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Tutkimustulokset osoittavat, että tilitoimistojen suhtautuminen sähköiseen 
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The aim of this thesis is to find out the attitudes related to e-accounting in Finnish 
accounting firms. Accounting firms located in Uusimaa were not a part of this 
research. In addition, the aim is to find out whether different background factors 
have an impact on the attitudes of the accounting firms. The research is carried out 
as quantitative research. The theory of the study consists of previous studies, 
articles and literature. The theoretical part deals with the change caused by 
electronical accounting in the accounting sector and the adoption of change. The 
survey data were collected by questionnaire from the accounting offices operating 
in Finland. The method of analysis of the research is factor analysis. 

Five factors were taken into account in the study. The factors reflect the attitudes of 
the accounting firms towards e-accounting. Factors tell the different maturity levels 
at which the accounting offices are currently. Factors are the willingness to e-
accounting, the reluctance to e-accounting, the development of services of 
accounting firms, the development of know-how on electronic accounting and the 
influence of customers on electrification. 

Research findings reveal that the accounting firms' attitudes towards e-accounting 
varies considerably between different accounting firms. In Finland, there are 
accounting firms that have a positive attitude towards e-accounting and also firms, 
that find e-accounting to be negative. In addition, there are accounting firms that are 
located in the middle of these two attitudes. The reasons for different attitudes vary 
between the accounting firms. The background factors of the firms have also an 
impact on the attitudes of the accounting firms. The most significant background 
factor is the size of the accounting firm.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja aikaisemmat tutkimukset 

Tutkimuksen aihealueena on taloushallinnon sähköistyminen tilitoimistojen 

näkökulmasta. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä taloushallintoala on sähköistynyt 

huomattavasti 1990-luvulta lähtien, ja suunta on sama tulevaisuudessakin (Lahti & 

Salminen 2008, 22). Yhä useammat tilitoimistot tarjoavat asiakkailleen sähköisen 

taloushallinnon palveluita ja alalla käsillä olevasta muutoksesta puhutaan ja 

kirjoitetaan paljon (mm. Ainasvuori 2017, Hemming 2016, Jaatinen 2009). 

Sähköistä taloushallintoa voidaan pitää jopa välttämättömänä kilpailuedun 

ylläpitämisen kannalta (Siivola et al. 2015, 15-16). Silti on vielä olemassa yrityksiä, 

jotka pitävät perinteistä, käsintehtyä työtä parempana. Siksi onkin mielenkiintoista 

tutkia, miksi jotkut haluavat panostaa sähköiseen taloushallintoon erittäin paljon ja 

miksi toiset eivät. 

Termiä ’sähköinen taloushallinto’ käytetään kuvaamaan taloushallinnon 

järjestelmää, jossa hyödynnetään tietotekniikkaa yrityksen talouteen liittyvien 

tietojen käsittelyyn ja tallentamiseen. Sähköisessä taloushallinnon järjestelmässä 

kaikki tieto on sähköisessä muodossa. (Yadav 2015, 19-20) Suuressa osassa alan 

kirjallisuutta ynnä muissa lähteissä termejä paperiton kirjanpito, sähköinen 

taloushallinto ja digitaalinen taloushallinto on osittain sekoitettu toisiinsa. 

Esimerkiksi Lahti ja Salminen ilmaisevat teoksessaan ’Kohti digitaalista 

taloushallintoa’ (2008, 13), että digitaalinen taloushallinto ei tarkoita samaa asiaa 

kuin paperiton kirjanpito, vaikka termiä paperiton kirjanpito on yleisesti käytetty, kun 

puhutaan sähköisestä taloushallinnosta. Kaikilla edellä manituilla käsitteillä on 

selkeät erot, mutta kaikki eivät välttämättä ymmärrä niiden eroja. Usein käsitteiden 

ajatellaan tarkoittavan samaa asiaa, vaikka niissä on sisällöllisiä eroja. Eri henkilöt 

ymmärtävät termit silti eritavoin. Esimerkiksi Deshmukh (2005, 1) kertoo, että 

termejä käytetään kuvaamaan samaa asiaa. Tässä tutkimuksessa sähköinen 

taloushallinto ja digitaalinen taloushallinto luokitellaan eri käsitteiksi. 

Tilitoimistojen asennoituminen sähköiseen taloushallintoon vaikuttaa hyvin paljon 

siihen, kuinka paljon he hyödyntävät sähköisen taloushallinnon tarjoamia 
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mahdollisuuksia liiketoiminnassaan (Gullkvist 2002; Sakar & Ayranc 2014). 

Asennoitumista taloushallintoalalla käynnissä olevaan muutokseen on tutkittu jonkin 

verran. Esimerkiksi Benita Gullkvist tutkii artikkelissaan ‘Towards Paperless 

Accounting and Auditing’ (2002) kirjanpitäjien ja tilintarkastajien asenteita 

paperitonta kirjanpitoa kohtaan. Hänen tutkimustulostensa mukaan muutoksen 

vastustaminen vaikuttaa kriittisesti sähköisen taloushallinnon käyttöönottoon ja 

omaksumiseen. Hänen tutkimustuloksensa paljastavat myös, että uuden 

teknologian hyväksymiseen vaikuttavat työntekijöiden henkilökohtaiset 

ominaisuudet. Sakar ja Ayranc (2014) puolestaan tutkivat taloushallinnon 

ammattilaisten asenteita sähköistyvää kirjanpitoa kohtaan Turkissa. Heidän 

tutkimuksensa mukaan taloushallinnon ammattilaisten asenteet riippuvat viidestä 

tekijästä: helppous, tehokkuus, innokkuus, virheiden välttäminen ja eettiset arvot. 

Voimakkain vaikutus asenteisiin on uskomus työskentelyn helpottumisesta 

sähköisen taloushallinnon ansiosta.  

Molemmat edellä mainitut tutkimukset keskittyvät asenteisiin tilitoimistoissa. 

Kumpikaan tutkimus ei ole silti keskittynyt sähköiseen taloushallintoon ja siihen 

liittyvien asenteiden tutkimiseen. Kaiken kaikkiaan tutkimuksia liittyen tilitoimistojen 

asenteisiin on verraten vähän, samoin kuin tutkimuksia, jotka liittyvät taloushallinnon 

sähköistymiseen.  

Sähköisen taloushallinnon odotetaan muuttavan taloushallintoalaa radikaalisti. 

Muutos kohti sähköistä taloushallintoa on kuitenkin ollut hitaampaa kuin on odotettu. 

(Gullkvist 2011, 26) Jaatisen (2009, 197-198) mukaan tilitoimistot tulevat 

muutoksesta johtuen jakautumaan kahtia: perinteisiin tilitoimistoihin sekä kehittyviin 

tilitoimistoihin. Alalla oleva muutos vaikuttaa myös alan työntekijöiden 

työskentelyyn. Työssä tapahtuva muutos näkyy rutiinityön vähenemisenä ja 

osaamisvaatimusten kasvuna muun muassa tietotekniikan parissa. (Ainasvuori 

2017; Gullkvist 2002, 87-88) Sähköisyyden myötä työ tehostuu, rutiinityöt vähenevät 

ja aikaa jää asiantuntijatyöhön (Siivola et al. 2015, 6). Sähköistymisen myötä 

taloushallinnon ammattilaisten työnkuva tulee muuttumaan nykyistä 

itseohjautuvammaksi sekä itsenäisemmiksi (Ainasvuori 2017). 
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Taloushallintoala on muutoksessa (Siivola et al. 2015; Ashcroft 2005). Muutos 

vaikuttaa tilitoimistojen arkeen hyvin laajasti, muun muassa edellä mainittujen 

työskentelytapojen muutoksen takia. Tästä johtuen on hyvin ajankohtaista tutkia, 

miten tilitoimistot asennoituvat muutokseen. Tutkimuksia, jotka käsittelevät yleisesti 

muutosta tai muutoksen omaksumista, on paljon. Tilitoimistoalaan liittyvään 

muutokseen liittyviä tutkimuksia ei kuitenkaan ole. Kyseessä on näin ollen 

tutkimaton aihealue. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomessa toimivien tilitoimistojen 

asenteita sähköistä taloushallintoa kohtaan. Alalla käynnissä olevalla muutoksella 

on hyvin todennäköisesti vaikutusta myös niiden yritysten ja henkilöiden arkeen, 

jotka kohtaavat muutosta. Asennoituminen muutokseen on oletettavasti 

riippuvainen siitä, missä tilanteessa tilitoimistot ja heidän työntekijänsä tällä hetkellä 

ovat eli heidän taustatekijöistään. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 

erilaisten taustatekijöiden vaikutuksia asenteisiin. Suhtautuvatko esimerkiksi 

auktorisoidut tilitoimistot myönteisemmin sähköistymiseen kuin auktorisoimattomat 

tai onko yrityksen koolla vaikutusta asenteisiin?  

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on näin ollen:  

Miten tilitoimistot suhtautuvat taloushallinnon sähköistymiseen?  

Alatutkimuskysymyksenä on puolestaan:  

Onko erilaisilla taustatekijöillä vaikutusta tilitoimistojen asenteisiin?  

Tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan Suomessa toimivia tilitoimistoja ja niiden 

suhtautumista sähköiseen taloushallintoon, sillä aihe on ennestään tutkimaton. 

Toinen tutkimuksessa tehtävä rajaus on se, että Uudellamaalla sijaitsevia 

tilitoimistoja ei oteta tutkimukseen mukaan. Syynä tähän rajaukseen on puolestaan 

se, että Uudenmaan tilanteesta ollaan jo tehty erillinen tutkimus. Tästä johtuen 

Uudenmaan ottamista mukaan tutkimukseen ei nähdä perusteltuna. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Tämä tutkimus toteutetaan määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. 

Määrälliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimusaineistoa käsitellään 

tilastollisesti. Tilastollisessa tutkimuksessa on yleensä tavoitteena selvittää asioiden 

välisiä riippuvuuksia. (Heikkilä 2014; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 131) 

Monimuuttujamenetelmät ovat yksi menetelmä aineiston tilastolliseen käsittelyyn. 

Siinä useita muuttujia käsitellään samanaikaisesti. (Metsämuuronen 2008, 11) 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä eli perusjoukkona ovat Suomessa toimivat 

tilitoimistot, lukuun ottamatta Uudellamaalla sijaitsevia tilitoimistoja. Perusjoukosta 

otetaan satunnaisotannan avulla otos, joka kuvastaa perusjoukkoa. 

Aineistonkeruutapana toimii perusjoukolle lähetetty kysely. Tutkimusaineistona 

käytetään tutkimukseen osallistuneiden tilitoimistojen antamia vastauksia eli heidän 

mielipiteitään taloushallinnon sähköistymisestä. Saaduista vastauksista tehdään 

faktorianalyysi hyödyntäen SPSS-työkalua. Tutkimuksen teoriaosuus koostuu 

aikaisemmista tutkimuksista, artikkeleista sekä muusta alan kirjallisuudesta.  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne on seuraavanlainen: ensin käsitellään teoriaa, jonka jälkeen 

siirrytään empiiriseen osaan eli tutkimuksen toteuttamiseen ja tutkimustuloksiin. 

Tutkimus sisältää johdannon lisäksi yhden teoria-luvun ja kolme lukua itse 

tutkimuksen toteutuksesta sekä tutkimuksesta saaduista tuloksista. 

Johdannon jälkeen on luku kaksi, jonka aiheena on sähköinen taloushallinto. 

Luvussa määritellään, mitä sähköinen taloushallinto pitää sisällään ja mitä 

taloushallinto on tilitoimistojen näkökulmasta. Luvussa käsitellään lisäksi muutosta 

taloushallintoalalla sekä tehdään SWOT-analyysi taloushallinnon sähköistymisestä 

tilitoimistojen näkökulmasta. Lopussa käydään läpi aikaisempia tutkimuksia 

asenteista koskien sähköistä taloushallintoa. Kolmannen luvun teemana on 

muutoksen omaksuminen. Aihetta käsitellään erityisesti tietotekniikan 

omaksumisen näkökulmasta. Keskeisenä osana lukua on myös muutosjohtaminen. 
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Neljännessä luvussa kerrotaan tutkimuksen menetelmävalinnoista ja -rajauksista 

sekä perustellaan tehdyt rajaukset. Samassa luvussa kerrotaan tutkimuksen 

toteuttamisesta sekä esitellään saadut tutkimustulokset. Luvussa viisi käsitellään 

puolestaan luvussa neljä tehtyjen menetelmärajausten kautta saadut 

tutkimustulokset. Luku kuusi on viimeinen luku, ja se sisältää yhteenvedon ja 

johtopäätökset tehdystä tutkimuksesta. Luvussa esitetään lisäksi 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO TILITOIMISTOISSA 

2.1 Sähköisen taloushallinnon määritelmä 

Yadavin (2015, 19) mukaan taloushallinnolla on tärkeä rooli nykyajan yritysten 

menestyksessä, sillä taloushallinnon järjestelmien vastuulla on yritysten 

taloudellisen tilan analysointi ja tiedon tuottaminen yrityksen päätöksenteon tueksi. 

Lahti ja Salminen (2008, 14) määrittelevät taloushallinnon seuraavalla tavalla: 

”Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmää, jolla organisaatio seuraa 

taloudellisia tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan 

sidosryhmilleen.” 

Taloushallinto voidaan jakaa kahtia sidosryhmien mukaan: ulkoiseen 

laskentatoimeen, eli organisaation ulkopuolisille jäsenille tarkoitettuun 

laskentatoimeen, sekä sisäiseen laskentatoimeen, eli organisaation sisäisille 

jäsenille tarkoitettuun laskentatoimeen. Laskentatoimessa tapahtuneista 

muutoksista johtuen kyseiset osa-alueet ovat tosin nykyisin yhdistyneet aiempaa 

tiiviimmin toisiinsa. (Lahti & Salminen 2008, 14; Riistama & Jyrkkiö 1996) 

Taloushallinnon tehtäviin kuuluu pääkirjanpito, verkkolaskutus, reskontranhoito, 

viranomaisraportointi, sisäinen laskenta, palkanlaskenta sekä matka- ja 

kululaskujen hallitseminen (Siivola et al. 2015, 17). Taloushallinnon järjestelmien 

vastuulla on yritysten taloudellisen tilanteen tallentaminen, analysointi, valvonta ja 

arviointi, verotukseen liittyvien dokumenttien valmistelu sekä informaation 

tuottaminen yrityksen sidosryhmille (Yadav 2015, 19). 

Sähköisessä taloushallinnossa tositteet ja kirjanpitoa koskevat asiakirjat ovat 

paperisen sijaan sähköisessä muodossa. Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan 

taloushallinnon kaikenkattavaa hoitamista moderneilla järjestelmillä, jotka toimivat 

verkossa, sekä prosesseilla, jotka hyödyntävät automaatiota. Sähköisen 

taloushallinnon voi tunnistaa seuraavista ominaispiirteistä: monien käyttäjien 

samanaikainen pääsy järjestelmiin, pääsy monille sivustoille samanaikaisesti, yksi 

tai useampi jaettu tietokanta, loppukäyttäjiltä ei vaadita järjestelmän hallinnointia, 
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edullinen tarjota lukuisille asiakkaille ja palveluntarjoaja parantelee järjestelmää 

jatkuvasti. (Yadav 2015, 19-20; Siivola et al. 2015, 19) 

Taloushallintoalalla tapahtuvasta muutoksesta on käytetty vuosien varrella lukuisia 

termejä, kuten paperiton kirjanpito, sähköinen taloushallinto, digitaalinen 

taloushallinto ja automaattinen taloushallinto. Paperittomalla kirjanpidolla ja 

sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan alan kirjallisuudessa monissa tapauksissa 

samaa asiaa. Monissa keskusteluissa myös sähköistä taloushallintoa ja digitaalista 

taloushallintoa käytetään kuvaamaan samaa asiaa. Niiden välillä on kuitenkin 

pienen pieni määritelmäero. (Lahti & Salminen 2008, 13, 19-21; Jaatinen 2009, 113) 

Gullkvistin (2011, 25) mukaan sähköisellä taloushallinnolla ei ole vielä vakiintunutta 

määritelmää, mutta siitä puhuttaessa viitataan yleensä taloushallinnossa 

tapahtuvaan muutokseen tietojenkäsittelyssä ja verkkotyöskentelyssä liittyvissä 

menetelmissä. 

Jaatisen (2009, 32) mukaan sähköinen taloushallinto on digitaalista taloushallintoa 

laajempi käsite. Sähköinen taloushallinto tarkoittaa organisaatioiden taloushallinnon 

tehostamista hyödyntämällä muun muassa tietotekniikkaa, internettiä ja erilaisia 

sähköisiä palveluita. Digitaalinen taloushallinto tarkoittaa sen sijaan kaikkien 

taloushallinnon tietovirtojen sekä käsittelyvaiheiden olevan automaattisia. Tiedot 

käsitellään täysin digitaalisessa muodossa, kokonaan ilman paperia. Sähköinen 

taloushallinto on näin ollen digitaalisen taloushallinnon esiaste. Paperittomalla 

kirjanpidolla tarkoitetaan puolestaan lakisääteisten kirjanpitotositteiden sähköistä 

esitysmuotoa. (Lahti & Salminen 2008, 19-22) Termejä ei sovi sekoittaa keskenään. 

Kuviossa 1 on havaittavissa sähköisessä taloushallinnossa tapahtunut kehitys eri 

vuosikymmenien aikana sekä sähköisen taloushallinnon tuleva kehitys. 
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Kuvio 1. Sähköisen taloushallinnon kehitys 1990-luvulta 2010-luvulle (Lahti & 

Salminen 2008, 22) 

Englannin kielessä käytetään pienellä kirjoitettua e-etuliitettä kuvaamaan 

sähköisyyttä (electronic). Esimerkkinä mainittakoon e-accounting, suomeksi 

sähköinen kirjanpito. Myös käsitettä ’real-time accounting’ käytetään kuvaamaan 

sähköistä taloushallintoa. (Jaatinen 2009, 25, 28) 

Gullkvistin (2011, 25) mukaan sähköinen taloushallinto on nouseva vaihtoehto 

paperilliselle taloushallinnolle. Siivola et al. (2015, 6, 13) ovat puolestaan sitä mieltä, 

että sähköinen taloushallinto korvaa perinteisen, eli paperisen, taloushallinnon, ja 

että sähköisyys yleistyy sitä mukaa, kun asiakkaan ja tilitoimiston yhdessä 

käyttämät pilvipalvelut yleistyvät.  

2.2 Taloushallinto tilitoimistoissa 

Tilitoimistot kuuluvat toimialaluokitus 2008:n mukaan toimialaluokkaan 6920 

Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta. Toimiala on lisäksi osa liike-

elämän palvelut -toimialaa, joka on ollut kasvussa jo noin 30 vuoden ajan. Syynä 

kasvuun on asiantuntijuuden sekä osaamiselle asetettujen vaatimustasojen nousu. 

Taloushallinnon palveluita tuottavat yritykset voidaan eritellä liike-elämän palvelut -

toimialan sisällä osaksi osaamisintensiivistä alatoimialaa. Kyseisellä alatoimialalla 

tarkoitetaan niitä palveluita, joita yritykset tarjoavat toisille yrityksille, ja joissa 
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asiantuntijuus on merkittävässä asemassa. Noin viidesosa osaamisintensiivisestä 

alatoimialasta on taloushallintoalaa. (Metsä-Tokila 2011, 8-9) 

Taloushallintoliiton vuoden 2015 jäsentutkimuksen mukaan taloushallintoalan 

liikevaihto on kasvanut yli 20 vuoden aikana tasaisesti koko Suomessa. Vuonna 

2016 alalla toimivia yrityksiä on ollut yhteensä 4 235, alan liikevaihto oli 970 

miljoonaa euroa sekä alalla on työskennellyt 11 702 henkilöä. Alalla työskentelevät 

yritykset pitävät tulevaisuuden talousnäkymiä suurimmaksi osaksi optimistisina tai 

neutraaleina, vaikka sekä henkilöiden että yritysten määrä on laskenut vuodesta 

2015. Liikevaihto alalla on noussut monena vuonna peräkkäin huolimatta yritysten 

määrän sekä työntekijämäärien laskusta. (Taloushallintoliitto 2017a; 

Taloushallintoliitto 2017b) 

Alalla toimivien yritysten koot vaihtelevat yhdestä kahteen henkilöä olevista 

toimistoista yli 50 hengen toimistoihin. Liikevaihdoltaan ja henkilöstömääriltään 

suurimmat tilitoimistot sijaitsevat Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-

Suomessa. Suomessa toimivista tilitoimistoista noin 800 on auktorisoituja. 

