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The main objective of this study was to examine the effects of digitalization in accounting
from the three different perspectives. The empirical data for this study was collected
between 2015 and 2017. The thematic interviews were targeted at 24 different expert
companies in financial administration in Finland. This material included project
preliminary study material of the “Digital Accounting 2025” project. The philosophical
approach of the research was based on constructionism. The data was analyzed with
qualitative methods.
The study is built on a summary introduction and three published multiple case studies
approaching from three different perspectives the research setting in a digital accounting
context. The first article discusses the field of financial administration and its prospects.
The second article describes the activities of virtual financial administration. The third
article presents digital financial management innovations from the point of view of the
Chain of blocks (blockchain technology) which innovative technology tries to be applied
in Russian Car Traffic Insurance business.
The study adds knowledge, both theoretically and empirically, to the body of strategic
management accounting research and can be summarized into three areas. First,
algorithms have become part of the strategic planning and controlling of digital
accounting. Secondly, the virtual low barrier entrepreneurs and billing service model has
opened as one of the options for financial management at the company's start-up phase.
Thirdly, it identifies new global market areas, for instance cloud services and virtual work
combined with business analytics (BA). Blockchain technology and the distributed ledger
approach related to accounting offer an innovative way for decentralized and communal
management of business process data in networks of different organizations. This might
solve global business problems in the future.
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Alkusanat
Laskentatoimen tutkiminen on ollut harrastukseni ja intohimoni tiedeyhteisön
ulkopuolella. Pitkän tutkimusprosessin aikana moni asia on muuttunut laskentatoimessa.
Aluksi työ eteeni hitaasti. Oikea akateeminen tutkimustyöni alkoi vuonna 2015.
th

Varsinainen digiloikkani tapahtui 4–7 heinäkuuta 2016 Kreikan Ateenassa, 14 Annual
International Conference on Accounting” tiedekonferenssissa. Ateenassa Dr. Associate
Professor Natalie West Kharkongor, Indian Institute of Management ja Dr. Senior Lector
Handy Tan, Anglia Ruskin University UK antoivat kannustavaa palautetta ja vahvistivat
laskentatoimen tutkimuksen perussanomaa.
Koulutuskoordinaattori Sari Damsten ja professori Jari Hämäläinen Lappeenrannan
teknillisestä yliopistosta mahdollistivat akateemisen tutkimustyöni. Lisensiaatintutkimukseni pääohjaaja professori Jukka Hallikas edisti yhteisartikkelien kirjoittamista ja
toinen ohjaajani professori Asta Salmi toimi akateemisen tutkimustyöni esikuvana.
Imatran kaupungin tietohallintojohtaja, Digilab´n vetäjä KTT Kari Perälän pilottihanke
Suomen ja Venäjän Schengen-rajalla vei tutkimuksen uusiin ulottuvuuksiin. Vilpittömät
yhteiskiitokset heille kaikille.
Olen hyvin kiitollinen professori Jukka Hallikkaalle ja TkT, KTM Mika Ojalalle heidän
arvokkaasta ajastaan ja sitoutumisestaan lisensiaatintutkimukseni tarkastajina.
Erikseen haluan kiittää tutkimukseen osallistuneita taloushallinnon yrityksiä hyvästä
yhteistyöstä ja heidän merkittävistä ajatuksistaan yhteistä yhteiskunnallista ilmiötä
kohtaan. Lopuksi erityisen lämpimät kiitokset Minnalle ja Jukalle yhteisistä opiskeluhetkistämme ja Hannalle tekstin oikoluvusta ja arvokkaista kommenteista.

Liisa Kemppainen
Marraskuu 2017
Imatra, Finland
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1 Johdanto
“How can I know what I think until I see what I write? “
(Weick 1995)

1.1 Taustaa ja motivaatio
Digitalisaatio on vahva trendi laskentatoimen alalla. Käynnissä olevan digitalisaation on
verrattu olevan yhtä iso muutos kuin teollistuminen oli aikoinaan (Frey ja Osborne, 2013;
Brynjolfsson ja McAfee, 2014). Digitalisaatio vaikuttaa monen yrityksen logistiikkaketjuun niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Digitalisaatio luo osaltaan puitteita ja
mahdollistaa muutosten onnistumisen. Tämän ansiosta voidaan kyseenalaistaa olemassa
olevat laskentatoimen toimintatavat ja luoda ne uudelleen entistä joustavimmiksi, nopeamimmiksi ja toimivimmiksi. Liiketoimintaprosesseista erityisesti ison muutoksen ja
kehityksen kohteina ovat maksuliikenne, laskentatoimi, laskutus, tilaukset ja palvelujen
sekä tuotteiden eri jakelukanavat. Myös laskentatoimen konteksti ja johdon
laskentatoimen valvonta ovat muuttuneet hyvin merkittävästi (Otley, 2016a).
Liiketoiminnan muuttuessa verkkoon, palveluun vaikuttaa myös, kuka on palvelun ostaja
ja minkälainen kustannusrakenne myytävällä palvelulla on. Riippuvuus tietotekniikasta
ja sen välityksellä kulkevasta informaatiosta on kasvanut (Bhimani ja Willcocks, 2014).
EU:n (2017) ja Euroopan Parlamentin (2016) esityksissä puhutaan älykkäistä sopimuksista ja oikeudelliseen sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä. Laskentatoimi on kansainvälinen kieli, jolla yritykset raportoivat tuloksistaan (Trompenaars ja Woolliams, 2004).
Taloushallinnon toimialaa ravisuttavat muutokset. Uudistuneessa työelämässä puhutaan
2020-luvun taidoista (esim. Frey ja Osborne, 2013). Yhdysvalloissa jo kolmannes työvoimasta tekee töitä itsenäisinä yrittäjinä tai freelancereina. Startup toimii usein levottomassa ympäristössä, jossa teknologia kehittyy nopeasti. Digitalisaatiosta on tullut haaste
sekä laskentatoimelle, että koko yhteiskunnalle (Bhimani ja Willcocks, 2014). Laskentatoimi ja taloushallinto ovat monella tasolla automatisoitavissa (Bhimani, 2003, 6-7;
Gullkvist, 2009). Jos työ vaatii äärimmäistä tehokkuutta ja tarkkaa tietoa, sitä kehitetään
tekoälyn avulla (ks. esim. Kymäläinen, 2015). On arvioitu, että tulevaisuudessa ihmiskunta tulee käyttämään vähemmän aikaa tuotannolliseen työhön. Koneet tekevät monet
tehtävät nopeammin ja luotettavammin kuin ihminen. Tulevaisuuden ennustaminen on
lähes mahdotonta. Viideksi vuodeksi tehty yritysstrategia voi olla vanhentunut jo vuoden
kuluttua. Uusia haastajia voi tulla yllättäviltä suunnilta.
Tutkimusaihe on ajankohtainen ja tarpeellinen, koska asiakasnäkökulman merkitys laskentatoimessa on korostunut globalisaation ja internetin myötä (Tiwana ja
Balasubramaniam, 2001,1; Nandan ja Ciccotosto, 2007; Dyer ja Ross, 2008; Everaert
ym., 2010; Devi ja Samujh, 2011). Koneälyn taloushallinnon sovellukset voivat muuttaa
laskentatoimen asiantuntijan tehtäviä merkittävästi (ks. Camarinha-Matos et al., 2005a,
b, 2009). Myös EU (2017) toivoo empiirisiä tutkimustuloksia koskien digitalisaatiota ja
teknologian murrosta.
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa
Tieteen ja tekniikan ero voidaan nähdä niiden tavoitteissa. Akateemisen tutkimuksen
tavoite on nähdä todellisuus sellaisena kuin se on (Ryan ym., 2002). Tähän voidaan käyttää apuna erilaisia teknisiä välineitä kuten Facebook, Google, internet, Skype ym.
Tekniikka voi olla keino johonkin tarkoitukseen tai yksilön toimintaa (instrumentum).
Liiketaloustieteessä yhteistä tekniikan kanssa on todennettavuus, digitaalinen ja virtuaalinen laskentatoimen malli/ohjelma toimii tai ei toimi. Tutkimus haluaa tuottaa hyödynnettävissä olevaa uutta tietoa digitaalisen taloushallinnon alan liiketoiminnan parantamiseksi. Lopullisena tavoitteena on uuden sekä oleellisen tiedon lisääminen yritysmaailmasta. Tutkimuksessa esitetään näkemyksiä tulevaisuuden suunnista ja muutoksista
laskentatoimen alalla.
Tässä tutkimuksessa tavoitellaan uudenlaista näkökulmaa maltilliseen konstruktionismiin
perustuvalla lähestymistavalla, tavoitteena saada aikaan hyödyllisiä selityksiä monimutkaisesta yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Tutkimuksessa halutaan analysoida käytännöllisiä
ja käsitteellisiä kysymyksiä, jotka näyttävät todennäköisiltä. Monitapaustutkimus voi olla
ratkaisu moniin muiden tulevaisuuden tutkimusasetelmien sisältämiin ongelmiin.
Tutkimus pyrkii ratkaisemaan tutkimusongelmaa ennen muuta tuottamalla laajaa, monipuolista ja "syvää" empiiristä tietoa tutkimuskohteestaan. Lisäksi tapaustutkimuksen analyysit tapauksen "luonnollisissa olosuhteissa" lisäävät tutkimuksen validiteettia.
Empiiriset yleistykset ja yleistävät selitykset voivat olla pääsääntöisesti ongelmallisia.
Toisin sanoen osalla yrityksistä on hyvin erilaisia asiakkaita ja näiden välinen tehtävänjako poikkeaa toisistaan. Tutkimuksessa analysoidaan ja selitetään millaisia vaikutuksia
digitalisaatio voi laskentatoimeen tuoda. Tutkimuksen tieteellisenä kontribuutiona on
selittää digitalisaation vaikutus laskentatoimeen ja taloushallintoon.
Tutkimusteemasta ei ollut tutkimuksen aloitushetkellä vuonna 2015 käytettävissä
aikaisempia tuloksia. Tämän vuoksi teoriakontribuution osalta tutkimusta voidaan pitää
lähinnä teorian löytämisen (Theory discovery) tutkimuksena. Tämä lisensiaatintutkimus
perustuu kolmeen pääteoriaan, jotka ovat: 1) Innovaatioiden diffuusioteoria (DOI), 2)
Kontingenssiteoria ja 3) Resurssipohjainen teoria (RBV). Näiden kolmen tutkimukseen
valittujen teorioiden katsottiin vaikuttavan laskentatoimeen ja sen digitaalisissa
palveluissa onnistumiseen samanaikaisesti. Monien uusien teknologioiden omaksuminen
mukailee Rogersin (1976, 1995:5, 2003) innovaatioiden diffuusiomallia DOI. Tässä
tutkimuksessa DOI-mallit esitetään virtuaalisen palvelun kokonaisuuden kannalta
tärkeinä työvälineinä. Kontingenssiteorian empiiristen tutkimusten mukaan sisäiset
olosuhteet ja ympäristö määrittävät organisaation toimintatavat, jossa toimivuus on
riippuvainen erilaisista kontingenssitekijöistä ja yhteensopivuudesta (Otley, 1980b,
2016a; Chenhall, 2003, 2007,191; Perälä, 2006, 74). Kontingenssikäsityksen taustalla on
systeemiteoria ja käsitys, että organisaatio on jatkuvassa muutostilassa. Kontingenssia
voidaan peilata ulkoa tuleviin disruptiivisiin voimiin, jotka tuovat epäjatkuvuuden
taloushallinnon alalle. Resurssipohjainen teorian (RBV) viitekehys ymmärtää miten
kilpailuetu saavutetaan (Døving, ym., 2005; Dyer ja Ross, 2008; Everaert ym., 2010;
Teece, 2010; Devi ja Samujh, 2011; Kamyabi ja Devi, 2011).
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Seuraavassa kappaleessa 1.3 selvitetään lyhyesti vielä, mitä tutkimusongelmaan liittyy.
Tämän jälkeen tutkimusongelmalle annetaan tutkimuskysymykset. Aikaisempia tutkimuksia esitellään teoreettisen viitekehyksen luvussa 2 käsitteiden yhteydessä. Innovaatioiden diffuusioteoriaa (DOI) käsitellään kappaleessa 2.2, kontingenssiteoriaa
(Contingency theory) kappaleessa 2.3 ja resurssipohjaista teoriaa (RBV) kappaleessa 2.4.

1.3 Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja rajaukset
Tutkija rakentaa usein työnsä aikaisempien tutkijoiden luomalle pohjalle. Tämän
tutkielman aikana käytyjen monien kirjojen ja tieteellisten artikkelien joukosta on valittu
tutkimusteemaan parhaiten sopivat teoriat ja asiat. Täysin täsmälliseen ja tarkkaan
esitykseen ei ole pyritty. Tutkimus haluaa antaa riittävän ja oikean kuvan (true and fair
view) tutkittavasta digitaalisesta ja virtuaalisesta ilmiöstä. Julkaistuja akateemisia
empiirisiä tutkimuksia, jotka liittyvät tilitoimiston digitaalisen taloushallinnon
tarkasteluun, miten ennustettu digitaalisuus on käytännössä toteutunut asiakasyritysten ja
tilitoimiston välillä, ei juurikaan löytynyt tutkimuksen alussa ” Digitalous 2025”
esitutkimuksen alkuvaiheessa. Tieteellistä tutkimusta ja tieteen edistämistä
taloushallinnon alalla vaikeuttaa myös tiukka liikesalaisuus: asiakkailta luottamuksella
saatuja tietoja ei haluta kertoa. On myös tärkeä muistaa, että eri yksilöiden lähtökohdat
ja näkökulmat voivat olla erilaisia, eikä tutkimustulos välttämättä ole absoluuttinen
totuus.
Suomessa valtiolla, kunnilla, Kelalla, vakuutusyhtiöllä, pankeilla ja yliopistoilla on
menossa omat digitalisointiprojektinsa. Yhtenä esimerkkinä digitaalisesta projektista
voidaan mainita Suomi.fi -viranomaisportaali, Kansallinen palveluarkkitehtuuri-ohjelma,
joka on kokoamassa julkisen hallinnon palvelut yhden luukun taakse (www.suomi.fi).
Palvelussa luodaan sähköisten palveluiden infrastruktuuri helpottamaan tiedon siirtoa eri
organisaatioiden välillä Suomessa. Palvelua kehitetään sekä kansalaisten, että yritysten
sähköiseen tiedonsiirtoon. Myöhemmin 2017 vuoden loppupuolella palvelusta voidaan
vastaanottaa viranomaisviestejä. Alihankkijana kehityksessä on KPMG. Perusväylä
perustuu Viron antamaan avoimeen lähdekoodiin X-road. Suomi on benchmarkannut
Tanskaa ja Iso-Britanniaa. Laskentatoimen kirjallisuus on tuottanut erilaisia
tutkimustarpeita tähän ajankohtaiseen teemaan. Sekä Chenhall (2007) että Otley (2016a)
ovat myös tutkimuksissaan korostaneet laskentatoimen muutosta ja johdon
ohjausjärjestelmien (MCS) strategisiin muutoksiin liittyvää empiiristä tutkimustarvetta.
Siksi on mahdollista tarkastella tätä kysymystä empiirisestä näkökulmasta, täydentämään
analyyttista lähestymistapaa. Erityisen tärkeää tässä tutkimuksessa kuitenkin on, että
tutkimusongelmat ja teoreettinen osa niveltyvät luontevasti toisiinsa.
Tutkimusaihe liittyy strategisen laskentatoimen kenttään liiketaloustieteen ja tekniikan
rajapinnalle. Porterin (1980) strategialuokittelu perustuu kolmeen kilpailustrategiaan:
kustannusjohtajuuteen (esim. teknologiaetu), erilaistamiseen (esim. asiakkaiden erilaiset
ominaisuudet) ja fokusointiin (esim. differointi). Tutkimus suosii perinteiset
oppiainerajat ylittävää tutkimusotetta. Empiirinen monitapaustutkimus multiple case
study valittiin tutkimusstrategiaksi. Tutkimuksen kohteena olevaa digitaalista ilmiötä
kuvaavia tapauksia puretaan osiin ja kootaan sekä pyritään luokittelemaan systemaatti-
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sesti uudestaan abstraktion tasolla teorian kehittämiseksi. Lisensiaatintutkimuksen tavoitteena on tuottaa sekä selittävää että tulkitsevaa tietoa ja pyrkiä kehittämään uutta teoriaa
taloushallinnon dynamiikasta johdon laskentatoimessa (strategia- ja järjestelmätekijät).
Tutkimus kytkeytyy keskusteluun digitaalisen laskentatoimen tulevaisuudesta ja 2020luvun yritysstrategioista. Tutkimuksen painopiste on erityistapauksissa (Ryan., ym.
2002).
Teoriaa käytetään ymmärtämään ja selittämään erityistapauksia. Eksplanatiivinen tutkimus esittää what? ja how? kysymyksiä. (Ryan., ym. 2002; Yin, 2009). Tutkimuksen
moniulotteista aineistoa voidaan kuvata ”lumipallo-otannaksi”. Tutkimuksen alussa ei ole
voitu tietää tarkasti, miten tutkimus etenee. Tutkimusongelma voidaan jakaa pää- ja osaongelmiin. Tutkimuksen pääongelma voidaan esittää seuraavan tutkimuskysymyksen
muodossa:
Miten (How) digitalisaatio vaikuttaa laskentatoimeen ja taloushallintoon?
Tutkimuksen alatavoitteiksi on muotoiltu seuraavan kappaleen teoriaosuudesta esiin
tulleet ongelmat, joihin halutaan saada vastauksia virtuaalisen työn kontekstista:
1. Miten (How) laskentatoimen asiantuntijat arvioivat alan tulevaisuutta?
2. Miten (How) virtuaalinen organisaatio voidaan konfiguroida tuottamaan
sähköisiä taloushallinnon palveluita? Kuinka ne toimivat? Mitkä ovat strategiset
vaatimukset virtuaalisessa kontekstissa?
3. Mitä (What) lisäarvoa lohkoketjuteknologia (blockchain) voi tuoda sähköiseen
liiketoimintaan (e-business)?
Vastattaessa tutkimuskysymykseen digitaalisista vaikutuksista, varmoja vastauksia ei
tieteelliseen keskusteluun ole vielä laajasti esitetty. Tämän tutkimuksen painopiste ei ole
vuonna 2016 voimaan tulleen uuden kirjanpitolain tulkinta, koska osa empiirisestä
tutkimusaineistosta on hankittu ennen uutta lain tulkintaa.

1.4 Tutkimusprosessi ja rakenne
Lisensiaatintutkimus koostuu kahdesta eri osasta. Ensimmäisen yhteenveto-osan
tarkoituksena on osoittaa, kuinka toisen osa erillisistä artikkeleista muodostuu hallittu
kokonaisuus. Alkuperäiset julkaisut eivät sisälly lisensiaatintutkimuksen elektroniseen
versioon. Yhteenveto-osa koostuu viidestä luvusta.
Ensimmäisessä luvussa kuvataan tutkimuksen tausta, perustellaan tutkimusaukko ja
tutkimuksen tavoite sekä esitetään tutkimuskysymykset. Toisessa luvussa näytetään
tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet. Kolmannessa luvussa
käsitellään tutkimuksessa käytetty tutkimusote, metodologiset valinnat ja tarkastellaan
laadullisen analyysin toteutus. Luku neljä koostuu julkaisuiden tiivistelmistä ja
keskeisistä tutkimustuloksista. Luvussa viisi vastataan tutkimuskysymyksiin ja esitellään
tieteellinen kontribuutio ja managerialiset johtopäätökset. Lopuksi arvioidaan
tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimusaiheita. Lisensiaatintutkimuksen rakenne on
esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 1.
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Päätutkimuskysymys:
Osa I Johdanto
Miten (How) digitalisaatio vaikuttaa
laskentatoimeen ja taloushallintoon?

Osa II Julkaisut
Julkaisu1: The Possibilities of Digitalization in
Accounting.

Alakysymys 1: Miten (How)
laskentatoimen asiantuntijat arvioivat
alan tulevaisuutta?

Julkaisu 2: Virtual Organizations as a strategic
choice – multiple case study.

Alakysymys 2: Miten (How) virtuaalinen
organisaatio voidaan konfiguroida
tuottamaan sähköisiä taloushallinnon
palveluita? Kuinka ne toimivat? Mitkä
(What) ovat vaatimukset virtuaalisessa
kontekstissa?

Julkaisu 3: E-Business and Digital Processes Blockchain in insurance.

Alakysymys 3: Mitä (What) lisäarvoa
lohkoketjuteknologia (blockchain) voi
tuoda sähköiseen liiketoimintaan (ebusiness)?

Kuva 1. Lisensiaatintutkimuksen rakenne
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2 Teoreettinen viitekehys
2.1 Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja aiempaa tutkimusta
Tässä kappaleessa määritellään tämän kvalitatiivisen empiirisen tutkimuksen tärkeimpiä
pääkäsitteitä, joita pyritään käyttämään koodauksen apuna tutkimusmetodina. Omat
haasteensa antaa teorian löytäminen (Theory discovery), käsitteiden määrittelyt, niiden
englanninkieliset käännökset suomen kielelle ja käsitteiden saamat erilaiset merkitykset
liiketaloustieteen tutkimuksissa esim. laskentatoimi, taloushallinto, ´data´, ´information´
ja ´knowledge´.

Laskentatoimen käsite
American Accounting Association (AAA) kuvailee laskentatoimea seuraavasti:
“The process of identifying, measuring and communicating economic information to
permit informed judgements and decision by users of the information.”(Drury, 2005, 5).
Ijirin (1975, 29) mukaan Bierman (1963), Chambers (1965) sekä Sterling (1970) valitsivat sellaisen käsityksen laskentatoimen teoriasta, joka sisältää sekä tuloslaskennan teorian että selvät yhteydet päätöksenteon teoriaan. Ijiri (1975, 22) määrittelee laskentatoimen suorittamaa mittausta numerosymbolien määrittämiseksi mittauskohteille. Vehmanen, (1979, 34) käsittää mittaamisen mittalukujen tehokkaaksi liittämiseksi tärkeinä
pidettyihin suureisiin käytännön toimenpiteiden avulla. Ijirin (1975, 29) ja Vehmasen
(1979, 8) ajatusten mukaan:
”Laskentatoimi on mittaamista ja kommunikaatiota sisältävä prosessi.”
Suomen laskentatoimen toimiala on Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa 2008 jaettu
kolmeen pääluokkaan: Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (Tilastokeskus,
Toimialaluokitus 2008). TOL 2008 taloushallinnon toimialaluokka on 6920, joka sisältää
laskentatoimen, kirjanpidon, tilintarkastuksen sekä veroneuvonnan. Toimialan alaluokat
ovat: 69201 – kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu, 69202 -tilintarkastuspalvelu, 69209 – muu
laskentatoimen palvelu. Kansainvälisiä laskentatoimen markkinoita on käsitelty
laskentatoimen toimialakoodin 692(0) viitekehyksen pohjalta Orbis-tietokannassa.
Laskentatoimen markkinoilla toimivien yhtiöiden (692(0) tarjoamia palveluja ovat
kirjanpitoraporttien laadinta ja tarkastaminen, tuloveroilmoituksen laatiminen,
tilintarkastus sekä laskentatoimen neuvontapalvelut (MarketLine, Global 2013). Suomen
laskentatoimen toimiala vastaa kuvaukseltaan hyvin läheisesti vastaavia kansainvälisiä
markkinoita. Akateemisessa kirjallisuudessa laskentatoimi on jaettu yleiseen
laskentatoimeen eli rahoittajien laskentatoimeen, Financial Accounting ja johdon
laskentatoimeen, Management Accounting (Vehmanen, 1992). Johdon laskentatoimi
tunnetaan myös nimellä sisäinen laskentatoimi, jolla tarkoitetaan päätöksentekoa
palvelevaa laskentaa ja raportointia. Rahoituksen laskentatoimesta on käytetty nimitystä
ulkoinen laskentatoimi. Perinteisen kirjanpitopalvelun (Financial Accounting) lisäksi
yrityksen taloushallinnon ohjauksessa tarvitaan johdon laskentatoimen (Management
Accounting) tuottamaa raportointia. Johnson ja Kaplan (1987) kirjoittavat, että johdon
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laskentatoimi (Management Accounting) käsitteenä poikkeaa selvästi ulkoisesta
laskennasta ja sen kriteereistä, ja toteavat myös, ettei varsinaisia innovaatioita ole havaittu
sitten diskonttaukseen perustuvien menetelmien jälkeen. Granlund ja Lukka (1997, 232)
selittävät, että rahoituksen ja johdon laskentatoimea on joskus hankalaa erottaa toisistaan.
Esimerkiksi ERP (enterprise resource planning) -järjestelmän käyttöönoton myötä
ulkoinen ja sisäinen laskenta, sekä IT (information technology) -asiantuntijan roolit ovat
sekoittuneet. Trompenaars ja Woolliams (2004, 275) väittävät, että yrityksen tulos on
vain luku, jonka takana on erilaisia laskentakäytänteitä.

Taloushallinnon käsitteitä
Käytännössä Suomessa ei puhuta laskentatoimesta vaan käytetään käsitettä taloushallinto. Taloushallinto on laajasti käytetty termi laskentatoimessa (Lahti ja Salminen, 2008,
13-16,19; Jaatinen, 2009, 9). Liiketaloustieteessä taloushallintoon kuuluvat rahoituksen
sekä johdon laskentatoimen ja rahoituksen laskentatoimen toiminnot (Jaatinen, 2009,
24). Jaatinen (2009) erottaa taloushallinnosta kaksi ulottuvuutta: taloushallinto teknisenä
toimintona (tietotekniikkaratkaisut; laitteistot, ohjelmistot, menettelytavat ym.) ja taloushallinnon henkilöstö. Granlund ja Malmi (2004, 25) irrottavat taloushallinnon prosessista
neljä osakokonaisuutta:
1.
2.
3.
4.

laskenta ja sen erilaiset menetelmät
raportointi eri sidosryhmille
laskennan tietotekniikkaratkaisut
valvonta- ja tarkastustoiminnot.

