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Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia, millaisena taloushallinnon digitalisoituminen 

näyttäytyy pienen tilitoimiston näkökulmasta. Taloushallinnon digitalisoitumista tarkasteltiin 

etenkin mikrokokoluokan tilitoimiston näkökulmasta, sillä aiheesta ei ollut löydettävissä 

paljonkaan aikaisempaa tutkimusta ja mikrokokoluokan tilitoimistot käsittävät kuitenkin 

suurimman osan koko tilitoimistokannasta Suomessa. Tutkielman teoriaosuus koostuu 

taloushallinnon digitalisoimisen hyvien sekä huonojen puolien tarkastelusta sekä 

muutosjohtamisen teoreettisesta viitekehyksestä. Tutkimusta varten haastateltiin 

mikrokokoluokan tilitoimiston henkilöstöä sekä johtoa. Haastateltavat antoivat tutkimukselle 

taloushallintoalan ammattilaisten reaalimaailmaan pohjautuvia näkökulmia. 

 

Taloushallinnon digitalisoimisen SWOT-analyysin perusteella digitalisoitumisen hyvät 

puolet peittoavat sen huonot puolet. Tarkastelussa kuitenkin ilmeni, että puutteet 

muutosprosessin johtamisessa saattavat vaarantaa koko digitalisoitumisprosessin 

onnistumisen. Lisäksi tilitoimiston asiakaskunnan luonteella on melko suuri vaikutus 

digitalisoitumiseen. Asiakaskunta saattaa toimia jopa jarruttavana tekijänä, mikäli he eivät 

ole valmiita siirtymään digitaaliseen taloushallintoon tai eivät koe hyötyvänsä siitä. 

Mikrokokoisen tilitoimiston rajalliset resurssit myös hidastavat digitalisoitumisprosessia sekä 

rajoittavat siitä saatavissa olevia hyötyjä. Vaikka taloushallinnon digitalisoitumiseen liittyi 

tutkimustulosten valossa paljon negatiivisia asioita, koettiin se silti välttämättömyytenä, jotta 

voidaan pysyä mukana markkinoilla pitkällä aikavälillä. Digitaaliset taloushallinto-ohjelmistot 

mahdollistavatkin uusien asiakkuuksien hankkimisen maantieteellisesti katsottuna 

suuremmalta alueelta, jolloin tilitoimiston sijainti ei rajoita potentiaalista asiakaskuntaa niin 

merkittävästi.  
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The goal of this study was to investigate how does the digitalization of financial management 

look like from the perspective of a small accounting firm. The digitalization of financial 

management was studied especially from the perspective of a micro-sized accounting firm, 

as there was not much previous research on the subject and micro-sized accounting firms 

cover most of the entire accounting firm industry in Finland. The theoretical part of the study 

consists of an examination of the pros and cons of the digitalization of financial management 

and a theoretical framework of change management. The staff and management of a micro-

sized accounting firm were also interviewed for the study. The interviewees gave the 

research real-world perspectives of financial management professionals. 

 

Based on the SWOT analysis of the digitalization of financial management, there should be 

more positive factors than negative ones. However, the review revealed that shortcomings 

in the management may jeopardize the success of the whole digitalization process. In 

addition, the nature of the accounting firm's clientele has a rather major impact on 

digitalization. Customers may even slow the digitalization process if they do not believe they 

are benefiting from the transition to digital financial management. The limited resources of 

a micro-sized accounting firm also slow down the digitalization process and limit the benefits 

available. Although the digitalization of financial management was associated with many 

negative issues in the light of research findings, it was still perceived as a necessity to stay 

in the market in the long term. Indeed, digital financial management software enables the 

acquisition of new customers from a larger geographical area, in which case the location of 

the accounting firm does not limit the potential customer base as significantly.  
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1. Johdanto 

 

Digitalisaatio on erittäin ajankohtainen aihe ja etenkin taloushallintoalalla ollaan suuressa 

murrosvaiheessa. Taipaleenmäki ja Ikäheimon (2013) mukaan laskentatoimi onkin 

jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä ilmiö. Erityisesti tästä syystä, jatkuva taloushallinnon 

digitalisaation etenemisen seuraaminen on tarpeen. Tutkielman tarkoituksena on tutkia 

digitalisoitumisen hyviä ja huonoja puolia pienen tilitoimiston näkökulmasta. Taloushallinnon 

digitalisoitumisprosessin lisäksi, tutkielma keskittyy itse muutosprosessiin, 

muutosjohtamisen teoreettisia viitekehyksiä apuna käyttäen siirryttäessä digitaalisten 

taloushallintojärjestelmien käyttöönottoon tilitoimistossa. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Digitalisaatio on ollut ajankohtainen aihe jo jonkin aikaa, sillä teknologia on mahdollistanut 

uusien innovaatioiden toteutumisen kuten taloushallinnon sähköistämisen ja 

automatisoinnin. Alun perin taloushallinnon digitalisoitumisesta alettiin puhua jo 1990-

luvulla, mutta sanan nykyisessä merkityksessä tarkoitetaan 2010-luvun aikana tapahtuneita 

muutoksia tietovirtojen digitalisoitumisessa. (Lahti & Salminen 2014, 27) Vaikka aihepiiri on 

ollut jo pinnalla muutaman vuosikymmenen, on aihepiirin keskuudessa edelleen tilaa 

tutkimukselle, sillä teknologia kehittyy jatkuvasti. On olemassa kiitettävästi tutkimuksia, jotka 

kartoittavat keskisuurten tai suurten yritysten digitalisoitumisprosessia, sillä suuremmilla 

yrityksillä on yleisesti ottaen etuasema, ainakin resurssien valossa, ryhtyä suuriin 

liiketoiminnallisiin muutoksiin. Esimerkiksi Ilcus (2018) käsittelee digitalisaation vaikutuksia 

talousmaailman toimintaan ja kuinka digitalisaatio tulee muuttamaan taloushallintoa 

tulevaisuudessa. Myös Savić (2019) vertailee erinäisten digitalisaatioon liittyvien käsitteiden 

eroja ja merkityksiä sekä miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää yrityksissä. Mutta 

millainen on tilanne taloushallinnon palveluja tarjoavien tilitoimistojen näkökulmasta? 

Pienten tilitoimistojen digitalisoitumisprosessista ei ole löydettävissä paljonkaan tutkimuksia. 

Tilastokeskuksen (2020b) mukaan Suomen yrityksistä noin jopa 94 prosenttia oli alle 

kymmenen hengen yrityksiä vuonna 2018. Samansuuntainen jakauma on havaittavissa 

taloushallinnon toimialalla. Vuonna 2017 kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelualan yrityksiä oli noin 

4500, ja joissa työskenteli yhteensä noin 12 300 työntekijää (Metsä-Tokila 2019). Luvuista 

on pääteltävissä, että valtaosa tilitoimistoyrityksistä on pieniä, jopa vain mikrokokoluokan 
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yrityksiä. Mikroyritys on yritys, jonka palveluksessa on keskimäärin alle 10 työntekijää, ja 

jonka vuosittainen liikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa tai taseen loppusumma 

enintään kaksi miljoonaa euroa (Tilastokeskus 2020a). On siis tarkoituksenmukaista tutkia 

tarkemmin pienempienkin tilitoimistojen digitalisoitumisprosessia, sillä ne käsittävät 

ehdottomasti suurimman osan koko taloushallintoalan yrityskannasta. 

