on ollut Euroopassa olemassa sekä 

lainsäädännöllinen, että teknologinen infrastruktuuri, mutta palvelu ei ole vielä 

saavuttanut suurta suosiota. Tutkijat kertovat, että sähköisen allekirjoituksen edut 

tavalliseen allekirjoitukseen nähden ovat etenkin allekirjoituksen 

väärentämättömyys, kopioimattomuus sekä hylkäämättömyys. Toisaalta 

sähköisen allekirjoituksen heikkoina puolina ollaan nähty järjestelmään liittyvän 

luottamuksen muute. Sähköisellä allekirjoituksella on suuri potentiaali menestyä 

tulevaisuudessa, sillä sen avulla voidaan verkkolaskujen tavoin päästä eroon 

arkistoista ja tehostaa hyväksymisprosessia. Hernandez-ortega et al. (2013) 

huomioivat tutkimuksessaan, että yritysten tulisi parantaa verkkolaskutuksen 

turvallisuutta esimerkiksi käyttöönottamalla sähköiset allekirjoitukset. Näin ollen 

sähköisten allekirjoitusten edut skaalautuvat myös muualle taloushallintoon, 

pelkän asiakirjan ja oikeustoimen vahvistamisen lisäksi. 

Ohjelmistorajapinnat 

Ohjelmistojen kehittyessä ja niiden määrän kasvaessa, korostuu 

järjestelmäintegraation rooli entisestään. Tämän koskee sekä yrityksen sisäisiä 

järjestelmiä, että ulkopuolelta integroitavaa tietoa. Integrointikohteita voivat olla 

muun muassa yrityksen arvoketjuun liittyvät materiaalihallinto sekä tilaus-

toimitusketjun hallinta ja järjestelmäpuolella sähköisen taloushallinnon 

järjestelmien osamoduulien tiedon integroiminen osaksi yhtä kokonaisuutta. Näihin 

osamoduuleihin voi kuulua esimerkiksi johdon raportoinnin järjestelmiä, 

toiminnanohjausjärjestelmä tai verkkokauppapalvelu. (Lahti et al. 2014, 42-44)  

Järjestelmäintegraatio on omiaan myös muuttamaan kirjanpitäjän työnkuvaa, sillä 

työ keskittyy tiedon tallentamisen sijasta mahdollisten virhetilanteiden 

selvittämiseen ja tiedon täsmäyttämiseen osakirjanpidon ja pääkirjanpidon välillä. 

Erilaisten järjestelmien ja osamoduulien sujuvan käyttämisen merkitys korostuu. 

Lisäksi kirjanpitäjän on tunnettava entistä paremmin yrityksen reaaliprosessi, jotta 
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hän voi asettaa ohjaustietoja ja puuttua esimerkiksi toimitusketjussa ilmenneeseen 

kirjausongelmaan. (Lahti et al. 2014, 43) Nämä havainnot tukevat käsitystä siitä, 

että kirjanpitäjän työ on muuttumassa tiedon rekisteroinnistä enenevissä määrin 

tiedon hyväksykäyttämiseen. Lisäksi taloushallinnon ammatilaisilta vaaditaan 

kokemusta erilaisista järjestelmistä ja niiden yhteistoiminnasta.  

Raportit 

Raportointi on käytännössä yrityksen taloushallinnosta saatavien taloudellisten 

tapahtumien tietojen muuntamista sidosryhmien vaatimaan tiivistettyyn muotoon.  

Raportointia tehdään sekä yrityksen sisäisille, kuin ulkoisillekin sidosryhmille. 

Viime aikoina sisäisen raportoinnin osalta johdon raportoinnin ja liiketoiminnan 

parempi ennustettavuus ovat olleet merkittäviä kehityskohteita paremman 

talousohjauksen tekemiseksi. Myös liiketoiminta-analytiikan merkitys on kasvanut. 

Ulkoisessa raportoinnissa puolestaan peräänkuulutetaan uuden 

vastaanottorajapinnan rakentamisen kautta saavutettavaa standardoitua ja 

mahdollisimman automaattista talousraportointia. Standardoidulla raportoinnilla on 

arvioitu saatavan Suomessa 250 miljoonan euroon vuotuiset säästöt. (Lahti et al. 

2014, 171) 

Parhaimmillaan taloushallinnon raportit valmistuvat järjestelmien toimesta 

automaattisesti ja ovat pääosin reaaliaikaisia. Tämä vaatii myös sen, että yrityksen 

taloushallinnon prosessit ja toimintatavat ovat asetettu niin, että raportit hakevat 

luvut aina ennalta määrätyin asetuksin samasta paikasta, jolloin ne ovat oikein. 

(Lahti et al. 2014, 172) Taloushallinnon järjestelmien raportit siis mahdollistavat 

sen, että tieto koostetaan automaattisesti johdon päätöksenteon tueksi. Tällöin 

yrittäjän ei tarvitse itse hakea taloushallinnon järjestelmän yksittäisiä tapahtumia ja 

laatia raportteja itse. Raportin luenteesta riippuen tämä voi olla erittäinkin aikaa 

vievää sekä virhealtista toimintaa. 

 

3.4 Reaaliaikainen talous ja TALTIO-hanke 

 

Tässä osiossa tarkastellaan lyhyesti taloushallinnon järjestelmien ja reaaliaikaisen 

talouden kehityskulkua ja tulevaisuutta kahden sähköisen taloushallinnon 
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hankkeen kautta. Tarkasteltavat hankkeet ovat vuonna 2006 käynnistetty RTE 

(Real Time Economy) sekä vuonna 2016 käynnistetty TALTIO-hanke. Merkittävin 

viimeaikainen kehityssuunta on ollut taloushallinnon tiedon sähköistyminen ja alati 

kehittyvä digitaalisen muodon mahdollistama automaatio. Sähköinen muoto ja 

automaatio ovat alunperin seurausta pankkien maksuliikennetoimintojen 

sähköistämisestä. Osion lopuksi tarkastellaan Suomessa käynnissä olevaa 

TALTIO-hanketta ja sen tilaa. Hankkeen tarkoitus on standardisoida kaikki 

taloudellinen informaatio automaation tarkoituksiin ja täten saavuttaa merkittäviä 

kustannushyötyjä sekä yritys-, että kansallisella tasolla. 

 

Kuvio 4. Reaaliaikainen talous (Penttinen, 2008) 

Kuvio 4 havainnollistaa hyvin sähköisten taloushallinnon järjestelmien 

kehityskulkua, joka on saanut alkunsa maksuliikennepuolen kehityksestä. 

Taloushallinnon sähköistyminen on looginen seuraus pankkipalvelujen 

muutoksesta, joka mahdollisti automaattisten maksujen kautta automatiikan 

tuomisen myös taloushallinnon järjestelmiin. Verkkolaskutus ja verkkotilaukset 

mahdollistavat automaattiset kirjaukset ja kohdistukset sekä liiketoiminnan 

siirtymisen verkkoon. Taloushallintoa ei toki voida automatisoida nykyisellä 

teknologialla täysin, vaan se vaatisi tuekseen myös muun muassa tekoälyä. 

Rutiininomaiset työtehtävät voidaan kuitenkin korvata luotettavalla automaatiolla, 

jolloin taloushallinnon ammattilaisen työnkuva muuttuu konsultoivampaan 

suuntaan. (Penttinen, 2008) Taloushallinnon automaatio tulee mitä 
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todennäköisimmin siirtymään arvoketjussa eteenpäin myös tilintarkastukseen sekä 

viranomaisraportointiin.  

Pankkialan kohtaaman muutoksen ”valuminen” taloushallinnon järjestelmiin ei ole 

satunnaista, vaan jatkuva ilmiö. Viimeisin käänteentekevä teknologinen innovaatio 

on niin sanottu lohkoketju, joka tulee englannin kielisestä käsitteestä blockchain. 

ETLA:n tutkijatohtori Timo Seppälä mainitsee Mikko Huotarin tekemässä Ekonomi 

lehden haastattelussa (2016), että teknologiasta tulee riittävän kypsä ja oikeasti 

merkittävä 2-4 vuoden kuluessa. Teknologia ei sovellu ainoastaan 

maksuliikenteeseen, vaan sen avulla voidaan hallita muun muassa sopimuksia 

sekä aineettomia oikeuksia – molemmat varsin keskeisiä asioita sähköisten 

taloushallinnon järjestelmien tulevaisuuden kannalta. 

Lohkoketju teknologiaa on kaupallisesti hyödynnetty jo vuodesta 2008 alkaen 

Bitcoin nimisessä digitaalisessa valuutassa. Lohkoketjun toiminnallisuutta on hyvä 

tarkastella Bitcoinin kautta, sillä teknologia on varsin vakiintunut tässä 

sovelluksessa. Bitcoinin olennainen etu on siinä, ettei taloudellisen tranaktion 

välittämiseen tarvita kolmannen osapuolen niin sanottua ”clearing” eli selvittely -

prosessia. Tämä tekee taloudellisista transaktioista reaaliaikaisia. 

Yksinkertaistetusti, tapahtumat linkitetään pienistä lohkoista rakentuviin ketjuihin, 

joissa uusi lohko eli transaktio joko hyväksytään tai hylätään alustan palvelimien 

toimesta. Tieto on siis monessa paikassa yhtä aikaa, mikä lisää teknologian 

luotettavuutta. Kaikista lohkoketjun tapahtumista jää jälki, eikä lohkoista 

rakentuvaan ketjuun voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Lopulta sovelluksen 

palvelimet hyväksyvät pisimmän lohkoista muodostuneen ketjun, jotta 

yhteisymmärrys ketjun sisällöstä säilyy. (Nakamoto, 2008) Nähtäväksi jää, kuinka 

nopeasti lohkoketjutekniikkaa voidaan hyödyntää sähköissä taloushallinnon 

järjestelmissä. 

TALTIO-hanke on auktorisoituja tilitomistoja edustavan Taloushallintoliitto ry:n 

vetämä hanke, jonka pääasiallisena tavoitteena on hyödyntää rakenteista eli 

digitaalista tietoa ja päästä kokonaan eroon paperista sekä PDF-tiedostoista. 

Tämä hyvin kunnianhimoinen tavoite toteutuu käytännössä luomalla niin sanottu 

TALTIO-standari taloudelliselle tiedolle, kuten laskuille ja käteiskuiteille, jotka ovat 

totuttu esittämään paperisessa muodossa. Tämän kaiken tavoitteena on 
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yksinkertaisesti päästä eroon tiedon syöttämisestä, minkä seurauksena 

taloushallinnon ammattilainen voi tarjota asiakkailleen monipuolisempia 

neuvontapalveluja. (Suunta tilitoimistossa, 2017, 20-23) 

Talousohjauksen kannalta rakenteinen tieto ja pilvipalvelut mahdollistavat sen, että 

yrityksen taloudellista tilannetta voidaan seurata ajasta ja paikasta riippumatta niin 

kuin se sillä hetkellä oikeasti on. Tämän laadukkaamman informaation myötä 

taloudellista tietoa voidaan analysoida paremmin ja mahdollisiin liiketoiminnallisiin 

poikkeamiin voidaan reagoida heti tekemällä oikeita ratkaisuja.  (Suunta 

tilitoimistossa, 2017, 20-23) Tämä on haluttu kehitys etenkin pienyrittäjän kannalta, 

sillä pk-yritykselle on tärkeää, että yrittäjän ja työntekijöiden resurssit voidaan 

kohdentaa yhtiön omaan liiketoimintaan, josta yhtiö voi laskuttaa asiakkailtaan. 

Järjestelmän mobiili ja helppo käyttö ovat myös omiaan lisäämään yrittäjän 

tietoisuutta yrityksensä taloudellista, mikä voi edellä mainitusti johtaa parempaan 

taloudelliseen päätöksentekoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 
 

4 SÄHKÖISTEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN 

CASE-YRITYKSEN TALOUDESSA, EMPIIRINEN ANALYYSI 

 

Tutkielman neljännessä osiossa esitellään Pro Gradu tutkielman metodologia ja 

kerrotaan, miten tutkimuksen empiirinen osa on toteutettu. Metodologian esittelyn 

lisäksi osiossa tarkastellaan case-yrityksen taustoja sekä lyhyesti yrityksen 

taloushallinnon järjestämistä. Tämän jälkeen tutkimustuloksia tarkastellaan 

teemoittain. Empiirisen osion avulla pyritään tarkastelemaan ja lujittamaan 

teoriaosiossa aikaisemman tieteellisen evidenssin avulla tutkittuja teemoja.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tämä Pro Gradu tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena eli 

tutkielma noudattaa laadullista tutkimustapaa. Kvalitatiivisella tutkimuksella 

tarkoitetaan kokonaista joukkoa erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä 

(Metsämuuronen 2006, 83). Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus sopii hyvin 

tutkimustilanteeseen, jota ei voida järjestää kokeena tai jossa ei voida täydellisesti 

kontrolloida kaikkia tutkimustulokseen vaikuttavia muuttujia tai tekijöitä 

(Metsämuuronen 2007, 210-211). Tässä nimenomaisessa Pro Gradu tutkielmassa 

tapaustutkimus tuo empiirisen tutkimuksen menetelmänä merkittävästä lisäarvoa 

tutkielman kokonaisuuteen, sillä sen avulla voidaan tarkastella, mitä sähköisen 

taloushallinnon palveluja pk-yritys todellisuudessa käyttää. Näin teorian avulla 

tarkastellut ilmiöt linkitetään case-yrityksen liiketoimintaan. Sähköisten palvelujen 

tarve ja käyttö ovat toki yrityskohtaisia asioita, mutta case-yrityksen taloushallinto 

antaa hyvän kuvan siitä, mitä palveluja tavanomainen Suomessa toimiva pk-yritys 

käyttää. 

