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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten automaatio on vaikuttanut 

taloushallintoon. Samalla käsitellään myös muutoksia taloushallinnon työtehtäviin, miten 

automaatiota hyödynnetään ja mitkä ovat tällä hetkellä alan tulevaisuuden näkymät. 

Taloushallinto on viime aikoina kehittynyt automaation myötä todella paljon. Tämän 

kehityksen on mahdollistanut taloushallinnon aikaisempi digitalisoituminen. Kilpailu sekä 

raportointivaatimukset ovat jatkuvasti kasvaneet, jolloin tehokkuutta on haettu lisäämällä 

organisaatioiden automaatioastetta. Kehitys tulee vain kiihtymään ja silloin on tärkeää olla 

mukana muutoksessa eikä vastustamassa sitä. 

 

Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena puolistrukturoiduin haastatteluin, joita on 

yhteensä neljä kappaletta. Haastatteluissa on mukana taloushallinnon ammattilaisia 

julkishallinnosta. He ovat eri rooleista sekä myös eri organisaatiotasoilta. Haastatteluista 

selvisi paljon uutta tietoa automaatiosta ja sen tämän hetkisestä vaiheesta organisaatiossa. 

Automaatio on vielä alkuvaiheessa, mutta sen nähdään tuovan paljon muutoksia 

taloushallintoon. Automaatioon panostetaan jatkuvasti enemmän. Työtehtävät tulevat 

muuttumaan kohti asiantuntijuutta. Haastatteluista saatiin myös vastauksia taloushallinnon 

tulevaisuuden näkymiin, joista merkittävimpänä pidetään tekoälyn kehitystä. Tekoäly on yksi 

monista automaation eri muodoista, joita organisaatioilla on mahdollisuus hyödyntää 

toiminnassaan. 
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The purpose of this thesis is to find out how automation has impacted financial management. 

At the same time this thesis addresses changes to financial managements work tasks, how 

automation is utilized and what are the future perspectives of financial management. 

Financial management has advanced a lot lately, because of the automation. This has been 

made possible by financial managements earlier digitalization. Competition and reporting 

standards have been increasing and it has led to increasing efficiency by automation. 

Development will keep increasing and it becomes important to be part of the chance and try 

not to resist it. 

 

This thesis was carried out as a qualitive research with four semi-structured interviews. There 

are four financial management professionals taking part in this interview. They are all from 

different roles and levels of the organization. The interview revealed a lot of new information 

from automation and its current stages in the organization. Automation is still on its very early 

stages, but it’s believed to bring a lot of chances to financial management. Automation is 

constantly developed in the organization. Work tasks will transform to resemble more 

specialist kind tasks. Interviews also gave answers to financial managements future 

perspectives, from which the most significant will be development of artificial intelligence. 

Artificial intelligence is one of the many different types of automatization, which 

organizations can use in their operations. 
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1. JOHDANTO 

 

Tämä tutkielma käsittelee automatisoinnin vaikutuksia taloushallintoon sekä taloushallinnon 

työtehtäviin. Aihe on yksi merkittävimmistä muutoksista perinteiseen taloushallintoon ja se 

on todella ajankohtainen aihe tänä päivänä. Fredmanin (2017) mukaan taloushallintoon on 

viime vuosina levinnyt pyrkimys kustannusten vähentämiseen. Yksi ratkaisu tähän on 

taloushallinnon automaatioasteen nostaminen. Rutiininomainen laskenta ja tallennustyö 

siirtyvät ohjelmistojen hoidettavaksi, jolloin työntekijöiden tehtäviksi jää robottien 

johtaminen. Taloushallinnon työtehtävät ovat muuttuneet rutiininomaisista tehtävistä 

enemmän tiedon laadun arviointiin ja sen analysointiin (Seasongood 2016). Taloushallinnossa 

täytyy kuitenkin tulevaisuudessakin olla tarvittava kirjanpidon, verotuksen ja laskennan 

tuntemus, jotta muuttuviin lainsäädäntöihin, liiketoimintaan, prosesseihin, järjestelmiin ja 

kirjaustilanteisiin voidaan varautua. Ihmisiä tarvitaan vielä lähivuosina ymmärtämään 

muutoksia ja tekemään tarvittavia asetuksien muutoksia automaattitiliöinteihin, liittymiin ja 

ohjelmistorobotteihin. (Fredman 2017) Tämän tutkielman aihe on tärkeä taloushallinnon alan 

muuttuessa, jolloin tarvitaan uudenlaista osaamista ja tietotaitoa. 

 

Taloushallinnon automaation kehitys on ollut hyvin nopeaa. Nykyään pystytään 

automatisoimaan tehtäviä, joiden automatisoinnista ei olisi voitu edes kuvitella kymmenen 

vuotta sitten. Taloushallinto on ollut monessa organisaatiossa edelläkävijä uusien 

teknologioiden hyödyntäjänä. Kaikki data taloushallinnossa on pitkälti sähköistä ja prosessit 

ovat säännönmukaisia, jolloin automaation kehittäminen on mahdollista. Taloushallinnon 

kasvaneisiin raportointitarpeisiin ja tarpeisiin vähentää kustannuksia ei voida enää vastata 

ilman automaation hyödyntämistä. (Kaarlejärvi 2019) Ohjelmistot hoitavat aikaisemmin 

paljon aikaa ja osaamista vaativat tehtävät tehokkaammin. Ohjelmistot ovat nopeampia, 

huolellisempia ja ne muistavat meitä paremmin. Tämä johtaa siihen, että ihmisten täytyy 

panostaa taitoihin, joissa he ovat vielä koneita parempia. Esimerkiksi vuorovaikutustaidot, 

ongelmanratkaisutaidot ja liiketoimintaosaaminen. Olosuhteiden muuttuessa myös 

työntekijöiden tarvitsee muuttua. (Aho, Annala, Huhtala & Jutila 2018) Työntekijöistä, jotka 

pystyvät hyödyntämään asiantuntemustaan taloushallinnon automaation kehittämisessä 

tulee olemaan kova kilpailu (Fredman 2017). 
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1.1 Aihe ja taustat 

 

Viime vuosina teknologia on kehittynyt valtavasti ja on siirrytty teollisesta ajasta tietotyön 

aikaan. Yritysten osaaminen koostuu nykyisin tiedosta, osaamisesta ja näkemyksistä. Suurin 

osa yrityksistä on kokenut digitalisoitumisen liiketoiminnassaan. Yrityksille edistyminen 

digitaalisessa kilpailuympäristössä on jatkossa vain entistä tärkeämpää. Haasteeksi nouseekin 

menestyvän digitaalisen liiketoiminnan rakentaminen. On yhä tärkeämpää ja melkein 

pakollistakin pyrkiä korvaamaan manuaalisia prosesseja digitaalisin keinoin. (Ruokonen 2016) 

Taloushallinnon digitalisaatiota pidetään usein vain verkkolaskutuksena ja laskujen 

sähköisenä käsittelynä, mutta näin se ei kuitenkaan Lahden ja Salmisen (2014, 11) mukaan ole 

vaan se on paljon laajempi käsite. Se kattaa talouden prosessit yli organisaation rajojen. 

Synonyymina taloushallinnon digitalisaatiolle voidaan pitää automaattista taloushallintoa.  

 

Yksi aikamme suurimmista muutoksista onkin automaatio, jota voidaan pitää joko uhkana tai 

mahdollisuutena. Automaatiolla tarkoitetaan itsetoimivia koneita ja laitteita, jotka toimivat 

ilman ihmisen ohjausta. Automaatio on laaja käsite ja se kattaa myös robotiikan ja osittain 

digitalisaation. Koneet eivät kuitenkaan aina voi toimia täysin ilman ihmistä, joten 

automaatiosta esiintyy eri asteita. Koneiden myötä jää kuitenkin kaksi selvää osa-aluetta, 

joissa ihmiset ovat kuitenkin ohjelmistoja arvokkaampia: ongelmanratkaisukyky ja 

vuorovaikutustaidot. Näiden merkitys korostuu jatkossa entisestään. (Marttinen 2018, 8, 64; 

Aho 2019, 24)  

 

Suuri muutos digitalisaation myötä on myös ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen 

liiketoimintaprosessien kehittämisessä. Tämä nostaa automaatioastetta yrityksissä. 

Yrityksistä yhä suurempi osa hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa prosesseissaan ja se onkin 

yleisin taloushallinnossa käytetty robotiikan muoto. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 51-52) 

Robotiikkaa voidaan pitää korkeamman älykkyyden tason automatisointina (Marttinen 2018, 

109). Taloushallinnon ala on murroksessa ja onkin tärkeää tutkia, miten ala on kehittynyt ja 

mihin suuntaan se on menossa. Kaikilla organisaatioilla on omanlaisensa prosessit eivätkä 

kaikki ratkaisut välttämättä sovi jokaiseen organisaatioon, mutta se on kuitenkin selvää, että 

suunta on kaikilla sama. Taloushallinto tulee yhä enemmän automatisoitumaan päivä päivältä 
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ja onkin tärkeää, että organisaatiot sekä taloushallinnon työntekijät pysyvät muutoksen 

aallossa mukana. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tutkielmassa käsitellään automaation ja siihen kuuluvien tekijöiden vaikutuksia 

taloushallinnon työtehtäviin ja sitä, miten ala tulee kehittymään tulevaisuudessa. Lisäksi 

tutkitaan myös, millaisissa prosesseissa automaatiota hyödynnetään ja millä eri tavoilla. 

Tutkielman päätutkimuskysymyksellä pyritään selvittämään vastauksia lisääntyneen 

automaation vaikutuksista taloushallintoon. Pääkysymykseksi muodostuukin:  

 

”Miten automaation yleistyminen on vaikuttanut taloushallintoon?”  

 

Pääkysymystä on tukemassa kolme keskeistä alakysymystä, jotka ovat:  

 

1. ”Miten taloushallinnon työtehtävät ovat muuttuneet automaation myötä?”  

2. ”Miten ja millaisissa prosesseissa automaatiota hyödynnetään  

taloushallinnossa?” 

3. ”Mitkä ovat tällä hetkellä taloushallinnon tulevaisuuden näkymät automaation 

myötä?”  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena puolistrukturoiduin 

haastatteluin. Haastatteluissa on mukana taloushallinnon ammattilaisia yhden Suomen 

suurimman kunnan julkishallinnosta. Haastateltavia on yhteensä neljä ja he kaikki toimivat eri 

tehtävissä sekä myös eri tasoilla organisaatiossa. Heitä haastateltiin tutkimusta tehdessä 

heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan taloushallinnon automaatiosta. Haastattelujen 

tarkoituksena oli saada mahdollisimman paljon uutta tietoa aiheesta. Kysymyksiä 

haastatteluissa oli yhteensä 12, jotka esitettiin samanlaisina kaikille haastateltaville. Kaikki 

haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina paikan päällä kyseisen organisaation tiloissa, 

jossa ne nauhoitettiin. Lopuksi nauhoitukset litteroitiin. 
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1.4 Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

 
Aihetta on rajattu käsittelemään taloushallintoa vain automaation osalta. Tutkielmassa 

käsitellään vain ohjelmistojen avulla tapahtuvaa automaatiota. Ajallisesti tutkielma 

tarkastelee mahdollisimman uutta informaatiota, koska aihe on todella uusi ja nopeasti 

kehittyvä. Tutkielmassa ei keskitytä automaation tarkkaan toteutukseen vaan enemmänkin 

sen aiheuttamiin vaikutuksiin ja muutoksiin.  