Taloushallintoliiton jäsenistä viisi prosenttia on yhden tai kahden hengen 

tilitoimistoista, 10 prosenttia on kolmen tai neljän hengen toimistoista, 22 prosenttia 

jäsenistä on viidestä yhdeksään henkeä olevista tilitoimistoista, 25 prosentissa 

henkilöitä on yli yhdeksän hengen toimistoista ja 38 prosentissa jäsenistä on 

toimistoista, joissa henkilöstöä on yli 20. (Taloushallintoliitto 2017b; Tilastokeskus) 

2.3 Muutos kohti sähköistä taloushallintoa 

Taloushallintoala on muutoksessa. Taloushallinnon sähköistymisestä on puhuttu jo 

kauan, mutta tällä hetkellä se yleistyy nopeasti (Siivola et al. 2015, 6). Nyt ollaan 

siirtymässä pois vuosikymmeniä vanhoista tavoista kausittaisten tilinpäätösten ja 

niiden sulkemisprosessien tekemisestä kohti ajantasaisten päivitettyjen 

tilinpäätösten käyttämistä. Kausittaiset raportointijärjestelmät ovat nopeasti 

muuttumassa vanhanaikaisiksi, koska ne eivät pysty riittävän hyvin kuvaamaan 

nopeita muutoksia, joita monissa yrityksissä esiintyy. (Ashcroft 2005, 16) 

Esimerkiksi tilikirja, tiliristikot ja paperipohjaiset päiväkirjat ovat vanhentuneita 

käsitteitä (Yadav 2015, 26). 
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Tilitoimistot jakautuvat kahteen kategoriaan sähköisen taloushallinnon takia: 

perinteisiin tilitoimistoihin sekä kehittyviin tilitoimistoihin. Myös taloushallinnon 

ammattilaiset voidaan jakaa kahtia, eli perinteisiin kirjanpitäjiin sekä sähköisen 

taloushallinnon kirjanpitäjiin. (Jaatinen 2009, 197-198) Työpaikat alalla säilyvät 

muutoksesta huolimatta, mutta työn sisältö muuttuu (Siivola et al. 2015, 15). 

Sähköistymisen myötä taloushallinnon ammattilaisten työnkuva tulee muuttumaan 

nykyistä itseohjautuvammaksi sekä itsenäisemmiksi. Työn muutos näkyy rutiinityön 

vähenemisenä ja osaamisvaatimusten kasvuna, muun muassa tietotekniikan 

parissa. (Ainasvuori 2017; Gullkvist 2002, 87-88) Taloushallinnon ammattilaisten 

oletetaan omaavan strategista ymmärrystä ja heillä oletetaan olevan kyky ratkaista 

ongelmia (Hemming 2016). Myös asiakaspalvelutaitoja painotetaan (Siivola et al. 

2015, 15). Taloushallinnon ammattilaisten työ on muuttumassa 

rekisteröintitehtävistä hyväksikäyttötehtäviksi. Sähköisessä taloushallinnossa 

kirjanpitäjät nähdään valvojina, konsultteina sekä neuvonantajina 

kirjanpitoprosesseissa. (Jaatinen 2009, 178, 199) Kirjausten automatisoituessa, 

valvontatyö lisääntyy (Mäkinen & Vuorio 2002, 41). Muutos vaatii pitkäjänteistä 

kehitystyötä, mutta muutoksen johdosta resursseja vapautuu muihin 

palvelutuotantoihin ja talouden osaajien työtä pystytään siirtämään vahvemmin 

kohti raportointi- ja analysointitehtäviä (Ainasvuori 2017).  

Sähköistä taloushallintoa harjoitetaan maailmanlaajuisesti. Kaikki merkittävät 

instituutiot ja organisaatiot kansainvälisellä tasolla kannattavat sähköistä 

taloushallintoa. Sähköisyyden hyödyntäminen ei kuitenkaan ole täysin uusi asia. 

Sitä on esiintynyt jo niiltä ajoilta lähtien, kun ensimmäiset tietokoneistetut 

kirjanpitojärjestelmät kehitettiin. Sähköisyys muuttaa alaa edelleen esimerkiksi niin, 

että tulevaisuudessa taloushallintoa voidaan hoitaa muuallakin kuin toimistosta 

käsin. (Gullkvist 2002, 91; Yadav 2015, 19, 26-27) 

Suomessa suurimmat vaikuttajat sähköistymisessä ovat olleet pankit ja julkinen 

sektori. Pankit ovat panostaneet ensin konekieliseen maksuliikenteeseen ja 

myöhemmin kehittämään verkkolaskutusta. Tätä kautta myös verkkolaskutus on 

yleistynyt. Julkinen valta on puolestaan luonut puitteet lainsäädännölle, joka sallii 

sähköistymisen, sekä mahdollisuuden käyttää muun muassa sähköisiä ilmoituksia. 
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(Jaatinen 2009, 114-115) Julkinen sektori yhdessä suurten yritysten kanssa otti 

sähköiset järjestelmät käyttöönsä ennen pienempiä yrityksiä ja niitä palvelleita 

tilitoimistoja. Syynä tähän oli oletettavasti se, että pieniltä yrityksiltä puuttui 

kustannustehokkaita ratkaisuja. (Siivola et al. 2015, 13) 

Tämän hetken yritykset ja liiketoimintaympäristöt tarvitsevat erilaisia resursseja ja 

toimintatapoja, jotka muuttavat yritysten rakennetta (Ashcroft 2005, 16). Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö liiketoiminnassa on jatkuvasti kasvussa. Tekniikkaa 

hyödynnetään tiedon vaihdossa yrityksen sisällä sekä yrityksen eri sidosryhmien 

välillä. Esimerkiksi tilinpäätökset ovat voimakkaasti muuttumassa 

internetpohjaisiksi. Sähköiset tilinpäätökset tulevat olemaan aikaisempaa parempia 

ja mahdollisesti myös laajempia sijoittajien vaatiessa lisää oikea-aikaista 

informaatiota. (Yadav 2015, 19-20, 26) 

Sähköisen taloushallinnon odotetaan muuttavan taloushallintoalaa radikaalisti. 

Muutos kohti sähköistä taloushallintoa on kuitenkin ollut odotettua hitaampaa, eikä 

muutos ole vielä saavuttanut kriittistä massaa. (Gullkvist 2011, 26). Syitä hitauteen 

on löytynyt sekä yritysten sisältä että ulkopuolelta. Sisäisiä syitä ovat muun muassa 

tilitoimistojen osaamattomuus sekä käyttäjien asenteet. Ulkoisia syitä ovat 

puolestaan esimerkiksi asiakkaat, vanhanaikaiset järjestelmät ja ohjelmat sekä 

puutteet standarditilikartoissa ja laskutusstandardeissa. (Jaatinen 2009, 142) 

Gullkvistin (2011, 40) tutkimuksen mukaan kirjanpitopalveluita tarjoavat yritykset 

eivät kykene tai eivät halua ottaa käyttöön uutta teknologiaa, jos heidän 

yhteistyökumppaneillaankaan ei kyseistä teknologiaa ole tai jos yhteistyökumppanit 

eivät ole halukkaita ottamaan uutta teknologiaa käyttöönsä. Jos sekä 

kirjanpitopalveluita tarjoava yritys että heidän yhteistyökumppaninsa ovat pieniä tai 

keskisuuria yrityksiä, heidän aikansa ja resurssinsa ovat rajoitettuja ja he keskittyvät 

lähinnä ydinosaamiseensa. 

Jaatinen (2009, 141, 147) kirjoittaa väitöskirjassaan, että kirjoittajat alan lehdissä 

suosittelevat hyväksymään muutoksen ja ottavan sähköisen taloushallinnon 

käyttöönsä, sillä sähköisyys on hyödyksi käyttäjälleen. Siirtyminen sähköiseen 

taloushallintoon on välttämätöntä sekä väistämätöntä. Sähköisen taloushallinnon 
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tulevaan kehitykseen vaikuttavat internetin ja sähköisen kaupankäynnin 

kehittyminen (Yadav 2015, 26). Siivola et al. (2015, 16) mukaan sähköisen 

taloushallinnon seuraava vaihe on reaaliaikainen taloushallinto. Sillä tarkoitetaan 

automaatiota, jossa tiedonsiirto ja tiedon käsittely tapahtuvat aikaisempaa 

sähköisemmin ja automaattisemmin. 

2.4 Sähköisen taloushallinnon SWOT-analyysi 

SWOT tulee sanoista strengths, weaknesses, opportunities ja threats, jotka ovat 

suomennettuna vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (Hill & Westbrook 

1997, 46). SWOT-analyysi on yksi suosituimmista apuvälineistä yrityksen 

strategisten toimenpiteiden määrittämisessä. SWOT-analyysissä selvitetään 

yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. 

(Coman & Ronen 2009, 5677) SWOT-analyysissä huomataan usein, että 

vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat voivat olla samoja asioita. Tämä 

johtuu asioiden subjektiivisesta arvioinnista. (Lindroos & Lohivesi 2006, 217) 

SWOT-viitekehystä voidaan hyödyntää myös tarkastellessa taloushallinnon 

sähköistymistä. Seuraavaksi tarkastellaan sähköisen taloushallinnon SWOTia 

tilitoimistojen näkökulmasta. 

2.4.1 Vahvuudet 

Taloushallinnon ala koki muutoksen henkilökohtaisten tietokoneiden saapuessa 

osaksi työtä (Yadav 2015, 19). Nykyinen teknologia mahdollistaa taloudellisten 

tapahtumien tunnistamisen, mittaamisen, tallentamisen ja raportoinnin sähköisesti, 

ilman paperia (Ashcroft 2005, 16). Sähköisessä muodossa olevaa tietoa on kaiken 

kaikkiaan nopeampaa sekä tehokkaampaa käsitellä, siirtää, varastoida sekä esittää 

kuin tavanomaista, ei sähköisessä muodossa olevaa, tietoa (Lahti & Salminen 2008, 

18). Yritysten on näin ollen mahdollista parantaa tehokkuuttaan ja tiedostojen 

turvallisuutta (Mongeon 2008, 6).  

Perinteiset kirjanpitojärjestelmät ovat yleensä hitaita liiketoiminnan suorittajia. 

Sähköiset kirjanpitojärjestelmät suorittavat liiketoimintoja automaattisesti. (Gullkvist 
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2002, 91) Ohjelmilla on keskeinen asema taloushallintoalan kehityksessä. 

Sähköisen taloushallinnon käyttöönotto on tuonut tilitoimistoille kilpailuetua, mutta 

kun yhä useampi tilitoimisto ottaa käyttöönsä sähköisen taloushallinnon, 

ystävällinen asiakaspalvelu ja ohjelmistojen käyttökokemus ratkaisevat 

kilpailukyvyn ylläpitämisessä. (Siivola et al. 2015, 15-16) Tenhusen (2013, 26-27) 

mukaan tilitoimistojen tarjoama asiakaspalvelu on ennen ollut niin sanottua 

tukitoimintaa, mutta nykyisin asiakkaat pitävät tällaista palvelua suuremmassa 

arvossa kuin itse perustuotetta, eli kirjanpitopalvelua. Tilitoimistojen tarjoamat 

strategisen suunnittelun palvelut edesauttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä 

nousemaan kansainvälisille markkinoille. Luottamus tilitoimiston ja asiakkaan välillä 

vahvistuu, kun asiakaslupaukset täytetään. Taloushallinnon toimintojen 

ulkoistaminen sähköisen taloushallinnon avulla luo kaiken lisäksi kustannussäästöjä 

(Mäkinen & Vuorio 2002, 14). Kustannussäästöjä syntyy molemmille, 

asiakasyritykselle ja tilitoimistolle. Säästöt ovat sekä taloudellisia että ajallisia 

(Jaatinen 2009, 147).  

Rutiinityön poistuessa yrityksellä jää aikaa muuhun. Uudet työt lisääntyvät, ja 

päällekkäisiä työvaiheita poistuu sähköisen taloushallinnon myötä. Sähköisyys luo 

näin ollen lisäarvoa tilitoimistoille. Taloudellinen hyöty sähköisen taloushallinnon 

käyttöönotosta ulottuu tilitoimiston lisäksi muun muassa asiakkaille, työntekijöille ja 

tilitoimiston yhteistyökumppaneille asti (Jaatinen 2009, 151, 178; Siivola et al. 2015, 

7, 19).  

Mäkisen ja Vuorion (2002, 39) mukaan työntekijöiden työtyytyväisyys lisääntyy, kun 

työstä tulee antoisampaa. Työt jakautuvat tasaisemmin kalenterivuoden aikana 

automaation ansiosta (Jaatinen 2009, 179). Alalla käynnissä oleva muutos voidaan 

nähdä työntekijöiden mahdollisuutena kehittää osaamistaan (Tenhunen 2013, 29). 

Myös raportointi on ajantasaisempaa (Siivola et al. 2015, 20). Juuri mahdollisuus 

tuottaa välittömästi raportteja yrityksen toiminnasta on suurin etu mitä 

taloushallinnon sähköistymisestä saadaan (Yadav 2015, 19). 

Sähköisten tiedostojen sekä kirjanpito-ohjelmien säilyttäminen on turvallisempaa 

kuin perinteinen paperinen arkistointi, eikä sähköisiä tiedostoja pystytä tuhoamaan 

yhtä nopeasti kuin paperisia tiedostoja. Tiedostoja voidaan myös säilyttää ajallisesti 
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hyvin kauan. Tiedostot ovat tallessa, vaikka yrityksen tietokoneet kaatuisivat. Tiedot 

tallennetaan sähköiseen tietokantaan, joten manuaaliselle tallennukselle ei ole 

tarvetta. (Yadav 2015, 20, 22-23) 

2.4.2 Heikkoudet 

Sähköistymisen myötä talouden asiantuntijoiden roolit muuttuvat. Tämä saattaa 

johtaa epäselvyyteen kullekin henkilölle kuuluvista työtehtävistä. Tähänkin on 

mahdollista varustautua kunnollisella suunnittelulla ja perehdytyksellä. (Mongeon 

2008, 6) 

Taloushallinnon sähköistymisen takia yritysten on uudelleensuunniteltava 

strategiansa. Uusi strategia vaatii lisäksi työntekijöiden kehitystyötä. Työntekijöille 

olisi syytä luoda kehittämisohjelmia sekä uusia työkaluja asiakkaiden 

palvelemiseksi. (Tenhunen 2013, 27) Uusien työtapojen ja ohjelmistojen käytön 

opettelu on väistämätöntä taloushallinnon ammattilaisille. Yleensä siirtyminen 

sähköisiin järjestelmiin tarkoittaa myös ohjelmiston vaihtoa. Siksi onkin syytä 

arvioida uudelleen töiden kulku siten, että mahdollisuudet sähköistymisessä 

huomioidaan. (Siivola et al. 2015, 24-25) 

Työtä saattaa yhtäkkiä olla enemmän kuin mihin on resursseja, koska siirryttäessä 

uuteen järjestelmään ei voida olla täysin varmoja, mitä pystytään suorittamaan ja 

missä ajassa. Siirtymisen kohti sähköistä taloushallintoa tulisi näin ollen olla 

asteittaista ja suunniteltua. Työntekijöitä tulee ohjata muutoksessa. (Mongeon 2008, 

6) 

Täsmällisestä työnjaosta tulee lisäksi sopia erikseen tilitoimiston ja asiakkaan välillä. 

On mahdollista, etteivät kaikki tilitoimiston asiakkaat, erityisesti pienet yritykset, 

halua muutoksia perinteiseen palvelumalliin. Tästä johtuen tilitoimiston tulee löytää 

keinoja myös muutosvastaisten asiakkaiden palvelemiseksi. (Siivola et al. 2015, 25) 

Yritykset ovat riippuvaisia internetyhteydestä. Internet ei kuitenkaan ole turvallinen 

ympäristö ja siitä johtuen erilaiset viruksentorjuntaohjelmat ynnä muut ovat 

välttämättömyys. Erilaiset hakkerit saattavat yrittää hakkeroitua sähköposteihin ja 

muuttaa järjestelmiä käyttökelvottomiksi. Yritykset hyödyntävät palomuureja 
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tietokoneverkostojen suojelemiseksi. (Yadav 2015, 23, 25) Suojakeinot aiheuttavat 

kuitenkin yritykselle kustannuksia. 

2.4.3 Mahdollisuudet 

Taloushallinnon ulkoistaminen on helpompaa sähköisen taloushallinnon ansiosta, 

ja asiakasyrityksilläkin jää aikaa oman osaamisensa kehittämiseen. Asiakkaan ja 

tilitoimiston välinen yhteistyö syvenee entisestään, kun molemmat pääsevät 

samanaikaisesti käsiksi samoihin tiedostoihin. Sähköisen taloushallinnon ansiosta 

käyttäjillä on nimittäin samanaikaisesti pääsy tietotekniikkajärjestelmiin ajasta ja 

paikasta riippumatta. Tästä johtuen töiden järjestely on myös joustavampaa 

tilitoimiston ja asiakkaan välillä. (Siivola et al. 2015, 23-24; Yadav 2015, 22) 

Sähköinen taloushallinto on ekologinen vaihtoehto, sillä tarve paperin tulostamiselle 

ja arkistoinnille vähentyy huomattavasti. Samalla vähenee myös tarve matkustaa, 

kun mahdollisuudet etätyölle kasvavat. (Siivola et al. 2015, 20, 24) Tilitoimistot 

pystyvät näin ollen vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen ’vihreästä’ toiminnasta 

(Mongeon 2008, 6). 

Sähköinen taloushallinto luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sähköinen 

taloushallinto on tuonut mukanaan myös kansainvälisiä mahdollisuuksia 

yritystoimintaan, sillä sähköisen tiedonsiirron ja kommunikoinnin avulla on 

helpompaa ja aikaa säästävää käydä kauppaa kansainvälisellä tasolla (Yadav 

2015, 20, 24).  

Taloushallinnon sähköistymisen ansiosta tilitoimistoille mahdollistuu resurssien 

tuottavampi suuntaaminen sekä tilaisuus myydä asiakkaille tallennustyön lisäksi 

myös muuta. Sähköistyminen edesauttaa asiakaskannattavuuden paranemista, kun 

työn tehostuessa samalla henkilöstömäärällä on mahdollista palvella useampia 

asiakkaita. Työkuvan muuttuessa parantuvat mahdollisuudet saada houkuteltua 

alalle nuoria osaajia, jotka tahtovat kehittyä alan ammattilaisiksi. (Siivola et al. 2015, 

25-26) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että nopea kasvu, liiketoiminnan kehittäminen ja 

yritysarvon kasvatus mahdollistuvat. Tilitoimiston kehitys ja kasvu mahdollistuvat 
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lisäksi osaavan ohjelmistotoimittajan avulla, josta tulee yrityksen tärkeä 

yhteistyökumppani. (Siivola et al. 2015, 25-26) 

2.4.4 Uhat 

Taloushallinnon sähköistyessä tilitoimistojen on tärkeää kiinnittää huomiota 

hinnoitteluunsa. Esimerkiksi tuntiperusteisessa hinnoittelussa vaarana on, että 

toimintojen tehostumisesta saatu hyöty on vain asiakkaan hyöty vähentyneen 

tuntilaskutuksen takia. Tilitoimistojen on löydettävä sopivampi hinnoittelumalli, jotta 

molemmat osapuolet hyötyvät. (Siivola et al. 2015, 26) 

Yhä useammat asiakkaat vaativat sähköistä taloushallintoa. Asiakasmenetys on 

suuri uhka, jos tilitoimisto ei pysty tätä asiakkaille tarjoamaan. (Siivola et al. 2015, 

26) Suurimpina esteinä tai viivästyksinä sähköisten järjestelmien käyttöönotossa 

pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa ovat olleet ajanpuute, 

yhteistyökumppaneiden epävalmius ottaa uusia järjestelmiä käyttöön, järjestelmän 

ylläpitokustannukset sekä tiedon turvallisuuteen liittyvät seikat. (Gullkvist & Ylinen 

2006) 

Tilitoimistojen tulee paneutua huolella ohjelmistotoimittajan oikeaan valintaan, sillä 

ohjelmistotoimittajasta tulee tilitoimistolle tärkeä pitkäaikainen yhteistyökumppani 

(Siivola et al. 2015, 26). Riskinä sähköisissä järjestelmissä on myös se, että 

järjestelmä voi kaatua esimerkiksi palveluntarjoajasta johtuvat ongelman takia 

(Gullkvist 2002, 91). Sähköistä taloushallinto käyttävät yritykset ovat siis riippuvaisia 

palveluntarjoajista.  