 

Perinteisesti merkittävimpiä tilitoimistojen palveluja ovat olleet asiakasyritysten kirjanpidon 

ja palkanlaskennan hoitaminen. Lisäksi tilitoimistot hoitavat useita kuukausittaisia ja 

vuotuisia velvoitteita kuten ALV-ilmoitusten ja tilinpäätösten laadintaa. Kuitenkin sähköisten 

järjestelmien kehittyessä rutiinitoimenpiteet voidaan pitkälti hoitaa tietokoneiden tekeminä, 

jolloin aikaa jää enemmän laadukkaammalle asiakaskohtaiselle palvelulle. Asiakasta 

voidaan tällöin neuvoa esimerkiksi liiketoiminnan suunnittelussa tai verotusasioissa. 

Digitalisaation myötä voidaan siis siirtyä enemmän arvoa luovien palvelujen tuottamiseen 

pakollisten rutiinitehtävien sijaan. (Taloushallintoliitto 2020) 

 

On oleellista huomata, että tilitoimistojen palvelujen luonne ja painotus muuttuu siirryttäessä 

sähköisten järjestelmien käyttöön. Tilitoimistolle tulee kustannuksia uusien järjestelmien 

käyttöönotosta ja ylläpitämisestä. Lisäksi siirtyminen sähköisten järjestelmien käyttöön ei 

ole nopea ja helppo prosessi. Digitalisoitumisprosessin voidaan todeta vaativan paljon 

panoksia koko tilitoimiston henkilökunnalta, jotta päästään toivottuihin tuloksiin. Pitkällä 

tähtäimellä panostusten sähköisiin järjestelmiin voisi kuitenkin olettaa olevan tuottoisaa, sillä 

tulevaisuus piilee digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä niiden kustannus- ja 

ajansäästöhyötyjen ansiosta.   

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset sekä rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten digitalisoitumisprosessi näyttäytyy pienessä 

tilitoimistossa, mitä hyötyjä ja haittoja digitalisoitumisesta mahdollisesti koituu, ja miten 

mikrokokoluokan tilitoimiston henkilöstö suhtautuu digitalisoitumiseen. Erittäin merkittävänä 

teemana on myös muutosjohtaminen, jonka avulla tarkastellaan digitalisoitumisprosessia ja 

miten se tulisi toteuttaa muutosjohtamisen valossa. 
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Tutkielman päätutkimuskysymys on: 

 

1. Millaisena digitalisoitumisprosessi näyttäytyy mikrokokoluokan 

tilitoimistossa?  

 

Päätutkimuskysymyksen tukena tutkielmassa ovat seuraavat alakysymykset: 

 

1. Mitä digitalisoitumisprosessilla tavoitellaan? 

2. Mitkä ovat digitalisoitumisen hyvät sekä huonot puolet mikrokokoluokan tilitoimiston 

kannalta? 

3. Miten mikrokokoluokan tilitoimiston henkilökunta suhtautuu digitalisoitumiseen? 

 

Aiemmin todetun pienten tilitoimistojen huomattavan suren määrän vuoksi, tutkielma on 

rajattu koskettamaan Suomessa toimivia pieniä, erityisesti mikrokokoluokan tilitoimistoja. 

Tutkimuksen tarkasteluajankohtana toimii nykyhetki. 

 

1.3 Tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisin tutkimusmenetelmin. ”Laadullisella eli kvalitatiivisella 

tutkimuksella tarkoitetaan kokonaista joukkoa erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä.” 

(Metsämuuronen 2006, 83) Tässä tutkimuksessa laadullisena tutkimusmenetelmänä 

käytetään sisällön analyysiä. Sisällön analyysillä saadaan tutkittava materiaali tiivistettyä 

siten, että se voidaan esittää yleisemmässä muodossa. Tämän jälkeen tutkittavasta ilmiöstä 

voidaan tehdä selkeämpiä johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105) Tutkimuksen 

empiirisen aineiston luomiseksi suoritetaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja 

mikrokokoluokan tilitoimiston työntekijöille sekä johdolle. Haastateltavat koostuvat kahdesta 

henkilöstön jäsenestä sekä tilitoimiston toimitusjohtajasta. Teemahaastattelussa on kyse 

teemojen määrittämisestä, joita käsitellään haastattelussa alakysymysten avulla 

(Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017, 21-22). 

 

Tutkimus koostuu kolmesta osiosta. Aluksi teoriaosiossa käsitellään taloushallinnon 

digitalisoitumisen käsitteitä ja tarkastellaan digitalisaation nykytilaa. Tämän jälkeen 

esitellään digitalisoitumisen hyviä sekä huonoja puolia SWOT-analyysin avulla. Lisäksi 
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teoriaosuudessa käsitellään muutosjohtamisen viitekehystä. Näiden jälkeen tulee 

tutkielman empiirinen osuus, jossa käsitellään suoritettujen haastatteluiden tuloksia ja 

kuinka ne peilautuvat suhteessa aiemmin käsiteltyihin teorioihin. Lopuksi tehdään 

yhteenveto ja johtopäätökset tutkielmassa käsitellyistä aiheista. Johtopäätöksissä vastataan 

myös tutkielman tutkimuskysymyksiin. 

  

2. Taloushallinnon digitalisoituminen 

 

Digitalisaatio on muokkaamassa kirjanpitäjien työarkea jatkuvasti varsin merkittävällä 

tavalla. Perinteisesti kirjanpitäjät ovat käyttäneet valtaosan työajastaan tositteiden 

järjestämiseen sekä niiden kirjaamiseen oikeille tileille. Digitalisaation myötä tositteiden 

käsittely jää suurilta osin pois työjärjestyksestä, muuttaen kirjanpitäjien työtehtäviä 

tositteiden kirjaamisesta taloushallinnon asiantuntijoiksi. Automaation ansiosta kirjanpitäjille 

jääkin enemmän aikaa luovalle työlle ja tämän myötä voidaan palvella asiakkaita paremmin. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 159-160) Tässä luvussa perehdytään digitalisaation 

ulottuvuuksiin tarkemmin. 

 

2.1 Digitalisaatio & taloushallinto: käsitteiden määrittely 

 
Taloushallinnon digitalisaatiosta puhutaan jatkuvasti ja painotetaan, että eletään suuressa 

murrosvaiheessa siirryttäessä manuaalisesta taloushallinnon toteuttamisesta niinkin pitkälle 

kuin automaatioon asti. Miksi asia kiinnostaa niin paljon? Hyvä esimerkki on Goldman 

Sachsin teettämä tutkimus, jonka mukaan 80% työpaikoista koskettaa digitalisaatiota tavalla 

tai toisella vuonna 2020. Tämän vuoksi asiaa ei voi sivuuttaa, eikä keksiä tekosyitä sille, 

miksi digitalisaatiota ei tulisi huomioida, sillä digitalisaatio koskettaa lähes kaikkia. 

Digitalisoituminen on vääjäämätöntä ja siihen on ryhdyttävä pikimmiten. (Ilcus 2018) 

Vaikkakin digitalisaation hyödyt ovat oletettavasti paremmat suuremmilla yrityksillä, ei se 

tarkoita sitä, etteikö myös pienemmille yrityksille olisi hyötyä prosessien digitalisoimisesta. 