 

Tutkielma rakentuu neljästä eri pääluvusta. Luvussa kaksi käsitellään taloushallintoa. 

Kappaleessa esitellään taloushallinnon nykytilannetta ja miten tähän pisteeseen on päädytty. 

Sekä mitkä ovat siihen vaikuttaneita tekijöitä. Merkittävimpinä on varmasti ollut digitalisaatio 

ja automatiikan lisääntyminen. Automatiikan eri muodoista esitellään tarkemmin 

ohjelmistorobotiikka ja tekoäly sekä niihin liittyviä asioita ja käsitteitä. Myös koneoppimista ja 

käyttöliittymäautomaatiota, jotka liittyvät vahvasti tekoälyyn ja automaatioon käsitellään 

lyhyesti. Kappaleessa käydään läpi myös taloushallinnon tulevaisuuden näkymiä siltä osin kuin 

se on tässä vaiheessa mahdollista menemättä liikaa tulevaisuuteen. Kolmannessa luvussa 

esitellään tutkielmassa käytettävä laadullinen tutkimusmenetelmä ja avataan tutkimuksen 

tekemisen taustoja. Kyseisessä luvussa esitellään myös haastattelututkimuksen tulokset. 

Viimeisessä luvussa esitellään tutkielman johtopäätökset ja yhteenveto. 
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2. TALOUSHALLINNON KEHITYS JA AUTOMAATIO 

 
Lahden ja Salmisen (2014, 16) mukaan taloushallinto on järjestelmä, joka seuraa organisaation 

taloudellisia tapahtumia ja raportoi niistä sidosryhmilleen. Sen ytimenä toimii kirjanpito 

(Ikäheimo, Malmi & Walden 2016, 12). Sidosryhmiin perustuen taloushallinto voidaan jakaa 

kahteen eri osaan tehtäviensä mukaan eli ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Sisäinen 

laskentatoimi tuottaa informaatiota päätöksentekoon yrityksen johdolle ja ulkoinen 

laskentatoimi puolestaan tuottaa informaatiota yrityksen ulkoisille sidosryhmille. Ulkoinen 

laskentatoimi on lailla säädetty, kun taas sisäinen laskentatoimi on vapaamuotoisempaa. 

(Leppiniemi & Kaisanlahti 2017) 

 

Taloushallinto on suuressa murroksessa, roboteista ja älykkäistä ohjelmistoista on tullut 

ihmisiä näppärämpiä, nopeampia, edullisempia ja tarkempia monissa tehtävissä. Tietokoneet 

ovat ylivertaisia verrattuna ihmisiin muistamisessa, virheettömyydessä rutiininomaisissa 

tehtävissä, rutiinien sietämisessä, laskutaidossa ja nopeudessa suurien tietomäärien 

käsittelyssä. Nyt tietokone pystyy tekemään samat asiat ja vielä paremmin. (Aho 2019, 9, 17-

18) Tietokoneet pystyvät tekemään tehtävät tasalaatuisesti, joten numerot täsmäävät eikä 

synny riskiä ihmisten tekemille virheille. Automaation myötä työntekijät voidaan vapauttaa 

tekemään analyysejä, jotka tuottavat oikeita strategisia hyötyjä liiketoiminnalle. Manuaalisilla 

prosesseilla ei tulevaisuudessa enää ole mitään käyttöä. Niihin menee liikaa aikaa ja se johtaa 

työn epätasaiseen jakamiseen, pitkiin työpäiviin ja turhautumisen kasvamiseen. (Parcells 

2016) Useat taloushallinnon vaaditut tehtävät kuten kirjanpidon merkinnät tapahtumista, 

veroilmoitusten täyttäminen, tilien täsmäytys ja toimittajille maksaminen ovat tärkeitä, mutta 

eivät pahemmin tuota arvoa yritykselle. Automaation myötä nämä tehtävät saadaan tehtyä 

tehokkaammin ja yrityksessä voidaan keskittyä arvoa tuottaviin työtehtäviin. (Spiech 2008) 

 

Automaatio lyö täysin läpi, kun kaikki tositteiden tieto on digitaalisessa muodossa, tositteet 

syntyvät ja liikkuvat sähköisesti, lainsäädäntö ohjelmoitu säännöiksi ohjelmistoihin, tositteita 

ja kirjanpitoa koskevat keskeiset standardit otettu laajasti käyttöön ja asiakaskohtaiset 

säännöt on luotu ohjelmistoihin ihmisen tai tekoälyn tekemänä. (Aho 2019, 9, 17-18) Kuvassa 

1 esitellään taloushallinnon kehitys 1990-luvun paperisesta kirjanpidosta aluksi sähköiseen 

taloushallintoon 2000-luvun alussa. Sen jälkeen 2010-luvulla siirryttiin digitaaliseen 
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taloushallintoon, jossa organisaatiot ovat tällä hetkellä. Seuraava suuri muutosaskel on älykäs 

taloushallinto 2020-luvulla.  

 

 

Kuva 1. Taloushallinnon kehitys (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 52) 

 

Tässä luvussa käsitellään taloushallinnon nykytilaa ja sen muutokseen johtaneita tekijöitä, 

joista Granlundin ja Malmin (2004, 13-14) mukaan merkittävimpänä on ollut tietotekninen 

kehitys. Luvussa esitellään taloushallinnon digitalisaatio sekä automaatio. Automaatio 

käydään läpi yleisesti sekä esitellään myös erikseen omissa luvuissaan kaksi 

automaatiomuotoa: ohjelmistorobotiikka ja tekoäly. Lisäksi kappaleessa tarkastellaan 

tulevaisuuden näkymiä taloushallinnon osalta. 

 

2.1 Taloushallinnon digitalisaatio 

 

Suomi oli vuonna 1997 ensimmäinen maa, jonka lainsäädäntö mahdollisti siirtymisen 

paperisesta taloushallinnosta sähköiseen. Siihen asti kaikki taloushallinnossa oli käsitelty 

manuaalisesti paperilla. Nyt 20 vuotta myöhemmin digitaalisuus on viimeinkin noussut 

pääosaan taloushallinnossa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 11-13) Digitalisoituminen 

tarkoittaa asioiden, esineiden ja prosessien muuttamista digitaaliseen muotoon. 

Digitalisaation myötä yritys pyrkii parantamaan asemaansa arvoketjussa, hakee kasvua 
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kansainvälisesti, virtaviivaistaa arvoketjua ja automatisoi liiketoimintaprosessejaan. Yritys 

pystyy kasvamaan ja parantamaan kannattavuutta digitalisaation avulla. Digitalisaatio tarjoaa 

työkalut, jolla toiminnan laatua sekä tehokkuutta pystytään parantamaan. Pääoman käyttö 

tehostuu ja muodostu uusia liiketoimintamalleja. (Ilmarinen & Koskela 2015, 22-33) Tietoa 

siirretään ja käsitellään digitaalisesti sovelluksilla tai ohjelmistoilla. Tieto kulkee digitaalisesti 

tietoverkoissa langattomasti tai sähköisesti ja tämä mahdollistaa nopeamman sekä 

tehokkaamman tavan siirtää ja varastoida tietoa. (Lahti & Salminen 2014, 19) 

 

Viimeisen 20 vuoden aikana Suomi on menettänyt edelläkävijän asemansa digitalisaatiossa 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 11-13). Myös Ilmarisen ja Koskelan (2015, 11-14) mukaan Suomi 

on entinen edelläkävijä ja on vaarassa muuttua digitalisaation kehitysmaaksi, jos tilanne ei 

muutu. Ihmiset ja organisaatiot monesti kuitenkin kehittyvät hyvin hitaasti. Monissa 

projekteissa voi kestää hyvin kauan, jopa vuosia, eivätkä projektit välttämättä silloinkaan 

onnistu.  (Granlund & Malmi 2004, 13-14) Taloushallinnon digitalisoituminen on edennyt 

Suomessa hitaasti, mutta tällä hetkellä kuitenkin suurin osa laskuista ja transaktiodatasta 

liikkuu yritysten välillä sähköisesti. Tarkoituksena olisi saada viimeisetkin taloushallinnon 

prosessit sähköisiksi. Tämä mahdollistaa mahdollisimman suuren hyödyn saamisen 

digitalisoitumisesta, jolloin sähköistä dataa voidaan hyödyntää prosessien ja raportoinnin 

automatisoimiseksi ja analytiikan kehittämiksesi. (Lahti & Salminen 2014, 11) 

 

Suurimpana teknologisena kehityskohteena pidetään tällä hetkellä ohjelmistorobotiikan ja 

tekoälyn edistymistä taloushallinnon automatisoinnissa. Tämä on yksi keskeinen muutostekijä 

tämän mahdollistavan teknologian tultua helposti saataville kustannustehokkaaseen hintaan. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 11-13) Liiketoiminnan digitalisoituessa osaajat erottuvat 

joukosta ja heille on vain entistä enemmän mahdollisuuksia, kun taas muut jäävät jälkeen. 

Digitaaliset palvelut eivät vain tue yrityksen prosesseja vaan ne myös korvaavat ja eliminoivat 

niitä tai niiden vaiheita. Lisäarvoa tuottamattomat vaiheet prosesseista saadaan poistettua 

kokonaan. Yritykset pystyvät tekemään asiat halvemmin, nopeammin ja paremmin. 

(Ruokonen 2016) Digitalisaatio johtaa monella alalla paradigman muutokseen, jolloin vanhat 

toimintamallit, käytännöt ja ajattelutavat pitää pystyä uudistamaan tai korvaamaan 

kokonaan. (Ilmarinen & Koskela 2015, 51) Digitalisaatio vaikuttaa kaikenkokoisiin yrityksiin ja 

se lisää yrityksen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Menestymiseen on nykypäivänä vain yksi 
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vaihtoehto ja se on digitalisaation hyödyntäminen. Siinä potee valtava mahdollisuus 

yrityksille. (Ilmarinen & Koskela 2015, 11-14)  

 

2.2 Taloushallinnon automaatio 

 
Automaatio käsitteenä tarkoittaa itsenäisesti ohjautuvia koneita ja laitteita. Tietokoneiden ja 

digitaalisuuden myötä automaattista tiedonkäsittelyä tapahtuu joka puolella. Automaatiolla 

saadaan aikaan toistuva ja tasalaatuinen prosessi. (Marttinen 2018, 64) Automaatio 

mahdollistaa ihmisten hyödyntämisen heidän vahvuuksissaan: luomisessa, yhdistelyssä ja 

analysoinnissa. Organisaatiot voivat keskittyä tehokkuuden ja tarkkuuden parantamiseen. 