2.4.5 Yhteenveto SWOT-analyysistä 

Taulukossa 1 on yhteenveto taloushallinnon sähköistymisestä tilitoimistojen 

näkökulmasta tehty SWOT-analyysi. Taulukosta on mahdollista saada yleiskuva 

taloushallinnon sähköistymisen hyödyistä ja haitoista tilitoimistoille. 
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Taulukko 1. SWOT-analyysi 

Sisäiset 

tekijät 

Vahvuudet 

• Tehokkuus 

• Liiketoimintojen suorittaminen 
automaattisesti 

• Kilpailuetu 

• Ydinosaamiseen keskittyminen 

• Palvelutarjonnan lisääntyminen 

• Pääsy tietojärjestelmiin ajasta ja 
paikasta riippumatta 

• Asiakaspalvelun parantuminen 

• Taloudelliset kustannussäästöt 

• Rutiinityöt poistuvat 

• Päällekkäisiä työvaiheita poistuu 

• Työtyytyväisyys lisääntyy 

• Töiden tasaisempi jakautuminen 
kalenterivuoden aikana 

• Raportoinnin ajantasaisuus 

• Tiedostojen säilyttämisen 
turvallisuus 

• Ei tarvetta manuaaliselle 
tallennukselle 

Heikkoudet 

• Epäselvyys työtehtävistä 

• Uusien työtapojen ja 
ohjelmistojen käytön opettelu 

• Puute resursseista työmäärän 
kasvaessa 

• Asiakkaiden 
muutosvastahakoisuus 

• Riippuvaisuus 
internetyhteydestä 

• Välttämättömät 
viruksentorjuntaohjelmat 
 

Ulkoiset 

tekijät 

Mahdollisuudet 

• Uudet 
liiketoimintamahdollisuudet 

• Kansainvälinen yritystoiminta 

• Resurssien tuottavampi 
suuntaaminen 

• Palvelutarjonnan lisääntyminen 

• Tilitoimiston ja asiakkaan 
samanaikainen pääsy 
tiedostoihin 

• Ekologinen vaihtoehto 

• Asiakaskannattavuuden 
paraneminen 

• Palvelutarjonnan lisääntyminen 

• Nuorten osaajien houkuttelu 
alalla 

• Ohjelmistotoimittajasta tärkeä 
yhteistyökumppani 

Uhat 

• Sopivan hinnoittelumallin 
löytäminen 

• Asiakasmenetys 

• Ohjelmistotoimittajan oikea 
valinta 

• Riippuvaisuus 
palveluntarjoajasta 
 

Kuten voidaan huomata, hyviä puolia on huomattavasti enemmän kuin huonoja 

puolia. Tilitoimistojen kannattaisi näin ollen panostaa vahvasti sähköistymiseen. Silti 

monissa tilitoimistoissa suhtaudutaan negatiivisesti alalla tapahtuvaan muutokseen. 

Seuraavassa luvussa käydään läpi aikaisemmista tutkimuksista saatuja tuloksia 

taloushallinnon asiantuntijoiden asennoitumista taloushallinnon sähköistymiseen.  
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2.5 Asenteet sähköistymistä kohtaan 

Yleinen olettamus on, että kirjanpitäjät vastustavat sähköistä taloushallintoa. Syynä 

tähän on heidän työskentelytapojensa muutos sekä tarve lisätä tietotaitojaan 

tietotekniikan parissa. Vastustaminen saattaa olla kriittinen tekijä, joka vaikuttaa 

sähköisen taloushallinnon käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Työskentelytapojen 

ja asenteiden muuttaminen on kuitenkin ainoa keino aikaansaada suurempaa 

tehokkuutta sähköisen taloushallinnon osalta. (Gullkvist 2002, 87-88) 

Gullkvistin (2002, 92-93) tutkimuksen mukaan tekijät, jotka vaikuttavat uuden 

teknologian hyväksymiseen, vaihtelevat taloushallinnon ammattilaisten kesken. 

Yksilökohtaiset eroavaisuudet taloushallinnon järjestelmien käyttäjissä ja heidän 

tietoteknisissä taidoissaan ovat isoimpia eroja, joita taloushallinnon ammattilaisten 

keskuudessa esiintyy. 

Sakar ja Ayranc (2014, 52, 57, 62) tutkivat, mitkä olivat taloushallinnon 

ammattilaisten asenteet sähköistyvää kirjanpitoa kohtaan Turkissa. Heidän 

tutkimuksensa mukaan taloushallinnon ammattilaisten asenteet riippuvat viidestä 

tekijästä. Kyseiset tekijät ovat: helppous, tehokkuus, innokkuus, virheiden 

välttäminen ja eettiset arvot. Asenteisiin vaikuttavat voimakkaimmin uskomus siitä, 

että sähköinen kirjanpito helpottaa työtä, että se on käyttökelpoinen tehokkuuden 

lisäämisessä ja että se on hyödyllinen virheiden välttämisessä. Asiantuntijat pitävät 

sähköistä kirjanpitoa käyttökelpoisena. Eettiset arvot liitetään heikoimmin 

sähköiseen kirjanpitoon.  

Taloushallinnon asiantuntijoiden asenteet eivät muutu sen mukaan, minkä ikäisiä 

he ovat, mitä sukupuolta he edustavat ja mikä on heidän asemansa työyhteisössä. 

Asiantuntijoiden asenteisiin vaikuttavat pelkästään yrityksen koko, eli toisin sanoen 

työntekijöiden määrä. (Sakar & Ayranc 2014, 62) 

Siirtyminen sähköiseen kirjanpitoon ei välttämättä vaadi erityistä valmistelua tai 

työntekijöiden koulutusta. Tärkeämpää on huomioida taloushallinnon 

asiantuntijoiden asenteet sähköistymistä kohtaan. Heidän psykologinen ja 

emotionaalinen asennoitumisensa sähköistymiseen tulee huomioida. On kuitenkin 

huomattu, että taloushallinnon asiantuntijat ovat yleisesti ottaen halukkaita 
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ottamaan sähköisen kirjanpidon työvälineet käyttöönsä. (Sakar & Ayranc 2014, 62) 

Sekä Gullkvist että Sakar ja Ayranc päätyvät tutkimuksissaan eri tuloksiin asenne-

erojen syihin. Selityksenä tähän voi olla se, että Gullkvistin tutkimus on tehty vuonna 

2002 ja Sakarin ja Ayrancin tutkimus 12 vuotta myöhemmin. Paljon on ehtinyt 

tapahtua ja asenteet muuttua tässä ajassa. 

2.6 Sähköisyyden aiheuttaman muutoksen omaksuminen 

Tutkimuksia siitä, kuinka tilitoimistoissa yleisesti omaksutaan jokin muutos, ei 

käytännössä ole. Ilmiönä sähköinen taloushallinto ei myöskään ole ollut kovinkaan 

kirjoitettu aihe. Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin tarpeellista kertoa miten 

yrityksen toimintatavoissa tapahtuvat muutokset, kuten siirtyminen sähköisiin 

järjestelmiin, yleisesti omaksutaan. 

2.6.1 Teknisen muutoksen omaksuminen 

Tietotekniikka on muuttanut merkittävästi tapaamme elää ja työskennellä (Niehaves 

ja Plattfaut 2014, 708). Internetin omaksuminen osaksi työtä voidaan nähdä 

uudistuksena, innovaationa, yrityksessä. Internet nähdään lisäksi kilpailuedun 

lähteenä. (Mehrtens, Cragg & Mills 2001, 165) 

Yrityksen päätökseen uuden innovaation omaksumisesta vaikuttavat monet tekijät. 

Osa tekijöistä liittyy uudistuksen ominaispiirteisiin, kuten suhteelliseen etuun, jota 

uudistus tuo mukanaan. (Mehrtens et al. 2001, 165) Agarwalin ja Prasadin (1997, 

557) tutkimuksen mukaan uudistuksen erityispiirteet vaikuttavat siihen, kuinka hyvin 

uudistus otetaan vastaan ja hyväksytään. Erityispiirre, joka vaikuttaa tietyn henkilön 

käyttäytymiseen hyväksyä uudistus, voi kuitenkin vaihdella eri henkilöiden välillä. 

Coeurderoyn, Guilmotin ja Vasin (2014, 1096) tutkimuksen mukaan puolestaan 

uuden järjestelmän erityispiirteet vaikuttavat teknologian omaksumisen nopeuteen 

yhdessä organisaatiokulttuurin, ryhmänormien sekä käyttäjien henkilökohtaisten 

ominaisuuksien kanssa. Työntekijöiden luottamus omiin kykyihinsä vaikuttaa eniten 

käyttöönoton nopeuteen. Työntekijät, joilla on korkea luottamus omiin kykyihinsä, 

suorittavat uusia tehtäviä huomattavasti suuremman määrän, kuin matalan 

luottamuksen omaavat työntekijät. 
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Ikä, sukupuoli, tulot ja koulutus ovat kaikkien tutkituimpia taustatietoja, joita 

kirjallisuudessa on muutoksen omaksumisen yhteydessä käsitelty. Internetin käyttö 

on huomattavasti vähäisempää iäkkäiden ihmisten keskuudessa, kuin se on muiden 

ikäryhmien keskuudessa. (Niehaves & Plattfaut 2014, 713, 722) Wasilukin (2014, 3) 

tutkimuksen mukaan yritykset, joissa suurin osa työntekijöistä on iäkkäitä, 

päivittävät käyttämäänsä teknologiaa harvemmin kuin yritykset, joissa työntekijät 

ovat nuorempia. Syynä tähän on yritysten pelko siitä, että koulutukseen käytetyt 

varat eivät maksa itseään takaisin, koska työntekijöiden jäljellä olevat työvuodet 

ovat niin vähäiset. Lisäksi yritykset, joissa iäkkäiden työntekijöiden määrä on 

korkea, suosivat sellaisten nykyaikaisten tekniikoiden käyttöä, joissa on alhaiset 

koulutuskustannukset, jotta sijoitukset iäkkäisiin työntekijöihin olisivat 

mahdollisimman vähäisiä. 

Venkatesh, Morris ja Ackerman (2000, 33) tutkivat miesten ja naisten välisiä eroja 

teknologian käyttöönotossa ja käyttämisessä työpaikalla. Tutkimustulokset 

paljastavat, että suhtautuminen teknologian käyttämiseen vaikuttavat miesten 

päätöksentekoon voimakkaammin kuin naisten. Rizzuton, Schwarzin ja Schwarzin 

(2014, 485) ovat puolestaan tehneet tutkimuksen yritysten taustatekijöiden 

vaikutuksista työntekijöiden suhtautumiseen muutokseen. Heidän 

tutkimustuloksensa paljastavat, että yrityksen taustatekijöillä, kuten työyhteisön 

kulttuurilla ja ilmapiirillä, on vaikutusta uuden tekniikan käyttöönotossa niillä 

työntekijöillä, jotka ovat sitoutuneita uuteen tietotekniikkaan. 

Iacovoun, Benbasatin ja Dexterin (1995, 465, 468, 470) sekä Mehrtens et al. (2001, 

165) mukaan sähköisessä tiedonsiirrossa tapahtuvan muutoksen omaksumiseen 

vaikuttaa kolme keskeistä asiaa: organisaation valmiudet muutokselle, muutoksesta 

havaitut hyödyt sekä ulkoiset paineet muutoksen omaksumiselle. Organisaation 

valmiuksilla muutokselle tarkoitetaan yrityksen taloudellisia resursseja ja 

teknologisia valmiuksia. Muutoksesta havaitut hyödyt voidaan jakaa välittömiin 

etuihin, kuten säästöt toimintakustannuksissa, jotka syntyvät yrityksen sisäisten 

toimintojen tehostuessa, sekä välillisiin etuihin, kuten vaikutukset yrityksen 

liiketoimintaprosesseihin ja -suhteisiin. Ulkoiset paineet muutoksen omaksumiselle 

ovat kilpailijoiden ja yhteistyökumppaneiden aiheuttamia. Yrityksen sisäiset sekä 
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ulkoiset paineet ovat tekijöitä, jotka kannustavat teknisen muutoksen 

omaksumiseen. Esimerkiksi suurin syy, miksi pienet yritykset ottavat käyttöön uusia 

tiedonsiirtovälineitä, on yrityksen ulkopuolelta tulevat paineet. Agarwal ja Prasad 

(1997, 557) vahvistavat tutkimuksensa kautta, että myös ulkoisella paineella on 

vaikutusta uudistuksen hyväksymiseen. 

Mehrtens et al. (2001, 166) mukaan yrityksen johdolla on suuri vaikutus uuden 

teknologian omaksumisessa erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. 

Pienten yritysten teknisten uudistusten omaksuminen on todennäköisempää, jos 

johtajalla on positiivinen asennoituminen teknologisiin uudistuksiin, jos johtaja on 

innovatiivinen ja jos johtajalla on teknistä tietämystä. Legrisin, Inghamin ja 

Colleretten (2003, 203) tutkimuksen mukaan suurin tekijä, joka vaikuttaa 

tyytyväisyyteen tietojärjestelmiä kohtaan, ovat johdon osallistuminen uuden 

tekniikan käyttöönottoon. Johtajien tulee ottaa huomioida, että uuden teknologian 

omaksumiseen vaikuttavat työnjohtajien vaikutusten lisäksi uuden teknologian 

suoritusodotukset sekä luottamus omiin kykyihin, vaikka nämä eivät suoraan liittyisi 

uuden järjestelmän käyttöönottoon (Coeurderoy et al. 2014, 1096).  

Yrityksen tietotekniset ominaisuudet ovat sen merkittävin toimivaltaan vaikuttava 

tekijä. Siksi tekniikan parannuksiin vaikuttavien omaisuuserien 

hyväksymispäätösten ohjaaminen on äärimmäisen tärkeää. Tällaisilla päätöksillä on 

valtava ja välitön vaikutus yrityksen tulokseen erityisesti kahdesta syystä. 

Ensinnäkin, päätökset vaativat usein merkittäviä alkuinvestointeja, ja toiseksi, 

käyttöönottopäätökset määrittelevät laajasti myös toimintakustannuksia. (Chambers 

2004, 226-227) Tietojärjestelmien käyttöönotto on kuitenkin kallista ja sen tuottama 

kustannussästö on suhteellisen alhaista (Legris et al. 2003, 191). Tietotekniikalla on 

silti ollut ja tulee olemaan merkittävä rooli kirjanpitojärjestelmien kehittymisessä, sillä 

ne ajavat laskentatoimen palveluita eteenpäin (Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013, 

322). 

2.6.2 Muutosjohtaminen 

Lähes kaikkiin tietotekniikkaan liittyviin projekteihin liittyy muutosta (Rudic & Sobajic 

2012, 179). Muutokselta välttyminen on lähes mahdotonta. Yritysten on muututtava 
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ajan hengessä sekä tilanteiden ja uusien tekniikoiden mukana, sillä muutos on 

olennainen osa kasvua (Rao 2015, 35). 

Muutosjohtaminen on muutoksen tehokasta johtamista käytössä olevien 

työvälineiden kanssa. Johtamisessa ei tule ottaa vastustusta huomioon. 

Muutosjohtaminen on prosessi, jossa neutralisoidaan muutosvastaisuutta ja 

vakuutetaan ihmiset mukautumaan yrityksen menestyksen ja henkilöstön vuoksi. 

(Rao 2015, 35-36) 

Muutosjohtaminen koostuu Oaklandin ja Tannerin (2007, 1) mukaan kahdesta 

tekijästä: valmius muutokselle ja muutoksen toteuttaminen. Muutosjohtaminen 

voidaan puolestaan Rudicin ja Sobajicin (2012, 179) mukaan jakaa kolmeen 

keskeiseen vaiheeseen, jotka ovat muutoksen suunnittelu, muutoksen käyttöönotto 

sekä tehtyjen muutosten valvonta. 

Oaklandin ja Tannerin (2007, 1) tutkimuksen mukaan onnistuneessa muutoksessa 

keskitytään sekä strategisiin että operatiivisiin seikkoihin. Avaintekijä strategisten 

tavoitteiden ja operatiivisten parannusten välillä on yrityksen ydinprosessit. 

Yrityksen tulee ymmärtää ydinprosessinsa, sen tulee voida mitata niitä ja niitä tulee 

voida kehittää. Jos linkki strategisten tavoitteiden ja operatiivisten parannusten 

välillä on viallinen, muutos on tehoton. 

Käynnissä oleva sähköinen vallankumous ja uudet teknis-ekonomiset toimintatavat 

muuttavat yrityksiä ja yksilöitä, jonka johdosta heidän tulee määritellä uudelleen ja 

päivittää järjestelmänsä, hankkia uutta osaamista ja vahvistaa uusia ajattelutapoja 

(Bojanova 2014, 8). Muutosjohtajan on oltava valmis siihen, että hän johtaa 

muutosta koko projektin ajan. Siihen, miten muutosta johdetaan, vaikuttavat 

muutoksen laajuus ja monimutkaisuus. (Rudic &, Sobajic 2012, 179) 
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3 TUTKIMUKSEN MENETELMÄVALINNAT JA TOTEUTUS 

3.1 Määrällinen tutkimus ja monimuuttujamenetelmät 

Tutkimus on toteteutettu määrällisenä tutkimuksena. Määrällisessä tutkimuksessa 

on yleensä tavoitteena selvittää asioiden välisiä riippuvuuksia toisiinsa. Määrälliselle 

tutkimukselle on ominaista, että tutkimusaineistoa käsitellään tilastollisesti, ja että 

aineisto on numeerisessa muodossa. (Heikkilä 2014; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2005, 131)  

Monimuuttujamenetelmät ovat laajasti käytettyjä tilastollisen tutkimuksen 

menetelmiä. Ne ovat nimensä mukaisesti menetelmiä, jossa analyysissä käsitellään 

useita muuttujia samanaikaisesti. Tyypillisesti monimuuttujamenetelmissä on, että 

kaikilta vastaajilta saadaan kerralla paljon tietoja. Näin ollen vastaajien määrän tulee 

olla suuri. Toinen tyypillinen piirre monimuuttujamenetelmille on se, että käytetty 

aineisto on oletettavasti satunnainen otos populaatiosta, joka on normaalisti 

jakautunut. (Metsämuuronen 2008, 11) Tässä tutkimuksessa käytetään yhtä 

monimuuttujamenetelmää, faktorianalyysia. 

3.2 Perusjoukko ja otanta 

Keskeisenä ajatuksena määrällisessä tutkimuksessa on esittää pienelle ryhmälle 

kysymyksiä, jotka liittyvät tutkittavan ilmiön tutkimusongelmaan. Pienen ryhmän, eli 

otoksen, edellytetään kuvastavan kaikkia ryhmän jäseniä eli perusjoukkoa. 

(Kananen 2008, 10) Tilastollisen tutkimuksen tarkoituksena on otoksen avulla 

saada tuloksia, joiden perusteella on mahdollista kertoa niiden esiintymisestä 

perusjoukossa (Valli 2015, 103). 

Populaatiolla, eli perusjoukolla, tarkoitetaan kohderyhmää, josta ollaan 

kiinnostuneita ja josta halutaan tehdä päätelmiä tutkimuksen avulla (Kananen 2008, 

70; Vehkalahti 2008, 43). Tämän tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat ne 

Suomessa toimivat tilitoimistot, jotka sijaitsevat muualla kuin pääkaupunkiseudulla. 

