
 
 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
Kauppakorkeakoulu 
Laskentatoimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS-

KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ 

 

Elina Mononen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Satu Pätäri 

2. tarkastaja:  Professori Pasi Syrjä



 
 

TIIVISTELMÄ 

Tekijä:  Elina Mononen 

Tutkielman nimi: Sähköisen taloushallinnon vaikutukset tilitoimiston työs-
kentelytapoihin Case-yrityksessä 

Tiedekunta: Kauppakorkeakoulu 

Pääaine: Laskentatoimi 

Vuosi: 2015 

Pro gradu –tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

 80 sivua, 6 kuviota, 5 taulukkoa, 1 liite 

Tarkastaja: Professori Satu Pätäri, Professori Pasi Syrjä 

Hakusanat: sähköinen taloushallinto, tilitoimisto, sähköisen taloushal-
linnon vaikutukset 

Keywords: Electric accounting, accounting company, the effects of 
electric accounting 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia ja haasteita säh-

köinen taloushallinto tuo tilitoimistoille ja miten ne vaikuttavat työskentelyyn. Vaik-

ka sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä on tutkittu paljon jo aiemmin, vielä ei ko-

vin laajasti ole tarkasteltu sitä, miten ne käytännössä vaikuttavat tilitoimistoihin. 

Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen ja se on toteutettu case-tutkimuksena 

lappeenrantalaisesta tilitoimistosta. Tutkimuksen teoria rakentuu aihetta käsittele-

vän kirjallisuuden perusteella ja empiria on kerätty puolistrukturoiduilla teemahaas-

tatteluilla. Haastatteluista saatuja tuloksia on verrattu kirjallisuudessa esitettyihin 

näkemyksiin sähköisen taloushallinnon mahdollisuuksista ja haasteista sekä säh-

köisen taloushallinnon vaikutuksista työskentelyyn. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että kirjallisuudessa ja käytännössä sähköisen taloushallin-

non tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet sekä niiden vaikutukset työskentelyyn 

eroavat toisistaan. Suurimpia mahdollisuuksia olivat työskentelyn parantunut te-

hokkuus, kustannussäästöt sekä saadun informaation parempi laatu. Teoriassa 

haasteiksi koettiin koulutuksen puute ja työntekijöiden sekä asiakkaiden muutos-

vastarinta. Käytännössä suurimman haasteen sähköisen taloushallinnon käytettä-

vyydelle kuitenkin aiheuttavat ohjelmistot ja niiden mukanaan tuomat ongelmat. 

Sähköistymisen myötä kirjanpitäjistä tulee teoriassa enemmänkin konsultteja ja 

tilitoimistoissakin työskentelee erikseen esimerkiksi reskontranhoitajia. Tosiasias-

sa roolien muuttuminen ei kuitenkaan ole aivan itsestään selvää ja sähköisiin jär-

jestelmiin siirtymisen odotetaan kestävän vielä kauan.
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The purpose of this Master’s thesis was to study the possibilities and challenges of 

electric accounting for accounting companies. In addition, the study tries to inves-

tigate the effects of electric accounting on working. Although electric accounting 

systems have been widely studied, there is no comprehensive research on their 

actual effects on working in an accounting company. This study is qualitative in 

nature and it has been conducted as a case-study in an accounting company in 

Lappeenranta. Theory is based on the literature on electric accounting and electric 

accounting systems and empirical data was gathered using semi-structured theme 

interview. The results from the interviews have been compared with the literatures’ 

views on the possibilities and challenges of electronic accounting and its effects on 

working.  

 

According to the results there is a difference in theory and practice of electric ac-

counting. Literature and the Case-company agree that electric accounting provides 

effectivity, cost savings and information with good quality. Literature suggests that 

the limitations for electric accounting are lack of education and resistance to 

change. In practice, the biggest challenges are the electric accounting pro-

grammes and the difficulties they include. In theory, electric accounting turns ac-

countants into consultants and there will be for example accounts ledgers working 

in accounting companies in addition to accountants. In reality the role change in 

accounting companies might not be something that should be taken for granted. 

The shift towards entirely electric accounting might still be long. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Suomi on pitkään ollut edelläkävijä sähköisessä (digitaalisessa) taloushallinnossa. 

Paperiton kirjanpito, sähköinen arkistointi ja maksuliikenne ynnä muut ovat meillä 

jo pitkään olleet arkipäivää ja kehityksessä olemmekin muita EU-maita ja USA:ta 

edellä. Huolimatta hyvästä kehitysvauhdista, esimerkiksi paperin käyttö ei ole 

huomattavasti vähentynyt ja tehtävää on Suomessakin vielä paljon. (Granlund & 

Malmi, 2004, 29) 

 

Nykyinen kiristyvä taloustilanne pakottaa lähes kaikki yritykset analysoimaan 

omaa kustannusrakennettaan sekä strategiaansa. Kustannusrakennetta muutta-

malla pyritään mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan ja tilitoimistoil-

le tämä tarkoittaa usein siirtymistä sähköiseen taloushallintoon, koska se sallii 

useiden toimintojen automatisoinnin. Rutiinitehtävien automatisointi taas vapauttaa 

työntekijöiden aikaa muihin toimintoihin. Taloushallinnon toimialaraportin mukaan 

sähköistymisen myötä perinteinen kirjanpito ei enää nykyään ole erillinen toimen-

pide vaan se syntyy muiden toimintojen ohessa automaattisesti. Internetpohjaisten 

palveluiden käyttö mahdollistaa laskelmien ja raporttien tekemisen missä ja milloin 

tahansa ja asiakasyrityksillä on myös mahdollisuus hoitaa kirjanpitonsa itse koko-

naan tai osittain Internetin kautta tarjottavan vuokrauspalvelun avulla. Tilitoimistoil-

la on kuitenkin etunaan alan asiantuntijuus sekä uusimmat tietojärjestelmät, joiden 

takia asiakkaat käyttävät edelleen tilitoimistopalveluja kirjanpitonsa hoitamiseen. 

(Taloushallinnon toimialaraportti 2011, 40) 

 

Taloushallinnon sähköistyminen on tilitoimistoille myös strateginen päätös, koska 

sen avulla asiakkaille voidaan tarjota uudenlaisia palveluita, säästää kustannuk-

sissa ja auttaa asiakasyrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa kannattavam-

paan suuntaan. Sähköistymisen myötä kirjanpitoaineisto muuttuu analysointiväli-

neeksi ja sen avulla asiakasyritykset saavat uusia apuvälineitä johtamisen tueksi. 



9 
 

Tämän takia tilitoimistoilta vaaditaan enemmän reaaliaikaista raportointia ja asiak-

kailla täytyy halutessaan olla mahdollisuus päästä kiinni kirjanpitoaineistoon sekä 

raportteihin missä ja milloin vain. Reaaliaikaisuuden myötä asiakasyritykset ovat 

alkaneet vaatia myös apua tulevaisuuden ennakointiin. Silloin puhutaan tulevai-

suuskirjanpidosta. (Taloushallinnon toimialaraportti 2011, 40) 

 

Tilitoimistokentässä sähköistyminen tuo paineita yrityksille, kun joudutaan mietti-

mään, millaiseen sähköiseen palveluun kannattaa investoida. Taloushallinnon toi-

mialaraportti linjasi vuonna 2011, että pienten tilitoimistojen ja yksityisyrittäjien 

asema vaikeutuu sähköistymisen myötä, koska suuret tilitoimistot voivat monipuo-

lisilla palveluillaan päihittää pienten toimistojen tarjoamat palvelut ja ohjelmistot. 

Pieniltä yrityksiltä vaaditaan palvelujen monipuolistamista tai vaihtoehtoisesti eri-

koistumista vain pieniin ammatinharjoittajiin, joiden toiminta ei vaadi tai tarvitse 

kaikkia suurten tilitoimistojen tarjoamia palveluita. (Taloushallinnon toimialaraportti 

2011, 41) 

 

1.2 Tutkimusongelmat ja teoreettinen viitekehys 

 

Tämän Pro gradu -tutkielman pääasiallinen tutkimusongelma on 

 

Miten sähköinen taloushallinto muuttaa tilitoimiston työskentelytapoja. 

 

Alaongelmina työssä selvitetään 

 

1. Mitä tarkoitetaan sähköisellä taloushallinnolla tilitoimistojen näkökulmasta, 

2. Miten sähköisten taloushallintojärjestelmien käyttöönotto vaikuttaa tilitoimis-

ton työntekijöiden työtehtäviin. 

 

Kysymyksenasettelu on suhteellisen laaja, mutta tutkimusongelmat liittyvät toisiin-

sa läheisesti. Tutkimuksen ymmärrettävyyden kannalta on tärkeää avata sähköi-

sen taloushallinnon käsitettä tilitoimistojen näkökulmasta, koska sille on kirjallisuu-

dessa monta määritelmää. Käsitteen tarkasteleminen on työn kannalta oleellista ja 

se helpottaa pääasiallinen tutkimusongelman hahmottamista. Lisäksi sähköisellä 
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taloushallinnolla on tiettävästi vaikutuksia kirjanpitäjien työtehtäviin. Kokonaisuu-

den kannalta on hyödyllistä tarkastella myös, mitä vaikutuksia sähköistymisellä 

käytännössä on kirjanpitäjien työskentelyyn ja vastaavatko kirjallisuudessa esitetyt 

teoriat käytännön toteutusta. Tavoitteena on siis muodostaa mahdollisimman yh-

tenäinen kuva sähköisten järjestelmien vaikutuksesta pienten ja keskisuurten tili-

toimistojen arkipäivään. 

 

Aihetta lähestytään Case-yrityksen kautta, joka on lappeenrantalainen tilitoimisto. 

Case-yritystä käyttämällä saadaan käytännön kokemuksia sähköisten järjestel-

mien vaikutuksesta jokapäiväiseen työskentelyyn sekä siitä, miten taloushallinnon 

sähköistyminen on vaikuttanut työntekijöiden työtehtäviin. Lisäksi vastauksia tut-

kimusongelmiin haetaan kirjallisuudesta.  

 

Koska taloushallinnon sähköiset järjestelmät ovat käsitteenä laaja, sitä voi tutkia 

monesta eri näkökulmasta. Tämä tutkimus on rajattu koskemaan sähköisen ta-

loushallinnon hyötyjä sekä haasteita ja niiden vaikutuksia pk-tilitoimiston työsken-

telytapoihin. Tutkielma rakentuu seuraavan kuvion mukaisesti. 

 

   

Kuvio 1.1 Tutkimuksen viitekehys 

 

Tutkimuksen empiriaosa koostuu Case-yrityksen toimistopäällikön sekä kirjanpitä-

jien haastatteluista. Haastatteluissa pyritään saamaan selville tilitoimiston työnteki-

jöiltä mielipiteitä sähköisestä taloushallinnosta ja heidän näkemyksiään siitä, miten 

sähköistyminen on vaikuttanut heidän työskentelyynsä. Koska empiria perustuu 

vain yhden tilitoimiston työntekijöiden haastatteluihin, eivät tulokset ole yleistettä-

Sähköinen 
taloushallinto

Sähköisen 
taloushallinnon 

kehitys 
tilitoimistoissa

- hyödyt

- haasteet

Sähköisen 
taloushallinnon 

vaikutukset 

- työnjako

- kustannukset

- uudet markkinat
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vissä muihin vastaavan kokoisiin yrityksiin, mutta antavat varmasti uuden näkö-

kulman tutkittavaan aiheeseen. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia ja aineiston kerääminen 

 

Työ on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja siinä keskitytään ym-

märtämään ja tulkitsemaan ilmiöitä. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä on, että 

tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä, ja niin kävi tässäkin työssä 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2009, 164). Tarkemmin sanottuna kyseessä on ca-

se-tutkimus, mikä korostaa tutkittavan asian ainutkertaisuutta, tilannesidonnaisuut-

ta, aineistolähtöisyyttä sekä abduktiivista päättelyä. Laadullinen tutkimus korostaa 

tutkittavan kohteen kontekstin ymmärtämistä, eli sitä, että tutkija ymmärtää, miten 

jokin asia tai ilmiö liittyy ympäristöönsä, koska vain sen perusteella voidaan myö-

hemmin tehdä oikeita tulkintoja. Abduktiivinen päättely viittaa siihen, että uusia 

teorioita voidaan tehdä vain silloin, kun taustalla on jokin johtoajatus (guiding prin-

ciple). Pitkäranta on kuvaillut johtoajatusta, Peirceä ja Anttilaa mukaillen, joko in-

tuitiivisena käsityksenä tai pitkälle muotoutuneena hypoteesina, jonka muodosta-

minen vaatii tutkijalta aiheen hallintaa. (Pitkäranta, 2010, 20-22) 

 

Tutkimuksen teoriaosa koostuu alan kirjallisuudesta, mikä käsittelee sähköisiä jär-

jestelmiä sekä niiden käyttöönottoa yrityksissä. Teoriaosion lähteinä on käytetty 

teoksia, Internet-lähteitä sekä lehti- ja tutkimusartikkeleita.  

 

Empiriaosan aineiston kerääminen toteutettiin sekä ryhmä- että yksilöhaastattelui-

na. Ryhmähaastattelut tehtiin Case-yrityksen työntekijöille ja yksilöhaastattelu Ca-

se-yrityksen toimistopäällikölle. Kaikki haastattelut olivat luonteeltaan teemahaas-

tatteluita, joissa aihepiirit ja teemat olivat ennalta määrättyjä. Teemahaastattelu 

sallii vastauksista ilmenevän informaation avulla lisäkysymysten esittämisen ja 

tarkennusten tekemisen haastattelun aikana (Pitkäranta, 2010, 80). Tällainen 

haastattelumuoto antaa vapaata tilaa keskustelulle ja juuri vapaan keskustelun 

takia teemahaastattelu sopii paremmin aiheeseen, mitä ei tunneta niin hyvin.  
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdannon jälkeen luvussa kaksi käydään läpi, mitä tarkoitetaan taloushallinnon 

sähköisillä järjestelmillä ja miten sähköisiä järjestelmiä on aiemmin tutkittu. Tässä 

luvussa tehdään myös lyhyt katsaus sähköisten järjestelmien kehitykseen Suo-

messa. Luku kolme keskittyy vastaamaan työn tutkimusongelmiin, eli siihen, miten 

sähköiset järjestelmät ovat muuttaneet tilitoimistojen työntekijöiden työtehtäviä ja 

miten järjestelmät vaikuttavat pienten ja keskisuurten tilitoimistojen strategiaan. 

Luvussa kolme tarkastellaan myös sitä, mitä hyötyjä sähköisillä järjestelmillä aja-

tellaan olevan työskentelylle ja minkälaisia haasteita niiden käyttöönotto yrityksille 

aiheuttaa, huomioiden erityisesti pk-yritysten näkökulma.  Luvussa neljä kuvataan, 

miten empiriaosan aineisto on kerätty ja käsitelty. Lisäksi arvioidaan tulosten luo-

tettavuutta ja esitellään Case-yritys ja heidän käyttämänsä taloushallinnon järjes-

telmä. Luku viisi on tutkimuksen empiirinen osa, jossa sähköisten järjestelmien 

tuomia muutoksia työskentelyyn sekä tilitoimistojen strategiaan tarkastellaan Ca-

se-yrityksen näkökulmasta. Tässä luvussa avataan ryhmä- ja yksilöhaastattelujen 

tuloksia ja selvitetään, miten työntekijät kokevat työnkuvansa muuttuneen sähköis-

ten järjestelmien myötä. Luku kuusi summaa työn yhteen, pohtii työn mahdollisia 

rajoituksia ja siinä esitetään myös mahdolliset aiheet jatkotutkimuksille. 
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2 SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO 

 

Tässä luvussa käydään läpi työn kannalta keskeinen käsite: sähköinen taloushal-

linto. Sähköiseen taloushallintoon pureudutaan tarkemmin kokonaisuutena ja pel-

kän käsitteen lisäksi tarkastellaan myös aiempaa tutkimusta sekä sähköisten jär-

jestelmien kehitystä ja nykytilaa Suomessa. 

 

Sähköiselle taloushallinnolle on olemassa monta eri määritelmää ja mitä määritel-

mää käytetään, riippuu siitä, kuka käsitettä määrittelee ja mihin tarkoitukseen. 

Sähköisestä taloushallinnosta käytetään myös nimitystä digitaalinen taloushallinto, 

ja sitä tullaan käyttämään myös tässä työssä rinnakkain termin ”sähköinen talous-

hallinto” kanssa. Näillä kahdella käsitteellä on hienoinen ero, mutta arkipäivän pu-

heessa niillä tarkoitetaan lähes aina samaa asiaa. (Lahti & Salminen, 2008, 13)  

 

Hyvin usein sähköinen taloushallinto ymmärretään vain verkkolaskutuksena ja las-

kujen sähköisenä käsittelynä, vaikka todellisuudessa käsite on huomattavasti laa-

jempi. Täydellisessä digitaalisessa taloushallinnossa sähköisessä muodossa ovat 

mm. laskujen kierrätys ja hyväksyminen, maksuliikenne ja tiliotteiden sekä viitesiir-

tojen vastaanotto ja viranomaistietojen lähetys. Kaikkien eri osien pitäisi toimia 

saumattomasti yhteen, jotta sähköinen järjestelmä olisi mahdollisimman toimiva. 

Jos sähköisiä järjestelmiä halutaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, pitäisi 

lisäksi varmistaa, että sähköisen taloushallinnon järjestelmät kattavat talouden 

prosessit laajasti yli yritys- ja organisaatiorajojen. (Yrittäjät; Lahti & Salminen, 

2008, 19)  

 

2.1 Sähköinen taloushallinto 

 

Sähköinen taloushallinto on ollut Suomessa käytössä jo yli kymmenen vuotta. Siitä 

huolimatta yhtenäistä määritelmää sille ei ole vielä kehittynyt. Digitaalinen talous-

hallinto voidaan ajatella vain osto- ja myyntilaskujen sähköisenä luomisena tai 

sähköisinä tiliotteina. Toisaalta se voidaan määritellä vain teknologiaksi ja erilai-

siksi ohjelmistoiksi. Taloushallinnon kirjallisuudessa on jo 2000-luvun alussa pu-

huttu paperittomasta kirjanpidosta. Myös määritelmä automatisoitu kirjanpito esiin-
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tyy taloushallinnon kirjallisuudessa, koska sähköisessä taloushallinnossa mahdol-

lisimman monet prosessit on pyritty automatisoimaan. Kaikki nämä määritelmät 

pitävät paikkansa, koska sähköinen taloushallinto on  

 

taloushallinnon kaikkien tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia ja 

käsittelyä digitaalisessa muodossa. (Lahti & Salminen, 2014, 24; Lahti & 

Salminen, 2008, 13-19) 

 

Digitaalisen taloushallinnon perusajatus on, että kaikki kirjanpidon toiminnot tapah-

tuisivat sähköisessä muodossa, ilman paperitositteita. Sähköisessä 

taloushallinnossa siis kaikki tieto ja materiaali eri osapuolien välillä on 

digitaalisessa muodossa, tositteet ovat konekielisiä, mahdollisimman monet 

työvaiheet ovat automatisoituja ja eri sidosryhmien järjestelmät on integroitu 

prosesseiksi. Näin ollen sähköinen taloushallinto ei tarkoita pelkästään 

paperintonta kirjanpitoa kuten ajateltiin vielä 2000-luvun alussa. Paperiton 

kirjanpito on lakisääteisten tositteiden paperiton esitystapa. Paperittomuus voidaan 

saavuttaa myös ilman sähköisiä taloushallintoprosesseja esimerkiksi 

skannaamalla tositteet jälkikäteen sähköiseen muotoon, mikä on manuaalista ja 

sen takia tehotonta työskentelyä. Kokonaan sähköisessä taloushallinnossa 

paperittomuus on kuitenkin yksi suurimmista eduista. (Lahti & Salminen, 2014, 27; 

Lahti & Salminen, 2008, 21) 

 

Jotta yritys voisi täydellisesti toteuttaa sähköisen taloushallinnon prosesseja, se 

tarkoittaa paitsi sitä, että sen omat toimintaprosessit ovat sähköisiä, myös sitä, että 

yrityksen sidosryhmien prosessit ovat sähköisiä. Toisin sanoen, myös toimittajien, 

asiakkaiden, viranomaisten, henkilöstön ynnä muiden sidosryhmien väliset tietovir-

rat tulisi saada sähköisiksi, jotta digitaalinen taloushallinto toteutuisi kokonaisuu-

dessaan. Seuraava kuvio havainnollistaa sähköisen taloushallinnon prosessit sekä 

niiden vaikutukset yli organisaatiorajojen. (Lahti & Salminen, 2008, 19-20) 
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Kuvio 2.1 Digitaalisen taloushallinnon prosessit yli organisaatiorajojen 

 

Kokonaisuutena sähköinen taloushallinto on prosessi, jossa yhdistyvät teknologia 

ja tietojärjestelmät, ihmisten tekeminen ja töiden organisointi sekä automatisointi. 

Kaikki prosessit pyritään yhdenmukaistamaan sekä turhat ja päällekkäiset 

käsittelyvaiheet pyritään poistamaan automatisoinneilla. Jäljelle jäävät työvaiheet 

ovat mahdollisimman vakioituja. (Lahti & Salminen, 2008, 21) 

 

Digitaalisen taloushallinnon kokonaisuuteen voidaan liittää kaksi eri 

tarkastelunäkökulmaa: tietojärjestelmät ja tukitoiminto/-prosessi. Tietojärjestelmien 

näkökulmasta sähköinen taloushallinto on järjestelmä, joka sisältää erilaisia 

komponentteja, joiden yhteistoiminnan tuloksena saavutetaan haluttu tulos. 

Komponentteihin voidaan lukea laitteistot, ohjelmistot, tiedon syöttö, tulosteet, 

data, ihmiset sekä menettelytavat. Toimintojen tuloksena taas saadaan 

esimerkiksi kuukausittaisia raportteja, kuten tuloslaskelmia ja taseita sekä 

myyntilaskuja. (Lahti & Salminen, 2008, 14) 

 



16 
 

Jos sähköistä taloushallintoa tarkastellaan tukitoimintona/-prosessina, lähestytään 

sitä strategiselta tasolta. Tukitoiminnot voidaan jaotella seuraavasti: 

 

- Ostolaskuprosessi 

- Myyntilaskuprosessi 

- Matka- ja kululaskuprosessi 

- Maksuliikenne ja kassanhallinta 

- Käyttöomaisuuskirjanpito 

- Pääkirjanpitoprosessi 

- Raportointiprosessi 

- Arkistointi 

- Kontrollit. 