(Tucker 2017) Automaatio tulee määrittämään organisaatiot uudelleen. Organisaatioista tulee 

kaiken keskiö ja uudenlainen ekosysteemi, johon kuuluu tekoäly, automaatio sekä ihmiset 

kuten työtekijät, urakoitsijat, freelancerit, vapaaehtoiset ja kumppanit. Kaikki työskentelevät 

yhdessä ja optimaalinen kombinaatio riippuu työstä ja työpaikasta. (Jesuthasan & Boudreau 

2017) Leen ja Seen (2004) mukaan automaatio on teknologiaa, joka aktiivisesti kerää tietoa, 

muuntaa tietoa, tekee päätöksiä tai kontrolloi prosesseja. Sillä on huikea potentiaali parantaa 

ihmisten tehokkuutta ja turvallisuutta. Se kuitenkaan aina ole hyvästä, koska ihmiset voivat 

luottaa liikaa automaation silloin kuin ei pitäisi. 

 

Lahden ja Salmisen (2014, 11) mukaan automaation myötä rutiinitoimintoihin kuluu entistä 

vähemmän resursseja. Rutiinitehtävät tulevat häviämään automaation myötä. Lopulta myös 

ihmisten tekemät työt tulevat häviämään taloushallinnosta kokonaan ja ne korvataan 

tietokoneiden tekemällä automaatiolla. (Mäkinen & Vuorio 2002, 14, 18) Automaation myötä 

resursseja voidaan paremmin transaktioiden käsittelyn sijasta käyttää tievirtojen laadun 

varmistamiseen ja täsmäyttämiseen, toteumatietojen analysointiin, tulevaisuuden 

ennustamiseen ja päätöksenteon tukemiseen. Automaatio myös parantaa henkilöstön 

työhyvinvointia, kun työt muuttuvat mielekkäämmiksi. Työtehtävien muuttuminen kuitenkin 

vaatii henkilöstöltä uudenlaista osaamista, jolloin henkilöstöä täytyy kouluttaa ja opettaa 

heille uudenlainen tapaa ajatella asioita. (Lahti & Salminen 2014, 11)  

 

Taloushallinnon transaktioita kuten matkakulut, työajan seuranta, palkkojen maksu ja 

ostoreskontra voidaan automatisoida työnkulun automatisointi ohjelmistoilla. Työkalut 
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nopeuttavat transaktioita, lisäävät sisäistä kontrollia ja auttavat tunnistamaan prosessien 

pullonkauloja. Taloushallinnon automaation hyötyjä ovat tehokkuuden paraneminen ja 

kustannusten pieneneminen, nopeammat kiertoajat ja parannukset sisäiseen kontrolliin. 

(Brands & Smith 2016) Automaation hyötyjä esitellään myös taulukossa 1. Siihen on koottu 

Ilmarisen ja Koskelan (2015, 126) mielestä tärkeimmät hyödyt automaatiosta 

taloushallinnossa. 

 

Taulukko 1. Automaation hyödyt mukaillen Ilmarinen & Koskela (2015, 126) 

Elementti Hyödyt 

Tuottavuus & 

kustannustehokkuus 

Automaation avulla työn tuottavuus kasvaa ja se mahdollistaa 

säästöt henkilöstökuluissa tai suuremman määrän asiakkaita 

palvelemisen olemassa olevilla resursseilla. Yritykset voivat 

voivat vapauttaa henkilöstöä muihin tehtäviin. 

Nopeus Nopeus moninkertaistuu, ennen pitkään vieneet tehtävät 

hoituvat sekunneissa eikä jonoja synny. Nopeudella voi 

saavuttaa hetkellistä kilpailuetua, mutta sen jälkeen siitä tulee 

"uusi normaali". 

Toiminnan laatu Virheet ja laadunvaihtelut vähenevät automaation myötä. 

Järjestelmät toimivat aina samalla tavalla, vaikka joskus niissä 

voikin esiintyä teknisiä ongelmia. Automaation älykkyys ja 

tiedon hyödyntäminen voivat auttaa toiminnan optimoinnissa. 

Mitattavuus Prosesseista tai prosessin vaiheista on paljon helpompi kerätä 

tietoa kuin monista manuaaliprosesseista. Volyymejä ja 

läpimenoaikoja voidaan mitata reaaliaikaisesti. 

 

Herbertin, Dhayalanin ja Scottin (2016) mukaan ihmisten työskentelyssä on rajoituksensa ja 

tutkimusten mukaan noin 90% virheistä ja onnettomuuksista johtuukin ihmisten tekemistä 

virheistä. Kun prosessi saadaan automatisoitua niin virheiden mahdollisuudet pienenevät 

huomattavasti. Tällä hetkellä kuitenkin vain pieni osa yrityksistä on onnistunut tässä, mutta 

tulevaisuudessa yhä suurempi osa yrityksistä tulee automatisoitumaan. Marttinen (2018, 65) 

kertoo, että silloin kun automaatioaste järjestelmässä on matala niin ihmiset tekevät 

suurimman osan työstä ja jotkut toiminnot kokonaan. Kun automaatioaste järjestelmässä taas 

on korkea niin ihmiset keskittyvät enemmän valvontaan ja ohjaustoimintoihin. Tämä johtaa 
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kuitenkin siihen, että korkean automaation järjestelmissä ihmisen rooli on tärkeämpi, johtuen 

lisääntyneestä suunnittelun ja ylläpidon tarpeesta.  

 

2.2.1 Ohjelmistorobotiikka 
 

Yksi keskeisimmistä trendeistä yrityksissä on tällä hetkellä ohjelmistorobotiikka (Vanmali 

2017). Ohjelmistorobotti on ohjelmisto, joka pystyy käsittelemään sähköisessä muodossa 

olevaa dataa. Se on teknologiaa, jolla talouden prosesseja pystytään automatisoimaan. 

Robotti sopii parhaiten rutiininomaisiin manuaalisiin prosesseihin, joissa ei vaadita erityistä 

päätöksentekoa. Ohjelmistorobotiikka on ratkaisu silloin kun automatisointia ei pystytä 

tekemään suoraan järjestelmien avulla tai se ei ole kannattavaa. Robotin avulla voidaan hoitaa 

tehtäviä, joihin ei ole aikaa tai se olisi liian kallista toteuttaa ihmisen tekemänä. Se toimii 

ihmisten tavoin ja suorittaa sille määrättyjä tehtäviä. Robotti hyödyntää kaikkia tietokoneella 

käytettävissä olevia järjestelmiä ja niiden rajapintoja.  (Boulton 2017; Kaarlejärvi, Salminen 

2018, 53-56) 

 

Robotit eivät unohda työtehtäviään ja ne pystyvät myös työskentelemään kellon ympäri. 

Roboteilla voidaan täydentää kirjanpito- ja matkalaskujärjestelmien automaatiota. Niitä 

voidaan käyttää siirtämään tietoja järjestelmistä toiseen, tehdä tarkastuksia useista lähteistä, 

käynnistää ajoja ja suorittaa prosesseja. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 53-56) Robotteja 

voidaan käyttää päivittäin, viikoittain tai kuukausittain, jopa keskellä yötä ja hiljaisimpina 

aikoina. Robotit voi helposti ottaa käyttöön sekä myös poistaa käytöstä. Rahoituksen ja 

kirjanpidon prosesseissa robotiikan myötä saadaan nopeutettua prosessien läpimenoaikoja 

huomattavasti. Implementoinnin kustannukset voidaan saada takaisin jo 9-18 kuukauden 

aikana. (Vanmali 2017) 

 

Järjestelmän vaihtamiseen verrattuna robotti on paljon nopeampi vaihtoehto. Se voidaan 

saada toimimaan muutamissa viikoissa, kun järjestelmissä voi kestää kuukausia. Huonoja 

prosesseja ei kuitenkaan kannata automatisoida robotiikalla vaan prosessit kannattaa ensin 

laittaa kuntoon tai tarvittaessa poistaa kokonaan. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 53-56) Ennen 

robotteja automaatio tuli rakentaa sovelluskohtaiseksi ja asetusten muuttaminen saattoi 
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viedä päiviä tai olla kokonaan mahdotonta. Nykyään robotit ovat älykkäämpiä ja pystyvät 

reagoimaan ympäristön muutoksiin. (Marttinen 2018, 109) 

 

Ohjelmistorobotiikan hyötyjä ovat alhaisemmat kustannukset ja kommunikaatio ongelmien 

välttäminen yrityksessä. Ei myöskään tarvitse vaihtaa nykyisiä IT-järjestelmiä. (Asatiani & 

Penttinen 2016) Robotit eivät korvaa ihmisiä kokonaan vaan ihmiset määrittävät miten 

ohjelmistot yhdistyvät ja mitkä ovat säännöt sekä tekevät päätöksenteon ja analysoimisen. 

(Tucker 2017) Yritykselle ei tule myöskään negatiivista mainetta työpaikkojen ulkoistamisesta 

ulkomaille. Haittoja tälle hetkellä on se, että robotiikka tarjoaa vain väliaikaisia ratkaisuja, kun 

robotti joutuu käyttämään ihmisten kanssa samoja usein vanhentuneita järjestelmiä eikä 

täysin automatisoituja järjestelmiä. Ja nykyisellään robotit pystyvät vain tietynlaisiin 

yksinkertaisiin tehtäviin. Robotit voidaan kuitenkin nähdä työpaikoilla kilpailijoina, jotka vievät 

työpaikat. (Asatiani & Penttinen 2016)  

 

Ihmiset voivat nyt keskittyä arvoa tuottaviin tehtäviin ja päätöksentekoon, kun manuaaliset 

tehtävät on saatu korvattua. Roboteilla voidaan myös välttää kalliit kustannukset 

järjestelmien vaihdosta, kun robotti pystyy suorittamaan tarvittavat asiat myös vanhassa 

järjestelmässä ihmisiä kustannustehokkaammin ja nopeammin.  (Gex & Minor 2019) Monet 

yritykset pyrkivät automatisoimaan vanhentuneita liiketoimintaprosessejaan, koska yrityksen 

taidot, teknologiat ja resurssit ovat rajoitettuja. Ohjelmistorobotiikalla pyritään 

virtaviivaistamaan prosesseja ja pienentämään kustannuksia. Ongelma ohjelmistorobotiikan 

ratkaisuissa on epäonnistuminen varautumisessa muuttujiin, jolloin tietoa voi hävitä, jos 

robotit eivät osaa mukautua. (Boulton 2017) 

 

Robotiikka tulee aloittaa yrityksissä pienistä asioista kuitenkin samalla miettien isoa kuvaa. 

Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa osakkeenomistajille kustannussäästöt, asiakkaille 

paremmat palvelut sekä samalla parantaa työntekijöiden työnkuvaa, siirtämällä manuaaliset 

työtehtävät roboteille. Tällöin työtekijät voivat paremmin keskittyä älykkyyttä, luovuutta ja 

ongelmanratkaisua vaativiin työtehtäviin. (Willcocks, Lacity & Craig 2017)  

 

Yhdeksän sääntöä tehokkaaseen ohjelmistorobotiikkaan (Boulton 2017): 
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1. Aseta ja hallitse odotuksia 

2. Harkitse vaikutuksia liiketoimintaan 

3. Ota IT mukaan alussa ja useasti 

4. Huono suunnittelu voi johtaa ongelmiin 

5. Tiedon suuri määrä ei saa vaikuttaa negatiivisesti 

6. Projektin johtaminen on tärkeintä 

7. Kontrolli pitää toiminnan ohjeiden mukaisena 

8. Ei saa unohtaa vaikutusta ihmisiin 

9. Robotiikkaa tulee käyttää koko kehityksen elinkaaressa 

 

Kuten Lacityn ja Willcocksin (2016) kirjoittamasta artikkelista tulee esille niin 

ohjelmistorobotiikka-ratkaisut tarjoavat nopeampia ja tarkempia tuloksia prosesseihin ja 

vuotuinen ROI-luku voi nousta jopa 200 prosenttiin. Robotiikka on seuraava uusi 

automaatiovallankumous yrityksissä. Ohjelmistorobotiikan toimittajia ovat Blue Prism, 

Automation Anywhere, IPsoft ja UiPath. Useimmat näistä ohjelmistoista ovat helppokäyttöisiä 

eikä niihin vaadita aikaisempaa ohjelmointikokemusta. On olemassa kolmen tyyppisiä 

robotiikka ratkaisuja (Willcocks et al. 2017): 

 

1. Työpöydän robotiikkatyökalut kuten makrot, komentokielinen ohjelmointi ja ruudun 

raavinta. Ne tarjoavat nopean tavan nauhoittaa käyttäjän tekemiset työpöydällä ja 

toistaa ne aina uudelleen. Se on helppokäyttöinen tapa luoda automatisaatiota, 

vaikkei kyseinen robotti oikeasti olekaan älykäs.  

2. Yritys robotiikkaratkaisut. Se on myös helppokäyttöinen ratkaisu ja toimii toisten IT-

ohjelmistojen päällä. Erona työpöytärobotiikkaan on se, että nämä robotit toimivat 

servereillä työpöydän sijaan.  

3. Ammattilaisille suunnatut IT-ohjelmisto kehitystyökalut. Tämä on kaikista kehittynein 

ohjelmistorobotiikan muoto, joten se vaatiikin jo koodaustaitoja. Usein toteutus toimii 

niin että aiheesta tietävät käyvät läpi ja dokumentoivat yrityksen liiketoimintaprosessit 

IT-alan ammattilaisille, jotka tekevät automaation toteutuksen yritykselle.  
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2.2.2 Tekoäly 
 

Viime vuosina tekoäly on kehittynyt huimasti, johtuen laskentatehon ja datan määrän kasvun 

ansiosta. Tekoälyä on tutkittu yli 60 vuotta ja sen on useasti ennustettu ylittävän ihmisen 

oppimiskyky. Tekoäly on ihmisten tekemänä älykästä toimintaa, jota tekee kone ihmisen 

sijaan. Toimintaa voi olla päättely, oppiminen, ennakointi, päätöksenteko, näkeminen ja 

kuuleminen. Tekoäly voidaan luokitella heikkoon ja vahvaan tekoälyyn. Heikko tekoäly 

ratkaisee yksittäisiä tehtäviä, jotka sille on opeteltu eli se ei pysty mukautumaan uusiin 

tilanteisiin. Tällä hetkellä käytännössä kaikki tekoäly on heikkoa. (Merilehto 2018, 9-24) Myös 

Haikonen (2017) toteaa, että tekoäly ei nykypäivänä ole vielä oikeasti älykästä eikä se ei 

oikeasti ymmärrä ja tiedä mitä se on tekemässä. Vahva tekoäly taas ratkoo monia erilaisia 

ongelmia, ymmärtää ja pystyy toimimaan itsenäisesti. Vahvaa tekoälyä ei kuitenkaan vielä ole 

olemassa. Vahvan tekoälyn luomiseen tulisi ratkaista kaksi asiaa: itsenäinen oppiminen ja 

siirrettävä oppiminen. Kun vahvaa tekoälyä ei ole pystytty luomaan on keskitytty kapeiden 

ongelmien ratkaisuun heikon tekoälyn avulla. (Merilehto 2018, 9-24) Tekoälyn tulisi pystyä 

havainnoimaan ja ymmärtämään ympäristöään, jotta se pystyisi olemaan mahdollisimman 

tehokas (Haikonen 2017). 

 

Tänä päivänä tekoäly pystyy päihittämään ihmiset useissa peleissä, joissa on tarkat säännöt. 

Myös muistaminen ja nopeus ovat tekoälyllä vahvempia kuin ihmisillä. Ihmisillä on kuitenkin 

puolellaan artistisuus ja luovuus. Molemmilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, eikä 

tämä tule vielä hetkeen muuttumaan. Yhdessä ihminen ja tekoäly pystyvät kuitenkin olemaan 

paljon vahvempia kuin erikseen. (Rui 2017) Kuvassa 2 esitellään erilaisia ohjelmistorobotiikan 

ja automaation työkaluja sekä niiden eroavaisuuksiaan. 
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Kuva 2. Ohjelmistorobotiikan ja automaation työkaluja (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 52) 

 

Kehittyneillä käyttöliittymillä eli käyttöliittymäautomaatiolla tarkoitetaan teknologiota, joissa 

kone tunnistaa kuvia, ymmärtää puhetta, ymmärtää tekstiä tai osaa tuottaa kyseisiä asioita. 

Silloin voidaan tuottaa esimerkiksi sanallisia selityksiä talouden raporteille tai muokata 

sähköpostiviestejä määrämuotoisiksi ohjelmistorobottien käsiteltäviksi. (Kaarlejärvi & 

Salminen 2018, 52)  

 

Koneoppimisella taas tarkoitetaan sitä, kun kone oppii itsenäisesti datasta asioita eli sille ei 

ole määritelty kaikenkattavia ohjeita jokaiseen eri tilanteeseen. Useimmat tekoälyn 

sovelluksista ovat juuri koneoppimista. On olemassa kolmen tyyppistä koneoppista: ohjattu 

oppiminen, jossa ratkaisu annetaan opetusdatassa, ohjaamaton oppiminen, jossa kone itse 

päättelee datassa olevissa säännönmukaisuuksista ja vahvistusoppiminen, jossa kone saa 

palautetta toimimisensa mukaisesti eri tilanteista. (Merilehto 2018, 19) Koneoppimista 

voidaan pitää alkeellisena tekoälyn muotona (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 59). 

Koneoppiminen sopii prosesseihin, joissa eri sääntöjä niin paljon ettei kaikkea pysty 

dokumentoimaan etukäteen. Sitä käytetään jo ostolaskujen tiliöinnissä apuna. Koneoppimista 

voidaan käyttää esimerkiksi vaikeakäyttöisten ERP-järjestelmien käytön helpottamisessa 

ehdottamalla käyttäjälle mitä hän haluisi tehdä tai tekemällä työvaiheet jo valmiiksi. 

Koneoppimista laajempaa tekoälyä ei ole vielä kehitetty, mutta rajatumpiin vaiheisiin 

kehitellään ratkaisuja. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 51-56) Fordin (2017, 15) mukaan jonakin 
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päivänä voi olla mahdollista, että koneoppimisalgoritmit pystyvät itse tulkitsemaan aineistoja 

ja opettamaan työt itselleen. 

 

2.3 Taloushallinnon tulevaisuus 

 

Tulevaisuus tuo tullessaan taloushallintoon paljon muutoksia. Vuosina 2016-2020 tulee 

tapahtumaan suurempi kehitysaskel digitaalisessa taloushallinnossa kuin vuosien 2000-2015 

aikana tapahtui.  Automaatio, big data ja tekoäly tulevat muuttamaan työnkuvat aivan 

uudenlaisiksi. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 11-13; Galarza 2017) Big datan ja analytiikan 

myötä pystytään käsittelemään suurta määrää tietoa ja hyödyntämään algoritmeja apuna 

päätöksenteossa laskentatoimen ja rahoituksen prosesseissa. Algoritmi on kuvaus tai ohje, 

miten tehtävä tai prosessi suoritetaan. Tiedon suuri määrä estää tavalliset Excel-taulukko 

analyysit. (Brands & Smith 2016; Merilehto 2018, 17) Taloushallinnon ja taloushallinnon 

työntekijöiden täytyy muuttua alan muuttuessa. Suurin haaste taloushallinnon ammattilaisille 

tuleekin olemaan löytää uusi ja erilainen rooli omassa organisaatiossaan. Esimerkiksi 

kirjanpitäjistä voi tulla automaation myötä taloudellisia neuvonantajia. Työt muuttuvat tiedon 

syöttämisestä enemmän analysointiin ja tiedon analysoinnin merkitys onkin kasvanut 

(Järvenpää, Tuomela, Partanen & Tuomela 2001, 26; Galarza 2017) Koneiden ja ohjelmistojen 

korvatessa rutiininomaisia työtehtäviä koituu työntekijöille uusia haasteita etsiessään uutta 

roolia tai työtehtäviä organisaatiossa (Ford 2017). Automaatio taloushallinnossa tulee 

kehittymään jatkuvasti ja samalla työkalut sekä teknologiat paranevat entisestään. Lopulta 

rahoituksen sekä laskentatoimen tehtävät tulee korvaamaan tekoäly. Tulevaisuuden 

rahoituksen ja laskentatoimen ammattilaisten ennustetaan vain asettavan sääntöjä tiettyihin 

transaktioihin ja tapahtumiin, joita älylaitteet voivat koontaa ja opetella. Nämä laitteet ottavat 

huomioon samat asiat kuin tämän hetken ammattilaiset ja päätyvät samoihin ratkaisuihin.  

(Brands & Smith 2016) 

 

Jatkuvasti kasvavat raportointitarpeet kuormittavat taloushallintoa ja niiden täyttämiseen 

vaaditaankin uusia ratkaisuja. Automaation ja digitaalisen datan myötä voidaan vastata 

raportointitarpeisiin paremmin. Mitä enemmän prosesseja on automatisoitu niin sitä 

paremmin prosessit toimivat, laatu paranee sekä virheet vähenevät ja mitä digitaalisempia 

prosessit ovat sitä helpompi niitä muokata ja parantaa. Kuitenkin tehottomien prosessien 
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automatisointia tulisi välttää. Automaation määrä yrityksissä on tällä hetkellä kasvussa. 