Aivan kaikkia tilitoimistoja ei pystytty tavoittamaan, joten kaiken kaikkiaan 

tutkimuksen perusjoukon jäseniä on yhteensä 1 519 kappaletta. Mahdollisuus 
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osallistua tutkimukseen osoitettiin tilitoimistojen toimitusjohtajille ja muille korkeassa 

asemassa oleville henkilöille. 

Valitusta perusjoukosta otetaan otos (Hirsjärvi et al. 2005, 131). Otos vastaa pientä 

osaa perusjoukkoa ja otoksella hankitut tulokset on mahdollista yleistää 

vastaamaan perusjoukkoa. Tämän tutkimuksen otoksena toimii tutkimukseen 

vastanneet. Otos yhdessä perusjoukon kanssa muodostavat tutkimuksen otannan. 

(Vehkalahti 2008, 43) Hyvin tehty otanta on onnistuneen kvantitatiivisen 

tutkimuksen perusta. Tässä tutkimuksessa otantamenetelmänä on yksinkertainen 

satunnaisotanta. Siinä perusjoukon kaikki mahdolliset jäsenet ovat samassa 

paikassa ja tästä joukosta valitaan sattumanvaraisesti jäseniä. Jokaisella 

perusjoukon jäsenellä on tätä kautta samanlaiset mahdollisuudet päästä osaksi 

tutkimusta. (Valli 2015, 21, 24) 

3.3 Aineiston keruutapana kyselytutkimus 

Tässä tutkimuksessa otos perusjoukosta on kerätty Webropol-työkalulla tehtävän 

kyselyn avulla. Kyselyyn johtava linkki lähetettiin sähköpostin välityksellä 

perusjoukkoon kuuluviin tilitoimistoihin lokakuun 2017 lopulla. Kyselyyn oli 

mahdollista vastata kahden viikon ajan. Sähköpostiosoitteet on kerätty suurimmaksi 

osaksi Taloushallintoliiton verkkosivujen kautta sekä hyödyntämällä Fonecta-

tiedonhakupalvelua. Kysely tehtiin sekä suomeksi että ruotsiksi, sillä haluttiin 

varmistaa, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn. 

Kyselytutkimus on tehokas menetelmä kerätä aineistoa, koska kyselytutkimus 

voidaan lähettää laajalle joukolle vastaajia ja kysely voi sisältää lukuisia kysymyksiä. 

Huolellisesti tehdystä kyselylomakkeesta saadut vastaukset voidaan lisäksi käsitellä 

ja analysoida nopeasti tietokoneen avulla. Kyselylomakkeelle voidaan odottaa 

melko korkeaa vastausprosenttia, jos kyselyn aihealue on vastaajille tärkeä. Mitä 

suurempi otos perusjoukosta saadaan, sitä tarkemman otos vastaa perusjoukkoa. 

(Hirsjärvi et al. 2005, 169, 184-185) Tavanomaista on, että otoskoko on 

huomattavasti alle 20 prosenttia perusjoukosta (Valli 2015, 22). 



25 

 

   

Tässä tutkimuksessa kyselyyn vastasi yhteensä 396 tilitoimiston edustajaa. Tämä 

on hieman yli 26 prosenttia perusjoukosta. Otoskokoa voidaan näin ollen pitää 

hyvänä. Korkea vastausprosentti viittaa siihen, että aihe on ajankohtainen ja että 

tilitoimistoissa ollaan kiinnostuneita taloushallinnon sähköistymisestä. Vastaajista 

395 oli suomenkielisiä ja yksi oli ruotsinkielinen. Voidaan olettaa, että saatu otos 

vastaa hyvin perusjoukkoa.  

Kyselytutkimus on olennainen keino koota ja kerätä tietoa esimerkiksi ihmisten 

asenteista (Vehkalahti 2008, 11). Tässä tutkimuksessa tutkitaan nimenomaan 

asenteita, joten kyselyn valitseminen tutkimuksen aineistonkeräysmenetelmäksi on 

perusteltua. Kyselyn avulla tavoiteltiin mahdollisimman laajaa joukkoa vastauksia. 

Siksi tutkimukseen otettiin mukaan erilaisia tilitoimistoja: pieniä, suuria, 

auktorisoituja ja ei-auktorisoituja tilitoimistoja sekä eri paikkakunnilla sijaitsevia 

tilitoimistoja. Jotta oltaisiin perillä vastaajien mielipiteistä ja ominaisuuksista, 

kyselyllä olevien kysymysten tulee olla huolella mietittyjä ja riittävän kattavia. 

Kyselylomakkeella olevat kysymykset on luotu vuonna 2015 tehtyjen haastattelujen 

pohjalta. Kysely on hyvin monipuolinen ja mittaa juuri niitä asioita, joita tämän 

tutkimuksen suorittamiseen vaaditaan. Siksi valmiin kyselyn käyttäminen tässä 

tutkimuksessa on perusteltua. Kyselylomake löytyy liitteestä 1. 

3.4 Faktorianalyysi analyysimenetelmä 

Faktorianalyysi on tilastollinen menetelmä, jonka avulla pyritään löytämään 

yhtenäistä vaihtelua tai korrelaatiota suuresta määrästä muuttujia sekä 

muodostamaan niistä tulkittavissa olevia ryhmiä. Faktorianalyysin tarkoituksena on 

tiivistää lukuisten erilaisten muuttujien ryhmä muutamiksi faktoreiksi, eli keskeisiksi 

tekijöiksi. (Metsämuuronen 2008, 25) Saadut faktorit tulkitaan siten, että tutkitaan, 

mitkä alkuperäisistä muuttujista korreloituvat eniten kyseessä olevan faktorin 

kanssa. Faktorit nimetään tulkinnan mukaan. (Heikkilä 2014, 232) Jos 

faktorianalyysistä saatu muuttujan arvo on negatiivinen, muuttajan arvot korreloivat 

kielteisesti faktorin kanssa (KvantiMOTV 2004). 
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Faktorianalyysissä oletuksena on, että mittauksen kohteena olevaa asiaa ei voi 

jokaisessa tapauksessa mitata suoraan. Siksi faktorianalyysissa etsitään ja 

mitataan muuttujien ominaisuuksia. Yksi muuttuja ei riitä, vaan faktorianalyysissä 

tarkastellaan monen muuttujan yhteisvaikutusta. (Valli 2015, 121) Muuttujien 

välisten riippuvuuksien arvioidaan olevan selkeitä. Muuttujilla tarkoitetaan 

kyselylomakkeessa esitettyjä kysymyksiä tai väittämiä. (Vehkalahti 2008, 95; 

KvantiMOTV 2004)  

 

Kuvio 2. Yksinkertaistettu idea faktorianalyysistä (KvantiMOTV 2004) 

Lukuisissa faktorianalyysin tapauksissa yli 200 vastaajaa on riittävä määrä 

tutkimuksen kannalta (Metsämuuronen 2008, 11). Havaintojen ei kuitenkaan oleteta 

olevan toisistaan riippuvaisia. Havainnoilla tarkoitetaan tässä kohtaa vastaajilta 

saatuja vastauksia. (Vehkalahti 2008, 94) 

Aineiston tiivistämiseen on olemassa monia menetelmiä. Costellon ja Osbornen 

(2005, 7) mukaan optimaaliset tulokset saadaan käyttämällä Maximum likelihood -

nimistä menetelmää. Myös Metsämuuronen (2003, 541) suosittelee käytettäväksi 

kyseistä menetelmää, kun havaintoja on 100 tai yli, kuten tässä tutkimuksessa on. 

Siksi tässä tutkimuksessa käytetty faktorianalyysi menetelmä on Maximum 

Likelihood -menetelmä. 

Kun käytettävä menetelmä on valittu, tulee päättää, kuinka monta faktoria 

tutkimukseen valitaan mukaan. Yleensä otetaan mukaan kaikki faktorit, joiden 

ominaisarvo (Eigenvalue) on yli 1,0. Yksi keino päättää, mitkä faktorit otetaan 

huomioon, on tehdä scree-testi. Se on kuva, jossa kuvataan kaikki saadut 

ominaisarvot. Analyysistä poistetaan ne ominaisarvot, jotka ovat kuvaajan mukaan 

tasaisia. (Costello & Osborne 2005, 2, 3) 
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Kun faktoreiden määrä on selvä, tehdään rotaatio. Sen tavoitteena on löytää 

saaduista ratkaisuista se, joka on kaikkein helpoimmin tulkittavissa oleva, sekä 

yksinkertaistaa ja selventää aineiston rakennetta. (Costello & Osborne 2005, 3; 

Heikkilä 2014, 232) Costello ja Osborne (2005, 3, 7) suosittelevat rotaatio-

menetelmäksi Direct Oblimin -nimistä rotaatiota. Se on osa epäsuora (oblique) 

menetelmä. Epäsuorissa menetelmissä faktorit voivat korreloida keskenään. 

Uskomus on, että tässä tutkimuksessa olevien muuttujien välillä on korrelaatioita. 

Siksi käytetään Direct Oblimin -rotaatiota. 

Se, kuinka toimiva faktorimalli on, on mahdollista arvioida faktoreiden 

ominaisarvojen sekä havaittujen muuttujien kommunaliteettien avustuksella. 

Ominaisarvot kertovat, kuinka hyvin faktorit kykenevät selittämään hajontaa 

havaittujen muuttujien välillä. Suuri ominaisarvo viittaa siihen, että se selittää 

muuttujien hajontaa hyvin. (KvantiMOTV 2004) Heikkilän (2014, 232) mukaan 

”kommunaliteetti kertoo, kuinka suuren osan faktorit selittävät muuttujan 

vaihtelusta”. Faktorit pystyvät selittämään muuttujan vaihtelun lähes täysin, kun 

muuttujan kommunaliteetti on lähellä yhtä (KvantiMOTV 2004). Kommunaliteetin 

alarajana pidetään arvoa 0,3. Tämän arvon alapuolelle jäävät arvot kannattaa jättää 

jatkotarkastelun ulkopuolelle. (Valli 2015, 124-125) 

3.5 Tilastollinen merkittävyys 

Tässä tutkimuksessa saatuja vastauksia käsitellään välimatka-asteikkoisina. 

Kyseiselle mitta-asteikolle parhaiten soveltuvia analyysimenetelmiä ovat keskiarvo 

(ka) keskilukuna, keskihajonta (s) hajontalukuna, t-testi sekä Pearsonin 

tulomonumenttikerroin korrelaatiokertoimena testatessa tilastollista merkittävyyttä 

(Valli 2015, 40). Vehkalahden (2008, 95) mukaan keskiarvot, keskihajonnat ja 

korrelaatiot kuvaavat riittävästi aineiston olennaista informaatiota. 

Keskiarvo on muuttujan keskimääräinen arvo. Se on käytetyistä tunnusluvuista 

yleisin. Keskiarvon kumppanina käytetään usein keskihajontaa. Tunnuslukuja 

tuleekin tarkastella tunnuslukuparina. (Vehkalahti 2008, 54) Parametrisen t-testin 

tarkoituksena on puolestaan varmistua siitä, että sattuma ei ole vaikuttanut saatuihin 
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tuloksiin, vaan että testin tuloksia esiintyy myös perusjoukossa. Testillä testataan, 

onko kahdella ryhmällä samat keskiarvot. (Valli 2015, 116) 

Korrelaatiomatriisi on faktorianalyysin lähtökohtana. Se kuvaa korrelaatiota 

muuttujien välillä alkuperäistä havaintomatriisia suppeammassa muodossa. 

Korrelaatiokerroin, tai lyhennettynä korrelaatio, on tärkein muuttujien välistä 

riippuvuutta kuvaava tunnusluku. Korrelaatiokerrointa käytetään mittaamaan 

voimakkuutta muuttujien välillä. Muuttujien väliset riippuvuudet tiivistyvät 

korrelaatiossa yhdeksi luvuksi. Korrelaatio kuvastaa suoraviivaista riippuvuutta 

positiivisena tai negatiivisena lukuna. Suurin arvo, joka korrelaatiolla voidaan saada, 

on 1, ja alhaisin arvo on -1. Kun arvo on 1, sijaitsevat kaikki hajontapisteet samalla 

suoralla, joka on nouseva. Vastaavasti arvon ollessa -1, kaikki pisteet ovat 

laskevalla suoralla. Korrelaatiota ei ole ollenkaan, jos tunnusluku saa arvokseen 

nollan. Mitä voimakkaampi muuttujien välinen korrelaatio on, sitä lähempänä arvo 

on ykköstä. Tällöin korrelaation sanotaan olevan positiivinen. Ja mitä voimakkaampi 

korrelaatio muuttujien välillä on, sitä merkittävämpää se on tilastollisesti. 

Negatiivinen arvo puolestaan kertoo, että muuttujat ovat hyvin erilaisia, eikä 

muuttujien välillä ole riippuvuutta. Pearsonin korrelaatiokerroin on yksi yleisimmin 

käytetyistä korrelaatiokertoimista. Se mittaa lineaarista yhteyttä. (Holopainen & 

Pulkkinen 2015, 233-234; Valli 2015, 89-90; Vehkalahti 2008, 77-79) 

Tilastollisten merkittävyystestien tarkoituksena on kertoa, kuinka suurella 

varmuudella otoksesta saadut tulokset voidaan yleistää koskemaan perusjoukon 

jäseniä. Merkittävyystestauksissa käytetään kolme termiä, jotka ovat tilastollisesti 

erittäin merkittävä (p=0,001), tilastollisesti merkittävä (p=0,01) ja tilastollisesti 

melkein merkittävä (p=0,05). Luvut suluissa kertovat millä todennäköisyydellä 

saadut tulokset eivät ole sitä mitä tutkimustulos näyttää, eli riskin tulosten 

yleistettävyydestä. Prosentuaalisesti tilastollisesti erittäin merkittävä on 0,1 %, 

tilastollisesti merkittävä on 1 % ja tilastollisesti melkein merkittävä on 5 %. (Valli 

2015, 103) 
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3.6 Tutkimuksen hypoteesit 

Hypoteesien käyttö on mahdollista määrällisessä tutkimuksessa. Hypoteesilla 

tarkoitetaan olettamusta tulevasta ratkaisusta. Siinä väitetään jotain ja nämä väitteet 

tulee perustella. Hypoteeseja on kahdenlaisia: suuntaa osoittavia sekä tilastollisia. 

Suuntaa osoittavassa hypoteesissa kahden tai useamman tutkimuksen kohteena 

olevan asian välillä esitetään olevan riippuvuussuhde, joka on joko positiivinen tai 

negatiivinen. Tilastollisessa hypoteesissa esitetään, että tutkimuksen kohteiden 

välillä ei ole selvää riippuvuussuhdetta tai että eroja ei testeissä löydy. (Hirsjärvi et 

al. 2005, 149-150) 

Tässä tutkimuksena hypoteesina on, että suurin osa tilitoimistoista suhtautuu 

myönteisesti taloushallinnon sähköistymiseen. Hypoteesi perustuu aikaisempiin 

tutkimuksiin, kuten Sakarin ja Ayranchin (2014) tekemään tutkimukseen. 

Oletuksena lisäksi on, että taustatekijät vaikuttavat asenteisiin, sekä positiivisessa 

mielessä että jopa varsin negatiivisessa mielessä. Oletus perustuu Gullkvistin 

(2002) sekä Sakrin ja Ayranchin (2014) aikaisempiin tutkimuksiin asenteista. 

Kyseessä on näin ollen suuntaa osoittava hypoteesi. 
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4 SAADUT TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Tilastollisen merkittävyyden testaaminen 

Tilastollista merkittävyyttä lähdetään testaamaan keskiarvon ja keskihajonnan 

avulla. Korkein keskiarvo, joka tutkimuksessa saadaan, on 4,295, ja matalin on 

1,303. Keskiarvojen välillä on paljon vaihtelua, joten muuttujien välillä on tarpeeksi 

hajontaa. Taulukosta 2 voidaan nähdä, että muuttujina on sekä positiivisesti että 

negatiivisesti muotoiltuja väittämiä. Positiivisten väittämien kohdalla keskiarvot ovat 

yleisesti alhaisempia kuin negatiivisten väittämien kohdalla. Taulukosta 2 voidaan 

lisäksi havaita, että muuttujien välillä on pientä hajontaa, vaikkakin keskihajonnat 

ovat melko tasaisesti jakautuneita arvon 1 ympärille. Matalin keskihajonta on 0,512 

ja korkein keskihajonta on 1,242.  

Taulukko 2. Keskiarvot ja keskihajonnat 

 

Taulukossa 2 kaikkien muuttujien keskiarvot ovat erilaisia, vaikkakin keskiarvoissa 

on vain pieniä eroja joidenkin väittämien välillä. Yksikään muuttuja ei ole 

keskiarvoltaan kuitenkaan täysin identtinen toisen muuttujan kanssa. 

Mean Std. Deviation

Haluamme olla taloushallinnon sähköistämisen suhteen edelläkävijöitä. 2,434 1,177

Kun osa rutiinityötehtävistä voidaan automatisoida, voi keskittyä tarjoamaan uusia palveluja asiakkaille. 1,861 0,916

Taloushallinnon sähköistäminen tehostaa työntekoa. 1,927 0,940

Asiakkaillamme ei ole valmiuksia ottaa sähköistä taloushallintoa käyttöön. 2,758 1,117

Taloushallinnon sähköistäminen on toimistollemme uhka. 4,187 0,955

Emme ole kiinnostuneita taloushallinnon sähköistämisestä. 4,255 1,135

Yrityksessämme on riittävästi osaamista sähköiseen taloushallintoon. 2,076 1,043

Yrityksemme tarvitsisi enemmän osaamista sähköisen taloushallinnon käyttöön ottamiseen. 3,033 1,225

Olemme joutuneet sähköistämään taloushallintoa asiakkaiden vaatimuksista johtuen. 3,717 1,141

Asiakkaamme eivät esitä toiveita sähköisen taloushallinnon suhteen. 2,725 1,200

Taloushallinnon sähköistäminen on tärkeää, jotta pysymme mukana kehityksessä. 1,672 0,891

Emme halua sähköistää tilitoimistomme palveluja. 4,295 1,063

Toimistollamme ei ole riittävästi osaamista taloushallinnon sähköistämiseen. 3,889 1,160

Mielestäni taloushallinnon sähköistämisestä puhutaan liikaa. 3,237 1,242

Taloushallinnon sähköistäminen avaa tilitoimistojen liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. 2,023 0,907

Sähköistäminen tehostaa taloushallintoa. 1,871 0,872

Sähköistäminen taloushallinnossa on hyvä asia. 1,788 0,808

Kehitämme tilitoimistossamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja. 2,593 1,040

On tärkeää pitää ohjelmistot ja laitteistot ajan tasalla. 1,303 0,512

On hyvä, jos tilitoimisto pyrkii myymään muitakin palveluja kuin kirjanpitoa ja veroraportointia. 1,745 0,879

Suunnittelemme markkinointitoimenpiteitä tarkasti. 2,955 1,106

Panostamme toimintamme markkinointiin. 3,306 1,116

Asiakkailla on positiivinen asenne sähköistä taloushallintoa kohtaan. 2,922 0,942

Taloushallinnon automatisointi vähentää virheitä. 2,497 1,083

Taloushallinnon sähköistäminen on kustannustehokasta. 2,624 1,128

Descriptive Statistics



31 

 

   

Taulukossa 3 nähdään tarkemmin, miten vastaajat ovat vastanneet 

kyselytutkimukseen, eli vastausten prosentuaaliset jakautumiset kaikkien väittämien 

kohdalla. Mitä pienempi luku on kyseessä, sitä positiivisempi on vastaajien asenne 

taloushallinnon sähköistymistä kohtaan. Käytännössä luku 1 tarkoittaa ”Olen täysin 

samaa mieltä”, luku 2 ”Olen jokseenkin samaa mieltä”, luku 3 ”En ole samaa enkä 

eri mieltä”, luku 4 ”Olen jokseenkin eri mieltä” ja luku 5 ”Olen täysin eri mieltä”. 

Esimerkiksi ensimmäisen väittämän ”Haluamme olla taloushallinnon 

sähköistämisen suhteen edelläkävijöitä” kohdalla 23,7 % vastaajista on täysin 

samaa mieltä väittämän kanssa ja 6,8 % vastaajista on täysin eri mieltä väittämän 

kanssa. 