Taloushallinnon tehtävänä on tukea johdon päätöksentekoa tarjoamalla ajantasaista tietoa
ja huolehtia, että sidosryhmät saavat tarvittavat tiedot yrityksen toiminnasta. Moderni
taloushallinto pitää sisällään myös tuotetun tiedon kytkemisen yrityksen tai organisaation
talouden ohjaukseen sekä liiketoimintalähtöisen toiminnan johtamiseen (Chenhall, 2003;
Malmi ja Brown, 2008). Taloushallintoa on arvosteltu siitä, että se tuottaa tietoa johdolle,
mutta jättää tuottamansa tiedon muiden tutkittavaksi (Macintosh, 1991,77-78; Järvenpää
1998, 249-346; Jaatinen, 2009,163). Tietojärjestelmän näkökulmasta taloushallinto on
nähty järjestelmänä, joka muodostuu komponenteista, jotka yhdessä saavuttavat tietyn
tuloksen (esim. lasku, palkka, raportti). Strategisella tasolla tarkasteltuna taloushallinto
on yksi yrityksen tukitoiminto tai -prosessi, joka voidaan jakaa pienemmiksi
osakokonaisuuksiksi (Järvenpää, 1998). Lahtinen ja Salmi (2008, 15-16) jaottelevat
taloushallinnon osaprosessit yhdeksään osan: ostolaskuprosessit, myyntilaskuprosessit,
matka- ja kululaskuprosessit, maksuliikenne ja kassanhallinta, käyttöomaisuuskirjanpito,
raportointiprosessi, arkistointi sekä kontrollit.
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Asatiani ja Penttinen (2016,43) pilkkovat taloushallinnon tehtävät 22 erilliseen
prosessiin taulukon 1 mukaisesti.
Taulukko 1. Taloushallinnon prosessit pk-yrityksessä (Asatiani ja Penttinen 2016, 43)

1. Asiakasrekisterin hallinta
2. Tuoterekisterin ylläpito
3. Myyntilaskujen lähettäminen
4. Myyntilaskujen käsittely (siirto kirjanpitoon ja arkistointi)
5. Maksumuistutusten käsittely (perintä)
6. Myyntireskontran hoitaminen
7. Toimittajarekisterin ylläpito
8. Ostolaskujen vastaanottaminen
9. Ostolaskujen kierrätys
10. Matka- ja kulukorvausten käsittely
11. Ostoreskontran hoitaminen
12. Henkilöstörekisterin ylläpito (henkilöstöhallinto)
13. Palkkojen perustietojen ylläpito (palkkahallinto)
14. Palkanlaskenta
15. Tilinpäätöksen ja tasekirjan laadinta ja lähetys
16. Kausiveroilmoitusten laadinta ja lähetys (oma-aloitteiset verot)
17. Palkkojen vuosi-ilmoitusten laadinta ja lähetys (verottaja, ammattiliitot)
18. Eläkevakuutusilmoitusten laadinta ja lähetys
19. Alv-raportit ja Alv-maksut/kk (arvonlisäverot)
20. Palkkojen maksu pankkiin (Maksuliikennepalvelu)
21. Kulu- ja matkalaskut (Maksuliikennepalvelu)
22. Palkkojen ennakonpidätysmaksut verottajalle (Maksuliikennepalvelu)
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Tilitoimistoyrityksen käsite ja toiminta
Taloushallinnon ulkoistettuja palveluja tarjoavista yrityksistä on käytetty nimitystä tilitoimisto (Accounting firm). Kansainvälisissä artikkeleissa puhutaan “Knowledge
intensive firm”, jonka pääoma koostuu pääasiassa inhimillisestä pääomasta (Gooderham
ym., 2004; Nandan ja Ciccotosto, 2007). Tilitoimiston palvelut voivat kattaa asiakasyrityksen kaikki taloushallinnon ydinprosessit. Palvelua voidaan tarjota myös siten, että
asiakas hankkii vain osa ydin- ja tukitoiminnoistaan ja hoitaa itse osan taloushallinnon
toiminnoistaan. Tilitoimistojen asiakkaat ovat erilaisia pieniä, keskisuuria ja suuria
yrityksiä, jotka toimivat monilla eri toimialoilla kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla (Kirby ja King, 1997; Kamyabi ja Devi, 2011). Tilitoimiston tarjoamat taloushallinnon palvelut voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään (Everaert ym., 2010; Sjögrén
ym., 2014; Sarens ym., 2015; Carey ja Tanewski, 2016):
1. Traditionaaliset, lakisääteiset, rutiininomaiset ydinpalvelut (kirjanpito,
tilinpäätös, verotus, viranomaisilmoitukset)
2. Strategiset tukipalvelut, lisäpalvelut, neuvontapalvelut, jotka eivät ole
viranomaisille tuotettua pakollista informaatiota, vaan erityisosaamista ja
lisäarvoa luovaa palvelua.
Yrityksen liiketaloudellisena tavoitteena on menestyä ja tuottaa taloudellista hyötyä
omistajilleen ´Shareholder value thinking´ (Kaplan ja Norton, 1992). Behavioristisen
yrityskäsitteen mukaan yrityksen katsotaan muodostuvan omat tavoitteensa omaavista
sidosryhmistä (Jensen ja Meckling, 1976, 310). Tilitoimisyrityksen sidosryhmiksi
voidaan luetella omistajat, johto, henkilökunta, asiakkaat, pankit, rahoittajat, kilpailijat,
vakuutusyhtiöt ja julkinen valta. Muihin yrityksiin nähden tilitoimistojen tuottamien
palveluiden liiketoiminnan rajat ovat olleet melko tarkkaan lakisääteisesti määrätty.
Suhteet muihin sidosryhmiin perustuvat lakeihin ja sopimuksiin ja niiden noudattamiseen. Tilitoimistoyrityksillä ei ole ollut mahdollisuutta diversifioitua kovin laajasti varsinaisen tilitoimistotoiminnan ulkopuolelle (Sarens ym., 2015).

Digitalisaatio ja sen keskeisiä käsitteitä
Bailey´n ym. mukaan (2012, 1485):
“Digitization involves the creation of computer-based representations of physical
phenomena.”
Digitalisaatio on ihmiskeskeistä toimintaa, innovointia ja toiminnan uudistamista teknologiaa hyödyntämällä (Bhimani, 2003,6; Bhimani ja Willcocks, 2014). Tärkeää on tuntea
digitaaliset prosessit ja tallennusmenetelmät sekä niiden vaikutukset digitalisoituvaan yritystoimintaan. Digitaalinen taloushallinto on taloushallinnon kaikkien prosessien automatisointia ja automaattista tietovirtojen käsittelyä digitaalisessa muodossa (Gullkvist,
2005; Jaatinen, 2009; Lahti ja Salminen, 2014; Bhimani ja Willcocks, 2014). Digitointi
on analogisen tiedon ja informaation muuttamista, jotta saadaan tallennettu digitaalinen
tietämyksen ja tiedon muoto (Bygren, 2016).
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Sähköisen taloushallinnon englanninkielisinä termeinä on käytetty erilaisia käsitteitä
esim. eAccounting, eFinance (Bland, 2002), online sekä real-time accounting (Rezaee
ym., 2000; Acheroft, 2005), e-service (Gullkvist, 2005; Jaatinen, 2009). Näitä käsitteitä
on käytetty hyvin eri merkityksissä, osittain synonyymeinä. Internetin kautta tarjottavista
taloushallinnon palveluista on käytetty termiä virtuaalinen taloushallinto (Jaatinen, 2009,
32). Pilvipalvelu (Cloud Service, Cloud Computing) on suomenkielinen termi, joka kuvaa
internetissä tapahtuvaa automaattista tiedonkäsittelyä (Asatiani, 2016). Tieto välittyy
digitaalisessa toimintamallissa nopeasti reaaliajassa. Digitaalinen tieto voi sijaita
erilaisissa tietokannoissa langattomasti tai langallisesti (Lahti ja Salminen, 2014, 19).
Bhimani, (2003, 4-5) vakuuttaa, että digitalisoituvassa organisaatiossa johtamistapoja on
käsiteltävä uudestaan. Mahdollinen edistysaskel voisi olla digitaalisesti tuotetun tiedon
ja informaation raportointi, mutta myös digitaalisesti tuotetun informaation uudenlainen
käyttö (Bhimani ja Willcocks, 2014).
Tiwana ja Balasubramaniam (2001, 1) näkevät e-palvelut internet-pohjaisina sovelluksina (usein reaaliaikaisina), jotka tarvitsevat saumattomasti yhteen hajautettuja erikoistuneita resursseja monimutkaisten tapahtumien liittämiseksi. Esimerkkejä sähköisen asioinnin palveluista Tiwana ja Balasubramaniam (2001,1) mainitsevat toimitusketjun hallintaan liittyvät asiakkuudenhallinnan, taloushallinnon, tilausten käsittelyn, resurssien hallinnan ja muut sähköiset toiminnot, joita toimitetaan sähköisesti internetin kautta. Henten
(2009) esittää artikkelissaan Piccinelli ja Stammers´n (2001) käyttämän e-palvelun määrityksen, joka käsittää kaikki mahdolliset voimat, jotka ovat saatavilla internetin välityksellä tulojen lisäämiseksi tai uusien tehokkuusketjujen luomiseksi. E-palvelut kattavat
kaikki tietopalvelut (data, information, and knowledge) ja digitaalisten verkkojen kautta
toimitetut ohjelmistot käyttäjille. Henten (2009) korostaa, että sähköisten palveluiden
kehittäminen ei ole riippuvainen pelkästään digitalisoinnin mahdollisuuksista ja koodaamiskelpoisuudesta. Joissakin tapauksissa liiketaloudellisista syistä, jotkut palvelut halutaan mieluummin tuottaa henkilökohtaisesti. Digitaalisten palveluiden kysyntä ja toteutuminen riippuvat myös asiakkaan ja käyttäjän todellisesta tarpeesta sekä tuottajien
halukkuudesta myydä digitaalisesti tuotettuja palveluita (Henten, 2009).

Virtuaalinen organisaatio
“The virtual corporation began as a vision of futurists, became a possibility for
business theorists, and is now an economic necessary for corporate executives. All of
this occurred in little more than a decade.” (Davidow ja Malone, 1992,5)
Hyvönen ym. (2008) kokevat virtuaalisen organisaation toiminnan uudenlaisena rakenteena tai visualisointina, jossa ICT -prosessit ja liiketoiminprosessit integroituvat muihin
tietojärjestelmiin. Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) voi toimia tiedon kerääjänä, mutta
ERP on täydennettävä muihin tietojärjestelmiin esim. ”software packages” (Granlund,
2007; Hyvönen ym., 2008). Hyvösen ym. (2008) tulokset korostavat virtuaalisen organisaation monimutkaista rakennetta, mikä merkitsee sitä, että myös johdon ohjaus- ja
valvontajärjestelmä (Management Control System MCS) olisi tarpeellista keskittää (ks.
Malmi ja Brown, 2008).
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Strategiakirjallisuudessa esitetään, että organisaation on kehitettävä sen vahvuuksia
(Ansoff, 1965; Porter, 1980; Kaplan ja Norton, 1996a; Chenhall, 2003). Virtuaalisen
organisaation rakenne näyttää olevan kaksisuuntainen (Ferreira ja Otley, 2009). Jotkut
aikaisemmat tutkimukset viittaavat siihen, että rakenne edeltää strategiaa siltä osin, kun
se rajoittaa soveltamisalaa ja viranomaisten kehittämää strategiaa (Donaldson, 1987).
Toiset tutkimukset osoittavat, että rakenne on sovitettava strategiaan (Chenhall, 2003;
Perälä, 2006). Voidaan ajatella, että strategia ja rakenne ovat toisistaan riippuvaisia, sillä
ne rajoittavat ja tukevat toisiaan (Chenhall, 2003; Ferreira ja Otley, 2009). Chenhall
(2003; 2007) väittää, että strategia on todennäköisesti sekoittunut suhde johdon ohjausja valvontajärjestelmää (MCS) ja rakennetta ja suosittelee näiden tarkastelua yhdessä. On
myös todennäköistä, että koko organisaatio kokee evoluution tai vallankumouksellisen
vaiheen (Greiner, 1998).

Johdon ohjausjärjestelmät ja kontrolli (MCS)
Johdon laskentatoimen (Management Accounting MA) aikaisemmissa tutkimuksissa
johdon laskentatoimen järjestelmät (Management Accounting Systems MAS), johdon
ohjaus- ja valvontajärjestelmät (Management Control Systems MCS) ja organisatorinen
valvonta (Organizational Controls OC) on esitetty toisilleen vaihtoehtoisina käsitteinä
(Chenhall, 2003; Perälä, 2006, 71; Malmi ja Brown, 2008). MA on yhdistetty erilaisiin
laskentatoimen käytäntöihin esim. budjetointi ja kustannuslaskenta (Chenhall, 2003).
MAS on hyödynnetty laskentatoimen käytäntöjä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
(Malmi ja Brown, 2008). Johdon ohjaus- ja valvontajärjestelmä (MCS) on laajempi
tarkastelunäkökulma, jossa laskentatiedon ohella on myös muita organisaation käyttämiä
johdon valvontamenettelyjä esim. yksilö ja klaani (Brown, 2005; Malmi ja Brown, 2008).
Merchant ja Otley (2007) laajentavat valvonnan käsitettä ja esittävät, että strategisen
kehityksen, ohjauksen ja oppimisprosessin tehtävät voivat tulla valvonnan piiriin.
Malmi ja Brown (2008) kirjoittavat päätöksenteon ja kontrollin jäsentymisestä. Suunnittelulla voi olla merkittävä rooli MSC typologiassa. Malmi ja Brown (2008) toteavat, että
vaikka uusi MCS -package sisältää viisi yksilöllistä funktiota (planning, cybernetic,
reward and compensation, administrative and cultural controls), on tärkeää ymmärtää
MCS-pakettia kokonaisuutena. He esittävät tutkijoille joitakin merkittäviä tutkimusmahdollisuuksia. Ensimmäinen teema liittyy MCS-paketin rakenteeseen ja toinen, miten systeemit paketin sisällä liittyvät toisiinsa. Molemmissa on tarve käsitellä niiden tuottamia
tuloksia ja suorituskykyä (outcomes ja performance).
Perinteinen MCS on koettu passiivisena funktionaalisena työkaluna, joka on mahdollistanut perinteisen laskentatoimen tuottaman informaation (Chenhall, 2003; Malmi ja
Brown, 2008). Ongelmana on tiedon saanti asiakkaasta, yrityksen ympäristöstä ja tulevaisuudesta, joihin liittyy yrityksen johtamisen kannalta arvokasta tietoa (Chenhall,
2003). Uusi MCS tarjoaa enemmän taloudellisesti mitattavissa olevaa ennakoivaa tietoa
esim. tuotantoprosesseista, asiakkaista ym. Taulukossa 2 esitetään Brownin (2005) ja
Malmin ja Brownin (2008) MCS-paketin käsitteellinen viitekehysmalli.

22

Taulukko 2. Johdon ohjaus- ja valvontajärjestelmä MCS-paketti käsitteellisenä
viitekehyksenä (Brown, 2005; Malmi ja Brown, 2008)

Elementti

Kuvaus

Komponentit

Suunnittelu
(Planning)

Ex-ante muodossa (Flamholz ym.,
1985) a) asettaa organisaation
toiminalliset tavoitteet (effort) ja
(behavior)
b) tarjoaa tavoitteet/standardit, jotka
halutaan saavuttaa (level of effort ja
behavior expected)
c) mahdollistaa yhteensopivuuden
yhdenmukaistamalla organisaation
tavoitteet toiminnallisena funktiona
(yksilö- ja ryhmätoiminto)

a) taktinen suunnittelu (toiminnan
suunnittelu, tavoitteet ja
toimenpiteet 12 kk aikana)
b) strateginen suunnittelu
(toiminnan suunnittelu, tavoitteet ja
toimenpiteet keskipitkällä ja
pitkällä aikavälillä)

Cybernetic
(itse ohjautuva
automaattinen
systeemi)

Viisi erilaista ”cybernetic controls”
ominaisuutta (Green ja Welsh, 1988)
1) Määritellään toimenpiteet, jotka
mahdollistavat taustalla olevan
ilmiön, toiminnan tai järjestelmän
2) Suorituskyky, standardit,
vaatimukset 3) Palauteprosessi, joka
mahdollistaa toiminnan tulosten
vertailun, standardit 4) varianssianalyysi palautteesta, poikkeamat
5) kyky muuttaa järjestelmää tai
taustalla olevaa toimintaa
Yksilön ja ryhmän motivointi ja
suorituskyvyn lisäys (effort direction,
effort duration ja effort intensity)

Budjetit (Bunce ym., 1995; Hansen
ym., 2003), taloudelliset-/
rahoitustoimet (Ittner ja Larcker,
1998), muut kuin taloudelliset
toimet (Ittner ja Larcker, 1998),
Hybridit, jotka sisältävät sekä
taloudellisia- että ei taloudellisia
toimia esim. Balanced Scorecard
(Greenwood, 1981, Kondrasuk,
1981; Ittner ja Larcker, 1998:
Kaplan ja Norton, 1992, 1996a, b,
2001a, b; Malina ja Selto, 2001)
Palkitseminen ja sitouttaminen
tavoitteiden saavuttamisesta
(Flamholz ym., 1985; Bonner ja
Sprinkle, 2002)
Organisaation rakenne ja
suunnittelu (Otley ja Berry, 1980;
Emmanuel ym., 1990, Abernethy ja
Chua, 1996; Alvesson ja Karreman,
2004) Yrityksen hallintotapa
(Abernethy ja Chua, 1996),
Proseduurit ja politiikat; byrokratia,
säännöt ja menettelyt (Macintosh ja
Daft, 1987; Simons, 1987)
Arvopohjaiset kontrollit (Simons,
1995), Klaani kontrollit (Ouchi,
1979), symbolit (Schein, 1997)

Palkitseminen
(Reward/
compensation)
Hallinto

Organisaation hallinto ja
hallinnolliset ohjausjärjestelmät
(suunnittelu ja rakenne, toimintatavat
ja menettelyt, seuranta, prosessin
vastuuhenkilöt) ohjaavat suoraan,
miten tehtävät suoritetaan tai ei
suoriteta (Simons, 1987)

Kulttuuri

Arvot, uskomukset, sosiaaliset
normit vaikuttavat yksilöiden
(työntekijöiden) käyttäytymiseen
(Birnberg ja Snodgrass, 1988; Dent,
1991; Pratt ja Beaulieu, 1992)
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Informaatioteknologian (IT) järjestelmien kehitys ja hallinta- ja valvontatehtävät (MCS)
muuttavat organisaatiossa sitä, miten dataa ja informaatiota kerätään ja analysoidaan
(Bhimani ja Willcocks, 2014). ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning), laajat
tietovarastot, kehittyneet laitteistot ja ohjelmistot mahdollistavat entistä
monipuolisemmat ja tehokkaimmat Business Intelligence (BI) -järjestelmät (Negash,
2004; Davenport, 2006; Herschel, 2010; Nykänen ym., 2016). Nykänen ym. (2016)
kirjoittavat, että BI-tutkimukset ovat keskittyneet pitkälti BI-järjestelmien käyttöön.
Tutkimuksissa olisi heidän mielestään kiinnitettävä huomiota myös BI-järjestelmän
toteutuksiin, koska pienemmissä organisaatioissa on vähäiset resurssit käytössä (Nykänen
ym., 2016). BI (Business Intelligence) on Nykäsen ym. (2016) mielestä relevantti
tulevaisuuden tutkimuksen ongelma, mutta myös laskenta-alan ammattilaisten
(management accountants) näkökulmasta koska puolet käytetystä ajasta menee erilaisten
johtamisjärjestelmien (MCS) kanssa työskentelyyn (ks. esim. Granlund, 2011). Malmi ja
Brown (2008) väittävät, että MCS ei voi toimi eristyksissä. MCS tutkiminen yksitellen ei
voi antaa vakuuttavia tuloksia. Malmin ja Brown´n (2008) mukaan ottamalla laajemman
lähestymistavan MCS tutkimuksiin, voidaan laskentatoimeen vaikuttaa kehittämällä
uusia teorioita sekä innovaatioita.

Taloushallinnon automatisoinnin empiirisiä tutkimuksia
Digitaalisen laskentatoimen akateeminen tutkimus on hajanaista. Digitaalinen
taloushallinto tässä tutkimuksessa tarkoittaa digitaalisessa muodossa olevan tiedon
automaattista lähettämistä, vastaanottoa, käsittelyä, muokkaamista, jatkojalostamista,
siirtämistä ja varastointia. Ongelmana on, että varsinaisia empiirisiä akateemisia
tutkimuksia, miten automaattinen digitaalinen taloushallinto on toteutunut tilitoimiston ja
sen asiakasyritysten välillä ei juurikaan löytynyt. Aikaisemmat tutkimukset ovat pitkälti
keskittyneet tutkimaan sähköisten ja digitaalisten palveluiden käyttöä (Nykänen., ym.
2016). Toinen tutkimuksellinen ongelma on taloushallinnon käsitteet. Digitaalisuutta
kuvaavia taloushallinnon käsitteitä ei ole tarkasti määritelty tai ne tulkitaan eri tavalla
(Gullkvist, 2005; Jaatinen, 2009). Bygren (2016) tutkimus keskittyy laskentatoimen
prosesseihin Ruotsin pk-tilitoimistoyrityksissä. Tutkimuksen mukaan Ruotsin pktilitoimistoissa on monia päivittäisiä prosesseja digitalisoitu esim. ohjelmisto-, verkko- ja
pilvipalveluratkaisut, mutta suurin osa taloushallinnon toimijoista käyttää analogisia
prosesseja. Esimerkkinä Bygren (2016) mainitsee analogiset tiedonkeruut offline-tilassa
(ks. Southern Cross University, 2016). Bygren (2016) toteaa, ettei täysin digisoitua
taloushallintoa Ruotsin toimistoissa vielä ole. Toimistoissa käytetään offlineohjelmistoja, jotka tallentavat tietoja eri offline-järjestelmissä, jaettuina erilaisiin
ohjelmistoihin sekä analogiseen tallennustilaan. Tämä tekee datan keräämisestä,
analysoinnista ja tallentamisesta monimutkaisempaa, aikaa vaativaa ja vaatii rinnakkaista
tiedon tallentamista. Bygren´n (2016) mukaan paperipohjainen kirjanpito on analogisen
kirjanpidon puhdas muoto ja ensimmäinen kirjanpitotekniikka, ja Ruotsissa sitä
pääsääntöisesti käytetään vielä tietojen hallinnoimiseen ja tallentamiseen.
Tenhunen (2002) tutki väitöskirjatutkimuksessaan tilitoimistoyrittäjien ammatissa
kasvua ja kehittymistä. Tilitoimistoala on spesifi ala, jonka kvalifikaatioajattelua
Tenhusen tutkimuksessa on pohdittu etiikan, moraalin ja ammattitaidon näkökulmasta,
mitä ammatti vaatii nyt ja tulevaisuudessa. Gullkvist (2005) on tutkinut väitöskirjassaan
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tilitoimistojen siirtymistä paperittomaan kirjanpitoon muutokseen liittyvien asenteiden
näkökulmasta. Gullkvistin ja Ylisen (2005) paperissa puhutaan sähköisestä kirjanpidosta,
sähköisistä papereista ja elektronisesta taloushallinnosta. Gullkvist ja Ylinen (2005)
havaitsivat, että tärkeimmät motiivit suomalaisten tilitoimistojen sähköisten
laskentajärjestelmien kehittämiselle ovat:
1.
2.
3.
4.

resurssien tehokkaampi käyttö
sisäisen suorituskyvyn tehostaminen
laskennan informaation saatavuus
viranomaisten vaatimukset.

Ajan puutetta on selvästi pidetty yhtenä keskeisimmistä esteistä sähköisten järjestelmien
käyttöönoton viivästymiselle (Gullkvist ja Ylinen, 2005). Jaatinen (2009) on tutkinut
väitöskirjassaan tilitoimistojen sähköistymiseen liittyvää ammattilehtikirjoittelua.
Jaatisen tutkimus käsittelee sähköistyvän taloushallinnon innovaatioiden kehitystä ja
merkityksiä, joita suomalaisissa ammattilehdissä on kirjoitettu vuosina 1971-2008.
Jaatisen teoreettinen viitekehys perustuu innovaatioiden diffuusioteoriaan ja
tekstianalyysiin. Asatiani (2016) tarkastelee koko organisaation mahdollisuutta toimia
virtuaalisesti ilman fyysistä tilaa. Fokus on ammatillisten B2B-palvelujen järjestelyissä
ja työn ulkoistamisessa sekä uudelleen organisoinnissa palveluntuottajan pilvipalvelutekniikan mukaisiksi. Tilitoimistojen digitaalista ympäristöä on käsitelty useissa pro gradu tutkimuksissa ja ammattikorkeakoulun lopputöissä (esim. Digitalous 2025-hanke).
Finanssialan keskusliitto ry, Suomen Taloushallintoliito ry ja Leppävaaran Laskenta Oy
ovat Natural Intrest Oy:n kanssa yhdessä tutkineet taloushallinnon automatisoinnin ilmastovaikutuksia (Finanssialan keskusliitto ry, selvitysraportti 17.9.2015). Tavoitteena on
vauhdittaa digitaalisten taloushallinnon järjestelmien käyttöönottoa ja pyrkiä kehittämään
erilaisia työn mittareita sille, kuinka paljon työtä voidaan vähentää. Laskelmien mukaan
automatisoinnin vaikutuksesta yrityksille, ilmastolle ja koko yhteiskunnalle voidaan saavuttaa merkittäviä etuja. Taloushallinnon automaattisen tiedonkäsittelyn uskotaan tuovan
säästöjä jopa 80-90 % yritysten ilmastovaikutuksiin, kun TALTIO-tietovaraston data on
rakenteisessa muodossa. Suurin vaikutus tutkimuksen mukaan lienee kuitenkin taloushallinnon toimenkuvien
transformaatio ja ajankäytön uudelleen kohdistaminen.
Taulukossa 3 esitetyn pienen yrityksen hiilijalanjälki on laskettu verkkopohjaisella
Footprinter-ohjelmalla (www.footprinter.com).
Taulukko 3. Pienen yrityksen kuukausittainen taloushallinnon hiilijalanjälki Carbon
Footprint (Finanssialan keskusliiton selvitysraportti 17.9.2015)
Taloushallinnon
työt/dokumentit/kk
CO2 yhtensä
Säästö %

yhden hengen
yritys paperilla
39,4 kg CO2e

yhden hengen
sähköinen yritys
5,1 kg CO2e

-87 %

pienyritys
paperilla

sähköinen
pienyritys

306 kg CO2e

37,3 kg CO2e
-88 %
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2.2 Innovaatioiden diffuusioteoria (Diffusion of innovations theory DOI)
Sosiologi Rogersin (1976, 1995, 2003) innovaatioiden diffuusioteoriaa (DOI) voidaan
pitää alan tieteellisen tutkimuksen perusmallina. Rogersin (2003) innovaatioiden teoria
vastaa kysymykseen, miten (how) innovaatio etenee yhteisössä ja (how) millä tavalla
innovaatio leviää käyttäjien keskuudessa sekä myös miksi (why) innovatiiviset ideat eivät
leviä. Tutkijoita on myös kiinnostanut, miten uudet teknologiat olisivat parhaiten
riistettävissä käyttöön (Rogers, 2003, 419). Rogersin (2003, 35) määritelmässä diffuusio
on sekä ”evolutionäärinen” spontaani että ”kreationistinen” ohjattu innovaation
leviäminen (ks. esim. Kalliokulju ja Palviainen, 3). Rogers (2003) on luonut innovaation
sulautumisesta empiriaan teorian, jossa innovaation omaksujat kategorioidaan viiteen
segmenttiin:
Taulukko 4. Innovaation omaksujat (Rogers, 1976)
1. Innovaattorit

Rohkeat kokeilijat, proaktiiviset, riskinottajat

2,5 %

2. Aikaiset omaksujat

Edelläkävijät, mielipidevaikuttajat

13,5 %

3. Varhainen enemmistö

Harkitsevia, tarvitsevat aikaa

34 %

4. Myöhäinen enemmistö Skeptisiä ja varovaisia

34 %

5. Vastahakoiset

16 %

Välttävät uuden opettelua, innovaation
toimivuus tulee olla täysi varma

Innovaatioiden teorian diffuusio on yleisesti käytetty teoria ymmärtämään, kuinka
innovaatioita käytetään erilaisissa olosuhteissa. Viisi innovaatioiden ominaisuutta
vaikuttaa tähän asteeseen (Rogers, 2003, 229-258):
1. Suhteellinen etu: "Missä määrin innovaatio katsotaan paremmaksi kuin edellinen
ratkaisu, jonka se korvaa".
2. Yhteensopivuus: "Missä määrin innovaatio katsotaan johdonmukaiseksi
aikaisempien kokemusten, nykyisten arvojen ja hyväksyttävien tarpeiden kanssa”.
3. Monimutkaisuus: "Missä määrin innovaatio koetaan suhteellisen vaikeaksi
käyttää ja ymmärtää".
4. Kokeilumahdollisuus: "Missä määrin innovaatioita voidaan kokeilla etukäteen”.
5. Havainnointi: "Missä määrin innovaation tulokset ovat yhteisössä näkyvillä ".
Jokainen yksilö kuuluu johonkin segmenttiin ja arvioi diffuusiota omasta näkökulmasta.
Kumulatiivisen innovaatioiden levittäminen yhteiskunnassa muodostaa S-käyrän.
Innovaatioiden leviäminen Rogersin (1976) mukaan on esitetty kuvassa 2. Kun uudet
teknologiat (sininen väri) on otettu kuvan mukaisessa järjestyksessä käyttöön, uuden
teknologian markkinaosuus (keltainen väri) saavuttaa lopulta saturaatiotason eli
kyllästymispisteen.
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Kuva 2. Innovaation leviäminen, markkinaosuus ja kyllästymisaste S-malli (Rogers,
1976)
Monien uusien teknologioiden omaksuminen mukailee Rogersin esittämää innovaatioiden diffuusiomallia. Rogersin (2003, 241-253) mallissa massamedia on nopein ja tehokkain tapa saavuttaa mahdollisia innovaation omaksujia. Rogersin mukaan innovaatiosta
on myös mahdollisuus kieltäytyä (Rogers, 2003,12). Kuvan 2 malli on Mooren (1999)
kuilumallin pohjana. Mooren (1999) kuilumallin mukaan innovaation omaksuminen on
visionäärin ja varhaismarkkinan välissä ”epäjatkuvuuskohta”. Infrastruktuurijärjestelmä
on esim. disruptiivinen innovaatio, jonka on vaikea päästä kuilun yli, koska tehokkuussyistä infrastruktuurin pitää olla standardi. Kuilu (Charmi) on kyettävä ylittämään, jotta
diffuusio voi jatkua. Kuilu voidaan omaksua nopeasti, koska jokainen haluaa oman
infrastruktuurin yhteensopivaksi muiden kanssa (Kalliokulju ja Palviainen, 2006, 3).
Mooren (1999) mukaan kuilu näkyy silloin kun innovaatioon liittyy mullistava teknologia
tai disruptiivinen innovaatio. Kalliokuljun ja Palviaisen (2006,4) mielestä Mooren (1999)
kuilumalli auttaa hahmottamaan korkean teknologian disruptiivisen innovaation
omaksumista. Implementointivaihe voi kestää pitkään riippuen innovaation luonteesta.
Uusi innovaatio muuttuu ja kehittyy edelleen innovaation prosessissa (Rogers, 2003).
Abrahamson (1991, 586-612) kritisoi innovaatioiden diffuusio-kirjallisuutta liiasta innovaatiomyönteisyydestä. Abrahamsonin perusajatus on, että yritykset itse päättävät ja
ohjaavat innovaatioiden käyttöönottoa. Kalliokuljun ja Palviaisen (2006, 5) mukaan
diffuusiomalli kuvaa hyvin innovaatioiden leviämistä. Se soveltuu erilaisten
innovaatioiden tutkimiseen, vaikka se onkin hyvin yksinkertaistettu malli.
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2.3 Kontingenssiteoria (Contingency theory)
Kontingenssiteoriaa (suomennettuna tilanne- ja soviteteoria) alettiin kehittää 1970luvulla (Otley, 2016a). Sauser ym. (2009,666) tutkimusten mukaan kontigenssiteorian
idea on peräisin Woodward´n (1958) ja Galbraith´n (1973) julkaisuista. Galbraith’n
(1973,2) kirjoitusten mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa organisoitumistapaa, eivätkä
kaikki organisaatiot ole yhtä tehokkaita. Organisaatiorakenteen sopivuus on riippuvainen
erilaisista kontingenssitekijöistä (contingency factors). Teoriaa on käytetty usein ilman
varsinaista mainintaa ´contingency´ (Galbraith, 1973; Donaldson,2001). Kontigenssiteorian kehittäjät Lawrence ja Lorchin (1967, 158) esittivät, että yritysjohdon on luotava
sellainen organisaatiorakenne, joka vastaa toimintaympäristön vaatimuksia. Lawrence ja
Lorchin (1967, 188-190) esittävät kontingenssiteorian kaksi perusolettamaa:
1. Erilaisilla markkinoilla tarvitaan erilaisia organisaatioita ja erilaisia teknisiä
olosuhteita.
2. Organisaatiot, jotka toimivat epävarmoissa ympäristöissä tarvitsevat enemmän
erilaistamista kuin organisaatiot, jotka toimivat vakaassa ympäristössä.
Hopwood (1974b) korostaa, että suunnittelu ja organisaatiorakenne ovat erottamattomia
ja toisistaan riippuvaisia. Butterman ym. (2008,955) näkevät kontingenssiteorian hyvänä
apuna ennustaa organisatorista tehokkuutta lyhyellä aikavälillä yhdessä tehokkaan
valvonnan ja suunnittelun avulla. Kontingenssiteorian keskeisiin käsitteisiin kuuluu
yhteensopivuus (fit) tai sopimattomuus (misfit), jotka ovat riippuvaisia kontekstista
(Donaldson, 2001,2). Organisaation luonteen ja tehokkuuden välisen suhteen
matemaattinen muuttuja vaikuttaa tehokkuuteen (Donaldson, 2001, 5-6). Venkatraman
(1989,424) jakaa kontingenssin yhteensopivuus-käsitteen (fit) kuuteen eri osa-alueeseen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maltillinen muuntuminen (Moderation)
Välitys (Mediation)
Vastaavuus, yhteensopivuus (Matching)
Kovarianssi, yhteisvaihtelu (Covariation)
Profiilin poikkeavuus (Profile deviation)
Olemukset, kokonaisuus (Gestalts).