Asiantuntijat yrityksissä voivat käyttää aikaansa tiedon hyödyntämiseen sen tuottamisen 

sijasta. Taloushallinto etenee tukitoiminnosta liiketoiminnan kumppanin rooliin. (Kaarlejärvi 

& Salminen 2018, 11-13) Myös Tuckerin (2017) mukaan raportointivaatimukset ovat 

kasvamassa ja säädökset lisääntymässä. Robotiikka on yksi automaation mahdollistamista 

ratkaisuista tähän. Robotiikan myötä tieto on myös enemmän reaaliaikaista kuin aikaisemmin 

olisi edes ollut mahdollista. 

 

Taloushallinto on siirtymässä digitaalisesta taloushallinnosta älykkääseen taloushallintoon. 

Digitaalisessa taloushallinnossa kaikki tapahtumat käsitellään automaattisesti ilman paperia. 

Sitä voidaan kuvata myös automaattisena taloushallintona. Täydellisessä digitaalisuudessa 

kaikki aineisto käsitellään digitaalisesti. Jos aineisto on alun perin paperista ja se muutetaan 

sähköiseksi skannaamalla, tarkoitetaan silloin sähköistä taloushallintoa. Se on digitaalisuuden 

esiaste. Ennen sähköisyyttä puhuttiin myös paperisesta taloushallinnosta. Viimeisimpänä 

trendinä puhutaan älykkäästä taloushallinnosta, jossa rutiiniomaiset työtehtävät on korvattu 

järjestelmillä ja ne tukevat työntekijöiden työtä luovuutta ja päättelyä vaativissa 

työtehtävissä. Tällöin yrityksen prosessi on suunniteltu tarkoituksenmukaisiksi ja 

yhdenmukaisiksi. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 11-13) Taulukossa 2. esitellään älykkään 

taloushallinnon osa-alueet. 

 

Taulukko 2. Älykkään taloushallinnon osa-alueet mukaillen Kaarlejärvi & Salminen (2018, 18-

19) 

1. Taloushallinnon perustiedot ovat oikeelliset ja reaaliaikaisesti ajan tasalla kaikissa perustietoja 

hyödyntävissä järjestelmissä ja prosesseissa. 

2. Taloushallinnon tapahtumatiedot ja tositteet siirretään ja prosessoidaan digitaalisesti. Niiden oikea-

aikaisuutta ja oikeaa sisältöä valvotaan automatisoidusti ja parannetaan suunnitelmallisesti. 

3. Taloushallinnon prosessit ovat tehokkaita ja standardoituja, prosessien läpimenoajat ovat nopeita ja 

lopputulokset ovat riittävän oikein. Prosesseissa keskitytään olennaiseen ja painotetaan arvon tuottamista 

taloushallinnon asiakkaille. 

4. Taloushallinnon prosesseja ei kehitetä tyhjiössä, vaan taloushallinnossa tulkitaan liiketoimintaprosesseja 

taloudelliseen muotoon, ymmärretään niiden syy-seuraussuhteita taloudelliseen dataan, hallitaan 

järjestelmä- ja prosessiarkkitehtuuri. 
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5. Taloushallinnossa hyödynnetään viimeisintä teknologiaa prosessien ja tiedon hallinnan automatisoimiseksi. 

Rutiininomaiset, säännönmukaiset tehtävät on automatisoitu. Automaatio tukee ihmisen työtä ja 

päätöksentekoa myös ei-rutiininomaisissa tehtävissä.  

6. Kirjanpito ja raportointidata syntyvät automaattisesti, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin. 

7. Raportointi toimii itsepalveluperiaatteella ja tukee ihmisen tekemää tiedon hyödyntämistä analysoimalla ja 

luokittelemalla dataa sekä luomalla ennusteita saatavilla olevan datan perusteella. Raportoinnissa nostetaan 

poikkeamat ja trendit esille visuaalisesti.  

8. Raportoinnin ja mittareiden kautta taloushallinnon prosessit ja lopputulokset ovat läpinäkyviä ja helposti 

saatavilla kaikille tietoa tarvitseville. 

9. Historiatiedon muodostamisen ja raportoinnin sijaan painotetaan tulevan ennustamista ja toiminnan 

ohjaamista ennusteiden pohjalta. 

10.Taloushallinnon prosessit ja järjestelmät mahdollistavat joustavan organisoinnin sekä 

valinnanmahdollisuudet automaation ja ihmistyön välillä, itse tekemisen ja palveluiden ostamisen välillä sekä 

eri paikkojen välillä. 

11. Taloushallinnon kehitys on jatkuvaa ja siinä hyödynnetään kokeilevaa kehitystä lean-periaattein. 

12. Taloushallinto palvelee muuta organisaatiota ja sidosryhmiä hyvän asiakaspalvelun ja kumppanuuden 

keinoin hyödyntäen korkeaa osaamistaan. 

 

 

Älykkään taloushallinnon mukaan työt jaetaan uudelleen ihmisten ja järjestelmien välillä. Yhä 

suurempi määrä tehtävistä voidaan automatisoida ja laittaa järjestelmien tehtäväksi. Tätä 

helpottavat uudet järjestelmät sekä paremmat rajapinnat ja uudet teknologiat kuten 

ohjelmistorobotiikka ja tekoäly. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 20-24) Tekoälyn ja robotiikan 

kehittyessä ne voivat korvata yhä useampia ja monimutkaisempia työtehtäviä, jolloin yksi 

ihminen voi tehdä satojen ihmisten työt samanaikaisesti kehittyneillä tietokoneohjelmilla. 

(Marttinen 2018, 146) Jatkossa taloushallinnolta voidaan odottaa enemmän tukea yritykselle 

ja liiketoiminnalle. Pelkästään automaatiolla pystytään tehostamaan tekemistä, mutta 

älykkään taloushallinnon myötä pystytään tekemään enemmän ja uudenlaisia asioita. Pian 

ollaan jo siinä tilanteessa, kun voidaan realistisesti miettiä, milloin taloushallinto toimii täysin 

automaattisesti. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 20-24, 267) 
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3. AUTOMAATIO JULKISHALLINNOSSA 
 
 
Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullisessa 

tutkimuksessa on tarkoituksena tutkia aihetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tarkoituksena on löytää uusia havaintoja ja 

paljastaa asioita jo olemassa olevien totuuksien todentamisen sijaan. (Hirsjärvi et al. 2007, 

156-157) Laadullisessa tutkimuksessa käytetään pientä määrää eri tapauksia ja analysoidaan 

niitä mahdollisimman perusteellisesti. Tieteellisyyden kriteerinä ei pidetä määrää vaan laatua. 

Tutkittavasta aiheesta pyritään näin saamaan mahdollisimman yksityiskohtainen ja tarkka 

kuva. Laadullinen tutkimus on aineistolähtöistä analyysiä, jolloin lähdetään rakentamaan 

teoriaa empiirisestä aineistosta lähtien. Laadullinen tutkimus sopii hyvin ilmiöiden olemuksen 

määrittelyyn. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa tutkittavasta aiheesta. 

(Eskola & Suoranta 1998)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineisto tarkastellaan kokonaisuutena. Laadullinen tutkimus 

koostuu kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. 

Pelkistämisessä havainnot yhdistellään yhdeksi tai harvemmaksi havaintojen joukoksi. Toinen 

vaihe on arvoituksen ratkaiseminen, jolla tarkoitetaan tulosten tulkintaa. (Alasuutari 2011) 

Usein laadullisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen ja analysointi tapahtuvat ainakin 

osittain samaan aikaan. Niiden välillä ei välttämättä ole eroa (Metsämuuronen 2011, 254) 

 

Yleisimmäksi tavaksi aineiston keräämiseen on Suomessa muodostunut haastattelu. Sitä 

voidaan käyttää sekä laadullisessa, että määrällisessä tutkimuksessa. Haastattelussa 

selvitetään mitä haastateltavalla on mielessään. Sitä voidaan kuvat eräänlaisena keskusteluna, 

joka tapahtuu haastattelijan aloitteesta ja se on hänen johdattelemaansa. Haastattelija kysyy 

kysymyksiä ja haastateltava vastaa niihin oman tietonsa mukaisesti. Haastattelua voidaan 

kuvata myös vuorovaikutuksena, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. (Eskola & 

Suoranta 1998) Haastattelussa positiivista on sen joustavuus, jolloin haastattelijalla on 

mahdollista toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää kysymyksiä ja käydä 

keskustelua haastateltavan kanssa. Tärkeintä on saada mahdollisimman paljon tietoa 

tutkitusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 74-78)  
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3.1 Tutkimuksen toteutus ja aineiston keruu 
 
 
Aineisto on kerätty laadullisen tutkimuksen keinoin haastatteluina. Haastattelut on toteutettu 

yhdessä Suomen suurimmassa kunnassa. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina kunnan eri 

taloushallinnon työntekijöiden kanssa. Haastatteluihin valittiin neljä henkilöä eri 

organisaatiotasoilta, jolloin saatiin syvällisempää ja parempaa ainestoa. Kaikilla heillä oli myös 

jonkin verran kokemusta automaatioista, jotta haastatteluista saatiin mahdollisimman paljon 

hyödyllistä tietoa. Tuomen ja Sarajärven (2002, 87-88) mukaan laadullisen tutkimuksen 

tarkoituksena on kuvata ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtää toimintaa tai antaa tulkinta 

jollekin ilmiölle, jolloin on siis tärkeää, että tutkittavat henkilöt tietävät mahdollisimman 

paljon tutkittavasta aiheesta tai heillä on kokemusta siitä. 

 

Haastattelu suoritettiin puolistrukturoituna haastatteluna, jossa kysymysten muotoilu ja 

järjestys olivat kaikille haastateltaville samat. Erona strukturoituun haastatteluun on se, ettei 

haastattelussa ollut valmiita vastausvaihtoehtoja vaan kaikki haastateltavat vastasivat omin 

sanoin. (Eskola & Suoranta 1998) Metsämuuroisen (2011, 247) mukaan puolistrukturoitua 

haastattelua voidaan kutsua myös teemahaastatteluksi. Se soveltuu heikosti tiedostettujen 

asioiden selvittämiseen. Tuomen ja Sarajärven (2002, 77) mukaan teemahaastatteluita 

käytetään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoitukseen. Haastattelut 

pohjautuivat 12 kysymykseen taloushallinnosta ja sen kehityksestä, työtehtävien 

muuttumisesta, automaatiosta ja alan tulevaisuuden näkymistä. Kysymykset muodostettiin 

avoimiksi, niin että niitä voitiin tarkentaa ja esittää lisäkysymyksiä. Haastattelut nauhoitettiin 

ja ne kestivät noin 15 minuuttia per henkilö eli yhteensä nauhoitusta kertyi vähän yli tunnin 

verran. Sen jälkeen nauhoitukset litteroitiin kokonaan, josta muodostui noin 15 sivua tekstiä. 