Tutkielmaan on haastateltu neljää henkilöä. Jokaiselle vastaajalle on lähetetty 

ennakkoon teemahaastattelun runko sähköpostitse, jotta he voivat valmistautua 

etukäteen haastatteluun. Haastateltavat 1 ja 2 ovat suoraan yhdeydessä yrityksen 

taloushallintoon, sillä haastateltava 1 on yhtiön toimitusjohtaja ja haastateltava 2 
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yhtiön tilitoimistoa edustava asiakkuuspäällikkö. Näin ollen tutkielmaan on 

haastateltu yhtä case-yrityksen työntekijää, toimitusjohtajaa haastateltava 1.  

Edellä mainittujen henkilöjen lisäksi haastatteluja on tehty yhtiöstä riippumattomille 

henkilöille, jotka ovat erään toisen tilitoimiston aluejohtaja sekä suuren 

ohjelmistotarjoajan asiakkuuspäällikkö. Haastateltavien tullessa hieman erilaisista 

ympäristöistä, heille on laadittu hieman toisistaan poikeavat teemahaastattelujen 

rungot. Kaikissa haastatteluissa pääteema on kuitenkin ollut sama; sähköisten 

taloushallinnon järjestelmien tuomat hyödyt pk-yrityksen taloushallintoon. 

Ensimmäiset kaksi haastattelua ovat toteutettu Helsingissä ja myöhemmät kaksi 

Lappeenrannassa. 

Taulukko 3. Tutkielmaan haastatellut henkilöt 

Henkilö Nimike Työkokemus 

omalla alalla 

Haastattelun 

kesto  

Haastateltava 1 Toimitusjohtaja Rakennusala, 30 

vuotta 

40 min 

Haastateltava 2 Asiakkuuspäällikkö Taloushallintoala, 

6 vuotta 

30 min 

Haastateltava 3 Aluejohtaja Taloushallintoala, 

2 vuotta 

30 min 

Haastateltava 4 Asiakkuuspäällikkö Ohjelmistoala, 3 

vuotta 

50 min 

 

Haastateltavat ovat valittu siten, että tutkielmaan saataisiin mahdollisimman paljon 

relevanttia, tutkimuskysymyksiin vastaavaa empiiristä materiaalia. On myös varsin 

hedelmällistä saada haastateltavaksi ihmisiä, jotka eivät ole suoraan tekemisissä 

case-yrityksen kanssa. Tämän avulla tutkielmassa voidaan paremmin kiinnittää 

huomiota myös asioihin, joita ei välttämättä vielä hyödynnetä täysimääräisesti 

case-yrityksen taloushallinnon järjestelmässa sekä talousohjauksessa. Kolmas 

haastattelu poikkeaa muista siten, että haastateltavaa 3 on haastateltu yhdessä 

toisen Pro Gradu –tutkielmaansa tekevän Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston 

opiskelijan kanssa. Molempien Pro Gradu –tutkielmat käsittelevät pk-yritysten 
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taloushallintoa ja täten työhön on liitetty teemahaastattelun rungon ensimmäinen 

osuus, joka käsittelee nimenomaan taloushallinnon sähköisiä järjestelmiä ja niiden 

hyödyntämista pk-yrityksien taloushallinnossa. 

 

4.2 Case-yrityksen kuvaus 

 

Tässä alaluvussa esitellään tapaustutkimuksen case-yritys. Ensin tarkastellaan, 

mistä yritys on tullut ja millä toimialalla se harjoittaa liiketoiimintaansa. Myöhemmin 

esitellään lyhyesti, miten yrityksen taloushallinto on toteutettu. Lisäksi esitellään 

yksinkertaisen kuvion avulla yrityksen taloushallinnon järjestelmän kokonaisuus. 

 

4.2.1 Yrityksen taustaa 

 

Tapaustutkimuksessa tarkasteltava pk-yritys on rakennuskonsultointiin keskittynyt 

osakeyhtiö. Yhtiön varsinainen päätoimiala on kiinteistöjen kehittäminen ja 

rakennuttamispalvelut. Tämän lisäksi yhtiölle on määritetty kaupparekisterissä 

myös muita rakennusalan toimialoja. Tarkennuksena tähän, yhtiön liiketoiminta on 

rakennusalan konsultointia, kuten projektinjohtopalvelujen tuottamista sekä 

rakennusvalvontaa. Yhtiö ja sen työntekijät eivät osallistu itse työmaidensa 

fyysisiin rakennustehtäviin.   

Yhtiön liikevaihto on edellisten tilinpäätöstietojen perusteella noin kolme miljoonaa 

euroa, taseen loppusumma kaksi ja puoli miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on 

noin 26. Yritys on aloittanut nykyisen toimintansa vuonna 2006, mutta on sen 

jälkeen kasvanut orgaanisesti laajalla rintamalla. Tämä tarkoittaa, että niin 

liikevaihdon, henkilöstön kuin yhtiön pääoman määrä ovat kasvaneet yrityksen 

liiketoiminnan kehittyessä, ilman yritysostoja. Alun perin yhtiö on rekisteröity 

kaupparekisteriin jo vuonna 1987, mutta ennen nykyisen toiminnan aloittamista 

vuonna 2006 yritys on toiminut niin sanottuna pöytälaatikkoyrityksenä. 

Yrityksen liiketoimintaan kuuluu rakennusprojektien tilaajien etujen valvominen, 

mikä koostuu projektin johtamisesta ja rakennuttamisesta. Tilaajan etujen 
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ajamiseen kuuluu myös rakennusurakoiden laadun varmistaminen eli käytännössä 

talotekniikka- ja rakennustöiden valvonta. Rakennusurakat ja -hankkeet ovat usein 

mittavia ja monimutkaisia projekteja. Tämän vuoksi tilaaja haluaa palkata 

asiantuntijaorganisaation valvomaan projektin budjetin ja aikataulun pitävyyttä 

sekä rakennusalan yleisten sopimusehtojen ja urakoitsijoiden kanssa tehtyjen 

urakkasopimusten täytäntöönpanoa projektin laatutavoitteiden toteuttamiseksi 

sopimusten mukaisesti. Vastaavasti rakennushankkeissa tarvittavien 

suunnittelijoiden ja konsulttien kilpailuttaminen, valinta, sopimukset ja konsulttien 

töiden ohjaus ja valvonta kuuluvat tilaajien case-yritykseltä ostettaviin 

asiantuntijapalveluihin. Konsultointipalvelujen tarjoajana case-yrityksen tuotannon 

vaatimat investoinnit ja hankinnat ovat pienet, jolloin yrityksen kustannukset 

koostuvat pääasiassa työntekijöille maksetuista palkoista. Tämä näkyy muun 

muassa siinä, että yhtiön yhden tilikauden liikevaihto on suurempi, kuin yhtiön 

taseeseen kirjattu omaisuus. 

 

4.2.2 Yrityksen taloushallinnon toteutus 

 

Tutkielman case-yritys on ulkoistanut taloushallintonsa asiantuntijatyön 

tilitoimistolleen. Ulkoistettuihin toimintoihin kuuluvat muun muassa kirjanpito, 

palkkahallinto ja matka- ja kululaskut, viranomaisilmoitusten tekeminen sekä 

lisäksi palveluja ostetaan tarpeen tullen muun muassa lakiasioihin liittyen. Yritys 

on kuitenkin säilyttänyt itsellään myyntilaskujen tekemisen ja luonnollisesti myös 

yhtiön vastaanottamien ostolaskujen hyväksymisen. Tätä kautta sekä yrityksen 

toimitusjohtaja, että muut yrityksen osakkaat ovat mukana taloushallinnon 

käytännön toteutuksen kanssa. Yrityksen toimitusjohtaja, haastateltava 1 on 

kuitenkin yrityksen ympäristön pääkäyttäjä ja hänellä on oikeudet muun muassa 

laskujen luomiseen sekä palkkahallinnon raportteihin.  

Yritys ostaa sekä tilitoimistopalvelun, että –ohjelmiston samalta palveluntarjoajalta. 

Pääasiallisen syyn palvelujen ulkoistamiseen Haastateltava 1 mainitsee sen, ettei 

organisaatiossa ole vankkaa osaamista taloushallinnosta. Lisäksi hän toteaa, että 

ulkostaminen vapauttaa työntekijöiden resurssit yhtiön pääasialliseen 
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liiketoimintaan. Sähköinen ja tehokas taloushallinto nähdään myös yhtenä 

voimavarana kilpailussa muiden yritysten kanssa. 

 

 

Kuvio 2. Case-yrityksen sähköinen taloushallinnon järjestelmä 

Yläpuolella oleva kuvio esittää pelkistetyn version case-yrityksen sähköisestä 

taloushallinnon järjestelmäkokonaisuudesta. Case-yrityksellä on käytössään niin 

sanotuista perusosioista kirjanpito, osto- ja myyntireskontra sekä palkkahallinto. 

Kuten edellä mainittu, yritys vuokraa ohjelmistoa yhdeltä palveluntarjoajalta, eikä 

muiden palveluntarjoajien ohjelmistoja ole integroitu yrityksen 

ohjelmistokokonaisuuteen. Kuvioon 2 on otettu mukaan myös taulukkolaskennalla 

tehtävät johdon raportit, vaikka ne eivät sisälly varsinaisesti taloushallinnon 

sähköiseen järjestelmäkokonaisuuteen. Tämä on tehty, jotta tutkielman lukija voi 

havainnollistaa paremmin sen, mistä johdon raportointia varten ladattava tieto 

muodostuu. Teemahaastattelujen avulla saadun tiedon perusteella yrityksen 

ohjelmistokokonaisuudessa kirjanpito-osio on käytännössä tilitoimiston 

ohjelmistoon integroitu, mikä tarkoittaa, ettei kirjanpitäjän tarvitse kirjautua 

yrityksen järjestelmäympäristöön tehdäkseen kirjauksia, vaan kirjaukset tehdään 

keskitetysti tilitoimiston itse hallinnoimassa järjestelmässä. Tämän vuoksi 

kirjanpito-osio on merkitty kuvioon katkoviivalla. 
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4.3 Case-yrityksen taloushallinto 

 

Tässä osiossa tarkastellaan teemahaastattelujen tuloksia, joita käydään läpi 

teemahaastattelujen sisältämien merkittävimpien teemojen mukaisessa 

järjestyksessä. Ensin käsitellään case-yrityksen talousohjausta ja sen luonnetta. 

Tämän jälkeen tarkastellaan yrittäjän ja tilitoimiston rooleja yhtiön taloushallinnon 

toteuttamisessa. Lopuksi selvitetään sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä ja pk-

yrityksen kannalta suotuisia kehityskohteita. 

 

4.3.1 Case-yrityksen talousohjaus ja -johtaminen 

 

Case-yrityksen talousohjaukseen vaikuttavat merkittävästi yrityksen toimiala ja 

liiketoiminnan luonne. Lisäksi tutkielmassa todetaan myöhemmin, että yrittäjän 

työkokemus on omiaan vaikuttamaan siihen, miten taloudellista seurantaa 

tehdään. Tässä alaluvussa tarkastellaan yrityksen talousohjasta sekä 

havainnollistavan taulukon, että teemahaastattelun keinoin saatujen vastausten 

avulla.  

 

Taulukko 4. Case-yrityksen seuraamat taloudelliset mittarit ja seurannan aikaväli 

Mitkä ovat yhtiönne seuraamat talouteen liittyvät mittarit ja kuinka usein 

mittaatte näitä? 

 Viikoittain tai 

useammin 

Kuukausittain Vuosittain Ei seurata 

Yrityksen 

liikevaihto 

 X   

Liikevaihto 

tarkemmin, 

esim. 

asiakkaittain 

 X   
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Liikevoitto  X   

Liikevoitto 

tarkemmin, 

esim. 

asiakkaittain 

 X   

Omavaraisuusa

ste 

   X 

Käyttöpääoman 

määrä 

   X 

Oman pääoman 

tuotto 

 X   

Koko pääoman 

tuotto 

   X 

Maksuvalmius X    

Työntekijöiden 

tuottavuus 

 X   

Työntekijöiden 

työtyytyväisyys 

  X  

Asiakkaiden 

tyytyväisyys 

  X  

Markkinaosuus    X 

Kilpailijoiden 

menestyminen 

  X  

 

Yllä oleva taulukko 3 antaa nopeasti hyvät taustatiedot case-yrityksen 

talousohjauksesta ja sen mittaamisesta. Nämä mittarit ovat asetettu tutkielman 

kirjoittajan itsensä toimesta, ja yrityksellä voi näiden lisäksi olla myös muita 

taloudellisia mittareita. Taulukon perusteella voidaan todeta, että yrityksessä 

ollaan erityisen kiinnostuneita myynnin, tuloksellisuuden, oman pääoman tuoton 

sekä kassan seurannasta. Sekä liikevaihtoa, että liikevoittoa mitataan myös 

tarkemmin seurantakohteittain eli asiakkaittain – tämä tapahtuu käytännössä 

rakennusprojekteittain. Lisäksi yrityksessä mitataan varsin tarkasti työntekijöiden 
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tuottavuutta, mikä tapahtuu tyypillisesti niin ikään rakennusprojekteittain, sillä 

työntekijä on yleensä sidottuna yhteen projektiin kerrallaan. 