 

Näistä maksuliikenne on toiminto, joka liittyy vahvasti muihin prosesseihin, kuten 

palkkahallintoon tai myyntilaskuprosessiin. Pääkirjanpito taas on muiden 

prosessien solmukohta ja se joko toimii prosessin alkulähteenä tai sitoo 

prosesseja toisiinsa. Lisäksi edellä mainittuihin prosesseihin liittyy muitakin 

rajapintoja, esimerkiksi palkka- ja materiaalihallinnosta. Seuraava kuvio 

havainnollistaa, kuinka prosessit liittyvät toisiinsa muodostaen (sähköisen) 

taloushallinnon kokonaisuuden. (Lahti & Salminen, 2008, 14-17) 
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Kuvio 2.2 Taloushallinto kokonaisuutena 

 

Tässä kohdassa täytyy kuitenkin huomioida, että kaikki yritykset eivät tarvitse 

jokaista näistä prosesseista omassa toiminnassaan. Osa yrityksistä on 

henkilöyhtiöitä, eli toiminimiä, kommandiittiyhtiöitä tai avoimia yhtiöitä, joilla ei 

esimerkiksi ole palkanmaksua lainkaan, jolloin palkkakirjanpito jää 

kokonaisuudesta pois. Tilitoimistoille sekä asiakasyrityksille onkin tärkeää 

ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa niin hyvin, että voidaan hahmottaa 

asiakasyrityksen tarpeet siitä, mitä komponentteja sähköisestä taloushallinnosta 

he tarvitsevat. Oli sitten kyse pienestä henkilöyhtiöstä tai suuresta osakeyhtiöstä, 

oikeiden palveluiden hyödyntäminen liiketoiminnassa luo lisää kannattavuutta ja 

tehokkuutta toimintaan. Samalla tilitoimistojen työ helpottuu, jos turhat vaiheet on 

karsittu pois ja mahdollisimman monia vaiheita pystytään automatisoimaan. 
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Kirjallisuudessa ja alan ammattilehtikirjoittelussa törmää usein siihen, että termejä 

sähköinen taloushallinto, sähköinen liiketoiminta (e-business) ja sähköinen 

kaupankäynti (e-commerce) käytetään samassa yhteydessä. Käsitteet liittyvät 

samaan asiaan, mutta niiden asiasisältö on erilainen. Samoin kuin sähköiselle 

taloushallinnolle, myös sähköiselle kaupankäynnille sekä sähköiselle 

liiketoiminnalle on monta eri määritelmää. Sähköisellä liiketoiminnalla pyritään 

tehostamaan yritysten ja niiden sidosryhmien välistä tavaroiden, palveluiden, 

informaation ja tiedon siirtoa ja se voidaan jakaa kuluttajakauppaan, yritysten 

väliseen kauppaan sekä sisäisten prosessien tehostamiseen. Aallon et al. 

esittämän jaottelun mukaan voidaan huomata, että sähköisen liiketoiminnan kaksi 

ensimmäistä osa-aluetta kuuluvat sähköiseen kaupankäyntiin. Sähköinen 

taloushallinto on sisäisten prosessien kehittämistä, joten myös se on osa 

sähköistä liiketoimintaa ja kaupankäyntiä. (Aalto et al., 2000, 9-10) 

 

2.2 Aiempi tutkimus 

 

Sähköinen taloushallinto on nykyisessä muodossaan vielä jokseenkin uusi käsite, 

joten kirjallisuutta ei ole vielä erityisen paljoa. 1990-luvun lopulla Vahtera ja Salmi 

(1998) kirjoittivat paperittomasta kirjanpidosta ja vuonna 2004 Granlund ja Malmi 

julkaisivat teoksen ”Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä”. 

Myös Mäkinen ja Vuorio ovat julkaisseet teoksen ”Taloushallinnon nettivallanku-

mous” vuonna 2002.  Lahti ja Salminen ovat kirjoittaneet kenties suomalaisesta 

näkökulmasta eniten käytetyn teoksen ”Kohti digitaalista taloushallintoa – sähköi-

set talouden prosessit käytännössä” vuonna 2008 ja tälle eräänlaisena jatkona 

teoksen ”Digitaalinen taloushallinto” vuonna 2014. Näiden lisäksi on julkaistu joita-

kin teoksia, jotka ovat valmistuneet joko viime vuosituhannen lopussa tai tämän 

vuosituhannen alussa.  

 

Akateemista tutkimusta sähköisestä taloushallinnosta ei vielä kovin paljoa ole, 

mutta esimerkiksi Pirkko Jaatinen (2009) on tarkastellut väitöskirjassaan sähköi-

sen taloushallinnon innovaatioiden kehitystä ja kirjoittelua alan ammattilehdissä. 

Tutkimus käsittelee sähköisen taloushallinnon kehitystä ja sähköistymisen vaiku-

tuksia taloushallinnon ammattilaisen työskentelyyn. Jaatinen teki tutkimuksessaan 
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johtopäätöksen, että sähköisestä taloushallinnosta on alan ammattilehdissä kirjoi-

tettu aina ajankohtaisen teeman mukaan. Sähköistymisen alkuvuosina 1970-

luvulta 1980-luvun loppuun tutkimus keskittyi enemmän tekniikan ja lainsäädännön 

sekä pankkijärjestelmän kehittymiseen, kuin itse sähköistymisen vaikutuksiin tai 

mahdollisuuksiin. 1980-luvun lopulta 2000-luvulle taas on keskitytty enemmän itse 

sähköiseen taloushallintoon ja sen ilmiöihin, kuten verkkolaskuun ja Internetin mu-

kanaan tuomiin tiedonsiirtomahdollisuuksiin. Kirjoittelu muuttui ajan myötä sähköi-

sen taloushallinnon kuvauksesta mahdollisuuksien kuvaamiseen ja edelleen säh-

köistymisen etujen mainostamiseen. Vasta myöhemmin ammattilehdissä on otettu 

esille näkökanta siitä, että sähköistyminen on välttämätöntä ja ainoa vaihtoehto. 

Jaatisen mukaan ammattilehtikirjoittelulla voidaan vaikuttaa suoraan tai epäsuo-

raan toimintatapoihin ja luoda painetta yrityksille yhdenmukaistaa toimintaansa.  

Jaatinen toteaa tutkimuksessaan, että alan ammattilehtiin kirjoittavat kolumnistit 

ovat edelläkävijöitä ja maalaavat mielikuvaa tulevaisuudesta sen sijaan, että ku-

vaisivat tämän hetkistä tilannetta. Lisäksi Jaatinen on julkaissut vuonna 2006 li-

sensiaatintutkimuksen ”Konekielisistä yhteyksistä sähköiseen taloushallintoon: 

Analyysi kirjanpidon teknisistä innovaatioista ja kirjanpitäjän työn kehityksestä 

1980-luvulta nykypäivään”, mikä käsittelee myös teknisen kehityksen vaikutuksia 

kirjanpitoon ja kirjanpitäjien työhön 1980-luvun alusta nykyhetkeen. Tutkimuksen 

mukaan pankit ja julkinen valta ovat vaikuttaneet vahvimmin sähköisen taloushal-

linnon leviämiseen. Ennen kuin sähköinen taloushallinto on lähtenyt leviämään, on 

tarvittu virike, joka Jaatisen mukaan on media. Suomessa Tilisanomat on ammatti-

lehtenä voinut vaikuttaa taloushallinnon ammattilaisiin.  

 

Benita Gullkvist on julkaissut vuonna 2003 lisensiaatintutkimuksen ”Mot en pap-

perslös bokföring: en kvantitativ studie i bokförares och revisorers attityder till an-

vändning av maskinläsbara datamedier i bokföringen” sekä väitöskirjan ”Det elekt-

roniska pappret i redovisningen: studier i förhållningssätt och följder bland redo-

visningens yrkesmänniskor” vuonna 2005. Molempien tutkimusten aiheina ovat 

asenteet sähköistä taloushallintoa kohtaan ja näistä asenteista seuraavat muutok-

set työtehtävissä. Tutkimustuloksista käy selville se, että jos työntekijät tilitoimis-

toissa kokivat muutoksen mieleisekseen, myös muutoksen onnistuneelle läpi-

viemiselle organisaatiossa oli paremmat mahdollisuudet. Lisäksi Gullkvist on kir-
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joittanut useammankin artikkelin koskien sähköisten taloushallintopalvelujen kas-

vua ja kehitystä sekä niiden vaikutusta taloushallintoon. Näissä artikkeleissa on 

muun muassa ehdotettu, että sähköisen taloushallinnon käyttöönoton onnistumi-

sella on suoria vaikutuksia taloushallintoon. Sähköistymisen onnistuminen vaikut-

taa esimerkiksi tiedon laatuun, päätöksenteon tehostumiseen sekä kirjanpitäjien 

tehtäviin.  

 

Kansainvälisesti sähköisestä taloushallinnosta on kirjoitettu useammassakin jul-

kaisussa. Esimerkiksi Lee Komato (1998) käsitteli paperittomiin dokumentteihin 

siirtymiseen liittyviä haasteita ja hyötyjä. Komato tuli siihen lopputulokseen, että 

sekä systeemit että ihmiset vaikeuttivat sähköiseen dokumentointiin siirtymistä. 

Suomessa taas sähköistä taloushallintoa on tutkittu useasta eri näkökulmasta ja 

usean eri kirjoittajan voimin. Jaatinen mainitsee väitöskirjassaan (2009: 118-182), 

että tutkimusta on tehty esimerkiksi sähköisen taloushallinnon leviämisen esteistä 

ja mahdollisuuksista, joihin vaikuttavat muun muassa ihmisten asenteet, ohjelmis-

tot sekä tekniikan kehitys. Lisäksi on tarkasteltu, miten sähköistyminen muuttaa 

kirjanpitäjien työnkuvaa.   

 

Viime vuosina sähköistä taloushallintoa on kuitenkin tutkittu artikkeleiden, opin-

näytteiden sekä pro gradujen muodossa yhä enemmän. Sekä artikkelit että opin-

näytteet ovat keskittyneet pitkälti johonkin tiettyyn sähköisen taloushallinnon osaan 

tai ilmiöön, kuten implementoinnin vaikeuteen, sen mukanaan tuomiin kustannus-

säästöihin tai sähköisen taloushallinnon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Suurin osa 

tehdyistä opinnäytteistä on case-tutkimuksia, mitkä on tehty case-yritykselle ja 

myös tutkimusongelma on muotoiltu vastaamaan kyseisen yrityksen tiedontarvet-

ta. Kandidaatintutkielmissa ja pro graduissa sähköistä taloushallintoa ei vielä ole 

tutkittu niin paljoa kuin opinnäytetöissä. Myös näistä tutkimuksista suurin osa on 

tehty case-yrityksille. (Doria, julkaisuarkisto; Theseus, julkaisuarkisto) 

 

2.3 Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa 

 

Mäkisen ja Vuorion (2002, 32-33) mukaan nykyisten taloushallinto-ohjelmien kehi-

tys on alkanut 1970-luvun puolivälissä, kun vuonna 1973 annettu kirjanpitolaki salli 
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tietokoneiden käyttämisen kirjanpidon laadinnassa. Käsikirjanpito ja mekaaniset 

kirjanpitokoneet saivat nopeasti väistyä tietokoneiden tieltä. Ensimmäiset talous-

hallinnon tietojärjestelmät olivat massakäyttöisiä ja sopivat esimerkiksi laskutuk-

seen ja kirjanpitotapahtumien rekisteröintiin. Tietojärjestelmiä käytettiin koodipe-

rusteisesti. Vasta 1990-luvun loppupuolella graafiset käyttöliittymät ja tietoverkko 

yleistyivät, vaikka ne olivat tarjolla jo 1990-luvun alussa. 

 

Sähköinen taloushallinto on kaikesta huolimatta Suomessa paljon muita maita 

edellä, vaikka meilläkin sähköistymisen kehitys on ollut paljon ennustettua hitaam-

paa. Nyt myös esimerkiksi Ruotsi, Norja ja Tanska ovat alkaneet saavuttamaan 

Suomea verkkolaskuliikenteessä. Suomessa sähköinen taloushallinto ja paperiton 

kirjapito mahdollistettiin lainsäädännöllä jo vuonna 1997, mikä oli omiaan kiihdyt-

tämään sähköisiin järjestelmiin siirtymistä. Kirjanpitolaki sallii tositteiden ja kirjanpi-

tomerkintöjen säilyttämisen koneellisessa muodossa, tasekirjaa lukuun ottamatta, 

jos tieto on tarvittaessa selkeästi luettavissa. (KPL 2:8.1-2§; Lahti & Salminen, 

2008, 23)  

 

Gullkvistin (2011, 32) mukaan sähköisen taloushallinnon kehitys on kuitenkin al-

kanut jo paljon ennen vuotta 1997. Jo 1970-luvulla kehitettiin maksujärjestelmiä, 

jotka mahdollistivat viitelaskut ja suoramaksut sekä laskujen maksamisen automa-

tisoinnin online-yhteyden avulla. 1980-luvulla olivat käytössä automaattiset ulko-

maanmaksut ja maksuterminaalit. 1990-luvun alussa maksujen automatisointia 

tulivat helpottamaan viivakoodit tilisiirtolomakkeissa.  

 

Suomen asema Internetin käytön kärkimaana on edesauttanut verkkomaksamisen 

yleistymistä. Lisäksi yhtenäiset pankkistandardit, joiden avulla pankkien välinen 

maksuliikenne saatiin nopeaksi ja maksutapahtumat automatisoitua viitteiden avul-

la sekä tiliotteiden sähköinen käsittely ja TITO-standardi nopeuttivat siirtymistä 

merkittävästi. Näiden uusien suuntausten myötä kehittyivät verkkolaskustandardit, 

ja niiden myötä verkkolaskupalveluita ja -välitystä tarjoavat operaattorit sekä pan-

kit. (Lahti & Salminen, 2008, 23)  
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Huolimatta siitä, että mahdollisuudet nopeaan sähköistymisen käyttöönottoon oli-

vat olemassa, kehitys on ollut paljon arvioitua hitaampaa. Vasta 2010-luvulla oltiin 

sähköisten tapahtumien osalta niissä luvuissa, missä ennustettiin olevan jo 2000-

luvun alkupuolella. Esteinä kehitykselle ovat olleet sopivien järjestelmien puutteet 

sekä ihmisten muutosvastarinta ja hidas kyky omaksua uusia menetelmiä ja tekno-

logioita. Lisäksi sähköistäminen on osin erittäin vaativaa ja sitoo resursseja, ja se-

kin on näin ollen hidastanut kehitystä. 2010-luvulla kuitenkin suurin osa näistä es-

teistä on jo voitettu; ohjelmistot ovat kehittyneet vaadittavalle tasolle ja standardit 

ja operaattorit toimivat saumattomammin yhteen. Verkkolasku kuitenkin nostaa 

statustaan jatkuvasti ja pankit omalta osaltaan edesauttavat tätä kehitystä. (Lahti & 

Salminen, 2009, 24-25) 

 

Suomalaiset suuryritykset ovat edelläkävijöitä digitalisoinnissa ja ne käyttävätkin 

niin sanottuja ERP-järjestelmiä (Enterprise Resource Planning –järjestelmiä) eli 

toiminnanohjausjärjestelmiä.  ERP-järjestelmissä erilaiset yksittäiset operatiiviset 

järjestelmät yhdistetään ja ne muodostavat tietovaraston. Jos tällainen järjestelmä 

on kehitetty tarpeeksi pitkälle, se toimii automaattisesti ja vaatii vain vähän henki-

lötyötä ja on näin ollen erittäin kustannustehokas. Suomessa suurin osa suuryri-

tyksistä käyttää ostolaskujen sähköistä kierrätystä sekä käsittelyä ja lähettää las-

kunsa verkkolaskuina. Taloushallinnon manuaalisia prosesseja on automatisoitu ja 

integraatiota tehdään yli organisaatiorajojen. On arvioitu, että näillä toimilla talous-

hallinnon työt tehostuvat merkittävästi ja yritykset saavuttavat suuria kustannus-

säästöjä. Suurten yritysten nykyaikainen talousorganisaatio tarvitsee parhaimmil-

laan vain puolet niistä resursseista, mitä tarvittiin vielä 5-10 vuotta sitten. (Keski-

nen, 2000, 128-129; Lahti & Salminen, 2009, 25)  

 

Pienet yritykset käyttävät usein (pienempiä) valmisohjelmistoja, jotka on räätälöity 

vastaamaan juuri sen yrityksen tarpeisiin. Valmisohjelmistoista saadaan jokaiselle 

yritykselle sopiva kokonaisuus ja yrityskohtaisilla asetuksilla myös toiminnan eri-

tyispiirteet voidaan ottaa huomioon. Suurin osa pienistä yrityksistä on kuitenkin 

ulkoistanut taloushallintonsa tilitoimistoille, joilla on omat ohjelmistonsa toimintojen 

järjestämiseen ja ammattitaitoa niiden käyttämiseen. Osa edellä mainituista val-

misohjelmistoista on nimenomaan suunniteltu tilitoimistojen käyttöön. Vielä tänä-
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kään päivänä ei kuitenkaan voida puhua siitä, että varsinkaan pienten yritysten 

kirjapito olisi ajantasaista, puhumattakaan siitä, että se olisi sähköistä. Tositteet 

tuodaan tilitoimistoon kerran kuussa usein hiukan sekavana kasana, missä kirjan-

pitäjä manuaalisesti järjestelee, tiliöi ja numeroi ne. Vasta sen jälkeen tiedot saa-

daan sähköiseen muotoon ja tarvittavat laskelmat voidaan tulostaa, joko paperi-

sesti tai tietokoneen ruudulle. Suurin osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä kui-

tenkin käyttää sähköpostia, verkkopankkia ja monella yrityksellä on myös kotisivut. 

Osa pienistä yrityksistä ei kuitenkaan käytä sähköpostia päivittäin, jolloin esimer-

kiksi kuukausittaiset laskelmat lähetetään edelleen postitse. Pienten toimijoiden 

kannalta suurten yritysten käyttämät verkkolaskut voivat olla haastavia, koska kai-

killa yrityksillä ei ole käytössään sähköisen laskutuksen järjestelmiä. Tällöin yhteis-

työ suurten yritysten kanssa vaikeutuu tai aiheuttaa pienyrityksille lisäkustannuk-

sia, jos joudutaan erikseen investoimaan sähköisen laskutuksen järjestelmään. 

(Granlund & Malmi, 2004, 30-31, 49-50) 
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3 SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT TILITOIMISTOISSA 

 

Sähköiset taloushallintojärjestelmät tarjoavat monia hyötyjä tilitoimistoille aina kus-

tannussäästöistä laajempaan palveluvalikoimaan. Erinäisten hyötyjen lisäksi näi-

den järjestelmien käyttö ja erityisesti käyttöönotto tuottavat myös vaikeuksia monil-

le tilitoimistoille. Mongeon (2008, 6) näkee tilitoimistojen saavuttamina hyötyinä 

tehokkuuden, nopeamman toipumisen ongelmista (disaster), paremman turvalli-

suuden asiakastiedoille sekä sen, että asiakkaille voidaan tarjota “vihreämpiä” eli 

ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Sähköistymisessä on kuitenkin hänen mie-

lestään myös riskejä, kuten kontrollien menettäminen, “liian ison palan haukkaa-

minen” sekä kirjanpitäjien hämmennys omasta roolistaan uudessa paperittomassa 

ympäristössä. Tässä luvussa käsitellään, mitä erilaisia mahdollisuuksia ja haastei-

ta sekä tilitoimistoille että asiakasyrityksille sähköiset järjestelmät tuovat muka-

naan. Lopuksi kootaan yhteen näiden tekijöiden mahdolliset vaikutukset tilitoimis-

tojen työskentelytapoihin. 

 

3.1 Sähköisen taloushallinnon tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet 

tilitomistoille  

 

Suttonin (2000, 2) mukaan tilitoimistojen täytyisi muuttuvassa maailmassa nähdä 

sähköistyminen mahdollisuutena. Heidän pitäisi miettiä uudestaan omaa liikeide-

aansa ja laatia henkilökunnalle koulutussuunnitelma, sillä sähköistyminen tuo mu-

kanaan rajattomasti mahdollisuuksia. 

 

Mäkinen ja Vuorio (2002, 44, 46-47, 81) näkevät tilitoimistoilla mahdollisuuden 

markkinakasvuun, sillä yhä useammat yritykset ovat ulkoistaneet taloushallintonsa 

ja tilitoimistoille tämä tarkoittaa asiakasmäärän, palvelujen ja työmäärän lisäystä 

sekä hintatason nousua. Tulevina vuosina suurten ja keskisuurten yritysten odote-

taan ulkoistavan palveluitaan, erityisesti kirjanpitoa ja rahoitusta, mitkä on ennen 

hoidettu yrityksen sisällä. Tällainen ulkoistaminen tarjoaa pienille ja keskisuurille 

tilitoimistoille uuden asiakasryhmän sähköisen taloushallinnon avulla. Työntekijöi-

den määrää ei tarvitsisi uusien asiakkaiden myötä kuitenkaan tilitoimistoissa lisätä, 

koska, kuten aiemmin on jo mainittu, suurin osa rutiinityöstä voidaan automatisoi-
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da sähköisten järjestelmien avulla. Automatisointi ei tee ihmisiä kuitenkaan tar-

peettomiksi, vaan antaa heille mahdollisuuden keskittyä siihen, minkä he osaavat 

parhaiten – se antaa työntekijöille mahdollisuuden toimia taloushallinnon ammatti-

laisena sekä asiakasyritysten johdon tukena. (Gullkvist, 2009, 94) 

 

Taloushallinnon sähköistäminen tuo kuitenkin jatkuvasti myös uusia haasteita tili-

toimistoille. Sen lisäksi, että järjestelmät täytyy uusia vastaamaan muuttuviin tar-

peisiin, myös toimintoja täytyy uudelleenorganisoida. Uudelleenorganisointi kos-

kee sekä tilitoimiston sisäisiä prosesseja että tilitoimiston ja asiakkaan välisiä pro-

sesseja, jos halutaan, että osapuolet voivat käyttää samoja sovelluksia saumatto-

masti yhdessä. Hyvin usein tilitoimistot ovat kiinni vanhoissa rutiineissaan, joista 

pois oppiminen on haastavaa. Sen lisäksi pelkän kirjanpidon tai veroasioiden 

osaaminen ei enää ole riittävä kilpailuetu markkinoilla, vaan tarvitaan erikoistumis-

ta sekä verkostoitumista. (Lahti & Salminen, 2008, 172; Mäkinen & Vuorio, 2002, 

44) 

 

Asiakkaat odottavat tilitoimistoilta jatkuvasti muutoksessa olevassa toimintaympä-

ristössä ajantasaisempaa tietoa taloudestaan. Tilitoimistojen tulee pystyä vastaa-

maan kysyntään kehittämällä toimintaansa siihen suuntaan, että asiakasyritysten 

kirjanpito on jatkuvasti ajan tasalla, koska kuukauden tai kaksi myöhemmin saata-

va tieto ei enää ole päätöksentekijöille relevanttia. Haaste onkin juuri tässä – mil-

lainen ohjelmisto yrityksillä täytyy olla käytössään, että tieto on oikea-aikaisesti 

oikeassa paikassa ja oikeassa muodossa? (Sutton, 2000, 3) 

 

3.1.1 Tehokkuus ja kustannukset 

 

Eräs taloushallinnon sähköistämisen tärkeimmistä tavoitteista on pyrkiä tehosta-

maan toimintoja – mitä parempaa tulosta haetaan, sitä kustannustehokkaampaa 

toiminnan pitäisi olla. Granlundin & Malmin mukaan (2004, 20-21, 23) Internet on 

tehostanut ja nopeuttanut taloushallinnon prosesseja - asiakasyrityksillä on mah-

dollisuus lähettää tapahtumat esimerkiksi sähköpostilla tilitoimistoon, missä sovitut 

prosessit hoidetaan ja yritykselle toimitetaan kuukausiraportit ynnä muut asiak-

kaan toiveiden mukaan. Samalla toimintojen tehostaminen vie kehitystä kohti pa-
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perittomampaa kirjanpitoa ja toiminta on ekologisempaa. Samaa tietoa ei käsitellä 

moneen kertaan ja informaatio on varastoitu samaan paikkaan sen sijaan, että 

käytettäisiin useaa integroitua järjestelmää. On tehty laskelmia, joiden mukaan 

yritykset, jotka ovat ottaneet sähköisen taloushallinnon käyttöönsä, ovat paranta-

neet taloushallinnon tehokkuuttaan 30-50 prosenttia. Laskelmissa otettiin huomi-

oon taloushallintoon käytetyt resurssit sekä muut prosessiin osallistuvat työnteki-

jät. Kustannussäästöjä parantuneen tehokkuuden ansioista saadaan työvoimatar-

peesta, arkistointitilasta, postikuluista sekä muista tukitoiminnoista. (Lahti & Salmi-

nen, 2008, 27) 

 

Kinnunen et al. (2002, 159-161) nostavat kannattavuustavoitteen erääksi yritysten 

keskeisimmäksi päämääräksi. Kannattavuustavoitteen korostaminen vaatii talou-

den ohjausta, mikä on toimivan johdon tehtävä ja sitä tukee toimiva sisäinen rapor-

tointi. Sisäinen raportointi kohdistuu ulkoista raportointia enemmän tulevaisuuteen. 