Litteroinnilla tarkoitetaan haastattelujen puhtaaksikirjoittamista (Metsämuuronen 2011, 

254). 

 

Haastateltavista henkilöistä ensimmäinen haastateltava 1 toimii taloushallinnon 

asiantuntijana ja hän toiminut tässä roolissa vähän reilut kaksi vuotta. Kokonaisuutena hän on 

työskennellyt taloushallinnon työtehtävissä noin neljä vuotta. Haastateltava 2 taas toimii 

ostot-alueen palvelupäällikkönä ja hän on toiminut kyseisessä roolissaan vuoden verran.  
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Haastateltava 3 on työskennellyt taloushallinnossa myös noin vuoden, mutta yhteensä 

kunnassa kolmisen vuotta. Hänen roolinsa on taloushallinnon asiantuntija 

tuotannontukitiimissä. Sovellusneuvonaja toimiva haastateltava 4 on työskennellyt 

taloushallinnossa vain noin kolme vuotta, mutta hänen roolinsa organisaatiossa on kuitenkin 

ollut koko ajan sama. Hän opastaa ja neuvoo loppukäyttäjiä järjestelmien käytössä, joten 

hänen roolinsa ulottuu myös taloushallinnon ulkopuolelle.  

 

3.1.1 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Aineiston analysointia ja luotettavuuden arviointia ei voida erottaa toisistaan niin selvästi kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Laadullinen tutkimus on paljon vapaampaa, jolloin 

luotettavuus rakentuu eri tavalla. Luotettavuus perustuu ennakko-oletuksiin, arkielämän 

peukalosääntöihin ja vahvaan teoreettiseen oppineisuuteen. Arviointi luotettavuudesta 

pelkistyy kysymykseksi tutkimusprosessin luotettavuudesta. (Eskola & Suoranta 1998). 

Tutkielman toteutus puolistrukturoituna haastatteluna mahdollisti tiedon saamisen hieman 

kysymysrungon ulkopuolelta.  Samalla myös paikan päällä suoritetut haastattelut varmistivat 

sen, ettei syntynyt mitään väärinkäsityksiä liittyen kysymyksiin tai vastauksiin. Kaikkien 

haastateltavien osalta kysymysrunko oli samanlainen ja kaikille haastateltaville esitettiin 

samat kysymykset, joihin he vastasivat oman tietonsa ja kokemustensa perusteella. Kaikki 

haastattelut nauhoitettiin mahdollisimman tarkan tiedon saamiseksi ja lopulta litteroitiin. 

Tämän johdosta tutkielmaan saatiin suoria lainauksia haastateltavilta henkilöiltä. 

Haastateltavien määrä oli myös tutkimukseen sopiva eikä suuremmalla haastateltavien 

määrällä olisi saatu luultavasti enää enempää uutta tietoa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa pääasiallinen luotettavuuden kriteeri onkin itse lukija. 

Luotettavuus voidaan jakaa kolmeen ryhmään: uskottavuus, varmuus ja vahvistuvuus. 

Uskottavuus tarkoittaa sitä, että tutkijan on tarkastettava vastaavatko hänen käsityksensä ja 

tulkintansa tutkittavan käsityksiä. Varmuus puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkimukseen 

lisätään mahdollisuuksien mukaan ennustamattomasti vaikuttavat ennakkoehdot. 

Vahvistuvuus tarkoittaa, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaavista tutkimuksista. 

(Eskola & Suoranta 1998) Tilastolliseen yleistykseen ei pyritä laadullisessa tutkimuksessa. 

Lopulta harkinnanvaraisuuden ja sopivuuden arviointi jätetäänkin lukijalle, hänen 
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muodostaessaan oman kuvansa tutkimuksen tieteellisyydestä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87-

88) Kaikilta haastateltavilta saatiin haastattelujen melko samanlaisia vastauksia, jotka tukivat 

toisiaan. Saadut vastaukset myös peilautuvat hyvin tutkielmassa käsiteltyyn teoriaan. Tämä 

vahvistaa osaltaan tutkimuksen luotettavuutta, kun teoria tukee empiirisiä tuloksia. 

 

3.2 Tutkimustulokset 
 

Haastattelut osoittavat, että organisaatiossa on selvästi viime aikoina pyritty panostamaan 

automaation ja ohjelmistorobotiikan kehitykseen. Kaikkien haastateltavien mielestä siinä on 

todella suuri potentiaali tulevaisuudessa. Sitä pyritään jatkuvasti kehittämään ja 

organisaatiossa onkin menossa monia automaatioon liittyviä projekteja. Myös tekoälylle 

povataan tulevaisuudessa suurta roolia taloushallinnossa. Tällä hetkellä automaation 

vaikutukset kyseisessä organisaatiossa ovat kuitenkin melko pieniä ja yksi merkittävä 

rajoittava tekijä on vanhentunut toiminnanohjausjärjestelmä. Siihen odotetaan kuitenkin 

lähitulevaisuudessa muutosta uuden järjestelmän johdosta. 

 

3.2.1 Taloushallinnon muutokset 
 

Haastattelut alkoivat haastateltavien taustatietojen selvittämisellä, jonka jälkeen kysyttiin, 

miten haastateltavat kokivat automaation vaikuttaneen heidän työhönsä sekä yleisesti 

taloushallintoon. Kaikki muut paitsi haastateltava 3 olivat sitä mieltä, että heidän työhönsä 

automaation vaikutukset ovat tällä hetkellä olleet hyvin vähäisiä.  Ei ole vielä saatu tarpeeksi 

käyttöön automaatiota. Haastateltava 1 oli sitä mieltä, että yleisesti taloushallinto on 

kuitenkin muuttunut yhä enemmän suuntaan, jossa vaaditaan entistä enemmän tietoteknistä 

osaamista ja sen tärkeys tulee vain korostumaan. Haasteltava 3 kuvailee omien töidensä 

lisääntyneen robotiikan myötä. Hän on mukana vetämässä robotiikkaprojektia ja havaitsee 

huomanneensa monia epäkohtia prosessien kuvauksen myötä, joka on taas osaltaan johtanut 

prosessien parantamiseen. Haastateltava 2 kuvaa omaa työtilannettaan automaation osalta 

näin: 

 

” Mun työhöni tällä hetkellä vähän vähemmän, koska meillä ei vielä ole riittävästi saatu 

käyttöön noita ratkaisuja, mutta ehkä semmosena henkisen pääoman kasvuna kyllä. 
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Meillä on kuitenkin koulutusta ja muuta niin kuin tehty henkilöstölle siihen, että me 

oltaisiin valmiita sit ku me saadaan noita robotiikka-ratkaisuja niin kuin arkeen.” 

(Haastateltava 2) 

 

Automaatiosta koettuja hyötyjä on haastateltavien 1 ja 4 mukaan manuaalityön 

vähentyminen. Asioita ei tarvitse tehdä toistuvasti ja esimerkiksi laskujen kierto voi nyt toimia 

parhaassa tapauksessa täysin automaattisesti. Manuaaliset prosessit sopivat juuri parhaiten 

automaatiolla korvattaviksi ja manuaalityön automatisointi johtaa samalla työntekijöiden 

tyytyväisyyden paranemiseen (Parcells 2016) Ennen kaikki laskujen käsittely ja skannaus 

tehtiin manuaalisesti. Tämä on johtanut mahdollisuuksiin kehittää parempia systeemejä 

taustalle ja palvelemaan asiakkaita paremmin. Haastateltava 2 näkee nykyisen tilanteen niin, 

että se on vain väliaikainen ratkaisu ennen uutta järjestelmää: 

 

”Että vanhalla järjestelmällä meijän on pakko tehostaa meidän toimintatapaa, jotta 

me pysytään tässä tehokkuudessa mitä meiltä odotetaan ja pystytään sujuvoittamaan 

arkea. Ja robotiikalla me saadaan nykyvanhaan järjestelmää päivitettyä riittävän 

ketteräksi. Että me pystytään odottamaan se parivuotta, että me saadaan se uusi 

järjestelmä mikä on mahdollisimman automaatiomyönteinen, et siellä on niitä 

automaatioita jo sinne ihan lähtöoletuksena rakennettu paljon nykyistä enemmän. ” 

(Haastateltava 2) 

 

Työpaikalla automaatioon on suhtauduttu haastateltavien mielestä eriävin mielipitein. 

Haastateltavan 1 mukaan suhtautuminen on kaksijakoista ja tarkoituksena onkin kouluttaa 

väki uudelleen. Siellä tiedostetaan, että asiat tulevat muuttumaan ja koulutusten myötä 

pyritään kasvattamaan tavallisista henkilöistä enemmän asiantuntijoita. Hänen mukaansa 

tarkoituksena ei ole vähentää työpaikkoja vaan siirtää työntekijöitä parempiin tehtäviin. 

Haastateltava 2 sanoo, että suhtautuminen on etenevissä määrin positiivista ja sunnilleen noin 

90 prosenttia odottaa jo automaatiota innolla. Muutosvastarinta on taakse jäänyttä elämää ja 

vain muutamat yksittäiset henkilöt pelkäävät töidensä puolesta. Hyppäsen (2013) mukaan 

muutokset aiheuttavat uudistuksia työtehtäviin ja työympäristöön, jolloin työntekijät voivat 

kokea nämä uudistukset ahdistavina ja ne voivat aiheuttaa hämmennystä sekä epäluuloa 

työntekijöiden keskuudessa. Haastateltavan 3 mielestä keskustelu asiasta eivät ole ollut kovin 
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avointa ja monien rutiinitehtäviä tekevien osalta innostus ei välttämättä ole kovin suurta. 