Ilcus (2018) mukaan yrityskoosta riippumatta on varmaa, että digitaaliset asiakaspalvelun 

strategiat johtavat tyytyväisempiin asiakkaisiin, joka johtaa lopulta kasvuun sekä 

kannattavuuteen. Digitaalisten prosessien hyödyntämisen aloittaminen nyt voi ajan myötä 

johtaa strategiseen kilpailuetuun, minkä avulla voidaan vähentää kilpailua tulevaisuudessa. 

 



5 
 

 

Lahti ja Salminen (2008, 14) mukaan: ”Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmää, jolla 

organisaatio seuraa taloudellisia tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan 

sidosryhmilleen.” Taloushallinto on jaettavissa edelleen kahteen osa-alueeseen: sisäiseen 

sekä ulkoiseen laskentatoimeen. Ulkoisen laskentatoimen tarkoituksena on informaation 

tuottaminen yrityksen ulkoisille sidosryhmille kuten viranomaisille ja omistajille. Sisäisen 

laskentatoimen, jota kutsutaan myös johdon laskentatoimeksi, tarkoitus puolestaan on 

taloudellisen tiedon tuottaminen yrityksen johdon tarpeisiin. Perinteisestä erottelusta 

sisäiseen ja ulkoiseen laskentatoimeen on kuitenkin havaittu irtautumista 2000-luvun 

aikana, kun taloushallinto on alkanut integroitua yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. 

Taloushallinnon kokonaisuus sisältää pääkirjanpidon ohella erinäisiä osaprosesseja sekä 

raportointi- että arkistointivelvoitteita. Tosiasiassa yksi suurimmista tapahtumista on 

osaprosesseihin lukeutuva lasku- sekä myyntilaskujen käsitteleminen. (Lahti & Salminen 

2008, 16-17) 

 

Ilmarinen ja Koskelan (2015, 21-22) mukaan käsitteelle digitalisaatio ei puolestaan olisi edes 

olemassa tarkkaa määritelmää, eikä sellaisen kehittäminen olisikaan mielekästä käsitteen 

moninaisuuden vuoksi. Tästä huolimatta, asiaa voidaan lähestyä esimerkkien avulla. 

Digitalisaation mahdollistaa digitalisoituminen, jolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi kirjojen 

muuntamista e-kirjoiksi tai perinteisten kivijalkakauppojen muuntautumista verkkokaupoiksi. 

Eli kyseessä on analogisten asioiden muuntamista digitaalisiksi. Lahti ja Salminen (2008, 

17) kuitenkin poikkeaa edellä mainitusta näkökulmasta määrittelemällä digitalisaation 

tarkasti. Heidän mukaansa: ”Digitaalisuudella tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevan 

tiedon käsittelyä, siirtämistä ja varastointia sekä esittämistä.” Joka tapauksessa, 

digitalisaatio on laaja käsite ja sen määritelmä riippunee siitä, missä kontekstissa siitä 

puhutaan. Tässä tutkielmassa digitalisaatiolla viitataan nimenomaan 

taloushallintopalveluiden digitalisoimiseen. 

 

Digitaalisessa taloushallinnossa yhdistyvät edellä määritellyt käsitteet taloushallinto sekä 

digitalisaatio. Digitaalisella taloushallinnolla pyritään vähentämään erityisesti manuaalista 

käsin tehtävää työtä. Tarkoituksena on käsitellä kaikki kirjanpitoon liittyvät tapahtumat sekä 

itse kirjanpito sähköisessä muodossa. Oleellista on karsia päällekkäisyyksiä sekä turhia 

toistoja. Pääkirjanpitoa toteutettaessa ei tulisi olla muita kuin digitaalisia tapahtumia, kun 

puhutaan digitaalisesta taloushallinnosta. Kirjanpitoprosessi ei ole täysin digitaalinen, mikäli 

esimerkiksi osa laskuista on paperisessa muodossa ja ne skannataan sähköiseen kirjanpito-
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ohjelmaan. Tositteiden tulee täten olla täysin konekielisiä alun alkaenkin. (Lahti & Salminen 

2008, 19-21) 

 

2.2 Digitaalinen taloushallinto tänään 

 

Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 24-26) kirjoittavat, että EU:ssa ollaan siirtymässä pikkuhiljaa 

reaaliaikaiseen arvonlisäverotuksen raportointiin. Tämän ohella, Suomessa Verohallinto 

vaatii maksupäiväkohtaista raportointia tulorekisteriin liittyen. Näiden esimerkkien valossa 

yritysten raportointivaatimukset kasvavat ja erityisesti muuttuvat reaaliaikaisiksi. Tämä 

johtaa vääjäämättä siihen, että yrityksillä on jatkossa oltavat hyvät digitaaliset 

taloushallinnon järjestelmät tai asiat voivat muodostua erittäin haastaviksi ja aikaa vieviksi. 

Vastapainona yhä enenevissä määrin kiristyville raportointivaatimuksille täytyy karsia turhia 

aikaa vieviä töitä ja keskittyä olennaiseen. Tämän lisäksi, on hyödynnettävä automaatiota 

siinä määrin, jotta voidaan käyttää aikaa arvokkaampiin toimintoihin rutiinitehtävien sijaan. 

 

Kuten aiemmin kävi ilmi, kirjanpito koostuu käytännössä hyvin suurelta osin osto- sekä 

myyntilaskujen käsittelemisestä. Kevään 2020 aikana onkin tulossa suuri muutos 

laskutukseen liittyen, mikä vaikuttaa merkittävästi yritysten laskutuskäytäntöihin Suomessa. 

Eduskunta nimittäin sääti, että lain hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä 

laskutuksesta (241/2019) 4 §:n mukaan: ”Hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on 

oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta 

sähköisenä laskuna.” Säädös tulee voimaan kyseisen pykälän osalta 1.4.2020. Tästä 

seuraa käytännössä se, että erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, jotka eivät vielä tee 

sähköisä laskuja, joutuvat kyseisestä päivämäärästä alkaen niin tekemään toisen 

elinkeinonharjoittajan sitä vaatiessa. Tästä muodostuu samalla myös markkinarako 

sähköisiä taloushallinnon palveluita tarjoaville tilitoimistoille, jotka voivat tarjota palveluna 

myös sähköisen laskutuksen. Tilitoimiston palveluita käyttävälle yrittäjälle on myös etua 

siitä, että kaikki taloushallintoon liittyvät velvoitteet voi hoitaa saman tahon kanssa. Tällä 

tavoin tilitoimisto voi sitouttaa asiakkaansa entistä paremmin jatkamaan palveluiden ostoja 

ja asiakassuhdetta. 

 

Vertailemalla tarkemmin perinteisen paperisen laskutuksen sekä sähköisen laskutuksen eli 

verkkolaskujen eroja päästään paremmin perille digitalisaation vaikutuksista taloushallinnon 
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saralla. Lahti ja Salminen (2008, 58-59) arvioivat, että paperilaskun käsittely kustantaa 

yritykselle arviolta 15-50 euroa. Esimerkkeinä he mainitsevat muun muassa Finnairin ja 

Electroluxin, joista ensimmäinen on laskelmoinut paperisen laskun käsittelyn kustantavan 

40 euroa ja jälkimmäinen on vastaavasti ilmoittanut käsittelykustannusten olevan peräti 50 

euroa paperisen laskun osalta. Verrattaessa paperisen laskun kustannuksia sähköisen 

laskun käsittelykustannuksiin, jotka on arvioitu korkeimmillaan kymmenen euron suuruisiksi, 

on todettava verkkolaskujen olevan erittäin paljon halvempia käsitellä. Säästöasteen 

laskutustapojen välillä on laskelmoitu olevan jopa lähes 90% sekä kustannusten että 

ajankäytön osalta. Tästä syystä, ei ole ihme, että suuremmat yhtiöt suosivat verkkolaskuja 

ja tulevaisuudessa voivat näin vaatiakin lain hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien 

sähköisestä laskutuksesta (241/2019) 4 §:n mukaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että 

laskelma on vain esimerkki ja säästöaste voi vaihdella suuresti yrityskohtaisesti. Tästä 

huolimatta, laskelma antaa hyvin viitteitä siitä, millaisia ajallisia sekä etenkin kustannuksiin 

liittyviä säästöjä voidaan saavuttaa digitalisaatiota hyödyntämällä. 