Taulukossa 3 on nähtävissä t-testillä saadut tulokset. T-testin vertailuarvoksi 

asetettiin 3, sillä se on tämän tutkimuksen keskimmäinen arvo, kun käytössä on 

asteikot yhdestä viiteen. Se on neutraali arvo, josta voidaan päätellä, että vastaajat 

eivät olleet samaa eivätkä eri mieltä väittämän kanssa. T-testi paljastaa, että 

muuttujien välillä on vaihtelua, ja että sattuma ei ole vaikuttanut saatuihin tuloksiin. 

Kyseisen otoksen voidaan katsoa yleistävän kaikkia perusjoukon jäseniä. Kaikista 

muista väittämistä saadut vastaukset ovat tilastollisesti erittäin merkittäviä, paitsi 

väittämät ”Yrityksemme tarvitsisi enemmän osaamista sähköisen taloushallinnon 

käyttöön ottamiseen”, ”Suunnittelemme markkinointitoimenpiteitä tarkasti” ja 

”Asiakkailla on positiivinen asenne sähköistä taloushallintoa kohtaan”. Väittämät on 

merkitty taulukkoon harmaalla. Kyseiset väittämät ovat tilastollisesti melkein 

merkittäviä.  
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Taulukko 3. Vastausten prosentuaalinen jakautuminen 

 

4.2 Tutkimuksen toteutus 

Ennen siirtymistä varsinaisen faktorianalyysin suorittamiseen on hyvä tutkia, 

soveltuuko käytettävä korrelaatiomatriisi faktorianalyysiin. Kaiserin testin (Kaiser-

Meyer-Olkin) eli KMO-testin antaessa arvoksi 0,6 tai suuremman, on 

korrelaatiomatriisi sovelias faktorianalyysiin. Bartlettin sväärisyystestin tulee 

puolestaan olla arvoltaan p<0,0001, jotta se soveltuu faktorianalyysiin. 

Väittämät 1 2 3 4 5 Keskiarvo t-testi Sig. (2-tailed)

Haluamme olla taloushallinnon sähköistämisen 

suhteen edelläkävijöitä. 23,7 35,4 21,5 12,6 6,8 2,43 -9,56 0,000

Kun osa rutiinityötehtävistä voidaan automatisoida, 

voi keskittyä tarjoamaan uusia palveluja asiakkaille. 39,4 43,9 9,3 5,8 1,5 1,86 -24,74 0,000

Taloushallinnon sähköistäminen tehostaa työntekoa. 36,6 43,9 11,1 6,8 1,5 1,93 -22,73 0,000

Asiakkaillamme ei ole valmiuksia ottaa sähköistä 

taloushallintoa käyttöön. 9,3 42,7 17,4 24,0 6,6 2,76 -4,32 0,000

Taloushallinnon sähköistäminen on toimistollemme 

uhka. 1,5 4,5 15,2 31,3 47,5 4,19 24,73 0,000

Emme ole kiinnostuneita taloushallinnon 

sähköistämisestä. 3,8 7,6 9,3 17,9 61,4 4,26 22,00 0,000

Yrityksessämme on riittävästi osaamista sähköiseen 

taloushallintoon. 33,3 41,2 12,1 11,4 2,0 2,08 -17,63 0,000

Yrityksemme tarvitsisi enemmän osaamista 

sähköisen taloushallinnon käyttöön ottamiseen. 9,3 31,3 19,9 25,5 13,9 3,03 0,53 0,594

Olemme joutuneet sähköistämään taloushallintoa 

asiakkaiden vaatimuksista johtuen. 2,5 16,4 18,7 31,6 30,8 3,72 12,51 0,000

Asiakkaamme eivät esitä toiveita sähköisen 

taloushallinnon suhteen. 15,9 35,1 16,2 26,3 6,6 2,72 -4,56 0,000

Taloushallinnon sähköistäminen on tärkeää, jotta 

pysymme mukana kehityksessä. 52,3 35,4 7,3 3,0 2,0 1,67 -29,68 0,000

Emme halua sähköistää tilitoimistomme palveluja. 2,8 6,6 9,6 20,5 60,6 4,30 24,25 0,000

Toimistollamme ei ole riittävästi osaamista 

taloushallinnon sähköistämiseen. 3,8 12,4 13,4 32,1 38,4 3,89 15,25 0,000

Mielestäni taloushallinnon sähköistämisestä 

puhutaan liikaa. 9,3 20,5 26,8 24,0 19,4 3,24 3,80 0,000

Taloushallinnon sähköistäminen avaa tilitoimistojen 

liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. 30,8 44,4 17,2 6,8 0,8 2,02 -21,45 0,000

Sähköistäminen tehostaa taloushallintoa. 37,9 43,7 12,6 5,1 0,8 1,87 -25,76 0,000

Sähköistäminen taloushallinnossa on hyvä asia. 41,2 42,7 12,9 2,8 0,5 1,79 -29,84 0,000

Kehitämme tilitoimistossamme jatkuvasti uusia 

tuotteita ja palveluja. 14,4 35,9 29,3 16,9 3,5 2,59 -7,78 0,000

On tärkeää pitää ohjelmistot ja laitteistot ajan 

tasalla. 71,7 26,8 1,0 0,5 0,0 1,30 -65,93 0,000

On hyvä, jos tilitoimisto pyrkii myymään muitakin 

palveluja kuin kirjanpitoa ja veroraportointia. 48,0 35,9 10,1 5,8 0,3 1,74 -28,41 0,000

Suunnittelemme markkinointitoimenpiteitä tarkasti. 9,6 25,0 35,4 20,5 9,6 2,95 -0,82 0,414

Panostamme toimintamme markkinointiin. 7,1 16,4 29,3 33,3 13,9 3,31 5,45 0,000

Asiakkailla on positiivinen asenne sähköistä 

taloushallintoa kohtaan. 3,5 34,3 32,1 26,5 3,5 2,92 -1,65 0,099

Taloushallinnon automatisointi vähentää virheitä. 15,9 43,2 21,5 14,1 5,3 2,50 -9,24 0,000

Taloushallinnon sähköistäminen on 

kustannustehokasta. 16,7 34,1 24,7 19,2 5,3 2,62 -6,64 0,000

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen
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(Metsämuuronen 2003, 538, 543) Molemmat testit todistavat, että tässä 

tutkimuksessa käytettävä korrelaatiomatriisi soveltuu faktorianalyysiin, kuten 

voidaan huomata Taulukosta 4. Pearsonin korrelaatiomatriisista kerrotaan 

tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 

Taulukko 4. KMO- ja Bartlettin sväärisyystestit 

 

Faktorimallin toimivuutta arvioidaan muuttujien kommunaliteettien ja ominaisarvojen 

mukaan. Taulukossa 5 on nähtävissä faktorianalyysilla saadut muuttujien 

kommunaliteetit. Kahden muuttujan kommunaliteetit ovat arvoltaan alle 0,3. 

Kyseiset muuttujat on merkitty taulukkoon harmaalla. Alhaisista arvoista johtuen 

kyseiset muuttujat poistetaan, sillä alhaisia arvoja ei haluta ottaa mukaan 

jatkoanalyysiin. Faktorimalli tehdään uudelleen ilman kyseisiä muuttujia.  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,9303

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5143,8

df 253

Sig. 0

KMO and Bartlett's Test
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Taulukko 5. Muuttujien alkuperäiset kommunaliteetit 

 

Taulukossa 6 on havaittavissa jäljelle jääneet 23 muuttujaa, joista faktorianalyysi 

tehdään. Taulukon 6 kommunaliteetit eroavat Taulukon 5 kommunaliteeteista, 

koska kolmen muuttujan poistaminen muutti jäljelle jäävien muuttujien 

kommunlaitetteja jonkin verran. Kyseisten muuttujien kommunaliteetit ovat riittävän 

korkeita, ja ne mittaavat näin ollen faktoreita kohtuullisen luotettavasti. Kuten 

voidaan huomata, yhdenkään muuttujan kommunaliteetti ei ole enää alle 0,3. Osa 

kommunaliteeteista on alle 0,5 tasoa, mutta suurin osa muuttujien 

kommunaliteeteista ylittää tämän rajan. Saatuja lopullisia kommunaliteetteja 

voidaan siis pitää tutkimuksen kannalta hyvinä. 

Haluamme olla taloushallinnon sähköistämisen suhteen edelläkävijöitä. 0,626

Kun osa rutiinityötehtävistä voidaan automatisoida, voi keskittyä tarjoamaan uusia palveluja asiakkaille. 0,515

Taloushallinnon sähköistäminen tehostaa työntekoa. 0,726

Asiakkaillamme ei ole valmiuksia ottaa sähköistä taloushallintoa käyttöön. 0,543

Taloushallinnon sähköistäminen on toimistollemme uhka. 0,453

Emme ole kiinnostuneita taloushallinnon sähköistämisestä. 0,665

Yrityksessämme on riittävästi osaamista sähköiseen taloushallintoon. 0,630

Yrityksemme tarvitsisi enemmän osaamista sähköisen taloushallinnon käyttöön ottamiseen. 0,553

Olemme joutuneet sähköistämään taloushallintoa asiakkaiden vaatimuksista johtuen. 0,050

Asiakkaamme eivät esitä toiveita sähköisen taloushallinnon suhteen. 0,433

Taloushallinnon sähköistäminen on tärkeää, jotta pysymme mukana kehityksessä. 0,580

Emme halua sähköistää tilitoimistomme palveluja. 0,835

Toimistollamme ei ole riittävästi osaamista taloushallinnon sähköistämiseen. 0,680

Mielestäni taloushallinnon sähköistämisestä puhutaan liikaa. 0,486

Taloushallinnon sähköistäminen avaa tilitoimistojen liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. 0,521

Sähköistäminen tehostaa taloushallintoa. 0,824

Sähköistäminen taloushallinnossa on hyvä asia. 0,688

Kehitämme tilitoimistossamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja. 0,397

On tärkeää pitää ohjelmistot ja laitteistot ajan tasalla. 0,224

On hyvä, jos tilitoimisto pyrkii myymään muitakin palveluja kuin kirjanpitoa ja veroraportointia. 0,338

Suunnittelemme markkinointitoimenpiteitä tarkasti. 0,588

Panostamme toimintamme markkinointiin. 0,687

Asiakkailla on positiivinen asenne sähköistä taloushallintoa kohtaan. 0,573

Taloushallinnon automatisointi vähentää virheitä. 0,400

Taloushallinnon sähköistäminen on kustannustehokasta. 0,510

Communalities
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Taulukko 6. Jäljelle jäävien muuttujien kommunaliteetit 

 

Taulukossa 7 on nähtävillä faktoreiden ominaisarvot sen jälkeen, kun kaksi edellä 

mainittua muuttujaa poistettiin. Kyseisen taulukon mukaan faktoreita saadaan 

yhteensä 23, eli saman verran kuin muuttujia otettiin mukaan varsinaiseen 

faktorianalyysiin. Loppujen lopuksi varsinaisia faktoreita muodostui yhteensä viisi, 

sillä vain viiden faktorin ominaisarvot olivat yli yhden. Kyseisillä viidellä faktorilla 

pystytään selittämään yhteensä 66,43 prosenttia muuttujien vaihtelusta. Faktori 1 

selittää muuttujien vaihtelusta selvästi eniten: 41,83 %, verrattuna muihin 

faktoreihin. Myös kuvion 1 Scree-testi osoittaa, että faktoreista tulisi säilyttää 

yhteensä vain viisi, ja muut pitäisi jättää analyysin ulkopuolelle. Scree-testissä 

faktorit ovat nähtävissä graafisessa muodossa. 

Haluamme olla taloushallinnon sähköistämisen suhteen edelläkävijöitä. 0,628

Kun osa rutiinityötehtävistä voidaan automatisoida, voi keskittyä tarjoamaan uusia palveluja asiakkaille. 0,514

Taloushallinnon sähköistäminen tehostaa työntekoa. 0,724

Asiakkaillamme ei ole valmiuksia ottaa sähköistä taloushallintoa käyttöön. 0,506

Taloushallinnon sähköistäminen on toimistollemme uhka. 0,454

Emme ole kiinnostuneita taloushallinnon sähköistämisestä. 0,659

Yrityksessämme on riittävästi osaamista sähköiseen taloushallintoon. 0,675

Yrityksemme tarvitsisi enemmän osaamista sähköisen taloushallinnon käyttöön ottamiseen. 0,546

Asiakkaamme eivät esitä toiveita sähköisen taloushallinnon suhteen. 0,426

Taloushallinnon sähköistäminen on tärkeää, jotta pysymme mukana kehityksessä. 0,571

Emme halua sähköistää tilitoimistomme palveluja. 0,862

Toimistollamme ei ole riittävästi osaamista taloushallinnon sähköistämiseen. 0,663

Mielestäni taloushallinnon sähköistämisestä puhutaan liikaa. 0,487

Taloushallinnon sähköistäminen avaa tilitoimistojen liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. 0,520

Sähköistäminen tehostaa taloushallintoa. 0,828

Sähköistäminen taloushallinnossa on hyvä asia. 0,686

Kehitämme tilitoimistossamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja. 0,395

On hyvä, jos tilitoimisto pyrkii myymään muitakin palveluja kuin kirjanpitoa ja veroraportointia. 0,326

Suunnittelemme markkinointitoimenpiteitä tarkasti. 0,580

Panostamme toimintamme markkinointiin. 0,708

Asiakkailla on positiivinen asenne sähköistä taloushallintoa kohtaan. 0,582

Taloushallinnon automatisointi vähentää virheitä. 0,398

Taloushallinnon sähköistäminen on kustannustehokasta. 0,508

Communalities
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Taulukko 7. Ominaisarvotaulukko 

 

 

Kuvio 3. Scree-testin ominaisarvot 

Rotation

Factor Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total

1 9,622 41,83 41,83 9,142 39,749 39,749 7,920

2 1,911 8,31 50,14 1,520 6,609 46,358 3,512

3 1,451 6,31 56,45 0,932 4,051 50,409 5,387

4 1,222 5,31 61,76 1,015 4,413 54,822 4,367

5 1,074 4,67 66,43 0,638 2,773 57,595 4,421

6 0,811 3,53 69,96

7 0,680 2,96 72,92

8 0,667 2,90 75,82

9 0,649 2,82 78,64

10 0,548 2,38 81,02

11 0,509 2,22 83,23

12 0,467 2,03 85,27

13 0,442 1,92 87,19

14 0,392 1,71 88,89

15 0,386 1,68 90,57

16 0,366 1,59 92,16

17 0,331 1,44 93,60

18 0,324 1,41 95,01

19 0,281 1,22 96,23

20 0,255 1,11 97,34

21 0,247 1,08 98,41

22 0,204 0,89 99,30

23 0,160 0,70 100,00

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
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Tässä tutkimuksessa faktoreita on siis yhteensä viisi. Taulukossa 8 on nähtävillä 

rotatoitu faktorimatriisi, josta on poistettu muuttujat, joiden kommunaliteetti on alle 

0,300, sillä kyseisten alhaisten latausten ei ajatella olevan riittävän merkittäviä 

faktoreille. Taulukosta 8 nähdään mille faktorille mikäkin muuttuja kuuluu, eli mitkä 

muuttujat muodostavat ryhmän keskenään. Muuttujien välillä on havaittavissa 

selkeitä yhtäläisyyksiä, sillä samantyyliset väittämät ovat sijoittuneet samoihin 

faktoreihin. Ryhmittäytymisen avulla faktorit on helppo nimetä.  

Taulukko 8. Rotatoitu faktorimatriisi 

 

Havaitaan, että sellaiset muuttujat korreloivat faktorin 1 kanssa, joissa on väittämiä 

sähköistämisen vaikutuksista tilitoimiston tehokkuuteen, virheiden vähentymiseen, 

sähköisen taloushallinnon luomista mahdollisuuksista ja niin edelleen. Faktorissa 1 

yhdistyvät selkeästi positiivinen asenne ja myönteinen suhtautuminen tilitoimistojen 

sähköistymiseen. Faktorin 1 kanssa korreloi selkeästi eniten muuttujia verrattuna 

muihin faktoreihin, jotka korreloivat vain muutamien muuttujien kanssa. 

1 2 3 4 5

Sähköistäminen tehostaa taloushallintoa. 0,940 0,828

Taloushallinnon sähköistäminen tehostaa työntekoa. 0,872 0,724

Taloushallinnon sähköistäminen on kustannustehokasta. 0,667 0,508

Sähköistäminen taloushallinnossa on hyvä asia. 0,664 0,686

Taloushallinnon automatisointi vähentää virheitä. 0,644 0,398

Taloushallinnon sähköistäminen avaa tilitoimistojen liiketoiminnalle uusia 

mahdollisuuksia. 0,616 0,520

Mielestäni taloushallinnon sähköistämisestä puhutaan liikaa. -0,580 0,487

Kun osa rutiinityötehtävistä voidaan automatisoida, voi keskittyä tarjoamaan uusia 

palveluja asiakkaille. 0,561 0,514

Haluamme olla taloushallinnon sähköistämisen suhteen edelläkävijöitä. 0,326 0,628

On hyvä, jos tilitoimisto pyrkii myymään muitakin palveluja kuin kirjanpitoa ja 

veroraportointia. 0,326

Yrityksessämme on riittävästi osaamista sähköiseen taloushallintoon. -0,760 0,675

Toimistollamme ei ole riittävästi osaamista taloushallinnon sähköistämiseen. 0,759 0,663

Yrityksemme tarvitsisi enemmän osaamista sähköisen taloushallinnon käyttöön 

ottamiseen. 0,738 0,546

Emme halua sähköistää tilitoimistomme palveluja. 0,835 0,862

Emme ole kiinnostuneita taloushallinnon sähköistämisestä. 0,724 0,659

Taloushallinnon sähköistäminen on tärkeää, jotta pysymme mukana kehityksessä. 0,348 -0,500 0,571

Taloushallinnon sähköistäminen on toimistollemme uhka. -0,313 0,314 0,454

Panostamme toimintamme markkinointiin. 0,856 0,708

Suunnittelemme markkinointitoimenpiteitä tarkasti. 0,770 0,580

Kehitämme tilitoimistossamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja. 0,391 0,395

Asiakkailla on positiivinen asenne sähköistä taloushallintoa kohtaan. -0,583 0,582

Asiakkaillamme ei ole valmiuksia ottaa sähköistä taloushallintoa käyttöön. 0,583 0,506

Asiakkaamme eivät esitä toiveita sähköisen taloushallinnon suhteen. 0,562 0,426

Factor Commun

alities
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Muuttujien korrelaatiot faktorin 1 kanssa ovat suurimmaksi osaksi voimakkaita. 

Mukaan mahtuu myös muuttujia, joilla on ainoastaan lievää korrelaatiota faktorin 

kanssa. Kyseisillä kahdella muuttujalla on faktorin 1 lisäksi korrelaatiota myös 

faktorin 3 kanssa. Faktori 3 liittyy selkeästi sähköisen taloushallinnon 

vastustukseen. Voidaan siis päätellä, että tutkimukseen osallistuneet tilitoimistot 

ovat jakautuneet niihin, joilla on positiivinen asenne taloushallinnon 

sähköistymiseen, ja niihin, joilla asenne on negatiivinen.  

Faktoriin 3 kuuluvat tilitoimistot eivät ole kiinnostuneita toimintansa 

sähköistämisestä, ja sähköistä taloushallintoa voidaan osittain pitää jopa uhkana. 

He kokevat, että sähköinen taloushallinto ei ole tarpeellista, jotta tilitoimisto pysyisi 

mukana kehityksessä. Ainakin osa vastaajista on sitä mieltä, että tilitoimistolla on 

hyvät mahdollisuudet pysyä mukana kehityksessä vaikka tilitoimistolla ei olisi 

käytössään sähköistä taloushallinota. Faktorin 3 korrelaatiot muuttujien kanssa ovat 

osittain hyvin voimakkaita. Korrelaatiot viittaavat selkeästi sähköisen 

taloushallinnon vastustamiseen. 

Faktori 2 liittyy puolestaan tilitoimistojen osaamiseen sähköisen taloushallinnon 

osalta. Tilitoimistot selvästi kokevat, ettei heillä ole riittävästi osaamista sähköisen 

taloushallinnon suhteen. On selvää, että tilitoimistoilla on tarve kehittää 

osaamistaan. Tarve osaamisen lisäämiseen liittyy sekä sähköisen taloushallinnon 

käyttöönottoon että sähköisen taloushallinnon käyttämiseen yrityksen työvälineenä. 