Sen sijaan vähemmälle mittaamiselle jäävät niin sanotut ei-numeeriset mittarit, 

joita ovat kyselylomakkeen mittarit; työntekijöiden työtyytyväisyys sekä 

asiakkaiden tyytyväisyys. Lisäksi kilpailijoiden menestymistä mitataan 

vuosittaisella tasolla. Yritys ei seuraa lainkaan omavaraisuusastetta, 

käyttöpääoman määrää, koko pääoman tuottoa tai yhtiön markkinaosuutta. 

Tulokset kuvastavat hieman perinteisempää johtamisotetta, jossa keskitytään 

muodollisempiin kirjanpidollisen suorituskyvyn mittareihin, kuten myyntiin ja yhtiön 

tuloksenmuodostuskykyyn (Malmi et al. 2008).  Pehmeämmät mittarit jäävät 

vähemmälle mittaamiselle. 

Case-yrityksen toimiala ja liiketoiminnan luonne ovat omiaan muovaamaan 

yrityksen talousohjausta. Rakennusala on luonteeltaan hyvin suhdanneherkkä, 

mikä tarkoittaa käytännössä, että makrotaloudellisesti hyvinä aikoina 

rakennusprojekteja on Suomessa käynnissä paljon ja alalla toimijoiden 

neuvotteluvoima kasvaa. Toisaalta taloudellisen taantuman aikaan 

rakennusinvesoiteja ei välttämättä uskalleta tehdä ja alalla toimivien yritysten 

marginaalit ovat alhaisemmat. (Tilastokeskus, 2008) Case-yrityksen talouteen ja 

sen suunnitteluun vaikuttaa myös se, että yrityksen liiketoiminta on luonteeltaan 

konsultointia. Yrityksen työntekijät eivät siis osallistu itse fyysiseen 

rakennustyöhön, vaan työ on asiantuntijatyötä, jolla varmistetaan muun muassa 

rakennusprojektien käytännön toteutus ja budjetin pitävyys. 

Rakennusalan konsultointi vaikuttaa case-yrityksen talousohjaukseen käytännössä 

siten, että yrityksen merkittävimpiä tuotannontekijöitä ja samoin kustannuksia ovat 

sen työntekijät. Tämä korostaa rekrytoinnin ja työsopimusten merkitystä. Case-

yritys neuvottelee tilaajansa kanssa rakennusprojekteihin kuukausitasolla 

käytettävät resurssit ja seuraa tarkasti sopimuksien avulla neuvoteltujen, 

laskutettavien tuntien toteutumista yrityksen taloushallinnossa. Case-yrityksen 

toimitusjohtaja (Haastateltava 1) kuvaa kuukausitasolla tehtävää laskutuksen 

seuraamista seuraavasti: 
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”Mä näen taloushallinnon järjestelmästä, paljonko ollaan laskutettu per 

kuukausi ja sitten mä vertaan sitä siihen sopimukseen et paljonko 

meidän pitäisi laskuttaa. Mutta meillä on kuukausittainen laskutus ja 

kuukausittainen seuranta ja kuukausittainen sopimus. Kun tehdään 

sopimus niin lasketaan resurssisuunnitelma niin, että se on aina per 

kuukausi ne henkilökulut.” 

Merkittävin taloudellinen seuranta ja ohjaus liittyy siis yhtiön euromääräiseen 

myyntiin. Mikäli sovitussa ja toteutuneessa laskutuksessa on varianssia, yhtiön on 

reagoitava tähän nopeasti, sillä yhtiön asiakas eli rakennushankkeen tilaaja luottaa 

siihen, että rakennuskonsultti pitäytyy sovituissa kustannuksissa. Varianssin 

huomaaminen ja siihen reagoiminen on siis ensisijaisesti taloushallinnon 

järjestelmän lukujen ja raporttien tulkinnan varassa. Toimitusjohtajan 

(Haastateltava 1) sanoin kuukausiperusteisen laskutuksen seuranta saa 

yrityksessä suuren merkityksen: 

”Liikevaihto ja liikevoitto seurataan sopimuksittain, kun on 

kattohintasia sopimuksia ja sillain, niin niitä varsinkin. Pitää seurata ja 

alkaa reagoimaan, jos menee yli katon, että mistä se johtuu ja pitääkö 

neuvotella asiakkaan kanssa jostain uudesta maksusta tai jotain.” 

Pidemmän aikavälin strategisessa taloudellisessa tarkastelussa taloushallinnon 

tuottamilla luvuilla ja raporteilla on myös suuri merkitys. Tässä korostuu etenkin 

rakennusalan suhdanneherkka luonne sekä konsultatiivinen liiketoiminta. Case-

yrityksen on ensinnäkin hinnoiteltava tarjouksensa siten, että he saavat kyseiset 

rakennusurakat. Tämän lisäksi urakoista on totta kai jäätävä viivan alle vähintään 

yhtiön osakkeenomistajien asettaman tulostavoitteen verran voittoa. Toisaalta 

yhtiön on budjetoitava ja järjesteltävä työntekijöidensä työsopimukset siten, että 

kaikilla yhtiön työntekijöillä on mielekästä ja yhtiön kannalta taloudellisesti 

tuottavaa työtä. Vallitsevan työlainsäädännön puitteissa tämä on mahdollista, sillä 

määräaikaisia työsopimuksia voidaan tehdä painavasta syystä ja irtisanominen ja 

lomauttaminen on tuotannollisista ja taloudellisista syistä mahdollista 

(Työsopimuslaki 2001/55). Case-yrityksen toimitusjohtaja (Haastateltava 1) kuvaa 

sähköisen taloushallinnon ja yrityksen strategian välistä yhteyttä seuraavasti: 
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”...Kyllä niitä pitää laskea ja ajatella strategian kautta, jos projekteja on 

vähän niin pitää tarjota tiukemmin ja laittaa pienemmällä katteella 

niitä. Että kyllä niitä pitää laskea ja ajatella strategian kautta. 

Taloushallinnon raporttien info on tärkeetä lähinnä hinnoittelun, 

resurssien suunnittelun sekä palkkaamisen kannalta. Palkkaamisessa 

on tärkeetä se tehdäänkö määräaikaisia vai vakituisia sopimuksia, 

riippuu projektien määrästä ja luonteesta.” 

Tutkielman teoriaosiossa tarkasteltiin pk-yritysten talousohjauksen kehittymistä 

kassavirta- sekä strategisen rahoituskriisin yhteydessä. Lisäksi muutoksia 

talousohjauksessa tarkasteltiin parhaiden innovaatioiden kättöönottamisen 

yhteydessä. (Reid et al. 2000) Teemahaastattelujen tulokset eivät anna evidenssiä 

kassavirtakriisistä tai strategisen rahoituksen puuttumisesta, mutta toimitusjohtaja 

(Haastateltava 1) mainitsee, että yrityksen on jo strategisessakin mielessä 

tarkoitus hyödyntää liiketoiminnassaan mahdollisimman edistyksellistä 

teknologiaa. Yrityksen rahoitus ja sen puute ovat huomattavasti sensitiivisempiä 

aiheita, kuin parhaiden innovaatioiden käyttöönottaminen. Edistyksellisen 

teknologian hyödyntäminen koskee case-yrityksessä sekä ydinliiketoimintaa, että 

tukitoimintoja: 

”Esimerkkinä toi ohjemisto X, jolla tehdään 3D suunnittelua. Sitä on 

käytetty, kun suunnittelu tehään nykyään 3D:nä ja sitten määrät 

pystytään laskemaan sieltä mallista, jos on oikein tehty. Mutta me 

mennään ja ollaan siinä mukana ja käytetään X:ää kokoajan noissa 

projekteissa. Riippuu vähän sopimustyypistä, mutta kyllä me sellasiin 

lähdetään mukaan, jotka hyödyttää ja on alalla muillakin käytössä. 

Täytyyhän siinä silloin viimeistään olla mukana. Taloushallinnon 

puolella meillä on sitten toi tilitoimiston softa.” 

3D:nä toteutettava suunnittelu ei toki ole taloushallinnon ohjelmisto, mutta yritys 

säästää ohjelmistoa käyttämällä suuren määrän paperia, ja kuviin tulevat 

muutokset ovat nähtävissä reaaliajassa pilvipalvelussa olevan tiedon välityksellä. 

Lisäksi ohjelmisto on pilvipalveluna kustannuksiltaan edullinen, eikä vaadi 

minkäänlaista paikallista asennusta esimerkiksi tietokoneen kovalevylle, kuten ei 

tarvitse pilvipalveluna toteutettava taloushallintokaan. Pilvipalvelujen luonne on siis 
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samanlainen sekä yrityksen ydinliiketoiminnan ohjelmistoissa, että 

tukitoiminnoissa. Tämä tutkimustulos on linjassa teoriaosiossa esitellyn Martins et 

al. (2016) tutkimuksen kanssa, sillä toimitusjohtaja (Haastateltava 1) linjaa, että 

nimenomaista pilvipalvelua käytetään myös siitä syystä, että järjestelmä on muilla 

alalla toimivilla kilpailijoilla käytössä.  

Sen lisäksi, että case-yritys tarttuu herkästi uusiin teknologioihin, yritys myös 

kannustaa ja neuvoo työntekijöitään sähköisten järjestelmien käyttämisessä. 

Case-yrityksen toimitusjohtaja (Haastateltava 1) mainitsi teemahaastattelun 

yhteydessä, että yritys pyrkii käyttämään päivittäin mahdollisimman vähän paperia. 

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, yritys luopui joitain vuosia taaksepäin kokonaan 

paperisesta rakennuskuva-arkistosta ja hävitti samalla jo sähköisessä muodossa 

olleita taloushallinnon kuitteja sekä tositteita. Toimitusjohtaja (Haastateltava 1) 

sanoo tämän olleen iso ja tärkeä päätös, joka on saanut yrityksen työntekijöiltä 

kiitosta. Haastateltavan 1 vastaa seuraavanlaisesti, kun häneltä kysytään 

paperittomasta toimistosta sekä siitä, onko yrityksessä osana yrityskulttuuria 

tarkoitus neuvoa ja kannustaa sähköisten järjestelmien käyttöön: 

”On se sillain, kun ollaan hävitetty paperiarkisto kokonaan. Sitten taas 

vanhemmat työntekijät niin laskut tai sopimukset ne vielä kopioi 

paperilla ja laittaa mappiin. Mä sitten kehotan skannaamaan ne ja 

laittamaan sinne laatujärjestelmään tai sähköiseen taloushallinnon 

järjestelmään, niin kuin minä teen, jos ei mene automaattisesti. Mutta 

se on vähän niiku tapa toimia sitten kanssa. Jotkut haluaa sitä tehdä, 

varmistaa, ettei mitään häviä. Sitten sovellusten käyttäminen niin 

sitten neuvotaan ja tsempataan, että miten ne saa tehtyä.” 

Toimitusjohtaja (Haastateltava 1) mainitsee, että taloushallinnon rutiinitehtävien 

ulkoistamisen tiltiomiston kanssa yhdessä käytettävän järjestelmien avulla 

yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua muihin alalla toimiviin yrityksiin 

nähden. Tähän vaikuttaa taloushallinnon funktion keveys, sillä yrityksen ei tarvitse 

palkata siihen omia resurssejaan, ja tieto on helposti saatavilla ja 

hyödynnettävissä sähköisten järjestelmien avulla. Toimitusjohtajan (Haastateltava 

1) mukaan kilpailuetu konkretisoituu esimerkiksi rakennusalan urakkatarjouksissa: 
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”Kyllä se sitä kautta tuo kilpailuetua, että meidän kiinteet kulut on 

pienemmät kuin muilla. Me ei palkata ollenkaan omia resursseja 

pyörittämään sitä hässäkkää täällä, vaan se on muualla sähköisessä 

muodossa ja silloin se on meille halvempi järjestely. Ja silloin se 

näkyy meidän omassa urakkaveloituksessa. Voi käyttää sen resurssin 

siihen omaan osaamiseen ja se luo kilpailietua, kun se on halvempaa 

ja tehokkaampaa.” 

Case-yrityksen talousohjaus keskittyy vahvasti sähköisen järjestelmän raporteilta 

saatavan myynnin ja tuloksellisuuden seuraamiseen, jotka ovat objektiivisia, 

rahamääräisiä mittareita. Tämän lisäksi taseen puolella mitataan säännöllisesti 

oman pääoman määrän kehittymistä, jolla on merkitystä muun muassa 

osingonjakoon ja sen suunnittelemiseen. Ei-rahamääräiset mittarit jäävät 

pienemmälle mittaamiselle. Taulukon 4 perusteella työntekijöiden tyytyväisyyttä ja 

asiakkaiden tyytyväisyyttä mitataan muodollisesti vuosittain, mutta käytännössä 

tätä tapahtuu tomitusjohtajan (Haastateltava 1) mukaan myös tavallisessa joka 

päiväisessä liiketoiminnassa. Tämän kaltainen mittaaminen on mahdollista, sillä 

case-yritys on työntekijämäärällä ja myös asiakkaiden lukumäärällä mitattuna 

varsin pieni ja henkilökohtaisella kontaktilla on asiakassuhteissa suuri merkitys. 