Se on vapaamuotoista ja tilannesidonnaista, mikä vaatii paljon sekä sähköiseltä 

järjestelmältä että taloushallinnon henkilöstöltä. Taloushallinnon henkilöstöllä täy-

tyy olla tietämys asiakkaan toimialasta sekä kykyä tulkita sisäisen raportoinnin tu-

loksia. Tänä päivänä tilitoimistot joutuvat tarjoamaan apua strategisessa suunnitte-

lussa sekä tukemaan yrityksiä päätöksenteossa sen sijaan, että tarjoaisivat vain 

lakisääteiset raportit kuukausittain. (Granlund & Malmi, 2004, 23-24) 

 

Verkkolasku 
 

Verkkolasku on sähköisen taloushallinnon tunnetuin osa. Laskutus näyttelee suur-

ta osaa jokaisen yrityksen kulurakenteessa. Kuluttajille tarkoitetusta verkkolaskus-

ta käytetään myös nimeä e-lasku (Finanssialan Keskusliitto, Finvoice-

verkkolasku). Yksinkertaistettuna verkkolaskun ja paperilaskun erot voidaan huo-

mata seuraavasta kuviosta: 
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Kuvio 3.1 Verkkolasku vs. sähköinen lasku (Ryynänen-Raikio, 2004) 

 

Verkkolasku on kokonaan sähköisessä muodossa oleva lasku, joka sisältää kaikki 

samat tiedot kuin paperinen lasku. Tiedot voidaan esittää joko datatiedostona tai 

kuvana, riippuen vastaanottajan tarpeista. Yritysten välisessä laskutuksessa myyjä 

voi siirtää laskun suoraan omasta taloushallinnon järjestelmästään ostajayrityksen 

järjestelmään. Kuluttajakaupassa myyjä lähettää laskun ostajan valitsemaan pal-

veluun, mistä ostajalla on suora yhteys verkkopankkiin ja maksamiseen. (Opus 

Capita, Mikä on verkkolasku?; Tieke, Verkkolaskusta) 

 

Jotta verkkolaskuja voitaisiin lähettää ja vastaanottaa, yrityksen täytyy solmia pal-

velusopimus verkkolaskupalveluita tarjoavan yrityksen tai pankin kanssa (Opus 

Capita, Mikä on verkkolasku?). Lähettäjän ja vastaanottajan ei tarvitse käyttää 

samaa verkkolaskustandardia, sillä operaattorit vastaavat siitä, että data tulee vas-

taanottajalle oikeassa muodossa. Pankkien verkkolaskupalvelu perustuu suoma-

laisten pankkien yhteiseen Finvoice-välityspalvelun esitysmuotoon (POPPankki, 

Verkkolasku; Tieke, Verkkolaskuratkaisut). Kaikki suomalaiset pankit tarjoavat 

Finvoice-välityspalvelua. Lisäksi valittavana on eInvoice tai TEAPPS. (TIEKE, 

2005, 6) 

 

Seuraava kuvio selventää verkkolaskujen välitystä yrityksen ja asiakkaan välillä 

käyttäen eri välitysmenetelmiä: 
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Kuvio 3.2 Verkkolaskun välitys (Tieke, Verkkolaskuratkaisut) 

 

Verkkolaskut tuovat yrityksille kustannussäästöjä sekä lisäksi helpottavat ja tehos-

tavat laskujen käsittelyä. Kustannussäästöjä saadaan esimerkiksi postitus-, tulos-

tus- ja materiaalikuluista (Finanssialan Keskusliitto, Finvoice-laskun kuvaus). Te-

hokkuutta saavutetaan automatisoinnilla; koska tiedot on esitetty datatiedostona, 

laskujen manuaalinen käsittelyvaihe jää kokonaan pois ja laskut sisäänluetaan 

ostoreskontraan automaattisesti. Lisäksi viitteiden avulla laskut on helpompi täs-

mäyttää oikeisiin tilauksiin ja automaattisilla tiliöinneillä ja maksuehdoilla varmiste-

taan oikea-aikainen ja virheetön kirjanpito sekä maksaminen. Se, että lasku voi-

daan avata myös kuvatiedostona, helpottaa laskujen sähköistä arkistointia sekä 

tarkastusta. (Finanssialan Keskusliitto, Finvoice-laskun kuvaus; Opus Capita, Mikä 

on verkkolasku?)  OP-Pohjola –ryhmä on esittänyt kustannussäästöt verkkolasku-

tuksessa taulukkona seuraavasti: 
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Taulukko 3.1 Kustannussäästöt E-laskutuksessa (OP-Pohjola, 2011) 

Myyntilaskut 
Paperilaskun laa-
timinen 

E-laskun laati-
minen 

Säästöt yhteen-
sä 

Käsittelyyn kuluva 
aika 

n 10,5 min n 6 min n 4,5 min 

Materiaali ja posti-
tus 

n 1,55 € / lasku 0 € / lasku 1,55 € / lasku 

Työkustannukset 
(työtunnin hinta 
100€) 

n 17 € / lasku n 10,20 € / lasku 
6,80 € / lasku 
Yht. 8,35 € / las-
ku 

Ostolaskut 
Paperilaskun 
vastaanotto 

E-laskun vas-
taanotto 

Säästöt yhteen-
sä 

Käsittelyyn kuluva 
aika 

n 14 min n 1 min n 13 min 

Työkustannukset 
(työtunnin hinta 
100€) 

n 28,80 € / lasku n 3,30 € / lasku n 25,50 € / lasku 

 

Kuten taulukosta voidaan huomata, verkkolaskut säästävät yritykseltä kuluja sekä 

osto- että myyntipuolella. Verkkolaskun lähettäminen ei vaadi vastaanottajaosa-

puolelta välttämättä Internet-yhteyttä, sillä monet palveluntarjoajat voivat myös 

postittaa lähetetyn laskun postituspalvelun kautta asiakkaalle. Tieke on koonnut 

yritysten kokemuksia toiminnan tehostumisesta verkkolaskujen myötä ja näitä ovat 

kustannussäästöjen lisäksi esimerkiksi arkistointitilan väheneminen, välivaiheiden, 

kuten skannauksen väheneminen, uusien tehokkaiden prosessien kautta saatu 

säästö ajankäytössä sekä virheiden minimointi. (Tieke, 2005, VII-X) 

 

3.1.2 Automatisointi  

 

Taloushallinnon rooli on vuosien kuluessa muuttunut rutiinitehtävien suorittamises-

ta kohti analyyttisempaa toimintaa. Taloushallinnon sähköistäminen helpottaa tätä, 

sillä sähköisten järjestelmien avulla mekaanisia tehtäviä voidaan automatisoida. 

Tehtävien automatisoinnin ansiosta taloushallinnon henkilöstö voi toimia enem-

män konsulttitehtävissä ja neuvonantajina, sen sijaan, että he toimittaisivat samoja 

mekaanisia tehtäviä kuin aiemmin. Neuvonta on tilitoimiston työntekijöille jokseen-

kin uusi työnkuva, mutta yrittäjät tarvitsevat apua numeroiden ymmärtämisessä. 
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Vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan yli kolmannes kirjanpitäjien ajasta meni 

muihin kuin perinteisiin kirjanpitotehtäviin, kuten strategiseen neuvonantoon sekä 

IT-projekteissa avustamiseen. Luvun odotettiin myös kasvavan tulevien vuosien 

aikana niin, että vuonna 2014 jo 40% kirjanpitäjien ajasta menisi muuhun kuin itse 

kirjanpitotyöhön. (CA Magazine, 2009; Granlund & Malmi, 2004, 14; Mäkinen & 

Vuorio, 2002, 50) Roolimuutos on siis nähtävissä sekä asiakasyritysten sisällä että 

tilitoimistojen toiminnassa. 

 

Sähköistymisen ja sen myötä tulleiden roolimuutosten tavoitteena on tuottaa pa-

rempaa informaatiota asiakasyrityksille päätöksenteon sekä ohjauksen tueksi. Ta-

loushallinnon ohjelmistojen avulla informaatio on virheettömämpää, ajantasaisem-

paa ja ennen kaikkea nopeammin saatavilla. Rutiinitehtävien automatisoinnilla on 

tässä suuri rooli - automatisointien avulla esimerkiksi jaksotukset ja täsmäytykset 

saadaan tehtyä nopeasti ja näin ollen kirjanpito on jatkuvasti ajan tasalla. Ajanta-

sainen kirjanpito mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja antaa yrityksille mah-

dollisuuden tehdä ratkaisuja tosiasiallisen tiedon pohjalta ja reagoida nopeammin 

kilpailuympäristön muutoksiin. Jos raportit tulevat päätöksentekijöiden käyttöön 

liian myöhään, niillä ei voida enää vaikuttaa tehtyihin päätöksiin. Tilitoimistojen 

näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että sähköisten järjestelmien avulla peruskir-

janpito täytyisi automatisoida, jotta raportit olisivat asiakasyritysten käytössä ajan-

tasaisina ja tieto olisi heille relevanttia. Lisäksi se tarkoittaa sitä, että automatisoin-

neilla kirjanpitäjän aikaa voidaan vapauttaa mekaanisista kirjauksista muihin teh-

täviin, kuten asiakasyrityksen toiminnan ohjaamiseen ja tulevaisuuden suunnitte-

luun. (Granlund & Malmi, 2004, 14-16; Lahti & Salminen, 2008, 28; Olivier, 2000, 

604-605)   

 

Rutiinitehtävien automatisointi vaatii kuitenkin taloushallinnon integroitumista yri-

tyksen muuhun toimintaan. Integroituminen tarkoittaa, että yrityksen muut toimin-

not ovat sähköisessä muodossa aina kirjanpidosta ostoreskontraan ja palkkahal-

lintoon. (Granlund & Malmi, 2004, 14-15) Tilitoimistoympäristössä integroitumisella 

tarkoitetaan sitä, että asiakasyrityksellä on käytössä omat tunnukset ohjelmistoon, 

esimerkiksi laskutukseen ja työajanseurantaan sekä raporttitulostimeen, joilla 

asiakas pääsee reaaliaikaisesti syöttämään laskuja, kirjaamaan työtunteja tai seu-
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raamaan tuloksen kehittymistä. Integroituminen voi tarkoittaa myös sitä, että asia-

kas on ulkoistanut kaikki taloushallinnon toimintonsa tilitoimistolle. Kumpaa tahan-

sa mainituista tavoista käytetään, edellytetään sekä tilitoimistolta että asiakasyri-

tykseltä hyvää liiketoiminnan ymmärrystä sekä kommunikaatiovalmiuksia. Tilitoi-

mistojen asiakkaiden näkökulmasta tällainen toimintamalli, prosessien kokonaan 

tai osittain ulkoistaminen, on houkutteleva vaihtoehto. Nykyään taloushallinnon 

sähköisiä järjestelmiä on tarjolla runsaasti, ja jokaiselle asiakkaalle löytyy tai voi-

daan räätälöidä sopiva ohjelmisto vastaamaan yrityksen tarpeisiin.  

 

3.1.3 Arkistointi 

 

Lahti ja Salminen (2008, 27) siis tunnistavat sähköisen taloushallinnon kiistattomi-

na hyötyinä tehokkuuden ja nopeuden verrattuna vanhoihin paperisiin ja manuaa-

lisiin prosesseihin. Lisäksi digitalisointi vähentää arkistointitilan tarvetta, mikä on 

suuri etu sekä tilitoimistoille että toimiston asiakkaille. Perinteinen taloushallinto 

vaatii paljon säilytystilaa, koska kaikki yrityksen tositteet ovat olleet paperisessa 

muodossa. Tilitoimistot ovat joutuneet arkistoimaan ainakin yhden tilikauden ver-

ran ja usein pidempäänkin asiakkaidensa tositteita ja tämä vaatii toimistotiloilta 

paljon, koska hyllytilaa mapeille täytyy olla riittävästi. Mitä suuremmasta yritykses-

tä on kyse, sitä enemmän arkistoitavaa on. Paperitositteiden säilyttämisessä on 

myös omat riskinsä ja esimerkiksi tulipalo tai vesivahinko voi tuhota kaiken aineis-

ton, minkä jälkeen kirjanpidon tarkistaminen tai todentaminen on käytännössä 

mahdotonta. Kirjanpitolaki (KPL 2:10§) määrää, että kirjanpitoaineisto täytyy säilyt-

tää kymmenen vuotta tilikauden päättymisen jälkeen sellaisessa järjestyksessä, 

että suorittamistapa voidaan todeta. Lisäksi tositteet, niitä koskeva kirjeenvaihto ja 

täsmäytysselvitykset on säilytettävä sellaisenaan kuusi vuotta tilikauden päättymi-

sestä kirjausjärjestyksessä tai niin, että tositteiden ja kirjausten välinen yhteys voi-

daan helposti todeta. Kirjanpitolain säädökset siis asettavat aineiston arkistoinnille 

haasteita. Vuonna 1997 voimaan tullut kirjanpitolain muutos, josta jo aiemmin 

mainittiin, mahdollistaa kuitenkin kaiken kirjanpitoaineiston säilyttämisen digitaali-

sessa muodossa tasekirjaa lukuun ottamatta.  Näin ollen arkistointitilan tarve pie-

nenee niillä yrityksillä, joilla on apunaan sähköisen taloushallinnon ohjelmisto edes 

jossain laajuudessa. 
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Arkistoinnin haasteena tulevaisuudessa on se, mihin ja miten digitaaliset tiedostot 

tallennetaan. Sekä palkkakirjanpito että päivä- ja pääkirjat täytyy säilyttää 10 vuot-

ta tilikauden päättymisestä ja suositus on, että palkkakirjanpidosta palkkakortteja 

säilytettäisiin 50 vuotta. Palkkakirjanpidon muistiinpanot ja tositteet täytyy säilyttää 

kuusi vuotta maksun suoritusvuoden jälkeen kuten kaikki kirjanpidon tositteet, lii-

ketapahtumia koskeva kirjeenvaihto, koneellisen kirjanpidon täsmäytysaineisto 

sekä muu kirjanpidon aineistokin. Arvonlisäverolaki säätää lisäksi, että kiinteistöin-

vestointeja koskeva aineisto on säilytettävä 13 vuotta sen kalenterivuoden päätty-

misestä, jolloin lain mukainen tarkistuskausi on alkanut. (Lindfors, 2012) 

 

3.1.4 Informaation saatavuus ja käyttökelpoisuus 

 

Sähköinen taloushallinto ja sen järjestelmät mahdollistavat myös sen, että kirjanpi-

to ei enää ole aikaan ja paikkaan sidottua. Ohjelmiston lisäksi tarvitaan Internet-

yhteys ja päätelaite. Myös tämä osaltaan auttaa pitämään kirjanpidon ajantasaise-

na, koska sitä on helppo päivittää missä tahansa. Lisäksi useat sovellukset opas-

tavat käyttäjäänsä ja näin ollen ehkäisevät virheitä. Myös automatisoidut kirjaukset 

ovat omiaan ennaltaehkäisemään virheellisiä kirjauksia. (Lahti & Salminen, 2008, 

28) 

 

Yritysten johto tarvitsee päätöksenteon tueksi ajantasaista informaatiota. Perintei-

sillä taloushallinnon menetelmillä, missä kirjanpito on tehty kerran kuukaudessa ja 

sen jälkeen tuloslaskelmat, taseet, pääkirjat ja päiväkirjat on toimitettu asiakkaille, 

tieto on ollut luotettavaa ja sinänsä käyttökelpoista, mutta päätöksenteon kannalta 

epärelevanttia. Tällaisella viivästyneellä informaatiolla on merkitystä lähinnä taus-

tatietona uuden informaation tarkastelussa. (Mäkinen & Vuorio, 2002, 25) 

 

Jos sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja osataan käyttää parhaalla mahdollisel-

la tavalla, on niiden avulla saatava informaatio sisältöominaisuudeltaan käyttökel-

poista. Informaation käyttökelpoisuus tarkoittaa sitä, että tieto kuvaa sitä yrityksen 

ominaisuutta, mitä sen on tarkoituskin kuvata. Lisäksi saatu tieto on oikeilla pohja-

tiedoilla myös luotettavaa eli oikeaa ja virheetöntä. Virheettömyys onkin sähköis-
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ten taloushallintojärjestelmien yksi suurimmista eduista. Automaattisilla kirjauksilla, 

oikein toimivilla ohjelmistoilla sekä turhien vaiheiden karsimisella saadaan mini-

moitua inhimilliset virheet kirjanpitoprosessista. (Mäkinen & Vuorio, 2002, 24-25) 

 

3.1.5 Koulutus 

 

Sen lisäksi, että taloushallinnon työntekijät päivittävät osaamistaan jatkuvasti esi-

merkiksi muuttuvan lainsäädännön osalta, siirtyminen sähköiseen taloushallintoon 

vaatii kouluttautumista. Tietoa tarvitaan esimerkiksi tietokantateknologiasta ja tie-

tovarastoinnista, ohjelmistojen ominaisuuksista ja mahdollisuuksista sekä tauluk-

kolaskennasta. Taloushenkilöstön ei tarvitse olla tietotekniikkaeksperttejä, vaan 

koulutuksella pyritään siihen, että myös henkilöstöllä on riittävät edellytykset arvi-

oida sähköisten järjestelmien mukanaan tuomia mahdollisuuksia taloushallinnon 

kehittämisessä. Kouluttautumisesta hyötyvät sekä työnantaja että asiakasyritykset, 

koska mitä paremmin ohjelmistoja osataan käyttää, sitä tehokkaampaa työskente-

ly on. Sähköistyminen helpottaa myös koulutusmateriaalin saatavuutta ja ajanta-

saisuutta – aineistot ovat käytettävissä suoraan tietokoneella. (Granlund & Malmi, 

2004, 144-145; Mäkinen & Vuorio, 2002, 81) 

 

Sähköisten järjestelmien mukanaan tuomat uudenlaisen tiedon ja osaamisen vaa-

timukset ovat osittain jopa päinvastaisia siihen, mitä tilitoimistoalalla on perintei-

sesti vaadittu. Aiemmin on korostettu ennen kaikkea virheettömyyttä raportoinnis-

sa, mutta nyt pelkkä tiliosaaminen ei enää riitä. Asiakkaat odottavat tilitoimistoilta 

neuvontaa ja konsultointia, jolloin saatuja lukuja pitää osata tulkita. Taloushallin-

non ammattilaisilla pitää olla kyky tulkita ja ymmärtää raporttien tietoja sekä osata 

kertoa ne selkokielellä asiakasyritysten johtajille. Muutos tähän suuntaan ei vält-

tämättä ole omistajien eikä työntekijöiden mielestä helppo. Lisäksi, jos esimerkiksi 

keskisuuren tilitoimiston asiakkaaksi tulee suurempi yritys, joka toimii kansainväli-

sillä markkinoilla, täytyy huomioida se, että kansainväliset raportointistandardit ja 

säätely lisäävät tarvetta henkilöstön koulutukselle. Suuret yritykset tarvitsevat 

usein myös huomattavasti enemmän raportteja ja dataa liiketoiminnasta kuin pie-

net tai keskisuuret yritykset, joilla tiedon tarve keskittyy enemmän kuukausittai-

seen kirjanpitoon ja verotukseen. (Gullkvist, 2009, 93-94; Salo, 2012) 
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Ohjelmistotoimittajat ovat valmistautuneet koulutuksen tarpeeseen ja tarjoavat 

kursseja esimerkiksi eri moduulien käyttöön. Sähköisten järjestelmien lisääntynyt 

käyttö onkin vahvistanut ohjelmistotoimittajien ja tilitoimistojen välistä yhteistyötä 

ohjelmistojen ylläpidon ja kehityksen kautta. Case-yrityksen käyttämä Visma 

Fivaldi tarjoaa koulutusta tilaustenkäsittelyssä, ostoreskontrassa, palkanlasken-

nassa sekä sähköisessä arkistoinnissa. Koulutuksen tarkoituksena on tutustua 

ohjelmiston ominaispiirteisiin, joiden avulla voidaan nopeuttaa työskentelyä ja vä-

hentää manuaalisia työvaiheita. (Gullkvist, 2009, 94; Visma Fivaldi, kotisivut) 

 

3.1.6 Asenteet 

 

Granlund ja Malmi (2004, 15, 143) toteavat, että tietotekniikkainvestointien onnis-

tuminen ei ole kiinni pelkästään teknisistä asioista vaan on pitkälti riippuvainen 

inhimillisistä tekijöistä. Sähköisiin järjestelmiin siirtyminen on sekä tilitoimistoille 

että toimistojen asiakkaille suuri muutos ja aiheuttaa kuormitusta henkilöstölle. 

Muutos voi kuormituksen lisäksi aiheuttaa myös muutosvastarintaa uusia toiminta-

tapoja ja järjestelmiä kohtaan.  

 

Moilasen (2001, 49-50) mukaan muutos ja oppiminen eivät ole mekaanista, sillä 

ihmiset eivät automaattisesti tee muutoksia toimintaansa, kun uudet suuntaviivat ja 

keinot on annettu heille käyttöön. Ihmiset reagoivat muutoksiin tunteilla. Muutok-

sen menestyksellinen toteuttaminen vaatii uusien toimintamallien hyväksymistä ja 

vasta hyväksymistä seuraa uuden oppiminen. Tähän päästään selvittämällä van-

hoista toimintamalleista luopumisen yhteydessä syntyneet epäluulot, pelot ja muut 

muutokseen vaikuttavat tekijät. Toisin sanoen, vanhasta täytyy luopua ennen kuin 

voidaan omaksua uutta. Tämä onkin suurin kompastuskivi monen yrityksen koh-

dalla – uusia työskentelytapoja usein kokeillaan, mutta pikku hiljaa palataan takai-

sin vanhoihin rutiineihin. 