Kontingenssiteoriaa on kritisoitu sen validiteetin johdosta. Chenhall (2007,191) toteaa,
että termi kontingenssi ”the term contingency” tarkoittaa, että jokin on totta vain tietyissä
olosuhteissa. Tämä tarkoittaa, että kontingenssiteoriaa ei sellaisenaan ole, vaan on
erilaisia teorioita, joita voidaan käyttää selittämään ja ennustaman tiettyjä olosuhteita.
Schoonhovenin (1981,3) kriittisen näkemyksen mukaan, kontingenssiteoria ei itse asiassa
ole teoria lainkaan. Schoonhoven (1981,350) mukaan kysymyksessä on ”metateoria” tai
”valittu tutkimusstrategia”, jonka mukaan ilmiötä halutaan selittää.
Laskentatoimen innovaatioita on tutkittu myös kontingenssimallin avulla (Jaatinen, 2009
s. 40). Lüderin (1992) kontingenssimallissa laskentatoimen uudistukset on esitetty
prosessin kautta. Prosessi alkaa virikkeestä (stimuli). Muut prosessin komponentit ovat
yrityksen sosiaalinen ympäristö (social environment of the government), yrityksen
hallinnollisen järjestelmän luonne (characteristics of the political administrative system)
ja toimeenpanon esteet (barriers), (Lüderin, 1992; Jaatinen, 2009, 41). Myöhemmin
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monet tutkijat ovat käyttäneet Lüderin esittämää mallia julkisen sektorin kontekstissa ja
esittäneet siihen empiirisiä täydennyksiä esim. innovaatioprosessin tulokset, uudistuksen
seuraukset ja palaute (Jaatinen 2009, 41). Lüderin (1992) sekä Chanin ym. (1996)
kontingenssimallissa esitetään kaksi ryhmää, laskentatoimen informaation käyttäjät ja
tuottajat. Chan ym. (1996) hakevat selittäviä faktoreita yrityksen ympäristöstä, yksilön
käyttäytymisestä ja asenteista (Jaatinen, 2009, 41).
Kontingenssitutkimusten perusteella tiedetään, ettei ole yhtä parasta tapaa tehokaan
ohjauksen toteutukseen (Chenhall, 2003, 2007; Perälä, 2006; Otley, 2016a;).
Kontingenssitekijöiden havaintoja on esitetty teknologia-, ympäristö- ja organisaatiorakenteiden riippuvuussuhteiksi. Riippuvuussuhteista on todettu, että mitä kovempi
kilpailu on, sitä tehokkaammat johdon ohjausjärjestelmät tarvitaan (Chenhall, 2003;
Malmi ja Brown, 2008). Kuva 3 havainnollistaa Chenhallin (2003) ja Perälän (2006, 74)
ajatusta yrityksen toimintaympäristöstä, strategiavalinnoista sekä organisatoristen
tekijöiden yhteydestä menestymiseen.
Kulttuuritekijät
Ulkoinen ympäristö

Strategiat sisäisinä ympäristötekijöinä, joilla organisaatio kohtaa ulkoisen ympäristön uhat ja mahdollisuudet.

Strategiavalinnat

Teknologia

Yrityksen koko

menestyminen
tuloksellisuus

Järjestelmäkokonaisuus

Organisatorinen
asema
Työntekijät

Kuva 3. Kontingenssinäkemys järjestelmäkokonaisuuden ja menestymisen välisitä
suhteista (Chenhall, 2003; Perälä 2006, 74)
Uudet kontingenssit
Uutta kontingenssia voidaan luonnehtia ominaisuudeksi, jossa kadotetaan etukäteen
sovittu tai totuttu perspektiivi. Ansoff (1965) oli ensimmäinen, joka tunnisti tarpeen
soveltaa strategista suunnittelua strategiseen johtamiseen. Ansoffin (1965) merkittävin
vaikutus tulevaisuuden tutkimuksen kontekstissa on nähty heikkojen signaalien käsitteen
selvittäminen. Ansoffin määritelmässä heikot signaalit ovat niin heikkoja organisaation
ja ympäristön varoitusmerkkejä, ettei niiden vaikutuksia pystytä tarkasti määrittelemään.
Strategiaa kehitettäessä yrityksen tulisi pyrkiä huomioimaan ympäristön muutokset,
mahdollisuudet ja uhat (Ansoff, 1965; Mintzberg, 1978; Simons, 1987; Kaplan ja Norton,
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1996, 2001). Bhimani (2003, 6) kirjoittaa, että johdon laskentatoimen tutkijat ovat
aiemmin osoittaneet kriittistä kiinnostusta hallinnollisten järjestelmien rakenteellisia
epävarmuustekijöitä, kontingenssitekijöitä kohtaan (esim. Otley, 1980b; Dent, 1991).
Bhimanin (2003,6) mukaan tiettyjen laskentatoimen tietojärjestelmien ominaispiirteet
saattavat tulla ylittämään organisatorisia valmiuksia uusien tilannekatsausten perusteella,
esim. digitaalisten, fyysisten teknologiatuotteiden kehittäminen. Järvenpää (1998, 60)
havaitsee, että strategiakirjallisuuden painopiste on siirtynyt strategian implementointiin
eli käytännön toteutuksen valvontaan. Otleyn (1980b) mukaan yrityksillä on erilaisia
tapoja sopeuttaa toimintaansa liiketoimintaympäristöön. Otley (2016a) täsmentää, että
kontingenssiteorian mukaan organisaatiot pyrkivät myös löytämään erilaisia tapoja
sopeuttaa toimintaansa liiketoimintaympäristöön. Otley (2016a) jatkaa, että johdon olisi
tunnistettava laskentatoimen järjestelmän erityispiirteet (specific aspects), jotka liittyvät
muuttuviin olosuhteisiin (defined circumstances) ja ovat keskenään yhteensopivia
(appropriate matching).
Virtuaaliset mahdollisuudet
Piirainen ja Gonzales (2015) arvioivat, että tulevaisuuden evaluointi voi olla
järjestäytynyt organisoitu sosiaalinen prosessi, joka pyrkii luomaan toimivan kontekstin
erityisestä informaatiosta (information) tai tietoa (knowledge) tulevaisuudesta. He
näkevät ennakoinnin tietämystuotantona, joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin ”Miten
(How) me voimme saada tietoa tulevaisuudesta” ja ”Mitä (What) todennäköisesti
tapahtuu tulevaisuudessa.” Näihin kysymyksiin vastaamiseksi Piirainen ja Gonzales
(2015) ovat erottaneet mikro- (yksilö), meso- (organisaatio ja ryhmä) ja makro(yhteiskunta tai muu väestö) argumentaatiotasot. Johnson (2011a) toteaa, että
tieteiskirjallisuus ja tieteelliset faktat ulottuvat satojen vuosien taakse (ks. Kymäläinen,
2015). Hän toteaa, että tieteelliset tutkimukset ja teknologia ovat innostaneet tutkijoita
unelmoimaan uudesta vallankumouksellisesta maailmasta kovien tieteiden ympärillä jo
1970-luvulla esim. tietojen käsittelytiede (Computer science). Kymäläinen (2015)
kertoo, miten muutaman vuosikymmenen aikana tutkimusagendaksi on tullut joka paikan
tietotekniikka eli UBI-teknologia, kaikkialla oleva tietojenkäsittely (Ubicomp), Ambientälykkyys (Aml), tekoäly (AI), älykkäämpi ympäristö (IE), ja viimeisimpänä jälkeläisenä
esineiden internet (IoT). Greenfield (2006) on muotoillut kriittiseksi kehittyvän
teknologian tutkimuksen ongelmatilannetta seuraavasti (ks. Kymäläinen, 2015):
“It is a technical, social, ethical and political challenge of extraordinary subtlety and
difficulty, resistant to comprehensive solution in anything like the near term.”

2.4 Resurssipohjainen teoria (Resource Based-View theory RBV)
Penrose (1959) kehitti resurssipohjaisen RBV -teorian ja esittää, että organisaatio tulisi
nähdä sen fyysisten ja inhimillisten voimavarojen rakenteena, jota käytetään valittujen
strategioiden toteuttamiseen. Alkuperäinen RBV kirjallisuus käsittelee arvostuskysymyksiä ja kilpailuetua (esim. Barney, 1991). RBV kirjallisuus fokusoituu pääasiassa
sisäisiin resursseihin ja valmiuksiin, jotka tukevat strategian kehittämistä. RBV teoria
osoittaa, että saman toimialan yritykset voivat valita täysin erilaisen organisaatioraken-
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teen, mutta silti menestyä (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Kilpailuetu johtuu ainutlaatuisista ja arvokkaista resursseista (Gooderham ym., 2004). RBV olettaa, että yritykset
ovat resurssiensa nippuja ja jos nämä resurssit ovat arvokkaita, harvinaisia, jäljittelemättömiä ja korvaamattomia, voidaan saavuttaa kilpailuetua. Mitä enemmän nämä resurssit
ovat menestyksen perusta, sitä enemmän yritys on riippuvainen niistä (Teece ym., 1997).
Teece (2010) selittää, että dynaamiset ominaisuudet ovat keino integroida, rakentaa ja
muokata sisäisiä ja ulkoisia kompetensseja nopeasti muuttuvassa ympäristössä. RBV on
saanut myös kritiikkiä. Puutteena on pidetty, ettei tarkastelua käydä ekosysteemin tai
asiakkaan arvon näkökulmasta (ks. Korpela 2014, 50).
RBV on teoreettinen viitekehys ymmärtää, miten kilpailuetu saavutetaan keskittymällä
organisaation vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen (Døving, ym., 2005). RBV on myös
ulkoistamisen tutkimusta (ks. Døving, ym., 2005; Kamyabi ja Devi, 2011). RBV väittää,
että pk-yritykset käyttävät laskentatoimen professionaalisia palveluita (Kamyabi ja Devi,
2011) pääasiassa sisäisten resurssiensa puutteen vuoksi (Gooderham ym., 2004; Døving
ym., 2005). Kamyabi ja Devi (2011) analysoivat ulkoisen laskentatoimen palvelutuottajan vaikutuksia pk-yritysten suorituskykyyn, mikä antaa joitakin empiirisiä havaintoja
aikaisemmista taloushallinnon RBV-tutkimuksista. RBV toteaa, että pienten yritysten
rajalliset valmiudet ja kompetenssi aiheuttavat sen, että heidän on hankittava resurssit
ulkopuolisista lähteistä (Benett ja Robson, 2003; Kamyabi ja Devi, 2011; Barbera ja
Hasso, 2013). Lisäksi yritykset etsivät laskentatoimen professionaalisia erikoispalveluja
kilpailukyvyn lisäämiseksi (Mariott ja Mariott, 2000), kun yritys laajentaa markkinoitaan
(esim. Everaert et al., 2010; Kamyabi ja Devi, 2011).
Bennett ja Robson (2003) huomasivat, että yrityksen ikä on yksi selittävä muuttuja
ulkopuolisten palvelujen käytölle. Startup-prosessin alkuvaiheessa yrittäjät tarvitsevat
paljon ulkoisia professionaalisia neuvoja (Robson ja Bennett, 2000; Bennett ja Robson,
2003). Mikro- ja startup-yrityksillä ei ole vielä tarvittavaa johtamiskokemusta, joten ne
käyttävät ulkoisia neuvontapalveluita apunaan (Dyer ja Ross, 2008; Devi ja Samujh,
2010). Gooderham ym. (2004) sekä Kamyabi ja Devi (2011) toteavat, että yrityksen koko
ei vaikuta ulkoistamiseen tai ulkoisten laskentatoimen neuvontapalveluiden käyttöön
(business advice). Monet yritykset ulkoistavat sisäisiä liiketoimintaprosesseja esim.
kirjanpito, palkkahallinto, ICT-tehtävät, ja ovat riippuvaisia ulkopuolisen
palveluntuottajan neuvoista pankkiasioinneissa (Mole, 2002; Everaert ym., 2010; Sarens
ym., 2015). Yhä useammat älykkäät ohjelmat pystyvät käsittelemään näitä prosesseja
automaattisesti (Nandan ja Ciccotosto, 2007; Dyer ja Ross, 2008; Everaert ym., 2010;
Devi ja Samujh, 2011).
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3 Metodologia
Rortyn (1991, 96) mukaan tieteellinen tutkimus on ajankohtaisten asioiden
kontekstoimista uudelleen. Käytännössä tämä tapahtuu tutkimuksen kohdealueen
teoreettisia, manageraalisia ja metodologisia kontribuutioita arvioimalla (Ahrens, 2008;
Kaakkuri-Knuuttila ym., 2008). Perinteisesti laskentatoimen tutkimus on hyödyntänyt
positivistista empiiristä metodologiaa, joka pohjautuu uusklassisen taloustieteen
menetelmiin ja teorioihin (Scapens, 1990; Ryan ym., 2002). Positivismin ja empirismin
tehtävänä on saada yleismaailmallisia lakeja ja teorioita maailmasta. Laskentatoimen
tutkimuksissa on käytetty myös käyttäytymis-, organisatorisia ja sosiaalisia teorioita
esim. informaatiotalous ja agenttiteoria (Ryan., 2002). Poikkeukset ovat mahdollisia,
koska yhteiskuntatieteissä on tarpeen tulkita erilaisia lakeja ja teorioita (Rorty, 1991;
Ryan ym., 2002). Johnsson ja Siverbo (2009) ehdottavat, että johdon laskentatoimen
muutoksen tulisi perustua evoluutioteoriaan, mutta evoluutioteoriaa ei ole vielä kokonaan
kuvattu johdon laskentatoimen tutkimuksissa. Samoin he esittävät, että johdon
laskentatoimen käsitteitä ja ymmärrystä voidaan parantaa, mikäli lähestymistapaa
kehitetään asteittain pidemmälle ohi yleisten uskomusten (Johnsson ja Siverbo, 2009).
Tässä tutkimuksessa pyritään konstruktionismiin perustuvalla tulkitsevalla
lähestymistavalla kirjallisuuden ja empiirisen monitapaustutkimuksen avulla kehittämään
laskentatoimen tutkimusta tulevaisuudessa (Johnsson ja Siverbo, 2009; Järvensivu ja
Törnroos, 2010). Empiirisen tutkimuksen avulla halutaan rikastuttaa laskentatoimen
tutkimusta ja etsiä tietoa siitä, miten digitaalisia taloushallinnon palveluita tuotetaan.
Tämän vuoksi valittiin empiirinen laadullinen monitapaustutkimus (Yin, 1984, 2009;
Scapens, 1990; Ryan ym., 2002). Seuraavissa kappaleissa selitetään kirjallisuuden kautta
tutkimusprosessin filosofinen ja metodologinen lähestymistapa.

3.1 Empiirinen tutkimus
“Case study research is remarkably hard, even though case studies have traditionally
been 'soft' research. Paradoxically, the 'softer' a research technique, the harder it is to
do.” (Yin, 1984, 26).
Yin (1983, 23) selittää case-tutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, joka soveltaa rikasta
eri menetelmillä hankittua tietoa selvittää tiettyä määrättyä tapahtumaa tai toimintaa
rajatussa ympäristössä. Laskentatoimen tutkimuksen kohteena voi olla yksittäinen tai
useita organisaatioita (Yin, 1984; Ryan ym., 2002). Kirjallisuudessa case-tutkimusta ja
kenttätyötä käsitellään niin, että viitataan laskentatoimen tutkimuksiin käytännön tasolla.
Tässä jalostusprosessissa on mahdollista havaita myös joitakin normatiivisia elementtejä.
Case-tutkijoiden rooli on ollut raportoida innovatiivisten käytäntöjen tekniikoista caseyritysten kautta, jotka sitten jalostetaan yleisempään käyttöön (Kaplan ja Norton, 1992;
Ryan ym., 2002). Ryan ym. (2002) luokittelevat case-tutkimukset viiteen eri tyyppiin,
jotka sisältöineen esitellään seuraavasti (ks. Scapens, 1990).
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1. Kuvaileva tapaustutkimus (Descriptive Case Study)
Kuvailevassa tapaustutkimuksessa kuvataan erilaisia käytännön laskentatoimen
järjestelmiä, tekniikoita ja menettelytapoja. Useita yrityksiä voidaan valita ja kuvata
niiden erilaisuutta, samankaltaisuutta, parhaita käytäntöjä ja menestyviä yrityksiä (best
practice ja successful). Tällaiset Case-tutkimukset herättävät kuitenkin kysymyksen,
miten voidaan tietää, mitkä ovat parhaita käytäntöjä ja menestyviä yrityksiä. Nämä ovat
kuitenkin tarpeellisia, kun ne antavat hyödyllistä tietoa laskentatoimen luonteesta ja
muodosta.
2. Havainnollinen tapaustutkimus (Illustrative Case Study)
Näissä tapaustutkimuksissa pyritään havainnollistamaan tiettyjen yritysten kehittämiä
uusia mahdollisesti innovatiivisia käytäntöjä. Kaplan (1986, 1998) on väittänyt, että
laskentatoimen tutkijoilla on paljon opittavaa innovatiivisten yritysten ja käytäntöjen
tutkimisessa. Nämä tutkimukset havainnollistavat sitä, mitä käytännössä on saavutettu.
On kutenkin epäsuora olettama, että näiden ”innovatiivisten” yritysten käytännöt jossain
mielessä olisivat paremmat kuin muiden yritysten käytännöt. Itse havainnollistava
tapaustutkimus ei voi antaa perustelua tälle olettamukselle.
3. Kokeellinen, kokemusperäinen tapaustutkimus (Experimental Case Study)
Kokeelliset laskentatoimen tutkijat ovat usein kehittäneet uusia laskentatoimen
menetelmiä ja tekniikoita, jotka hyödyntävät laskentatoimen ammattilaisia. Tässä
menettelyssä on olemassa olevan teoreettinen perspektiivi ja normatiivista päättelyä.
Kokeellisia tapaustutkimuksia voitaisiin käyttää tarkastelemaan uusien ehdotusten
käyttöön otossa esiintyvien vaikeuksia ja tarkastelemaan saavutettuja hyötyjä.
Tutkijoiden suosituksia on joskus ollut vaikea toteuttaa.
4. Tutkiva tapaustutkimus (Exploratory Case Study)
Tutkiva tapaustutkimus edustaa alustavaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on tuottaa
ideoita ja hypoteeseja. Nämä hypoteesit voidaan myöhemmin testata empiirisesti
suuremmassa mittakaavassa. Näin voidaan tunnustella erityisiä syy-seuraussuhteita
laskentatoimen yleisissä käytännöissä. Seuraava tavoite on tuottaa laskentatoimen
tutkimukselle yleistyksiä.
5. Selittävä tapaustutkimus (Explanatory Case Study)
Tutkimuksen painopiste on erityistapauksissa. Teoriaa käytetään ymmärtämään ja
selittämään erityistapauksia eikä tuottamaan yleistyksiä. Selittävän tapaustutkimuksen
tavoitteena on tuottaa teorioita, jotka antavat hyviä selityksiä. Näissä tapaustutkimuksissa
yritetään selittää havaittujen laskentatoimen käytänteiden vaikutuksia. Teoriaa
pidetään hyödyllisenä, jos se antaa tutkijalle vakuuttavia selityksiä havaituista
käytännöistä. Jos käytettävissä olevat teoriat eivät anna tällaisia selityksiä, on olemassa
olevaa teoriaa muutettava tai kehitettävä uusi teoria, jota voidaan käyttää muissa
tapaustutkimuksissa. (Ryan ym., 2002).
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Oheisessa taulukossa 5 on Ryanin ym. (2002) mukainen yksinkertainen kahtiajako casetutkimuksista: positivistinen ja tulkitseva lähestymistapa.
Taulukko 5. Yksinkertainen kahtiajako case-tutkimuksista (Ryan ym., 2002)
Erilaisia tapaustutkimuksia
Tutkimustyyppi

Positivistinen

Tulkitseva

Sanamuoto

Ulkoinen ja objektiivinen

Sosiaalinen konstruktio

Tutkimustyyppi

Tutkiva

Selittävä

Selityksen luonne

Deduktiivinen

Kuvio, malli

Yleistämisen luonne

Tilastollinen

Teoreettinen

Teorian rooli

Hypoteesit

Ymmärtäminen

Kehittäminen
Laskentatoimen luonne

Taloudellinen päätöksenteko Tutkimuksen kohde
Tekeminen

Ryan ym. (2002) esittävät, että case-tutkimukset voivat tuottaa myös teoreettisia yleistyksiä (ks. Eriksson ja Kovalainen, 2008; Maxwell, 2010). Ryanin ym. (2002) mukaan
Lincolinin ja Guban (1985) kiistävät tämän väitteen ja korostavat: ainoa yleistettävyys
on, yleistettävyyttä ei ole, on vain havaintojen siirrettävyys ja sovittaminen kontekstista
toiseen eri yhteyksissä (transferability ja fittingness). Vaikka case-tutkimuksissa voidaan
käyttää erilaisia menetelmiä, voivat jotkut menetelmät soveltua paremmin kuin toiset
(Scapens, 1990; Ryan ym., 2002). Tässä tutkimuksessa keskitytään todellisiin tapauksiin, joten tutkimusstrategiaksi valittiin monitapaustutkimus (Yin, 2009). Ryan, ym.
(2002) huomauttavat, että case-tutkimuksen metodit riippuvat tutkimuksen luonteesta ja
tutkijan käyttämästä metodologiasta ja muistuttavat, että tapaustutkimukset ovat menetelmiä, ei metodologia. Tämä tutkimus keskittyy yhteiskunnalliseen ilmiöön, joten
eksplanatiivisen monitapaustutkimuksen lähestymistapaan valittiin positivistisen sijasta
tulkitseva lähestymistapa (Ryan ym., 2002). Case-tutkimus voi olla henkilön, ryhmän
tai tapahtuman analyysi (Yin, 1983; Ryan ym., 2002). Bogdan ja Biklen (1982, 145)
määrittelevät kvalitatiivisen data-analyysin seuraavasti:
“Working with data, organizing it, breaking it into manageable units, synthesizing it,
searching for patterns, discovering what is important and what is to be learned, and
deciding what you will tell others.”
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3.2 Tutkimusaineiston kerääminen, koodaus ja analysointi
Empiirinen tutkimusaineisto koostuu vuosina 2015 ja 2017 tehdyistä teemahaastatteluista. Tutkimuksen ensimmäisen artikkelin aineisto perustuu Digitalous 2025 tutkimusja kehityshankkeen esitutkimuksen suunnittelu- ja haastatteluaineistolle. Digitalous 2025
on kaksivuotinen Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun
ESR-yhteishanke, jonka tavoitteena on vastata digimurroksen tuomiin osaamishaasteisiin. Hankkeessa (1.9.2016-31.8.2018) yritysten, opiskelijoiden ja taloushallinnon asiantuntijoiden muodostamat tiimit pilotoivat yhdessä parhaita digitaalisia välineitä taloushallinnon alan käyttöön. Hankkeen päättää kansainvälinen Digital Accounting 2025 seminaari. Tutkimustehtävän vahvistamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi empiiriseksi
aineistoksi on valittu lisähaastattelut, joiden tuloksia tarkastellaan uudesta näkökulmasta.
Lisähaastatteluja on ohjannut pyrkimys kyseenalaista traditioita ja alalla vallitsevia
normeja.
Tutkimuksen tavoitteena on kuulla haastateltavien henkilökohtaisia näkemyksiä ja selvittää näkemysten yhtäläisyyksiä ja eroja. Haastateltavien erilaiset taustat, ympäristötekijät
ja alueelliset erot ovat voineet vaikuttaa siihen, miten he ovat ymmärtäneet tietyt kysymykset ja mistä he ovat halunneet puhua. Laskentatoimen asiantuntijahaastattelujen
avulla on pyritty keräämään taustatietoja ja empiirisiä havaintoja siitä, miten
haastateltavat selittävät käsiteltävää aihetta varsinaista kirjallista analyysia varten. Aineistoon on haluttu saada mahdollisimman erilaisia Suomessa toimivia laskentatoimen
taloushallinnon asiantuntijoita, jotta saataisiin kattavasti esiin erilaisia näkemyksiä.
Tuloksena on hyvin mielenkiintoinen, mutta haasteellinen aineisto. Tehdyt asiantuntijahaastattelut muodostavat heterogeenisen aineiston. Tutkimustehtävänä oli selvittää
laskentatoimen asiantuntijoiden näkemyksiä puolistrukturoitujen teemahaastattelujen
pohjalta. Teemahaastattelut luettiin läpi useita kertoja. Merkittävimmät ilmiöt havaittiin,
ilmiöt muodostettiin tarinoiksi ja koodattiin systemaattisesti. Kaikki tulokset ilmoitettiin
nimettöminä. Havainnot ja projektisuunnitelmat toimivat toissijaisina tiedostoina taustatukena ensisijaisille tiedoille. Tutkimusaineisto on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6. Tutkimusaineiston sisältö vuosina 2015 ja 2017
Aineistotyyppi

Määrä

Sisältö

Puolistrukturoidut laskentatoimen
asiantuntijoiden
teemahaastattelut, päätoimiala
taloushallinnon toimiala (6920)

Vuonna 2015 yhteensä 21
henkilöä, litteroituna 315
sivua (Annanpura Oy)

Teemat: Taustatiedot,
digitaalinen taloushallinto
hyödyt ja haasteet,
tulevaisuuden ennakointi

Puolistrukturoidut virtuaalisen
organisaation asiantuntijoiden
teemahaastattelut, päätoimiala
muut palvelut liike-elämälle
(82990) ja ohjelmatoimistot ja
manageripalvelut (74901)

Vuonna 2015 yksi ja 2017
kolme henkilöä, yksi
henkilö oli haastattelussa
sekä 2015 että 2017,
litteroituna yhteensä 50
sivua (Kemppainen)

Teemat: Taustatiedot,
virtuaalinen taloushallinto,
virtuaalisen organisaation
hyödyt ja haasteet,
laskentapalvelun
digitalisointi
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Koodaus
Aineiston purkaminen ja sen koodaaminen eivät aina ole täysin analyyttisesti neutraaleja
vaan voivat pohjautua tutkijan epistemologiselle ja ontologiselle esiymmärrykselle
(Mason, 2002, 148). Mason (2002) käyttää termejä kirjaimellinen (literal), tulkinnallinen
(interpretive) ja reflektoiva (reflexive) kuvaamaan sitä, miten eri tavalla voidaan
tutkimusaineistoa koodata. Koodit eivät ole puolueettomia apukeinoja, vaan niiden kautta
haastatteluaineistoa katsotaan tietystä näkökulmasta (Mason, 2002). Masonin (2002)
mukaan haastatteluaineistoa on mahdollista lähestyä joko poikki- tai osa-aineistollista
koodaus- tai luokittelustrategiaa noudattaen. Staussin ja Corbinin (1990) koulukunnan
koodausmenetelmät voidaan katsoa jakautuvan kolmeen erilaiseen analyysi- ja
koodausvaiheeseen:
1. Avoin koodaus (Open coding)
2. Pitkittäiskoodaus (Axial coding)
3. Valikoiva koodaus (Selective coding)
Straussin ja Corbinin (1990) mukaan avoin koodaus (Open coding) on tutkimusaineiston
purkamista, käsitteellistämistä, tutkimista ja vertailua. Open Coding on vapaamuotoinen
koodaus eli yksinkertainen teemoittelu intuitiivisesti. Tässä tutkimuksessa koko laajasta
haastatteluaineistosta esille nostetaan ja koodataan tiettyjä toistuvia teemoja
systemaattisesti (Mason, 2002). Tämä tarkoittaa sitä, että ensin tehdään Open Coding
luokittelun välivaihe (Miles, Huberman ja Saldana, 2014) ja Axial Coding taulukko.
Systemaattinen koodaus voi todistaa aineiston analysoidun systemaattisesti. Tämän
tutkimuksen haastattelut sisältävät niin hyviä ”sitaatteja”, että ne pyritään luokittelemaan
systemaattisesti.