 

4.3.2 Case-yrityksen ja tilitoimiston roolit yrityksen taloushallinnossa ja 

sähköisessä järjestelmässä 

 

Case-yrityksen taloushallinto on pitkälti ulkoistettu yrityksen tilitoimistolle. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, ettei case-yritys olisi lainkaan tekemisissä taloushallinnon 

päivittäisessä toteutuksessa, vaan yritys ja tilitoimisto ovat ennalta määränneet 

itselleen selkeät vastuualueet ja roolit, joiden puitteissa taloushallinnon 

kokonaisuutta toteutetaan. Tässäkin tutkielmassa tarkastellaan järjestelmiä 

sähköisinä, sillä ohjelmisto ei tee kaikkea automatiikalla, vaan case-yrityksen 

taloushallinnon järjestämiseen tarvitaan sekä ohjelmiston, yrittäjän, että 

taloushallinnon ammattilaisen työpanos. Sekä tilitoimiston edustajilla, että 

yrittäjällä on käyttöoikeudet yhteiseen sähköiseen järjestelmään. 
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Ensin on tärkeää arvioida, millainen järjestelmä on sopiva yrityksen tarpeisiin. 

Modulaariset järjestelmät tarjoavat yrityksille paljon erilaisia mahdollisuuksia ja 

ominaisuuksia, mutta alussa on tärkeä punnita, millaista ohjelmistoa ja palvelua 

yritys tarvitsee. Tärkeintä on, että järjestelmä ja palvelu tuo yrityksen 

taloushallintoon lisäarvoa, jolloin siitä on järkevää maksaa (Järvenpää et al. 2016, 

11-39). Osa toiminnoista voidaan säilyttää itsellä ja osa ulkoistaa tilitoimistolle – 

variaatioita on monia.  

Mikäli yritys tekee taloushallintonsa omatoimisesti, valitsee yrittäjä yrityksen 

talousohjauksen kannalta sopivimman ohjelmiston monien tarjolla olevien 

ohjelmistojen joukosta. Ohjelmiston valinnan kriteereihin vaikuttaa esimerkiksi 

yrityksen taloushallinnon ja -ohjauksen aktiivisuus, yrityksen liiketoiminnan luonne, 

yrityksen koko sekä sen toimiala. Tavanomaisesti pk-yrityksen taloushallinto on 

ulkoistettu tilitoimistolle, joka ehdottaa asiakkaalleen ohjelmistoa, joka sopii 

yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin (Lahti et al. 2014, 34-49, 209).  

Case-yrityksen tilitoimiston edustaja (Haastateltava 2) luonnehtii sähköisen 

järjestelmän kautta yhdessä toteutettavaa taloushallintoa seuraavasti: 

”Asiakkaalla on oikeus hyväksyä ostolaskut, ja kirjanpitäjällä ei oo sitä 

oikeutta tietenkään. Että me ei pystytä niitä, asiakas ite tekee ja 

hyväksyy ja kirjanpitäjä näkee tarvittaessa toki hänen ei tarvii käydä 

siellä asiakasrajapinnassa meidän järjestelmässä ollenkaan. Vaan se 

data liikkuu meidän kirjanpito-ohjelmaan, jossa ne kirjaukset 

kirjanpitäjän toimesta tehdään. Asiakasrajapinnassa ei tarvii enää 

käydä. Sekin on nyt muuttunut aika vastikään.”  

Case-yrityksen tilitoimiston edustaja (Haastateltava 2) tarkoittaa tässä sitä, että 

tilitoimiston työntekijän ei tarvitse käytännössä kirjautua case-yrityksen 

ohjelmistoympäristöön, vaan tarvittavat kirjaukset voidaan tehdä keskitetysti 

palveluntarjoajan järjestelmässä, josta aineisto siirretään yrityksen ympäristöön 

myöhemmin sekä kirjausten, että raporttien muodossa. Tämä on hyvä 

edistysaskel, sillä tilitoimiston edustajalla ei ole edes teoreettista mahdollisuutta 

tehdä tai nähdä yrittäjän vastuulla olevia tehtäviä, kuten osto- tai matkalaskujen 

hyväksymisiä. Case-yrityksen toimitusjohtajan (Haastateltava 1) mukaan 
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järjestelmän käyttämisen roolit ovat selkeät ja yhdessä kirjanpitäjän kanssa 

taloushallinto saadaan toteutettua tehokkaasti: 

”...Ohjelmistossa määritellään ne käyttäjäoikeudet, esimerkiksi 

palkanlaskentaa ei näe kukaan muu kuin minä. Ja sitten laskujen 

käsittelyssä, että kuka on hyväksyjä ja kuka tarkastaja. Ne 

määritellään sinne erikseen ja mä oon se pääkäyttäjä. Kirjanpitäjällä 

on sitten käyttöoikeudet kirjanpidon tekemiseen, kuten kirjauksiin ja 

ilmoituksiin liittyen.” 

Taloushallinnon ammattilaisen rooli on case-yrityksen tapauksessa lakisääteisen 

raportoinnin tuottaminen sähköisen järjestelmän avulla. Käytännössä järjestelmät 

pystyvät tekemään automaattisesti jo tositteita, arkistointia ja esimerkiksi 

raportteja, mutta taloushallinnon ammattilaisen rooli on kontrolloida case-yrityksen 

kirjanpitoa ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin. (Lahti et al. 2014, 34-49) Tämän 

lisäksi tilitoimisto tuottaa yrityksen palkanlaskennan sekä joitain lakisääteisten 

raporttien kaltaisia palveluja, kuten työeläke- ja työttömyysvakuutusraportointia. 

Tilitoimisto tarjoaa myös neuvontapalveluja, mikä tarkoittaa sitä, että 

taloushallinnon ammattilainen on aina puhelimitse tai sähökpostitse tavoitettavissa 

yrittäjän kysymyksiä varten.  

Huomion arvoista on, ettei tilitoimisto tuota lakisääteisen kirjanpidon lisäksi muita 

raportteja yrityksen liiketoiminnan tueksi. Case-yrityksen tilitoimiston edustaja 

(Haastateltava 2) mainitsee, että tällaista on kuitenkin mahdollista tehdä:  

”Jos asiakkas haluaa, niin tehdään laskentaa seurantakohteittain eli 

jos halutaan projekteja seurata tai sitten kustannuspaikkoja. Case-

yrityksellä ei taida olla mitään. Että heille riittää se perus.” 

Tämä vastaus vahvistaa entisestään käsitystä siitä, että sähköisen taloushallinnon 

ensisijainen tehtävä on case-yrityksen lakisääteisen taloushallinnon toteuttaminen. 

Johdon raportit tehdään yrittäjän toimesta taloushallinnon perusraporttien avulla. 

Case-yrityksen tilitoimiston edustaja (Haastateltava 2) painottaa yrittäjän 

kokemusta ja osaamista yrityksen reaaliprosessiin tarvittavien lisäpalvelujen ja -

tuotteiden tarpeen määrittäjänä: 
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”Jos on monta kymmentä vuotta ollut yrittäjänä tai tomitusjohtajana, 

niin heillä on yleensä aika hyvä tieto ja näppituntuma oman 

yrityksensä taloushallinnosta ja liiketoiminnasta. Sitten jos on uusia 

yrittäjiä, niin heille se on todella tärkeää, että niitä käydään läpi, että 

mistä mikäkin johtuu ja tehdään tai laaditaan liiketoiminnan tueksi 

budjetti. Siitä ne saa ymmärrystä siitä, että mikä luku vaikuttaa 

mihinkin. Miksi tehdään tappiota tai voittoa.” 

Kysyttäessä asiakasyrittäjän työkokemuksen vaikutuksesta tilitoimistolta tilattaviin 

neuvontapalveluihin, case-yrityksestä riippumaton tilitoimiston aluejohtaja 

(Haastateltava 3) on samoilla linjoilla case-yrityksen tilitoimiston edustajan 

(Haastateltava 2) kanssa. Samalla hän toteaa, että nuoremmilla ja 

kokemattomimmilla yrittäjillä tarve neuvontapalveluille on päinvastainen: 

”Kyllä, kokemuksella on vaikutusta. Sitten on toki myös nuorempia 

yrittäjiä, jotka taas tarvii sitä tukea ja haluaa apua, niin sitten niissä 

autetaan mielellään mahdollisimman paljon”. 

Case-yrityksen toimitusjohtajan työkokemus on siis myös yksi merkittävä tekijä, 

joka määrittää sekä yrityksen talousohjausta, että ohjauksen tueksi tilitoimistolta 

tarvittavien raporttien tekemistä. Tämä tukee aikaisemman tutkimuksen käsitystä 

siitä, että omistajuuden ja johtajuuden ollessa saman henkilön vastuulla, tämän 

henkilön kokemus ja osaaminen vaikuttavat merkittävästi yrityksen 

tuloksellisuuden seurantaan (Garengo et al. 2007). Toimitusjohtaja (Haastateltava 

1) kertookin, että yritykselle riittää pitkälti tilitoimiston tuottamat lakisääteiset 

palvelut ja yrittäjä laatii itse johdon laskentatoimen raportit erikseen tehtävässä 

järjestelmässä, kuten taulukkolaskentaohjelmassa: 

”Sähköisen järjestelmän raportit, kuten tuloslaskelma ja myyntiraportit 

on ne mitä me katellaan ja niiden pohjalta tehdään sitten excelillä 

taloudelliset laskelmat, kuten projektien veloitusten seuranta, 

ennusteet sekä resurssien käyttö.” 

Ohjelmistoalan asiakkuuspäällikkö (Haastateltava 4) mainitsee, että 

taulukkolaskentaohjelmien käyttö sähköisten taloushallinnon järjestelmien rinnalla 

on varsin tavanomaista. Lisäksi hän toteaa, että taulukkolaskentaohjelmat ovat 
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selkeä kilpailija taloushallinnon järjestelmien budjetointi- ja ennustemoduuleille. 

Myös case-yrityksen tilitoimiston edustaja (Haastateltava 2) toteaa, että 

taulukkolaskentaohjelmia käytetään suuremmissakin yrityksissä laajalti sähköisen 

taloushallinnon järjestelmän tukena. Hyviksi puoliksi haastateltavat 2 ja 4 

mainitsevat muun muassa taulukkolaskennan monipuolisuuden, helppouden sekä 

edullisuuden. Ohjelmistoalan asiakkuuspäällikkö (Haastateltava 4) huomauttaa 

kuitenkin, että taulukkolaskenta ei useimmiten ole automaattinen, reaaliaikainen 

järjestelmä ja sen graafiset ominaisuudet toivat olla rajalliset sähköisen 

järjestelmän moduuleihin verrattuna. 

Sähköiset taloushallinnon järjestelmät ovat muokanneet sekä tiltioimiston 

asiantuntijan, että itse yrittäjän työtä siinä mielessä, että manuaalisia, ennen 

paperilla tehtyjä työvaiheita ollaan voitu vähentää automaation avulla (Penttinen, 

2008). Kysyttäessä, case-yrityksen tilitoimiston edustaja (Haastateltava 2) linjaa 

taloushallinnon työvaiheiden automatisaatiosta, että seuraava automaatiota 

eteenpäin vievä tekijä on tekoälyn tuominen taloushallinnon ohjelmistoihin: 

”Uskon, että lopulta kaikki pystytään jotenkin automatisoimaan, paitsi 

asiakaspalvelu. Rakentaa vaan koneet ja tekoälyn. Kone osaa 

paremmin, kun sille ei tule virheitä, yleensä. Ihmisille tulee välillä 

virheitäkin. Toki siinä pitää sitten jo olla aika hyvää se tekoäly. Mutta 

jos ne pystyy tekemään robotteja, niin miksei pystyisi opettamaan 

konetta tekemään kirjauksia.” 

Tilitoimiston aluejohtajan (Haastateltava 3) mielestä sähköisen taloushallinnon 

tuoma automaatio kohdentaa tilitoimiston ammattilaisen resurssit aiempaa 

tehokkaammin. Tällä hän tarkoittaa, että ihmiset voivat luotettavan automaation, 

kuten ennalta asetettujen oletuskirjausten avulla keskittyä entistä enemmän 

taloushallinnon raporteilta saatavaan tietoon ja sen hyödyntämiseen. Tilitoimiston 

aluejohtaja (Haastateltava 3) kiteyttää asian seuraavasti: 

”On sillä kyllä siinä mielessä, että se on jos miettii sitä kirjanpitäjän 

työtä, että miten se aika käytetään. Laskujen järjestelmään 

skannaamiseen ja tallentamiseen vai se, että katotaan vähän 

tarkemmin sitä kuukauden näkymää ja analysoit ja kerrot sille 
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asiakkaalle sieltä jotain hyödyllistä informaatiota päätöksenteon 

tueksi.” 

Myös case-yrityksen toimitusjohtaja (Haastateltava 1) antaa hyvän esimerkin 

sähköisten järjestelmien vaikutuksista itse yrittäjän työskentelyyn yrityksen 

taloushallinnossa sähköisten järjestelmien avula. 