 

2.3 Digitalisoitumisen hyvät ja huonot puolet: SWOT-analyysi 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tilitoimiston digitalisoitumisen hyviä ja huonoja puolia 

tarkemmin SWOT-analyysin avulla. SWOT-analyysi on 1960-luvulla kehitetty strategisen 

johtamisen työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella sisäisiä vahvuuksia (Strengths) ja 

heikkouksia (Weaknesses) sekä yrityksen ulkopuolelta tulevia mahdollisuuksia 

(Opportunities) ja uhkia (Threats). Nämä tekijät yhdessä muodostavat niin sanotun 

nelikentän, josta on helposti tiivistettynä tarkasteltavissa edellä mainitut tekijät. (Puusa, 

Reijonen, Juuti & Laukkanen 2016, 76-77) Vahvuudet ja heikkoudet muodostavat sisäiset 

tekijät, jotka ovat yrityksen hallittavissa, ja joihin yritys voi pääsääntöisesti vaikuttaa. Ulkoiset 

tekijät, mahdollisuudet ja uhat puolestaan eivät ole niinkään yrityksen vaikutusvallan alaisia, 

vaan ne muodostuvat organisaatiota ympäröivästä maailmasta. Päämääränä on 

maksimoida vahvuuksista sekä mahdollisuuksista saatava hyöty ja vastaavasti minimoida 

heikkoudet sekä uhat. (Lee & Sai On Ko 2000, 69) 
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2.3.1 Vahvuudet 

 

Vahvuuksia tarkasteltaessa olennaista on hahmottaa erityisesti ne ominaisuudet, jotka 

luovat yritykselle etulyöntiaseman muita vaihtoehtoja kohtaan (Lee & Sai On Ko 2000, 69). 

Tässä tapauksessa tarkastellaan millaisia vahvuuksia digitalisoituminen, eli digitaalisten 

taloushallintopalveluiden tarjoaminen, luo tilitoimistolle. 

 

Ensinnäkin digitalisen taloushallinnon avulla voidaan vähentää sen toteuttamiseen 

käytettäviä kustannuksia erityisesti suurissa yrityksissä kustannusten skaalautuessa. 

Kustannusten pieneneminen koskettaa kuitenkin myös pienempiä yrityksiä, joten pitkällä 

aikavälillä kustannussäästöjen tulisi näkyä yrityskoosta riippumatta. (Ilcus 2018) 

Kustannusten säästämisen näkökulmasta tarkoituksena on, että sekä tilitoimisto että 

asiakasyritys hyötyisivät vähenevistä kustannuksista. Tämä johtaa siihen, että palvelua 

tarjoavan tilitoimiston ja palvelua ostavan asiakasyrityksen välille syntyy niin sanottu win-

win-suhde. (Helanto, Kaisaniemi, Koskinen, Kuntola & Siivola 2013, 20) 

 

Kustannusten pienenemisen ohella toinen merkittävä tekijä on lisääntynyt 

asiakastyytyväisyys. Ilcus (2018) kuvaa digitalisoitumista yleensä ottaen siten, että 

digitaalinen palvelu johtaa tyytyväisempiin asiakkaisiin nopeamman asiakaspalvelun 

muodossa, mikä johtaa puolestaan asiakassuhteen jatkumiseen. Lisäksi ajan myötä 

kuvioihin tulee myös asiakkaan suositukset muille. Lopulta digitalisoituminen johtaa kasvuun 

ja kasvaneeseen kannattavuuteen. Digitalisaation tuomien hyötyjen avulla voidaan lisäksi 

nopeuttaa tiedonvälitystä asianosaisten välillä. Vastaavasti informaatio on ajantasaisempaa 

ja kuvastaa realistisemmin meneillään olevaa tilannetta. 

 

Muita merkittäviä vahvuuksia siirryttäessä digitaalisen taloushallinnon käyttöön ovat muun 

muassa resurssien sekä arkistointitilan tarpeen väheneminen (Lahti & Salminen 2008, 27). 

Vaikka puhuttaisiin mikrokokoluokan tilitoimistoista, niin asiakaskunta voi koostua jopa 

sadoista pienemmistä asiakkaista ja perinteinen paperinen kirjanpito vaatii merkittävän 

paljon arkistointitilaa tilitoimistolta. Tällöin sähköisten järjestelmien hyödyntäminen vähentää 

tilan tarvetta huomattavasti. 

 

Hyödynnettäessä digitalisaatiota taloushallinnon palveluiden tuottamisessa, säästetään 

runsaasti aikaa perinteisiin manuaalisiin menetelmiin verrattuna. Digitaalisuuden ansiosta 
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kirjanpito pystytään valmistelemaan nopeammin, sillä esimerkiksi paperisten tositteiden 

arkistointi ja manuaalinen käsin numerointi jäävät kokonaan pois työkuvioista. Täten 

digitaalisella taloushallinnolla on myös ekologisia vaikutuksia paperin käytön vähenemisen 

ansiosta. Vähentynyt ajankäyttö säästää lisäksi tilitoimiston kustannuksia asiakasta kohden, 

sillä yksittäiseen asiakkaaseen käytetään vähemmän työaikaa. (Lahti & Salminen 2018, 27-

28, 43) Digitalisaation myötä kaikki raportointi nopeutuu ja myös asiakas saa nopeammin 

ajantasaista informaatiota (Ilcus 2018). Tilitoimistot yleensä myös vuokraavat tarjottavan 

taloushallinto-ohjelmiston kolmannelta osapuolelta, jolloin ohjelmiston ylläpidosta ja 

päivityksistä vastaa palveluntarjoaja eikä tilitoimiston tarvitse huolehtia ohjelman 

toimivuudesta (Lahti & Salminen 2018, 43). On kuitenkin valittava palvelun toimittaja 

huolella, jotta voidaan taata taloushallinto-ohjelmiston toimiminen asianmukaisella tavalla. 