 

Siirtyminen sähköisiin järjestelmiin vaatii kirjanpitäjiltä ajatusmaailman ja asentei-

den muutosta. Heidän täytyy hahmottaa uuden tekniikan merkitys työskentelyta-

voissa. Muutos nostaa myös asiakaspalvelun vaatimustasoa, koska yhteistyö asi-
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akkaiden ja kirjanpitäjien välillä lisääntyy, kun talouden suunnittelu ja numerodatan 

tulkinta tapahtuu yhteistyössä. Lisäksi kirjanpitäjät joutuvat neuvomaan asiakkaita 

ohjelmistojen käytössä ja pitämään huolta siitä, että tiedot ovat ohjelmassa oike-

aan aikaan oikealla tavalla. (Mäkinen & Vuorio, 2002, 42-44) 

 

Siinä missä kirjanpitäjät joutuvat muuttamaan ajatusmaailmaansa, myös tilitoimis-

tot joutuvat luopumaan vanhoista palvelumalleista ja rutiineista. Kaikki tilitoimistot 

ovat nykyään oman alansa ammattilaisia kirjanpidossa sekä veroasioissa, joten 

kilpailuedun saavuttaminen muihin nähden vaatii erikoistumista ja verkostoitumis-

ta. Yrityksillä on mahdollisuus laajentaa markkinoitaan ja tarjota asiakkaille uusia 

ratkaisuja taloushallinnon hoitoon, mutta se vaatii koko organisaatiolta sitoutumista 

ja halua muuttaa vanhoja toimintatapoja. (Mäkinen & Vuorio, 2002, 44-45) 

 

3.1.7 Asiakkaat 

 

Osa tilitoimistojen asiakkaista on hyvin pieniä eivätkä koe, että sähköinen talous-

hallinto tuo heille riittävästi etuja verrattuna paperiseen ja manuaaliseen taloushal-

lintoon. Mäkisen ja Vuorion (2002, 48) haastattelema tilitoimiston toimitusjohtaja 

toteaa, että tilitoimistojen asiakkaat eivät ole aina halukkaita ottamaan sähköisiä 

palveluita käyttöön, vaikka niitä heille tarjottaisiin. Tilitoimistot siis kohtaavat myös 

asiakkaiden puolelta muutosvastarintaa. 

 

Monet asiakkaat ovat tähän päivään mennessä tottuneet kommunikoimaan tilitoi-

mistojen kanssa sähköpostin välityksellä, mutta muutoin taloushallinnon hoitami-

nen sähköisesti on asiakkaiden näkökulmasta vielä kaukainen ajatus. Sähköisyys 

kuitenkin tarjoaa sekä tilitoimistoille että tilitoimiston asiakkaille kustannussäästöjä, 

turvallisuutta sekä tehokkuutta. Esimerkiksi tuloslaskelmien tai muiden raporttien 

lähettäminen sähköpostitse ei ole turvallista ja sähköposteissa on aina vaarana, 

että toinen osapuoli poistaa ne huolimattomuuttaan. Sähköiset järjestelmien avulla 

myös asiakkaat pääsevät tietoon käsiksi missä ja milloin vain, jos he ovat valin-

neet tämän mahdollisuuden tilitoimiston tarjoamista palveluista. (Kupperman, 

2006, 14) 
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Ulkoistaminen on tilitoimistojen näkökulmasta mielenkiintoinen lisäys palveluvali-

koimaan markkinoilla. Se tarkoittaa, että yritys ostaa taloushallinnon palvelut ulko-

puolelta, yleensä tili-, tilintarkastus- tai perintätoimistolta. Perinteisesti erityisesti 

pienet ja keskisuuret yritykset ovat ulkoistaneet taloushallinnon projektejaan tili-

toimistoille, koska ohjelmiston hankkimisen lisäksi taloushallinnon tehtävien suorit-

taminen on suuri kustannuserä. Se vaatii yritykseltä ohjelmiston kehittämistä ja 

ylläpitoa sekä koulutusta, jotta ohjelmistoa osataan hyödyntää oikein ja tarvittavat 

tiedot saadaan raporteiksi. On arvioitu, että on kustannustehokkaampaa ulkoistaa 

toimintoja kuin investoida omaan taloushallinnon ohjelmistoon sekä työntekijöiden 

koulutukseen. Ulkoistaminen antaa tällaisessa tapauksessa yrityksille mahdolli-

suuden keskittyä ydinliiketoimintaansa. Nykyään myös suuryritykset ovat alkaneet 

hankkia taloushallinnon palveluita ulkopuolelta, koska ne haluavat tehokkuutta 

toimintaansa korvaamalla omia talousosastojaan ulkoistamalla. Tämä kasvattaa 

tilitoimistojen markkinoita. Lahti ja Salminen (2008, 26) toteavat, että sähköistymi-

sen myötä tilitoimistomarkkinoille avautuu jatkuvasti uusia palvelumalleja erikokoi-

sille yrityksille. Näin ollen sellaisilla tilitoimistoilla, joilla on halua kehittyä ja kasvaa, 

on tässä muuttuvassa ympäristössä mahdollisuus tarjota aina vain kattavampia 

palveluita asiakkailleen. (Granlund & Malmi, 2004, 15-16, 20-21; Mäkinen & Vuo-

rio, 2002, 18-19) 

 

3.1.8 Tietoturva 

 

Tietoturvaa voidaan lyhyesti kuvailla oikean tiedon saamiseksi oikeaan aikaan oi-

kealle henkilölle. Taloushallinnon sähköistyminen asettaa tietoturvalle uusia vaa-

timuksia ja on yrityksille nykyään perusedellytys, koska uudet teknologiat vaativat 

turvallisen toiminnan varmistamiseen tietoturvaa. Tietoturvan vaatimuksina ovat 

esimerkiksi se, että järjestelmiin syötetty tieto on laadukasta ja vain ne henkilöt 

pääsevät syöttämään tietoja ohjelmaan, joilla on sinne oikeutus. Lisäksi syötetyn 

tiedon täytyy olla ohjelmassa niin hyvin turvassa, ettei sitä voida muuttaa luvatto-

masti tai ettei syötetyn tiedon olemassaoloa ja sisältöä voida myöhemmin kiistää. 

(Aalto et al., 2000, 47, 58) 
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Haasteena tietoturvalle on, että yritysten sisäinen tietoturvakulttuuri ja henkilöstön 

tietoisuus tietoturvasta ovat riittämättömiä. Aalto et al. (2000,50) kirjoittivat, että 

näihin suhtauduttiin vielä 2000-luvun alussa jopa välinpitämättömästi. Henkilökoh-

taisten käyttäjätunnusten ja salasanojen merkitystä ei vielä silloin tiedostettu. Täy-

tyy huomioida, että tietoturva sitoo yrityksen resursseja - sekä ihmisiä että rahaa.  

 

Lisäksi haasteita tietoturvalle tuovat järjestelmät. Järjestelmän käytettävyyteen voi 

tulla katkoja, jos laitteisiin tai ohjelmistoihin tulee jokin vika tai järjestelmää kohti 

hyökätään sabotointitarkoituksessa. Järjestelmiä voidaan kuitenkin valvoa ja nii-

den kriittiset osat voidaan varmuuskopioida. Myös varmistuksien säännölliset tes-

taukset lisäävät tietoturvan varmuutta. (Aalto et al., 2000, 59) 

 

3.2 Mahdollisuuksien ja haasteiden vaikutus tilitoimistojen toimintaan 

 

Tässä luvussa tehdään yhteenveto sähköisen taloushallinnon mahdollisuuksista ja 

haasteista, jotka on poimittu kirjallisuudesta. Nämä on koottu taulukkoon 3.2 niin, 

että kokonaisuus olisi helpommin hahmotettavissa. Myöhemmin keskustellaan 

vielä haasteiden ja mahdollisuuksien vaikutuksista tilitoimistojen toimintaan. 

 

Taulukko 3.2 Sähköisen taloushallinnon mahdollisuudet ja haasteet 

Tekijä Mahdollisuus/mahdollisuudet Haasteet 

Tehokkuus ja kustan-

nukset 

Toiminta kannattavampaa sekä 

tilitoimistolle että asiakkaille. 

Verkkolasku. 

Järjestelmäinvestoinnit ja 

uudelleenkoulutus sekä 

näiden aiheuttamat kus-

tannukset. 

Automatisointi 

 

Vähemmän mekaanista työtä  

-> aikaa vapautuu konsultoin-

tiin. 

Kirjanpito jatkuvasti ajan tasalla 

-> informaatio relevanttia pää-

töksenteon kannalta. 

 

Kirjanpitäjien työnkuvan 

muutos -> muutosvastarin-

ta. 

Vaatii taloushallinnon in-

tegroitumista paitsi yrityk-

sen omaan toimintaan, 

myös sidosryhmien toimin-

taan. 



38 
 

Arkistointi Arkistot sähköisessä muodossa 

joko pilvipalveluissa tai CDR-

levyillä -> tilan tarve tilitoimis-

toilla pienenee. 

Sähköisten järjestelmien 

epävarmuus ja turvatto-

muus. 

Tieto Taloudellinen tieto saatavilla 

missä ja milloin vain -> reagoin-

ti häiriöihin mahdollisimman 

nopeaa. 

Kirjanpidon oltava jatku-

vasti ajan tasalla -> työteh-

tävien uusi jako ja hajaut-

taminen. 

Oikea tieto ulos – kirjanpi-

täjien riittävä koulutus ja 

ohjelmistojen käyttäminen 

oikein 

Koulutus Kirjanpitäjien tietotaito jatku-

vasti ajan tasalla. 

Ohjelmistojen hyödyntäminen 

parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Valtaosa kirjanpitäjistä 

keski-ikäisiä -> muutosvas-

tarinta, haluttomuus panos-

taa uuden oppimiseen. 

 

Asenteet Asiakaslähtöisempi toiminta. 

Halu muuttua. 

Uudet palvelumallit. 

Johdon sekä työntekijöiden 

sitoutuminen yhteiseen 

tavoitteeseen. 

Muutosvastarinta. 

Inhimilliset tekijät. 

 

Asiakkaat Kustannussäästöt. 

Säästö työajassa. 

Siirtyminen sähköisiin jär-

jestelmiin ei välttämättä 

kannattavaa pienille henki-

löyhtiöille. 

Yrittäjien haluttomuus si-

toutua projektiin. 

Tietoturva Nykyään perusedellytys lähes 

missä tahansa yrityksessä. 

Varmuuskopiointi ja testaus. 

Tietoturvakulttuuri. 

Henkilöstön tietoisuus. 

Resurssit. 

Järjestelmien sabotointi. 
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Ohjelmisto Ohjelmistot kehittyvät koko 

ajan, melkein jokaiselle tarjolla 

räätälöity ohjelmisto tai mah-

dollisuus ulkoistaa taloushallin-

to tilitoimistoille. 

Ohjelmistotoimittajista joh-

tuvat ongelmat päivityksis-

sä, tietoturvassa ym. 

Osien yhteensopivuus? 

 

 

Sähköisen taloushallinnon hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla sekä 

edellä mainittujen hyötyjen saavuttaminen vaatii strategisia muutoksia yrityksen 

toiminnassa. Strategiseen muutokseen kannustavat esimerkiksi pienemmät kulut 

koko toimitusketjun läpi, mahdollisuus parantaa asiakassuhteita huomattavasti ja 

päästä uusille markkinoille sekä mahdollisuus saada uusia yhteistyökumppaneita. 

(Sutton, 2000, 2) 

 

Olivier (2000, 603-608) kirjoittaa, että IT:n nopea kehitys asettaa paineita tilitoimis-

toille ja sen myötä erikoistuminen ja monialaisuus tulevat välttämättömiksi. Tämä 

johtaa siihen, että yritysten täytyy kehittää strategiaansa vastaamaan ympäristön 

vaatimuksiin. Kuten jo aiemmin on mainittu, sähköiset järjestelmät muuttavat työn-

tekijöiden työnkuvaa ja tilitoimistojen täytyy olla valmiita investoimaan paitsi järjes-

telmään, myös työntekijöiden koulutukseen. Koulutuksella varmistetaan, että työn-

tekijöillä on riittävä osaaminen konsultoida asiakasyritysten johtoa, koska automa-

tisointi vapauttaa aikaa manuaalisesta kirjanpitotyöstä asiantuntijatehtäviin. 

 

Uuden strategian luominen ja käyttöönotto vaatii tilitoimistoilta prosessiajattelua, 

jonka avulla toimintoja voidaan tehostaa ja selkeyttää sekä kannattavuutta voidaan 

parantaa. Henkilöstöltä vaaditaan sitoutumista strategisiin muutoksiin sekä pro-

sessien ja tavoitteiden ymmärtämistä, jotta muutokset voitaisiin toteuttaa tehok-

kaasti. Ensimmäinen askel strategisiin muutoksiin voi olla tilitoimiston oman ta-

loushallinnon siirtäminen sähköiseen järjestelmään testaamisen jälkeen. Näin tili-

toimistot voivat toimia hyvänä esimerkkinä asiakkailleen siitä, miten sähköisiä jär-

jestelmiä voidaan hyödyntää. (Hannus, 2007; Salo, 2012) 
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Sähköiset järjestelmät ja niiden mukanaan tuoma työtehtävien automatisointi joh-

taa siihen, että työnjako tilitoimistoissa muuttuu. Perinteisesti asiakkaiden aineisto 

on käsitelty manuaalisesti sen jälkeen kun tositemappi on tuotu tilitoimistoon. Au-

tomatisoinnin myötä asiakkaiden ostolaskuja täytyy käsitellä sitä mukaa, kun ne 

tulevat järjestelmään. Tämän jälkeen ne lähetetään kierrätykseen ja maksetaan 

eräpäivänä. Tämä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi silloin, kun työntekijät ovat 

lomalla – asiakkaiden kirjanpito ei enää voi odottaa mapissa viikkoja että kirjanpi-

täjä palaa lomalta. Sähköisissä järjestelmissä se täytyy hoitaa heti. Tilitoimistot 

joutuvatkin miettimään, keskitetäänkö esimerkiksi ostolaskujen käsittely yritykses-

sä joillekin tietyille henkilöille sen sijaan, että yhden yrityksen kaikki toiminnot olisi 

keskitetty yhdelle kirjanpitäjälle perinteisen tavan mukaisesti. Eri tilitoimistojen 

työnjaon linjauksissa tulee varmasti näkymään eroja asiakaskunnasta riippuen, 

koska pienillä yrityksillä ei välttämättä ole motivaatiota siirtyä kokonaan sähköi-

seen taloushallintoon. (Hannus, 2007) 

 

Taloushallinnon sähköistyminen vaikuttaa myös tilitoimistojen hinnoitteluun. Perin-

teisesti taloushallintopalvelut on hinnoiteltu tunti- tai tositeperusteisesti, mutta uu-

sien järjestelmien ja työtehtävien hajaantumisen myötä erityisesti tuntihinnoittelu 

vaikeutuu huomattavasti. Hannus (2007) ehdottaa vaihtoehdoiksi tuntihinnoittelulle 

kiinteää kuukausihintaa, kappalehintaa tai näiden kahden yhdistelmää. Hinnoittelu 

on vaikeaa erityisesti uusien asiakkaiden kohdalla, ketkä vasta siirtyvät käyttä-

mään sähköisiä järjestelmiä, koska selkeää kokonaiskuvaa työn määrästä uudella 

mallilla ei ole. Lisäksi hinnoittelussa tulee huomioida aiemmin mainittu kirjanpitäjän 

uusi rooli konsulttina.  

 

Kirjanpitäjien perinteisen roolin muuttuminen sähköisten järjestelmien myötä vai-

kuttaa muutenkin yritysten strategiaan, ei vain hinnoittelun kautta. Sähköistymisen 

ja automatisoinnin myötä tilitoimistojen sekä työntekijöiden täytyy kehittää kom-

munikointitaitojaan niin, että asiakkaita voidaan palvella heidän haluamallaan ta-

valla. Aiemmin on jo mainittu, että kirjanpitäjien rooli muuttuu tulevaisuudessa yhä 

enemmän siihen suuntaan, että he toimivat konsultteina sen sijaan, että vain toi-

mittaisivat kuukausittaiset laskelmat asiakkaille. Automatisoinnin myötä aikaa ja 

energiaa jää enemmän siihen, että voidaan kehittää asiakasorientoituneempia 
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palveluita ja ”tarkastella lähemmin myös tuloslaskelmia”. Toisin sanoen taloudelli-

nen informaatio voidaan esittää asiakkaalle helpommin ymmärrettävässä ja hyö-

dynnettävässä muodossa, koska aikaa ei enää tarvitse käyttää rutiinikirjanpitoon. 

Tämä on erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tärkeä palvelun lisäys, koska 

suurimmalla osalla näiden yritysten johtajista ei ole tietämystä erilaisten raporttien 

tulkitsemisesta. (Gullkvist, 2009, 93) 
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4 SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO CASE-YRITYKSESSÄ 

 

Tässä luvussa käsitellään, kuinka Case-yrityksessä tehdyt haastattelut on toteutet-

tu ja avataan haastattelumenetelmää. Lisäksi pohditaan tulosten luotettavuutta ja 

esitellään Case-yritys sekä heidän käyttämänsä sähköisen taloushallinnon ohjel-

misto. Luku avaa myös Case-yrityksessä tehtyjen haastattelujen tuloksia ja lopuksi 

kootaan vielä yhteen haastatteluista selvinneet pääkohdat. 

 

4.1 Aineiston keruu ja käsittely 

 

Empiriaosan aineisto kerättiin haastattelemalla Case-yrityksen työntekijöitä sekä 

toimistopäällikköä. Tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua haastattelumene-

telmää, joka etenee tiettyjen ennalta määriteltyjen teemojen varassa sen sijaan, 

että esitettäisiin tarkkoja yksityiskohtaisia kysymyksiä. Teemahaastattelussa haas-

tateltavien kokemukset ja tulkinnat tutkittavista asioista nousevat keskeiseen ase-

maan. Lisäksi se korostaa vuorovaikutusta sekä haastateltavien että haastattelijan 

välillä. Haastattelija keskittyy johdattelemaan ja ohjaamaan keskustelua oikeaan 

suuntaan. (Hirsijärvi & Hurme, 2001, 46-47) 

 

Haastattelun kysymykset laadittiin aihetta koskevan kirjallisuuden luoman kuvan 

pohjalta ja toisaalta oman aiemman työkokemuksen ja Case-yrityksen edustajien 

kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Liite 1 esittelee sekä teemahaastatte-

lussa käytetyt aiheet sekä haastattelujen aikana tehdyt tarkentavat kysymykset. 

Tarkentavien kysymysten tarkoituksena oli herättää lisää keskustelua aiheesta. 

Haastattelujen pääaiheita olivat: 

 

- Sähköisen taloushallinnon määritelmä, 

- Sähköisen taloushallinnon tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet sekä tili-

toimistoille että sen asiakkaille, 

- Ohjelmiston käytettävyys ja 

- Sähköisen taloushallinnon kohdeyritykset. 

 



43 
 

Liitteenä esitellyt haastattelurungot eivät täysin vastaa keskustelujen kulkua, koska 

niiden oli tarkoitus toimia suuntaviittana haastatteluille. Haastattelut toteutettiin 

haastateltavien ehdoilla ja keskustelut pyrittiin pitämään mahdollisimman vapaa-

muotoisena, jolloin liitteessä mainitut keskustelujärjestykset saattoivat muuttua. 

Kaikki kysymykset kuitenkin tulivat käsitellyiksi haastattelujen aikana. 

 

Haastateltavat valittiin sillä perusteella, että sähköisen taloushallinnon käytöstä ja 

sen vaikutuksista työskentelyyn Case-yrityksessä pyrittiin saamaan mahdollisim-

man kattava kuva. Ennalta oli aiemman työkokemuksen perusteella tiedossa, että 

toimistopäällikön ja kirjanpitäjien mielipiteet sähköisestä taloushallinnosta eroaisi-

vat toisistaan. Tämän perusteella valittiin, että haastattelut suoritetaan heille erik-

seen, jotta kirjanpitäjät uskaltaisivat rohkeasti sanoa ääneen oman mielipiteensä, 

eivätkä tule sen takia millään tavalla leimatuksi. 

 

Haastatteluista oli sovittu toimistopäällikön kanssa kaksi viikkoa ennen toteutusta 

ja samalla lähetettiin haastattelurunko, jotta sekä toimistopäällikkö että kirjanpitäjät 

ehtisivät tutustua haastattelun aihealueisiin ja valmistautua itse haastatteluun. 

Harva haastateltavista oli kuitenkaan etukäteen tutustunut käsiteltäviin aiheisiin, 

mutta koska kysymykset olivat lähinnä mielipidekysymyksiä, haastateltavat eivät 

kokeneet sillä olevan merkitystä tulosten kannalta.  

 

Itse haastattelut toteutettiin kirjanpitäjille ryhmähaastatteluna ja toimistopäällikölle 

yksilöhaastatteluna. Ryhmähaastatteluun osallistui Case-yrityksessä yhdeksän 

kirjanpitäjää. Haastattelusta pois jääneet kirjanpitäjät olivat joko poissa töistä tai 

liian kiireisiä osallistumaan haastatteluun sovittuna päivänä. Toimistopäällikköä ja 

kirjanpitäjiä haastateltiin erikseen, koska oletettavaa oli, että johdolla ja työntekijöil-

lä olisi erilaiset käsitykset sähköisestä taloushallinnosta ja sen käytettävyydestä. 

Johdolla ja työntekijöillä on erilainen motivaatio käyttää sähköistä taloushallintoa. 

Johdon tavoitteena on, että yritys tekee mahdollisimman hyvän tuloksen käytössä 

olevilla resursseilla. Johto päättää, miten ja kuinka isoa osaa sähköinen taloushal-

linto näyttelee yrityksen strategiassa, kun taas työntekijät ovat omalta osaltaan 

strategian toteuttajia. Yksilöhaastattelujen suorittaminen jokaiselle kirjanpitäjälle 

erikseen olisi myös vaatinut huomattavasti enemmän aikaa ja niiden haastattelu-
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jen tulokset eivät todennäköisesti olisi vaikuttaneet kokonaiskuvaan mitenkään, 

vaan päinvastoin keskustelua olisi syntynyt vähemmän, kuin ryhmähaastattelussa. 

Case-yrityksen itsensä kannalta toimistopäällikön ja kirjanpitäjien yhteishaastattelu 

olisi voinut olla mielenkiintoinen, koska silloin molemmat ryhmät olisivat voineet 

kuulla toistensa mielipiteitä käsiteltävistä asioista ja ehkä saada uutta näkökantaa 

aiheeseen. Seuraava taulukko esittää haastateltavien henkilöiden taustatiedot. 