”Ei tarvii enää lähettää paperilla mitään matkalaskuihin tai 

luottokorttiin liittyen. Se on mobiili sovellus. Otan valokuvan ja laitan 

siihen päivämäärän, rahamäärän ja syyn, painan nappia ja se on 

kirjanpitäjällä siellä meidän järjestelmässä. Ennen lähetettiin aika kuun 

lopussa kirjeitse tilitoimistolle ne lappuset. 

Kokonaisuudessaan sähköiset järjestelmät tehostavat työtä ja säästävät aikaa. 

Mitä enemmän järjestelmässä on toimintoja, sen laajemmin automaatiota voidaan 

hyödyntää. Järjestelmien avulla tilitoimiston asiantuntijan työ muuttuu entistä 

enemmän konsultoivaksi ja asiakasyritysten kirjanpitoa ylläpitäväksi ja ohjaavaksi 

(Lahti et al. 2014, 43). Yrittäjät hyötyvät muun muassa mobiilien sovellusten avulla 

järjestelmien käytön helppoudesta, mikä voi välittyä edelleen yrityksen 

sidosryhmien, kuten asiakkaiden tyytyväisyyteen esimerkiksi yrityksen 

ostovelkojen ollessa aina ajoissa maksettuna. 

 

4.3.3 Sähköisen taloushallinnon järjestelmät pk-yrityksen liiketoiminnan 

tukena 

 

Haastattelutulosten perusteella merkittävimmät sähköisten järjestelmien hyödyt 

perinteiseen, paperitse toteutettavaan taloushallintoon verrattuna ovat muun 

muassa nopeus, helppous, automaatio, sähköinen arkistointi sekä luotettavuus. 

Lisäksi järjestelmien yhä kasvava mobiili käytettävyys saa kannatusta. 

Haastateltavista kaikki olivat samaa mieltä siitä, että paperin käsittelyn 

vähentäminen tehostaa resurssien tehokasta kohdentumista. 

Sähköisten järjestelmien hyödyt pk-yrityksen taloudelliseen päätöksentekoon 

liittyvät pitkälti tiedon digitaalisuuteen ja sen avulla toteutettavaan automaatioon. 
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Ohjelmistoalan edustaja (Haastateltava 4) kertoo esimerkinomaisesti tilanteen, 

jossa taloushallinnon automaatio luo yrittäjälle kassavirtaennusteen, joka ottaa 

huomioon kaikki yrityksen kassan kautta kulkevat tapahtumat reaaliajassa. 

”No jos miettii järjestelmän kannalta, niin kassavirtaennuste on hyvä 

esimerkki. Se hakee tiedot myynneistä, ostoista muista kuluista, 

palkoista, mitä laajemmin järjestelmää hyödynnetään, sitä tarkempi se 

ennuste on. Eli se näyttää tulevaisuuteen sen, miten kassa tulee 

kehittymään ja miten rahat riittävät. Sinne saadaan itse merkittyä 

myös omia eriä, kuten varauksia, jos on jotain mitä tiedetään tulevan 

ja jotka eivät vielä näy järjestelmässä. Elikkä se, ettei tuijateta sitä 

pankkitiliä, että ”onhan meillä hyvin kaikki”.” 

Tämä on yksi digitalisaation mahdollistamista konkreettisista eduista, jonka avulla 

yrittäjä näkee yrityksen taloudellisen tilan kokonaisuutena, huomioiden kaikki 

automaattisesti muodostuvat tapahtumat ja tositteet. Rakenteisen, reaaliaikaisen 

ja luotettavan tiedon valossa yrittäjä voi tehdä taloudellisia päätöksiä entistä 

laadukkaampaan tietoon pohjautuen (Lahti et al. 2014, 34-49). Näin esimerkiksi 

lisärahoituksen tarpeen ei pitäisi tulla yrittäjälle yllätyksenä. Kassavirtaennusteen 

raportin perusteella yrittäjälle välittyy viesti joko siitä, että reaaliprosessia on 

muutettava tai, että yrityksen liiketoiminta on kantavalla pohjalla. Myös tilitoimiston 

aluejohtaja (Haastateltava 3) toteaa, että ennalta määritetyt automaattiset 

oletuskirjaukset ovat yksi merkittävimmistä asioista asiakasyrityksen 

taloushallinnon tehostamisessa. Niiden ansiosta tieto välittyy järjestelmään 

nopeasti ja reaaliaikaisesti. 

Case-yrityksen toimitusjohtaja (Haastateltava 1) mainitseekin, että sähköisten 

taloushallinnon järjestelmien tieto ja raportit ovat yritykselle tärkein yksittäinen 

tiedonlähde taloudellisen seurannan ja päätöksenteon tueksi. Yrityksellä on toki 

tutkimuksessa jo edellä mainitusti käytössään muitakin seurannan järjestelmiä, 

kuten taulukkolaskentaa, mutta sähköinen taloushallinnon järjestelmä on paikka 

josta luvut haetaan. Toimitusjohtaja (Haastateltava 1) toteaa, että järjestelmästä 

on saatavilla case-yrityksen talousohjauksen kannalta relevanttia tietoa: 
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”Joo, sillä tavalla taloudellisen päätöksenteon tueksi, että jos mietitään 

resurssien käyttöä ja ennustamista ja sitten niitä toteutuneita myyntejä 

sopimuksiin nähden, niin sieltähän ne määrät ja varianssit saa. Ja 

sitten jos esimerkiksi maksetaan osinkoja, niin sieltä näkee paljonko 

se oma pääoma on. Sitten kassavirtaennuste on hyvä, niin nähdään 

mitä se kassa on nyt ja tulevaisuudessa.” 

Yrittäjälle sähköisten järjestelmien tuoma kehitys näkyy myös siinä, että tieto on 

helpommin saatavissa, luotettavampaa ja yrityksen koko taloushallinnon 

huomioivaa. Ohjelmistoalan asiakkuuspäällikön (Haastateltava 4) mukaan tämä 

muutos näkyy muun muassa siinä, että ennen sähköisten järjestelmien 

yleistymistä yrittäjän oli tuijotettava paperisia tiliotteita, sillä tähän aikaan ei ollut 

järjestelmää, johon kirjautua tiedon saamiseksi. Tänä päivänä pilvipalveluina 

toteutet järjestelmät tuovat työskentelyyn myös mobiilin aspektin, jolloin tieto on 

tavoitettavissa missä tahansa, ajasta ja paikasta riippumatta (Forrester Consulting, 

2016). Tilitoimiston aluejohtajan (Haastateltava 3) sanoin järjestelmien mobiili 

käyttö on tehostanut työskentelyä myös kommunikaation ja tiedon kulkemisen 

näkökulmasta: 

”Tehokkuuden näkökulmasta ylipäätään se ajankäytössä se tiedon 

kulku. Miten kommunikoidaan asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on 

pääsy samaan järjestelmään ja se näkee sieltä itsekin suoraan 

halutessaan vaikka laiturin nokasta kesälomalla sen tilanteen. Ottaa 

tabletin käteen ja kirjautuu sinne järjestelmään ja kattoo miltä siellä 

näyttää. Voi vaikka sieltä soitella kirjanpitäjälle ja kysellä, mitäs tää 

tarkoittaa tässä tuloslaskelmassa.” 

Tutkielman teoriaosiossa kontrastisia tuloksia herättänyt tietoturva saa 

haastattelujen muodossa hyvin selvän ja yksikäsitteisen vastauksen. Kaikki 

haastateltavat olivat ehdottomasti sitä mieltä, että tietoturva ei ole heidän 

liiketoiminnalleen uhka, vaan pitävät pilvipalveluun tallennettua tietoa parempana 

vaihtoehtona, kuin esimerkiksi paperinen arkistointi tai tiedon tallentaminen 

paikalliselle serverille. Toisaalta tuore Eurostatin tutkimus osoittaa, että 

tietoturvariski on merkittävin este pilvipalvelujen käyttöönotolle eurooppalaisissa 

yrityksissä (Eurostat, 2016). 
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Ohjelmistoalan edustaja (Haastateltava 4) huomauttaa kuitenkin, että erilaisiin 

järjestelmiin rakennetaan erilainen tietoturva, joten järjestelmien välillä voi olla 

konkreettisia eroja tietoturvaan liittyen. Tässä varsin tietoturvamyönteisessä 

tutkimustuloksessa on toki hyvä tiedostaa, että kaikki haastateltavat ovat 

sähköisen taloushallinnon puolestapuhujia, ja kysymykset voisivat saada hyvinkin 

vaihtelevia vastauksia suuremmassa populaatiossa. Tilitoimiston aluejohtaja 

(Haastateltava 3) toteaa tietoturvan luovan pohjan sähköisten järjestelmien 

hyödyntämiselle: 

”Lähtökohtaisestihan siihen on luotettava. Turha sitä olis sähköistä 

taloushallintoa puolustaa tai puhua puolesta, jos itse ei usko siihen, 

että se on luotettavaa. Toinen vertailukohta on, että onko se 

luotettavaa, että ne on paperilla täällä mapeissa tilitoimiston 

kaapeissa. Yhtä lailla siinä on tietoturvariski, kun joku murtautuu 

toimistoon tai muuta vastaavaa.” 

Lisäksi tilitoimiton aluejohtaja (Haastateltava 3) toteaa, että myös perinteisessä 

paperisessa kirjanpidossa on omat haasteensa tietoturvan kannalta. 

Teemahaastattelun yhteydessä kävi ilmi myös, että pilvipalveluun tallennettu tieto 

on lähtökotaisesti usealla globaalilla serverillä. Tämä tiedon hajauttaminen on 

huomattavasti turvallisempi vaihtoehto yhdessä paikassa lokaalisti säilytettävään 

paperiarkistoon tai serveriin verrattuna. 

Tutkielman teoriaosiossa esitellyllä sähköisellä allekirjoituksella on myös oma 

roolinsa osana sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä, etenkin tulevaisuudessa 

(Lekkas et al. 2006). Sähköinen allekirjoitus on Suomessa varsin uusi palvelu, 

mutta sen avulla voidaan verkkolaskutuksen tavoin saada tehokkuushyötyjä 

sopimusten hyväksymis- ja arkistointiprosessissa. Kuten haastateltavat totesivat, 

mahdollisimman vähäinen paperin käsittely tehostaa resurssien tehokasta 

kohdentumista. Ohjelmistoalan asiakkuuspäällikkö (Haastateltava 4) toteaa, että 

tähänastinen PDF-tiedostojen allekirjoittaminen ei ole aidosti sähköistä, vaan vaatii 

sopimuksen vastaanottajalta tulostamista ja skannaamista. Hän toteaa sähköisen 

allekirjoituksen toimivan seuraavasti: 
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”Se lähettää PDF-sopimuksen sieltä sovelluksen kautta 

allekirjoitettavaksi tietyille henkilöille. Ja ne tunnistautuu, joko 

verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja se sillä allekirjoittaa 

sen sopimuksen. Silloin sieltä tulee suoraan ilmoitus sille, joka sen 

sopimuksen on lähettänyt ja jos vastaanottaja on allekirjoittanut sen 

niin lähettäjä voi allekirjoittaa sen myös. Eli silloin se menee ihan 

aidosti paperittomana. 

Sopimuksen validoiminen allekirjoituksella muistuttaa siis paljon ostolaskujen 

hyväksymisprosessia. Sähköisen palvelun avulla sopimus saadaan allekirjoitettua 

nopeammin ja allekirjoittaminen on täysin ajasta ja paikasta riippumatonta. Tämä 

on yrittäjän kannalta erinomainen asia, sillä sopimusten hyväksymisen ollessa 

tehokkaampaa, voi yrittäjä tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä nopeammin. 

Case-yrityksen tapauksessa yritys voi käynnistää rekrytointiprosessin heti 

urakkatarjouksen nopeamman hyväksymisen jälkeen, eikä aikaa kulu 

ylimääräiseen paperin tulostamiseen ja skannaamiseen. Muiden sähköisten 

palvelujen tavoin myös sähköinen allekirjoitus on integroitavissa sähköiseen 

taloushallinnon järjestelmän kokonaisuuteen. 

 

4.3.4 Järjestelmien tulevaisuuden kehityskohteita 

 

Pk-yrityksen kannalta konkreettisimpina tulevaisuuden kehityskohteina 

haastateltavat näkivät järjestelmien mobiilin käytön sekä järjestelmien välisen 

integraation lisääntymisen. Tämän lisäksi kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, 

että järjestelmien sisälle rakennetut viestintäkanavat, kuten chatit voivat parantaa 

yrittäjän ja tilitoimiston välistä yhteistyötä paremman kommunikaation kautta. 

Haastateltavat 2, 3 ja 4 olivat kaikki yhtä mieltä järjestelmäintegraation 

kehityksestä ohjelmistorajapintojen avulla. Ohjelmistojen ja niiden tarjoajien 

määrän kasvaessa on erityisen tärkeää, että nämä ohjelmistot saadaan integroitua 

yhteen taloushallinnon järjestelmään, jotta voidaan välttyä muun muassa 

päällekkäiseltä tietojen käsittelyltä sekä syöttämiseltä ja sen aiheuttamilta virheiltä 

(Lahti et al. 2014, 42). Case-yrityksen tilitoimiston edustajan (Haastateltava 2) 
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sanoin järjestelmäintegraatiolla on merkittävä vaikutus asiakkaan taloushallinnon 

kokonaisuudessa ja hän uskoo niiden roolin kasvavan tulevaisuudessa: 

”Moniin toiminnanohjausjärjestelmiin ollaan tehty ja varmasti jatkossa 

niin enenevissä määrin tulee tarpeita asiakkailla ja rakennetaan 

semmosia. Niitä on nytkin paljon eli järjestelmät keskustelee kattavasti 

keskenään...” 