 

2.3.2 Heikkoudet 

 

Vahvuuksien vastapainona toimivat heikkoudet, joita tulisi tarkastella yrityksen näkökulman 

lisäksi erityisesti asiakkaan näkökulmasta (Lee & Sai On Ko 2000, 69). Heikkouksia 

tarkasteltaessa kiteytyvät mahdolliset huonot puolet pitkälti digitalisoitumisprosessin 

alkuvaiheisiin. Suurimmat huolenaiheet löytynevät digitalisoitumisprosessin 

käynnistämisestä ja uuden opettelusta. Ensinnäkin taloushallintopalveluiden digitalisointi vie 

paljon aikaa, kun opetellaan uusia asioita. Opettelun tulisi luonnistua muiden varsinaisten 

töiden ohella. On siis kyse kirjanpitäjien kyvystä omaksua uusia toimintatapoja, sillä 

digitalisaation myötä kirjanpitäjän työn kuva muuttuu huomattavasti. Helanto et al. (2013, 

17) mukaan: ”Kirjanpitäjästä tulee tallentajan sijasta automaation hallitsija, ja erityisesti 

täsmäytystyön merkitys korostuu.” Tämän ohella, kirjanpitäjän rooli muuttuu enemmän 

asiakaspalvelijan omaiseksi, sillä digitaalinen taloushallinto luo enemmän interaktiivisuutta 

kirjanpitäjän ja tilitoimiston asiakkaan välille. (Helanto et al. 2013, 17) Toisekseen 

tilitoimiston työntekijät, pääasiassa kirjanpitäjät, tulee saada motivoitua 

digitalisoitumisprosessista. Merkittävää on, miten digitalisoitumisprosessi toteutetaan, sillä 

suurimmat virheet tehdään prosessin alkuvaiheissa ja johdolla on tässä suuri rooli. 

”Isoimmat haasteet toteutusvaiheessa liittyvät yleensä vajavaiseen osaamiseen tai 

resursointiin, viestintään, henkilöiden johtamiseen muutoksessa tai epäselviin vastuisiin ja 

toimeksiantoihin toimittajien tai palveluntarjoajien kanssa.” (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

251) Muutosjohtamisen avulla voidaan saavuttaa parempia lopputuloksia ja aiheeseen 

perehdytäänkin tutkielman kolmannessa luvussa tarkemmin.  
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2.3.3 Mahdollisuudet 

 

Mahdollisuuksia tarkasteltaessa keskitytään yrityksen ulkopuolisiin tekijöihin, joilla voi olla 

erinäisiä positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Esimerkkeinä toimivat teknologiset 

muutokset sekä lakimuutokset. (Lee & Sai On Ko 2000, 69) Hiljattainen esimerkki 

lakimuutoksista on aiemmin käsitelty lain hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien 

sähköisestä laskutuksesta (241/2019) 4 §:n sisältämä oikeus vaatia sähköistä laskua 

toiselta elinkeinonharjoittajalta 1.4.2020 alkaen. Tämä luo selvän mahdollisuuden 

digitaalisia taloushallinnon palveluita tarjoavalle tilitoimistolle. Tarjoamalla sähköisten 

laskujen palvelun yrittäjälle, voi tilitoimisto mahdollisesti kasvattaa asiakaskohtaista 

liikevaihtoaan houkuttelemalla asiakasta keskittämään kaikki taloushallintoonsa liittyvät 

prosessit kyseiseen tilitoimistoon. 

 

Digitaalisen taloushallinnon tarjoamisella tilitoimisto voi muutoinkin houkuttaa uusia 

asiakkaita. Organisaatiota uudistamalla saadaan myös päivitettyä työntekijöiden osaamista 

ja tietotaitoa. Tämä puolestaan saattaa johtaa lisääntyneeseen kilpailuetuun. (Kawecki 

2018) Digitalisaation tuomien hyötyjen myötä asiakas voi tarkastella muun muassa myynti- 

ja ostoreskontraa mistä päin maailmasta tahansa internet yhteyden sen salliessa. Lisäksi 

asiakkaan saatavilla on jatkuvasti reaaliaikainen informaatio yrityksen talouden tilasta. 

Talousmaailman nykyinen hektisyys huomioon ottaen reaaliaikainen informaatio alkaa jo 

olla välttämättömyyskin. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 22-23) Tämän kaltaiset asiat tekevät 

digitaalisesta taloushallinnosta erittäin houkuttelevan ja tämän mahdollistamalla kasvaa 

tilitoimiston potentiaalinen asiakaskunta huomattavasti. Samalla ne nykyiset asiakkaat, jotka 

havittelevat digitaalisen taloushallinnon hyötyjä pysyvät tilitoimiston asiakkaina, mikäli 

tilitoimisto voikin tarjota nämä palvelut. 

 

Huolellisesti toteutettu digitalisoitumisprosessi saattaa myös johtaa työntekijöiden 

parantuneeseen työtyytyväisyyteen välttämättömien rutiininomaisten työtehtävien jäädessä 

vähemmälle, jolloin työntekijöistä tulee myös tehokkaampia. Digitaaliset ohjelmistot toimivat 

samalla kirjanpitäjien rinnalla helpottaen heidän työtään. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 23) 

Parantunut työtyytyväisyys saattaa puolestaan houkutella nuorempia työntekijöitä alalle, 

jolle niitä varmasti tarvitaan myös tulevaisuudessa. Tilitoimiston on siis helpompi houkutella 

osaavaa työvoimaa työtehtävien ollessa mahdollisesti mielekkäämpiä. (Helanto et al. 2013, 
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18) Samalla uudistukset saattavat johtaa siihen, että rekrytoidaan koulutetumpaa 

henkilökuntaa. Tällöin myös tilitoimiston palvelujen laatu paranee. 

 

2.3.4 Uhat 

 

Ulkoiset uhat ovat yleensä yrityksen hallitsemattomissa olevia asioita. Uhkia voidaan 

kuitenkin koittaa minimoida suojautumalla niitä vastaan. (Lee & Sai On Ko 2000, 69) 

Esimerkiksi on todennäköistä, että kaikki eivät halua siirtyä digitaaliseen taloushallintoon. 

Erityisesti vanhempi sukupolvi ei ole tottunut käyttämään sähköisiä järjestelmiä, joten 

kynnys alkaa opetella uutta voi olla melko suuri eläköitymisiän lähestyessä. Olemassa 

olevien asiakkaiden palveleminen täytyy hoitaa perinteisin menetelmin, kun samaan aikaa 

opetellaan digitaalisen taloushallinnon käyttöönottoa. Mikäli tilitoimiston asiakaskunta 

koostuu sadoista pienistä yrityksistä, jotka ovat tottuneet hoitamaan kirjanpitonsa 

paperisesti, ei läheskään kaikki välttämättä halua siirtyä opettelemaan digitaalisen 

taloushallinnon käyttämistä vaan pitäytyvät tutussa ja turvallisessa, sillä pienet yritykset 

eivät välttämättä ensikädessä koe hyötyvänsä digitaalisesta taloushallinnosta pienien 

volyymien vuoksi. Tästä seuraa se, että tilitoimiston on ylläpidettävä kahta eri järjestelmää 

pitääkseen asiakaskuntansa itsellään. Muutoin tilitoimistoa voi kohdata suurikin 

asiakaskato, jos suurin osa asiakkaista ei halua siirtyä digitaalisten taloushallinnon 

palveluiden käyttämiseen. (Helanto et al. 2013, 17-19) Tällöin tilitoimiston täytyy huolehtia, 

että resurssit työtehtävistä selviämiseen ovat riittävällä tasolla. Mikäli monet nykyiset 

asiakkaat eivät halua hyödyntää digitaalista taloushallintoa on varauduttava siihen, että 

digitalisoitumisen hyödyt voivat jäädä vähäisiksi lyhyellä aikavälillä.  

 

Erittäin ilmeinen huolenaihe käsiteltäessä digitalisaatiota on mahdolliset puutteet 

tietoturvassa. Mikäli tietoturvassa on puutteita, voivat arkaluonteiset tiedot päätyä vääriin 

käsiin, mistä voi seurata ikäviä haittoja tilitoimistolle sekä asiakasyritykselle. Tietoturvan 

merkitys on suuri digitalisaatiosta puhuttaessa. Ilmarinen ja Koskela (2015, 224) korostavat, 

että tietoturva on mahdollisesti suurin yksittäinen uhkatekijä digitalisaatiota 

hyödynnettäessä. Se myös koskettaa sekä digitaalisten palvelujen käyttäjiä että tarjoajia. 