 

Taulukko 4.1 Haastateltavien taustatiedot 

Nimike Ikä (vuosina) 
Alan työkokemus 

(vuosina) 

Työskentely yri-

tyksessä (vuosina) 

Toimistopäällikkö, 

KLT-kirjanpitäjä 
37 15 5 

Vastaava KLT-

kirjanpitäjä 
62 36 2,5 

KLT-kirjanpitäjä 54 26 3,5 

KLT-kirjanpitäjä 47 25 10 

KLT-kirjanpitäjä 59 39 ei vastausta 

KLT-kirjanpitäjä 58 28 ei vastausta 

Kirjanpitäjä 55 31 2,5 

Palkanlaskija 41 10 1,5 

Kirjanpitäjä 27 2,5 2,5 

Kirjanpitäjä 30 3 2,5 

 

Haastattelut toteutettiin 13.3.2015 Case-yrityksen toimitiloissa Lappeenrannassa. 

Alkuperäinen ajatus oli, että toimistopäällikköä olisi haastateltu ensin, mutta koska 

hänellä oli esteitä sovittuna aikana, vaihdettiin ajat ja haastateltiin kirjanpitäjiä en-

sin. Kevät on tilitoimistoissa kiireistä aikaa, joten haastattelut jouduttiin pitämään 

tiiviinä ja kirjanpitäjiä haastateltiin noin 45 minuuttia ja toimistopäällikköä noin 30 

minuuttia. Haastattelun ajan kaikki haastateltavat pystyivät olemaan paikalla koko 

ajan ja tilanne säilyi rauhallisena sekä rentona. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja 
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kirjoitettiin tekstiksi. Lisäksi kirjanpitäjien haastattelun aikana kirjoitettiin muistiin-

panoja, jotta tilanteen kokonaiskuva säilyisi paremmin. Lähes kaikki nauhoitukset 

on avattu sanasta sanaan, lukuun ottamatta täysin aiheen ulkopuolisia keskustelu-

ja. Ainestoa kummastakin haastatteluista kertyi 4-7 sivua. Haastattelujen kirjallisen 

avaamisen jälkeen aineisto pyrittiin kokoamaan teemoiksi niin, että kokonaisuudet 

olisi helpompi hahmottaa. Teemoiksi valittiin työn tarkoituksen mukaan sähköisten 

taloushallintojärjestelmien ongelmakohdat ja mahdollisuudet sekä käytettävän oh-

jelman mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Teemojen avulla haastatte-

luaineistosta saatiin selville, mitkä asiat ja mielipiteet olivat yhteisiä molemmille 

haastatteluille sekä haastateltaville, ja mitkä toisaalta erosivat toisistaan. Koottujen 

teemojen avulla kerättiin taulukko 4.2, josta käy selville haastattelun kokonaisuus 

ja saadut tulokset. 

 

4.2 Tulosten luotettavuuden arviointi 

 

Hirsjärvi et al. (2009, 232) painottavat, että saatujen tutkimustulosten luotettavuut-

ta on aina arvioitava. Se, miten tarkasti tutkimuksen toteutusta on kuvattu, vaikut-

taa heidän mukaansa olennaisesti laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen. Tässä 

kohtaa onkin hyvä arvioida sitä, kuinka hyvin haastattelut onnistuivat, jotta tulevis-

sa luvuissa voidaan arvioida saatujen tutkimustulosten luotettavuutta.  

 

Haastatteluista saatuihin tuloksiin vaikuttaa oleellisesti se, kuinka todenmukaisesti 

haastateltavat vastasivat esitettyihin kysymyksiin. Jos mielipiteitä ei sanota suo-

raan, eivät tulokset ole paikkansapitäviä. Lisäksi se, ovatko haastateltavat ymmär-

täneet esitetyt kysymykset oikein, vaikuttaa tuloksiin. Kummassakin haastatteluti-

lanteessa ilmapiiri oli kuitenkin hyvä, jolloin haastateltavat uskalsivat sanoa oman 

mielipiteensä rohkeasti ääneen. Haastattelun aikana esitettiin sekä positiivisia että 

negatiivisia näkökantoja sähköisestä taloushallinnosta ja jokainen sai avoimesti 

esittää oman tulkintansa asiasta. Nämä tekijät osaltaan vahvistavat tutkimuksen 

luotettavuutta. 

 

Osa haastateltavista oli enemmän äänessä kuin toiset, mutta jokainen sai kuiten-

kin äänensä kuuluville haastattelussa. Ryhmähaastattelussa aktiivisesti äänessä 
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oli viisi henkilöä. He olivat, palkanlaskijaa lukuun ottamatta henkilöitä, joilla on alal-

ta pisin työkokemus. Heillä on näkemystä myös siitä, miten työskentelytavat ovat 

muuttuneet ajan saatossa. Se, että neljä muuta haastateltavaa eivät olleet niin 

paljoa äänessä, ei vaikuta kuitenkaan merkittävästi saatuihin tutkimustuloksiin. 

Olisi kuitenkin ollut mielenkiintoista tietää enemmän, mitä he ajattelivat keskustel-

luista asioista. Kuitenkin se, että haastatteluaika oli rajallinen ja haastattelun tee-

mat ja kysymykset oli muotoiltu tietyllä tavalla, voi osaltaan heikentää tutkimuksen 

luotettavuutta. Voi olla, että tarkentavia kysymyksiä olisi pitänyt olla enemmän ja 

sen takia osa aihealueen kannalta tärkeistä asioista saattoi jäädä kokonaan käsit-

telemättä. Saatuihin tutkimustuloksiin vaikutti myös se, että Case-yritys oli tutkijalle 

ennalta hyvinkin tuttu entisenä työpaikkana. Yrityksen tuttuus saattoi vaikuttaa ky-

symyksenasetteluun, koska osa mielipiteistä oli jo ennalta tiedossa. On myös 

mahdollista, että joitain asioita saattoi jäädä haastattelussa kysymättä. Erityisesti 

työntekijöiden mielipiteet esimerkiksi käytössä olevasta ohjelmistosta olivat jo en-

nalta tiedossa ja lisäksi oma kokemukseni ohjelmiston käytöstä saattoi heijastua 

kysyttyihin kysymyksiin. 

 

Teemahaastattelussa haastattelijan tehtävänä on johtaa keskustelua ja palauttaa 

se sivuraiteilta takaisin käsiteltävään asiaan (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 102-104). 

Haastattelija esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyrkii saamaan aikaan syvällisem-

pää keskustelua aiheesta sen sijaan, että sanan varsinaisessa merkityksessä 

haastattelisi ihmisiä. Jatkokysymyksiä oli luonnollista esittää silloin, kun jokin asia 

jäi epäselväksi ja toisaalta myös silloin, kun kenelläkään ei ollut enää mielipidettä 

käsiteltyyn asiaan ja oltiin valmiita siirtymään uuteen teemaan. Osa lisäkysymyk-

sistä jäi varmasti esittämättä haastattelun aikana ja useammilla kysymyksillä olisi 

ollut mahdollista saada aikaan vieläkin syvällisempää keskustelua. 

 

4.3 Case-yritys 

 

Case-yritys on lappeenrantalainen vuonna 1980 perustettu tili- ja isännöintitoimis-

to. Yrityksessä työskentelee toimistopäällikön lisäksi 14 kirjanpitäjää, yksi palkan-

laskija ja yksi asiakaspalvelija sekä 6 isännöinnin ammattilaista. Yrityksellä on toi-

mipiste Lappeenrannan lisäksi myös Joutsenossa. Yritys on vakavarainen ja kuu-
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luu Dun & Bradstreet Finland Oy:n luokittelemaan AAA- rating luokkaan. Kirjanpi-

toasiakkaita yrityksellä on noin 300 ja lisäksi asiakkaina on noin 200 taloyhtiötä, 

joiden isännöintiä yrityksessä hoidetaan. Yritys tarjoaa asiakkailleen kirjanpidon ja 

tilinpäätöksen lisäksi palkanlaskentaa, laskutuksen sekä myynti- ja ostoreskontran 

ja maksuliikenteen järjestämistä, kustannuslaskentaa, projektiseurantaa, veroil-

moitusten laatimista ja veroneuvontaa, neuvontaa yrityksen perustamisessa ja 

yritysmuodon muutoksissa sekä sukupolvenvaihdoksissa. Lisäksi tarjotaan isän-

nöintipalveluita. Kaikki palvelut on myös mahdollista saada sähköisessä muodos-

sa, jos asiakkaat näin haluavat. 

 

Case-yritys on Taloushallintoliiton ja Tili-instituuttisäätiön hyväksymä auktorisoitu 

tilitoimisto. Auktorisointi on tilitoimistoille tärkeä myyntivaltti, koska tilitoimistoala on 

muutoin huonosti säänneltyä. Taloushallintoliiton auktorisointi lisää yrityksen luo-

tettavuutta ja uskottavuutta markkinoilla. Jokainen auktorisointia hakeva tilitoimisto 

käy läpi kahden vuoden seurantajakson. Lisäksi tilitoimistoille on paljon erilaisia 

vaatimuksia, jotka koskevat sekä työskentelytapoja että kirjanpitäjien ammattitai-

toa. Auktorisoinnin saavat vain harvat tilitoimistot; vain noin puolet hakeneista auk-

torisoidaan. (Taloushallintoliitto) 

 

Yritys käyttää Fivaldi-ohjelmistoa, joka on hankittu yritykselle käyttämällä sovellus-

vuokrausta. Seuraavissa alaluvuissa avataan ensin sovellusvuokrauksen käsitettä 

ja sen jälkeen tutustutaan Case-yrityksessä käytettävään Fivaldi-ohjelmistoon tar-

kemmin.  

 

4.3.1 Sovellusvuokraus 

 

Sovellusvuokrauspalvelulla (Application Service Provider, ASP) tarkoitetaan stan-

dardin sovellusohjelmiston sopimuspohjaista käytön vuokraamista Internetin väli-

tyksellä. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla ei ole varsinaista ohjelmistolisenssiä 

vaan hän vuokraa ohjelmiston käyttöoikeuden, jolloin sitä voi käyttää missä ja mil-

loin tahansa, kun käytössä on Internet-yhteys. (Granlund & Malmi, 2004, 21) 

 

Ylisen (2002, 45) mukaan lyhenteellä ASP voidaan tarkoittaa kahta asiaa: 
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1) Asiakasta, joka vuokraa sovellusta ja käyttää sitä Internetin välityksellä pal-

veluntarjoajan laitteistolla ja hoidossa (Application Service Provisioning), tai 

2) Organisaatiota, joka tarjoaa vuokrauspalvelua (Application Service Provi-

der). 

 

Lisäksi ASP:stä on alettu käyttää myös termiä SaaS eli Software as a Service. 

Tällä tarkoitetaan lähes samaa asiaa, mutta erotuksena on, että SaaS on ohjelmis-

tovalmistajan oma jakelu, kun taas ASP on www-teknologiaan perustuva sovellus. 

Kumpaa tahansa lyhennettä käytetään, perimmäinen tarkoitus on sama. Ohjelmis-

ton käyttöoikeutta vuokrataan Internetin välityksellä. (Lahti & Salminen, 2008, 42) 

 

Seuraavalla kuvalla havainnollistetaan ASP-palvelun rakennetta (Ylinen, 2002, 

45). 

 

 

Kuvio 4.1 ASP-palvelun rakenne 

 

Sovellusvuokrauspalvelut ovat nostaneet viimeaikoina suosiotaan erityisesti toi-

mistojärjestelmien kohdalla. Nämä ovat usein pitkälle standardoituja, jolloin kus-

tannukset on helppo arvioida. Toimistojärjestelmiin luetaan esimerkiksi taulukko-

laskenta, tekstin- ja kuvankäsittely, sähköposti, kalenterit ym. ja sovellusvuokraus-
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palvelun avulla näitä voidaan käyttää esimerkiksi eri paikkakunnilla toimivien orga-

nisaatioiden kesken. (Ylinen, 2002, 46) 

 

Myös liiketoimintasovelluksia vuokrataan paljon. Liiketoimintasovelluksia ovat 

muun muassa ERP-ratkaisut (Enterprise Resource Planning), verkkolaskupalvelut 

sekä sähköiset markkinapaikat. Nykyään sovelluspalveluvuokraus on lähes yhtä 

yleistä sekä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä että suuryrityksillä ja vain painopiste 

sillä, mitä vuokrataan, on erilainen. Pienet ja keskisuuret yritykset vuokraavat ko-

konaisia sovelluspalveluita, kun taas suuryritykset vuokraavat sellaisia osia sovel-

luksista, jotka tukevat ydinliiketoiminnan reuna-alueita ja standardiprosesseja. 

(Lahti & Salminen, 2008, 42; Ylinen, 2002, 46-47) 

 

Yritykset kokevat usein sovellusvuokrauksen houkuttelevaksi vaihtoehdoksi omak-

si ostetun ja asennetun lisenssin sijaan, koska joidenkin tutkimusten mukaan 

vuokraus voi olla jopa 50-80 prosenttia edullisempaa. Lisäksi vuokrauksen kulut 

ovat läpinäkyviä ja helposti ennustettavissa. Hinnoittelu perustuu usein käytettä-

vien sovellusten tai moduulien määriin, tapahtumamäärin tai niiden yhdistelmiin. 

Palvelun myyjä on vastuussa siitä, että sovellukset toimivat ja lisäksi myyjä tarjoaa 

usein teknistä varmistus-, valvonta- ja tietoturvakonsultointia. Palvelukokonaisuu-

teen kuuluu usein myös käyttöönottokonsultointia, käyttäjäkoulutusta sekä käytön 

tukea ja neuvontaa. Näin ollen sovelluksen vuokraajan ei tarvitse huolehtia henki-

lökunnan IT-koulutuskustannuksista, koska myyjä on vastuussa päivityksistä, kehi-

tyksestä sekä sovellusten toiminnasta kokonaisuudessaan. (Lahti & Salminen, 

2008, 42-43; Ylinen, 2002, 52) 

 

4.3.2 Fivaldi –ohjelmisto 

 

Case-yritys käyttää Fivaldi-ohjelmistoa tarjotessaan asiakasyrityksille tilitoimisto-

palveluitaan. Ohjelmistoa tarjoaa Finvalli Oy Ab, joka liittyi 27.1.2014 Visma Grou-

piin. Ohjelmisto on SaaS-pohjainen kokonaisuus, jota voidaan käyttää niin tilitoi-

mistoissa kuin kiinteistöhallinnassakin. Fivaldi on täysin Internet-pohjainen eikä 

vaadi ohjelmistoasennuksia. Oracle suurena toimijana ja ohjelmistokehittäjänä 

pystyy tarjoamaan huippulaatuista tietoturvaa, luotettavuutta sekä suorituskykyä. 
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Fivaldi käyttää reaaliaikaista tietopankkia, jossa tietoja säilytetään tapahtumatasol-

la 10 vuotta ja joka varmistetaan palvelukeskuksessa. (Visma Fivaldi, kotisivut) 

 

Yritys on valinnut kyseisen ohjelmiston, koska se tarjoaa tilitoimistopalveluiden 

lisäksi myös isännöintipalveluja. Aiemmin käytössä on ollut Fivaldin edeltäjäohjel-

misto ja se otettiin käyttöön jo ennen kuin nykyinen toimistopäällikkö on tullut yri-

tykseen töihin. Tilitoimistoille Fivaldi tarjoaa kirjanpidon, laskutuksen, myynti- ja 

ostoreskontrat sekä ostolaskujen kierrätyksen ja palkanlaskennan samassa järjes-

telmässä. Isännöintipalveluita varten ohjelmassa on teknisen ja hallinnollisen isän-

nöinnin, kiinteistöjohtamisen, asiakaspalvelun sekä taloushallinnon komponentit 

samassa kokonaisuudessa. Ohjelmisto tarjoaa tili- ja isännöintitoimistoille mahdol-

lisuuden lisätä tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan, koska se mahdollistaa automaatti-

toiminnot, massakäsittelyt sekä sähköiset asiointikanavat. Erityisesti automatisoin-

nilla saadaan tehokkuusetuja; työskentelyvaiheita on vähemmän ja työt voidaan 

hoitaa nopeammin. Samalla vältytään virheiltä ja asiakkaiden kirjanpito on ajanta-

saisempaa. Lisäksi ohjelmassa on sisäinen pankkiyhteys, jolla voidaan hoitaa asi-

akkaiden SEPA-aineistoja kaikista pankeista ja kaikilta tileiltä. Näin ollen yritys ei 

tarvitse enää erillistä pankkiohjelmaa. (Visma Fivaldi, kotisivut) 

 

Fivaldin etu on se, että kaikki eri osat toimivat samassa järjestelmässä. Näin ollen 

suuretkin tapahtumamäärät ovat helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti hallit-

tavissa. Eri ohjelmien väliset kirjaukset jäävät kokonaan pois ja tiedot siirtyvät jär-

jestelmän sisällä, jolloin kaikki kirjaukset saadaan tehtyä yhdellä kertaa. Erityisesti 

tämä ominaisuus korostuu ostolaskujen kierrätyksessä; Järjestelmässä on asia-

kaskohtainen yritysrekisteri, missä on tiedot asiakkaista ja toimittajista. Rekisteris-

sä ylläpidetään tiliöinteihin, maksuehtoihin ja toimituksiin liittyviä tietoja ja ostores-

kontra, kierrätys ja pankkiautomaatio käyttävät samoja tietoja. Sisäisen pankkiyh-

teyden kautta tietyn yrityksen kaikki laskut ja maksut saadaan noudettua eri tileiltä 

ja eri pankeista samaan aikaan ja samalla ne siirretään oikeisiin kierrätysproses-

seihin. Tällaisella prosessisuunnittelulla voidaan välttyä ylimääräisiltä virheiltä, no-

peuttaa selvittelytyötä ja tarjota asiakkaille ajantasaista raportointipalvelua. Lisäksi 

Fivaldista voi lähettää viranomaistiedot, kuten veroilmoitukset tai kausiveroilmoi-

tukset, sähköisenä suoraan viranomaisille. Järjestelmä mahdollistaa asioinnin ve-
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rottajan, pankkien, vakuutusyhtiöiden, tulostuspalveluiden sekä muiden sidosryh-

mien kanssa. (Visma Fivaldi, kotisivut) 

 

Fivaldin avulla myös tilitoimistojen asiakkaat voivat itse osallistua yrityksensä ta-

loushallintoon. Asiakkaat voivat esimerkiksi itse hoitaa laskutuksensa omilla käyt-

täjätunnuksillaan, ja ulkoistaa muut taloushallinnon tehtävät tilitoimistolle. Asiakas-

yritykset pääsevät helposti käyttäjätunnuksillaan seuraamaan kirjanpidon raportte-

ja, esimerkiksi avoimia myyntilaskuja, milloin se heille parhaiten sopii. (Visma 

Fivaldi, kotisivut) Yritysten työntekijöillä on mahdollisuus käyttää AHA-asianhallinta 

-ominaisuutta, jolla tehdyt työtunnit ja esimerkiksi matkalaskut voi kirjata oikeille 

projekteille. Fivaldin Internet-pohjaisuus sallii tietojen lisäämisen missä ja milloin 

vain. Asianhallinnasta tiedot siirtyvät hyväksyttäväksi käsittelijälle ja sen jälkeen 

palkanlaskentaan. Internet-pohjaisuuden ansiosta palkkalaskelmat ja viranomais-

tiedot voidaan lähettää ja asiakirjat tallentaa sähköisesti. (Visma Fivaldi, kotisivut) 

 

Se, mitä moduuleja jokin yritys valitsee käyttöönsä, on strateginen päätös. Useat 

menestyvät organisaatiot useilla toimialoilla ovatkin ottaneet sähköisen taloushal-

linnon käyttöön saavuttaakseen strategiset tavoitteensa. Kirjanpito yhdistää kaikki 

taloushallinnon osatoiminnot ja näin ollen tilitoimistot voivat esimerkiksi tarjota asi-

akkailleen mahdollisuuden taloushallinnon eri osien, kuten esimerkiksi ostores-

kontran, ulkoistamiseen tai vastaavasti koko taloushallinnon hoitamiseen sähköi-

sessä muodossa. Se, mitä asiakkaalle tarjotaan, riippuu jokaisen yksilöllisistä tar-

peista. Osatoimintoja tarjottaessa pitäisi ottaa huomioon sekä asiakkaan sisäiset 

että ulkoiset muuttujat ja toiminnot täytyy pyrkiä integroimaan mahdollisimman 

luontevasti asiakasyrityksen omiin prosesseihin. Yrityksen sisäisiä muuttujia ovat 

esimerkiksi taloudellinen tilanne sekä henkilöstö ja ulkoisia muuttujia esimerkiksi 

markkina-asema sekä kilpailuympäristö. (Coltman et al., 2007, 87; Figiel, 2005, 

141; Mäkinen & Vuorio, 2002, 47) Case-yritys käyttää Fivaldista seuraavia moduu-

leita: 

- Arkisto 

- iPost 

- Kiinteistöhallinnan isohaku 

- Kirjanpito 
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- Kirjeiden tulostus 

- Kulutusseuranta 

- Myyntireskontra 

- Ostolaskujen kierrätys 

- Ostolaskujen skannaus 

- Ostoreskontra 

- Palkanlaskenta 

- Palvelunhallinta 

- Pankkiyhteys 

- Raporttitulostin 

- Rajapinnat 

- Sopimuslaskutus 

- Tilaustenkäsittely ja laskutus 

- Tuoterekisterin ylläpito 

- Viranomaisilmoitukset 

- Vuokra-/vastikehallinta. 

 

Tarjottavia moduuleita on edellä mainittujen lisäksi vielä hyvin paljon, mutta kuten 

jo luvussa 4.2 mainittiin, kaikki yritykset eivät tarvitse toiminnassaan kaikkia ohjel-

mistotoimittajan tarjoamia vaihtoehtoja. Myös Case-yritys on räätälöinyt itselleen 

sopivan kokonaisuuden valittavissa olevista vaihtoehdoista omien tarpeidensa 

mukaan. Edellisestä luettelosta voidaan myös huomata, että osa moduuleista on 

kiinteistöhallinnan moduuleita, mutta niitä ei tässä työssä kuitenkaan käsitellä. 

 

4.4 Case-yrityksen haastattelut  

 

Seuraavissa alaluvuissa käydään tarkemmin läpi, mitä Case-yrityksen haastatte-

luissa selvisi. Alaluvut esittävät haastattelun kulun pääteemoittain. 

 

4.4.1 Sähköisen taloushallinnon määritelmä, käyttö ja haasteet 

 

Molemmat haastattelut aloitettiin kysymällä, mitä sähköinen taloushallinto haasta-

teltavien mielestä tarkoittaa. Sekä toimistopäällikkö että kirjanpitäjät vastasivat 
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kysymykseen hyvin niukkasanaisesti ja molempien vastaus oli jotakuinkin sama: 

Sähköinen taloushallinto on sitä, että kaikki on paperitonta. Kuten aiemmin luvus-

sa 2.1 on mainittu, sähköiselle taloushallinnolle on monta määritelmää ja hyvin 

usein se ajatellaan juuri paperittomana kirjanpitona, jolloin kaikki toiminnot ovat 

sähköisessä muodossa. Jatkokysymyksenä esitettiin, toteutuuko haastateltavien 

mielestä sähköinen taloushallinto Case-yrityksessä tai yleisesti tilitoimistoissa ja 

myös tässä vastaukset olivat yhteneviä: ei toteudu. Kirjanpitäjät myös kyseenalais-

tivat sen, miten paperiton kirjanpito voisi yleensäkään toteutua tietyillä aloilla. Jos 

tehdään paljon käteisostoja ja niistä saadaan lämpöpaperikuitti ja se skannataan, 

voidaanko silloin puhua paperittomasta kirjanpidosta? Heidän mielestään tekniikal-

ta vaaditaan vielä paljon kehittymistä, ennen kuin paperittomuus tai sähköisyys 

muutoinkaan tulee toteutumaan. 