Ohjelmistoalan asiakkuuspäällikkö (Haastateltava 4) on samoilla linjoilla case-

yrityksen tilitoimiston edustajan (Haastateltava 2) kanssa siinä, että 

järjestelmäintegraatiolla ja sitä varten rakennettavilla ohlemistorajapinnoilla on ja 

tulee tulaisuudessa olemaan merkittävä rooli asiakasyritysten modulaarisen 

taloushallinnon kehittämisessä: 

”Kyllä, ja noi rajapinnat on meillä semmonen tärkeimmistä jutuista, 

että meillä on satoja eri ohjelmistorajapintoja rakennettuna tällä 

hetkellä ja kokoajan tulee lisää.” 

Toisaalta tilitoimiston aluejohtaja (Haastateltava 3) mainitsee, että 

järjestelmäintegraatio ja ohjelmistorajapintojen tekninen toteutus ovat hyvin pitkälle 

palveluntarjoajien varassa. Tämä tarkoittaa Suomen markkinoilla sitä, että 

muutama suuri ohjelmistotalo rakentaa mieleisensä rajapinnat palvelemaan 

parhaiten asiakkaidensa tarpeita. Tilitoimiston aluejohtaja (Haastateltava 3) totetaa 

hyvin sen, ettei järjestelmäintegraatio ole itsestäänselvyys, vaan vaatii ohjelmiston 

tarjoajan resursseja:  

”Mielelläänhän me aina ehdotetaan asiakkaille erilaisia vaihtoehtoja, 

mutta sitten jos mennään sellaisiin ratkaisuihin, joihin ei ole valmista 

integraatiota olemassa, niin sit se on monesti kustannuskysymys. 

Paljon sellainen maksaa ja onko meidän asiakas valmis maksamaan 

sellaisesta.” 

Mobiilin käytön osalta case-yrityksen toimitusjohtaja (Haastateltava 1) mainitsi 

tämän hetkisen kevyemmän selainpohjaisen järjestelmän olevan yksi parhaista 

asioista sähköisen taloushallinnon järjestelmässä. Ohjelmistoalan 

asiakkuuspäällikkö (Haastateltava 4) vei tätä ajattelua vielä eteenpäin 

peräänkuuluttamalla tulevaisuudelta natiivia Android- tai iOS-pohjaista aidosti 
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mobiilia taloushallinnon sovellusta. Ohjelmistoalan edustajan (Haastateltava 4) 

näkemys järjestelmien mobiilin käytön tulevaisuudesta: 

”Mun mielestä tärkein, mihin pitäisi panostaa on mobiili. Liikkuvassa 

työssä tarvis olla mobiilissa samat jutut, kun mitä on niiku siinä selain- 

tai siinä täysversiossa. Että jos pystyis kännykällä tekemään ihan 

kaiken, mitä muutenkin. Se on mun mielestä tärkein, että ne toimijat 

ketkä kehittää mobiilin parhaaks, niin ne menestyy.” 

Ohjelmistoalan edustaja (Haastateltava 4) mainitsee kuitenkin, että niin sanotulla 

kevennetyllä selainpohjaisella ohjelmistolla ja aidosti mobiililla, sovelluskaupasta 

ladattavalla ohjelmistolla on omat eronsa. Hän (Haastateltava 4) painottaakin 

tässä etenkin asiakkaan käyttökokemusta, joka välittyy sekä tilitoimiston 

työntekijöille, että itse yrittäjälle. 

”Se pitäis olla sellanen, että jos sä käyttökokemus oli et kyl se pitää 

olla natiivi androidille ja iOSille, koska silloin pystytään tekemään just 

se käyttökokemus niin hyväks, kun se voidaan tehdä. Jos se on 

selaimen kautta, niin ei se, se on melkein, mut ku ei ihan.” 

On hyvä todeta, että itse sähköisten taloushallinnon järjestelmien ja niiden 

toiminnallisuuksien lisäksi myös yrityksen omat tietotekniset ratkaisut vaikuttavat 

mobiiliin työskentelyyn. Case-yrityksen toimitusjohtaja (Haastateltava 1) toteaa, 

että pelkät pilvipalvelut eivät aina riitä, sillä työskentely vaatii myös yrityksen 

omalla serveriltä VPN-yhteydellä tavoitettavan laatujärjestelmän. Toki, jos kaikki 

yrityksen operatiivinen tieto on pilvipalvelussa, sen voi tavoittaa ilman VPN-

yhteyttäkin. Laadukas ja nopea verkkoyhteys on tänä päivänä edellytys 

järjestelmien toimivuuden sekä mobiilin työskentelyn kannalta. Toimitusjohtaja 

(Haastateltava 1) kuvaa case-yrityksen taloushallinnon mobiilia työskentelyä 

seraavasti: 

”Myyntilaskunkin voi tehdä missä vaan, jos vaan on asiakirjat ja meillä 

on muutenkin VPN yhteys meidän serverille, niin mä pystyn tehdä 

töitä missä vaan. Tää tarvii kuitenkin yhteistyötä meidän oman 

systeemin ja taloushallinnon välillä, kun meillä on serverillä tää data, 

jota syötetään sitten esimerkiksi laskuille. Ja resurssien käytöt sun 
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muut. Nää yhdessä tekee sen, että sä voit etänä toimia, kun sulla on 

molemmat helppokäyttöisiä.” 

Sähköisten taloushallinnon järjestelmien uskotaan siis tulevaisuudessa 

helpottavan yrittäjän työtä kasvavan mobiilin käytön avulla. Lisäksi järjestelmien 

keskustellessa paremmin keskenään, voidaan automaatiota ja sen etuja 

hyödyntää entistä kokonaisvaltaisemmin. Yrityksen talousohjauksen näkökulmasta 

tieto on tulevaisuudessa helpommin saatavilla ja järjestelmät voivat luoda entistä 

ajantasaisempia ja laadukkampia raportteja. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkilman pääasiallisena tavoitteena oli selvittää, mikä on taloushallinnon 

sähköisten järjestelmien rooli pk-yrityksen talousohjauksessa. Tämän lisäksi 

tutkielmassa tarkasteltiin talousohjausta pk-yrityksen funktiona, ja tarkoituksena oli 

selvittää, miten sähköiset järjestelmät tukevat tätä toimintoa muun muassa 

jatkuvasti  kehittyvän automaation myötä. Samassa tarkasteltiin taloushallinnon 

ammattilaisen töytä ja sen kehittymistä ohjelmistojen ottaessa yhä enemmän ja 

enemmän roolia manuaalisen työn toteuttamisessa. Sähköisiä taloushallinnon 

järjestelmiä tarkasteltiin myös yksityiskohtaisemmalla tasolla, minkä lisäksi tutkittiin 

järjestelmien kehityksen mahdollistavia tekijöitä sekä pk-yrityksen kannalta 

suotuisia tulevaisuuden kehityskohteita. 

Tutkielma eteni siten, että ensin tarkasteltiin olemassa olevia tutkimustuloksia 

tutkielman teoriaosion kautta ja tämän jälkeen esiteltiin teemahaastattelujen 

tulokset. Teoreettista materiaalia on kerätty aikaisemmin julkaistuista tieteellisistä 

tutkimuksista, alan kirjallisuudesta ja muun muassa ajankohtaisista verkkolähteistä 

sekä lehtiartikkeleista. Tutkileman aihe oli varsin tuore ja alati kehittyvä, joten 

ajankohtainen materiaali antoi teoriaoisoon tiedon kannalta tuoreemman aspektin. 

Tutkielman neljännessä osiossa esitellään teemahaastattelujen avulla kerätyt 

empiiriset tutkimustulokset ja viidennessä osiossa vedetään yhteen 

tutkimustuloksia sekä johtopäätöksiä ja esitellään tutkielman validiteetti ja rajoiteet. 

Lopuksi tarkastellaan tutkielman aikana esiin nousseita jatkotutkimusehdotuksia. 

 

5.1 Tutkimustulosten pohdintaa 

 

Teoriaosiossa esitelty kontingenssi- eli tilanneteoria antaa hyvän pohjan yrityksen 

talousohjauksen ja taloushallinnon tarkastelemiselle, sillä jokainen pk-yritys on 

luonteeltaan erilainen. Jokaisella yrittäjällä on omanlaisensa työkokemus, 

koulutus, arvopohja, tavoitteet sekä persoonallisuus, muutama ominaisuus 

mainittuna. Nämä yrittäjän ja yrittäjien attribuutit ovat asioita jotka muokkaavat 

edelleen itse pk-yritystä ja sen toimintamalleja, kuten talousohjausta ja sen 
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toteuttamista. Mitä mitataan ja kuinka usein? Ulkoistetaanko mahdollisimman 

paljon työvaiheita vai tehdäänkö jotain itse? 

Pk-yrityksen liiketoiminnan luonne, toimiala, koko sekä muut yrityksen 

markkinatilanteeseen vaikuttavat tekijät määrittävät tarpeet yrityksen 

talousohjaukselle ja sille, mitä järjestelmiä ja palveluja tämän toteuttamiseksi 

valitaan. Tutkimustulosten perusteella case-yrityksen talousohjaus perustuu pitkälti 

objektiivisten, euromääräisten mittarien tarkasteluun. Case-yrityksen 

talousohjausta määrittävät etenkin rakennusalan projektinomainen työ sekä se, 

että rakennusalan näkymiä määrittää hyvin pitkälle yleinen makrotaloudeliinen 

tilanne. Tämän lisäksi yrityksen liiketoiminnan luonteeseen vaikuttaa 

konsultatiivisen työn tuomat matalat kiinteät kustannukset. Tämä selittää osaltaan 

sitä, miksi esimerkiksi omavaraisuusastetta ei yrityksessä liiemmin seurata. 

Yrityksen johdon on käytännössä seurattava laskutettavan työn määrää sekä 

potentiaalisia uusia rakennusprojekteja ja organisoitava resurssinsa eli 

työntekijänsä kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Subjektiivisempia, ei-

euromääräisiä mittareita, kuten työntekijöiden tyytyväisyyttä tai 

asiakastyytyväisyyttä seurataan yrityksessä vuosittain. Tämä viittaa siihen, että 

työntekijät ja asiakkaat ovat sitoutuneita yritykseen, eikä seurantaa täten tehdä 

useammin. Toki pehmeiden mittareiden tiiviimpi muodollinen seuraaminen voisi 

tuoda esille asioita, kuten työkulttuuri ja sen kehittäminen, joita ei välttämättä 

tämän hetkisellä seurannalla tavoiteta. 

Tutkielman teoriaosiossa kävi ilmi (Otley, 2016a), että talousohjauksen 

tutkimuksessa useimmin esille nousseet tekijät olivat; riippuvuus kirjanpidollisista 

tehokkuusmittareista, toimintaympäristön epävarmuus ja kilpailu, strategia, 

kulttuuri sekä tehokkuus. Tutkielman empiiriset tutkimustulokset tuovat esiin sen, 

että osa samoista tekijöistä määrittävät myös case-yrityksen talousohjausta ja sen 

määrittämistä. Case-yritys ei ole vahvasti riippuvainen kaikista kirjanpidollisista 

tehokkuusmittareista ja yrityksen mittaamat taloudelliset attribuutit vaihtelevat 

suuresti muun muassa seurannan tiheyden vuoksi. Toisaalta toimintaympäristön 

epävarmuus, kilpailu, strategia, kulttuuri sekä tehokkuus ovat kaikki case-yrityksen 

talousohjausta määrittäviä yrityksen ulkoisisa ja sisäisiä asioita.  
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Empiiristen tutkimustulosten perusteella voidaan huomata, että myös sähköiset 

taloushallinnon järjestelmät liittyvät näihin talousohjauksellisiin attribuutteihin, sillä 

järjestelmillä on suuri merkitys taloudellisen informaation tuottamisessa ja 

välittämisessä. Case-yrityksessä hyödynnetään taloushallinnon järjestelmästä 

saatavia tietoja lyhyemmän aikavälin operatiiviseen talousohjaukseen, kuten 

resurssienhallintaan ja pidemmällä aikavälillä järjestelmistä saatua tietoa 

hyödynnetään muun muassa liikevaihtoennusteiden ja kilpailijavertailun keinoin. 

Sähköisten järjestelmien rooli ja tärkein tehtävä osana case-yrityksen 

talousohjausta on toimia mobiilina ja digitaalisena kanavana taloudellisen tiedon 

rekisteröimisessä ja välittämisessä yrittäjälle.  