Haastateltava 4 taas näkee selkeää kehitystä ihmisten suhtautumisissa työtehtävien 

automatisointiin: 

 

”Aluksi oli ehkä semmoista muutosvastarintaa aika suurta, sitä että työtehtävät tulee 

kovasti muuttuu ja muuta. Ja tällä hetkellä mä luulen, että aika odottava, et päästään 

niistä rutiinihommista eroon.  Päästään tekee uutta ja kehittää uutta. Se on niiku 

muuttunu.” (Haastateltava 4) 

 

Asiakkaiden suhtautumisesta automaatioon on myös hieman jakautuvia mielipiteitä. Kaikkien 

haastateltavien mielestä kuitenkin sekä sisäiset, että ulkoiset asiakkaat ovat pääsääntöisesti 

tyytyväisiä automaation lisääntymiseen taloushallinnossa. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan 

välttämättä tiedä taloushallinnossa tehdyistä panostuksista automaatioon tai edes ole niin 

kiinnostuneita siitä, riippuen toki henkilöistä. Haastateltavan 4 mukaan tiedotus asioista on 

ollut vähäistä. Jotkut asiakkaat ovat vielä myös jämähtäneitä vanhaan tapaan ja haluavat 

esimerkiksi nähdä paperiset laskut käsissään toteaa haastateltava 1. Hänen mukaansa 

automaatiotavat vaativat keskustelua ja neuvotteluja asiakkaiden kanssa, jotta asiakkailta 

saatu data on oikeanlaista ja se toimii taloushallinnon päädyssä. Aina se ei edes onnistu 

johtuen rajoitteista järjestelmissä. Haastateltava 2 toteaa, että taloushallinnossa on pyritty 

raivaamaan tietä automaatiolle ja pitämään myyntipuheita sen eteen. Tämä on johtanut 

muutoksiin sisäisten sekä ulkoisten asiakkaiden osalta: 

 

”Toki se vaikuttaa vähän siihen et jatkossa toimialat ja asiakkaat joutuu seuraamaan 

eri asioita kun nyt eli se painopiste muuttuu heilläkin.” (Haastateltava 2) 

 

3.2.2 Automaation toteutus 
 

Organisaatiossa prosesseja ei vielä ole kovin paljoa saatu automatisoitua, mutta yksi käytössä 

olevista automaatioista on automaattikäsittely, joka hyödyntää vastaanottajan sanomatietoja 

ja kohdistaa ne tiliöintiavaimiin. Modernimmat versiot ovat vasta tulossa toteaa haastateltava 

2. Haastateltavien mukaan seuraava suuri muutos on esikirjauksen automaatioprosessi, jonka 

haastateltava 1 toteaa olevan tulossa lähiaikoina: 
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”Ja nyt meillä on tulossa ihan lähiaikoina esikirjauksen automaatioprosessi, joka 

hyödyntää robotiikkaa ja prosessiautomaatiota taustalla, että se reitittää 

esikirjauksen eteenpäiten. Ja tässä hetkessä meidän RPA-ratkaisut on vasta tulossa.” 

(Haastateltava 1) 

 

Haastateltava 3 toteaa, että robotiikkaan on noin 25 eri prosessin lista, josta valitaan seuraavia 

robotiikan kehityskohteita. Hän pitää potentiaalisimpana seuraavana kohteena 

myyntilaskujen perintään siirtoa, johon käytetään noin kolme tuntia per viikkoa. Siinä 

tarkastetaan mitkä laskut ovat myöhässä ja lähetetään tiedot perintätoimistoon. 

Haastateltava 1 kertoo myös, että organisaatiossa on myös menossa projekti tekoälystä 

kokeiluluontoisesti. 

 

Automaation toteutuksessa on käytetty sisäisiä sekä ulkoisia palveluntarjoajia. Haastateltavan 

1 mukaan RPA-ratkaisut on kuitenkin tarkoitus tehdä pääosin hankintasysteeminä. Jolloin 

käytetään ulkoista toimittajaa eikä itse koodata osuuksia. Prosessien kuvaus tehdään 

kuitenkin taloushallinnossa, toteaa haastateltava 4.  Myös haastateltavan 2 mukaan 

prosessien toteutus tulee kumppanien puolelta, jotka koodaavat ja määrittelevät robotit. 

Toimintaa ei silloin tehtäisi sisäisesti ja haastateltavan 3 mielestä olisi hyvä, että pienimpiä 

päivityksiä robotteihin voitaisiin tehdä itse mahdollisten virhetilanteiden esiintyessä. 

Pelkästään ulkopuolinen toteutus johtaa muutospyyntöihin ja usein muutokset halutaan 

saada käyttöön nopeasti. Tämä voi muodostua ongelmaksi, jos päivityksiä täytyy odottaa 

esimerkiksi seuraavan julkaisuun. Haastateltavan 2 mielestä toteuttaminen organisaation 

sisällä on mahdollista kuitenkin tulevaisuudessa: 

 

”Ehkä tulevaisuudessa, sanotaan viiden vuoden päästä, tehdään itsekin, mutta kun 

meillä pitää olla uusi taloudenohjausjärjestelmä myös käytössä niin toivon mukaan 

siinä järjestelmässä on automaatiota enemmän kuin nykyisessä ihan reippaasti 

jollonka se tavallaan on jo vakiona siellä mukana. ” (Haastateltava 2) 

 

Organisaatiossa käytettäviä automaatioratkaisuja ovat käyttöliittymäautomatiikka, 

prosessiautomatiikka ja robotiikka toteaa haastateltava 1. Hänen mukaansa myös tulevassa 
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esikirjauksen automaatiossa saattaa olla osittain mukana myös koneoppimista. Tekoälyä tällä 

hetkellä vain kokeiluna, mutta organisaatiossa tunnistetaan tällä hetkellä sellaiseksi, että sitä 

pitäisi saada lisää. Hän ei kuitenkaan ole varma voiko se onnistua nykyisen järjestelmän 

aikana. Haasteltava 2 kertoo uskovansa tekoälyn olevan enemmän tulevaisuuden asia eikä 

usko sen toteutuvan ihan heti lähitulevaisuudessa. Haastateltavan 2 mukaan robotiikka on 

tällä hetkellä se suurin automaatio mitä odotetaan.  

 

Ongelmia automaation toteuttamisesta on myös esiintynyt jonkin verran organisaatiossa. 

Haastateltavan 2 mukaan organisaatiorakenne on muodostanut ongelmia toteutukseen. 

Hänen mukaansa isoimpia hankintoja ei voida tehdä itse vaan ne joudutaan kilpailuttamaan 

koko kunnan tasoisesti. Tahtotilaa olisi varmasti ollut taloushallinnossa enemmän kuin 

muualla organisaatiossa, mutta organisaatiorakenteen takia taloushallinnon kehitys 

automaation osalta on hieman hidastunut. Haastateltavan 3 mukaan myös prosessikuvaukset 

ovat tuottaneet jonkin verran ongelmia, koska ne eivät ole aina olleet tasalaatuisia ja 

yhtenäisiä johtuen siitä, että niitä on ollut tekemässä useat eri henkilöt. Haastateltava 1 taas 

kertoo, että ongelmina on ollut kommunikaatio sekä myös datan laatu: 

 

”Isoimmat ongelmat on se, että meidän ylläpitotoimittajan ja meidän välinen yhteistyö 

ei ole kommunikaatiotasolla ollut riittävän hyvää. Meiltä puuttuu riittävä IT-ymmärrys 

ja heiltä puuttuu vastaavasti riittävä taloushallinnon ymmärrys. Meiltä puuttuu 

yhteinen kieli useammassa jutussa. ” (Haastateltava 1) 

 

”Datan laatu on nyt se kaikista isoin kompastuskivi. Jos data olisi parempaa niin 

automaatio ois varmaan lähellä huippua. ” (Haastateltava 1) 

 

3.2.3 Tulevaisuuden näkymät 
 

Kehitettävää automaatiosta löytyy kaikkien haastateltavien mielestä vielä runsaasti. 

Haastateltava 3 ottaa esille vastuiden määrittelyn ja sen kenen pitäisi pitää huolta robottien 

toiminnasta. Jos robotti pysähtyy, niin keneen otetaan yhteyttä ja kuka seuraa mahdollisia 

virheraportteja. Haastateltava 4 näkee kehitettävää olevan varsinkin tiedon 

ajantasaisuudessa, jolloin esimerkiksi laskuja on lähtenyt väärille henkilöille. Tiedot pitäisi 
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pyrkiä aina päivittämään ja pitämään ajan tasalla. Tuckerin (2017) mukaan robotiikka tulee 

mahdollistamaan tiedon paremman reaaliaikaisuuden. Haastateltavan 2 mielestä 

kehitettävää ilmaantuu, kun työvaiheita saadaan paremmin automatisoitua robotiikalla, 

jolloin työ muuttuu prosessien valvonnaksi ja pullonkaulojen tunnistamiseksi. Silloin 

robotiikan automaation esimiestyö siirtyy työntekijän vastuulle, kun robotti tekee 

manuaaliset suoritteet. Haastateltava 1 sanoo, että hänen mielestään tekoälyllä olisi 

suurimmat hyödyt taloushallintoon ja sille onkin monia mahdollisia käyttökohteita:  

 

”Meidän ykköskohde on tällä hetkellä se, että me saatais tekoälyä käytettyä. 

Ohjelmistorobotiikka tällä hetkellä pelkkä laastari siihen mitä tekoäly voisi tehdä. ” 

(Haastateltava 1) 

 

Merkittävimpinä tulevaisuuden kehityskohteina organisaatiossa nähdään haastateltavan 1 

mukaan uusi järjestelmä, jonka jälkeen tekoälyn ja koneoppimisen ymppääminen taustalle 

onnistuisi. Organisaatiossa ei tarvitsisi tehdä enää ollenkaan tiliöintiä ja myös kirjanpidon 

tehtävät muuttuisivat toisenlaisiksi. Työt muuttuisivat enemmän asiantuntijatehtäviksi. Tästä 

on samaa mieltä myös Aho (2019, 25). Haastateltavan 2 mukaan prosessien mallintamisen 

jälkeen voitaisiin prosessit korvata automaatiolla palanen kerrallaan. Myös haastateltava 3 oli 

samaa mieltä tekoälyn mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Haastateltava 4 pitää 

rutiinitehtävien poistumista merkittävänä muutoksena, sen vapauttaessa paljon työaikaa 

muuhun käyttöön. 

 

Kaikki haastateltavat olivat tällä hetkellä sitä mieltä, että taloushallinnon täysautomaatio ei 

ainakaan kokonaan tule onnistumaan lähiaikoina. Haasteltavat olivat hyvin samoilla linjoilla 

vastauksissaan ja haastateltavat 2 sekä 3 totesivatkin seuraavanlaisesti: 

 

”En. Uskon siihen, että työvaiheet merkittävästi keventyy ja helpottuu, mutta 

automaattisesti ei kukaan pysty analysointiin ja muuta tekeen.” (Haastateltava 2) 

 

”Joo, ollaan aika pitkällä sellaisesta täysautomaatiosta, sanoisin.” (Haastateltava 3) 
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Suurimmat osat prosesseista muutamia kohtia lukuun ottamatta kuitenkin voitaisiin 

automatisoida ajan myötä, kun saadaan muutamia asioita kehitettyä eteenpäin. Haastateltava 

1 ja 2 olivat sitä mieltä, että analysointia ja päätöksentekoa ei pystyttäisi tai olisi edes järkevää 

automatisoida. Kaarlejärven ja Salmisen (2018, 267) mukaan taloushallinnon täydellisestä 

automaatiosta ei kuitenkaan olla enää kovin kaukana ja reskontrat sekä kirjanpito ovat tästä 

lähimpänä olevia. 
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää automaation ja siihen kuuluvien tekijöiden 

vaikutuksia taloushallintoon ja alan työtehtäviin sekä tarkastella taloushallinnon 

tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuskysymyksenä oli: ”Miten automaation yleistyminen on 

vaikuttanut taloushallintoon?”. Tätä tutkittiin haastatteluina julkishallinnon taloushallinnossa. 