Faktorissa 4 on muuttujia, jotka käsittelevät markkinointia ja tilitoimistopalvelujen 

kehittämistä. Faktorin korrelaatio muuttujan ”Kehitämme tilitoimistossamme 

jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluita” kanssa on melko lievää. Tämä viittaa siihen, 

että tilitoimistojen palveluissa ei tapahdu muutoksia kovinkaan usein ja muutos on 

hidasta. Korrelaatio on voimakasta markkinointiin liittyvien muuttujien osalta. 

Faktoriin 4 kuuluu tilitoimistoja, jotka ovat sinänsä halukkaita kehittämään 

palveluitaan ja ottamaan sähköistä taloushallintoa käyttöönsä, mutta jotka eivät sitä 

ole vielä syystä tai toisesta tehneet, tai muutos sähköisen taloushallinnon suuntaan 

on ollut hidasta.  
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Faktori 5 sisältää tilitoimiston asiakkaiden asenteet ja valmiudet sähköiseen 

taloushallintoon. Asiakkailla on vaikutuksensa siihen, onko tilitoimistossa sähköistä 

taloushallintoa käytössään vai ei. On oletettavaa, että osa asiakkaista haluaa 

tilitoimiston tarjoavan sähköisen taloushallinnon palveluita, ja osa puolestaan ei 

missään nimessä halua tilitoimiston siirtyvän pois perinteisestä kirjanpidosta. 

Voidaan olettaa, että asiakkaat, jotka ovat sähköisen taloushallinnon kannattajia, 

ovat toiminnaltaan suurempia kuin asiakkaat, jotka vastustavat sähköistä 

taloushallintoa. Tämä johtuu siitä, että suuremmilla asiakasyrityksillä on itsellään 

käytössä sähköisiä järjestelmiä, toisin kuin pienillä asiakasyrityksillä. Tilitoimistojen 

on tärkeää ottaa asiakkaiden toiveet ja tarpeet huomioon, sillä ilman asiakkaita 

tilitoimistoilla ei ole toimintaa. Asiakaspalvelu on erittäin tärkeää tilitoimistoille sen 

toiminnan jatkuvuuden kannalta.  

Näiden tulkintojen perusteella viisi faktoria nimetään seuraavasti: 

• Faktori 1: Halukkuus sähköistää taloushallintoa  

• Faktori 2: Tarve lisätä ja kehittää osaamista sähköisessä taloushallinnossa 

• Faktori 3: Haluttomuus sähköistyä 

• Faktori 4: Tilitoimiston tarjoamien palveluiden kehittäminen 

• Faktori 5: Asiakkaiden vaikutus sähköistämiseen 

Neljä ensimmäistä faktoria ovat sellaisia, jotka liittyvät itse tilitoimistoon. Viides 

faktori on puolestaan sellainen, johon asiakkaat vaikuttavat. Faktori kertoo yrityksen 

ulkopuolelta tulevan tarpeen tilitoimistojen sähköisille taloushallinnon palveluille. 

Näistä viidestä faktorista voidaan päätellä, että syyt, miksi jotkut tilitoimistot haluavat 

sähköistää toimintaansa ja toisen eivät, vaihtelevat tilitoimistoittain. Paineet 

sähköistyä voivat tulla joko yrityksen sisältä tai ulkopuolelta. On olemassa 

tilitoimistoja, jotka panostavat jo sähköiseen taloushallintoon sekä tilitoimistoja, joilla 

ei ole tulevaisuudessa aikomuksena siirtyä käyttämään sähköistä taloushallintoa. 

Tämän lisäksi on tilitoimistoja, jotka sijoittuvat näiden kahden ääripään väliin.  

Faktoreista voidaan päätellä, että on olemassa tilitoimistoja, jotka haluavat kehittää 

osaamistaan, ja tulevaisuudessa keskittyä yhä vahvemmin sähköiseen 

taloushallintoon, mutta jotka vielä tällä hetkellä kokevat tarvetta osaamisen 
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lisäämiseen sähköisen taloushallinnon suhteen. Toiset tilitoimistot haluavat 

puolestaan kehittää olemassa olevia palveluitaan. Heilläkin on selkeästi halu 

keskittyä sähköiseen taloushallintoon tulevaisuudessa, mutta eivät vielä ole sitä 

tehneet, tai ainakaan he eivät ole vielä kokonaan siirtyneet sähköisen 

taloushallinnon pariin. Lisäksi on olemassa tilitoimistoja, joiden päätökseen 

sähköistää tai olla sähköistämättä toimintaansa vaikuttaa se, haluavatko asiakkaat 

sitä vai eivät. Tilitoimiston ei ole perusteltua siirtyä sähköisen taloushallinnon pariin, 

jos asiakkaat eivät halua tilitoimiston sähköistyvän. Syynä asiakkaiden 

vastustamiseen saattaa johtua siitä, että heillä ei ole omassa toiminnassaan 

sähköistyyttä esimerkiksi taloudellisten seikkojen vuoksi. Jos taas asiakkaan 

vaativat tilitoimistolta sähköistä taloushallintoa, tilitoimiston saattaa olla perusteltua 

siirtyä käyttämään sähköistä taloushallintoa, sillä muuten pelkona on asiakkaiden 

menetys. Faktorit kuvaavat siis niin sanottua kypsyysastetta, jossa tilitoimistot ovat 

tällä hetkellä. 

Muuttujien lataukset faktoreille ovat sekä positiivisia että negatiivisia. Positiivinen 

korrelaatio tarkoittaa, että vastaajat ovat samaa mieltä väittämän kanssa. Mitä 

suurempi korrelaatio on, sitä voimakkaammin vastaajat ovat samaa mieltä 

väittämän kanssa. Esimerkiksi ensimmäinen väittämä ”Sähköistäminen tehostaa 

taloushallintoa” korreloi erittäin voimakkaasti faktorin 1 kanssa. Lisäksi muuttujan 

kommunaliteetti on korkea. Muuttujien vaihtelusta pystytään selittämään jopa 82,8 

% kyseisen faktorin avulla. 

Negatiiviset korrelaatiot ovat osa sitä faktoria, jonne ne ovat sijoittuneet, mutta ne 

korreloivat negatiivisesti muiden faktorille sijoittuneiden muuttujien kanssa. 

Esimerkiksi väittämän ”Mielestäni taloushallinnon sähköistämisestä puhutaan liikaa” 

korrelaatio on negatiivinen: -0,580. Tämä tarkoittaa, että vastaajat ovat eri mieltä 

väitteen kanssa. Toisin sanottuna, heidän mielestään taloushallinnon 

sähköistämisestä ei puhuta liikaa, sillä aihe on heille tärkeä. 

Väittämä ”On hyvä, jos tilitoimisto pyrkii myymään muitakin palveluja kuin kirjanpitoa 

ja veroraportointia” ei kuulu millekään faktorille. Sillä on myös alhaisin 

kommunaliteetti väittämien joukossa. Väittämä on saattanut olla vastaajien mielestä 

hieman epäselvä, minkä johdosta vastauksia on annettu satunnaisesti, eikä 
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väittämä näin ollen kuulu millekään faktorille. Vastaajat ovat saattaneet käsittää 

väittämässä olevat ”muut palvelut” palveluiksi, jotka eivät liity kirjanpitoon tai 

veroraportointiin, tai liittyvät niihin vain etäisesti. Tutkimuksen kannalta yhden 

väittämän poisjääminen ei kuitenkaan ole merkittävää. 

Väittämät ”Taloushallinnon sähköistäminen on tärkeää, jotta pysymme mukana 

kehityksessä” ja ”Taloushallinnon sähköistäminen on toimistollemme uhka” 

sijoittuvat kahdelle faktorille, kuten taulukosta 8 voi nähdä. Lataukset faktoreille ovat 

hieman arveluttavia, sillä ne eivät kummassakaan tapauksessa ole kovinkaan 

suuria. Lataukset voidaan kuitenkin tulkita niin, että osa tilitoimistoista on erittäin 

halukas kehittämään sähköisiä palveluita, ja osa tilitoimistoista ei ole ollenkaan 

halukas, sillä lataukset ovat faktoreilla 1 ja 3. 

4.3 Tutkimukseen osallistuneiden tilitoimistojen taustatekijät 

Tutkimuksessa on mukana sekä auktorisoituja että ei-auktorisoituja tilitoimistoja. 

Kyselyyn vastaajista 45,5 % (180 kpl) oli auktorisoidusta tilitoimistoista. Loput 54,5 

% (216 kpl) olivat ei-auktorisoiduista tilitoimistoista. Vastausten jakautuminen on 

näin ollen hyvin tasaista auktorisoitujen ja ei-auktorisoitujen tilitoimistojen välillä. 

Tosin, auktorisoituja tilitoimistoja on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin ei-

auktorisoituja tilitoimistoja. Olisi siis voinut olettaa, että vielä suurempi osuus 

vastaajista olisi ollut ei-auktorisoiduista tilitoimistoista. Toisaalta tästä voidaan 

päätellä, että auktorisoidut saattavat olla ei-auktorisoituja tilitoimistoja 

kiinnostuneempia taloushallinnon sähköistymisestä, jonka johdosta he halusivat 

ottaa osaa tähän tutkimukseen.  

Kuviosta 4 voidaan huomata, että 38,6 % tutkimukseen osallistuneista tilitoimistoista 

oli pieniä, yhden ja kahden hengen, tilitoimistoja. Vähiten tutkimukseen osallistui yli 

20 henkeä työllistäviä tilitoimistoja, 5,3 %. Pienistä tilitoimistoista on selkeästi saatu 

eniten vastauksia, ja niitä on muutenkin eniten Suomessa.  
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Kuvio 4. Tilitoimistojen työntekijämäärät 

Kuviossa 5 havaitaan, että eniten, 33,6 %, tutkimukseen osallistui tilitoimistoja, 

joiden liikevaihto on 100 001-300 000 euroa. Vähiten, 9,3 %, osallistui tilitoimistoja, 

joiden liikevaihto on yli 1 000 000 euroa. Tässäkin huomataan pienten tilitoimistojen 

osallistuneen tutkimukseen suuria tilitoimistoja enemmän. 

 

Kuvio 5. Tilitoimistojen liikevaihtojen jakautuminen 

Kuviossa 6 näkyvän jakauman mukaan yli 20 vuotta, mutta alle 30 vuotta, toimineita 

tilitoimistoja on eniten: 27,5 % vastanneista. Kuitenkin, jos 1-5 vuotta toimineet ja 6-

10 vuotta toimineet tilitoimistot oltaisiin huomioita yhdessä, niitä olisi yhteensä yli 30 



43 

 

   

% tutkimukseen osallistuneista tilitoimistoista. Vähiten kyselyyn osallistui yli 50 

vuotta toiminnassa olleita tilitoimistoja, 0,8 % eli yhteensä kolme tilitoimistoa. 

 

Kuvio 6. Tilitoimistojen toimintavuodet 

Kuviosta 7 voidaan huomata, että eniten vastauksia saatiin Pirkanmaalla ja 

Varsinais-Suomessa sijaitsevista tilitoimistoista. Vähiten saatiin Ahvenanmaalta, eli 

vain yhden vastauksen verran. Tämä ei ole ihme, sillä Ahvenanmaalla on vähiten 

tilitoimistoja Suomessa. Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla on 

puolestaan tilastollisesti eniten tilitoimistoja Suomessa. Kuten kuviosta 7 voidaan 

huomata, pieni osa vastaajista on kertonut päätoimipaikakseen Uudenmaan, vaikka 

emme ole ottaneet sitä osaksi tutkimusta. Syynä siihen, että osa vastaajista on 

sijoittanut tilitoimistonsa pääpaikan Uudellemaalle, on oletettavasti vastaajien 

tulkinnassa ja kysymyksen asettelussa tapahtunut väärinkäsitys. Vastaajat ovat 

varmasti käsittäneet kysymyksen niin, että missä tilitoimiston pääkonttori sijaitsee, 

eikä missä vastaajien oma toimisto sijaitsee. Tällä ei silti ole suurta vaikutusta 

tutkimuksen onnistumiseen. 
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Kuvio 7. Tilitoimistojen päätoimipaikkojen sijainnit 

Kuviosta 8 havaitaan, että taloushallinnon sähköisistä järjestelmistä eniten 

käytetään sähköisiä tiliotteita, myyntireskontraa sekä ostoreskontraa. Oletuksena 

on, että jos vastaaja ei ole valinnut käyttävänsä sähköisiä tiliotteita, niin hänen 

tilitoimistossaan ei ole käytössä mitään sähköistä taloushallinnon järjestelmää. Näin 

ollen voidaan olettaa, että 396 vastaajasta 90:llä ei ole mitään sähköistä 

taloushallinnon järjestelmää käytössään, sillä sähköiset tiliotteet ovat selkeästi 

eniten käytetty sähköinen taloushallinnon järjestelmä. Oletusta tukee lisäksi se, että 

osa vastaajista, jotka ovat valinneet vastausvaihtoehdon ”Jokin muu, mikä?” ovat 

ilmoittaneet, ettei heillä ole käytössään mitään sähköisen taloushallinnon 

järjestelmää. 
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Kuvio 8. Käytössä olevat sähköisen taloushallinnon järjestelmät 

Kuviosta 7 huomataan, että eniten saatiin vastauksia 51-60 -vuotiailta (45,1 %) ja 

vähiten alle 30-vuotiailta (0,8 %). Yksi vastaaja oli ilmoittanut iäkseen 100-vuotta. 

Voidaan kuitenkin olettaa, että se ei ole vastaajan todellinen ikä, ja että vastaaja ei 

halunnut kertoa todellista ikäänsä. Yhdellä vastauksella silti ei ole olennaista 

merkitystä tutkimuksen onnistumisen kannalta.  
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Kuvio 9. Vastaajien iät 

4.4 Faktoreiden ja taustatekijöiden väliset korrelaatiot 

Taulukkoon 9 on tiivistetty taustatekijöiden ja saatujen viiden faktorin pienimmät 

arvot, suurimmat arvot, keskiarvot sekä keskihajonnat. Esimerkiksi numeron 1 

kohdalla kysymyksenä oli, onko tilitoimisto auktorisoitu vai ei. Vastausvaihtoehtoina 

olivat ”kyllä” ja ”ei”. Minimum 1 kuvastaa sitä, että tilitoimisto on auktorisoitu ja 

maximum 2 kuvastaa sitä, että tilitoimisto ei ole auktorisoitu. Keskiarvo 1,545 viittaa 

puolestaan siihen, että hieman yli puolet tilitoimistoista ovat ei-auktorisoituja.  

Tutkimukseen osallistuneiden tilitoimistojen keskimääräinen työntekijämäärä on 

puolestaan noin 7 henkilöä, vaikkakin keskihajonta on suurta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tutkimukseen osallistuneiden tilitoimistojen toimintavuosien määrässä on suuria 

eroja. Tilitoimistot ovat olleet toiminnassa keskimäärin vajaat 20 vuotta. Tässäkin 

tapauksessa keskihajonta on melko suurta. Noin 70 prosenttia kyselyyn vastaajista 

oli naisia ja loput 30 prosenttia olivat miehiä. Vastaajat ovat iältään keskimäärin noin 

51-vuotiaita. Ja kuten keskihajonnasta voi huomata, tutkimukseen on osallistunut 

hyvin eri-ikäisiä henkilöitä. 
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Taulukko 9. Taustatekijöiden ja faktoreiden tunnuslukuja 

 

Taulukossa 10 on nähtävillä Pearsonin korrelaatiomatriisi, jonka avulla selvitetään 

tilastollista merkittävyyttä. Matriisi sisältää faktorit ja tutkimukseen osallistuneiden 

vastaajien taustatekijät. Ne on numeroitu yhdestä neljääntoista samalla tavalla kuin 

taulukossa 9. Esimerkiksi numero 5 kuvastaa tilitoimiston liikevaihtoa ja numero 10 

kuvastaa faktoria 1. Numerot 1-9 ovat näin ollen taustatekijöitä ja numerot 10-14 

ovat faktoreita. 

Muuttuja Minimum Maximum Mean Std. Deviation

1 Auktorisoitu 1,000 2,000 1,545 0,499

2 Työntekijämäärä 1,000 600,000 6,966 30,987

3 Toimintavuodet 1,000 57,000 19,871 12,415

4 Toimiston sijainti 1,000 18,000 11,449 4,447

5 Liikevaihto 1,000 5,000 2,333 1,271

6 Vastaajan sukupuoli 1,000 2,000 1,705 0,457

7 Vastaajan ikä 28,000 100,000 51,599 10,123

8 Vastaajan peruskoulutus 1,000 2,000 1,662 0,474

9 Vastaajan jatkokoulutus 1,000 7,000 3,114 1,518

10 Faktori 1 -1,437 3,691 0,000 0,968

11 Faktori 2 -2,690 1,385 0,000 0,914

12 Faktori 3 -3,383 1,051 0,000 0,944

13 Faktori 4 -2,020 2,096 0,000 0,914

14 Faktori 5 -2,341 2,440 0,000 0,863

Descriptive Statistics
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Taulukko 10. Pearsonin korrelaatiomatriisi 

 

Korrelaatiota esiintyy eri faktoreiden välillä, eri taustatekijöiden välillä sekä 

faktoreiden ja taustatekijöiden välillä. Tämän tutkimuksen kannalta olennaisinta 

tietoa saadaan faktoreiden ja taustatekijöiden välisistä korrelaatioista. Siksi 

tarkastelu keskittyy kyseisten korrelaatioiden tarkasteluun. 

Muutamien taustatekijöiden korrelaatiot faktoreiden kanssa ovat hyvin vähäistä. 

Esimerkiksi taustatekijät 3, 4, 6 ja 8, eli tilitoimiston toimintavuodet, toimiston sijainti, 

vastaajan sukupuoli ja vastaajan peruskoulutus, korreloivat faktoreiden kanssa vain 

lievästi, eivätkä ne ole tilastollisesti merkittäviä. Toisin sanottuna kyseisen 

taustatekijät eivät vaikuta tilitoimistojen suhtautumiseen sähköiseen 

taloushallintoon. Nämä taustatekijät jätetään siis jatkossa tarkastelun ulkopuolelle. 

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävimmät tilitoimistojen asenteisiin vaikuttavat 

taustatekijät ovat tilitoimistojen työntekijämäärät, tilitoimiston liikevaihto sekä se, 

onko tilitoimisto auktorisoitu vai ei. Osa tilastollisesti merkittävistä korrelaatioista on 

negatiivisia. Esimerkiksi liikevaihdolla, joka korreloi ainoana taustatekijänä kaikkien 

faktoreiden kanssa, on voimakasta negatiivista tai positiivista korrelaatiota kaikkien 

faktoreiden kanssa. Korrelaatio on negatiivista faktoreiden 1 ja 4 kanssa, sekä 

positiivista faktoreiden 2, 3 ja 5 kanssa.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1

2 -,132** 1

3 -,319** ,170** 1

4 -0,059 -0,008 0,048 1

5 -,471** ,281** ,384** 0,054 1

6 0,065 0,007 -,248** 0,013 -,153** 1

7 -0,090 -0,084 ,296** 0,072 -0,028 -0,019 1

8 -0,063 0,047 0,046 0,052 ,121* -0,007 -0,063 1

9 -0,055 ,153** 0,036 0,072 ,105* -0,014 0,061 ,282** 1

10 0,082 -,131** 0,046 -0,007 -,297** 0,009 ,107* 0,002 -0,085 1

11 -0,030 ,111* -0,059 -0,025 ,219** 0,011 -0,078 0,034 0,061 -,367** 1

12 -,160** 0,091 0,049 0,057 ,368** 0,001 -0,090 0,085 0,055 -,633** ,326** 1

13 ,133** -,161** -0,023 -0,066 -,357** 0,077 0,000 -0,005 -0,094 ,529** -,379** -,386** 1

14 -,169** ,201** -0,009 0,013 ,432** -0,063 -,143** 0,087 ,151** -,594** ,439** ,512** -,487** 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pearson Correlation Matrix
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Faktori 1 korreloi negatiivisesti tilitoimiston työntekijämäärän sekä liikevaihdon 

kanssa. Auktorisoinnilla ja vastaajan jatkokoulutuksella ei ole korrelointia faktorin 

kanssa. Korrelaatio on lievästi positiivista vastaajan iän kanssa. On silti myös 

mahdollista, että korrelaatio on aiheutunut sattumalta, sillä riippuvuus on 

tilastollisesti vain melkein merkittävä. 