Sähköinen järjestelmä hyödyntää rakenteista tietoa rekisteröimällä tietoa 

automaattisesti muun muassa oletuskirjausten avulla. Tätä taloudellista 

informaatiota räätälöidään ja hyväksikäytetään edelleen taloudellisen 

päätöksenteon tarkoituksiin toisessa taulukkolaskennan järjestelmässä. Case-

yrityksen talousohjauksen kehittämisen näkökulmasta raportointia ja sen tekemistä 

voisi siirtää entistä enemmän automaattiseen suuntaan, mikä voisi vähentää 

manuaalista työtä ja täten pienentää virheiden riskiä. Automaattisempaa 

raportointia voitaisiin toteuttaa esimerkiksi järjestelmään asetettavien uusien 

seurantakohteiden, kuten työntekijöiden, asiakkaiden ja projektien avulla. Lisäksi 

case-yrityksessä voitaisiin hyödyntää täysmääräisemmin sähköisen 

taloushallinnon hyötyjä käyttöönottamalla sähköisen allekirjoituksen palveluosio. 

Tutkielman teoriaosassa (Reid et al. 2000) todetaan myös, että tietojärjestelmien 

kähitys korreloi pk-yrityksissä parhaan innovaation käyttöönoton kanssa. Lisäksi 

tutkimuksessa todettiin, että kassavirtakriisillä ja pidempiaikaisella strategisella 

rahoituksen puutteella on yhteys talousohjauksen järjestämiseen. Case-yrityksen 

strategiaan kuuluu se, että yritys hyödyntää mahdollisimman nykyaikaista 

teknologiaa niin ydinliiketoiminnassaan, kuin tukitoiminnoissa, kuten 

taloushallinnossa. Toisaalta viitteitä kassavirtakriisistä tai pidempiaikaisesta 

rahoituksen puutteesta ei ole, sillä yritys pikemminkin jakaa yhtiön omistajien 

varallisuutta yhtiön ulkopuolelle osinkojen muodossa, mikä selviää empiirisistä 

tutkimustuloksista. On myös hyvä huomioida, että yrityksen rahoituksesta ja sen 

puutteesta puhuttaessa ollaan jo melko sensitiivisen aiheen äärellä. 
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Case-yrityksen toimitusjohtaja mainitsee, että ulkoistettu taloushallinto ja 

tiltoimiston kanssa yhdessä käytettävä sähköinen järjestelmä on yritykselle 

kustannuksiltaan tehokas ja lisää yrityksen kilpailukykyä alhaisten kustannusten 

myötä. Tämä näkyy yrityksen omassa hinnoittelussaan muun muassa 

urakkatarjousten yhteydessä. Lisäksi yrityksessä on toimitusjohtajan mukaan 

kulttuuri, jossa kannustetaan ja koulutetaan järjestelmien käyttämiseen. Case-

yrityksen taloushallinnon järjestelmä ja –palvelu on kuitenkin muodoltaan varsin 

yksinkertainen, eikä se sisällä juurikaan ylimääräisiä osioita tai palveuita, kuten 

budjetointiohjelmistoa tai tilitoimiston tekemiä johdon laskelmia. Niin sanotuista 

perusmoduuleista case-yrityksellä on käytössään kirjanpito, palkkahallinto sekä 

osto- ja myyntireskontra. Tämä viittaa siihen, että sähköisiä järjestelmiä käytetään 

ensisijaisesti lakisääteisen taloushallinnon tekemiseen. Johdon laskentatoimen 

raportit ja budjetit tehdään toimitusjohtajan toimesta järjestelmästä saatavien 

tärkeimpien raporttien, kuten tuloslaskelman, myyntiraporttien sekä taseen 

perusteella. 

Sähköiset järjestelmät ja niiden mukanaan tuoma automaatio ovat helpottaneet 

sekä yrittäjän, että tilitoimiston asiantuntijan työtä yrityksen taloushallinnon 

toteuttamisessa. Tämä näkyy esimerkiksi vähentyneenä manuaalisen työn 

määränä, mikä mahdollistaa taloushallinnon ammattilaisen työajan kohdistamisen 

numerojen tulkintaan, kirjaamisen sijasta. (Penttinen, 2008) Tästä on hyötyä sekä 

tilitoimistolle, että sen asiakkaalle ja tukee teoriaosion huomiota siitä, että 

taloushallinnon työn merkitys tiedon rekisteröijänä on muuttumassa entistä 

enemän tiedon hyödyntämisen suuntaan. Tulevaisuudessa ohjelmistot keräävät ja 

kirjaavat taloudelliset tapahtumat ja ihmisen tehtäväksi jää numeroiden takana 

olevan reaaliprosessin tulkinta ja  toiminnan ohjaaminen haluttuun suuntaan (Lahti 

et al. 2014, 34-49) Myös yrittäjältä vaaditaan vähemmän taloushallintoon 

käytettävää työaikaa sähköisten järjestelmien avulla, sillä tieto kulkee sähköisessä 

muodossa paperin hallinnoimisen ja skannaamisen sijasta. Lisäksi mobiili 

työskentely tehostaa ja helpottaa yrittäjän arkea. 

Haastattelujen tulosten perusteella merkittävimpiä sähköisten järjestelmien 

kehityskohteita ovat järjestelmäintegraation lisääminen sekä mobiili työskentely. 

Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa modulaariset järjestelmät keskustelisivat 
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entistä paremmin keskenään, jopa ohjelmistontarjoajien välillä. Mobiilin työn ollaan 

nähty kasvavan entisestään ja ohjelmistoyrityksen asiakkuuspäällikkö toteaa 

haastattelussa, että tulevaisuudessa kaikki taloushallinnon työ tulisi voida tehdä 

mobiilin ohjelmiston välityksellä älypuhelimella tai tabletilla. Tällä hetkellä mobiilia 

käytetään lähinnä matka- ja kululaskujen tekemisen sekä käteiskuittien 

rekisteröimisen yhteydessä (Lahti et al. 101-110; Taloushallintoliitto, 2017e).  

Edellä mainittujen kehityskohteiden lisäksi kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, 

että järjestelmän sisään rakennettava chat olisi hyvä tapa vaihtaa tietoa yrittäjän ja 

tilitoimiston käyttäjän välillä. Tämä voisi olla yksi keino tilitoimistoille madaltaa 

kynnystä tarjota asiakkaille neuvontapalveluja liiketoiminnan tueksi. 

 

5.2 Tutkielman validiteetti ja rajoitteet 

 

Tutkielman validiteetti tarkoittaa sitä, kuinka hyvin tutkimuksessä käytettävät 

metodit eli menetelmät mittaavat tutkittavaa ilmiötä tai tapahtumaa (Hirsjärvi et al. 

2007, 226). Tämän tutkielman haastattelujen valideetin voidaan katsoa olla hyvällä 

tasolla, sillä haastateltavilta on teemahaastattelujen keinoin kysytty juuri heidän 

ammattiosaamiseensa liittyviä kysymyksiä. Tutkielmassa on käytetty jokaiselle 

haastateltavalle omaa, hieman toisistaan poikkeavaa teemahaastattelun runkoa, 

jotta heidän erityisosaamisensa saataisiin hyödynnettyä tutkielman kannalta 

mahdollisimman tehokkaasti. Teemahaastattelut ovat ylätasolla käsitelleet samoja 

asioita hieman erilaisista näkökulmista. Toisaalta aiheeseen liittyen on saatavilla 

varsin vähän tieteellistä tutkimusmateriaalia, mikä vaikuttaa siihen, ettei 

sähköisten taloushallinnon järjestelmien modulaarisia palveluosioita ole voitu 

tarkastella erityisen monipuolisesti monia ajantasaisia lähteitä käyttämällä.  

Teemahaastelujen kirjalliset rungot ovat lähetetty haastateltaville ennen 

varsinaista kasvotusten pidettyä haastattelua, jotta he ovat voineet valmistautua 

haastatteluun ja sen teemoihin etukäteen. Haastattelut eivät noudattaneet 

teemahaastattelujen kirjallista rakennetta täydellisesti, vaan haastattelujen 

yhteydessä saatettiin esittää lisäkysymyksiä ja keskustella jostain teemasta 

enemmän tai vähemmän. Lisäksi osa haastateltavista antoivat oma-aloitteisesti 
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havainnollistavia esimerkkejä. Teemahaastattelujen kysymykset on pyritty 

laatimaan siten, ettei niihin ole ainoastaan kyllä tai ei vastauksia ja johdattelevia 

kysymyksiä on vältetty tekemästä. 

Tutkielman rajoittavana tekijänä on ensinnäkin se, ettei talousohjaukseen ja case-

yrityksen käyttämään ohjelmistoon liittyviä tutkimustuloksia voida tutkielman 

tapaustutkimuksellisen luonteensa vuoksi voida yleistää koskemaan kaikkia 

suomalaisia pk-yrityksiä. Toisaalta sähköisten järjestelmien ekosysteemiajattelua 

tarkastelevia kirjallista tai tieteellistä lähdemateriaalia on saatavilla vielä melko 

vähän. Tämä heikentää osaltaan keskustelevan lähdeviittaamisen hyödyntämistä.  

Lisäksi rajoittavana tekijänä voidaan nähdä se, että sähköistä taloushallintoa 

koskevaan tutkielmaan on haastateltu pääsääntöisesti sähköistä taloushallintoa 

hyödyntäviä henkilöitä. Vain yksi haastateltavista, tilitoimiston aluejohtaja 

(Haastateltava 3) on vielä jonkin verran tekemisissä myös paperisen 

taloushallinnon kanssa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimisen 

luonteeseen kuuluu se, miten tutkimuksen aihe ja –luonne ovat vaikuttaneet 

siihen, kuinka haastateltavat ovat vastanneet heille esitettyihin kysymyksiin 

(Saaranen-Kauppinen et al. 2006b). Jos haastateltava populaatio olisi suurempi tai 

joukossa olisi ollut sähköistä taloushallintoa vastustavia henkilöitä, voisi 

haastateltavien antamissa tutkimustuloksissa olla suurempaa varianssia. 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Vaikka tutkielman tavoitteisiin ei kuulunut sähköisten taloushallinnon järjestelmien 

yleisen hyödyntämisen tarkasteleminen, kävi tutkimusta tehtäessä monesti ilmi, 

että sähköinen taloushallinto ei ole suomalaisille pk-yrityksille vielä normi. Etenkin 

tilitoimistojen ja ohjelmistotalon edustajia haastatellessa kävi selväksi, etteivät 

läheskään kaikki yritysasiakkaat hyödynnä sähköisiä järjestelmiä ja –palveluja. 

Toisten mielestä tämä johtuu asiakkaasta ja joidenkin mielestä tilitoimistosta - 

selityksiä on monia. Tämän tutkielman tulosten valossa perinteisen paperisen 

taloushallinnon tekeminen tuntuu silkalta ajan, rahan, ympäristön, osaamisen ja 

monen muun resurssin tuhlaamiselta. Lisäksi järjestelmien yhteiskunnalle tuoma 
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kollektiivinen hyöty jää tavoittamatta, mikäli yritykset esimerkiksi lähettävät ja 

vastaanottavat edelleen paperisia laskuja. Tällöin rakenteinen tieto ja sen tuomat 

automaation hyödyt jäävät tavoittamatta heti tiedon syöttämisvaiheessa. Jatkossa 

olisikin mielekästä tutkia lisää sitä, miksi sähköistä taloushallintoa ei hyödynnetä 

suomalaisissa pk-yrityksissä laajemmin. 

Toinen tutkielmaa tehdessä esiin tullut, jo varsin tutkittu aihe on tilitoimistojen 

liiketoiminnan tulevaisuus. Tilitoimistot hyödyntävät sähköisiä taloushallinnon 

järjestelmiä päivittäin asiakasyritystensä taloushallinnon toteuttamisessa. Tällä 

hetkellä on kuitenkin olemassa vielä paljon tilitoimistoja ja asiakasyrityksiä, jotka 

eivät hyödynnä sähköisä palveluita ja tämä ylläpitää tilitoimistojen tarvetta 

manuaalisen työn tekemiselle. Voivatko järjestelmät ja niihin mahdollisesti 

integroitava tekoäly korvata kirjanpitäjän tekemät kirjaukset täysin? Mikä tulee 

olemaan kirjanpitäjän rooli tulevaisuuden tilitoimistossa? Näitä kysymyksiä tulisi 

mielestäni tarkastella hieman pidemmällä aikajänteellä, sillä tällä hetkellä 

taloushallinnon sähköinen muoto ja automaatio eivät ole läheskään täydessä 

käytössä, vaan tulevaisuudessa on paljon potentiaalia tehokkuuden 

kasvattamiselle. 
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LIITEET 

Liite 1. Case yrityksen tilitoimiston asiakkuuspäällikön haastattelu 14.3.2017, 

Helsinki 

Sähköiset järjestelmät: 

Verkkolaskutus: Onko yrityksellä X mahdollisuus sekä lähettää, että vastaanottaa 

verkkolaskuja? Lähetetäänkö laskuja yhä kirjeitse tai sähköpostin välityksellä? 

Missä määrin yrityksen X taloushallinto on mielestäsi sähköistetty? 

Onko yrittäjällä mahdollisuus käyttää järjestelmää rinnan kirjanpitäjän kanssa 

(omilla tunnuksillaan)? 

Millaiset kanavat (sähköiset) on olemassa yrittäjän ja kirjanpitäjän väliseen 

kommunikaatioon? Voiko yrittäjä esim. jättää ohjelmistoon kysymyksen jonkin 

kirjauksen kohdalle ja kirjanpitäjä vastata ohjelmiston välityksellä myöhemmin? 