 

Toimistopäällikön mielestä kaikilla tilitoimistoilla olisi mahdollisuus sähköistää toi-

mintojaan paljon enemmän. Syy siihen, minkä takia sähköisyyden kaikkia mahdol-

lisuuksia ei hyödynnetä ainakaan Case-yrityksessä, johtuu ainakin osittain siitä, 

että suurin osa asiakkaista on pieniä ja yrittäjät iäkkäitä.  Iäkkäät yrittäjät ovat tot-

tuneet hoitamaan asiat ”vanhaan malliin” eli paperit ovat paperina eivätkä he halua 

muuttaa toimintatapojaan. Monelle ainoa sähköinen toiminto on se, että tiliotteet 

tulevat joko yrittäjille itselleen tai suoraan tilitoimistoon sähköisessä muodossa. 

Erityisesti iäkkäimmille asiakkaille sähköisten järjestelmien käyttö on haastavaa, 

koska IT-osaaminen ei ole vaadittavalla tasolla. Asiakkaat eivät halua opetella uut-

ta järjestelmää sen takia, että pieni määrä laskuja voisi olla sähköisessä muodos-

sa. He tyytyvät siihen, että asiat hoidetaan niin kuin ne on aina ennenkin hoidettu, 

vaikka se veisi huomattavasti enemmän aikaa. Tavallisesti yrittäjät tuovat kuukau-

sittain tilitoimistoon mapillisen tositteita sekalaisessa järjestyksessä, joten jo pel-

kästään tositteiden järjestäminen niin, että kirjaukset voi tehdä ohjelmaan, vie pal-

jon aikaa. Varsinkin sellaisille yrityksille, joilla tapahtumia on paljon, toisi sähköis-

ten järjestelmien käyttö toimistopäällikön mukaan säästöjä siitä huolimatta, että 

ohjelmistomaksu on muutaman kympin lisäkulu kirjanpitokulujen päälle. Säästöjä 

tulisi eniten siinä, että sähköisessä kirjanpidossa tositteet ovat jo valmiiksi sähköi-

sessä muodossa ja myös paperitositteet on skannattu järjestelmään Itellan skan-

nauspalvelussa. Kirjanpitäjän työ nopeutuu huomattavasti, kun hän pääsee suo-
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raan käsiksi itse kirjanpitoon, eikä tositteiden järjestelyyn tai kuittien kopiointiin 

käytetä turhaa aikaa. Erityisesti pienyrittäjät kuitenkin pelkäävät kustannusten kas-

vua, ja useille muutaman kympin lisäkulu kuukautta kohti sähköistymisen myötä 

on se, mikä ratkaisee sen, että järjestelmiä ei tarjouksesta huolimatta oteta käyt-

töön.  

 

Kirjanpitäjillä oli hyvin samankaltaisia näkemyksiä siitä, minkä takia asiakkaat eivät 

käytä sähköistä taloushallintoa enemmän, mutta heidän mielestään sähköisyyttä ei 

myöskään markkinoida asiakkaille tarpeeksi. Lisämarkkinoinnilla asiakkaille voisi 

herätä kiinnostus sähköistymistä kohtaan, mutta markkinoinnin pitäisi olla tarpeek-

si informatiivista. Sen avulla pitäisi saada selkeästi esille sähköisyyden mukanaan 

tuomat hyödyt ja helppokäyttöisyys. Kirjanpitäjien mielestä asiakkaiden asenteet 

ovat kuitenkin suurin tekijä siihen, minkä takia sähköisiä järjestelmiä joko käyte-

tään tai ei käytetä. Osa asiakkaista on erittäin vastahakoisia muuttamaan toiminta-

tapojaan ja haluavat edelleen tuoda paperitositteet toimistolle kuukausittain. Osa 

taas haluaa pysyä kehityksessä mukana ja he ovat innokkaita käyttämään mah-

dollisimman paljon tarjottuja sähköisiä palveluita. Asenteisiin vaikuttaa myös asi-

akkaiden ikä – suurin osa sähköisiä järjestelmiä käyttävistä asiakkaista on nuo-

rempia ja vanhoissa tavoissa pysyttelevät asiakkaat iäkkäämpiä yrittäjiä. Heidän 

näkemyksensä mukaan yrittäjäkannan nuorentuminen siirtää kehitystä kohti säh-

köisiä järjestelmiä, koska nuoret ovat selkeästi kiinnostuneempia erityisesti säh-

köisten järjestelmien mukanaan tuomasta helppoudesta. Järjestelmien avulla asi-

akkaat eivät enää ole niin sidoksissa tilitoimistoon kuin ennen, koska tositteita ei 

tarvitse tuoda enää paperiversioina toimistolle. 

 

4.4.2 Sähköisen taloushallinnon tarjoamat mahdollisuudet 

 

Toimistopäällikön mielestä sähköisen taloushallinnon tarjoama suurin etu sekä 

Case-yritykselle että sen asiakkaille on se, että se antaa mahdollisuuden tehostaa 

omaa taloudenseurantaansa. Jos kaikki toiminnot olisivat sähköisessä muodossa, 

kaikki saatava tieto olisi reaaliaikaista ja nopeasti saatavilla. Nykyään tieto kulkee 

kuukausia jälkikädessä; maaliskuussa saadaan tieto tammikuun tapahtumista. 
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Perinteisellä tavalla tehty kirjanpito huolehtii vain lakisääteisestä velvollisuudesta, 

minkä mukaan  

 

verovelvollisen on maksettava 162 a §:ssä tarkoitetulle verokaudelle kuulu-

ville kalenterikuukausille 13 luvun mukaan kohdistettavien suoritettavien ve-

rojen ja vähennettävien verojen erotus (tilitettävä vero) valtiolle viimeistään 

kyseistä verokautta seuraavana toisena kalenterikuukautena verotililain 11 

§:n 1 momentissa säädettynä ajankohtana (Arvonlisäverolaki).  

 

”Ei siitä tiedosta kaksi kuukautta jälkikäteen enää ole mitään iloa, siinä hoidetaan 

vaan lakisääteinen ilmoittamisvelvollisuus ja that’s it. Ei sillä ole mitään tekemistä 

yrityksen päätöksenteon kannalta tai yrityksen kehittämisen ja seurannan näkö-

kulmasta.” Jos kaikki olisi sähköisessä muodossa, olisivat reskontrat ja pankkitilit 

sekä tuotot ja kulut reaaliaikaisia. Näin yritykset voisivat seurata tapahtumia tar-

kemmin ja suunnitella talouttaan ajantasaisten tietojen perusteella. 

 

Pienten toiminimien, kuten esimerkiksi parturi-kampaajien kohdalla toimistopäällik-

kö ei näe sähköistä taloushallintoa edes kannattavana. Heti, kun yrityksen koko 

hiukan kasvaa ja yritys työllistää edes yhden ihmisen omistajan lisäksi, hän näkee 

kuitenkin sähköistymisen järkevänä. Hänen mielestään toiminimen sähköisistä 

järjestelmistä saamat hyödyt verrattuna kuluihin jäävät niin pieniksi, elleivät suo-

rastaan olemattomiksi, ettei järjestelmien käyttäminen ole mielekästä. 

 

Toimistopäällikön mielestä Case-yrityksen sähköisten järjestelmien markkinointi on 

heikkoa ja paremmalla markkinoinnilla useammat asiakkaat voisivat ottaa järjes-

telmät käyttöönsä. Kuten aiemminkin mainittiin, pienille toiminimille sähköiset jär-

jestelmät eivät juurikaan tuo lisäarvoa, mutta yrityskoon kasvaessa hyödyt ovat 

selkeät. Yhdenmiehenyhtiöillä käytössä on enintään sähköinen tiliote ja sähköinen 

laskutus, mutta muuten he eivät koe tarpeelliseksi siirtyä paperittomaan kirjanpi-

toon. Suuremmille yrityksille pyritään markkinoimaan järjestelmän osia niin, että 

osa toiminnoista tulisi hoidettua jo asiakasyrityksen toimesta. Näin säästettäisiin 

kirjanpitäjien aikaa ja vältyttäisiin saman asian kirjaamiselta moneen kertaan. 
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Kirjanpitäjien mielestä sähköiset taloushallinnon järjestelmät nopeuttavat toiminto-

ja. Eräs kirjanpitäjä näki sähköistymisen suurena etuna juuri nopeuden kannalta, 

etenkin jos verrataan nykyisiä järjestelmiä vanhoihin tilikirjoihin, mihin kaikki tiedot 

vietiin käsin ja laskettiin rivin loppuun. Heidän mielestään järjestelmät auttavat kir-

janpitäjiä rutiininomaisissa tehtävissä ja aikaa jää silloin enemmän lukujen tulkit-

semiseen, kun ohjelma toimii niin kuin sen pitäisi toimia. Esimerkiksi sähköinen 

tiliote nopeuttaa kirjanpidon tekemistä, kun se tulee suoraan järjestelmään. Osa 

asiakkaista tuo tositteet aina viimetipassa tai pahimmassa tapauksessa liian myö-

hään niin, että ALV-ilmoitukset olisi pitänyt jo lähettää. ”On näitä viimetipan asiak-

kaita, kenen papereita saa joka kuukausi olla kinuamassa eikä ne siltikään oo ajal-

laan täällä”. Sähköisen tiliotteen avulla kirjaukset voidaan tehdä ainakin osittain 

valmiiksi ja kun asiakas tuo tositteet, voidaan myynnit ja ostot kirjata esimerkiksi 

reskontrien kautta. Näin vähennetään painetta siitä, että kaikki pitäisi saada tehtyä 

samalla kertaa, kun tositteet tuodaan tilitoimistoon. 

 

4.4.3 Tehtävänjaon muuttuminen 

 

Haastattelussa ensimmäiset eroavaisuudet toimistopäällikön ja kirjanpitäjien mieli-

piteissä tulivat selkeästi esille, kun kysyttiin, miten sähköistyminen muuttaa tehtä-

vänjakoa kirjanpitäjien kesken. Kirjanpitäjät olivat sitä mieltä, kuten myös esimer-

kiksi Lahti ja Salminen, että sähköinen taloushallinto ja sen mukanaan tuoma toi-

mintojen automatisointi muuttaa tehtävänjakoa niin, että osa kirjanpitäjistä toimii 

esimerkiksi reskontranhoitajina ja osa huolehtii asiakkaiden konsultoinnista. Hei-

dän mielestään mielekkäämpää olisi, että rutiininomaiset työt, kuten ostoreskont-

ran päivittäinen tarkastaminen, olisi keskitetty vain joillekin kirjanpitäjille ja vain 

varsinaisen kirjanpidon huolehtiminen jäisi yrityksestä vastuussa olevan kirjanpitä-

jän tehtäväksi. Heidän näkemyksensä mukaan joidenkin asiakkaiden kohdalla toi-

mitaan jo nyt näin, joten heidän näkökulmastaan muutos tähän suuntaan ei olisi 

kovinkaan suuri.  

 

Toimistopäällikkö kuitenkin näkee kysymyksen toisin. Hänen mielestään tehtävän-

jaon muuttuminen aiemmin mainittuun suuntaan niin, että olisi erikseen reskont-

ranhoitajia ja kirjanpitäjiä ja niin edelleen, aiheuttaisi sen, että asiakasyritysten tie-
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dot olisivat liian hajallaan. Silloin kukaan ei olisi enää selvillä siitä, mitä yrityksessä 

tapahtuu. Kirjanpitäjillä täytyy hänen mielestään olla hallussa kokonaiskuva yrityk-

sen toiminnasta. ”Jos joku hoitaa laskut, joku myynnit, niin kukaan ei oikeasti tiedä 

mitä siellä tapahtuu”. Se, että tehtävänjakoa ei Case-yrityksessä ole muutettu, on 

yrityksen johdon tekemä linjaus, eikä hän näe syytä muuttaa sitä, vaikka tietääkin 

monia yrityksiä, joissa näin on toimittu. Toimistopäällikkö kuitenkin toivoo, kuten 

Taloushallintoliittokin ennustaa, että kirjanpitäjän rooli muuttuisi enemmän konsul-

toivaan suuntaan sähköistymisen myötä. Se, voiko roolimuutos toteutua käytän-

nössä, on hänen mielestään kuitenkin epävarmaa. Tilitoimistojen asiakkaat ovat 

niin pieniä, että taloushallinnon sähköistäminen kokonaan ei hänen mukaansa tule 

ainakaan lähivuosina toteutumaan. ”Meidän haaste on se, että yritykset on niin 

pieniä. Ei ne kaipaa konsulttia. Meidän asiakaskannassa on niin pieniä yrityksiä. 

Tietysti, mitä isommaksi yritys menee, sitä enemmän se sais hyötyä konsultaatios-

ta ja muista järjestelmän tuomista mahdollisuuksista”. Se, että sähköistä taloushal-

lintoa voitaisiin Case-yrityksen toiminnassa hyödyntää parhaalla mahdollisella ta-

valla, vaatisi toimistopäällikön mielestä asiakaskunnan muuttumista niin, että suu-

rin osa asiakkaista olisi suurempia yrityksiä, jotka selkeästi saisivat uusista järjes-

telmistä lisäarvoa toimintaansa. Suurten yritysten ollessa kyseessä, toimistopääl-

likkö näkee myös kirjanpitäjien roolijaon erilaisena. Jos asiakkaina olisi vain suuria 

yrityksiä, pitäisi kirjanpitäjien tehtäviä miettiä uudelleen niin, että yrityksessä olisi 

erikseen reskontranhoitajia, maksuliikenteestä vastaavia henkilöitä, konsultteja ja 

niin edelleen. 

 

Kirjanpitäjän työnkuva tulee kuitenkin sähköisten järjestelmien mukana muuttu-

maan. Toimistopäällikön linjaus on se, että sähköistyminen tuo mukanaan yhä 

enemmän päätetyöskentelyä ja muuttaa työtä entistä yksitoikkoisemmaksi. Esi-

merkiksi ostolaskujen käsitteleminen päivittäin vaatii paljon työaikaa ja se aika vie-

tetään kokonaan tietokoneen ääressä. Tehokkuuden kannalta sähköistyminen on 

itsestään selvä etu, mutta työntekijöiden viihtyvyyden ja työn mielekkyyden kannal-

ta se ei ole paras vaihtoehto. Juuri tämän takia toimistopäällikkö näkeekin konsul-

toinnin roolin tärkeänä kaikille kirjanpitäjille – sen avulla työpäiviin saadaan vaihte-

lua ja päästään asiakkaiden kanssa kontaktiin. Muutoin sähköistyminen vähentää 

asiakaskäyntejä ja sitä kautta asiakaskontakteja, koska tositteita ei tarvitse tuoda 
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kuukausittain tilitoimistoon, vaan kaikki tositteet ovat sähköisessä muodossa ja ne 

käsitellään tietokoneella.  

 

4.4.4 Sähköisen taloushallinnon käyttöönoton haasteet  

 

Toimistopäällikkö sekä kirjanpitäjät näkevät sähköisten järjestelmien käyttöönoton 

suurimpana haasteena sen, että järjestelmät eivät vielä ole tarpeeksi älykkäitä. 

Siitä huolimatta, että ohjelmatoimittajat tarjoavat paljon erilaisia moduuleita, mitkä 

ovat yhdistettävissä toisiinsa, todellisuudessa järjestelmät eivät toimi niin saumat-

tomasti. Toimistopäällikön mukaan hän ei ole vielä törmännyt sellaiseen ohjel-

maan, mikä olisi oikeasti hyvä.  

 

Ohjelmistot eivät kirjanpitäjien eikä toimistopäällikön mielestä toimi niin kuin niiden 

pitäisi. Kirjanpitäjien mukaan käytössä olevassa järjestelmässä on paljon virheitä, 

mitkä hidastavat toimintaa ja tekevät ohjelmasta epäluotettavan. Heidän mieles-

tään Fivaldi on myös ”jäykkä ohjelma” käyttää ja esimerkiksi raporttitulostimen an-

tamat raportit ovat niin heikosti luettavissa näytöltä, että ne on melkeinpä pakko 

tulostaa virheiden huomaamiseksi. Toisin sanoen ohjelmisto ei ainakaan vielä vä-

hennä paperin määrää vaan päinvastoin lisää sitä.  Myös toimistopäällikkö toi esil-

le ohjelmointivirheet, joiden takia esimerkiksi laskut saattavat kirjautua väärän yri-

tyksen alle. Lisäksi Fivaldi ei anna lisätä laskuihin liitteitä kuin yhden laskunvälittä-

jän kautta. Liitteiden täytyy myös olla tietynlaisia ja tietyssä muodossa, että ne voi-

daan ylipäätään lisätä laskuihin. Koska ohjelmatoimittajia on lukematon määrä, 

ohjelmistojen väliltä puuttuu avoimuus, mikä heikentää tiedonsiirtomahdollisuuksia 

eri toimijoiden välillä. 

 

Kirjanpitäjien mukaan Fivaldin päivitykset eivät myöskään ole vaadittavalla tasolla. 

Lainsäädännön muuttuessa ohjelmistoa joudutaan päivittämään, mutta hyvin usein 

päivitysten yhteydessä jokin muu asia meneekin vikaan. Heidän mukaansa ohjel-

mistotoimittajan päässä ei olla riittävän hyvin perillä lainsäädännöstä kirjanpidon 

osalta. Fivaldi saikin kritiikkiä siitä, että kirjanpito ja erityisesti palkanlaskenta ovat 

ohjelmistossa sivuroolissa, mutta isännöintipuolen toiminnot sen sijaan toimivat 

hyvin ja yhteen. Kirjanpitäjät esimerkiksi kyseenalaistivat sen, että tilipäivityksiä 



59 
 

joutuu tekemään itse, koska työntekijöiden tekemien päivitysten yhteydessä on 

aina vaara, että jokin menee väärin eikä virhettä huomata. Heidän mielestään tili-

päivitykset, esimerkiksi rakennusalan käännetyn verovelvollisuuden yhteydessä, 

kuuluisivat ehdottomasti ohjelmistotoimittajan vastuulle.  

 

Toimistopäällikkö mainitsee lisäksi, että mitä suurempi ja kattavampi ohjelmisto, 

sitä suuremmat ovat kustannukset. Pienet yritykset, joiden liikevaihto kuukausita-

solla jää matalaksi, eivät ole valmiita maksamaan ohjelmiston vuokraamisesta ja 

kirjanpidosta tuhansia euroja.  

 

4.4.5 Ohjelmiston kehittäminen ja käytettävyys 

 

Suurimmaksi kehityskohdaksi nousi molempien haastattelujen perusteella ohjel-

miston käytettävyys. Toimistopäällikön mielestä koko ohjelmisto pitäisi saada se-

lainpohjaiseksi niin, että esimerkiksi raportteihin pääsisi porautumaan tarkemmin. 

Nykyisellään raportit tulostuvat pdf-muodossa, eikä niistä saa näkyvillä olevien 

lukujen lisäksi mitään muuta tietoa. Raporttien pitäisi olla sellaisia, että klikkaamal-

la pääsisi tarkastelemaan esimerkiksi yksittäisen tilin tapahtumia yksityiskohtai-

semmin.  

 

Asiakkaita voitaisiin palvella paremmin, jos ohjelmisto tarjoaisi toimivia moduuleita. 

Eräs tärkeimmistä olisi työajanseuranta, mihin työntekijät voisivat itse syöttää teh-

dyt työtunnit kustannuspaikoittain ja ne siirtyisivät sieltä suoraan palkanlasken-

taan. Näiden kirjausten perusteella ohjelmistosta saisi suoraan tulostettua tuntilis-

tat ja laskutustiedot. Toimistopäällikön mukaan Fivaldi tarjoaa periaatteessa kysei-

sen moduulin, mutta kukaan ei ole vielä saanut sitä onnistuneesti käyttöön, joten 

käytännössä tarjottu toiminto on ainakin Case-yritykselle ja sen asiakkaille hyödy-

tön. Lisäksi moduuli vaatii erikseen räätälöintiä ja Fivaldi ei ole antanut selkeää 

tietoa siitä, mitkä sen kustannukset ovat. Tällaista moduulia ei voi toimistopäällikön 

mukaan markkinoida asiakkaille, koska Case-yrityskään ei tiedä, miten se toimii.  

 

Toimistopäällikön mukaan sekä Case-yritystä että sen asiakkaita palvelisi kaikista 

parhaiten sellainen ohjelmisto, mitä olisi helppo käyttää ja mikä olisi tarpeeksi yk-
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sinkertainen. Jos esimerkiksi ostolaskut yhdistyisivät suoraan laskutukseen kus-

tannuspaikoittain, se helpottaisi ja nopeuttaisi toimintoja sekä Case-yrityksen että 

sen asiakasyritysten osalta.  Vielä tällä hetkellä eri moduulit eivät keskustele kes-

kenään. 

 

Molemmat haastateltavat olivat sitä mieltä, että ohjelmiston kehityksen kannalta 

olisi tärkeää, että päivitykset saataisiin toimimaan paremmin. Esimerkiksi vanhoja 

tilikarttoja ei päivitetä, vaan ne vaativat manuaaliset päivitykset, mitkä työntekijät 

joutuvat tekemään itse. Aiemmassa luvussa 5.4 kirjanpitäjät mainitsivat juuri tä-

män ongelmakohtana, koska työtekijöiden itse tekemät päivitykset lisäävät virheen 

riskiä oleellisesti. Tämä tekijä riitelee sähköisen taloushallinnon oletettujen hyöty-

jen kanssa, mitkä korostavat sitä, että ohjelmistojen ja automatisoinnin myötä vir-

heen riski vähenee oleellisesti, kun manuaalinen työ ja samalla työntekijöistä joh-

tuvat virheet vähenevät. 