Analysointi - Päättely
Analyysi koostuu luokittelusta ja integroinnista (Eisenhardt, 1989.) Jokaisessa
artikkelissa oli erilainen kulma tutkitulle alueelle, joten oli olemassa kolme erilaista
analyysia. Toisessa ja kolmannessa artikkelissa analyysi on tehty yhteistyössä toisten
artikkelin kirjoittajien kanssa. Kolmannessa artikkelissa analyysi on toteutettu
suunnitteluajattelun (Design Thinking) menetelmällä. Tuloksia vertailtaessa on syytä
ottaa huomioon vastausajankohtien ero (kaksi vuotta), jolla voi olla lievää vaikutusta
empiirisiin tuloksiin.
Tieteellisissä tutkimuksissa tiedon tuottaminen perustuu erilaisiin päätelmiin. Yleisimpiä
päättelytapoja kutsutaan induktioksi, deduktioksi, abduktioksi ja analogiaksi (ks. Ryan
ym., 2002; Järvensivu ja Törnroos, 2010). Induktiossa luodaan yleistys tai teoria
yksittäisten ilmiöiden havainnoinnin perusteella (Ryan ym., 2002; Järvensivu ja
Törnroos, 2010). Deduktiossa tuotetaan yksittäistapausta koskeva päätelmä yleistyksen
avulla. Abduktio on rationaalisuuteen perustuvaa päättelyä, jossa pyritään parhaaseen
mahdolliseen selitykseen käytettävissä olevien todisteiden perusteella (Dubois ja Gadde,
2002). Analogiassa päätelmiä tuotetaan rinnastamalla samantapaisiksi katsottuja asioita
tai ilmiöitä keskenään. Abduktiivinen päättely on tieteellisen päättelyn logiikkaa, jonka
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mukaan teorian muodostus on mahdollista (ks. Ryan ym., 2002; Järvensivu ja Törnroos,
2010).

3.3 Epistemologia ja ontologia
Burrell ja Morgan (1979) havaitsevat ihmisluonteen epistemologiaan ja ontologiaan
oletuksen, jossa yhdellä yksilöllä katsotaan olevan vapaata tahtoa ja itsenäistä toimintaa.
Toisaalta yksilön toiminta ja käyttäytyminen ovat täysin riippuvaisia olemassa olevasta
ympäristöstä (Burrel ja Morgan, 1979; Ryan ym., 2002). Ryan ym. (2002) olettavat, kun
todellisuus on objektiivinen ja konkreettinen, yksilön käyttäytyminen on determinististä,
tieto (knowledge) saadaan tarkkailun kautta, kun tieteellinen metodi on oikea.
Epistemologia on tieto-oppi, filosofian keskeinen osa-alue. Ontologia on metafysiikan
osa-alue. Metafysiikalla voidaan tarkoittaa pyrkimystä selvittää rajoitetummin yleisiä
käsitteellisiä perustekijöitä. Ontologisilla kysymyksillä tarkoitetaan sitä, millainen on
todellisuus. Eri menetelmät voivat tarvita erilaisia ontologisia oletuksia tiedon
hankkimiseksi, jossa on myös epistemologinen ulottuvuus (Ryan ym., 2002).
Case-tutkimukseen liittyvä epistemologinen kysymys kuuluu: Mitä voidaan oppia
yhdestä tapaustutkimuksesta (Ryan ym., 2002; Yin, 2009). Mitä halutaan tietää ilmiöstä?
Pyrkimys on ymmärtää ilmiötä syvällisemmin. Monitapaustutkimukseen liittyvä
epistemologinen kysymys kuuluu: Mitä voidaan oppia useista monitapaustutkimuksista.
Mitä halutaan tietää tutkittavasta ilmiöstä? Pyrkimys on ymmärtää digitaalista ja
virtuaalista ilmiötä syvällisemmin.

Tutkimusprosessin filosofinen lähestymistapa
Tietoteoriassa naiivit realistit käyttävät deduktiivista tutkimusprosessia, joka alkaa
argumentaatiolla ja testaa argumentteja empiiristen havaintojen kanssa (Järvensivu ja
Törnroos, 2010). Naiivin realismin mukaan todellisuus on olennaisesti sellainen,
millaiseksi sen havaitsemme. Naiivin realismin mukaan on olemassa meistä riippumaton
ulkoinen todellisuus, jota voidaan kuvata tieteellisen tiedon avulla ja voidaan olettaa
empiirisen eli havaintoihin perustuvan kokeen tai mittauksen kohteeksi (Ryan ym., 2002).
Kriittisen realismin mukaan on olemassa ihmismielestä riippumaton todellisuus, joka ei
rajoitu aistihavaintoihin. Metafyysisen realismin mukaan todellisuus on olemassa
sellaisenaan, tiedostimme sitä tai emme (Järvensivu ja Törnroos, 2010). Maltillinen
konstruktionismi hylkää positivistisen argumentin universaalisena totuutena, mutta
hyväksyy yhteisöllisyyden tietämyksen (Järvensivu ja Törnroos, 2010). Sosiaalisen
konstruktionismin mukaan totuus rakennetaan sosiaalisesti, yhteisöllisesti.
Estonin (2010) mukaan yksilöt luovat omat tulkintansa kokeiluistaan. Konstruktionismi
kieltää sen, mitä on mahdollista tietää ja mikä on todellista (Easton, 2010).
Konstruktionismin mukaisessa ajattelutavassa totuuden on oltava jossain määrin
jaettavissa oleva. Naiivissa relativismissa lähdetään siitä, että väite on tosi, jos sen
esittäjä uskoo siihen. Tässä ajattelutavassa ei odoteta, että voidaan saavuttaa ehdottoman
varmaa ja yleispätevää tietoa. Naiivit relativistit alkavat tutkimuksensa
elämänkerronnalla, johon he induktiivisesti rakentavat teoriaa (Ryan ym., 2002).
Metafyysisen relativismin mukaan todellisuudella ei ole yksiselitteistä rakennetta.

37

Relativismi korostaa asioiden suhteellisuutta ja tulkinnanvaraisuutta. Se viittaa
ajattelutapaan, jossa jokin väite on tosi, jos se on tosi sen esittäjän edustamasta
näkökulmasta. Tieteessä tämä tarkoittaa, että meistä riippumatonta todellisuutta ei ole, tai
siitä ei voida saada tietoa ilman käsitteellisiä konstruktioita, jotka ovat kulttuurista
riippuvaisia (Ryan ym., 2002). Järvensivu ja Törnroos (2010) kirjottavat, että kriittinen
realismi ja maltillinen konstruktionimi ovat melko lähellä toisiaan. Lisäksi he toteavat,
että maltillinen konstruktionismi ottaa paremmin huomioon monisäikeiset realiteetit, joita
tapaustutkimuksissa käsitellään. Maltillinen konstruktionismi tuottaa kriittisesti uutta ja
pätevää tietoa (Järvensivu ja Törnroos, 2010). Tämän tutkimuksen filosofinen
lähestymistapa on Järvensivun ja Törnroosin (2010) ehdottaman jaottelun mukaisesti
maltillinen konstruktionismi, mutta myös naiivi relativismi. Taulukossa 7 esitellään
Järvensivun ja Törnroosin ehdottama yhteenveto eri filosofisista lähestymistavoista.
Taulukossa lihavoidulla merkityt ovat niitä, joita on käytetty tutkimuksessa.
Taulukko 7. Yhteenveto eri filosofisista lähestymistavoista (Järvensivun ja Törnroos,
(2010, 101)
Naiivi realismi

Kriittinen realismi
Ennustaa

Ontologia

Vain yksi oikea
todellisuus on
olemassa;
universaalisia
totuuden
vaatimuksia
sovelletaan.

On olemassa
todellisuus; tiettyjä
paikallisia,
riippuvaisia
totuuden
vaatimuksia
sovelletaan.

Epistemologia On mahdollista
tietää tarkalleen,
mikä tämä
todellisuus on
objektiivisten,
empiiristen
havaintojen
avulla.

On mahdollista
lähentyä paikallisia
totuuksia
empiirisellä
havainnoinnilla,
jota rajoittaa
yhteisöllinen
kritiikki/
konsensus.

Metodologia

Suora
empiirinen
havainto.

Empiiriset
havainnot, joita
rajoittaa
subjektivisuus ja
yhteisöllinen
kritiikki/konsensus.

Tutkimusprosessi

Deduktiivinen;
teorian testaus.

Abduktiivinen;
teorian luominen ja
testaus.

Maltillinen
konstruktionismi

Naiivi
relativismi

Voi olla
todellisuus;
Tiettyjä
paikallisia,
riippuvaisia
totuuden
vaatimuksia
sovelletaan.
On mahdollista
ymmärtää
paikallisia
totuuksia
yhteisöllisen
tiedon luomisen
ja empiiristen
havaintojen
avulla
subjektiivisuuden
kautta.
Yhteisön
tietämyksen
luominen
empiiristen
havaintojen
avulla
subjektiivisuuden
kautta.
Abduktiivinen;
teorian luominen
ja testaus.

Ei ole mitään
todellisuutta
subjektin
ulkopuolella.

Subjektiivisen
todellisuuden
ymmärrystä on
mahdollista
muodostaa
analysoimalla
aineen tietämystä.

Tietorakenteiden
ja prosessien
analyysi ja
prosessit tekstejä
tarkkailemalla.

Induktiivinen;
teorian
luominen.
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3.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti
Taloustieteessä tutkimuksen luotettavuuden tarkastelun lähtökohtana on pidetty
tutkimusmenetelmien ja tutkittavan ilmiön perusrakenteen vastaavuutta. Validiteetin
arviointi kohdistaa huomion kysymykseen, kuinka hyvin tutkimusmenetelmät ja siinä
käytetyt mittarit vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan tutkia (Yin, 2009; Maxwell, 2010).
Validius sisältyy sovellusalueen teoriaan ja sen käsitteisiin (Ryan ym., 2002).
Käytännössä validiteetti on tutkijan ja tutkittavien yritysten kannalta tärkeämpi.
Laadullista tutkimusta on voitu pitää luotettavana, jos on voitu osoittaa, että tutkijan
saama näkemys on voitu ajatella vastaavan tutkittavan oikeaa kokemusta.
Reliabiliteetin kasvua tutkimuksessa pyritään lisäämään tarkastelemalla kolmen eri
tutkijan näkökulmaa. Kolmen eri tutkijan koodaus (Axial coding) ja tulosten analysointi
samaa virtuaalista ilmiötä kohtaan on hyödynnetty, jotta nähtäisiin tulosten reliabiliteetti
paremmin. Luotettavuuden lisäämiseksi lukijalle halutaan näyttää, mistä aineiston
kokonaisuus koostuu ja kuvata ne aineisto-osat, joille päähavainnot rakennetaan (Liitteet
1-6). Jos kolmen eri tutkijan tulosten analysointi antaa samansuuntaisia tuloksia, voidaan
olettaa, että tutkimuksen reliabiliteetti vahvistuu.
Sisäisellä validiteetilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan sitä, vastaavatko mittaukset
tutkimuksen teoriaosassa esitettyjä käsitteitä. Validiteetti liittyy sovellusalueen teoriaan
ja käsitteisiin (Perälä, 2006, 90).
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4 Tutkimustulokset ja julkaisujen tiivistelmät
4.1 Johdanto
Tässä kappaleessa esitellään julkaisut, jotka muodostavat tämän lisensiaatintutkimuksen
toisen osan. Ensimmäisessä johdanto-osassa esitetty tutkimuksen pääongelma oli
muotoiltu tutkimuskysymyksen muotoon seuraavasti:
Miten (How) digitalisaatio vaikuttaa laskentatoimeen ja taloushallintoon?
Tutkimuksen alatavoitteiksi oli asetettu tämän tutkimuksen teoriaosuudesta esiin tulleet
ongelmat, joihin etsittiin vastauksia virtuaalisen työn kontekstista alla olevien kysymysten avulla:
1. Miten (How) laskentatoimen asiantuntijat arvioivat alan tulevaisuutta?
2. Miten (How) virtuaalinen organisaatio voidaan konfiguroida tuottamaan
sähköisiä taloushallinnon palveluita? Kuinka ne toimivat? Mitkä ovat strategiset
vaatimukset virtuaalisessa kontekstissa?
3. Mitä (What) lisäarvoa lohkoketjuteknologia (blockchain) voi tuoda sähköiseen
liiketoimintaan (e-business)?
Tämän lisensiaatintutkimuksen tieteelliset tulokset on esitetty kansainväliselle tiedeyhteisölle kolmessa eri tiedekonferenssissa. Jokaisessa julkaisussa on erilainen lähestymistapa lisensiaatintutkimuksen tutkimuskysymyksen pääongelmaan. Tieteellisissä julkaisuissa alatavoitteiksi asetetut tutkimuskysymykset lähestyvät tämän lisensiaatintutkimuksen päätutkimuskysymystä eri suunnilta, muodostaen ajallisesti johdonmukaisen kokonaisuuden merkittävästä laskentatoimen ajankohtaisesta tutkimuskohteesta.
Tutkimuskysymykset ja julkaisut on esitetty taulukossa 8.

40

Taulukko 8. Tutkimuskysymykset ja julkaisut
Tutkimuskysymys

Julkaisu

Miten (How) laskentatoimen asiantuntijat Kemppainen, L. (2016). Conference article.
"The Possibilities of Digitalization in
arvioivat alan tulevaisuutta?
Accounting." Athens: ATINER'S
Conference Paper Series, No: ACC20161970.
Miten (How) virtuaalinen organisaatio
voidaan konfiguroida tuottamaan
sähköisiä taloushallinnon palveluita?
Kuinka (How) ne toimivat? Mitkä
(What) ovat strategiset vaatimukset
virtuaalisessa kontekstissa?

Kemppainen, L., Sirkiä, J., Jukka, M.,
Hallikas, J. (2017). Conference article.
“Virtual Organizations as a strategic choice
– multiple case study.” IMKSM Conference
Paper 2017, International May Conference on
Strategic Management – Book of Proceedings
IMKSM17 May 19-21, 2017, Bor, Serbia, pp
161-169.

Mitä (What) lisäarvoa
lohkoketjuteknologia (blockchain) voi
tuoda sähköiseen liiketoimintaan (ebusiness)?

Perälä, K., Sirkiä, J., Kemppainen, L.,
Hallikas, J. (2017). Conference article - Book
of Proceedings. “E-Business and Digital
Processes - Blockchain in insurance.” VI
International Symposium. New Horizons
2017 of transport and communications 17-18
November 2017. University of East Sarajevo.

Ensimmäisessä artikkelissa esitetään laskentatoimen kirjallisuudessa ilmenneitä
ongelmia. Digitalisaation vaikutuksia laskentatoimeen ja taloushallintoon lähestyttiin
laskentatoimen asiantuntijoiden näkökulmasta pohtimalla taloushallinnon alan
menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.
Toisessa artikkelissa keskitytään virtuaalisen organisaation strategioihin edellisen
artikkelin löydösten pohjalta. Tässä artikkelissa selvitetään, miten virtuaaliorganisaatio
voidaan virittää tuottamaan digitaalisia taloushallinnon palveluita liike-elämälle.
Tutkimus tarkastelee virtuaalisen taloushallinnon ohjelmistojen kehittäjien ja
palveluntuottajien näkökulmasta aihetta virtuaalisessa kontekstissa. Tutkimukseen valitut
kolme yritystä toimivat sähköisen asioinnin liiketoiminnassa ja käyttävät pilvipohjaisia
tietojärjestelmiä.
Kolmannessa artikkelissa etsitään tieteellistä tietoa lohkoketjuteknologian (blockchain)
lähdeaineistosta. Empiirisen tutkimuksen avulla pyritään tunnistamaan tarkastelun
kohteena olevan lohkoketjuteknologian ominaispiirteitä. Pilottivaiheen kohteena on
liikennevakuutusten tietokannan rakentaminen ja testaaminen sekä kokeileminen
lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen eri toimijoiden verkostossa.
Yhteenveto keskeisistä tutkimustuloksista on taulukossa 9.
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Taulukko 9. Yhteenveto keskeisistä tutkimustuloksista
1. Julkaisu

2. Julkaisu

Otsikko

"The Possibilities of
Digitalization in
Accounting.”

“Virtual Organizations
as a strategic choice –
multiple case study.”

“E-Business and Digital
Processes - Blockchain
in insurance.”

Tutkimus
-kysymys

Miten (How)
laskentatoimen asiantuntijat
arvioivat alan
tulevaisuutta?

Mitä (What) lisäarvoa
lohkoketjuteknologia
(blockchain) voi tuoda
sähköiseen
liiketoimintaan (ebusiness)

Metodit

Kirjallisuus, lähdeaineisto,
puolistrukturoidut
asiantuntijoiden
teemahaastattelut,
induktiivinen analyysi

Miten (How)
virtuaalinen organisaatio
voidaan konfiguroida
tuottamaan sähköisiä
taloushallinnon
palveluita? Kuinka
(How) ne toimivat?
Mitkä (What) ovat
strategiset vaatimukset
virtuaalisessa
kontekstissa?
Kirjallisuus,
lähdeaineisto,
puolistrukturoidut
asiantuntijoiden
teemahaastattelut,
induktiivinen analyysi
Tarvitaan internet,
pilvipalvelutarjoajien
palveluita/SaaS,
Microsoftin, Amazonin
ja Googlen palveluita.
Lisää valtiollisia
rajapintoja tarvitaan,
mitkä tehostavat sisäisiä
ja ulkoisia prosesseja.
Valitsemalla parhaat
osat, saadaan tehokas
ympäristö.
Automatisoidut prosessit
mahdollistavat 24/7
palvelut. Datan
koneellinen käsittely ja
verifiointi nopeuttaa
prosessia.

Lohkoketjuteknologian
ja laskentatoimen
pääkirjan/kirjanpidon
näkökulmat
osoittautuivat
innovatiiviseksi tavaksi
hallinnoida hajautetusti
dataa eri toimijoiden
organisaatioiden
verkossa.
Lohkoketjuteknologian
vahvuutena nähdään
älykkäät sopimukset ja
digitaalinen allekirjoitus
Tiedonsiirto on nopeaa
ja edullista, ei tarvita
kolmatta osapuolta
(esim. pankki).
Lohkoketjun katsotaan
olevan läpimurto, tehdä
prosesseista
demokraattisempia,
turvallisempia,
läpinäkyviä ja
tehokkaita.

Keskeiset Laskentatoimen haasteet;
tutkimus- kaikki digitalisoituu ja
muuttuu vaativammaksi.
tulokset
Kirjanpito yksinkertaistuu.
Uusia työtehtäviä syntyy.
Älykkäät koneet hakevat
älynsä ja analytiikan
pilvestä. Kirjanpitäjän
täytyy osata ohjelmoida;
bittijonot liikkuvat
pankkien ja kirjausten
välillä, tehtäväksi jää
virheiden poimiminen ja
korjaus. Voi tulla globaali
ohjelma, joka peittoaa
kaiken. Algoritmit ovat
mukana strategiassa ja
tuotannon ohjauksessa.

3. Julkaisu

Kirjallisuus,
lähdeaineisto,

suunnitteluajattelun
(Design thinking)
menetelmä
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4.2 Taloushallinnon tulevaisuuden skenaariot
Julkaisu 1: The Possibilities of Digitalization in Accounting
Kemppainen, L. (2016). Conference article. "The Possibilities of Digitalization in
Accounting." Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: ACC2016-1970.
Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen lähtöoletuksena oli tieto, että uusi kirjanpitolaki yksinkertaistaa
kirjanpitoprosesseja ja mahdollistaa täysin digitaalisen laskentamallin. Taloustapahtumat
voidaan mitata, tunnistaa ja raportoida digitaalisesti ilman paperia. Julkaistuja
akateemisia empiirisiä tutkimuksia, jotka liittyvät tilitoimiston tarkasteluun, miten
ennustettu digitaalinen taloushallinto on käytännössä toteutunut tilitoimiston ja sen
asiakasyrityksen välillä, ei haastatteluhetkellä ollut käytettävissä. Tässä tutkimuksessa
taloushallinnon toimialan digitalisuutta kuvaava mittari on kuinka monen tilitoimiston
asiakaskunnan taloushallintopalvelut perustuvat asiakkaan ja tilitoimiston yhteiskäytössä
olevaan automaattiseen digitaaliseen palveluun. Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda
näkemys taloushallinnon asiantuntijayritysten liiketoiminnasta ja alan tulevaisuudesta.
Tutkimuskysymys oli: Miten laskentatoimen asiantuntijat arvioivat taloushallinnon alan
tulevaisuutta?
Tutkimustulokset ja kontribuutio:
Haastatteluhetkellä kaikilla 21 tilitoimistolla oli käytössä internet-pohjainen
taloushallinto-ohjelmisto. Käytössä olevat taloushallinnon ohjelmat mahdollistavat
sähköisen asioinnin. Voimakkaita taloushallinnon kasvuyrityksiä oli 14 % (3/21).
Toiminimellä toimivia tilitoimistoyrittäjiä oli 14 % (3/21). Avoimen yhtiön kautta
tilitoimistotoimintaa pyörittää 5 % (1/21), samoin kuin kommandiittiyhtiön 5 % (1/21)
kautta. Haastattelun kohteena olleista tilitoimistoyrityksistä jopa 76 % (16/21) oli
osakeyhtiömuotoisia. Peräti 62 % (13/21) tilitoimistoyrittäjistä oli suorittanut Suomen
Tili-instituuttisäätiön KLT-tutkinnon (kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto).
Haastateltujen laskentatoimen asiantuntijoiden vastausten perusteella tutkimuksen
kohteena olleissa tilitoimistoissa on havaittavissa yhteisten piirteiden perusteella kolme
erillistä kategoriaa. Kategorian sisällä digitaaliset palvelut eri tilitoimistojen välillä sekä
saman tilitoimiston eri asiakkaiden välillä voivat vaihdella. Edelläkävijäyritykset ovat
digitalisoineet liiketoimintansa koko taloushallinnon prosessinsa vuosia sitten.
Tilitoimistopalvelujen ”disruptio” on erinomainen esimerkki kuvaamaan digitaalisen
ympäristön vaikutusta ympäristöön sopiville digitaalisille prosesseille.
Kategoria A. Perinteinen konservatiivinen tilitoimisto “Late Majority” (33 %)
Muodostuu perinteisistä tilitoimistoista, joissa valtaosa asiakkaista toimittaa
taloushallinnon aineistonsa manuaalisesti paperilla. Yksilöllinen henkilökohtainen
palvelu, jossa tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon jokaisen
asiakkaan yksilölliset toiveet. Digitaalisten palveluiden tarjoaminen ja asiakkaiden
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ohjaaminen niiden pariin on haastavaa. Joillakin tilitoimistoilla on vielä asiakkaita, joilla
ei ole sähköpostia käytössään. Tilitoimistoissa koetaan myös ongelmana, että asiakkaat
eivät tunnista, mitä hyötyä digitaalisesta palvelusta olisi asiakasyritykselle. Digitaalisten
lisäpalveluiden hinta vaikuttaa myös valintaan. Asiakasyrityksen pitäisi tunnistaa
digitaalisen palvelun tarpeellisuus ja sen tuottama lisäarvo. Useimmat tilitoimistot
profiloituvat asiakaskuntansa tarpeiden mukaisesti.
Kategoria B. Kehittynyt tilitoimisto ”Early Majority” (48 %)
Ovat kehittyneitä tilitoimistoja, joissa on käytössä sekä manuaalinen että digitaalinen
taloushallinto. Sähköiset ja digitaaliset palvelut ovat mahdollista asiakkaille, jotka
haluavat ja tarvitsevat sähköistä asiointia. Asiakas kertoo mitä palvelua haluaa ja mitä
tarvitsee, jolloin se tuotetaan asianmukaisesti asiakkaan toivomalla tavalla. Asiakkaiden
taloushallinnon automatisointi on käynnissä. Näyttää siltä, että laskentatoimen
ammattilaiset, tilitoimistoyrittäjät muuttavat toimintaansa digitaaliseksi asiakkaittensa
kanssa yhdessä. Digitaalisten palveluiden käyttöönottoon vaikuttaa myös asiakkaiden
tietotekniikan käytön taso. Myös yrittäjän ikä ja suunniteltu eläkkeelle jääminen näyttävät
vaikuttavan uusien digitaalisten palvelujen ja menetelmien käyttöönottoon.
Kategoria C. Moderni turbotilitoimisto “Early Adopters” (19 %)
Modernit digitaaliset tilitoimistot, joissa taloushallinnon tietovirrat ja käsittelyvaiheet
ovat automatisoitu ja dataa käsitellään digitaalisessa muodossa.
Älykkäiden
pilvipalvelujen avulla tilitoimistot ovat kehittäneet uusia digitaalisia tuotteita, joita he
voivat myydä toisille yrityksille. Tilitoimistoilla on omat itse rakennetut taloushallinnon
ohjelmistonsa ja ohjausjärjestelmänsä (MCS), joita he kehittävät systemaattisesti.
Dynaamisessa ympäristössä digitaaliset palvelut muodostuivat kriittisiksi kilpailueduiksi
ja menestystekijöiksi.
Taloushallinnon tulevaisuuden haasteita
Haastattelujen perusteella yksi keskeisimpiä kehitystrendejä toimialalla on
polarisoituminen eli toimistojen kokoerojen kasvaminen. Näyttää siltä, että Suomen
tilitoimistomarkkinoilla on käynnistynyt konsolidoituminen.
Isot ketjut pyrkivät
vaikuttamaan hinnoittelulla omaan asiakasrakenteeseensa karsimalla pienten
asiakkaittensa määrää. Suurimmat tilitoimistot kasvavat voimakkaasti ja eri toimistojen
kokoerot kasvavat. Tilitoimistot ja palvelukeskukset kehittävät omia sovelluksiaan oman
näköisikseen ja omiin asiakastarpeisiinsa sopiviksi. Digitaalinen taloushallinto ei ole tapa
erottautua. Yhtenä mahdollisen kehitystrendinä nähtiin myös, että tulevaisuudessa
pankki- tai finanssisektori voi ottaa osan taloushallinnon palveluista niin halutessaan.
Haastateltavien mielestä kilpailu tilitoimistoalalla oli alueellisesti hyvin vaihtelevaa.
Kilpailun kiristyminen näkyy siinä, että isoimmat tilitoimistot ovat alkaneet ostamaan
ohjelmistotaloja.
Asiakkaiden edut ovat etusijalla, joten taloushallintoa kannattaa
automatisoida harkiten ja huolella, ottaen kaikki turvallisuusseikat huomioon.
Haastateltavien mielestä myös pienillä taloushallinnon toimijoilla on tilaa toimialalla
tulevaisuudessakin, koska pienten toimistojen asiakkaat koostuvat lähinnä ammatin- ja
liikkeenharjoittajista, järjestöistä, pienistä yrityksistä ja pienistä asunto-osakeyhtiöistä.
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Tilitoimistoyrittäjä, pääkaupunkiseutu 2015. [”…tällä hetkellähän tilitoimistoala on hyvin
vahvasti kahtia jakautunut; eli on toimistot, jotka uskovat tähän digitalisoitumiseen ja
sähköisyyteen ja on toimistot, jotka menevät sillä perinteisellä menetelmällä, ja varmasti
molempiin näihin riittää vielä asiakkaita.”]
Uusi tilitoimistoyrittäjä, Etelä-Karjala 2015. [”No kilpailutilanne tilitoimistoalueella on se, että
asiakkaitahan tulee ikkunoista ja ovista, jos tämmöstä sanontaa voi käyttää, ja kyselyitä hyvin
paljon. Eli tota kaikille riittää ja sanotaan näin, että enemmänkin kyllä mahtuisi, että syntyisi
kilpailua. Eli tällä hetkellä se on se, että se ottaa, kenelle mahtuu.”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä- Karjala 2015. [”Pilvipalvelut on jo olemassa. Ne on ollut jo vuosia,
mun mielestä ei ole muuta tapahtunu, kun tämä hypetys, mikä tämän asian ympärillä on.
Palvelun tuottaminen ei ole mikään ongelma. Se on enemmänkin vain sitä, miten saat sen
myydyksi, että asiakas suostuu maksamaan.”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä-Savo 2015. [”Mutta eräshän ohjelmistohan nyt on, mitä myydään
kovasti tämmösille ihan pienillekin toimijoille, että kuukausikirjanpito ei maksa kohta oikeesti
yhtään mitään. Jos sulla on aineistoa vähän, niin kaikki menee sitten sähköisinä kuvina sinne
kirjanpitoon suoraan.”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä- Karjala 2015. [”Uskon, että toimijoita tippuu. Ohjelmistot kehittyy ja
niitä keskitetään. Nää suurethan haalii nyt pienii ohjelmistoja, et ne laittaa niitä yhteen.”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä-Savo 2015. [”Eli niitä uhkia, että kyllähän kun mietitään kaikkea
haavottuvuutta, mitä nyt on mediassakin ollu näitä palvelunestohyökkäyksiä ja muita.”]
Tilitoimistoyrittäjä, pääkaupunkiseutu 2015.[”…yritystoiminnan pyörittäminen, sehän on
pelkästään ongelmien ratkaisua.”]