Mitä moduuleja yrityksellä X on käytössään? (Osre, Myre, Kipi, Palkat, 

matkalaskut etc.) 

Onko yrityksen X käyttämä järjestelmä kirjanpitoyrityksen oma ohjelmisto? 

Käytetäänkö yrityksen X taloushallinnon toteuttamiseen mobiileja sovelluksia? 

kuittiskanneri / tuntikirjanpito / matkalaskut etc. 

Onko yrityksen X järjestelmässä integraatiota muihin, jopa kilpailijoiden tarjoamiin 

järjestelmiin, kuten sähköiseen allekirjoitukseen, toiminnanohjaukseen tai crm-

ohjelmisotihin? 

Onko tietoturva mielestäsi merkittävä vaara sähköisten järjestelmien 

hyödyntämisessä yrityksessä X? 

Yrityksen X kirjanpito: 

Mitkä ovat yrityksen X pääasialliset kirjanpitäjän ammattitaitoa vaativat tehtävät? 

(Laskutus, Viranomaisraportointi (verot), (Muistiokirjaukset), Kassanhallinta, 

Sijoitukset, Tilinpäätös, Osakeyhtiölakiin liittyvä konsultointi – yrityksen hallinto) 

Mitä edellä mainituista voidaan tällä hetkellä toteuttaa automaattisesti ennalta 

asetetuilla ehdoilla (esim. kirjaukset), mitä pitää tehdä itse? 

Tarjoatteko / tuotatteko yritykselle X lakisääteisen kirjanpidon lisäksi muita 

raportteja, esim. johdon raportit, kuten projekti tai toimintokohtaiset 

tuloslaskelmat? 

Tarjoatteko yrityksen X talousohjauksen tueksi budjetointiin liittyviä raportteja, 

kuten erilasisia ennusteita / skenaarioita yrityksen myynneistä ja kustannuksista tai 

toimialan muutoksista? 
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Taloushallinnon ammattilaisen työnkuva tulevaisuudessa: 

Miten näet taloushallinnon ammattilaisen työn kehittyvän tulevaisuudessa? 

Järjestelmät hoitavat jatkossa kirjaamisen / viranomaisraportoinnin, kirjanpitäjistä 

tulee ongelmanratkaisijoita ja konsultteja? Näppäileminen / kirjaaminen vähenee ja 

raporttien / järjestelmien tulkinta ja koulutus kasvaa? 

Miten näet kirjanpitäjien ammatin vaativan tulevaisuudessa? Tietoteknistä / 

juridista osaamista pelkän kirjanpidon lisäksi? 

Onko kirjanpitäjillä jatkossa roolia yrityksen muissakin funktioissa, kuten 

myynnissä tai viestinnässä? 

Taloushallinnon järjestelmien tulevaisuus: 

Mitä uskot, että on automatisoitavissa tulevaisuudessa ja mihin suuntaan 

järjestelmät ovat menossa? 

Mitkä näet olevan viiden vuoden tähtäimellä suurimmat muutostrendit ja 

vaikuttavatko ne kirjanpitäjän työhön positiivisesti vai negatiivisesti? 

Automaattiset kirjaukset / viranomaisraportointi? 

Yrittäjät voivat itse käyttää järjestelmiä tehokkaammin -> tähän liittyvä konsultointi / 

kouluttaminen? 

Myös niin sanottujen päämoduulien siirtäminen mobiiliin ympäristöön? 

Suurempi määrä järjestelmäintegraatioita? 

Lisää kilpailua ohjelmistokentässä? 

 

Liite 2. Case-yrityksen toimitusjohtajan haastattelu 28.3.2017, Helsinki 

 

TALOUSHALLINTO YRITYKSESSÄ 

Yrityksessämme seurataan tuloksen muodostumista tilikauden aikana? Millä 

aikavälillä? 

Yrityksellämme on selkeä tavoitetaso tilikauden tulokselle tai liikevoitolle? Onko 

lyhyemmän aikavälin tavoitteita? 

Mitkä ovat yrityksen X kannalta tärkeimmät taloushallinnon raportit? 

Yrityksessänne seurataan säännöllisesti tilikauden aikana taloudellista tilaa 

kuvaavia tunnuslukuja, kuten kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta? 

Taloudellisilla laskelmilla on merkittävä rooli yrityksennee strategian 

suunnittelussa? 

Yrityksessännee seurataan liiketoiminnan tuloksellisuutta myös tarkemmalla, 

esimerkiksi projekti, tuote tai muulla vastaavalla tasolla? 



95 
 
 

Laadittee johdon raportit itse (esimerkiksi budjetointi, tuntisaeuranta, 

investointilaskelmat) Excelillä tai muulla ohjelmalla taloushallinon järjestelmästä 

saatavilla luvuilla? 

Sähköisen taloushallinnon järjestelmän raportit ovat tärkein yksittäinen tiedonlähde 

taloudellisen päätöksen teon tueksi? 

 

Tilitoimiston ja yrityksen suhde 

Mitä palveluja tilitoimistolle on ulkoistettu ja miksi? 

Tuottaako tilitoimisto sisäisiä raportteja (lakisääteisen kirjanpidon lisäksi) 

päätöksenteon tuoksi? 

Saatteko tilitoimistostanne riittävän ajantasaista tietoa yrityksenne taloudesta? 

Onko yhteistyö tilitoimiston kanssa helppoa, kuinka usein olette yhteydessä 

kirjanpitäjäänne, miten kommunikoitte? 

Saamme tilitoimistolta neuvoja toimintatapojen kehittämiseksi ja taloushallinnon 

tehostamiseksi? 

Onko teidän tarvinnut harkita tilitoimiston vaihtamista mm. ohjelmiston tai palvelun 

laadun vuoksi? 

Sähköinen taloushallinto 

Yrityksen laskut lähetetään ja vastaanotetaan pääosin verkkolaskuina? 

Yrityksen kirjanpito tehdään sähköisesti? 

Toimiiko yhteisen järjestelmän käyttäminen sujuvasti, onko järjestelmää helppo 

käyttää? 

Sähköisen taloushallinnon myötä emme tarvitse paperisia tositteita? 

Sähköinen taloushallinnon järjestelmämme sisältää kirjanpidon perustoimintojen 

lisäksi myös johdon 

laskentatoimen palveluja (esim. budjetointi, tunnuslukuopas, ennusteet) – onko 

tällaisia tarjolla? 

Ovatko taloushallinnon järjestelmä ja tilitoimistopalvelu kustannuksiltaan edullisia? 

Saatteko tai saitteko aluksi tilitoimistolta koulutusta järjestelmän käyttämiseen? 

Käytättekö taloushallinnon järjestelmiä mobiilisti tabletilla tai älypuhelimella? 

Digitalisaation myötä ohjelmisto- ja tilitoimistopalvelut muuttuvat halvemmiksi ja 

laadukkaammiksi? 

Mikä on parasta sähköisessä taloushallinnossa ja hyvässä ohjelmistossa? 

Mitä toivotte, että olisi parempaa nykyisessä ohjelmistossanne? 
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Mitä mieltä olette järjestelmä tietoturvasta, uhka vai mahdollisuus? 

Kilpailu, strategia, kulttuuri, kirjanpidolliset tehokkuusmittarit sekä 

tehokkuus 

Tuoko sähköinen taloushallinto / tilitoimistopalvelu teille kilpailuetua paperiseen 

taloushallintoon verrattuna? 

Saatteko järjestelmästä kaiken tarvitsemanne tiedon yrityksen talousjohtamista / -

ohjaamista varten? Tunnusluvut, ennusteet, raportit etc.?  

Onko yrityksellänne käytössä muita sähköisiä palveluita, kuten verkkopankkia, 

sopimuksien hallintaa tai muuuta dokumentaatioon liittyvää?  Jotain itse 

liiketoimintaan liittyviä sähköisiä järjestelmiä? 

Kuuluuko strategiaanne hyödyntää ylipäätään nykyaikaisia palveluja? 

Onko yrityksellänne yrityskulttuuri, jossa kannustetaan sähköisten ja nykyaikaisten 

järjestelmien käyttämiseen? 

Koetteko, että digitalisaatio tuo tehokkuutta taloushallintoonne ja muihin 

toimintoihin? 

 

Liite 3. Case-yrityksestä riippumattoman tilitoimiston aluejohtajan 

haastattelu 12.4.2017, Lappeenranta 

Perustiedot 

Asema 

Henkilöstömäärä 

Auktorisointi 

Asiakasmäärä 

Arvio jakautumisesta kokoluokkien kesken (mikro, pien ja keskisuuri) 

Ovatko sähköiset järjestelmät käytössä? Jos ovat, missä määrin? 

Tilitoimiston rooli 

Mikä on tilitoimiston rooli ja ”työnkuva” tällä hetkellä? 

Mitä palveluita tarjoatte? 

Lakisääteisen raportoinnin ja konsultoinnin osuus? Oma arvio esimerkiksi 

prosentteina? 
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Tarjotaanko konsultointia aktiivisesti? Käyttävätkö asiakkaat konsultointi 

palveluita? Miksi? Miksi ei? Minkälaisia? 

Miten tilitoimiston rooli tulee muuttumaan lähivuosina? 

Onko vaikutusta työntekijöiltä edellytettäviin tietoihin ja taitoihin?  

Minkälainen henkilö työskentelee tilitoimistossa tulevaisuudessa? 

Sähköiset palvelut 

Ovatko sähköiset järjestelmät uhka vai mahdollisuus? Miksi? 

Mitkä ovat suurimmat tehokkuushyödyt sähköisessä järjestelmässä perinteiseen, 

paperiseen kirjanpitoon verrattuna. Mainitse ainakin kolme asiaa. 

Mitä odotatte sähköisiltä järjestelmiltä? 

Miten sähköiset ohjelmistot ja niiden kehitys tulevat muuttamaan tilitoimistojen 

roolia asiakkaan taloushallinnon ammattilaisena? 

Minkä kaltaisia järjestelmäintegraatioita teidän asiakkaillanne on käytössään? 

Voiko asiakkaat esim. allekirjoittaa sopimukset sähköisesti järjestelmästä? 

Onko käytössänne olevalla järjestelmällä mahdollisuus hyödyntää 

verkkolaskutuksen avulla automaattisia kirjauksia? 

Mitä mieltä olette järjestelmien tietoturvasta – onko se enemmän uhka vai 

mahdollisuus?  

Toimivatko järjestelmät odotuksienne mukaisesti? Entä asiakkaiden? Jos eivät, 

niin minkälaisia ongelmia olette kohdanneet? 

Tarvitsetteko tukea järjestelmien käytössä? Minkälaista? 

Miten sähköiset järjestelmät vaikuttavat palvelujen laatuun ja hintaan? 

Minkälaisissa asioissa järjestelmiä tulisi mielestänne kehittää, jotta ne palvelisivat 

paremmin tarpeitanne? 

 

 

 

Liite 4. Ohjelmistoalan asiakkuuspäällikön haastattelu 13.4.2017, 

Lappeenranta 

Sähköiset järjestelmät 

Konkreettisimmat edut paperiseen kirjanpitoon verrattun (mainitse ainakin kolme) 
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Mitkä ovat suurimmat tekijät järjestelmien kehityksen taustalla? (esim. maksut, 

Internet, verkkolaskut yms.)? 

Mitä tarkoitetaan automaattisella taloushallinnon järjestelmällä, mitä tapahtuu 

automaattisesti? Taloushallinnon tekemiseen tarvitaan kuitenkin yhä ihmisten 

työtunteja? 

Mistä järjestelmät koostuvat, ovatko ne pääasiassa modulaarisia, voidaanko eri 

palveluntarjoajien ohjelmistoja yhdistellä toisiinsa, miten? (Valita rusinat pullasta) 

Mitkä ovat merkittävimpiä tulevaisuuden kehityskohteita järjestelmien osalta? 

Miten paperitonta taloushallintoa voidaan kehittää entisestään? Onko vielä jotain, 

jota tehdään yleisesti paperilla? 

Näetkö, että digitalisaation kehitys ja kasvava kilpailu tekevät ohjelmistoista 

edullisempia ja laadukkaampia, millä tavoin? 

Ohjelmiston mobiili käyttö, mitä moduuleja voidaan käyttää mobiilisti? Onko niille 

olemassa sovellus esim. app storessa tai kevennetty selainversio? 

Tietoturva – uhka vai mahdollisuus? Oletko huolissasi järjestelmässä olevan 

tiedon turvallisuudesta vs. paperiset tositteet arkistossa. 

Järjestelmien hyödyntäminen 

Miksi kaikki eivät tee taloushallintoa sähköisesti? 

Mitkä ovat mielestäsi suurimpia esteitä sähköisen taloushallinnon käyttöönotossa 

ja käyttämisessä? 

Onko tilitoimiston asiakkaan vaihdettava tilitoimistoa, saadakseen esim. tv-

mainoksessa näkemänsä uuden ja paremman järjestelmän? Onko vaikea 

prosessi? 

Millä tavoin sähköinen järjestelmä tukee taloudellista päätöksentekoa paremmin 

paperiseen taloushallintoon verrattuna? 

Vaikuttaako käyttäjän ikä mielestäsi järjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen? 

Onko Excel merkittävä kilpailija järjestelmien ”controller” (budjetointi, ennusteet 

etc.) toimintojen kanssa? 