 

Kirjanpitäjien mielestä ohjelmiston suurin kehityskohta on kuitenkin palkanlaskenta 

kokonaisuudessaan. Erityisen paljon kritiikkiä kohdistettiin raporttitulostimeen tä-

män moduulin kohdalla. Fivaldi ei tarjoa riittävän monipuolisia ja kattavia raportte-

ja, mistä tarvittavat tiedot olisi helposti ja selkeästi poimittavissa, vaan esimerkiksi 

vuosi-ilmoituksia tehdessä joudutaan tiedot etsimään ja tarkistamaan monista eri 

raporteista. Kirjanpitäjät kyseenalaistivat erityisesti palkanlaskennan kohdalla sen, 

vähentääkö sähköistyminen manuaalista työtä ja virheitä tai nopeuttaako se työs-

kentelyä, koska niin monia työvaiheita joudutaan tarkistamaan ja uudelleen tarkis-

tamaan ohjelmiston epäluotettavuuden takia. Eräs kirjanpitäjä kuitenkin muistutti, 

että jollain toisella ohjelmistolla työskentely ja raportointimahdollisuudet voisivat 

olla paremmat, eikä tätä ongelmaa voida yleistää. Heidän mielestään palkanlas-

kennan kokonaisuus Fivaldissa on kuitenkin niin heikko, että he eivät voisi suosi-

tella sen käyttöä asiakkaille. Case-yrityksen asiakkailla on mahdollisuus saada 

tunnukset ohjelmistoon ja syöttää esimerkiksi palkat itse, mutta he eivät hyödynnä 

mahdollisuutta. Muutamalla asiakkaalla on tunnukset, mutta palkanlaskenta kui-

tenkin käytännössä hoidetaan Case-yrityksessä, koska asiakkaat eivät osaa käyt-

tää ohjelmistoa riittävän hyvin. Kirjanpitäjien mielestä moduuli ei tuo asiakkaille 

lisäarvoa. 
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Kirjanpitäjät mainitsivat ohjelmiston kehittämiskohdaksi myös tarjotun HelpDesk-

palvelun. Heidän mielestään Fivaldin asiakaspalvelu on olematon ja vastauksia 

kysymyksiin saa odottaa aivan liian kauan. Kirjanpitäjien mielipiteistä huomasi 

muutoinkin sen, että he eivät olleet tyytyväisiä käytettyyn ohjelmistoon ja olemassa 

olevat ratkaisut eivät heidän mielestään ole parhaita mahdollisia. 

 

Kirjanpitäjien mielestä sähköistä taloushallintoa voisi suositella käytettäväksi kaikil-

le yrityksille yrityksen kokoon katsomatta. Se, mikä heidän mielestään rajoittaa 

käyttöä, on pääasiassa edellä mainittu ohjelmistojen epäluotettavuus. Jos työnteki-

jät eivät itse luota ohjelmistoon, eivät he voi sitä myöskään suositella asiakkail-

leen. Ohjelmiston epäluotettavuuteen vaikuttavat tekijät on käyty läpi aiemmissa 

luvuissa ja suurimpina tekijöinä esiin nousivat päivitysten epäonnistuminen ja oh-

jelmiston huono käytettävyys. Jos ohjelmistot olisivat luotettavia ja riittävän yksin-

kertaisia, kaikki yritykset voisivat heidän mielestään siirtyä käyttämään vain säh-

köisiä järjestelmiä. Toimistopäällikkö oli jokseenkin samaa mieltä kirjanpitäjien 

kanssa ohjelmistojen käytettävyydestä ja luotettavuudesta, mutta hänen mieles-

tään ”pienille toiminimille sähköiset järjestelmät eivät tarjoa riittävästi etuja, että 

niihin siirtyminen olisi kannattavaa”. Syyksi toimistopäällikkö mainitsee muun mu-

assa sen, että kustannukset saatuihin hyötyihin verrattuna nousevat liian suuriksi, 

koska tavallisten kirjanpitokulujen lisäksi tulee vielä ohjelmistomaksu. Pienillä tosi-

temäärillä ei hänen mukaansa kannata käyttää vain sähköisiä järjestelmiä. 

 

4.4.6 Koulutus ja perehdytys 

 

Kirjanpitäjien yhteinen mielipide oli, että ohjelmiston käyttöön ei ole saatu riittävää 

koulutusta. Osa kirjanpitäjistä on ollut yrityksessä jo silloin, kun Fivaldi on otettu 

käyttöön ja he saivat koulutusta ennen kuin he olivat edes käyttäneet ohjelmistoa. 

Heidän mukaansa koulutus ei ehkä palvellut tarkoitustaan parhaalla mahdollisella 

tavalla, koska heillä ei ollut omaa käyttökokemusta ohjelmistosta. Näin ollen he 

eivät myöskään osanneet kysyä sellaisia asioita, joihin he törmäsivät vasta siinä 

vaiheessa, kun itse pääsivät käyttämään ja testaamaan ohjelmistoa. Nykyään 

Fivaldi tarjoaa ohjelmiston käyttöä koskevia Webinaareja, eli virtuaalikoulutuksia.  
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Haastateltavien yhteisenä mielipiteenä oli, että virtuaalikoulutuksista ei saa paljoa-

kaan hyötyä ja ohjelmiston käytön oppii parhaiten yritys-ja-erehdys –periaatteella. 

Heidän mielestään sähköinen taloushallinto kokonaisuutena tarjoaisi varmasti 

enemmän hyötyjä sekä Case-yritykselle että asiakkaille, jos ohjelmiston kaikkia 

toimintoja osattaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ainakaan 

tällä hetkellä se ei toteudu. 

 

Kysyttäessä perehdytyksestä ohjelmiston käyttöön, käy ilmi, että perehdytystä ei 

juurikaan ole. Vanhat työntekijät opastavat uusia parhaansa mukaan, mutta koska 

koulutus ohjelmiston käyttöön alun perin on ollut heikkoa, ei kukaan osaa käyttää 

ohjelmistoa riittävän hyvin. Kirjanpitäjien mukaan heikko perehdytys ja koulutus on 

omiaan lisäämään ennakkoluuloja sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä kohtaan 

ja lisää jälleen oleellisesti virheen mahdollisuutta, jos ohjelmistoa käytetään väärin. 

Riittävällä koulutuksella ja perehdytyksellä Case-yritys voisi heidän mielestään 

lisätä sähköisten järjestelmien käyttöä sekä työntekijöiden että asiakkaiden paris-

sa. Työntekijöiden mukaan ohjelmistossa voi olla paljonkin sellaisia ominaisuuksia, 

joista he eivät edes tiedä eivätkä näin ollen voi niitä edes käyttää. Optimaalisella 

käytöllä voisi olla paljon vaikutuksia esimerkiksi siihen, kuinka paljon aikaa käyte-

tään yhden asiakkaan kirjanpidon valmisteluun ja kirjaamiseen sekä raporttien tul-

kitsemiseen. Tällaisenaan toimintamalli ei heidän mielestään ole toimiva.  

 

Toimistopäällikkö mainitsee koulutuksen yhteydessä Webinaarit, mutta lisäksi 

myös koulutukset, jotka toteutetaan yrityksessä paikan päällä. Kaikki koulutukset 

ovat maksullisia. Hänen mielestään Case-yrityksen työntekijöiden keskuudessa ei 

tällä hetkellä ole tarvetta koulutukselle ja työntekijät kouluttavat sähköisiä järjes-

telmiä hyödyntäville asiakkaille ohjelmiston käytön. Toimistopäällikkö kuitenkin 

kysyttäessä myöntää, että työntekijät eivät osaa käyttää ohjelmistoa parhaalla 

mahdollisella tavalla, vaikka peruskirjanpito sujuu kaikilta hyvin. Hänen mukaansa 

sähköisyys on se osa-alue, mikä tuottaa työntekijöille vaikeuksia eivätkä kaikki 

työntekijät esimerkiksi hallitse reskontrien sähköistä käyttöä. Hänen mielestään 

ratkaisu tällaiseen sähköisyyden mukanaan tuomaan ongelmaan on se, että työt 

ohjataan niin, että jokainen kirjanpitäjä voi hyödyntää omia vahvuuksiaan. Toisin 

sanoen ne kirjanpitäjät, jotka eivät hallitse sähköisiä järjestelmiä, saavat asiak-
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kaikseen niitä, jotka eivät myöskään käytä sähköisiä järjestelmiä toiminnassaan. 

Lisäksi koulutusta pitäisi lisätä.  

 

4.4.7 Sähköisen taloushallinnon näkymä Case-yrityksessä 10 vuoden kulut-

tua 

 

Sähköisen taloushallinnon tulevaisuudennäkymät erosivat kirjanpitäjien ja toimis-

topäällikön mielipiteissä. Kirjanpitäjien mielestä 75-80% Case-yrityksen asiakkais-

ta käyttää ainakin osittain sähköisiä järjestelmiä. Siihen, kuinka monen asiakkaan 

taloushallinto olisi kokonaan sähköisenä, heillä ei ollut yhtenäistä mielipidettä. 

Heidän näkemyksensä mukaan suuretkin yritykset ulkoistavat tukitoimintojaan tu-

levaisuudessa yhä enemmän tilitoimistoille ja näiden yritysten vaatimuksena on, 

että taloushallinto täytyy pystyä järjestämään kokonaan sähköisessä muodossa. 

Lisäksi kirjanpitäjät odottavat eräänlaista sukupolvenvaihdosta yrittäjien keskuu-

dessa. Nuoremmat yrittäjät ovat jo nyt kiinnostuneita sähköisistä järjestelmistä ja 

niiden helppoudesta, joten yrittäjien keski-iän laskiessa tulevien vuosien aikana 

sähköisten järjestelmien suosio kasvaa varmasti yhä enemmän. 

 

Toimistopäällikön näkemyksen mukaan puolet yrityksen asiakkaista olisi siirtynyt 

käyttämään kokonaan sähköistä taloushallintoa kymmenen vuoden kuluttua. Jos 

ohjelmien kehitys olisi tulevien vuosien aikana nopeampaa ja järjestelmistä tulisi 

helppokäyttöisempiä ja selkeämpiä, siirtyminen sähköisiin järjestelmiin voisi olla 

nopeampaakin. Hänen näkemyksensä on, että jos ohjelmistokehittäjät huomaisivat 

mobiililaitteiden mahdollisuudet esimerkiksi työtuntien kirjaamisessa, olisivat hyö-

dyt sekä asiakkaille että ohjelmistotoimittajille suuret. Toimistopäällikkö oli kuiten-

kin samaa mieltä kirjanpitäjien kanssa siitä, että suurten ikäluokkien jäädessä 

eläkkeelle, siirtyminen sähköisiin järjestelmiin kiihtyy, koska jo nyt nuoremmat asi-

akkaat ovat kiinnostuneita sähköisistä järjestelmistä.   

 

4.5 Case-yrityksen haastattelujen yhteenveto 

 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen taulukon muodossa Case-yrityksen haastatte-

lukysymykset ja haastattelujen aikana selvinneet vastaukset kokonaiskuvan hah-
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mottamiseksi. Suurin eroavaisuus toimistopäällikön ja kirjanpitäjien mielipiteiden 

välillä ilmeni suhtautumisessa työntekijöiden työnkuvan muutokseen sähköistymi-

sen myötä. Lisäksi työntekijöillä ja toimistopäälliköllä oli erilainen mielikuva säh-

köistymisen yleistymisestä asiakkaiden keskuudessa kymmenen vuoden sisällä. 

 

Taulukko 4.2 Case-yrityksen haastattelujen yhteenveto 

Kysymys Toimistopäällikkö Kirjanpitäjät 

Mitä on sähköinen ta-

loushallinto? 

Kaikki on paperitonta. Kaikki on paperitonta. 

Toteutuuko sähköinen 

taloushallinto? 

Ei. Ei. 

Miksi ei? -Asiakkaat pieniä. 

-Asiakkaat iäkkäitä. 

-Nostaa kustannuksia 

(hyvin vähän). 

-Ei haluta luopua van-

hoista ”hyvistä” toiminta-

tavoista. 

-Ei haluta opetella uutta 

järjestelmää. 

-Tietyillä toimialoilla pal-

jon käteiskuitteja. Onko 

skannaus paperitonta? 

-Asiakkaat pieniä. 

-Järjestelmän monimut-

kaisuus. 

-Ei haluta luopua van-

hoista ”hyvistä” toimin-

tatavoista – asenteet. 

-Markkinoinnin puute. 

Sähköisen taloushallin-

non tarjoamat mahdol-

lisuudet? 

-Reaaliaikaisuus -> pää-

töksenteko, seuranta. 

-Toiminimille ei tuo lisä-

arvoa. 

-Työskentely nopeam-

paa kuin ennen. 

-Aikaa tulkita lukuja. 

Tehtävänjaon muuttu-

minen? 

-Yksi kirjanpitäjä huolehtii 

edelleen yhden yrityksen 

asioista - oltava selvillä 

kaikista osa-alueista. 

-Enemmän päätetyösken-

telyä, konsultointi tuo 

-Tehtävät jakautuvat 

reskontranhoitajille, var-

sinaisille kirjanpitäjille 

jne. 
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vaihtelua. 

-Vähemmän asiakaskon-

takteja. 

Haasteet? -Ohjelmisto – käytettä-

vyys, virheet, hinta. 

Ohjelmisto – virheet, 

toimivuus, päivitykset, 

HelpDesk. 

Ohjelmiston kehitys-

kohdat? 

-Käytettävyys. 

-Toimivat moduulit. 

-Käytettävyys. 

-Luotettavuus. 

-Palkanlaskennan ko-

konaisuus. 

-HelpDesk. 

Koulutus ja perehdy-

tys? 

-Tällä hetkellä ei tarvetta 

koulutukselle. 

-Työnjako työntekijöiden 

vahvuuksia hyödyntäen. 

-Alun perin heikko. 

-Nykyään Webinaareja, 

joiden laatu on heikko. 

-Perehdytys käyttöön 

heikkoa. 

Kenelle suosittelet säh-

köistä taloushallintoa? 

-Ei pienille yrityksille. 

-Suuremmille yrityksille, 

jotka työllistävät henkilö-

kuntaa ja jotka saavat 

lisäarvoa järjestelmien 

käytöstä. 

-Kaikille, paitsi toimi-

nimille, jos ohjelmistot 

olisivat riittävän luotet-

tavia. 

Sähköisen taloushallin-

non tulevaisuus Case-

yrityksessä? 

-50% kokonaan sähköi-

siä, suurempi osa osittain 

sähköisiä. 

-Suuret ikäluokat jäävät 

eläkkeelle -> sähköisty-

minen kiihtyy. 

-Osittain sähköisiä olisi 

75-80% asiakasyrityk-

sistä. 

-Suuret yritykset ulkois-

tavat-vaativat sähköisiä 

järjestelmiä käyttöönsä. 

-Nuoret ovat erityisen 

kiinnostuneita uusista 

järjestelmistä. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1 Tiivistelmä 

 

Kirjallisuudessa sähköinen taloushallinto nähdään työnjakoa muuttavana tekijänä, 

kun automatisointien avulla pystytään vapauttamaan kirjanpitäjien aikaa peruskir-

janpidosta konsultointiin. Sähköistymisen myötä saadaan kustannussäästöjä esi-

merkiksi sähköisen laskutuksen avulla ja toiminta tehostuu. Saatu tieto on ajanta-

saista sekä aiempaa luotettavampaa. Case-yrityksessä mielipiteet olivat jokseen-

kin eriäviä siitä, mitä hyötyjä sähköisellä taloushallinnolla tilitoimistoille on. Haasta-

teltavat olivat kirjallisuuden kanssa samaa mieltä siitä, että sähköistyminen no-

peuttaa työskentelyä ja parantaa tiedon laatua. Toimistopäällikkö ei kuitenkaan 

usko, että sähköistyminen muuttaa kirjanpitäjien työtä radikaalisti. Hänen mieles-

tään sähköistymisestä huolimatta tilitoimistoissa pitäydytään vanhassa toiminta-

mallissa, jolloin yksi kirjanpitäjä huolehtii yhden asiakkaan kaikesta kirjanpidosta ja 

samalla kokonaiskuva säilyy selvänä. Kirjanpitäjät taas olivat jokseenkin samaa 

mieltä kirjallisuuden kanssa ja heidän mielestään kirjanpitäjän roolimuutos konsul-

tiksi voi toteutua tulevaisuudessa, jos sähköinen taloushallinto saavuttaa suurem-

man suosion kuin nykyään 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia ja toisaalta haas-

teita sähköinen taloushallinto tuo tilitoimistoille ja miten nämä vaikuttavat tilitoimis-

tojen työskentelytapoihin. Aihe on edelleen ajankohtainen, vaikka siirtyminen säh-

köisiin järjestelmiin on alkanut jo 2000-luvun alussa. Siirtyminen sähköisiin talous-

hallinnon järjestelmiin on ollut huomattavasti odotettua hitaampaa ja tilitoimistoissa 

eletäänkin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, kun sähköiset järjestel-

mät muuttuvat ja niitä kehitetään edelleen vastaamaan aina paremmin sekä tilitoi-

mistojen että tilitoimistojen asiakkaiden vaatimuksiin.  

 

Tutkielma oli luonteeltaan laadullinen. Empiria toteutettiin puolistrukturoituina tee-

mahaastatteluina Case-yrityksen työntekijöille sekä toimistopäällikölle. Kirjanpitäjiä 

haastateltiin ryhmänä ja toimistopäällikölle toteutettiin yksilöhaastattelu. Työnteki-

jöitä ja toimistopäällikköä haastateltiin erikseen, koska myös työntekijöiltä haluttiin 
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saada rehellisiä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Toimistopäällikön läsnä olles-

sa työntekijät eivät välttämättä olisi ilmaisseet mielipiteitään aivan suoraan. 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostivat keskustelu sähköisestä ta-

loushallinnosta käsitteenä sekä sähköisen taloushallinnon aiempi tutkimus ja kehi-

tys. Lisäksi kirjallisuudesta pyrittiin etsimään näkökantoja siihen, mitkä ovat säh-

köisen taloushallinnon mahdollisuuksia ja haasteita. Sähköinen taloushallinto on 

käsitteenä erittäin laaja ja karkeasti se tarkoittaa sitä, että yrityksen kaikki toimin-

not ovat sähköisessä muodossa aina laskutuksesta maksuliikenteeseen ja kirjan-

pitoon. Sähköisen taloushallinnon yksi tärkeimpiä osatekijöitä on paperittomuus, 

johon yritykset pyrkivät. Siihen on kuitenkin paljon matkaa. Osittain tähän vaikutta-

vat järjestelmien tuomat haasteet ja osittain se, että paperiset kuitit ovat vielä ny-

kyään arkipäivää lähes kaikille yrityksille. Paperittomuutta kuitenkin edesauttaa 

sähköinen laskutus, mikä monella yrityksellä on käytössä. Sähköinen laskutus on 

kustannustehokkaampaa, kuin perinteinen paperilaskutus. Sen ansiosta laskuja ei 

enää tarvitse erikseen laittaa kirjekuoriin, leimata ja postittaa, vaan ne lähtevät 

yhdellä napin painalluksella laskun vastaanottajalle joko laskutusjärjestelmään tai 

verkkopankkiin. Se on myös ympäristöystävällisempää ja nyky-yhteiskunnassa, 

missä luonnonsuojelu ja ekologisuus ovat tärkeitä arvoja myös yrityksille, on säh-

köinen laskutus myös kilpailuvaltti ja tärkeä tekijä yrityskuvan luomisessa asiak-

kaille. Tilitoimistojen näkökulmasta sähköinen laskutus nopeuttaa työskentelyä ja 

säästää kirjanpitäjien aikaa muihin tehtäviin. Kirjauksia ei tarvitse tehdä moneen 

kertaan eikä paperisia laskuja tarvitse selata mapeissa, kun laskut ovat järjestel-

mässä jo luonti- tai vastaanottohetkestä eteenpäin. 

 

Kirjallisuudesta käy ilmi, että sähköisen taloushallinnon tarjoamia suurimpia mah-

dollisuuksia olivat, jo edellä mainitun sähköisen laskutuksen lisäksi, automatisointi, 

kustannussäästöt ja tehokkuus sekä informaation laadun paraneminen. Automati-

soinnin avulla säästetään sekä työntekijöiden että asiakkaiden aikaa, kun kirjauk-

set tehdään automaattisesti eikä samoja tehtäviä tarvitse tehdä moneen kertaan. 

Samalla kirjanpitäjiltä jää aikaa muihin tehtäviin. Suurin sähköisen taloushallinnon 

mukanaan tuoma muutos koskeekin juuri kirjanpitäjien työnkuvan muuttumista. 

Teoriassa, kun aikaa jää automatisoinnin myötä muihin tehtäviin, tarkoittaa se sitä, 
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että kirjanpitäjät ottavat tulevaisuudessa konsultin roolin. Se tarkoittaa myös sitä, 

että yrityksissä on oltava esimerkiksi omat reskontranhoitajat ja maksuliikennevas-

taavat, jotka huolehtivat kaikkien asiakasyritysten maksuliikenteestä. Toisaalta on 

oltava kirjanpitäjät, jotka huolehtivat vain lopullisista kirjauksista ja numeroiden 

tulkinnasta. Konsultointi näin laajana käsitteenä on tilitoimistokentässä uusi palve-

lumuoto ja kirjanpitäjien roolimuutoksen myötä tilitoimistot joutuvat miettimään hin-

noitteluaan uudestaan, koska työt on hajautettu ja esimerkiksi konsultointiin käytet-

tyä aikaa voi olla haastavaa hinnoitella. Kautta linjan kirjallisuudessa kuitenkin tuo-

tiin esille se, että roolimuutos on lähes väistämätön seuraus sähköistymisestä ja 

sen avulla asiakkaille voidaan tarjota parempia palveluita ja parempaa tietoa yri-

tyksen kannattavuudesta.  

 

Kustannussäästöjä syntyy sähköistymisen myötä erityisesti jo edellä mainitun säh-

köisen laskutuksen myötä. Sähköisellä laskutuksella voidaan säästää paperi-, 

pakkaus- ja postikuluissa sen lisäksi, että samalla säästyy työntekijöiden aikaa 

muihin tehtäviin postittamisen sijasta. Näin toiminnasta tulee tehokkaampaa. Toi-

minnan tehokkuutta lisäävät myös järjestelmät ja niiden mahdollistama automati-

sointi, tilaa säästävä sähköinen arkistointi sekä se, että järjestelmistä informaatio 

on nopeasti saatavilla. Sähköinen taloushallinto voi parhaimmillaan olla mahdolli-

suus parantaa yrityksen kustannustehokkuutta, joka on yksi yritystoiminnan tär-

keimmistä tavoitteista. 

 

Jo aiemmassa kappaleessa mainittiin, että informaatio on nopeammin saatavilla, 

kun taloushallinto on sähköistetty. Sen lisäksi informaatio on laadullisesti parem-

paa, koska sähköistymisen avulla virheiden määrä pienenee, kun manuaalinen työ 

jää vähemmälle. Asiakkaille voidaan tarjota ajantasaista tietoa yrityksen tapahtu-

mista ja konsultoinnin kautta saatu tieto voidaan myös tulkita asiakkaan ymmärtä-

mällä tavalla, mikä mahdollistaa yrityksen toiminnan kehittämisen. 

 

Haastatteluissa selvisi, että myös Case-yrityksessä automatisointi ja toimintojen 

tehostuminen nähtiin sähköisen taloushallinnon myönteisinä puolina. Sekä kirjan-

pitäjien että toimistopäällikön mielestä sähköistyminen nopeuttaa kirjanpitoa perin-

teisiin menetelmiin verrattuna. Myös heidän mielestään asiakkaille voidaan tarjota 
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parempaa ja ajantasaisempaa tietoa sähköistymisen avulla. Kirjanpitäjät esittivät 

myös kirjallisuuteen yhtenevän mielipiteen tehtävänjaon muuttumisesta. Heidän 

mielestään sähköistymisen myötä luonnollinen siirtymä olisi siihen suuntaan, että 

yrityksessä olisi erikseen reskontranhoitajat, maksuliikenteenhoitajat ja kirjanpitä-

jät. Joidenkin asiakasyritysten kohdalla toimitaan jo niin, että reskontrat ja kirjanpi-

to on jaettu kirjanpitäjien kesken, joten heidän mielestään muutos ei olisi niin val-

tava. Toimistopäällikkö oli kuitenkin sitä mieltä, että tilitoimistoissa, missä suurin 

osa asiakkaista on pk-yrityksiä, tehtävänjaon radikaali muuttaminen ei ole realistis-

ta. Hänen mielestään sellainen malli toimii silloin, kun asiakkaina on suuria yrityk-

siä, joilla tapahtumia on paljon. 