Taulukossa 10 esitetään yhteenvetona haastatellussa mukana olleiden laskentatoimen
asiantuntijayritysten ja heidän asiakkaittensa yhteisesti muodostama taloushallinnon
teknologinen toimintataso.
Taulukko 10. Yhteenveto case-yritysten toimintatasoista (Kemppainen, 2016)
Perinteinen
manuaalinen
paperillinen
mappitoimisto

Manuaalisen,
sähköisen ja
digitaalisen toimiston
välimuoto

Automaattinen
digitaalinen moderni
”turbotoimisto”

Itä-Suomi

2

Helsingin alue

1

3

7

7

1

33 %

48 %

19 %

Etelä-Suomi

Haastattelujen perusteella tulevaisuuden tilitoimistoissa tarvitaan uudenlaisia osaajia,
jotka ymmärtävät digitalouden lainalaisuudet sekä alan substanssiosaamisen.
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Uhkakuvana ei nähty työn katoamista, vaan lähinnä sitä, mistä saadaan alalle riittävän
pätevää henkilökuntaa. Haastateltavien mielestä tilitoimisto-osaajaksi voi kasvaa vain
tilitoimistoyrityksissä.
Tilitoimistoyrittäjä, pääkaupunkiseutu 2015. [”Ehkä tällä hetkellä ongelmana on näiden alojen
työnantajan mielikuva ei ehkä kiinnosta sitä kaikkein lahjakkainta osaa nuorisosta. … Eli
laskentatoimen koulutusta pitäis olla enemmän. Se pitäis olla ehkä vähän käytännönläheisempää
ja korkeampitasoista. Ja sitten meidän alan yrittäjien pitäis toimia niin, että tämä ala kiinnostais
myöskin nuorisoa, että myöskin niitä parhaita nuoria.”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä-Savo 2015. [”Eli varmasti kaikki nää raportointikoodistot, sähköiset
tasekirjat ynnä muut tän tyyppiset, niin tulemme ottamaan niitä käyttöön, kun nää
pilotointivaiheet nyt oikeesti on kunnolla menty läpi ja ohjelmistotalot pääsee tähän
taksonomiaan kiinni. Mutta tietysti ammattitaitosen henkilökunnan löytäminen, saaminen,
oppilaitosten tarjonta, miten me saahaan peruslähtökohdiltaan jo tietyn tason osaajia. Koska
sehän on selvä, että oppilaitoksista ei tuu valmiita ihmisiä, mutta se, että heillä on se vahva
perusosaaminen, mistä sitten lähetään työssä oppimisen kautta.”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä-Karjala 2015. [”Tänä päivänä on hirveen vaikee löytää pätevää
kirjanpitäjää. Se on todellakin ala, jonne kannattas nuorten suuntautua, mikäli haluavat tehdä
töitä.”]

Taloushallinnon tulevaisuuden mahdollisuuksia
Laskentatoimen asiantuntijat ajattelevat, että taloushallinnon hakutoimintojen
kehittyminen ja nopeutuminen eivät ratkaise taloushallinnon ongelmia. Menestyminen
vaatii erikoisosaamista uusilla digitaalisilla liiketoiminta-alueilla. Ihminen on jatkossa
monimutkaisten digitaalisten järjestelmien olennainen osa. Haastateltavat näkevät, että
digitaalinen taloushallinto ei ole kiinni tilitoimistoyrityksistä vaan asiakkaista ja heidän
digivalmiuksistaan. Tilitoimistot pyrkivät tarjoamaan asiakkaillensa heidän toimintansa
kannalta hyödyllisimmät ja kustannustehokkaimmat palvelut.
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä- Karjala 2015.[”meillä on ollut sähköset palvelut, siis laskujen
kierrätyksestä lukien, niin 15 vuotta käytössä, ennen kuin tätä hypetystä oli edes olemassa.”]
Tilitoimistoyrittäjä, pääkaupunkiseutu 2015. [”Aika pitkältihän kaikki on tästä tän
palveluprosessin tai tän palvelukokonaisuuden rakentamista, jossa on sitten tietysti it:llä iso
rooli. Ja, ja sitten ihmisten tämmösillä palveluasenteilla ja herkkyyksillä. Mutta kyl mä luulen,
et siel haetaan paljon semmosia uusia, uusia palvelutapoja. Semmosia, mitä ei ehkä viel oikein
tiedetäkään. Se, että sä voit, vaikka WhatsApp:lla soittaa sun kirjanpitäjälle. Sekin voitas nyt jo
tehä saman tien.”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä-Savo 2015. [”Eli se automaatio varmaan menee vielä pidemmälle.
Kirjanpitäjän, palkanlaskijan aivotyötähän ei korvaa koskaan ohjelmat, mutta semmonen tietty
helpottaminen rutiininomaisissa toistuvissa asioissa, niin varmaan tulee jatkossa.”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä- Karjala 2015. [”Samaten tää teknistyminen ja muu täällä, tää
iänikuinen mappirumpa loppuu, tää paperijuttu pois, että tää menee, ihan oikeesti verkossa ja
toimitaan ja muuta, niin kyllä se imago nousee sitä kautta.”]
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Tilitoimistoyrittäjä, Etelä- Karjala 2015.[”No varmasti tää tekniikka tuo ihan huikeita
mahdollisuuksia.”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä-Savo 2015. [”Meijän toiminta-alue on laajentunu. Nyt me ostettiin
sitä liiketoimintaa Puumalasta. Meijän toimitilat, me ollaan nyt ihan eri toimitiloissa, kun
sillon. Meijän henkilökunta on tuplaantunu. Meijän ohjelmat on vaihtunu. Meijän menetelmät
on muuttunu. Että onko enää mitään, mikä ei ois muuttunu?”]
Tilitoimistoyrittäjä, Etelä-Savo 2015. [”Niin, ja työvoiman vuokraamista. Vähän sillä
nimikkeellä, että tulee se taloushallinnon ammattilainen sinne tekemään niitä taloushallinnon
tehtäviä heidän ohjelmillaan, että tämä varmaan jollain tavalla lisääntyy, ketkä ei haluu luopua
niistä omista ohjelmistaan.”]
Tilitoimistoyrittäjä, pääkaupunkiseutu 2015. [”…kansainvälisesti taloushallinto, on aivan lapsen
kengissä. Suomi on niin kun ihan maailman kärkimaa. Suomi on niin kun, Suomi on 20 vuotta
edellä, vaikka Saksaa tai Ranskaa. Se on hämmästyttävä se ero. Ja se on tietysti semmonen, mikä
ois hienoo, kun sitä sais vähän niin, kun hyödynnettyä, että ei pelkästään me, vaan kaikki muutkin
taloushallinnon toimittajat. Niin siitä vois tulla Suomelle semmonen uus Nokia ja semmonen
selkäranka, et maailmassa, kun joku miettii taloushallintoa, niin sille tulee heti Suomi mieleen.”]

Pilvipalvelut ja IT-palvelut sekä useat internetin kautta tarjottavat ohjelmistopalvelut tunnistettiin tulevaisuuden taloushallinnon skenaarioina (Kemppainen, 2016). Uudet tekniikat tuotiin myös esille asiantuntijahaastatteluissa esim. kaikkialla oleva tietojenkäsittely
(UBI), tekoäly (Ai), robotiikka (Ro) ja esineiden internet (IoST), katso alla oleva kuva 4.

Kuva 4. Taloushallinnonalan tulevaisuuden skenaarioita (Kemppainen, 2016)

47

4.3 Virtuaalinen kevytyrittäjämalli yrityksen starttivaiheessa
Julkaisu 2: Virtual Organizations as a strategic choice – multiple case study
Kemppainen, L., Sirkiä, J., Jukka, M., Hallikas, J. (2017) Conference article. “Virtual
Organizations as a strategic choice – multiple case study.” The IMKSM Conference
Paper 2017, International May Conference on Strategic Management - Book of
Proceedings, IMKSM17 May 19–21, 2017, Bor, Serbia, pp 161-169.
Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen lähtöolettamuksena on vuonna 2015 tehty teemahaastattelu, jossa
virtuaalinen palvelumalli tunnistettiin. Innovatiivinen tilitoimistoyrittäjä oli jo vuonna
2008 ideoinut virtuaalisen laskutuspalvelumallin helpottamaan ja madaltamaan
yritystoiminnan aloittamista. Uusin toimija on vuonna 2017 perustettu Op Kevytyrittäjän
laskutuspalvelu, jolla laskutus ja veronmaksu hoituvat digitaalisesti. Op Kevytyrittäjän
laskutuspalvelu perustaa yritykselle y-tunnuksen, tarjoaa laskutusalustan ja hoitaa
kirjanpidon asiakkaan puolesta. Op:n palvelu hyödyntää eniten yrittäjiä, joiden laskutus
on alle 30.000 euroa vuodessa. Palvelussa asiakas voi kirjata ja lähettää laskuja, jotka
menevät virtuaalisen palvelun kirjanpitoon.
”... Haluamme tarjota tähän täysin digitaalisen ja mahdollisimman vaivattoman kanavan”
[Op:n liiketoimintojen kehittämisestä vastaava päällikkö, Kristian Luoma. luettu 19.4.2017]

Tämän artikkelin tavoitteena on saada uutta tietoa virtuaalisen taloushallinnon toiminnasta. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kolmen taloushallinnon virtuaaliyritysten
asiantuntijat arvioivat virtuaalista palvelumallia. Pienille yrityksille keskeisen taloudellisen informaation on tuottanut tyypillisesti tilitoimistosektori, mutta tieto on pääasiassa
tilinpäätökseen linkittyvää ja menneisyyteen pohjautuvaa.
Tutkimuskysymykset olivat: Miten virtuaalinen organisaatio voidaan konfiguroida
tuottamaan sähköisiä taloushallinnon palveluita? Miten ne toimivat? Mitkä ovat
strategiset vaatimukset virtuaalisessa kontekstissa?
Tutkimustulokset ja kontribuutio
Virtuaalinen organisaatio toimii internet-yhteyden välityksellä Online-itsepalveluna.
Verkkopalveluiden ylläpito edellyttää isojen pilvipalveluiden tarjoamia pilvipalveluita
(Amazon, Google, Microsoft). Asiakas ei ole aikaan tai paikkaan sidottu. Sähköiset
automaattiset sisäiset ja ulkoiset prosessit tehostavat työntekoa. Uudessa virtuaalisessa
palvelumallissa kaikki dokumentit ovat sähköisessä muodossa. Palvelu on asiakasmäärän
mukaan täysin skaalautuva palvelu. Vargo´n ja Lusch´n (2004a, 2004 b) näkemyksen
mukaan palvelukeskeisessä logiikassa asiakas ja palveluntarjoaja tuottavat palvelun
yhdessä (ks. Pekkola, 2013a ja 2013b). Siksi tulevaisuudessa palveluntarjoajat saattavat
toimia yhä enemmän itsenäisinä palvelujen tarjoajina. Asiakkaat odottavat luotettavaa,
turvallista ja helppoa digitaalista verkostopalvelua. Liiketoiminnan ennakointi, integroitu
raportointi ja vastuukysymykset haastavat taloustoimijat muuntumaan liiketoiminnan
ymmärtäjäksi ja arvoa tuottaviksi kumppaneiksi. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat,
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että aloittavat yritykset voisivat hyötyä yrityksen käynnistysvaiheessa taloushallinnon
palveluista uudella tavalla. Taloushallinnon tieto digitalisoituu ja uudet toimintatavat
mahdollistavat tiedon hyödyntämisen uuteen liiketoimintaan.

Kevytyrittäjämalli yrityksen starttivaiheessa
Virtuaalinen organisaatio (VO) on väylä uudenlaiselle tavalle tehdä työtä ja käsitellä
dataa. Kyseisen palvelumallin käyttö, (kevytyrittäjyys) on strateginen valinta (a Strategic
choice) työntekijälle ja työn ostajalle. Artikkelin 2 mallissa taloushallinnon digitalisointi
ja virtuaalinen työ ovat mahdollistaneet reaaliaikaisen tiedon käsittelyn. Katso kuva 5
virtuaalisen organisaation toimintamalli case-yrityksissä (Kemppainen ym., 2017).

Kuva 5. Virtuaalisen organisaation kevytyrittäjätoimintamalli (Kemppainen ym., 2017)
1. CEO Case A. 2015 ja 2017.[“… sopii erittäin hyvin vaihtoehtona sille, että perustais
yksityisen, toimisi yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai pienenä avoimena tai
kommandiittiyhtiönä, koska tää tulee kokonaisedullisemmaksi pyörittää yhdenmiehen
yritystä, tätä VO:n kautta, kun et ottaa itse koko hallinnon tälle omalle toiminimelleen.
Jos vaikka vertaa siihen, että perustaa yhden miehen yrityksen, niin silloin jää omalle
kontolle yrityksen hallinto, kirjanpito, verotus, vakuutusturva.”]
CEO Case A. 2017. [”… Toisaalta tällä kevytyrittäjällä, tällä on taustalla kuitenkin
tällänen isompi organisaatio, VO, niin on myös taloudellisia resursseja silloin
enemmän olemassa taustalla. Esim. vakuutusyhtiöiden kanssa paremmat sopimukset,
kun he vois itse tehdä. Jossain tapauksessa jopa parempi vakuutusturva esimerkiksi. Sit
jos tulee mahdollisesti perintäkysymyksiä. Niin heil on tietotaito, täällä VO puolella
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hoitaa tää perintä. Auttaa sopimusten tekemisessä, toimii niin, kun tavallaan
yrityskumppanina tää VO tässä heidän omalle toiminnalleen.”]
CEO Case A. 2017. [”… Ja mä uskosin, et ihan koko Suomen kannalta, varsinkin kun
saadaan nää sopimukset ja lainsäädäntä ajan tasalle tästä kevytyrittäjyyden osalta.
Niin tää tuo koko tähän työmarkkinaan, työvoimaan tällästä joustavuutta. Ja varmasti
kansantaloudenkin kannalta hyvä asia. Tämmöinen uudentyyppinen työvoimaresurssi
on käytettävissä sillon.”]

Uudet mahdollisuudet ovat lähtökohtana strategiatyössä. Palvelua tarjotaan startupyrityksille yrityksen starttivaiheessa. Digiaikana virtuaalisessa organisaatiossa (VO)
menestys rakennetaan yhteisvoimin. Esitetyssä VO-mallissa digiajan strategia syntyy
nopeissa sykleissä poikkifunktionaalisesti,” osallistaen " ja "ketterästi".
2. CEO B. 2017. [”… Kyllä meillä on toiminta avattu nyt Ruotsiin viime syksynä. Mutta
se, että tän kaltainen toiminta tapahtuu aina siinä tietyllä lainsäädännöllä rajatulla
alueella. Eli palvelua ei pystytä pyörittämään samalla mallilla ympäri maailmaa
kaikkialla koska lainsäädäntään liittyy niin paljon kysymyksiä mihin pitää sitten
sopeutua aina maakohtaisesti. Joten siltä puolelta sitten taas vaaditaan sitä, että
palvelus skaalataan jokaiseen maahan sitten maakohtaisten vaatimusten mukaisesti.”]
CEO Case B. 2017.[”… 5:llä eri osa-alueella: markkinointiosasto, ohjelmiston
kehitystä, taloushallintoa, asiakaspalvelu ja sitten toimiva johto. Jokainen ottaa vastuun
toiminnan kehittämisestä. … täysin itse kehitetty ohjelmisto. Hyvin monet meijän
omista työkaluista on itte tehtyjä, markkinoilta ei oo löytynyt valmiita. Jopa meijän
asiakaspalvelun käyttämä puhelinjärjestelmä on itse toteutettu.”]
CEO Case B. 2017.[”…Vastasin pääosin ohjelmiston kehityksestä ensimmäiset 3
vuotta. Sen jälkeen ollaan laajennettu sitten tota kehittäjäbuulia. Meillä on tällä
hetkellä 5 koodaria siinä tekemässä.”]

Innovatiiviset virtuaaliset toiminnot synnyttävät uusia pieniä mikroyrityksiä. Virtuaaliset
itsepalvelut luovat merkittävää muutosta ammattimaisten palveluntarjoajien liiketoimintamallien strategiaan. Samoin uusien digitaalisten palvelujen hyväksyminen ja käyttöönotto vaikuttavat myös työntekijöihin.
3. CEO Case C. 2017.[”… Me ei olla välttämättä toimeksiantajien kanssa sen enempää
yhteydessä. Se on se työntekijä ja toimeksiantaja, jotka tekee keskenään sen
sopimuksen. Mutta jos siinä on jotain asioita, mitä jompikumpi osapuoli haluaa meidän
tarkastavan. Jotain erikoisjuttuja tai sitten se summa on niin suuri, niin sit me voidaan
käydä se sopimus läpi ja allekirjottaa tai olla allekirjottamatta.”]
CEO Case C. 2017. [”… Ainoo tilanne, mihin mun mielestä tää ei niin hyvin sovi on se,
jos sun pitää alottaa yritystoimintaa käytännössä, mihin sulla on paljon semmosia
laitehankintoja. Eli niitä verottaja ei anna vähentää meidän kautta… esim. millasia
kuluja voi vähentää ja näin…. Jos henkilöstä tuntuu, et se onnistuu hän saa tarpeeks
asiakaskuntaa ja tää alkaa tää laskutus sujuu, näyttää siltä et, täs vois olla
tulevaisuuteen isompikin potentiaali, niin silloin hän voi alkaa laittaa sitä omaa yritystä
pystyyn ja lopettaa sitte jossain kohtaa meidän kautta.”]
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CEO Case C. 2017. [”…toimii myös toisinpäin…on paljonkii entisii yrittäjiä nykyään
meijän asiakkaina, niinku työnsuorittajina… heil voi olla asiakaskuntaa ja laitteisto
esim. valmiina. Mut sit he on joutunu oman yritystoiminnan lopettamaan. Niin he voi
jatkaa sitä omaa tapaa tehdä töitä, mikä toisille ihmisille on hirmu tärkeetä, et he saa
olla itse itsensä oman työnsä herroja. Eikä tarvii tulla välttämättä joka päivä 8 – 4
toimistolle ja olla jonkun toisen alaisuudessa. niin se on niinku heille hyvä keino saada
edelleen käyttää sitä asiakaskuntaa ja sitä kalustoa mitä on ja tehdä sitä työtä mistä
tykkää, mutta tavallaan vähemmällä paperityöllä.”]

Tämä tutkimus edesauttaa nykyistä keskustelua virtuaaliorganisaatiosta todistamalla, että
muutos digitaalisiin palveluihin merkitsee huomattavaa muutosta strategisiin johtamis- ja
liiketoimintamalleihin. Perinteinen taloushallinto on jäänyt vanhanaikaiseksi. Tulokset
viittaavat siihen, että virtuaaliorganisaatio vaatii uudenlaista organisaatiorakennetta ja
datapohjaisia muutoksia päätöksentekoprosesseihin. Lisäksi virtuaalinen työ näyttää
vaativan uudenlaista asennetta taloushallinnon ammatillisten palveluntarjoajien kannalta
sekä uusien digitaalisten palveluiden hyväksymistä.
Tulokset osoittavat myös, että vaikka organisaatio on dynaaminen eli sen jäsenet
vaihtuvat melko usein, voivat työntekijät kuitenkin tuntea tiettyä yhteenkuuluvuutta.
Vetovoimaiset virtuaaliset yritykset saavat parhaat työntekijät, joiden kanssa yhdessä
luodaan virtuaalisesti toimivat menestyjäyritykset (ks. Camarinha-Matos et al., 2005a,
2005b, 2009; Pekkola, 2013b). Yrittäjämäisesti toimivalla kevytyrittäjällä on laaja oma
tukiverkosto virtuaaliympäristössä. Kuvassa 6 on esitettynä virtuaalisen kevytyrittäjyyden laskutuspalvelumallin vaikuttavuustekijät.

Kuva 6. Virtuaalisen kevytyrittäjyyden laskutuspalvelumallin vaikuttavuustekijät
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Taloushallinnon virtuaaliorganisaatioiden palvelujen edut ja hyödyt sekä haasteet
haastateltavien näkemysten pohjalta on esitetty yhteenvetona taulukossa 11.
Taulukko 11. Taloushallinnon virtuaaliorganisaatioiden palvelujen edut, hyödyt ja
haasteet

Edut ja hyödyt (Benefits)
1. Uudenlainen virtuaalinen
itsepalvelumalli mahdollistaa
reaaliaikaisen digitaalisen
lakisääteisen taloushallinnon
aloittaville yrityksille *
2. Sähköiset liiketoimintaprosessit ja
pilvipalvelut - > pystytään
käsittelemään ja verifioiman dataa
3. Kilpailuetu saadaan tehokkaasta
automaattisesta reaaliaikaisesta
raportoinnista kaikille sidosryhmille
ja tietojen hyödyntämisestä
4. Asiakasmäärän mukaan täysin
skaalautuva palvelu
5. Mahdollisuus hyödyntää
mobiilisovelluksia
*Tärkein ja yleisimmin käytetty etu