Tietoturvan pettäessä, saattavat seurauksina olla maineen menetys sekä taloudellinen 

vahinko. Usein kuitenkin maineen heikentymisestä johtuvat taloudelliset tappiot ovat 

varsinaisia tietoturvan pettämisestä johtuvia taloudellisia tappioita suuremmat. (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 226) 
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Helanto et al. (2013, 18) muistuttavat, että digitalisoituessa tilitoimiston ansaintamalli 

muuttuu oleellisesti, sillä samat työt tehdään jatkossa huomattavasti nopeammin. 

Käytettäessä tuntiperusteista hinnoittelua, voi käydä niin, että digitalisoitumisesta hyötyy 

vain tilitoimiston asiakas, jota laskutetaan jatkossa vähemmän vähentyneiden työtuntien 

takia. Hinnoittelua onkin syytä pohtia tarkemmin digitalisoituessa. Lisäksi tilitoimistot 

useimmiten hankkivat tarjottavan digitaalisen taloushallinnon palvelun ulkopuoliselta 

palveluntoimittajalta, ja tästä syystä myös ohjelmistotoimittajan valinnassa on oltava 

huolellinen, jotta taataan laadukas ja ennen kaikkea ajantasainen taloushallinnon 

järjestelmä (Helanto et al. 2013, 19). Palveluntarjoajan tulisi kehittää ohjelmistoaan 

jatkuvasti (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 47). 

 

2.3.5 Yhteenveto digitalisoitumisesta 

 

Edellä on käsitelty monipuolisesti tilitoimiston digitalisoitumisen hyviä ja huonoja puolia. 

Tässä kappaleessa esitellään tiivistetty yhteenveto digitalisoitumisesta SWOT-nelikentän 

muodossa.  

 

Kuvio 1. Digitalisoitumisen SWOT-analyysi. 

 

VAHVUUDET HEIKKOUDET

• Kustannussäästöt

• Lisääntynyt asiakastyytyväisyys

• Nopeutunut palvelu sekä tiedonvälitys

• Informaation ajantasaisuus

• Pitkällä aikavälillä resurssien ja arkistointitilan 
tarpeiden väheneminen

• Ekologisuus

• Ajan säästö

• Parantunut kannattavuus

• Mahdollinen resurssien puute alkuvaiheessa

• Osaamisen puute

• Muutoksen heikko johtaminen

• Opetteluun uppoutuva aika

MAHDOLLISUUDET UHAT

• Asiakkaiden taloushallinnon keskittäminen

• Uudet asiakkaat

• Nykyisten asiakkaiden pysyvyys

• Tilitoimiston työntekijöiden parantunut 

työtyytyväisyys
• Osaavan työvoiman houkutteleminen

• Raportointivaatimusten reaaliaikaisuuteen 

vastaaminen

• Asiakaskunnan digitalisaatiovastaisuus

• Puutteellinen tietoturva

• Hinnoittelu

• Huonoksi osoittautunut ohjelmistotoimittajan 

valinta
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Kuten edellä olevasta kuviosta on nopeasti havaittavissa, tilitoimiston digitalisoitumisen 

hyvät puolet peittoavat selkeästi sen heikkoudet. Vahvuuksia ja mahdollisuuksia löytyy 

runsaasti, joten ainakin teoriassa digitalisoitumiseen tulisi ryhtyä. Heikkoudet ja uhat ovat 

lähes kaikki peitottavissa tarkkuudella ja huolellisella suunnittelulla. Poikkeuksen tekee 

kuitenkin muutoksen heikko johtaminen, mikä saattaa johtaa koko projektin 

epäonnistumiseen ja lopulta kaatumiseen. Tämän vuoksi, muutoksen johtamista käsitellään 

seuraavaksi erikseen omassa luvussaan. 

 

3. Muutosjohtaminen muutoksen mahdollistajana 

 

Aiemmin todettiin, että ehkä merkittävin digitalisoitumisprosessiin vaikuttava heikkous on 

muutoksen heikko johtaminen. Mikäli, muutosta ei ole tarpeeksi hyvin suunniteltu ja 

prosessin edetessä johdettu, voi seurauksena olla koko muutosprosessin epäonnistuminen. 

Tällöin kaikki prosessiin käytetty aika voi mennä hukkaan ja voidaan joutua maksamaan 

kalliita oppirahoja. Tässä luvussa käydään läpi, miten muutosjohtamisen avulla voidaan 

saavuttaa paremmat lopputulokset yrityksen kohdatessa merkittävän muutosprosessin ja 

millaisia kompastuskiviä matkan varrella saattaa tulla vastaan. 

 

Asiantuntijatyön sekä aineettoman pääoman merkitys kasvaa jatkuvasti yritysten 

kilpailukykyä tarkasteltaessa. Jotta yrityksen kehittyneistä laitteista ja järjestelmistä olisi 

hyötyä, tarvitaan osaava henkilöstö, joka pystyy hyödyntämään järjestelmien kaiken 

potentiaalin. Tämän vuoksi todetaan, että: ”Johtamisen asiana on henkilöstön riittävyydestä 

huolehtimisen lisäksi varmistaa, että organisaatiossa on oikeanlaisia osaajia oikeilla 

paikoilla.” (Puusa et al. 2014, 245) Tärkeimmän voimavaran ollessa yrityksen henkilöstö, 

olisi asioiden johtamisen sijaan annettava enemmän painoarvoa ihmisten johtamiselle. 

Johtamisen tulisikin keskittyä henkilöstön innokkuuden sekä jaksamisen kehittämiseen, jotta 

voidaan kasvattaa yrityksen menestyspotentiaalia. Lisäksi useat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien ja aktiivisuuden lisääminen ovat 

vaikuttaneet suoraan henkilöiden sitoutumiseen ja motivaatioon, mikä on johtanut 

organisaation tehokuuden kasvamiseen. (Puusa et al. 2014, 250, 252-253) 
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Ihmisten johtaminen korostuu entisestään, kun käsillä on merkittävä organisaatiota 

uudistava muutos. Mikäli yhteisöllä ei ole yhteistä suuntaa, muutostilanteessa saattaa käydä 

niin, että yksilöt alkavat muodostamaan omia olettamuksia muutokseen kohdistuvista 

odotuksista, jolloin voi syntyä ristiriitaisia tilanteita organisaation sisällä. Johdon tulisikin 

varmistaa, että tavoitteet sekä muutostarve olisivat jatkuvasti selvillä henkilöstölle. Tällä 

voidaan edesauttaa sitä, että henkilöstö kanavoi kaiken energiansa haasteiden 

ratkaisemiseen sekä pyrkii luomaan kilpailijoita parempia toimintatapoja. Menestyvässä 

tiimissä jokaisen tulisi tietää oman roolinsa muutostavoitteen saavuttamiseksi. (Hackselius-

Fonsén 2017, 13-14, 73) 

 

Tänä päivänä muutos on osa jokapäiväistä työelämää. Jatkuvasti tulee eteen uusia asioita, 

joita täytyy opetella, olivat ne sitten pieniä tai suuria. Merkillepantavaa on myös se, että 

muutosvauhti on alati kiihtyvää, eikä muutoksilta voida välttyä. Ihmiset myös reagoivat 

näihin muutoksiin monesti erilaisin asentein. Yleinen seuraus muutoksesta on kuitenkin 

lisääntynyt stressi, joka juontaa juurensa asioiden hallitsemattomuuden tunteesta. 