 

Sähköisen taloushallinnon suurimpina haasteina nähtiin kirjallisuudessa koulutuk-

sen puute, asenteet sekä tietoturva. Sähköistyminen tuo mukanaan uuden näkö-

kulman kouluttamiseen, kun enää pelkkä veropykälien päivittäminen ei riitä. Nyky-

ään kirjanpitäjiltä vaaditaan myös jonkun tasoista IT-osaamista. Samaa vaaditaan 

asiakkailta, jotka ottavat sähköisen taloushallinnon osittain tai kokonaisuudessaan 

käyttöönsä. Sähköisiin järjestelmiin koulutusta tarjoavat ohjelmistotoimittajat. Näi-

den koulutusten avulla ohjelmistojen käyttö pitäisi tehostua ja helpottua. 

 

Asenteet sähköistä taloushallintoa kohtaan on havaittu haastaviksi sekä tilitoimis-

ton työntekijöiden että asiakkaiden keskuudessa. Kirjallisuudessa puhutaan niin 

sanotusta muutosvastarinnasta, eli siitä, että jo opittuja toimintatapoja ei haluta 

muuttaa, vaikka uudet toimintatavat olisivat tehokkaampia ja ne nopeuttaisivat ja 

helpottaisivat työskentelyä. Sähköisiin järjestelmiin siirtyminen on aina suuri muu-

tos ja se aiheuttaa stressiä. Muutokseen suhtaudutaan aina jossain määrin tun-

teella ja ihmisillä on tiettyjä ennakkoluuloja uusia asioita kohtaan ja nämä vaikutta-

vat aina lopputulokseen. Lisäksi uuden oppiminen on erityisesti jo kauan alalla 

olleille haastavampaa, kuin nuorille, joille tietotekniikka on aina ollut arkipäivää.  

 

Kirjallisuudessa keskusteltiin myös ohjelmistojen tietoturvasta, koska se on nyky-

ään jokaiselle yritykselle perusedellytys. Asiakkaiden tiedot pitäisi saada säily-

mään niin turvallisesti, ettei kellään ulkopuolisella ole niihin pääsyä. Aalto et al. 

(2000, 50) mainitsivat, että ennen esimerkiksi salasanojen tai käyttäjätunnusten 
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tärkeyttä ei tiedostettu. Yritysten pitäisikin heidän mielestään lisätä tietoisuutta tie-

toturvasta ja sen tärkeydestä. Inhimillisten tekijöiden lisäksi myös järjestelmät tuo-

vat haasteita tietoturvalle. Ohjelmisto- tai laitevian sekä sabotointiyritysten varalta 

yritysten tulisi suorittaa tiedostoille varmuuskopiointia, ettei mitään tärkeää infor-

maatiota pääse katoamaan. 

 

Haastatteluissa selvisi, että käytännössä sähköisen taloushallinnon haasteet kes-

kittyvät lähinnä ohjelmiston toimintaan sekä asiakkaiden haluttomuuteen ottaa 

käyttöön tarjottuja palveluita. Case-yrityksellä käytössä oleva Visma Fivaldi –

ohjelmisto on haastateltavien mielestä jäykkä ja siinä on vielä paljon kehitettävää. 

Asiakkaille ei haluta markkinoida sellaista ohjelmistoa, jonka käytettävyys on heik-

ko jopa alan ammattilaisten mielestä. Lisäksi haastateltavat toivoivat lisää koulu-

tusta ohjelmiston käyttöön. Erityisesti kirjanpitäjät korostivat koulutuksen tarvetta. 

Sekä kirjanpitäjien että toimistopäällikön mielestä helppokäyttöisempi, luotetta-

vampi ja selkeämpi ohjelmisto laajentaisi sähköisen taloushallinnon käyttäjäkuntaa 

nykyiseen verrattuna.  

 

Haastateltavat totesivat, että asiakkaiden haluttomuus ottaa käyttöön sähköisiä 

järjestelmiä johtuu osittain siitä, että osa yrittäjistä on iäkkäämpiä, eivätkä he halua 

enää opetella uusia ohjelmistoja. Monet asiakkaista ovat tottuneet paperisiin tosit-

teisiin eivätkä koe tarpeelliseksi muuttaa työskentelytapojaan. Vastaavasti nuoret 

yrittäjät ovat innokkaita hyödyntämään uusinta teknologiaa ja monilla onkin käy-

tössään sähköinen taloushallinto. Toimistopäällikön mielestä myös pieni yrityskoko 

vaikuttaa siihen, että asiakasyrityksillä ei ole käytössään sähköistä taloushallintoa. 

Hänen mielestään sähköiset järjestelmät eivät tarjoa esimerkiksi toiminimille lain-

kaan lisäarvoa, mutta heti yrityskoon kasvaessa hyödyt ovat selkeät. Kirjanpitäjien 

mielestä yrityksen koko ei vaikuta sähköisten järjestelmien käyttöön tai niiden 

tuomaan lisäarvoon. 

 

Sähköisen taloushallinnon tarjoamien mahdollisuuksien ja haasteiden vaikutuksina 

työskentelyyn esitetään kirjallisuudessa erityisesti tehtävänjaon muuttuminen tili-

toimistojen sisällä, arkistointitilan väheneminen, hinnoittelun muuttuminen sekä 

tiedon laadun paraneminen. Sähköistymisen myötä arkistointitila vähenee, kun 
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tiedot tallennetaan joko levykkeille tai Internetin pilvipalveluihin. Tilitoimistot sääs-

tävät toimitilakuluissa, kun paperisia arkistoja ei enää ole ja tiedot säilyvät var-

memmin ja ovat turvassa esimerkiksi kiinteistössä tapahtuvan tulipalon tai vesiva-

hingon varalta. 

 

Aiemmin on keskusteltu myös siitä, että sähköistymisen myötä tieto on ajantasai-

sempaa ja laadukkaampaa. Automatisoinnit mahdollistavat sen, että sekä myynnit 

että ostot kirjataan tapahtumahetkellä ja kun pankkitilit ovat ajan tasalla, saadaan 

yritysten käyttöön reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi. Automatisoinnin myö-

tä myös virheet vähenevät, kun manuaalista työtä on huomattavasti vähemmän. 

Laadukas tieto ei tietenkään sellaisenaan riitä asiakkaille, vaan kirjanpitäjien täytyy 

neuvonantajan roolissa käydä luvut läpi asiakkaiden kanssa ja selvittää, mikä vai-

kutus niillä on toimintaan. Näin ollen asiakkaat saavat sähköisten järjestelmien 

avulla toiminnalleen lisäarvoa. 

 

Tehtävänjaon muuttumisesta tilitoimistoissa niin, että kirjanpitäjät toimisivat yritys-

ten konsultteina, keskusteltiin jo aiemmin, mutta tehtävänjaon muuttumiseen liittyy 

kuitenkin myös hinnoittelun muuttuminen. Konsultointi näin laajasti käsitettynä on 

tilitoimistoille uusi palvelumalli ja koska työtehtävät jakautuvat useammalle työnte-

kijälle, myös hinnoittelu muuttaa luonnettaan. Sähköistymisen myötä tilitoimistojen 

täytyy arvioida uudelleen, kuinka palvelut jatkossa hinnoitellaan. 

 

Haastateltavien mielestä sähköiset järjestelmät muuttavat työskentelyn luonnetta 

tilitoimistoissa niin, että työskennellään yhä enemmän näyttöpäätteellä. Täysin 

sähköisessä toimistossa papereita ei ole, joten kirjanpito tapahtuu tietokoneella. 

Samalla asiakaskäynnit vähenevät, kun asiakkaiden ei tarvitse toimittaa paperisia 

tositteita kuukausittain tilitoimistoon. Myös haastateltavien mielestä kirjanpitäjien 

täytyy jatkossa pystyä konsultoimaan asiakkaitaan ja toimimaan heille neuvonan-

tajina. Toimistopäällikkö ei kuitenkaan nähnyt yhtä jyrkkää jakoa esimerkiksi res-

kontranhoitajiin ja ”perinteisiin” kirjanpitäjiin, vaan hänen mukaansa yksi kirjanpitä-

jä huolehtii yhden asiakkaan kirjanpidosta. Työntekijät olivat kuitenkin enemmän 

samalla linjalla kirjallisuuden kanssa ja heidän mielestään olisi järkevää jakaa teh-

täviä kirjanpitäjien kesken. 
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Sähköisen taloushallinnon toteutuessa asiakkailla on mahdollisuus saada ajanta-

saista tietoa yrityksensä taloudellisesta tilanteesta. Haastateltavat olivat yhtä miel-

tä siitä, että kirjausten automatisointi paitsi nopeuttaa työtä, myös vähentää virhei-

den määrää, jolloin tiedosta tulee laadukkaampaa. Sähköisen taloushallinnon ko-

konaisvaltainen käyttö asiakkaiden keskuudessa ei kuitenkaan vielä tällä hetkellä 

ole kovinkaan laajaa ja toimistopäällikkö ennusti, että kymmenen vuoden kuluttua-

kin vain puolet asiakkaista toimisi täysin sähköisesti. Kirjanpitäjien mielestä vas-

taava luku olisi kolme neljästä asiakkaasta.  

 

Seuraava taulukko kokoaa tämän tutkielman pääteemat yhteen sekä kirjallisuuden 

että Case-yrityksen näkökulmasta kokonaisuuden selventämiseksi. 

 

Taulukko 5.1 Tiivistelmä 

Teema Kirjallisuus Case-yritys 

Sähköisen taloushallin-

non mahdollisuudet 

-Tehokkuus ja kustan-

nussäästöt. 

-Automatisointi. 

-Tehtävänjaon muuttumi-

nen tilitoimistojen sisällä. 

-Informaation laatu. 

-Nopeus. 

-Automatisointi. 

-Toimintojen tehostumi-

nen. 

-Reaaliaikainen tieto. 

-Tehtävänjaon muuttu-

minen tilitoimistojen si-

sällä (kirjanpitäjät). 

Sähköisen taloushallin-

non haasteet 

-Koulutus 

-Asiakkaiden sekä tilitoi-

miston työntekijöiden 

asenteet. 

-Tietoturva. 

-Ohjelmisto. 

-Koulutus. 

-Iäkäs asiakaskunta. 

-Pieni yrityskoko (toimis-

topäällikkö) 

Vaikutukset työskente-

lytapoihin 

-Tehtävänjaon muuttumi-

nen tilitoimistojen sisällä. 

-Hinnoittelu muuttuu. 

-Arkistointitilan tarve vä-

-Asiakaskäynnit vähe-

nevät. 

-Päätetyöskentely li-

sääntyy. 
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henee. 

-Tieto ajantasaista ja laa-

dukasta. 

-Konsultoiva rooli lisään-

tyy entiseen verrattuna. 

-Tieto ajantasaista ja 

laadukasta. 

 

5.2 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman tutkimuskysymyksenä oli, mitä mahdollisuuksia ja haasteita 

sähköinen taloushallinto tuo tilitoimistoille ja miten työskentely muuttuu sähköisen 

taloushallinnon myötä. Tutkimustulosten perusteella kirjallisuudessa esitetty kuva 

sähköisestä taloushallinnosta ja sen vaikutuksista eroaa suhteellisen paljon tilitoi-

mistojen kokemuksesta. Käytännössä voi olla että tilitoimistokentässä, missä asia-

kasyritykset ovat pieniä, kirjanpitäjille kaavailtu roolimuutos ei tule toteutumaan 

kirjallisuudessa esitetyllä tavalla. Tutkimustulosten perusteella voisi päätellä, että 

kirjanpitäjän roolimuutos konsultiksi vaatisi sen, että tilitoimistojen asiakasyritysten 

koko kasvaisi. Voisi olla myös mahdollista, että osa tilitoimistoista palvelisi vain 

pieniä asiakkaita, jotka eivät halua käyttöönsä sähköistä taloushallintoa ja toiset 

tilitoimistot keskittyisivät suurempiin asiakkaisiin, jotka saisivat sähköisistä talous-

hallinnosta enemmän lisäarvoa toimintaansa. 

 

Tutkimustuloksista voidaan havaita, että vielä tällä hetkellä sähköisessä taloushal-

linnossa ja sen käytössä on paljon haasteita. Sekä kirjallisuus että haastateltavat 

olivat yhtä mieltä siitä, että muutosvastarinta sekä työntekijöiden että asiakkaiden 

puolelta jarruttaa sähköisten järjestelmien käyttöä suuresti. Osa muutosvastarin-

nasta kuitenkin katoaa silloin, kun yrittäjäkannassa tapahtuu sukupolvenvaihdos ja 

vanhemmat yrittäjät eläköityvät, koska nuorempi sukupolvi on yleisesti haluk-

kaampi hyödyntämään sähköisen taloushallinnon mahdollisuuksia. Muutosvasta-

rinnan lisäksi suureksi haasteeksi sähköisen taloushallinnon kohdalla on havaittu, 

että ohjelmistot eivät vielä vastaa vaatimuksiin. Kirjallisuudessa ei juurikaan kes-

kustella siitä, millaisia sähköisen taloushallinnon ohjelmistot ovat käyttää, mutta 

käytännönkokemus on kuitenkin osoittanut sen, että toimivaa ja järkevästi mitoitet-

tua ohjelmistoa on haastavaa löytää. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ohjelmiston 
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luotettavuus, päivitykset ja koulutus ovat suurimpia kompastuskiviä eikä epäluotet-

tavaa ja jäykkää ohjelmistoa haluta myöskään markkinoida asiakkaille. 

 

Haastatteluissa pyydettiin vielä toimistopäällikköä sekä kirjanpitäjiä arvioimaan, 

kuinka moni asiakkaista käyttää sähköisiä järjestelmiä kymmenen vuoden kulut-

tua. Toimistopäällikön mukaan puolet asiakkaista toimii kymmenen vuoden kulut-

tua täysin sähköisesti. Kirjanpitäjien mukaan taas kolme neljästä asiakkaasta on 

täysin sähköisiä. Nämäkin mielipiteet vahvistavat sitä tosiasiaa, että sähköisen 

taloushallinnon yleistyminen on paljon hitaampaa kuin aiemmin ennustettiin. Voi-

daan todeta, että tässä tutkimuksessa paljastuneet tekijät ovat hidastaneet ja edel-

leen hidastavat sähköistymisen kehitystä ja käyttöönottoa. Kun sähköisen talous-

hallinnon suurimmat haasteet ohjelmistojen käytettävyydessä ja ihmisten asen-

teissa saadaan ohitettua, yleistyvät sähköiset järjestelmät varmasti yritysten kes-

kuudessa. 

 

5.3 Tutkimuksen rajoitukset 

 

Tämän tutkielman rajoitukset liittyvät lähinnä tulosten yleistettävyyteen. Tutkimuk-

sessa tarkasteltiin vain yhtä Case-yritystä, joten saatuja tuloksia ei voida yleistää 

muihin samankaltaisiin pk-yrityksiin. Tutkimustulosten luotettavuutta olisi paranta-

nut se, että tarkasteltavana olisi ollut useampi kohdeyritys. Tällöin tulosten perus-

teella olisi voitu tehdä jonkin tasoisia yleistyksiä muihin samankokoisiin yrityksiin. 

Koska tutkielmassa tarkasteltiin vain yhtä yritystä, tarkasteltavana oli myös vain 

yksi ohjelmisto. Haastatteluista ilmenneet mielipiteet ja käyttökokemukset kosket-

tavat vain yrityksessä käytössä olevaa ohjelmistoa. Kaikilla haastateltavilla on kui-

tenkin käyttökokemusta myös muista järjestelmistä. Yleinen mielipide oli, että riit-

tävän luotettavaa ja yksinkertaista ohjelmistoa ei vielä ole markkinoilla. Tämän 

perusteella haastatteluista saatuja mielipiteitä sähköisistä taloushallinnon järjes-

telmistä voidaan kuitenkin pitää jokseenkin luotettavina.  

 

Aiempi työkokemukseni Case-yrityksessä on voinut olla rajoittava tekijä empirian 

haastattelutilanteissa. Entisenä työntekijänä tiesin jo ennalta erityisesti työntekijöi-

den mielipiteet ohjelmistosta ja sen käytöstä ja lisäksi oma mielipiteeni on voinut 
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vaikuttaa esimerkiksi kysymyksenasetteluun. Täysin puolueeton tutkija olisi voinut 

esimerkiksi esittää enemmän jatkokysymyksiä pääteemojen ulkopuolelta. Toisaal-

ta on mahdollista, että koska haastateltavat olivat ennestään tuttuja, he uskalsivat 

sanoa mielipiteensä rohkeammin kuin täysin tuntemattomalle haastattelijalle. 

 

5.4 Jatkotutkimusaiheita 

 

Sähköisten järjestelmien kehitys ja käyttöönotto Suomessa on ollut paljon odotet-

tua hitaampaa. Tulevaisuudessa ohjelmistotoimittajien pitäisi kehittää ohjelmistoja, 

jotka vastaisivat paremmin tilitoimistojen tarpeita. Toimivien ohjelmistojen myötä 

järjestelmien käyttö yleistyisi. Kun markkinoille tulisi toimivia ohjelmistoja, myös 

asenteet sähköistä taloushallintoa kohtaan paranisivat ja muutosvastarinta vä-

henisi. Eräs jatkotutkimusaihe voisikin olla, mitä ominaisuuksia tilitoimistot toivovat 

sähköisiltä taloushallinnon järjestelmiltä. Sen avulla ohjelmistotoimittajat voisivat 

kehittää palvelujaan ja toisaalta tilitoimistot saisivat mahdollisesti käyttöön omia 

tarpeitaan paremmin vastaavan järjestelmän. 

 

Lisäksi tätä tutkimusta voitaisiin laajentaa koskemaan useampaa kohdeyritystä, 

milloin tulosten luotettavuus paranisi. Tällaisen tutkimuksen myötä saataisiin tietoa 

siitä, millaisia vaikutuksia sähköisellä taloushallinnolla todella on tilitoimistokentäs-

sä ja miten se vaikuttaa sekä työntekijöihin että tilitoimistojen asiakkaisiin.  
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LIITE 1: Haastattelujen kysymykset 

 

Toimistopäällikön haastattelu 

 

1. Kuvailkaa lyhyesti yritystänne: koko, asiakasmäärä, palvelut, henkilöstön 

lukumäärä. 

Kuvailkaa lyhyesti itseänne: ikä, sukupuoli, ammattinimike, montako vuotta 

olette työskennelleet Case Oy:ssä? 

2. Mitä sähköinen taloushallinto mielestänne tarkoittaa? 

3. Mitä mahdollisuuksia sähköinen taloushallinto mielestänne tarjoaa teille ja 

teidän asiakkaillenne? 

4. Mitä haasteita sähköisen taloushallinnon käytössä mielestänne on? 

5. Mitkä Fivaldin moduulit teillä on käytössä? Kuinka laajasti niitä käytetään 

asiakasyrityksillä? 

a. arkisto 

b. asukasvalinta 

c. tehoPlus huoltokirja 

d. Itella iPost 

e. kiinteistöhallinnan isohaku 

f. kirjanpito 

g. kirjeiden tulostus 

h. konsernikäsittely 

i. kulutusseuranta 

j. matkalaskukäsittely 

k. mittarilukemalaskutus 

l. myyntireskontra 

m. ostolaskujen kierrätys 

n. ostolaskujen skannaus 

o. ostoreskontra 

p. ostotilaukset 

q. palkanlaskenta 

r. palvelunhallinta 

s. pankkiyhteys 



 
 

t. perintäyhteys 

u. pts-suunnittelu TehoPlus 

v. raporttitulostin 

w. rajapinnat 

x. sopimuslaskutus 

y. suoraveloitus 

z. tilaustenkäsittely ja laskutus 

å. tilintarkastus 

ä. tuoterekisterin ylläpito 

ö. työmääräinkäsittely 

aa. tilitoimistolaskutus 

bb. varastonhallinta 

cc. viranomaisilmoitukset 

dd.vuokra-/vastikehallinta 

 

6. Minkä takia käytössä ovat tietyt moduulit? Minkä perusteella valinta on teh-

ty? 

7. Miten kehittäisitte ohjelmistoa vastaamaan paremmin tarpeisiinne? 

8. Miten henkilökunta on perehdytetty/perehdytetään käyttämään ohjelmistoa? 

Kuka perehdytyksestä vastaa? 

9. Minkä takia osa asiakkaista ei hyödynnä kaikkia tarjoamianne palveluja? 

Mitä kehittäisitte käytössä olevassa ohjelmistossa niin, että useammat yri-

tykset voisivat hyötyä siitä? 

10. Kuinka houkuttelevina asiakkaat pitävät tarjoamianne sähköisiä palveluita? 

11. Kenelle suosittelisitte sähköisen taloushallinnon palveluita? Minkälaiset yri-

tykset omasta asiakaskunnastanne hyötyisivät palveluista? 

12. Montako prosenttia asiakkaistanne tulee käyttämään sähköisiä taloushallin-

non palveluita 10-vuoden päästä? Antakaa jonkinlainen arvio. 

 

 

 

 

  



 
 

Kirjanpitäjien haastattelu 

 

TAUSTATIETOJA (kysytty kirjallisesti) 

1. Ikä?  

2. Sukupuoli? 

3. Ammattinimike? 

4. Montako vuotta olette työskennelleet Case Oy:ssä? 

 

HAASTATTELU 

1. Mitä sähköinen taloushallinto mielestänne tarkoittaa? 

2. Miten mielestänne käytettävät sähköiset toiminnot  

a. helpottavat 

b. vaikeuttavat päivittäistä työtänne? 

Miksi? 

3. Mitkä tekijät tukevat/eivät tue sähköisen taloushallinnon käyttöä tilitoimis-

tossanne? 

4. Kuinka hyvin teitä on koulutettu käyttämään ko. ohjelmistoa tehokkaasti 

ja sujuvasti? 

5. Mitä kehitettävää teidän mielestänne ohjelmistossa, työtavoissa, koulu-

tuksessa ym. olisi, että työskentely olisi tehokkaampaa? 

6. Mitä kehittäisitte käytössä olevassa ohjelmistossa niin, että useammat 

asiakasyritykset voisivat hyötyä siitä? 

7. Kenelle suosittelisitte sähköisen taloushallinnon palveluita? Minkälaiset 

yritykset omasta asiakaskunnastanne hyötyisivät palveluista? 

8. Montako prosenttia asiakkaistanne tulee käyttämään sähköisiä taloushal-

linnon palveluita 10-vuoden päästä? Antakaa jonkinlainen arvio. 

 

 

 