Haasteet (Challenges)
1. Vaativampi elektroninen
asiakaspalvelu
2. Riippuu yhteistyön toimivuudesta
valtiollisten laitosten välillä,
integraatioiden/rajapintojen tarve
kasvaa
3. Vaarana, että manuaalinen työ voi
käytännössä vähentää järjestettyjen
prosessien tehokkuutta
4. Digitalisaation täydellinen
hyödyntäminen edellyttää, että sen
pitäisi perustua kokonaan
uudenlaiseen liikeideaan ja digitointiin
perustuviin uusiin sähköisiin
markkinoihin.
5. Prosessien digitointi tulee toteuttaa
läpikotaisin ilman manuaalisia
vaiheita.
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4.4 Lohkoketjuteknologia digitaalisena tietoratkaisuna
Julkaisu 3: E-Business and Digital Processes - Blockchain in insurance
Perälä, K., Sirkiä, J., Kemppainen, L., Hallikas, J. (2017). Conference article - Book of
Proceedings, E-Business and Digital Processes - Blockchain in insurance. VI
International Symposium. New Horizons 2017 of transport and communications 17-18
November 2017. University of East Sarajevo, Doboj.
Tutkimuksen tavoite
Imatran kaupunki toteuttaa pilottina Suomelle strategisesti tärkeää ”Imatra-Svetogorsk
rajaliikenteen sujuvoittamisen kehittämishanketta” vuosina 2017-2018 Suomen ja Venäjän Schengen-rajalla. Hanke on tärkeä Etelä-Karjalan elinkeinoelämälle ja yrityksille.
Hankkeessa etsitään uusia digitaalisia palveluinnovaatioita. Hankkeen ensimmäisen
vaiheen tavoitteena on rakentaa digitaalinen tietoratkaisu, joka automaattisesti mittaa
rajanylittämisen kokonaisläpimenoaikaa. Tutkimuksen kehittämismetodina toimii digitaalinen ketteryys. Tässä tutkimuksessa halutaan tutkia lohkoketjuteknologian
ehdottamia vaikutuksia taloushallintoon. Tutkimusraportti on vastaus EU:n 21.7.2017
esittämiin digitaalisiin tutkimuskeskusteluihin ja lohkoketjuteknologian (blockchain)
haasteisiin.
Tutkimuskysymys oli: Mitä (What) lisäarvoa lohkoketjuteknologia (blockchain) voi
tuoda sähköiseen liiketoimintaan (e-business)?
Tutkimustulokset ja kontribuutio
Taylor (1947) ja hänen kautensa tutkijat olivat enemmän kiinnostuneita prosessien
tehokkuudesta, kuin koko organisaation suorituskyvystä. Taylor (1947) loi
työskentelymallin, jossa ajatteleminen ja suunnittelu erotettiin tekemisestä. Tayloristinen
malli ei toimi digiajassa. Rakenteellinen kontingenssiteoria olettaa, että paras
tuloksellisuus (performance) saadaan aikaan organisaation rakennetta maksimoiden
(Donaldson, 1987; Perälä, 2006). Laskentatoimeen viitaten kirjallisuudesta nousee esiin
älykkäät sopimukset (Laatikainen, 2015) ja digitaalinen allekirjoitus (Nakamoto, 2008).
Puhtaassa ”peer-to-peer -versiossa” maksut lähetetään digitaalisesti verkossa suoraan
osapuolelta toiselle ilman rahalaitosta (Nakamoto, 2008). Peltola (2015) kytkee
kryptograafisen (salattu) tietoteknisen ´blockchain´ -käsitteen laskentatoimeen.
Merkittävinä muutosajureina ovat kognitiivinen tietojenkäsittely, robotiikka sekä
jakamistalous. Peltolan (2015) mielestä ´blockshain´ on ikään kuin kirjanpidon pääkirja
(distributed ledger). Niitä voidaan rakentaa erilaisiin tarpeisiin ja täysin toisistaan
erilaisin tarkoituksiin (Mattila, ym., 2016).
Artikkelin
kirjallisuuskatsauksessa
viitattuihin
tietolähteisiin
tukeutuen
lohkoketjuteknologia ja sen laskentatoimeen viitatun jaetun pääkirjan/kirjanpidon
(distributed ledger) lähestymisnäkökulmat osoittautuivat innovatiiviseksi tavaksi
hallinnoida hajautetusti ja yhteisöllisesti liiketoimintaprosessien dataa eri
organisaatioiden verkostoissa. Lohkoketjun katsotaan olevan läpimurto, vaikutus tehdä
prosesseista demokraattisempia, turvallisempia, läpinäkyviä ja tehokkaita (Euroopan
Parlamentti, 2016; EU, 2017). Lohkoketju- ja hajautettu kirjanpitotekniikka mielletään
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samoiksi käsitteiksi. Puntixin (2017) mukaan näin ei käytännössä ole, vaikka viime
vuosien aikana nämä teknologiset käsitteet ovatkin kietoutuneet toisiinsa. Hajautetun
kirjanpidon teknologinen käsite liittyy tietokantojen hajauttamiseen eri alustoille, alueille
ja osapuolille.
Lohkoketjuteknologia ja älykkäät sopimukset (Perälä., ym. 2017)
Lohkoketjuteknologia (blockchan) lupaa yksinkertaistaa liiketoiminnan arvoketjut eri
vakuutustoimijoiden välillä. Lohkoketjuteknologiaa rakennetaan matemaattisin keinoin
algoritmien avulla. Luottamus lohkoketjun älykkäisiin sopimuksiin ja digitaaliseen allekirjoitukseen on kaikille sidosryhmille tärkeää käyttöönoton kannalta (Nakamoto, 2008;
Laatikainen, 2015). Luotettava sopimustekniikka tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia
erilaisten toisilleen tuntemattomien yritysten välillä. Lohkoketjuteknologia on vallankumouksellista siksi, että se mahdollistaa varman tiedon säilyttämisen turvallisesti. Uusi
lohkoketjuteknologia tarjoaa jo nyt pääkirjan/kirjanpidon toimitusketjujen yhtenä uudistamisvaihtoehtona hallinnoida dataa hajautetusti eri organisaatioiden liiketoimintaprosessien verkostoissa (Puntinx, 2017). Verkottunut ja erikoistunut vakuutustoiminta vaatii erikoistuneet alustat, joiden avulla kehittämistä ja pilotointia voidaan jatkaa.
Lähdeaineisto toi myös esiin yhtenä tärkeänä havaintona piilevän potentiaalisen
vakuutuspetoksen riskin.
Onnistunut digitointi vakuutustoiminnassa voi johtaa
liikevaihdon kasvuun. Hankaluutena voi olla eri vakuutustoimijoiden käyttämien
digitaalisten järjestelmien keskinäinen yhteensopimattomuus. Tähän mennessä ei ole
täysin selvää minkä valtion alueen lakeja ja säädöksiä noudatetaan (ks. EU, 2017). Missä
määrin noudatetaan Suomen valtion lakeja ja säädöksiä ja missä kohtaan Venäjän
sovelluksia, kun hajautetut tietoverkot ovat jakautuneet pitkin tietoverkkoa. Jotta
lohkoteknologiaa pystytään laajemmin hyödyntämään, tarvitaan uusia valtiollisia lakeja
ja infrastruktuurin jatkuvaa kehittämistä. Nykyisellä ´blockchain´ -käsiteellä on kolme eri
merkitystä (Nakamoto, 2008):
1. Lohkoteknologia tietorakenteena
2. Lohkoteknologia teknologiapinona
3. Lohkoteknologia yhteiskunnallisena ilmiönä.
Käsite ´blockchain´ viittaa ratkaisuun, jolla lohkot (blocks) liittyvät ketjuun, jossa
ketjussa on mukana tapahtumatietueet (transaction records). Kryptografinen allekirjoitus
salausteknologialla (hash) mahdollistaa lohkojen ketjuttamisen ja jakamisen kenelle
tahansa ja milloin tahansa lataamatta omalle työasemalle minkälaista erityistä sovellusta.
Se, mikä tekee lohkoketjuista kiehtovan, on, se, että kyse on muustakin kuin vain
yksinkertaisesta tietorakenteesta. Lohkoketju muodostuu lohkoketjusta, mutta jaetun
kirjanpidon tekniikka ei tätä vaadi. Lohkoketjuteknologia (blockchain) voi tuoda
kaupankäynnin perusmaksamisen rinnalle mikromaksamisen ja älykkäiden sopimusten
väliset siirrot: näitä ei ole vielä tämän hetken verkkoympäristössä. Tekniikan hyödyt
voivat olla muitakin kuin vain talouteen liittyvä: niitä voi olla poliittisilla,
humanitaarisilla tai sosiaalisilla alueilla.
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4.5 Yhteenveto
Digitaalinen vallankumous on Suomessa vasta alussa. Lisensiaatintutkimuksen
empiirisen tutkimuksen kohteena olevien taloushallinnon kaikkia case-yrityksiä yhdisti
selkeä näkemys asiakastarpeista. Erilaiset asiakkaat vaativat erilaista taloushallinnon
osaamista, erilaisia resursseja ja erilaisia kumppaneita. Kuvassa 7 esitetään tässä
lisensiaatintutkimuksessa tunnistetut taloushallinnon eri tasot.

Kuva 7. Taloushallinnon eri tasot
Digitalisaatio on ilmiö, joka vähentää maantieteellistä merkitystä. Digitaalinen taloushallinto voi muuttua globaaliksi liiketoiminnaksi. Yritykset siirtävät toimintansa uusiin
digitalisiin kanaviin, joka vaikuttaa merkittävästi taloushallinnon tehtäviin (ks.
Camarinha-Matos et al., 2005a, 2005b, 2009).
Eri toimijoiden verkostossa
liikekumppanit voivat jakaa reaaliaikaista tietoa, yhteisiä resursseja ja vastuualueita sekä
toteuttaa yhteistä toimintaa (ks. Pekkola, 2013b). Yhteenvetona voidaan esittää taloushallinnon tulevaisuuden kolme avainelementtiä, jotka vaikuttavat digitaalisen taloushallinnon toimivuuteen:
1. Älykkäät koneet (Smart Machines) hakevat älynsä ja analytiikan pilvestä.
Kehittynyt analytiikka mahdollistaa koneiden älykkyyden ja digitaalisten
reaaliaikaisten taloushallinnon palveluiden toimivuuden.
2. Osaavat ammattitaitoiset taloushallinnon asiantuntijat, joiden osaamista
tarvitaan vielä pitkään. Taloushallinnon robotti ei vielä korvaa ajattelevaa ja
puhuvaa ihmistä.
3. Uudet taloushallinnon disruptiiviset innovaatiot. Uusia tuotteita ja digitaalisia
palveluita innovoidaan ja tekniikkaa kehitettään yhdessä sidosryhmien
kanssa.
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset
5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin
Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää miten digitalisaatio vaikuttaa laskentatoimeen ja taloushallintoon. Empiirisen monitapaustutkimuksen tavoitteena oli saada yksityiskohtaisia selityksiä konstruktionismiin perustuvan lähestymistavan avulla tämän
hetken laskentatoimen digitaalisista käytänteistä. Tutkimusmenetelminä on käytetty
kirjallisuusanalyysia, teemahaastatteluja ja Design thinking -metodia sekä induktiivista
analyysia. Tutkimus haluaa saavuttaa syvempää ymmärrystä laskentatoimen tutkimuksessa ja käytännön sosiaalisessa kontekstissa. Tässä tutkimuksessa ehdotetut tulokset
pohjautuvat olemassa olevaan kirjallisuuteen ja empiriaan mutta myös henkilökohtaisiin
havaintoihin. Digitaalisen taloushallinnon käsitteelle ei löytynyt yksiselitteistä
määritelmää akateemisista tutkimuksista. Tästä syystä digitalisaation vaikutusta
laskentatoimeen tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, ja siihen pyritään vastaamaan
kolmen eri teorian ja kolmen erillisen artikkelin avulla. Tutkimukseen sisältyvät kolme
tutkimusartikkelia muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden tutkittavasta
digitaalisesta ilmiöstä.
Tässä tutkimuksessa, jossa laskentatoimi on ytimessä, digitalisaation evoluutiossa ei ole
palvelua, joka ei kohtaisi digitaalisuutta. Digitalisaatio laskentatoimen ympäristössä on
virtuaalinen innovaatio, jossa on mukana internet-yhteydet, pilvipalvelu ja uutta laitteistoa (ks. Asatiani, 2016). Tämä vaikuttaa reaaliaikaisen tiedon saatavuuteen ja mahdollistaa maailmanlaajuisen laskentatoimen tiedon vaihdon ihmisten ja kytkettyjen digitaalisten laitteiden välillä (Bygren, 2016). Digitaalisten ja virtuaalisten pilvipalveluiden tietoisuuden lisääminen voi vaikuttaa innovaatioita hyväksyvien yritysten ja yhteisöjen näkyvyyteen. Tämä tutkimus edistää nykyistä laskentatoimen keskustelua virtuaalisista järjestelmistä todistamalla, että entisajan pitkät strategiaprosessit ovat ehtineet vanhentua jo
ennen kuin ne ovat saavuttaneet työntekijän toimeenpanovaiheen.
Innovaatioiden teorian diffuusio (Rogers, 2003), lisää ymmärrystä siitä, miten laskentatoimen yritykset toteuttavat digitaalisia taloushallinnon palveluita ja tarjoaa suunnan
digitaalisten strategioiden kehittämiselle. Kontingenssiteoria esittää yhteensopivuusmallin, jonka mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa rakennetta, joka sopisi kaikille (Lawrence
ja Lorchin, 1967; Galbraith, 1973; Donaldson, 2001; Chenhall, 2003; Otley, 2016a).
Organisaatiorakenne on riippuvainen ympäristöstä, valitusta strategiasta, yrityksen
koosta ja ennen kaikkea asiakkaista. Resurssipohjainen teoria (RBV) tarjoaa tietoa, ettei
kaikkia taloushallinnon tehtäviä voida siirtää koneiden tehtäviksi (Dyer ja Ross, 2008;
Everaert ym., 2010; Devi ja Samujh, 2011). Luovaa ongelmaratkaisua vaativissa taloushallinnon erikoistöissä ihmistä ei vielä voida korvata taloushallinnon ohjelmoidulla robotilla.
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5.2 Tieteellinen ja metodologinen kontribuutio
Tieteellinen tutkimus eri aloilla poikkeaa merkittävästi. Tässä tutkimuksessa teoriat puhuvat todellisuudesta. Metodologisen pluralismin mukaan eri tieteissä on käytetty erilaisia tutkimusmenetelmiä (Welch., ym. 2010). Pragmatismi korostaa, että käsitteet, teoriat
ja käsitykset ovat erilaisiin tarkoituksiin valittuja välineitä. Ryan., ym. (2002) mukaan on
olemassa monia metodologisia lähestymistapoja tehdä laskentatoimen tieteellistä tutkimuksia. On olemassa ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä, jotka tulisi huomioida
asianmukaista metodologiaa valittaessa (Ryan., ym. 2002). Laskentatoimen tekemisen
painopiste voi muuttua, jolloin tutkijat valitsevat uudet tutkimustyötä ohjaavat periaatteet
ja vaihtoehtoiset mallit (Johnsson ja Siverbo, 2009). Näistä viitekehyksistä voi syntyä
uusi paradigma. Tieteellinen revoluutio voi murtaa liiketaloustieteessä tutkijayhteisön
hallitsevan paradigman. Liiketaloustieteessä voi olla myös epäjatkuvuuskohtia. On virhe
nähdä vain yksi metodologinen ihanne laskentatoimen tutkimuksissa (Ryan., ym. 2002).
Maltillinen konstruktiivinen lähestymistapa on vaikuttava tapaustutkimusmenetelmä,
koska se perustuu konsensukseen siitä, että ihmisten tuntema todellisuus on tulkittua todellisuutta (Järvensivu ja Törnroos, 2010). Tämän tutkimuksen ehkä huomattavin teoreettinen arvo laskentatoimelle on esittää uusia alalla vaikuttavia käytäntöjä, jotka on nyt
tehty näkyviksi. Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa uusista taloushallinnon innovaatioista
(Rogers, 1976; Moore, 1991). Tutkimuksen toinen arvo liittyy laskentatoimen tehtäviin
ja käsitteisiin. Naiivin relativismin mukaan ihmisten käsityksiä ei kyetä puolueettomasti
asettamaan paremmuusjärjestykseen (Järvensivu ja Törnroos, 2010). Tässä tutkimuksessa
muodostettiin käsitteellinen viitekehys, jota käytettiin empiirisen haastatteluaineiston tulkinnan apuna. Kevytyrittäjän termi on tuotu tieteelliseen keskusteluun vaihtoehtona laskentatoimen perinteiselle ajattelulle. Teoreettiset kontribuutiot ja tulokset liittyvät
kolmelle alueelle seuraavasti:
(i)

Algoritmit

Algoritmit ovat tulleet osaksi laskentatoimen taloushallinnon tilitoimistoyrityksen
strategiseen suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan. Algoritmien avulla voidaan
hyödyntää automaattisesti aikaisemmin kerättyä sisäistä ja ulkoista informaatiota.
Järjestelmä hyödyntää ja vertaa aikaisemmin kerättyä tietoa (Bhimani ja Willcocks,
2014).
(ii)

Johdon ohjaus-, valvonta- ja tarkastustoiminnot (kontrolli MCS)

Kyky sopeutua yhteiskunnan säädöksiin ja määräyksiin, on yksi tärkeimmistä
laskentatoimen alan ominaisuuksista. Digitaalisten taloushallinnon prosessien
kehitystyössä voidaan käyttää ohjaus- ja valvontajärjestelmiä (MCS) ja kytkeä nämä
tuotantoprosesseihin (Chenhall, 2003, 2007; Hyvönen, ym., 2005; Merchant ja Otley,
2007; Malmi ja Brown, 2008).
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(iii)

Laskentatoimen harmonisointi

Laskentatoimen taloushallinnon asiantuntijatehtävät ovat harmonisoituneet laajasti yli
toimialarajojen. Taloushallinnon asiantuntijasektorille on ilmestynyt uusia haastajia.
Kahdenkertaisen suoriteperusteisen kirjanpidon rinnalla käytössä on yhdenkertainen
maksuperusteinen kirjanpito. Virtuaalisessa uudessa mallissa peruskirjanpito on osittain
kokonaan poistunut. Perinteinen sisäinen ja ulkoinen laskenta ovat virtuaalisen
taloushallinnon vaikutuksesta sulautuneet toisiinsa (Granlund ja Lukka, 1997 s. 232).
Virtuaaliaikainen taloushallinto 2020-luvulla
Millainen on taloushallinnon brändi 2020-luvulla? Kuinka verkkosukupolven uudet
mahdollisuudet tulevat vaikuttamaan verkossa toimivien koneiden ja laitteiden määrään?
5G-verkon ansiosta koneet ja laitteet voivat ehkä jo kommunikoida keskenään. Miten
lohkoketjuteknologia ja sen laskentatoimeen viitatun jaetun pääkirjan/kirjanpidon
(distributed ledger) algoritmit kehittyvät laskentatoimen liiketoimintaprosesseissa?
Kansainvälistyminen näkyy siinä, että tilitoimistot hoitavat kansainvälisten
asiakasyritysten taloushallintoa. Taloushallinto tapahtuu jo nyt ajasta ja paikasta
riippumatta virtuaalisesti. Ohjaajat ovat välttämättömiä vain, kun tekniikka epäonnistuu.
Tulevaisuuskirjanpito, virtuaalitilitoimistot ja digitaalisen taloushallinnon kehitys
pakottavat laskentatoimen asiantuntijat sopeutumaan uusiin digitaalisiin työtapoihin.
Laskentatoimi, kirjanpidon käsite ja rooli ovat myös muutoksen alla. Tarvitseeko pieni
yritys/yrittäjä perinteistä peruskirjanpitoa? Ketä varten pienten yritysten peruskirjanpito,
tilinpäätös ja liitetiedot laaditaan? Kenen etua se palvelee? Ketkä näitä liitetietoja lukevat
ja käyttävät?
Uusien virtuaalisten palvelumallien avulla laskentatoimen lakisääteinen tieto voidaan
suoraan siirtää viranomaisille ilmaan perinteistä tilinpäätöspakettia. Mitä merkitsee
kirjanpidon kustannus-hyötysuhde pienelle yritykselle/yrittäjälle? Miten perinteiset
tilitoimistot pärjäävät globaalissa kilpailussa? Voivatko esim. suuret kansainväliset
tilintarkastusketjut tai pankki- ja finanssisektori ottaa osan taloushallinnon markkinoista?
Generalisti, joka kykenee yhdistämään kokonaisuuksia ja hakemaan uuta digitaalista
tietoa useasta eri paikasta, voi olla digitaalisen controllerin ja superkoodarin ohella
mahdollinen tulevaisuuden taloushallinnon työntekijä.

5.3 Managerialiset kontribuutiot
Digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalisten teknologioiden yleistymistä taloushallinnon
toiminnoissa (Bailey ym., 2012). Samalla korostetaan digitalisaation erityisyyttä.
Tutkimuksen viesti laskentatoimen yrityksille on, että digitalisaatiota ei voida pysäyttää
ja muutoksen vaikutukset on hyvä tunnistaa riittävän ajoissa. Yrityskohtaiset
digitalisaatiotasot vaihtelevat rajusti. Ero yksittäisen pienen tilitoimistoyrittäjän ja
monipuolisia digitaalisia palveluja tarjoavien toimistojen välillä kärjistyy tekniikan
kautta (Sarens, ym., 2015). Taloushallinnon haasteet johtuvat pääasiassa laskentatoimen
välineistä ja ohjelmista. Taloushallinnon tuottaminen vanhoilla järjestelmillä vaatii paljon
manuaalista työtä. Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen on erittäin työlästä. Lisäksi
taloushallinnon perusprosessista saatava tieto on suppeaa, koska se perustuu
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lakisääteiseen kirjanpitoon. Reaaliaikaisen tiedon puute vaikutta tiedon saantiin, sillä
viivästyneet raportit voivat olla jopa 1,5 kk vanhoja (Bhimani ja Willcocks, 2014). Tämän
tutkimuksen managerialinen kontribuutio voidaan sanoa vaikuttavan kolmeen tahoon:
laskentatoimen taloushallinnon yrityksiin, sidosryhmiin ja valtiovaltaan.
(i)

Tilitoimisto - asiakkaan digitaalinen palvelukeskus

Digitalisaation vaikutus taloushallintoon liittyy asiakaskäyttäytymiseen (Greenfield,
2006). Kaikki laskentatoimen viranomaispalvelut on automatisoitu ja siirretty verkkoon.
Erityisen muutoksen kohteena ovat maksuliikenne, laskutus, tilaukset ja palveluiden
jakelukanavat. Asiakas voi ajatella ihan eri tavalla kuin digitaalisen palvelun tarjoaja tai
ohjelman rakentaja. Asiakas arvostaa helppokäyttöisiä yksinkertaisia digitaalisia
palveluja. Taloushallinto ei parane, jos siihen lisätään digitaalisia ominaisuuksia, joista
asiakas ei ole valmis maksamaan. Taloushallinnon digitalisointi ja virtuaalinen työ ovat
luoneet ainutlaatuisen modernin asiantuntijapalvelun, jota läheskään kaikki eivät hallitse.
Laskentatoimen teollisuudessa kehitetyt digitaaliset ominaisuudet eivät tuo lisäarvoa, jos
asiakkaat eivät arvosta tai hallitse niiden käyttöä. Taloushallinnon sähköistäminen
edellyttää teknologian tehokkaampaa hyödyntämistä. Jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö ja
teknologian nopea kehitys on vaikuttanut siten, että pienistä laskentatoimen
tilitoimistoyrityksistä on tullut asiakkaittensa digitaalisia palvelukeskuksia. Laajemman
digitaalisen informaation käyttöönotto voisi tuoda etuja laskentatoimen yrityksille,
kansantaloudelle ja ympäristölle. Enemmänkin voitaisiin tehdä lainsäädännön ja
verottajan yhteistyön avulla. Yhteistyö eri sidosryhmien välillä on merkittävä.
Tutkimuksen tärkeä viesti ohjelmistotalolle on, että myös analogisten järjestelmien
kehitystä voidaan tulevaisuudessa tarvita.
(ii)

Virtuaalinen kevytyrittäjä- ja laskutuspalvelumalli

Talouskasvu on tarpeellinen yrityksen ja yksilön hyvinvoinnille (Kaplan ja Norton, 1992).
Työpaikkojen menetys aiheuttaa yhteiskunnalle rasitteita. Virtuaalinen kevytyrittäjä- ja
laskutuspalvelumalli mahdollistaa yritystoiminnan ja innovatiivisen palvelun ilman
perinteistä yrittäjän riskiä. Innovatiivinen malli pyrkii vaikuttamaan turvaverkkoihin.
Virtuaaliyrityksen palveluntuottajan työnsuorittaja on taloushallinnon superkoodari, jolla
on teknisiä taitoja, mutta joka osaa puhua ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Tärkeintä
on valmius asiakkaan auttamiseen. Virtuaalinen työ on luonut ainutlaatuisen modernin
globaalin asiantuntijapalvelun (Camarinha-Matos ym., 2005a, 2005b; Camarinha-Matos
ym., 2009). Liikekumppanit jakavat tietoa, resursseja ja vastuualueita, ja suunnittelevat
toimintaa, jotta he voivat saavuttaa yhteiset tavoitteensa (Pekkola, 2013a, 2013b).
(iii)

Bisnesanalytiikka (BA)

Uudet markkina-alueet tunnistettiin laskentatoimen ammatillisessa kentässä.
Lohkoketjuteknologian (blockchain) mahdollisuuksista laskentatoimeen nousee esiin
jaetun pääkirjan/kirjanpidon (distributed ledger) algoritmit ja älykkäät sopimukset.
Pilvipalvelut yhdistettynä bisnesanalytiikkaan (BA) voivat ratkaista ja muuttaa
tulevaisuuden globaaleja liiketoimintaongelmia (Davenport, 2006; Herschel, 2010;
Nykänen ym., 2016). Empiirisen tutkimuksen ja suunnitteluajattelun (Design Thinking)
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metodin avulla on pystytty tunnistamaan tarkastelun kohteena olevan digitaalisen
lohkoketjuteknologian ominaispiirteitä.

5.4 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset
Tämän kvalitatiivisen lisensiaatintutkimuksen kysely keskittyy digitaalisen
laskentatoimen tulevaisuuteen rajatusti. Ensinnäkin tutkimuksen yleistettävyys on
rajallinen, koska kaikki yritykset ovat hyvin erikokoisia ja erilaisia taloushallinnon
palveluita tuottavia yrityksiä. Toiseksi tutkimus koskee vain taloushallinnon palveluita
tuottavia yrityksiä eri puolella Suomea, joten tulokset eivät ole yleistettävissä muissa
maissa. Tutkimuksen soveltamisala rajoittuu näihin tapauksiin, eikä näitä havaintoja
voida suoraan soveltaa muihin taloushallinnon organisaatioihin. Lisäksi on tunnistettava
muita rajoituksia. Tuloksia vertailtaessa on syytä ottaa huomioon vastausajankohtien
kahden vuoden ero, jolla voi olla lievää vaikutusta empiirisiin tuloksiin.
Jatkoselvitykset voisivat kohdistua siihen, miten digitaalisuus ja taloushallinnon
toimialakentän muutokset ovat käytännössä toteutuneet laajemmin. Selvityskohteena
voisi olla miten asiakkaat kokevat virtuaaliorganisaatioiden (VO) tarjoamat
palvelukokokonaisuudet ja niihin liittyvästä vaatimukset. Mielenkiintoista olisi saada
kokonaiskuva taloushallinnon työnjaosta asiakasyritysten ja virtuaalisen taloushallinnon
organisaation välillä. Mitä vaikutuksia virtuaalisella työllä on asiakkaille ja miten
asiakkaat haluavat hoitaa mahdolliset päivittäiset ongelmatilanteet kokonaan
itsepalveluna toimivassa digitaalisessa organisaatiossa. Mahdollinen tulevaisuuden
tutkimisalue voisi olla näiden virtuaalisten muutosten tunnistaminen. Tulevaisuuden
taloushallinnon tutkimus voisi keskittyä kvantitatiiviseen kyselytutkimukseen.
Sosiaalinen media, mobiili- ja pilviteknologiat näyttävät muuttavan taloushallinnon
työntekemisen tapoja ja työnkuvia. Vaikuttaa siltä, että tulevaisuuden laskenta-alan
ammattilaisen työ on koodausta ja asiakasyritysten kokonaisvaltaista taloushallinnon
hoitamista digitaalisesti. Digitaaliseen taloushallintoon tarvitaan myös kvalitatiivisia työn
mittareita, joita ei vielä ole esitetty. Globalisoituvien taloushallinnon alan yritysten tilanne
ja asemoituminen voitaisiin myös kartoittaa. Sekä käytännön että teoreettisen mallin
puuttuminen antaa mahdollisuuksia ja haasteita digitaalisten älykkäiden sopimusten
jatkokäsittelyyn. Tutkijat ja instituutiot voivat esittää lisää ”Foundational technology innovaatioita” akateemiseen keskusteluun. Lisäksi, kun käytetään lohkoketjuteknologiaa
ja sen algoritmeja laajasti yhteiskunnan muihin osiin, laskentatoimi tarvitsee monialaista
tutkimusta erityisesti lainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta. Jatkotutkimuksissa
laskentatoimen tulevaisuutta voitaisiin käsitellä myös intuition ja mielikuvituksen kautta
(esim. Pensos, 1959; Kaplan ja Norton, 1992).
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LIITE 1

SAATEKIRJE 5.2.2015
Liisa Kemppainen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
School of Business and Management
Tel. +358 50 452 4992
sähköposti: liisa.kemppainen@lut.fi

Teemahaastattelu tilitoimistoyrittäjälle
Hyvä tilitoimistoyrittäjä, olette lupautunut mukaan esitutkimukseen, josta
toivomme vastauksia meneillään olevaan teknologiamurrokseen. Murrosta on
rinnastettu teolliseen vallankumoukseen. Ilmiötä lähestytään tilitoimiston ja
taloushallinnon näkökulmasta, vaikka murros on ennen kaikkea yhteiskunnallinen.
Tämä teemahaastattelu liittyy Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of
Business and Managementin professori, KTT Pasi Syrjän ja hänen tutkijaryhmänsä
suunnitteilla olevaan tilitoimisto- ja taloushallinnon alan tutkimus- ja
kehitysprojektiin, jossa tutkitaan taloushallinnon toimialan muutosta ja
tulevaisuuden liiketoimintamallien ansaintalogiikkaa. Samalla kartoitetaan
toimijoiden näkemyksiä taloushallinnon alan tulevaisuudesta alueellisten
vahvuuksien pohjalta.
Kiitos, että olette päättänyt osallistua teemahaastatteluun ja tehdä tämän
tutkimuksen mahdolliseksi. Vastaukset käsitellään anonyymisti eikä yksittäisiä
vastauksia voida tunnistaa eikä jäljittää vastaajaan. Saadut vastaukset käytetään
vain tieteelliseen tutkimustyöhön, eikä yritystä tai haastateltavaa voida tieteellisen
julkaisun tekstistä tunnistaa.
Mielipiteenne ovat erittäin merkityksellisiä tutkimuksen pätevyyden ja
onnistumisen kannalta.
Avustanne kiittäen
Liisa Kemppainen
KTM
Lisätietoja

Lisätietoja tutkimuksesta antaa professori, KTT Pasi Syrjä pasi.syrja@lut.fi tai
DI Leena Tynninen leena.tynninen@lut.fi

Liite

Teemahaastattelurunko

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lappeenranta University of Technology
PL 20/P.O. Box 20

tel +358 294 462 111

Y-tunnus 0245904-2

FI-53851 Lappeenranta fax

+358 5 411 7201

ALV/VAT FI 02459042
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LIITE 2

LUT
HELMIKUU 2015
School of Business and Management
Liisa Kemppainen
Esitutkimus taloushallinnon tutkimus- ja kehityshankkeeseen
Teemahaastattelun haastattelurunko 2015 tilitoimistoyrittäjälle (n.60 min +)
❖ Taustatiedot yleisesti
o Yrityksen/yrittäjän ikä (sukupuoli) ja koulutus
o Mitä taloushallinnon ohjelmistoja käytätte? (pilvipalvelut)
o Miten arvioitte alan kilpailutilannetta alueellanne? (kilpailuvaltit)
o Mitkä ovat mielestäsi taloushallinnon alan kehitystä edistäviä/rajoittavia
tekijöitä?
❖ Yrittäjyys
o Mikä sai Teidät aloittamaan tilitoimistoyrittäjänä?
o Miten luonnehditte itseänne tilitoimistoyrittäjänä? (innovatiivinen,
proaktiivinen …)
o Mitä tukikanavia tilitoimistoyrittäjälle tarjotaan tällä hetkellä omalla
alueellanne?
❖ Liiketoimintamalli/ansaintalogiikka
o Miten luonnehditte oman yrityksenne elinkaarivaihetta? (kasvu, stabiili …)
o Tuleeko asiakkailta toiveita/ehdotuksia/painetta ottaa uusia tuotteita tai
palveluita käyttöön?
o Mikä on arvionne tilitoimistoyrityksen taloudellisesta menestymisestä tällä
hetkellä?
(asiakasvalinta, asiakkaat/myyntitavoitteet, henkilökunta/tehokkuusmittarit…)
❖ Tulevaisuuden ennakointi - Strateginen suunnittelu
o Millaisena näette toimialan muutoksen 3,5,10 v jne. suhteessa eteen ja
taaksepäin ajateltuna? (riskit, mahdollisuudet, resurssit, valmiudet)
o Millaisia mahdollisuuksia uskotte digimurroksen tuovan liiketoimintaanne?
o Arvioikaa, minkälainen yrityksenne on vuonna 2020?
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LIITE 3

Liisa Kemppainen PhD Student at LUT/Organization in the age of digital reproduction
Lämmittelykysymykset
Kerrotko hieman nykyisistä työtehtävistäsi, työkokemuksistasi ja yrityksestä, jossa olet
töissä?
Haastattelurunko 2017
1. Mitkä ovat keskeisimmät lisäarvot virtuaalisella organisaatiolla verrattuna perinteiseen
toimintamalliin?
a.) palvelujen käyttäjän näkökulmasta
b.) organisaationne näkökulmasta
2. Mitä hyötyä/etua toiminnastanne on freelancer-yrittäjälle?
3. Mitä mielestäsi palvelunne käyttäjät odottavat palveluilta?
4. Mitkä ovat teknologian osalta tärkeimmät tekijät, jotka mahdollistavat
virtuaalisen toiminnan?
5. Mitä tietoteknisiä sovelluksia hyödynnätte toiminnassanne?
6. Millaisia kehitysehdotuksia teillä olisi nykyteknologiaan, jotta se palvelisi
paremmin virtuaalista toimintaa?
7. Oletteko kokeneet jotain virtuaalisuudesta aiheutuvia haasteita verrattuna tavalliseen
toimintaanne? Mitä?
8. Onko kahdenkertainen/yhdenkertainen kirjanpito (laki sallii molemmat pienille). Tehdäänkö
tase?
9. Miten reaaliaikaista toiminta on?
10. Miten tarvittaessa perintäprosessi hoidetaan?
11. Miten isoksi toiminta voi kasvaa tällä konseptilla?
12. Millainen kilpailutilanne on Suomessa, montako kilpailijaa löytyy? Nimeä kovimmat
nykyiset kilpakumppanit ja mahd. tulevat? Onko jokin kilpailija jo luopunut markkinasta?
Loppukysymys: Saako yrityksenne nimen julkaista tieteellisessä artikkelissa?