(Honkanen 2006, 9-11) 

 

Scott ja Jaffe (1988, 26) ovat esittäneet havaintojensa perusteella, että muutokseen 

suhtautumiseen pätee yleisesti ottaen nelivaiheinen prosessi. Kuviossa 2 on 

havainnollistettu muutokseen suhtautumista nelivaiheprosessin avulla. 
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Kuvio 2. Muutosruudukko. (Mukaillen Scott & Jaffe 1988, 26) 

 

Muutoksen vaikutuksia peilataan prosessissa sekä ulkoisiin ympäristöön liittyviin tekijöihin 

(external/environmental) että sisäisiin henkilöön itseensä liittyviin tekijöihin (internal/self). 

Tämän lisäksi, horisontaalisella akselilla oleva aikajänne kuvaa henkilön huomion 

kiinnittämistä joko menneeseen (past) tai tulevaan (future). Aluksi henkilö pyrkii kieltämään 

muutoksen olemassaolon, eikä reagoi siihen. Tämä johtaa siihen, että muutosta aletaan 

vastustamaan ja siitä syntyy muutosvastarintaa, joka on prosessin toinen vaihe. Vastarinnan 

laannuttua alkaa niin sanottu tutkailuvaihe, jolloin henkilö alkaa ajattelemaan pidemmälle 

tulevaisuuteen ja puntaroimaan erilaisten vaihtoehtojen seuraamuksia sekä 

mahdollisuuksia. Lopulta päästään vaiheeseen, jossa muutokseen sitoudutaan ja aletaan 

siirtyä kohti muutoksen toteuttamista. Kuvion avulla yhtiön johto voi tarkastella missä kohtaa 

voidaan olettaa muutosprosessin olevan menossa, niin työntekijä- kuin organisaatiotasolla. 

Lisäksi sitä voidaan hyödyntää mallintamaan työntekijöiden mahdollista suhtautumista 

muutokseen organisaatiossa. (Scott & Jaffe 1988, 26-27) 
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Burnes ja Jackson (2011, 133, 158-159) esittävät, että merkittävien todisteiden mukaan jopa 

noin 70% muutosaloitteista epäonnistuu. Heidän tekemän tutkimuksen mukaan merkittävä 

syy muutosprojektien epäonnistumiselle on arvojen kohtaamattomuus itse muutoksen ja 

työntekijöiden välillä. Tutkimuksen tuloksista on pääteltävissä, että mikäli muutoksen arvot 

sekä sen päämäärä, sisältö ja toteuttamisen tapa ovat linjassa organisaation henkilöstön 

muodostamien arvojen kanssa, otetaan muutos vastaan huomattavasti myönteisemmin, 

mikä edesauttaa muutosprosessin toteutumista merkittävästi. Myös Dievernich, Tokarski ja 

Kong (2015, 154) alleviivaavat muutokseen suhtautumisen merkitystä muutosprosessin 

onnistumisen kannalta. He toteavat, että organisaatiot eivät voi saattaa muutosprosessia 

läpi, ellei organisaation henkilöstö ensin hyväksy muutosta ja muuta asenteitaan sen 

mukaisesti. Muutosta ei voi myöskään tapahtua, mikäli henkilöstö ei ole motivoitunut 

ajamaan sitä läpi ja muuttumaan sen mukana. Huomionarvoista on lisäksi se, että 

tutkimusten mukaan muutosta saatetaan usein vastustaa siitä huolimatta, että muutos on 

organisaation kannalta välttämätöntä. Tämän takia muutosvastarinta on häivytettävä, jotta 

muutos saadaan toteutettua. Johdolla on tässä suuret vastuut. Heidän tehtävänään on valita 

muutokseen johtava strategia, jonka avulla muutosvastarinta saadaan häivytettyä 

mahdollisimman vähäiseksi, mielellään poistamalla se kokonaan. 

 

Vaikka usein muutosvastaisuutta esiintyy työntekijätasolla, niin joskus myös ylemmän tason 

johtajat saattavat olla muutoksen tiellä itse. Johtajat voivat samoin pelätä muutosta tai 

muuten suosia vanhoissa kaavoissa pysymistä, vaikka heidän tulisi osoittaa 

avoinmielisyyttä muutosta kohtaan. Merkittävä esimerkki johtajien muutosvastaisuudesta 

löytyy vuodelta 2000, jolloin Netflix ehdotti Blockbusterille yritysten välisen yhteistyön 

aloittamista. Blockbuster piti ehdotusta järjettömänä ja naurunalaisena. Tosiasiassa, Netflix 

on nykyään yli sadan miljardin arvoinen yhtiö, kun taas Blockbuster asetettiin konkurssiin 

vuonna 2010. (Savić 2019) Esimerkki on hyvä opetus siitä, että vanhojen periaatteiden 

mukaan toimiminen ei jatkuvasti kannata, sillä väistämättä on elettävä globaalin kehityksen 

mukana. 

 

4. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin. Metsämuurosen (2006, 83) 

mukaan laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan laajaa joukkoa erilaisia tutkimusmetodeja. 
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Tämä tutkimus perustuu sisällön analyysi -menetelmään, jonka avulla tutkitaan itse 

asiasisältöä ja sitä, mitä sanotaan. Analyysin avulla saadaan tutkimusmateriaali tiivistettyä 

siten, että sen esittäminen on luontevaa yleisessä muodossa. Tämän ansiosta tutkimuksen 

kohteena olevista asioista sekä ilmiöistä voidaan tehdä johtopäätöksiä ja erinäisiä 

tulkinnallisia havaintoja. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105) Johtopäätösten ja yhteenvetojen 

avulla lukija voi helpommin hahmottaa tutkimustulokset ja tehdä niistä omia päätelmiään. 

Useasti tutkimusta tehdessä nousee esiin useampia mielenkiintoisia asioita, joihin olisi 

mielekästä tai jopa syytä kiinnittää huomiota. Sisällön analyysiä tehtäessä on kuitenkin 

todettava, että kaikkea ei voida tutkia saman tutkimuksen puitteissa. Siten, oleellista on 

pitäytyä tutkittavassa asiakokonaisuudessa. Aluksi on siis tehtävä vahva päätös siitä, mitä 

tutkimuksessa aiotaan käsitellä. Tästä seuraa se, että aineistoa läpikäytäessä on 

pitäydyttävä ainoastaan aihepiiriin liittyvissä päätelmissä. Kun tarkasteltava aineisto on 

selvillä, kerätään tutkimuksen kannalta relevantit asiakokonaisuudet omiksi kategorioikseen 

tai järjestellään niitä teemoittain. Lopuksi teemoista tehdään yhteenveto asioiden 

selkeyttämiseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 78) 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto pohjautuu tutkimushaastatteluihin. Valittu 

haastattelumuoto on teemahaastattelu. Hirsjärvi ja Hurmeen (1985, 36) mukaan 

teemahaastattelulla tarkoitetaan puolistrukturoitua menetelmää, jossa haastattelu 

suoritetaan teema-alueiden avulla. Haastattelussa ei siis käytetä tarkkoja kysymyksiä, eikä 

niiden järjestys ole olennainen. Teemahaastattelussa on kyse nimenomaan teemojen 

määrittämisestä, joita käsitellään avoimien alakysymysten avulla (Hyvärinen et al. 2017, 21-

22). Metodologiselta kannalta teemahaastattelussa korostuvat haastateltavien omat 

tulkinnat käsiteltävistä asioista sekä heidän asioille antamansa merkitykset (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 65). 