Taloushallinto on alana kehittynyt paljon viime vuosina ja automaatiolla on ollut osansa tässä 

muutoksessa. On tärkeä tutkia muutokseen vaikuttaneita tekijöitä ja niiden taustalla olevia 

syitä. Myös tulevaisuuden trendit ovat tärkeitä alan ollessa jatkuvassa muutoksessa. 

Taloushallinnon kehitystä käsiteltiin perinteisestä taloushallinnosta älykkääseen 

taloushallintoon sekä automaation eri muotoja robotiikasta tekoälyyn. 

 

Automaatio on aiheena vielä suhteellisen nuori eikä monia sen eri muodoista ole vielä eri 

organisaatioissa edes käytössä eikä niitä ole usein myöskään edes kokeiltu. Automaatiolla 

onkin siis selvästi vielä paljon annettavaa organisaatioiden taloushallinnoille. Ohjelmistot ja 

robotit tulevat tekemään ihmisten työt paljon tehokkaammin (Aho 2019, 9). Haastattelujen 

tulosten perusteella tutkittavan organisaation taloushallinnossa tilanne oli samankaltainen. 

Automaation tuomat mahdollisuudet nähtiin, muttei automaation taso ollut kuitenkaan 

halutulla tasolla ja useimmat projektit olivat vielä alkuvaiheessa. Ohjelmistorobotiikkaa 

pidettiin tällä hetkellä kaikista optimaalisimpana automaatiomuotona ja sitä yritetään 

parhaillaan saada mukaan taloushallinnon toimintaan. Tekoälyä pidettiin tulevaisuuden 

suurena muutoksena, mutta kuitenkin samalla tiedostettiin se, ettei tekoälyä tulla saamaan 

käyttöön lähiaikoina. Automaation vaikutukset olivat tällä hetkellä siis vielä aika pieniä. 

Taloushallinnon automaatio on kuitenkin lisääntymässä vuosi vuodelta teknologian 

kehittyessä (Brands & Smith 2016). Organisaatioiden tulee olla valmiita tähän ja pysyä mukana 

muutoksessa. Tutkittavassa organisaatiossa panostuksia automaation lisääntymiseen on tehty 

huomattavasti, vaikka se ei välttämättä vielä näykkään niin paljon taloushallinnon arjessa. 

Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että työtehtävät tulevat muuttumaan 

enemmän asiantuntijatehtäviksi ja niihin vaaditaan yhä enemmän tietoteknistä osaamista. 
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Ensimmäisenä alakysymyksenä oli: ”Miten taloushallinnon työtehtävät ovat muuttuneet 

automaation myötä?”. Haastatteluiden mukaan tehtävät muuttuvat enemmän tietoteknistä 

osaamista vaativiksi ja tehtävät kehittyvät koko ajan enemmän analysointitehtäviksi 

automaation tehdessä manuaaliset suoritteet. Automaation on kuitenkin vasta alkuvaiheessa 

yrityksessä eikä kaikkia muutoksia voida vielä tietää, ennen automaation määrän merkittävää 

lisääntymistä. Se on kuitenkin varmaa, että taloushallinnon tehtävät tulevat muuttumaan 

automaation myötä. Aho (2019, 25) toteaa, että rutiinityön poistuessa toimenkuvasta tulee 

enemmän asiantuntijatyötä. Tämän myötä työtehtävistä tulee aiempaa mielekkäämpiä (Lahti 

& Salminen 2014, 11). Työpaikoilla automaation myötä ohjelmistorobotit voidaan kuitenkin 

nähdä kilpailijoina (Asatiani, Penttinen 2016), jollaiseksi ne oli myös haastattelujen perusteella 

ainakin aluksi joidenkin työntekijöiden osalta koettu. 

 

Toinen alakysymys oli: ”Miten ja millaisissa prosesseissa automaatiota hyödynnetään 

taloushallinnossa?”. Automaatiota vielä suhteellisen vähäisesti organisaation 

taloushallinnossa, mutta sitä ollaan jatkuvasti kehittämässä eteenpäin. Potentiaalisimpia 

automaatiokohteita on manuaaliset usein toistuvat prosessit, jotka ovat suhteellisen helppoja 

korvata automaatioratkaisuilla, kuten ohjelmistorobotiikalla. Tuckerin (2017) tutkimusten 

mukaan ohjelmistorobotit tulevat korvaamaan manuaaliset tehtävät, jolloin ihmiset voivat 

keskittyä tiedon yhtenäisyyden varmistamiseen, tarkkuuteen ja tarkastustoimenpiteisiin 

ihmisten tekemien virheiden korjaamisen sijaan. Myös Vanmalin (2017) mukaan robotiikka 

mahdollistaa virheiden määrän laskun. Gex ja Minor (2019) kertovat robottien mahdollistavan 

keskittymisen päätöksentekoon ja arvonluomiseen. Haastatteluissa tuli esille juuri 

esikirjauksen automaatio, jonka avulla taloushallinnossa saadaan vapautettua paljon aikaa 

muille työtehtäville ja asiantuntijatyölle. 

 

Kolmas alakysymys olikin: ”Mitkä ovat tällä hetkellä taloushallinnon tulevaisuuden näkymät 

automaation myötä?”. Tulevaisuuden näkyminä haastateltavien mukaan pidettiin 

taloushallinnon automaatioasteen lisääntymistä jatkuvasti. Tähän vaaditaan kuitenkin uusi 

järjestelmä, joka mahdollistaa paremmat automaatioratkaisut ja sisältää mahdollisesti jo 

joitakin automaatiomuotoja. Asatianin ja Penttisen (2016) tutkimusten mukaan juuri 

vanhentuneet järjestelmät rajoittavat robotiikan edistymistä ja tällä hetkellä robotiikka 

tarjoaakin vain väliaikaisia ratkaisuja organisaatioille. Tekoälyä pidettiin tulevaisuuden 



30 
 

seuraavana suurena harppauksena, vaikka sen uskotaankin olevan vielä aika kaukana 

käytännön arjesta. Merilehto (2018, 9-24) ja Haikonen (2017) kertovat kaiken tekoälyn olevan 

vielä heikkoa, jolloin se ei vielä ole oikeasti älykästä. Tekoäly ei siis vielä pysty oppimaan eikä 

ratkomaan ongelmia itsenäisesti. Viimeisenä haastatteluissa kartoitettiin haastateltavien 

uskoa täysautomaatioon taloushallinnossa, johon kaikki haastateltavat vastasivat, ettei se tule 

vielä ainakaan lähitulevaisuudessa onnistumaan. Eikä sen uskottu olevan edes järkevää vielä 

tässä vaiheessa. Suurimmat osat prosesseista on kuitenkin mahdollista korvata automaatiolla, 

mutta siihenkin tulee vielä kulumaan jonkin aikaa. Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat 

kuitenkin todella huimat. Tekoälyn povataan korvaamaan tulevaisuudessa rahoituksen ja 

laskentatoimen työtehtävät (Brands & Smith 2016). 

 

Kokonaisuutena tutkielmassa selvisi paljon uutta automaatiosta taloushallinnosta. 

Taloushallinnon voidaan sanoa olevan murroksessa ja sen kehittyvän jatkuvasti. Automaatiota 

lisätään koko ajan ja sen avulla saadaan aikaan suuria kehitysaskeleita. Taloushallinto kehittyy 

kuitenkin jatkuvasti kohti älykästä taloushallintoa ja samalla organisaatioiden automaatioaste 

kasvaa (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 11-13). Taloushallinnon ammattilaisten työtehtävät 

tulevat muuttumaan merkittävästi kohti asiantuntijuutta kuten (Galarza 2017) toteaa, jos ne 

eivät ole jo muuttuneet. Tällöin taloushallinnon ammattilaisten tulee löytää uusi rooli itselleen 

organisaatiossa. Myös Fordin (2017) näkemykset tukevat tätä väittämää uuden roolin 

etsinnästä. Monilla taloushallinnon työntekijöillä tämä tulee olemaan edessä ja siihen 

varautuminen etukäteen voisi olla hyvä asia. Tehtävien muuttuessa enemmän 

asiantuntijamaisiksi, kannattaisi omaa tietotaitoaan pyrkiä kehittämään, jotta pystyy 

toimimaan paremmin uudenlaisissa tehtävissä. Osaamisen kehittäminen varsinkin 

automaation osalta tulee olemaan hyvinkin arvokasta tulevaisuudessa. 

 

Tämä tutkielma tarjoaa tietoa automaatiosta kaikille taloushallinnon parissa työskenteleville 

tai alasta muuten kiinnostuneille. Tutkielmaa ei välttämättä kuitenkaan voida yleistää kaikkiin 

organisaatioihin, koska haastateltavia oli kuitenkin vain neljä kappaletta ja kaikki he toimivat 

kyseisen kunnan taloushallinnossa. Vaikka taloushallinto kunnassa on järjestelty suhteellisen 

samalla tavalla kuin tavallisissa yrityksissä, siinä on kuitenkin omat eronsa esimerkiksi 

kaupallisiin yrityksiin, joiden ainut funktio on tuottaa voittaa omistajilleen. Tulevaisuudessa 

voitaisiin automaatioasteen jatkuvasti kasvaessa tutkia vielä paremmin automaation 
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vaikutuksia ja esimerkiksi tekoäly voisi olla todella hyvä aihe, johon ei vielä taloushallinnon 

osalta ole paljoa paneuduttu johtuen aiheen uutuudesta. Tekoäly nähdään kuitenkin 

tulevaisuudessa merkittävänä aiheena ja se tulee olemaan yksi seuraavista suurista 

muutoksista taloushallintoon.  
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LIITTEET 
 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

1. Mikä on roolisi organisaatiossa ja kuinka pitkään olet työskennellyt taloushallinnossa?  

2. Miten näet automaation vaikuttaneen työhösi sekä yleisesti taloushallintoon?  

3. Miten työpaikalla yleisesti suhtaudutaan työtehtävien automatisointiin?  

4. Miten asiakkaat suhtautuvat taloushallinnon automatisointiin (sisäiset ja ulkoiset)? 

5. Miten paljon ja mitä prosesseja organisaatiossa on automatisoitu?  

6. Miten automaatio organisaatiossa on toteutettu (organisaation sisällä vai ulkoinen 

palveluntarjoaja)?  

7. Mitkä ovat valitsemaanne automaatioratkaisut (ohjelmistorobotiikka, 

käyttöliittymäautomaatio, tekoäly vai koneoppiminen)?  

8. Millaista hyötyä automaatiosta on koettu taloushallinnon toimintaan?  

9. Millaisia ongelmia automaation toteuttamisessa on ollut?  

10. Missä asioissa on mielestänne vielä kehitettävää automaation osalta?  

11. Mitkä näet merkittävimpinä tulevaisuuden kehityskohteina automaation osalta?  

12. Uskotko että lähitulevaisuudessa koko taloushallinto toimii automattisesti? 

 