Kiitos!
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LIITE 4

#

Tarina

Avoin koodaus

Pitkittäiskoodaus

H1

…ohjelmistot on ja yleensäkin ATK-asiat aikamoinen
päänvaiva tässä tämän alan yrityksille (pilvipalvelu käytössä)
…asiakkailla ei oo valmiuksia siihen sähköseen...
(taloushallinnon sähköinen kierrätysjärjestelmä).

Tilitoimistosta näyttää
tulleen info-piste: TEtoimiston, Kelan,
verottajan ym.
viranomaispalvelut.

Etu:
”Palvelukeskus”
uusi digitaalinen
brändimahdollisuus

Asiakkaat vaikuttavat
olevan riippuvaisia
palveluntuottajan
taloushallinnon, ITosaamisen ja ATK:n
vertaistuesta.

Haaste:
asiakkaiden digivalmius

Mobiili-- ja pilviteknologia, onlineohjelmat ja uusien
palveluiden jatkuva
kehittäminen
mahdollistavat
kilpailuedun.

Etu: automattinen
tiedonkäsittely

…siihen täytyis näille asiakkaille saada atk-neuvontaa ...
neuvon näitä asiakkaita näissä pankki, nettipankin käytössä ja
tämmöisessä, siis kaikki palvelut on nykyisin mennyt niin
itsepalvelu systeemeiksi, että jos ei oo ATK-osaamista, niin
tuntuu, että jonkun tiliotteen tulostaminenkin on tuskallista.
…sitten ihmiset tulee miulta niitä verottajan sekä TEtoimiston palveluita …Kelan palveluita, että sit niistä ei aina
niistä neuvoista ja niistä voi ite laskuttaa mitään, että silleen
se on hiukan hankalassa asemassa, et se on kyllä harmi, että
meiltä loppui tuosta se yhteispalvelupiste, ihmiset ois voinut
jostakin käyvä kysäisemässä asioita ja nykyisin
verottajallakin on se puhelinpalvelu. Mut et sinne joutuu
monesti nykyisin jonottamaan tämmöisenä ruuhka-aikoina, et
se ei näitä sivuseutuja sitten palvele.
H2

Ollaan edelläkävijöitä ja tienraivaajia, että kyllä tätä on
ihmetelty vähän muuallakin… me ollaan tehty tällänen oma
sovellus… ja se on tällänen matkapuhelimeen ja
älypuhelimeen tehty sovellus, joka on
integroitu…kuittiaplikaatio…helpottaa asiakkaan tuskaa
toimittaa meille lähinnä käteiskuitteja ja tehdä matkalaskuja.
Robotismi eli robotit tulee… kyllä nää online-ohjelmat netin
yli käytettävät tilipalveluohjelmat, niin ne vaatii sitten taas
kirjanpitäjiltä enemmän.

Taloyhtiöitten isännöintipuoli meil on kaikki sähköisesti…
tilitoimistopuolella … et asiakkaat voi sielt ottaa, vaikka
laskutuksen, laskujen kierrätyksen ja reskontran hoijat itte tai
ne voi ihan kattoo, et kuka haluaa mitenki…

Pilviteknologia ja
uusien palveluiden
kehitys menossa.

Suurin osa tilitoimistoasiakkaista tuo mapin
…paperisena ja ne myö sit syötetään tuonne koneelle ja
mahdollisuus tilitoimistoasiakkaille, et kaikki on mahollista
sähköistää myös niille, mutta se, että se on ehkä tämmönen
ikäkysymys, et meil on pitkä historia. Meil on 30 vuotta
toimineita yrityksiä ni eihän niil oo ees sähköpostii kaikilla,
ei niille vois lähettää sähköistä tuloslaskelmaa tai muuta…Ne
ei haluakaan.

Sekä manuaalinen,
että digitaalinen
tilipalvelujärjestelmä
käytössä.

Siinä tulee ne haasteet, ku kaikki on sähköistä. Se työ
tavallaan yksipuolistuu ja sit se massa kasvaa…, et
kirjanpitäjänhän pitäis tietää sen yrityksen tiedot…se joutuu
sen massan tekemään ja sit sen jälkeen pitäis myyvä sitä
asiantuntijapalvelua ja antaa sitä lisäarvoa…

Haaste:
vaativampi
asiakaspalvelu
Haaste: vaativat
startup-asiakkaat

Kyllä ja toinen ehkä vieläkin tärkeempi pointti meijän
asiakkaissa on ihan sijottajat elikä, jos me ollaan saatu,
vaikka jenkkisijottaja tänne tai ihan vaikka Tekesiäkin varten
tai pankki haluaa tietoja nopeesti ni kyllä niitten on sillon
oltava ja sitten niitten pitää olla oikeaa dataa, et ei siellä
mitään virheitä sitten sallita, kun niitä lähetään sitten
raportoimaan tonne sijottajille.
H3

Etu: digitaalinen
reaaliaikainen
taloushallinto

Etu:
automaattinen
tiedonkäsittely
Haaste:
asiakkaiden digivalmius
Haaste:
digitaalinen työ
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H4

No meil ei oo ku yks ohjelmisto itellämme. Pilvipalveluna tää
homma…on ohjelmistona ni sen myöski kaikki pilvipalvelut
myydään ulos.

Sekä manuaalinen,
että digitaalinen
tilipalvelujärjestelmä
käytössä.

Haaste:
asiakkaiden digivalmius

Oikeestaan se, että aika virtuaalista jo tänä päivänä se
pankkihomma, et eihän siellä käydä, et kyl se kaikki tehään
tietokoneitten kautta. Siis kuukausittain lähetetään tulosteet ja
käyrät ja käppyrät sähköpostiin.

Haaste:
automaattinen
tiedonkäsittely

Meijän asiakaskunta on kuitenki vielä pientä. Nuoret yrittäjät
on halukkaita (uudet tuotteet pilvipalveluna), mut siel on
paljon sellasia, et ei oo…meiltä asiakkaille päin.

H5

…kyl meil papereita pyörii aika lailla paljon viel…sit
oikeesti jäis semmoset rutiiniasiat… tai siinä vaiheessa, kun
kehittyy niin, että sähkösesti kaikki toimii niin semmoset
turhat työt jäis pois ja pystys keskittymään oleelliseen asiaan
.
Mul on sellanen suuntautuminen…et olemme erikoistuneet
venäjänkielisen asiakkaan palvelun ja sellaset kanavat
Pietarissa… Hankaluus on se, et meijän asikakasryhmä ei
osaa suomen kieltä ja niiden sähköisten palvelujen
tarjoaminen on hankalaa, kun se on suomen kielellä.
Suurin osa asiakkaista ymmärtää taloushallinnon termejä ja
lähetetään ja tarjotaan suomen kielellä kaikki raportit…jotka
eivät oo vielä oppineet suomen kieltä … ohjelmassa on
mahdollisuus kääntää raportit, tehdä eri kielellä ne pohjat.
Käytämme hyödyksi tätä.

Etu: pilviohjelma
käytössä

Erikoisryhmä
venäjänkielisiä
asiakkaita, jotka
etsivät ja tarvitsevat
omalla äidinkielellään
tukiapua monissa
taloushallinnon
asioissa.

Etu: algoritmit,
digitaalinen
kuvaus
taloushallinnon
tehtävien
suorittamiseksi
tarvittavista
toimenpiteistä
Haaste: ohjelmien
raportointikieli

Hoidan oman yrityksen sekä asiakkaiden taloushallinnon
asiat järjestelmällisesti…itse olen kehittänyt sellaisen
toiminnan algoritmin, et menestyvä, yritysasiakkaat, jotka
pystyy kokonaisesti keskittyy omaan liiketoimintaan ja
rutiinit hoidetaan me ammattitaidolla ja suomen kielen
taidoilla.

Haaste:
asiakkaiden digivalmius

Toivon… et meillä varmasti viiden vuoden kuluttua on jo
puolet asiakasryhmästä myös sähköisessä taloushallinnossa.
[…] tekniset resurssit täl hetkel on ihan ok.

H6

No onhan tietysti kaikki vaihtoehdot auki, …kun nyt on
tilitoimisto ni pitäis olla semmonen ohjelmisto mikä
tilitoimiston tuotantovälineenä on hyvä. … toinen on
lisenssinä ja toinen pilvipalveluna…jos näistä kahesta
valitaan kai ni kyl se painopiste (pilvipalvelu).
No tietysti tuo rahoitus on tänä päivänä aika haasteellinen
asia, et jos ei oo mitään omaa tarjota, nii voi olla aika vaikee
ja tietysti toi tekniikkapuoli ohjelmistot, tää on myöskin
sinäänsä haastavaa, mutta se, et nää myyntimiehet myy, mutta
ne ei muista enää ihan kaikkee kertoa, et mitä pitäis.
…normaali tilitoimistopalveluitten lisäksi…tätä
konsulttipuolta ja neuvontapalveluitten puolta koitetaan tähän
kehittää ja vahvistaa ja sitten tietysti siihen liittyy ni varmaan
semmosia verkostoitumishankkeita esimerkiks tota
asianajajien kans ja muitten kans on, et sitä kautta semmosta
kokonaisvaltasempaa palvelua ja nimenomaan sen suuntasta,
että sitä yritystietoo ja muuta tällästä dataa mitä tässä pyörii,
niin pystyis nää asiakkaat tehokkaammin käyttämään
(yrittäjä on juuri hankkinut kahden tilitoimiston
liiketoiminnat).

Uusi konsepti,
liiketoimintamalli
kaksi vanhaa
tilitoimistoa ja
liiketoiminnan
kehittäminen.

Etu:
kokonaisvaltainen
taloushallinto
Haaste: toiminnan
integrointi
Haaste: ohjelmien
valinta
Haaste: ohjelmien
integrointi
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H7

Ja se on ERP-ratkaisu enemmänkin, mutta siis sellanen
tilitoimistoalustalla kuitenkin pyörivä, mihin pystyy
integroimaan kaikki. […] investoinnin perusteena oli se, et se
on tilitoimistoriippumaton…
…ja pystyy arvioimaan tilanteita ja miten prosesseja voijaan
viijä isos mittakaavas, mut myös sitten monistamaan ehkä
tonne vähän pienempäänki tekemiseen
Sit siel on ostolaskujen kierrätys ja hyväksyntä; pankkiyhteys
elikkä joko asiakas maksaa tai myö maksetaan;
myyntilaskutus, asiakas voi ite laskuttaa tai myö voidaan
laskuttaa. Sitten matkalaskut siel on ja sit siel on kirjanpito.
Ja kaikki on integroitu samalle alustalle.

Taloushallintopalvelut
samalla alustalla,
yksinkertaisella
tavalla tuotettuna
asiakkaalle.

Etu: ERP-ratkaisu
Etu: digitaalinen
automattinen
tiedon käsittely
Etu: aktiivinen
raportointi
Etu: joustava
Haaste: prosessien
jatkuva
kehittäminen

Ja se asiakkaan näkökulmasta, kaikki asiat toimii sen hyvinki
helpon selaimen käyttöliittymän kautta…se on iso vahvuus ja
sitte kyl mie siihen asiakaslähtöseen palveluun uskon todella
kovin …tehään se palvelu sähkösenä, digitaalisena, sellasena,
että se asiakkaalle näkyy yksinkertasesti ja sellasena, et se ei
vaadi kahen viikon koulusta loppuasiakkaalle, et miten
asioita tehdään.
H8

…hyvin pitkälle kehitetty tilitoimistoalan taloushallinnon
ohjelmisto. Meillä on kaikki sähköisen taloushallinnon
palvelut käytössä. Asiakkaat saavat itse päättää. Väkisin ei
muuteta sähköiseen muotoon.

Manuaalinen ja
sähköinen
tilipalvelujärjestelmä
käytössä.

Etu: asiakkaan
kokonaisvaltainen
hoitaminen

Taloushallintopalvelu
kokonaisvaltainen
ajattelumalli, ei
lokeroida mitä ne
sisältävät. Kirjanpitopalvelu poistunut.

Etu:
kokonaisvaltainen
taloushallinto

Uusi palvelupiste,
pienille yrityksille ja
ammatinharjoittajille.

Haaste:
polarisoituminen

[…] lisenssinä turvallisuussyistä. Pilvipalvelua ei ole eikä
tule. Hoidan itse sisäverkon ja laitteistot. Ohjelman toimittaja
hoitaa päivitykset.

Haaste: kyberhyökkäykset,
tietoturva

Tietoturvariski. Juuri sen takia ei meillä ole pilvipalvelua eikä
sitä tule. Asiakkaan tietoja ei saa vuotaa.
Asiakkaat voidaan opettaa, ettei tule ruuhkaa. Töitä voidaan
esivalmistella ja tehdä pitkin vuotta. Aikaisimmat
tilinpäätökset ovat valmiina jo heti tammikuun alussa. Uudet
ohjelmistot ja raportointimahdollisuudet sallivat sen.
H9

Käytän ensinnäkin nimitystä taloushallinto …jos lähetään
tarjoamaan kirjanpitopalvelua, niin se on vain yksi sektori.
Mä en tarjoa kirjanpitopalvelua asiakkaille. Miulla on
taloushallintopalvelut, koska on aika vaikea määritellä, koska
sitä neuvontaa tulee puhelimessa, neuvontaa tulee sitten tässä
paikan päällä. Täältä lopetti semmonen toinen tilitoimisto. Ja
ennen lopettamistaan heillä tuli strateginen muutos, he siirty
isoihin yrityksiin ja ohjas kaikki pienasiakkaat minulle. Eli
mie sain niinku Manulle illallisen valmiin asiakaskunnan…
…niin yhden asiakkaan kanssa on siirrytty täysin sähköiseen
järjestelmään, joka on kanssa itse kehitelty juuri sen takia,
että kuitenkin pienestä yrityksestä kysymys, että ei oo lähetty
mihinkään tämmöseen isoon massiiviseen järjestelmään,
koska se tulis yrittäjälle suhteessa liian kalliiksi liikevaihtoon
nähden.
… asiakaskuntani tämä sähköistyminen, digitalisoituminen ja
muut semmoset onkin pitkälti siitä kiinni, että koska nyt tämä
toiminta-alue…70 prosenttia asiakkaistani asuu alueella,
jossa on erittäin heikot yhteydet. … puhutaan hajaasutusalueen henkilöistä ja yrityksistä, että ne ei oo
kasvukeskusten niinkun täällä kaupunkialueella, vaan he ovat
tuolla maalla. Niin siellähän tuleekin se, että suurin
ongelmahan on se yhteys.

Haaste: yhteys,
infra puuttuu
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H10

Enemmän menee vaan sähköseksi tämä homma. Pystyn
mielestäni aikatauluttamaan työni aika hyvin. Se onnistuu,
koska toimin kotona. Asiakkaita on juuri niin monta, kun
pystyn hoitamaan.

”Itsensä työllistävä
tilitoimistoyrittäjä”.

Etu:
verkostoyhteistyö

Verkostoyhteistyö
juristin kanssa.

Haaste:
digitaaliset
taloushallinnon
ratkaisut

No kun entinen omistaja sano, että nää on nyt myynnissä, että
hän tästä lähtee tai tänne tulee Pretax. Siinä oli vaihtoehdot.
Niin mä sitten mun kollegan kanssa, niin meit oli siinä
vaiheessa kaks et me ostettiin sitte häneltä nää osakkeet. Mä
olin tässä ollu neljä vuotta työntekijänä sitä ennen, että sillä
tavoin tietysti jo taloon tutustunu ja toimintaa nähny…
Meijän ohjelmat on vaihtunu. Meijän menetelmät on
muuttunu. Että onko enää mitään, mikä ei ois muuttunu? […]
Käytetään pilvipalvelua. Ei oo meillä tässä omilla
palvelimilla se ohjelma, vaan netin yli. […] Nopee käyttää,
helppo oppia, mutta sitte siellä vähän paistaa se vanha
DOS-pohja...
On meillä oma palvelin sitte olemassa kyllä, että jossa on
sitte meijän tämmöstä omaa tiedostoo ja joitaki
raportointiohjelmia ja veronlaskentaohjelmia ja ne on sitte tos
palvelimella. Kyllä kaikki, mutta ei kaikilla. Joiltain
soveltuvin osin, kenelle se sopii, että kun meil on hirveen
paljon pieniä yrityksiä, niin ei ne oikein… Pieniä ja vanhoja
yrittäjiä, niin ei, ei… ei se niille sovellu (digitaalinen).

Entisestä työntekijästä
on tullut yrittäjä.

Etu: pilvipalvelu

…juuri parhaillaan kolmen ohjelmistotalon tarjouksia ja
demotunnuksia tossa pöydällä. Eli meillä on ollu mietinnässä,
että me otettais toinen taloushallinnon ohjelmisto rinnalle.
[…] kollegoiden kanssa, kun olen keskustellut, niin nyt näyttäs
olevan, että muutamilla se suuntaus on toisinpäin. Eli he pyrkii
nyt keskittymään, että joilla on ollu kolme tai neljä ohjelmistoo
käytössä, niin he pyrkii tiputtamaan, että heillä on joku yks
pääohjelma ja korkeintaan yks sitten apuohjelmana…

Automaatio voi
mennä vielä
pidemmälle, mitä
työkaluja tarvitaan?

…ohjelmisto (pilvi) tarjoaa mahdollisuuden sähköiseen
taloushallintoon. Enemmän varmasti sähköistä palvelua ja
raportointia.
Yrityksen alusta lähtien sama juristi on ollut mukana kaikissa
vaikeimmissa yritysjuridisissa ratkaisuissa. Hän on tuonut
myös asiakkaita. Ja oma poika auttaa IT-asioissa.
Juristin kanssa on yhdessä hoidettu (uusia palveluita ja
tuotteita) esim. venäläisten asiakkaiden asioita. Samoin
juristin tuomien asiakkaiden taloushallinnon ratkaisuja.
H11

H12

… yks meiän asiakas, joka on hyvin itse tämmönen
teknologia-alalla toimiva ja toimitusjohtaja ilmotti, että nyt
pitäs saaha ostolaskujen kierrätys, että näitä paperilaskuja ei
nyt viittis enää pyöritellä. Ja siitä se lähti sitten se meiän
laskujen kierrätyksen (naurahtaa) palikan käyttöönotto ja
sitten ruvettiin ottaan muillekin. Joskus käy näinkin, että
emme ehdi, että asiakas vaatii sitten, että täytyy saada jo
muutosta.
…vaikka sanotaan, että kirjanpitäjät ja palkanlaskijat häviää
tulevaisuudessa... […] että ohjelmistot alkaa olla enemmän
tämmösiä ajattelevia. Elikkä jotain toimintoja pystytään
monistamaan, vaikka samantyyppisillä yhtiöillä… Nyt
mennään vielä paljon niin, että kirjanpitäjä määrittelee
ohjelmistoon tiliotekoodeja tai jotain tiettyjä toimintoja. Mutta
sitten jatkossa vois olla niin älykkäitä ohjelmistoja.

Uusi yrittäjä on
muuttanut koko
taloushallinnon
toiminnot.

Kirjanpitäjä ja
palkanlaskija voivat
olla katoavia
työnimikkeitä.

Haaste: ohjelmien
valinta
Haaste:
asiakkaiden digivalmius

Etu: yhteistyö
toisten yrittäjien
kanssa
Haaste: ohjelmien
valinta
Haaste:
päällekkäisten
ohjelmien
karsiminen
Haaste:
edistyksellisten
asiakkaiden digivaatimukset
Haaste: ohjelmat
voivat alkaa
monistaa
Haaste: koodari,
uusi työnnimike
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Eli nappia painamalla saatais näkyviin, mitä on tarkotus
kyseiselle tilille kirjata. No tästä nyt päädyttiin sitten
kuitenkin, kun nettikin kehittyi, niin tämmöseen
yleiskäyttöiseen käsikirjaan, koska nämä taloushallinnon
sovellukset on kukin aika lailla erilaisia, niin sitten tämmösen
käsikirjan integroiminen niihin kaikkiin olis ollut turhan
hankalaa. Nyt meillä on tämmönen netissä pyörivä käsikirja.
…sähköinen taloushallinto on nyt lyönyt kyllä niin läpi, että
oikeastaan kaikki tämä meidän palvelu tapahtuu nyt
sähköisesti. Jos pois luetaan muutamat tämmöset pienet
toiminimet, jotka on ollut meillä asiakkaina vuosikymmeniä,
jossa on tuota hyvinkin ikääntynyt yrittäjä.

Digi-kirjausohjeet,
asiantuntijat saavat
vuorovaikutteista
informaatiota
sovelluksesta.
Prosessin jatkuva
järjestelmällinen
kehittäminen
laatujärjestelmän
avulla.

… ruvettiin rakentamaan sitä laatujärjestelmää 90-luvun
alkupuolella, kun oli tämä edellinen lamatilanne, tää pahempi
lamatilanne… Meillä oli sillon toiminta jakautunut useaan eri
toimipisteeseen. Pahimmillaan taisi olla viisi
tilitoimistotoimipistettä. Vähän joka toimistossa oli omia
käytäntöjä tehdä asioita…kun kuljin paikasta toiseen ja
huomasin, että asioita tehdään eri tavalla, haettiin
toimintatapojen yhtenäistämistä. Mutta myöhemmässä
vaiheessa nyt kun se yhtenäistäminen ei oo enää ongelma,
niin nyt se on järjestelmällinen tapa käsitellä niin sanottuja
poikkeamia…Ja sitten on tähän laatujärjestelmään liittyen
niin prosessivastaavat vetää koulutuksia liittyen omiin
prosesseihinsa.

Etu: algoritmit,
poikkeamien
tunnistaminen
Etu:
laatujärjestelmä
tapa kehittää
prosesseja ja
palveluita
Etu: digitaalinen
taloushallinto
itsepalveluna
netissä
Haaste:
diginatiivinen
sukupolvi

… puhutaan tästä diginatiivisesta sukupolvesta, niin heissä on
yllättävän paljon semmosia henkilöitä, jotka itse asiassa
keskustelee mieluummin tietokoneen kanssa, kun ihmisen
kanssa. Voi olla, että sitä kautta se murros saa vauhtia. Eli
kun hommat saadaan paremmin digitalisoitua ja systeemin
voi hoitaa pienen yrityksen taloushallinnon tämmösenä tee se
itse palveluna netissä…Mutta aika usein yrittäjä kyllä kaipaa
sitten muutakin, kuin sen rutiinikirjanpidon. Ja ei mekään nyt
enää oikeastaan eletä, sillä ihan puhtaalla rutiinikirjanpidolla,
vaan sillä, että meillä on se koko prosessi hoidossa kaikkine
eri piirteineen, niin se on ehkä se, meidän tällä hetkellä paras
tapa tehdä tulosta.
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Meil ei varsinaisesti uusia tuotteita oo mielessä, mut me
halutaan viedä mahdollisimman pitkälle tää sähkönen
palvelu, että se on oikeestaan meijän tän hetken tavote.
… kaikki asiakkaat on tavalla tai toisella, niin sähkösen
taloushallinnon piirissä. Mutta, se että se palvelu ois täysin
sähköstä, niin ehkä 20 prosenttia. Nyt ihan viimesen vuoden
aikana, niin on, on tullu palautetta, että halutaan enemmän ja
enemmän sähköseen järjestelmään. Ja loput tuo sitte osan
materiaalia sitte skannattavaks ja osa on valmiina sähkösesti,
että pyritään kuitenkin suurin osa aineistosta skannaamaan
sähköseen muotoon…
… me tarjotaan semmosta palvelua, et me toimitetaan
asiakkaalle skanneri. Ja siinä skannerissa, sillä voi useamman
tositteen kerralla skannata meille ja se menee, kun yhtä
nappia painaa, niin se ohjautuu tänne meille oikeeseen
kansioon, sen asiakkaan paperit. Elikä, elikä tänä päivänä
meijän asiakkaat voi hyvin helposti ottaa käyttöön tän
sähkösen asioinnin. […] Helpottaa asiakkaiden työtä ja
parantaa raportointia ja se on, se on nykypäivää, joo.

Asiakasta pyritään
palvelemaan
asiakkaan
toivomuksen mukaan.
Osa taloushallinnon
materiaalista saadaan
valmiina sähköisesti,
loppuosa pyritään
muuttamaan
sähköiseen muotoon
skannaamalla.

Etu: skanneri
helpottaa työtä ja
raportointia
Haaste:
digitaalisen
taloushallinnon
kehittäminen
Haaste:
manuaalisen
materiaalin
skannaus työlästä
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… rupesin kehittää sähköistä taloushallintoa ja tämmöstä
verkkopohjaista taloushallintoa. Ja 2000 se tuli sitten
ensimmäinen versio käyttöön. Toki se oli tietysti aika, aika niin
ku nykymittapuun mukaan, niin aika, aika raakile. Mutta,
mutta toimi ja toi netin yli ja sillonhan se oli ihan uusinta uutta,
että ei sillon, tilitoimistot ei käyttäny sähköpostia ja ei ollu, ei
ollu mitään kotisivuja, …eikä mitään, et netti oli ihan, ihan
oikeestaan kaikilla oli netti, mut kukaan ei oikein keksiny
mitään, mitä tehdä sillä. Tää idea lähti aika pitkälti siitä, et kun
Nordea toi Solo-pankin verkkoon, niin mä ajattelin, et kai
sinne kirjanpidonkin uskaltaa viedä.