Työntekijämäärä ja liikevaihto ovat yhtä kuin yrityksen koko. Molempien ollessa 

negatiivisesti korreloituneita faktorin 1 kanssa. Tästä voidaan päätellä, että 

suuremmat yritykset ovat jo hyvin todennäköisesti sähköistyneet, eivätkä he koe 

tarvetta lisätä sähköisyyttä yritystoiminnassaan. Keskisuuret tilitoimistot haluavat 

oletettavasti kasvattaa yritystoimintaansa ja ovat siksi hyvin kiinnostuneita 

sähköisestä taloushallinnosta ja haluavat panostaa siihen. Pienet tilitoimistot 

saattavat puolestaan suhtautua sähköiseen taloushallintoon kielteisesti, eivätkä 

siksi halua sähköistää toimintaansa. Täytyy myös ottaa huomioon, että 

prosentuaalisesti vähiten vastauksia tähän tutkimukseen saatiin kaikkein 

suurimmilta tilitoimistoilta, kuten huomataan kuvissa 2 ja 3. Tämä voi vaikuttaa 

saatuihin tuloksiin.  

Toisin kuin faktorilla 1, faktorilla 2, eli yrityksen kokemalla tarpeella lisätä ja kehittää 

osaamistaan sähköisen taloushallinnon osalta, on positiivinen korrelaatio 

tilitoimiston liikevaihdon ja työntekijämäärän kanssa, vaikka korrelaatio 

työntekijämäärän kanssa on vain lievää. Muilla taustatekijöillä ei ole korrelaatiota 

faktoriin 2. Voidaan siis todeta, että vain yrityksen koolla on vaikutusta tilitoimistojen 

haluun lisätä ja kehittää osaamistaan sähköisen taloushallinnon suhteen. Mitä 

suurempi tilitoimisto on, sitä voimakkaammin he haluavat kehittää osaamistaan. 

Voidaan olettaa, etteivät kaikkein pienimmät, eli yhden tai kahden hengen, 

tilitoimistot ole niin kiinnostuneita osaamisensa kehittämisessä kuin tätä suuremmat 

tilitoimistot. 

Faktorilla 3 on positiivista korrelaatiota ainoastaan liikevaihdon kanssa. 

Auktorisoinnin kanssa sillä on negatiivinen korrelaatio. Muiden taustatekijöiden 

kanssa ei ole korrelaatiota. Liikevaihto vaikuttaa siis voimakkaasti siihen, että 

faktoriin 3 kuuluvat tilitoimistot eivät halua sähköistää toimintaansa. Tämä voi johtua 

siitä, että suuret tilitoimistot ovat jo sähköistyneet, mutta pienemmät eivät, eivätkä 
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pienemmät haluakaan sähköistyä. Korrelaatio viittaa lisäksi siihen, että 

auktorisoidut tilitoimistot ovat jonkin verran halukkaampia sähköistämään 

toimintaansa kuin ei-auktorisoidut tilitoimistot, sillä tutkimukseen osallistui jonkin 

verran enemmän ei-auktorisoituja tilitoimistoja kuin auktorisoituja tilitoimistoja. 

Faktori 4, eli tilitoimistojenhalu kehittää tarjoamiaan palveluita, on ainoa faktori, jolla 

on positiivista korrelaatiota auktorisoinnin kanssa. Tämä merkitsee, että 

auktorisoidut tilitoimistot ovat ei-auktorisoituja tilitoimistoja halukkaampia 

kehittämään palveluitaan. Työntekijämäärällä ja liikevaihdolla on puolestaan 

negatiivista korrelaatiota faktorin 4 kanssa. Tämä viittaa siihen, että suuret 

tilitoimistot saattavat jo omasta mielestään olla pitkälle kehittyneitä sähköisen 

taloushallinnon osalta. Tällaiset tilitoimistot saattavat kokea, ettei heillä ole enää 

tarvetta kehittää palveluitaan lisää. Muilla taustatekijöillä ei ole korrelaatiota faktorin 

kanssa.  

Faktorilla 5, eli asiakkaiden vaikutuksella tilitoimistojen sähköistymiseen, on kaikista 

faktoreista eniten korrelaatiota taustatekijöiden kanssa niin määrällisesti kuin 

korrelaatioiden voimakkuuksilla mitattunakin. Faktorilla 5 on voimakasta positiivista 

korrelaatiota työntekijämäärän ja liikevaihdon kanssa. Voimakas korrelaatio 

kyseisten taustatekijöiden kanssa viittaa siihen, että mitä suurempi tilitoimisto on, 

sitä enemmässä määrin asiakkaat haluavat saada sähköisen taloushallinnon 

palveluita. Suurten tilitoimistojen asiakkaiden voidaan olettaa olevan toiminnaltaan 

myös suuria. Asiakkaiden toiminnat vaativat tehokkuutta, jota sähköinen 

taloushallinto tuo mukanaan. Tämä voi olla syynä siihen, että asiakkaat ovat 

ylipäätään valinneet ryhtyvänsä tilitoimiston asiakkaaksi. 

Tilitoimiston auktorisoinnilla on negatiivista korrelaatiota faktorin 5 kanssa. Tämä 

viittaa siihen, että asiakkaiden tarpeet vaikuttavat hieman voimakkaammin ei-

auktorisoituihin tilitoimistoihin verrattuna tilitoimistoihin, jotka ovat auktorisoituja. 

Myös vastaajan iällä on negatiivista korrelaatiota faktorin 5 kanssa. Mitä vanhempi 

kyselyyn vastaaja on, sitä vähemmän asiakkaiden toiveet vaikuttavat tilitoimistojen 

päätöksiin sähköisen taloushallinnon suhteen. Tämä voi johtua siitä, että 

vanhemmilla vastaajilla voi olla voimakkaampia ja muuttumattomampia mielipiteitä 

sähköisestä taloushallinnosta ja siitä mitä heidän asiakkaansa tarvitsevat, kuin 
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nuoremmilla vastaajilla. Tai siitä, että iäkkäämmät omistajat ovat aikeissa luopua 

liiketoiminnastaan. Nuoremmat vastaajat antavat selkeästi enemmän asiakkaiden 

vaikuttaa tilitoimistojen päätöksiin sähköistää tai olla sähköistämättä toimintaansa. 

Asiakkaiden toiveet otetaan näin ollen paremmin huomioon. Vastaajan 

jatkokoulutuksella on positiivista korrelaatiota faktorin 5 kanssa. Tämä viittaa siihen, 

että vastaajan ollessa kouluttautunut, asiakkaat vaikuttavat enemmän tilitoimistojen 

päätöksiin sähköisen taloushallinnon suhteen verrattuna tilanteeseen, että 

vastaajalla ei ole jatkokoulutusta. 

Liikevaihto on ainoa taustatekijä, jolla on korrelaatiota kaikkien faktoreiden kanssa. 

Korrelaatiot liikevaihdon kanssa ovat kaiken lisäksi voimakkaampia kuin muiden 

muuttujien korrelaatiot faktoreiden kanssa. Tästä voidaan päätellä, että liikevaihto 

on merkittävin tekijä, joka vaikuttaa tilitoimistojen tekemiin päätöksiin sähköisen 

taloushallinnon suhteen.  

4.5 Tutkimukseen osallistuneiden kirjallisia mielipiteitä 

Tilitoimistojen suhtautumisessa sähköiseen taloushallintoon on selkeästi 

havaittavissa eroavaisuuksia. Saadut tulokset viittaavat siihen, että syitä, miksi 

tilitoimistot haluavat tai eivät halua käyttää sähköistä taloushallintoa 

yritystoiminnassaan, on monia ja ne vaihtelevat paljon tilitoimistoittain. Tilitoimistoja 

ei voida myöskään luokitella suhtautuvan sähköiseen taloushallintoon täysin 

positiivisesti tai täysin negatiivisesti. Tilitoimistot ovat yhdistelmiä monia tässä 

tutkimuksessa saatuja faktoreita. Tilitoimistot eivät esimerkiksi kuulu täysin faktorille 

1 tai faktorille 3, vaan niissä voi olla piirteitä monesta faktorista. Yhtä samanlaista, 

samoin sähköiseen taloushallintoon suhtautuvaa tilitoimistoa, ei ole.  

Tutkimukseen on selkeästi osallistunut hyvin erilaisia tilitoimistoja. Tilitoimistojen 

koot, toimintavuodet ynnä muut tekijät vaihtelevat paljon tutkimukseen 

osallistuneiden tilitoimistoittain. Erilaiset asiat motivoivat tilitoimistoja 

sähköistämisessä, ja tilitoimistot perustelevat suhtautumistaan sekä tilitoimiston 

näkökulmasta että heidän asiakkaidensa näkökulmasta. Ja kuten edellä on 

analysoitu, taustatekijöillä on vaikutusta tilitoimistojen suhtautumiseen sähköiseen 

taloushallintoon.  
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Myönteisesti taloushallinnon sähköistymiseen suhtautuvat tilitoimistot kertovat, että 

sähköinen taloushallinto tehostaa työntekoa. "Pystymme hoitamaan pienemmällä 

määrällä henkilöstöä isomman määrän asiakkaita,” eräs vastaajista kertoi. Sama 

vastaaja kertoi lisäksi, että ”tietojen löytyminen helpottuu sähköisen taloushallinnon 

avulla”. Erään vastaajan mielestä sähköisen taloushallinnon etuna on se, että ”työ 

ei ole sidottu paikkaan eikä aikaan”. Eräs vastaaja kertoi myös, että ”alun pienen 

muutosvastarinnan (asiakkaat ja työntekijät) jälkeen kaikki ovat olleet muutokseen 

tyytyväisiä”.  

Asiakkaat ovat silti erilaisia. ”Osa asiakkaista haluaa sähköistämistä, osa ei missään 

nimessä,” kertoi eräs vastaaja. Täysin sähköiseen taloushallintoon on vaikea siirtyä, 

jos tilitoimistoilla on asiakkaita, jotka eivät tarvitse tai halua sähköistä 

taloushallintoa. Yksi vastaajista kertoi, että ”suurin osa asiakkaista on mikro- tai 

pienyrittäjiä”. ”Yksinyrittäjällä ei ole resursseja taloushallinnon sähköistämiseen,” 

kertoi eräs vastaajista. Yhden vastaajan mukaan ”suurin osa asiakkaista ei halua 

sähköistyä, vaan he haluavat pysyä perinteisessä tilitoimistopalvelussa”.  

Sähköinen taloushallinto soveltuu ja on todella hyödyllinen joillekin asiakkaille, 

mutta ei kaikille. Eräs vastaajista kertoi, että ”haluaisin sähköistää toimintaani, mutta 

asiakkaani ovat pääosin pieniä yrittäjiä, joissa tietotekniikan osaaminen on heikkoa”. 

Toinen vastaaja oli sitä mieltä, että ”asiakkaita pitää patistella ja ohjailla sähköisiin 

palveluihin”. ”Uuden opettelu koetaan haastavaksi”, kertoi eräs vastaaja.  

Yksi vastaajista kertoi, että ”tilitoimistojen sähköistymisestä on haittaa siinä 

mielessä, että kun asiakkaat saavat itse laittaa kuittinsa sähköisiin järjestelmiin, 

kontrolli siitä, mitä kirjanpitoon saa ja ei saa laittaa, puuttuu kokonaan.” Toisin 

sanottuna, kun asiakkailla ei ole täyttä ymmärrystä siitä, miten kirjanpito toimii ja 

mitä kirjanpitoon voidaan ja ei voida hyväksyä, sähköisestä taloushallinnosta on 

enemmän haittaa kuin hyötyä. ”Virheitä sattuu, jos otetaan liikaa automatisointeja 

eikä tarkasteta tai ymmärretä mitä tehdään”, eräs vastaaja kertoi. Yhden vastaajan 

mukaan ”automatisoinnin myötä virheet muuttavat muotoaan”. 

Suurin ongelma tilitoimistojen mielestä on kuitenkin se, että sähköinen taloushallinto 

ei ole sopiva pienille tilitoimistoille. Yhden vastaajan mukaan ”pienen toimiston on 
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mahdotonta panostaa kaikkiin sähköisiin palveluihin, joihin haluaisivat. Pienellä 

toimijalla on usein myös pieniä asiakkaita, joiden liikevaihto ei ole kovin suurta.” 

Eräs vastaajista kertoi, että ”sähköisyys tuo lisää kuluja pienelle yritykselle”. Toiset 

taas pitivät taloushallinnon sähköistymistä liian aikaa vievänä asiana suhteessa siitä 

saatavaan hyötyyn. Joidenkin vastaajien mielestä markkinoilla ei ole tarjolla sellaista 

sähköisen taloushallinnon järjestelmää, joka olisi asiakkaille helppokäyttöinen. 

”Jonkun pitäisi kehittää sähköinen pienten yritysten ohjelmisto, joka olisi erittäin 

helppokäyttöinen,” eräs vastaajista totesi. Yhden vastaajan mukaan ”pienille 

toimistoille pitäisi kehittää halpa ja yksinkertainen ohjelma joka olisi helppo myydä 

asiakkaalle ja asiakkaan olisi helppo ottaa se käyttöön. Se madaltaisi kynnystä 

siirtyä sähköiseen taloushallintoon.” Eräs syy vastaajien mukaan tilitoimistojen 

päätökseen olla sähköistämättä toimintaansa vaikuttaa se, että vastaaja on 

siirtymässä eläkkeelle piakkoin, eikä siksi ole halunnut panostaa sähköiseen 

taloushallintoon. ”Olen jo lähellä eläkeikää, ja siksi en ole panostanut sähköiseen 

taloushallintoon,” yksi vastaajista kertoi. 

On varsin todennäköistä, että pienet tilitoimistot voivat selviytyä ilman sähköistä 

taloushallintoa vielä pitkänkin aikaa. Mutta suuret tilitoimistot, joissa on useita 

kymmeniä työntekijöitä, sähköttömyys ei kuulosta realistiselta. Pienessä 

tilitoimistossa, jossa yksi tai kaksi ihmistä hoitaa kaiken, kommunikointi on melko 

vaivatonta. Kun kyseessä on suuri yritys, sähköinen taloushallinto helpottaa 

kirjanpitäjien yhteistyötä huomattavasti erityisesti siksi, että yhtä asiakasyritystä voi 

olla hoitamassa useita kirjanpitäjiä ja palkanlaskijoita. Tällaisissa tapauksissa 

epäselvien asioiden kysyminen erikseen toiselta ei ole tehokasta toimintaa. 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneilla tilitoimistoilla on 

erilaisia motiiveja sähköistää tai olla sähköistämättä toimintaansa. Tutkimukseen 

osallistui tilitoimistoja, jotka haluavat sähköistää tai ovat jo sähköistäneet 

toimintaansa. Osa tutkimukseen osallistuneista tilitoimistoista olisivat halukkaita 

ottamaan käyttöönsä sähköistä taloushallintoa, mutta eivät sitä tee, koska asiakkaat 

vastustavat sitä. Osa tilitoimistoista puolestaan haluaa sähköistyä, koska asiakkaat 

toivovat sitä. Osa toimistoista ei puolestaan halua sähköistyä oman itsensä takia. 
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Voidaan kuitenkin päätellä, että asiakkailla on suuri vaikutus tilitoimistojen 

päätöksiin sähköistää tai olla sähköistämättä palveluitaan.  

Vaikka tutkimustulokset viittasivat lähinnä siihen, että tilitoimistot suhtautuisivat 

sähköiseen taloushallintoon melko myönteisesti ja haluaisivat painottaa 

toimintaansa lähemmäs sähköistä taloushallintoa, vastaajilta saadut suorat 

kommentit ja mielipiteet sähköisestä taloushallinnosta ovat suurimmaksi osaksi 

kielteisiä. Tämän tyylisten mielipiteiden ilmaisemiseen voi vaikuttaa myös se, että 

kielteisesti suhtautuvat asiakkaat ovat ilmaisseet mielipiteitänsä enemmän kuin 

myönteisesti suhtautuvat vastaajat. Myönteisesti suhtautuvat tilitoimistot ovat ehkä 

jättäneet kertomatta syitä, miksi he suhtautuvat miten suhtautuvat sähköiseen 

taloushallintoon.  

On myös mahdollista, että vaikka vastaajat suhtautuvat sähköiseen taloushallintoon 

myönteisesti, he saattavat silti löytää sähköisestä taloushallinnosta lukuisia 

parannuskohteita. Sähköisen taloushallinnon käyttöönotto tilitoimistoissa saattaa 

olla vielä alkutekijöissä, eikä sähköisen taloushallinnon tarjoamia mahdollisuuksia 

olla päästy vielä kunnolla hyödyntämään. Uusien järjestelmien käyttöönotto ja 

opettelu on vielä kesken ja niiden opettelu vaatii vielä aikaa.  

Lisäksi, vaikka vastaajat kokisivat sähköisen taloushallinnon hieman kielteiseksi 

asiaksi ja sähköiset järjestelmät vaikeakäyttöisiksi, he ovat silti tietoisia siitä, että 

sähköinen taloushallinto tulee ajanmittaa tehostamaan ja helpottamaan 

tilitoimistojen toimintaa. He ovat tietoisia, että kaikki, sekä tilitoimistot että heidän 

asiakkaansa, tulevat tulevaisuudessa sähköistymään, halusivat he sitä tai eivät. 

Sähköistyminen on väistämätöntä. Saadut tutkimustulokset viittaavat  Siirtyminen 

sähköiseen taloushallintoon on välttämätöntä sekä väistämätöntä. Tämä saattaa 

olla syynä siihen, että tilitoimistot ovat alkaneet sähköistää toimintaansa. He 

haluavat olla mukana kehityksessä, koska tulevaisuudessa sähköisestä 

taloushallinnosta voi olla heille hyötyä enemmän kuin tällä hetkellä. He katsovat siis 

tulevaisuuteen päin. 

Yksi vaihtoehto olisi, että tilitoimistot käyttävät osittain sähköistä taloushallintoa ja 

osittain perinteistä taloushallintoa. Näin erilaisten asiakkaiden tarpeet huomioidaan 
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paremmin verrattuna tilanteeseen, jossa oltaisiin joko täysin sähköisiä tai täysin 

sähköttömiä. Tämä saattaa tosin olla kirjanpitäjille haastavaa ja sekoittaa heidän 

työtänsä.  

Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien antamista kommenteista tutkimukseen 

liittyen kävi ilmi, että joidenkin vastaajien mielestä sähköinen taloushallinto on jo 

vanhanaikaista. ”Meidän näkökulmastamme sähköisyys on jo vanha juttu... nyt 

puhutaan robotiikasta!” kertoi eräs vastaajista. ”Nyt puhutaan tekoälystä ja 

robotiikasta,” kertoi toinen vastaaja. Tästä voidaan huomata, että Suomessa 

toimivat tilitoimistot ovat hyvin erilaisissa tilanteissa sähköisen taloushallinnon 

osalta. Toiset ovat jo siirtyneet sähköisestä taloushallinnosta robotiikkaan, kun taas 

toiset ovat vasta ottamassa käyttöönsä sähköistä taloushallintoa. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien tilitoimistojen 

asenteita sähköistä taloushallintoa kohtaan, lukuun ottamatta Uudellamaalla 

sijaitsevia tilitoimistoja. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi, miten tilitoimistojen 

taustatekijät vaikuttavat tilitoimistojen asennoitumiseen sähköiseen 

taloushallintoon. Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena, tutkimusaineisto 

kerättiin kyselyn avulla ja tutkimuksen analyysimenetelmänä on faktorianalyysi. 