Itse kehitetty oma
taloushallinnon
ohjelmisto
pankkiohjelman
pohjalta, asiakkaalle
helppokäyttöinen
ratkaisu.

Etu: digitaalinen
kokonaisvaltainen
taloushallinto
Etu: paperiton
taloushallinto
Etu: mobiili- ja
pilvipalvelu
Etu: chatvideopuhelin ym.
Haaste: uusien
palveluiden
kehittäminen

Me lähetetään semmoselle ihan peruskäyttäjälle, jolle tulee
niin yksinkertainen näkymä, että se pystyy hakemaan, vaikka
pankkitilin saldon tai hyväksyy ostolaskut ilman mitään
koulutusta. Sit se toimii kaikkialla ilman mitään ekstroja,
toimii kännykällä, Padeilla, tietokoneella ihan missä vaan.
Toimii tota, hitailla yhteyksillä ja näin päin pois. Ja, ja tota
sitten hyvä, toimiva palvelu.
Ei tuu (mappeja). Ei, ei oo tullu 15 vuoteen. Joo, kaikki on ihan
paperitonta…No joo, kyl totta kai, että sillon kun se asiakas
päättää tulla meille, niin sillon se on jo päättäny siirttyy
paperittomaan taloushallintoon. […] Ja asiakaskontakteja ja
niitten määrää pyritään lisäämään eli uusii välineitä tuoda,
chattia ja videopuhelua ja kaikkee muuta täntyyppistä, mitkä
ei tietenkään kaikille käy, mutta hyvin monelle käy. Siel on
tekoälypohjaisia juttuja, tunnistuksia ja kaikkia muita, että
sehän on se rutiinityön vähentäminenhän on se, mitä täs on
tehty viimeset tai siitä lähtein, kun tää sähköinen systeemi on
tullu käyttöön
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Joo, se on tällanen kassavirtapohjanen uus liittymätyyppi ja
kaikki on siellä sähkösesti ja se hallitsee hyvin tän
PDS-skannaus, osaa sieltä lukee suoraan asioita
automaattisesti […] Ja meillä on muutamia asiakkaita
sähköisesti, valtaosa asiakkaista ei oo viel sähkösesti. […]
Mutta se, mikä me tarvitaan tässä tietysti, on se, että me
tarvitaan
voimakkaampaa,
nyt
näihin
sähköisiin
ohjelmistoihin menemistä.

Uuden strategian
käyttöönotto yhdessä
tukiryhmän kanssa
voi viedä vuoden.

Mä luulen, että mennään samoilla ohjelmistoilla, mutta siihen
sähköseen puoleen tulee, koska myös tällä jatkajalla on jo
tilitoimisto Uudellamaalla ja Länsi-Uudellamaalla, […] hän
varmaan katsoo nyt yhteistä, koska hän haluais uudistaa
kaikkien näitten, yhdessä sitte ottaa uus joku sähkönen
ohjelmisto käyttöön. Ja se on mahollista, et semmonen
muutos tulee. Todennäkösesti nää perinteiset jää…sit sieltä
siirretään asiakkaita sitä mukaa kun niitä siirtyy sähköseen…

Pienyritysten
yksinkertaisempi
tilinpäätösmalli
helpottaa tiedon
siirtoa ja
taloushallinnon
digitalisoitumista.

…kun minä muutin strategiaa, minä sain TE-keskuksesta
näitä tuotteistettuja palveluita … mul oli ammattikonsultti
Suomen parhaita, kun tehtiin yhdessä tää kehityssuunnitelma,
ja sitte Teemu (Aho) hän sparras, sekä sit yliopistolta tää
Marja-Liisa, …markkinoinnin professori siellä, …, niin he oli
sparraamas siellä plus Kareltekin tiimi, kun me tehtiin
yhdessä tätä. Siinä vuodenpäiväthän mie tein sitä strategiaa.
Pienyrityksellä ei oo mitään liitetietoasioista olemassakaan
esim. mitä tarvis kirjottaa sinne. Ne näkyy kaikki erittelystä
muutenkin. Niin miksi sit tarttis jotain muuta tehdä sillon?
Tää on se kysymys minulla, ja olen esittänyt sen monta kertaa
Taloushallintoliitolle.

Uusi jatkaja tulossa,
saattaa aiheuttaa
tietojärjestelmiin
muutoksia.

Säätelyinformaatiota
koskevat
hyväksyttävät
tavoitehypoteesit:
osakkeenomistajat –
muut sidosryhmät.

Etu: uusi strategia
Etu: kevennetty
tilinpäätös pienille
toimijoille,
säätelyn purkua
Haaste:
digitaalinen
taloushallinto
Haaste:
asiakkaiden siirto
uuteen ohjelmaan
Haaste: byrokratia
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No pääsääntöisesti paperilla kyllä tuo, on meillä sellasia
asiakkaita, ketkä on siis, et se on koko paketti (digitaalinen).
Sillä lail me hyödynnetään sitte verkkolaskutusta ni uskon,
että myyntipuolella. Kyl mie näkisin, et se on nyt lähteny siis
nousuun se sähkönen puoli…

Taloushallinnon
ohjelmaa kehitetään
yhdessä pitkäaikaisen
ohjelmistotoimittajan
kanssa.

---ajan hermolla on kehittää sitä koko ajan (taloushallinnon
ohjelma). Siin on kaikki palikat nyt. Siihen viimesenä tuli toi
pankkiohjelmakin siihen samaan, mikä minust on tosi hyvä.
[…] Siin on vähän semmosia lapsuksia ja puutteita, mut et on
se nyt kehittyny… Mie näkisin, et ihan semmoset tosi pienet,
ketkä ite maksaa verkkopankilla laskut ja näen ni ehkä siin on
se kehittämisen paikka…Miun mielestä se klikkaa siinä. Siis
ne ei sitte kohtaa tänne meijän kirjanpito-ohjelmaan.

Manuaalinen ja
digitaalinen malli
käytössä.

Etu: digitaalinen
taloushallinto
Etu: pilvipalvelu
Haaste:
asiakkaiden digihalukkuus
Haaste:
pankkiohjelman
integrointi

No kyl mie näkisin, et pankkien pitäis lähteä mukaan. Miust
toi verkkopankkiasia on yks, mikä miun mielestä jarruttaa,
koska valtaosa pienist yrityksistä maksaa laskunsa nykysin
verkkopankissa…kun sinne tulee ne e-laskut…. Katkee se tie
siihen, että sielt ohjelmistojen ja siis pankin järjestelmien.
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Pilvipalvelu. Se on meillä ollut tässä 2008 vuodesta alkaen ja
ei siinä ole ollut mitään ongelmaa. Siis meillä on ollut
sähköset palvelut, laskujen kierrätyksestä lukien, niin 15
vuotta käytössä.
Me ajatellaan sitä kokonaisuutena, sitä taloushallinnon
tuottamista, ei niinkään yksitäisenä palveluna. Kun voi sanoa,
että yhdelläkään asiakkaalla ei ole samanlaista
palvelukokonaisuutta.
”edelläkävijä” -systeemihän on kiinni pitkälti siitä
ohjelmistotalon tuotannosta.
…ei ole mitään sellasta, mitä ei olisi jo olemassa. Tavallaan
enemmänkin kysymys on siitä, mitä asiakas haluaa ja
toisaalta, onko se valmis sitten ne kustannukset maksamaan.
Jos sulla on semmonen 20 tositetta, sanotaan vaikka
kampaamoyrittäjä, niin tuskin se mitään virtuaalista palvelua
haluaa. Tai se ei ainakaan halua maksaa niistä.

Tekniikka muuttui
siitä, että romutettiin
omat laitteet ja samat
asiat siirrettiin
pilveen. Teknisesti
mikään ei muuttunut
käyttäjän kannalta.

Asiakas kertoo, mitä
palvelua haluaa ja
mitä tarvitsee, niin se
palvelu tuotetaan
asianmukaisesti.

Etu: edelläkävijä
digitaalinen
kokonaisvaltainen
taloushallinto
Etu:
ohjelmistotalo
hoitaa tekniikan
Haaste:
asiakkaiden digivalmius ja
halukkuus

Työkalut, tekniikat varmaan muuttuu viisaaksi, voi tulla jotain
puhetta ymmärtävää tietokonetta.
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Meillä ei oo sellasta otettu käyttöön, (sähköinen
kierrätysjärjestelmä) et ois suorasiirtoja sitte ohjelmista
toiseen, vaan ne sitte ihan perinteisin menetelmin siirretään.
… tulostetaan paperi, tiivistelmä, joka sitten käsin syötetään
kirjanpito-ohjelmaan.

Perinteinen
paperitoimisto,
asiakkaita ei ole
ohjattu sähköisiin
palveluihin.

Ei oo ollu pohdinnassa (sähköinen taloushallinta), mut jos
tulis eteen semmonen tilanne, että sitte tulis jotain
liiketoimintakauppaa tai yhdistymistä jonku toisen yrityksen
kanssa, niin sit täytyy miettiä asiaa, että avoin oon kyllä itelle
kaikelle.

Käytössä olevat
taloushallinnon
ohjelmistot
mahdollistavat
sähköisen asioinnin.

Minun mielestä kyllä innostava ja kiinnostava kyllä, et aina
tosiaan on ollu se, se on tietysti minun henkilökohtanen
ongelma, et minun kädet on ollu sidotut sit siihen
suorittavaan työhön, et sitte kaikkeen siihen, mihin yrittäjän
olis pitäny pystyä niinku yritystoiminnan kehittämiseen tai
näin, niin… Nyt sit varmaan lähiaikoina tilanne muuttuu ja
on mahollisuus…

Yksilöllinen palvelu,
tavoitteena on toimia
asiakaslähtöisesti
ottaen huomioon
jokaisen asiakkaan
yksilölliset tarpeet ja
toiveet.

Etu: asiakas saa
henkilökohtaista
palvelua
Haaste:
digitaalisen
taloushallinnon
suunnittelu
Haaste:
manuaaliset
prosessit
Haaste: ohjelmien
kehitys
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Tehään silleen niin, että ne ei kanna enää mappejaan tänne
ollenkaan, koska niillä on sitten todella laskuja. Me käyään
ne laskukuvat kattoon sieltä ja minusta se on aika näppärä
systeemi ollu. Useempi vuosi ollaan tehty sitä niin. […] Ja
me ollaan todella vuodesta 2002 lähtien lähetetty sähköisiä
veroilmoituksia.
…joku mikroyritys, että ne ei saa siitä lisäarvoa. Se hyöty,
mikä siitä tulee, niin ne maksaa, eihän se ilmasta oo.
Monikaan ei koe, että siitä tulis heille jotain mieletöntä
ekstraa. Esim. joku palkka, joka voidaan lähettää tonne
verkkopalkkana pankkiin, missä työntekijä voi käyä ite
kattomassa. Niin mie oon kattonu, että tommoset vanhat
yrittäjät, että ei tollasta tarvita, mikä hiton hieno keksintö.
Sitten tää nuorempi polvi on, että totta kai ehottomasti
käyttöön. Mutta ei nää, sanotaan, että ikä on jännä juttu, että
se jotenkin jarruttaa tätä tekniikan hyödyntämistä.

Kaikki mahdolliset
sähköiset
taloushallinnon
palvelut ovat
mahdollista niille,
jotka haluavat ja
tarvitsevat sähköistä
asiointia.
Kompakti paketti,
asiakkaat pääsevät
verkon kautta
arkistoon, haetaan
perusraportteja.

Etu: tieto (data)
kuvina ja
tiedostoina
Etu: digitaalinen
taloushallinto
Haaste:
ikääntyneet
yrittäjät
Haaste: alan
arvostus

Sekä manuaalinen,
että digitaalinen malli
käytössä.

Niin ei ne kovin korkeelle noteerata, ainakaan nuorten
keskuudessa, että tuostapa itselleni uran teen. Tää paperijuttu
pois, että menee, ihan oikeesti verkossa toimitaan ja muuta,
niin kyllä se imago nousee sitä kautta. Me ollaan hyvin
pitkälle verkossa, että nää mapit, mitkä meitä nyt tässä
ympäröi, niin näitä on enää muutamia satunnaisia täällä näin
ja sillä siisti (arvio yritys 2020).
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Tilitoimiston semmoinen asiakashallintajärjestelmä, josta
periaatteessa selviää kaikki mitä asiakkaalle on tehty.
Kausiveroilmoitukset, veroilmoitukset, palkkailmoitukset jne.
seurantaohjelma missä nähdään muun muassa
vastuuhenkilöittäin mitä mihinkin deadlineen mennessä
täytyy tehdä, koska ala on hyvin tai työskentely on hyvin
deadlineihin perustuvaa ja semmoinen järjestelmä itse asiassa
ollaan ihan itse kehitetty meiän käyttöön”. (digi-tuote, jota
voidaan tarjota toisille tilitoimistoille).
Rajapinta on olemassa…sähköisesti ostolasku/ myyntilasku järjestelmät (kierrätys, pilvipalvelu), saadaan siirrettyä omaan
taloushallintoon. Oma serveri ja oma verkko.
Ohjeistetaan …ohjataan oikeaan suuntaan mikä molemmille
osapuolille on helpointa ja kustannustehokkainta.

Ketju tarkkoja ohjeita,
joita tietokone
ymmärtää, pilkkoo
taloushallinnon
tehtävät ja
vastuuhenkilöt osiin.
Toimintatapa on
asiakaslähtöinen,
yksilöllinen palvelu.
Käytössä on uusimpia
työvälineitä ja
ohjelmistoja.
Asiakkaiden
taloushallinnon
automatisointi
menossa.

Etu: algoritmit
Haaste:
digitaalinen
taloushallinto
Haaste:
asiakkaiden
digivalmius
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LIITE 5

”Quotes”

C3 Open coding

C2 Open coding

C1 Open coding

Axial coding

Kevytyrittäjyyttä voi kokeilla
ennen oman yrityksen
perustamista […] case A

Apua
yrittäjämäisen
toiminnan
aloitukseen

Toiminnan
aloittamisen
helppous ja
helpottaminen

Palvelu yrittäjyyden
poluilla toiminnan
starttivaiheessa

Etu: palvelut
aloittaville yrittäjille

Töitä voi tehdä yrittäjämäisesti
ilman omaa yritystä […] case A

Laskutuspalvelut

Uusi ja kevyt
palvelumalli

Uusi virtuaalinen
palvelumalli

Etu: palvelut
aloittaville yrittäjille

Liikeidean toimivuutta voi
testata riskittömästi ennen oman
yrityksen perustamista […] case
A
Heti työn tehtyä pääsee
luomaan laskun asiakkaalle
laskutusjärjestelmän kautta ja
VO hoitaa kaikki
viranomaismaksut ja velvoitteet, myös saatavien
perinnän sekä maksaa palkan,
heti kun asiakas on maksanut
laskunsa. case A
Rekisteröidy ilmaiseksi ja aloita
kevytyrittäjyys. CEO case B
Asiakaspalvelu sähköisesti on
huomattavasti vaativampaa sillä
tasolla, että mikäli kaikki
käyttäjät tulisivat fyysisesti
paikan päälle ja heitä pystyisi
sitten opastamaan palvelun
käytössä, niin se voisi olla
helpompaa, mutta se olisi
kuitenkin kuormittavampaa ja
hankaloittaisi toiminnan
skaalaamista. CEO case B
No siinä taas sitten tämmönen
digitaalisuus on/näyttäytyy
siinä, että meidän omat sisäiset
prosessit ja prosessien
tehokkuus pystytään viemään
huomattavasti paremmalle
tasolle siinä, että kun toimitaan
täysin digitaalisessa
ympäristössä. CEO case B
… kaikki meidän dokumentit,
kaikki mitä käsitellään on
sähköisessä muodossa. […]
siinäkin tulee semmonen
joustavuus, eli olisi
periaatteessa siirrettävissä
fyysisesti, minne tahansa. Ja
toimintaa pystyttäisi
pyörittämään täysin sähköisten
palveluiden kautta. CEO case B
Jos pitää nostaa joku yksittäinen
asia niin sanosin, että tämmöset
pilvipalvelut mitä tulee ihan
vaan verkkopalveluiden
ylläpitoon. CEO case B

Apua
yrittäjämäisen
toiminnan
aloitukseen
Laskutuspalvelut,
toimistopalvelut,
palkanmaksu

Riskien välttäminen

Aloittaa itsenäinen
työ VO:n kautta

Etu: palvelut
aloittaville yrittäjille

Työlaskutuksen
kokonaispalvelut ja
myös lisäpalveluja

Lakisääteiset
taloushallinnon
palvelut; laskutus,
saatavien valvonta,
palkkakirjanpito

Etu: lakisääteiset
taloushallinnon
palvelut

Laskutuspalvelu

Virtuaalinen
itsepalvelu
Automatisoitu
neuvonta ja
asiakaspalvelu

Uusi virtuaalinen
itsepalvelumalli
Resurssien
optimointi, uusien
toiminnallisuuksien
kehittäminen haaste

Etu: virtuaalinen
itsepalvelu
Haaste: vaativampi
asiakaspalvelu;
Etu: vähemmän
kuormittava

Sisäisten
prosessien
tehokkuus
parempi

Sisäisten prosessien
optimointi ja
virtaviivaistaminen.
Real-time
accounting and
reporting

Laaja täysin
automatisoitu
taloushallinto,
asiakkaita pystytään
palvelemaan
samassa ohjelmassa
samanaikaisesti

Etu: reaaliaikainen
automatisoitu
taloushallinto

Dokumentit
sähköisessä
muodossa,
toiminnan
parempi
joustavuus ja
siirrettävyys

Paikasta
riippumaton
digitalisoitu
dokumentointi ja
arkistointi

Tehokkuus ja
kustannusten
hallinta,
suorituskyky ja
joustavuus

Etu: tehokkuus ja
kustannusten
hallinta;
Etu: suorituskyky ja
joustavuus

Pilvitekniikka
verkkopalveluiden
ylläpidossa

Pilvipalvelut / SaaS

Pilvipalvelut

Etu: pilvipalvelut

Sähköinen
asiakaspalvelu
asettaa
lisähaasteita,
opastus palvelun
käyttöön
vaikeampaa
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… Se että eri palvelut
keskustelee keskenään
rajapintojen yli, se on myös
toinen tärkeä asia. CEO case B

Palvelut
yhteydessä
toisiinsa
tietoteknisten
rajapintojen
kautta

Automatisoidut
järjestelmäintegraatiot ja
rajapinnat

Tehokkuus
ja kustannusten
hallinta,
suorituskyky ja
joustavuus

Etu: tehokkuus ja
kustannusten
hallinta;
Etu: suorituskyky ja
joustavuus

Eli se, että kun puhutaan tässä
Virtual Organisaatiossa mm.
siitä että täällä on sitten taas nää
legal stakeholdersit niin tietysti
verojen ja vakuutusmaksujen
ym. toimittaminen eteenpäin
automatisoidusti on iso asia
tässä Virtual Organisaatiossa.
CEO case B

Verot ja
vakuutusmaksut
automaattisesti

Sidosryhmien ja
viranomaisten
automatisoitu
tiedonvaihto ja
raportointi sekä
maksujen
suoritukset

Reaaliaikainen
raportointi
automaattisesti
asiakkaalle,
viranomaisille ja
sidosryhmille

Etu: automaattinen,
reaaliaikainen
raportointi kaikille
sidosryhmille

Ja niin kauan, kun tietyt
prosessit toimii manuaalisesti
tai nojaa henkilön työhön, niin
kauan se virtuaalinen
organisaatio on tietyllä tavalla
rampa ja nojautuu
henkilökunnan työpanokseen,
mikä on sitten taas sidottu
aikaan ja paikkaan.
CEO case B

Jos prosessit eivät
toimi
automaattisesti
ilman
henkilökunnan
työpanosta,
virtuaalinen
organisaatio ei
toimi tehokkaasti

Automatisoidut
prosessit
mahdollistavat 24/7
palvelut, palvelut
aina saatavilla

Sähköiset prosessit
tehostavat
työntekoa
manuaaliset rutiinit
vievät aikaa

Etu: tehokkuus ja
kustannusten
hallinta;
Etu: suorituskyky ja
joustavuus;
Haaste: oltava
täysin automatisoitu
ilman
henkilökunnan
panosta

Isojen pilvipalvelutarjoajien
palveluita. Eli meillä on
kaikkien isojen toimijoiden
erilaisia palveluita käytössä.
Perinteisiä toimistoohjelmistoja Microsoftilta ja
Amazonilta sitten taas nää
palvelujen hoasting-palvelut
siellä Amazonin pilvessä. Ja
sitten Googlen puolelta erinäisiä
Googlen tarjoamia rajapintojen
tarjoamia ratkaisuja, mitkä
sitten taas tehostaa sisäisiä ja
ulkoisia prosesseja.
CEO case B

Pilvitekniikka ja
palvelut
tehostavat sisäisiä
ja ulkoisia
prosesseja

Valitsemalla
parhaita osia eri
pilvipalveluista
saadaan tehokas
toimintaympäristö

Pilvipalvelut ja
robotiikka,
sähköiset prosessit
tehostavat
työntekoa, lisäarvo

Etu: sähköiset
prosessit ja
pilvipalvelut
tehostavat
työntekoa, lisäarvo

Ja pystytään käsittelemään ja
verifioiman sitä dataa
koneellisesti. Mikä sitten taas
nopeuttaa sitä prosessia.
CEO case B

Datan koneellinen
käsittely ja
verifointi
nopeuttaa
prosessia

Datan koneellisesta
hyödyntämisestä
kilpailuetua

Resurssien
optimointi

Etu: kilpailuetua
datan koneellisesta
hyödyntämisestä

Lisää rajapintoja, eli jatkuvasti
onneksi tilanne kehittyy. […]
erilaisten valtiollisten
toimijoitten rajapintoja tulisi
kehittää. Eli tiedon saantia ja
tiedon antoa, että voidaan
toimittaa informaatiota niille
tahoille ja sitten taas hakea
sitten sieltä tietoa. CEO case B

Tiedonvälitystä
erilaisten
valtiollisten
toimijoiden
kanssa tulisi
kehittää
rajapintoja
kehittämällä,
informaation
välityksen ja
tiedonhaun
parantaminen

Integraatioiden /
rajapintojen tarve
kasvaa, kehitys
menee yritykset
edellä ja
viranomaiset
perässä

Uusia valtiollisia
toiminnallisuuksia
tarvitaan,
yhteistyössä
kehittäminen

Haaste:
integraatioiden/rajapintojen tarve
kasvaa.
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…se toimii hyvin pitkälti
Internet-yhteyden välityksellä.
Et semmosta fyysistä
kanssakäymistä, näkemistä ja
juttelua kasvotusten ei tarvita.
Mutta siis käytännössä voidaan
palvella melkeinpä ketä
tahansa. Oikeestaan mikään asia
ei oo semmonen tässä
hommassa, että se vaatis tältä
työn suorittajalta fyysisen
käynnin täällä meidän
toimistolla tai Helsingin
toimistolla. Asiantuntija/
johtavassa asemassa case C
Eli meillä on ainakin niinku se,
että tän digitaalisuuden avulla,
niin me pystytään kasvattaa sitä
meijän käyttäjäkuntaa ilman,
että meidän toimiston
henkilökunta kasvaa samassa
suhteessa. Asiantuntija/
johtavassa asemassa case C

Palveluyhteys
internetin kautta
ilman fyysistä
tapaamista

Täysin onlinepalvelu, asiakas ei
ole aikaan tai
paikkaan sidottu

Online-itsepalvelu

Etu: virtuaalinen
itsepalvelu

Käyttäjäkunnan
määrän
kasvattamisen
mahdollisuus,
ilman toimiston
henkilökunnan
vastaavaa kasvua

Asiakasmäärän
mukaan täysin
skaalautuva palvelu

Resurssien
optimointi

Etu: asiakasmäärän
mukaan täysin
skaalautuva palvelu

Ja meillä on kehitteillä myös
mobiiliablikaatio […] se kyllä
vastaa mun mielestä
nykymaailmaa niin hyvin ja
tulee tekemään tästä
käyttäjäystävällisempää.
Asiantuntija/johtavassa
asemassa case C
…Työn ehtojen ja hinnan
sopimisesta, laskutuslomakkeen
tekemisestä, laskun
lähettämisestä asiakkaalle,
heidän meille maksamisesta.
Tai jos eivät maksa niin miten
sit asiat lähtee eteenpäin.
Palkanmaksusta meiltä
työntekijälle. Ja sitten
minkälaisia nää Accounting
services, miten me sitten
tilitetään ne eteenpäin.
Asiantuntija/johtavassa
asemassa case C
…" kun tämmöset perinteiset
työsuhteet katoaa ja silloin
täytyy yrittää toista kautta. Tää
on ehdottomasti loistava
vaihtoehto siihen. Että ei tarvii
tehdä vielä sitä päätöstä oman
yritystoiminnan perustamisesta,
koska sekin on Suomessa aika
semmosta niinku takkusta ja
byrokraattista. Niin
ehdottomasti nään, et tää on yks
tapa päästä helpommin siihen
käsiksi. Asiantuntija/johtavassa
asemassa case C
Aineiston litterointi ja ”Quotes”
(C1)

Mahdollisuus
kehittää
käyttäjäystävällisä
mobiilipalvelusovelluksia

Mobiiliapplikaatioiden,
myös käyttö 24/7 ja
liikkuvassa työssä
helpottuu
asiakkailla

Tuottaa lisäarvoa

Etu:
mobiiliapplikaatiot

Laskutuspalvelut,
palkanmaksu,
kirjanpitopalvelut

Koko palvelutyöketjun sisältävät
palvelut lain ja
säädösten
mukaisesti

Lakisääteiset
taloushallinnon
palvelut (laskutus,
saatavien valvonta,
palkkakirjanpito)

Etu: lakisääteiset
taloushallinnon
palvelut

Aloittavan
yrityksen
byrokratian
vähentäminen

Kyseisen
palvelumallin
käyttö
(kevytyrittäjyys) on
strateginen valinta
(a Strategic choice)
työntekijälle ja työn
ostajalle

Kevytyrittäjä,
freelancer, uusi
laillinen
palvelumalli
työntekijän ja
yrittäjän välillä

Etu: palvelut
aloittaville yrittäjille

C3 Open coding

C2 Open coding

C1 Open coding

Axial coding
(C3, C2, C1)
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kohdeyritys
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80
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1+ kiireapu
4 kk/vuosi
65

reilu 400
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yo, laskentamerkonomi,
tradenomi, datanomi
tradenomi, KLT-tutkinto

Case 3

23

reilu 300

1,3 milj. €

Case 4

10

350-400

800-900 000 €
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2

32
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Case 6

10

200

500-600 000 €
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n. 10
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350-400 000 €

Case 8

2

50-70

n. 100 000 €

Case 9

1

n. 70

reilu 50 000 €

Case 10

1

40

70 000 €
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6

n. 350
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Case 12

6

n. 120

yli 500 000 €

Case 13

43

n. 350

Case 14

7

Case 15
Case 16

Haastateltavan
tilitoimistoalan
työkokemus
10 v
15 v

merkonomi, laskentatoimen
tradenomi, KLT-tutkinto
KTM, HTM, KLT-tutkinto
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yo, ekonomi,
taloushallinnon ammattitutkinto
tradenomi, HTM, Gradua
vaille KTM, Turn around
management -tutkinto
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yo-merkonomi, tradenomi,
KLT-tutkinto
tradenomi

7v

30 v

3,4 milj. €

laskentamerkonomi, KLTtutkinto
liiketalouden tradenomi,
HTM, KLT-tutkinto
tradenomi, tilitoimiston
johtamisen ammattitutkinto,
TAL-Controller, KLTtutkinto
KTM, KLT-tutkinto

150

n. 600 000 €

gradua vaille KTM

30 v

230

1700

10,0 milj. €

kauppatieteiden yo, KLTtutkinto

25 v

6 + 2 harj.

150

300 000 €

30 v

15 v

20 v
30 v
5v

13 v
17 v

37 v

Atk-alan koulutus,
8v
matematiikan yo
Case 17
13
n. 300
1,0 milj.€
laskentatoimen merkonomi,
25 v
KLT-tutkinto
Case 18
5
n. 250
n. 400 000 €
yo-merkonomi, tradenomi,
25 v
KLT-tutkinto
Case 19
3
100
130-140 000 €
laskentamerkonomi,
15 v
taloushallinnon tradenomi,
ITS
Case 20
7
130
yli 500 000 €
yo-merkonomi, KLT30 v
tutkinto
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5
n. 250
n. 400 000 €
yo-merkonomi, gradua vailla 25 v
KTM, KLT-tutkinto
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