Tässä tutkimuksessa saatiin yhteensä viisi faktoria: 

• Faktori 1: Halukkuus sähköistää taloushallintoa  

• Faktori 2: Tarve lisätä ja kehittää osaamista sähköisessä taloushallinnossa 

• Faktori 3: Haluttomuus sähköistyä 

• Faktori 4: Tilitoimiston tarjoamien palveluiden kehittäminen 

• Faktori 5: Asiakkaiden vaikutus sähköistämiseen 

Neljä ensimmäistä faktoria kuvaavat yrityksen sisältä tulevia asenteita. Faktori 5 

kuvaa puolestaan tilitoimiston ulkopuolelta tulevia vaikutteita, jotka muokkaavat 

tilitoimistojen asennoitumista sähköiseen taloushallintoon. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan teknologian hyväksymiseen vaikuttavat tekijät 

vaihtelevat yksilöiden välillä. Syynä eroihin teknologian hyväksymiseen vaikuttavat 

muun muassa erot tietoteknisissä taidoissa yksilöiden välillä. (Gullkvist 2002, 92-

93) Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että tilitoimistojen ammattilaisten 

iällä, sukupuolella tai heidän asemallaan työyhteisössä ei ole vaikutusta asenteisiin. 

Tilitoimiston koko puolestaan on ainoa taustatekijä, jolla on vaikutusta asenteisiin 

aikaisempien tutkimusten mukaan. (Sakar & Ayranc 2014, 62) Yrityksen 

ulkopuolisilla paineilla on myös oma vaikutuksensa yritysten asenteisiin (Mehrtens 

et al. 2001, 165). Asenteilla on ratkaiseva asema tilitoimiston siirtyessä käyttämään 

sähköistä taloushallintoa. Tilitoimiston asenne voi joko edistää tilitoimiston kehitystä 

tai toimia kehityksen esteenä. (Sakar & Ayranc 2014) 
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Tässä tutkimuksessa käytetyistä faktoreista voidaan tulkita, että osa tilitoimistoista 

kokee tarvetta lisätä osaamistaan sähköisen taloushallinnon suhteen. Kyseiset 

tilitoimistot aikovat tulevaisuudessa keskittyä sähköiseen taloushallintoon nykyistä 

vahvemmin. Toiset tilitoimistot haluavat puolestaan kehittää tarjoamiaan 

tilitoimistopalveluita, kuten kirjanpitopalveluita. Kyseisillä tilitoimistoilla ei ole vielä 

sähköistä taloushallintoa täysin käytössään. Lisäksi on olemassa tilitoimistoja, 

joiden päätökseen sähköistämisestä vaikuttavat asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet. 

Merkittävimmät taustatekijät, jotka vaikuttavat tilitoimistojen asenteisiin, ovat 

tilitoimiston liikevaihto, tilitoimistojen työntekijämäärät sekä se, että onko tilitoimisto 

auktorisoitu vai ei. Liikevaihto on merkittävin tekijä, joka vaikuttaa tilitoimistojen 

tekemiin päätöksiin sähköisen taloushallinnon suhteen. Tutkimustulosten mukaan 

tilitoimiston koko vaikuttaa jossakin määrin negatiivisesti siihen, missä määrin 

tilitoimistot haluavat tulevaisuudessa lisätä sähköistä taloushallintoa 

yritystoiminnassaan. Syynä tähän on oletettavasti se, että suuremmilla tilitoimistoilla 

on jo tällä hetkellä sähköinen taloushallinto käytössään, eivätkä he koe tarvetta 

sähköisyyden lisäämiseen liiketoiminnassaan. Pienet tilitoimistot eivät puolestaan 

tutkimuksen mukaan halua sähköistyä voimakkaasti. Tutkimukseen osallistui 

vähiten suuria tilitoimistoja, joiden liikevaihto on yli 1 000 000 euroa ja joiden 

palveluksessa on yli 20 henkilöä, joten tällä voi olla vaikutusta saatuihin tuloksiin. 

Tilitoimiston koolla on vaikutusta siihen, missä määrin tilitoimistot haluavat lisätä ja 

kehittää osaamistaan sähköisen taloushallinnon suhteen. Mitä suurempi tilitoimisto 

on, sitä voimakkaammin he haluavat kehittää osaamistaan sähköisen 

taloushallinnon parissa. Sama koskee lievästi myös tilitoimistopalveluiden 

kehittämistä. Suuret tilitoimistot saattavat kokea, että heidän palvelunsa ovat jo 

hyvin pitkälle kehitettyjä, eikä heillä näin ollen ole enää voimakasta tarvetta kehittää 

tarjoamiaan palveluita.  

Asiakkaat vaikuttavat päätöksiin, joita tilitoimistot tekevät sähköiseen 

taloushallintoon liittyen. Mitä suurempi tilitoimisto on, sitä enemmässä määrin 

asiakkaat haluavat saada sähköisen taloushallinnon palveluita. Kyselyyn vastaajan 

ikä vaikuttaa lisäksi lievästi siihen missä määrin tilitoimisto ottaa asiakkaan toiveet 

huomioon. Mitä vanhempi kyselyyn vastaaja on, sitä vähemmän asiakkaiden toiveet 
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vaikuttavat tilitoimistojen päätöksiin sähköisen taloushallinnon suhteen. 

Asiakkaiden tarpeet vaikuttavat lisäksi hieman voimakkaammin ei-auktorisoituihin 

tilitoimistoihin verrattuna tilitoimistoihin, jotka ovat auktorisoituja. Auktorisoidut 

tilitoimistot suhtautuvat sähköiseen taloushallintoon jossakin määrin 

myönteisemmin kuin ei-auktorisoidut tilitoimistot.  

5.2 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen hypoteeseina oli, että tilitoimistot suhtautuvat pääosin 

myönteisesti taloushallinnon sähköistymiseen, ja että taustatekijöillä on vaikutusta 

asenteisiin. Hypoteesit osoittautuivat osittain oikeiksi. Taustatekijöillä on hyvin 

selkeästi vaikutusta tilitoimistojen asenteisiin. Tutkimuksesta ei voida kuitenkaan 

päätellä kuinka suurella osalla Suomessa toimivista tilitoimistoista on positiivinen 

asenne taloushallinnon sähköistymiseen. 

Saatujen tutkimustulosten mukaan tilitoimistojen suhtautuminen sähköiseen 

taloushallintoon vaihtelee eri tilitoimistojen välillä huomattavasti. Tutkimukseen 

osallistuneisiin tilitoimistoihin kuuluu sekä tilitoimistoja, jotka suhtautuvat 

myönteisesti sähköiseen taloushallintoon, että tilitoimistoja, joiden suhtautuminen 

sähköiseen taloushallintoon on torjuva. Näiden kahden ääripään väliin mahtuu 

lisäksi lukuisia tilitoimistoja.  

Tähän tutkimukseen osallistuneiden tilitoimistojen välillä on selkeästi eroja 

suhtautumisen lisäksi myös sen suhteen, missä vaiheessa sähköisyyttä tilitoimistot 

ovat. Faktorianalyysilla saadut viisi faktoria kuvaavat niin sanottua kypsyysastetta, 

jossa tilitoimistot ovat sähköisyyden suhteen tällä hetkellä. Osa tilitoimistoista on jo 

selkeästi sähköisiä ja osa puolestaan ei ole missään määrin sähköisiä. Tämän 

lisäksi on tilitoimistoja, jotka sijoittuvat näiden kahden ääripään väliin. 

Tilitoimistojen jakautumista on havaittu jo vuonna 2009. Jaatinen (2009) totesi 

väitöskirjassaan, että tilitoimistot tulevat jakautumaan perinteisiin sekä kehittyviin 

tilitoimistoihin. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tilitoimistojen 

jakautuminen perinteisiin ja kehittyviin tilitoimistoihin on jatkunut näihin päiviin asti. 

Tässä tutkimuksessa saadut tutkimustulokset ovat näin ollen yhteneväisiä Jaatisen 
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tutkimuksen kanssa. Saadut tutkimustulokset antavat lisäksi viitteitä siitä, että 

tilitoimistojen jakautuminen perinteisiin sekä kehittyviin tilitoimistoihin jatkuu 

tulevaisuudessa.  

Tähän tutkimukseen osallistuneista tilitoimistoista osa on jo tällä hetkellä siirtynyt 

keinoälyyn ja robotiikkaan. Seuraava kehitysvaihe tilitoimistoalalla tuleekin erittäin 

todennäköisesti olemaan nimenomaan keinoäly sekä robotiikka, jota Lahti ja 

Salminen (2014, 27) ennustavat Kuviossa 10 esitetyllä tavalla. Keinoälyä ja 

robotiikkaa on selkeästi esiintynyt taloushallintoalalla jo vuonna 2014. Tässä 

tutkimuksessa saaduista tutkimustuloksista havaitaan, että Lahden ja Salmisen 

esittämä taloushallintoalan tulevaisuuden suunta on toteutunut. 

 

Kuvio 10. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa (Lahti & Salminen 2014, 27) 

Saaduista tutkimustuloksista havaitaan, että asiakkailla on hyvin suuri vaikutus 

tilitoimistojen päätöksiin liittyen tilitoimistojen tulevaisuuteen. Saadut 

tutkimustulokset antavatkin viitteitä siitä, että tulevaisuudessa tilitoimistot tulevat 

erikoistumaan erityisesti asiakkaiden mukaan. Pienet tilitoimistot palvelevat pieniä 

asiakkaita, ja suurilla tilitoimistoilla on suuria asiakkaita, jotka tarvitsevat 

toiminnassaan sähköisyyttä. Näin kaikenlaiset asiakkaat saavat juuri itselleen 

sopivaa kirjanpitopalvelua. Erikoistuminen mahdollistaa lisäksi tilitoimiston 

toiminnan jatkuvuuden, ainakin vielä joksikin aikaa, ennen kuin uudet trendit 

valtaavat taas alan. 
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Loppupäätelmänä voidaan lisäksi todeta, että asennoituivatpa tilitoimistot 

sähköiseen taloushallintoon miten tahansa, totuus on kuitenkin se, että 

taloushallinnon sähköistyminen on väistämätöntä, kuten myös Jaatinen (2009, 141) 

esitti väitöskirjassaan. Tilitoimistojen on sähköistyttävä, jotta he voivat turvata 

tulevaisuutensa ja taata toimintansa pitkäaikaisen jatkuvuuden. Muutos pakottaa 

tilitoimistoja muuttamaan toimintatapojaan, halusivat he sitä tai eivät. Ja kuten 

Gullkvist (2002, 87-88) tutkimuksessaan osoitti, suurempaa tehokkuutta on 

mahdollista aikaansaada vain työskentelytapoja ja asenteita muuttamalla. Saadut 

tutkimustulokset antava viitteitä siitä, että muutosta tapahtuu ja tulee myös jatkossa 

tapahtumaan sekä tilitoimistojen rakenteissa että työntekijöiden 

työskentelytavoissa. Muutos pakottaa kehittymään ja omaksumaan uusia toiminta- 

ja työskentelytapoja. Ja kuten Ashcroftin (2005, 16) tutkimustulokset osoittavat, 

nykyajan yritykset tarvitsevat uusia toimintatapoja, koska yritysten rakenteet 

muuttuvat. Monet tähän tutkimukseen osallistuneet tilitoimistot ovat todenneet 

sähköisen taloushallinnon muuttaneen heidän työskentelytapojaan positiiviseen 

suuntaan. 

5.3 Tutkimuksen reliaabelius ja validius 

Tutkimuksen tulee olla luotettava ja pätevä. Reliaabeliudella tarkoitetaan 

tutkimuksen luotettavuutta (Eskola 1981, 77). Reliaabelius voidaan myös määrittää 

toistettavuutena, eli kuinka hyvin mittaustulokset pystytään toistamaan. Reliaabelius 

on siis yhtä kuin kyky antaa tuloksia, jotka ovat ei-sattumanvaraisia. Toistettavuus 

on mahdollista varmistaa monilla tavoilla. Esimerkiksi, jos kaksi tutkijaa saa samasta 

tutkimuksesta saman tuloksen, tutkimuksen tulosta voidaan pitää reliaabelina. 

(Hirsjärvi et al. 2005, 216) 

Validius on yhtä kuin pätevyys. Validiudella tarkoitetaan tutkimusmenetelmän tai 

mittarin kykyä mitata täsmälleen sitä, mitä on tavoitteenakin mitata. Esimerkiksi 

kyselylomakkeen validius saattaa olla kyseenalainen, jos kyselyyn vastanneet ovat 

ymmärtää kysymyksiä ei tavalla kuin tutkija oli ajatellut. (Hirsjärvi et al. 2005, 216-

217) 
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Tätä tutkimusta voidaan pitää luotettavana, sillä kyselyyn osallistuneita tilitoimistoja 

oli hyvin paljon ja joukossa oli sekä auktorisoituja tilitoimistoja että ei-auktorisoituja 

tilitoimistoja. Vastausprosentti on myöskin todella hyvä: noin 26 prosenttia. 

Vastauksia saatiin lisäksi ympäri Suomea. Vastaajista noin puolet oli miehiä ja 

puolet naisia, ja vastaajat olivat hyvin erikokoisista tilitoimistoista. Voidaan siis 

ajatella, että tutkimuksessa on mukana hyvin erilaisia tilitoimistoja, joiden asenteissa 

sähköistä taloushallintoa kohtaan on myös eroja. Tutkimustulokset ovat kaiken 

lisäksi hyvin samanlaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa saadut tulokset. 

Tutkimusta voidaan siis tästäkin syystä pitää luotettavana ja pätevänä.  

5.4 Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

Alalla olevasta muutoksesta johtuen olisi sekä mielenkiintoista että hyvin 

ajankohtaista tutkia alan tulevaa kehitystä, ja miten tilitoimistot näkevät alan 

tulevaisuuden. Kokevatko esimerkiksi tilitoimistot toimintansa olevan uhattuna 

muutoksen takia? Tai miten tilitoimistot uskovat keinoälyn ja robotiikan vaikuttavan 

alaan ja heidän omaan kilpailukyvyn ylläpitämiseensä? 

Kuten edellä on mainittu, sähköinen taloushallinto on joidenkin tilitoimistojen 

näkökulmasta jo hieman vanha juttu. Tällaiset tilitoimistot keskittyvät muun muassa 

robotiikkaan ja tekoälyyn. Yksi jatkotutkimusmahdollisuus olisi lisäksi sellainen, että 

tutkittaisiin suurten tilitoimistojen robotiikan ja tekoälyn käyttöä Suomessa tällä 

hetkellä, sekä mikä on tilitoimistojen näkemys robotiikasta ja keinoälystä alan 

tulevaisuudessa. Rajauksena voisi tässä tapauksessa toimia koko Suomi, eli 

Uusimaa otettaisiin tästä tutkimuksesta poiketen osaksi seuraavaa tutkimusta. Näin 

saataisiin kokonaisvaltainen käsitys robotiikan ja keinoälyn käytöstä Suomessa 

toimivien tilitoimistojen keskuudessa. 

Yksi mahdollinen jatkotutkimusmahdollisuus olisi tutkia alan polarisoitumista, sillä 

kuten edellä on mainittu, on hyvin todennäköistä, että ala tulee polarisoitumaan 

huomattavasti tulevaisuudessa. Tutkimuksen näkökulmana voisivat olla tilitoimistot 

sekä heidän asiakkaansa. Tutkimus voitaisiin toteuttaa tekemällä 

kyselytutkimuksen, tilitoimistojen lisäksi heidän asiakkailleen.   
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LIITTEET 

Liite 1: Kyselytutkimuksen kysymykset 

Taloushallinnon sähköistäminen 
Yrityksen taustatiedot 
1. Onko tilitoimisto auktorisoitu? * 

Kyllä 

Ei 
2. Montako henkilöä tilitoimistossa työskentelee? * 

 
3. Montako vuotta tilitoimisto on toiminut? * 

 4. Missä toimiston pääpaikka sijaitsee? * 

Ahvenanmaa 

Etelä-Karjala 

Etelä-Savo 

Kainuu 

Kanta-Häme 

Keski-Pohjanmaa 

Keski-Suomi 

Kymenlaakso 

Lappi 

Pirkanmaa 

Pohjanmaa 

Pohjois-Karjala 

Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Savo 

Päijät-Häme 

Satakunta 

Uusimaa 

Varsinais-Suomi 
5. Tilitoimistonne liikevaihto? * 

Alle 100 000 

100 001- 300 000 

300 001- 500 000 

500 001- 1 000 000 

Yli 1 000 000 
6. Käytössämme on seuraavat sähköisen taloushallinnon palvelut. (Voit valita useampia) * 

Sähköiset tiliotteet 

Ostoreskontra 

Myyntireskontra 

Palkat 

Työajanseuranta 

Matkalaskut 

Varastonhallinta 

Sähköinen allekirjoitus 

Arkistointi pilvipalveluun/sähköiseen muotoon 

Käteiskuittien toimitus skannauspalvelun/älypuhelinsovelluksen kautta 

Jokin muu, mikä? 

7. Mitä sähköistä järjestelmää/järjestelmiä käytätte? 

 
Vastaajan taustatiedot 
8. Vastaajan sukupuoli? * 

Mies 

Nainen 
9. Vastaajan ikä? * 

 
10. Vastaajan peruskoulutus? * 
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Peruskoulu 

Lukio 
11. Vastaajan jatkokoulutus? * 

Ammattikoulu 

Opistoaste 

Ammattikorkeakoulu 

Yliopisto (kandidaatti tai vastaava) 

Yliopisto (maisteri tai vastaava 

Yliopisto (lisensiaatti tai tohtori) 

Jokin muu, mikä? 
Arvioikaa seuraavia taloushallinnon sähköistämistä koskevia väittämiä. Asteikko: 1 = Olen täysin eri 
mieltä, 2 = Olen 
jokseenkin eri mieltä, 3 = En ole samaa mieltä enkä eri mieltä, 4 = Olen jokseenkin samaa mieltä, 5 = 
Olen täysin 
samaa mieltä. 
12. Haluamme olla taloushallinnon sähköistämisen suhteen edelläkävijöitä. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
13. Kun osa rutiinityötehtävistä voidaan automatisoida, voi keskittyä tarjoamaan uusia palveluja 
asiakkaille. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
14. Taloushallinnon sähköistäminen tehostaa työntekoa. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 

15. Asiakkaillamme ei ole valmiuksia ottaa sähköistä taloushallintoa käyttöön. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
16. Taloushallinnon sähköistäminen on toimistollemme uhka. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
17. Emme ole kiinnostuneita taloushallinnon sähköistämisestä. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
18. Yrityksessämme on riittävästi osaamista sähköiseen taloushallintoon. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
19. Yrityksemme tarvitsisi enemmän osaamista sähköisen taloushallinnon käyttöön ottamiseen. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
20. Olemme joutuneet sähköistämään taloushallintoa asiakkaiden vaatimuksista johtuen. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 
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4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 

21. Asiakkaamme eivät esitä toiveita sähköisen taloushallinnon suhteen. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
22. Taloushallinnon sähköistäminen on tärkeää, jotta pysymme mukana kehityksessä. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
23. Emme halua sähköistää tilitoimistomme palveluja. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
24. Toimistollamme ei ole riittävästi osaamista taloushallinnon sähköistämiseen. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
25. Mielestäni taloushallinnon sähköistämisestä puhutaan liikaa. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
26. Taloushallinnon sähköistäminen avaa tilitoimistojen liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
27. Sähköistäminen tehostaa taloushallintoa. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 

28. Sähköistäminen taloushallinnossa on hyvä asia. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
29. Kehitämme tilitoimistossamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
30. On tärkeää pitää ohjelmistot ja laitteistot ajan tasalla. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
31. On hyvä, jos tilitoimisto pyrkii myymään muitakin palveluja kuin kirjanpitoa ja veroraportointia. * 
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5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
32. Suunnittelemme markkinointitoimenpiteitä tarkasti. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
33. Panostamme toimintamme markkinointiin. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
34. Asiakkailla on positiivinen asenne sähköistä taloushallintoa kohtaan. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
35. Taloushallinnon automatisointi vähentää virheitä. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 
36. Taloushallinnon sähköistäminen on kustannustehokasta. * 

5 Olen täysin samaa mieltä 

4 Olen jokseenkin samaa mieltä 

3 En ole samaa mieltä enkä eri mieltä 

2 Olen jokseenkin eri mieltä 

1 Olen täysin eri mieltä 

37. Mitä muuta haluatte vielä sanoa aiheeseen liittyen? 

 