 

Tutkimushaastattelut suoritettiin tässä tutkimuksessa sähköpostihaastatteluna. 

Haastateltavat saivat haastattelurungon, jonka mukaan he saivat vastata kysymyksiin 

itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Haastateltavat vastasivat myös kysymyksiin kukin 

erikseen siten, että vastaukset ovat eroteltavissa vastaajakohtaisesti. Sähköpostin 

välityksellä toteutetun haastattelun luonteen takia, sen haittapuolena on haastattelijan roolin 

puuttuminen, jolloin tarkentavia ja syventäviä kysymyksiä ei voida esittää. 

Sähköpostihaastattelun merkittävin etu kuitenkin perinteiseen haastattelumenetelmään 
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verrattuna on ajansäästö haastatteluja tehtäessä. Tutkimushaastattelut suoritettiin 

sähköpostihaastatteluna aikateknisistä syistä. 

 

5. Digitalisoitumisprosessi mikrokokoluokan tilitoimistossa 

 

Tutkimusta varten haastateltiin Suomessa toimivan mikrokokoluokan tilitoimiston 

henkilöstöä sekä sen johtoa. Kyseisessä tilitoimistossa on töissä noin 7-9 henkeä 

täysipäiväisesti. Haastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään mikrokokoluokan tilitoimistoa 

edustavien taloushallintoalan ammattilaisten omia mielipiteitä sekä käsityksiä tutkimuksen 

kannalta relevanteista teemoista. Haastattelussa käsiteltäviä teemoja oli yhteensä neljä ja 

ne olivat: digitaalisten taloushallintopalveluiden käyttöönotto, digitalisoitumisprosessi, 

digitalisoitumisen hyvät ja huonot puolet, sekä digitalisoitumiseen suhtautuminen ja 

vaikutukset. Näiden lisäksi haastateltavilta kysyttiin hieman taustatietoja liittyen heidän 

työnkuvaansa sekä työkokemukseensa. Haastateltavia oli yhteensä kolme ja heidän 

tittelinsä olivat laskuttaja, kirjanpitäjä sekä toimitusjohtaja. Haastateltavat edustavat varsin 

kokenutta joukkoa taloushallintoalan ammattilaisia. Tilitoimiston toimitusjohtaja sekä 

haastateltu kirjanpitäjä ilmoittivat kokemusvuosikseen taloushallintoalalta 30 vuotta ja 

laskuttaja myös 17 vuotta. Kaikille haastateltaville esitettiin täysin identtinen 

haastattelurunko ja kysymykset, joihin he vastasivat. Tällä varmistettiin se, että saadaan 

kaikkien haastateltavien näkemykset samoista asioista, eikä erienevällä 

haastattelukysymysten muotoilulla tai järjestyksellä ole vaikutusta vastauksiin. 

 

Tutkimustuloksia käydään läpi teemoittain esitystavan selkeyttämisen vuoksi. Tarkoituksena 

on tiivistää tutkimustuloksia siten, että voidaan havaita yhdenmukaisuuksia sekä toisaalta 

eroavaisuuksia haastateltavien vastauksissa. Lisäksi tutkimustulosten mukaisia havaintoja 

peilataan aiemmin esitettyihin teoreettisiin viitekehyksiin. Tutkimustuloksia läpi käytäessä, 

haastateltavista käytetään nimityksiä: laskuttaja, kirjanpitäjä sekä toimitusjohtaja. 

 

5.1 Digitaalisten taloushallintopalveluiden käyttöönotto 

 

Teeman tiimoilta pyrittiin selvittämään syitä digitalisoitumiselle ja sen motiiveille. Lisäksi 

haastatteluiden avulla tutkittiin syitä digitalisoitumisen ajoittumisesta juuri nykyhetkeen. 
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Digitalisaatio on mahdollistanut sähköiset ja jopa täysin digitaaliset taloushallinnon 

järjestelmät jo pidemmän aikaa. Tarkoituksena olikin selvittää, miksi 

digitalisoitumisprosessiin ei ole aiemmin ryhdytty, jotta voitaisiin hyödyntää digitalisaation 

tuomia etuja ja mahdollisuuksia? 

 

Haastatteluista käy ilmi, että digitalisoituminen on ollut mietinnässä jo pitkän aikaa mutta 

siihen ei olla silti ryhdytty kuin vasta nyt. Kirjanpitäjän sekä laskuttajan mukaan virike aloittaa 

digitalisoitumisprosessi tulikin organisaation ulkopuolelta. Siihen ryhdyttiin nimenomaan 

uusien asiakkaiden hankkimiseksi sekä joidenkin nykyisten asiakkaiden pyynnöstä, sillä 

uusia asiakkaita ei usein enää houkuta perinteinen paperinen kirjanpito. Myös 

toimitusjohtaja oli samoilla linjoilla sen suhteen, että paine digitalisoitumiselle tuli toimiston 

ulkopuolelta. Hän kuitenkin viittaa aiemmin käsiteltyyn lakimuutokseen koskien lain 

hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) 4 §:n 

sisältämää oikeutta vaatia sähköistä laskua toiselta elinkeinonharjoittajalta 1.4.2020 alkaen. 

Hänen näkemyksensä mukaan laki käytännössä melkeinpä velvoittaa sähköiseen 

laskutukseen siirtymiseen ja tämän vuoksi olisi syytä olla digitaaliset taloushallinnon 

järjestelmät, joita voidaan tarjota asiakkaille. Digitalisoitumisessa korostuvat erityisesti siis 

organisaation ulkoiset tekijät. 

 

Digitaalisten taloushallintopalveluiden tarjoamiseen johtavaa prosessia ei ole 

haastateltavien mukaan aloitettu aikaisemmin kahdesta merkittävästä syystä. Ensinnäkin 

ajanpuute on koettu merkittäväksi rajoittavaksi tekijäksi. Töitä on ollut sen verran runsaasti, 

ettei suurehkolle muutosprosessille ole nähty aikaa eikä paikkaa. Toisena merkittävänä 

syynä on toimiston koko ja asiakaskunta. Mikrokokoluokan tilitoimiston resurssit eivät ole 

niin suuret kuin isommalla yrityksellä. Lisäksi asiakaskunta koostuu pääasiassa hyvin 

pienistä yrityksistä, jotka eivät ole nähneet tarvetta digitaaliselle taloushallinnolle. 

Asiakaskunnan väitetään myös olevan hyvin tottuneita perinteisiin toimintatapoihin ja uuden 

opettelemisen vaiva saattaa olla kynnyskysymys. Digitalisoitumisen SWOT-analyysissä 

eräänä uhkana esiin tulikin asiakaskunnan digitalisaatiovastaisuus. Kyseisen tilitoimiston 

osalta vaikuttaa siltä, että heille tämä on ollut merkittävä haittatekijä suunniteltaessa 

digitalisoitumista. Asiakaskunta ei voi kuitenkaan loputtomiin pysyä samana esimerkiksi 

yritysten liiketoiminnan lakkaamisen vuoksi tai asiakasyrityksen vaihtaessa tilitoimistoa 

sijainnin tai hinnoittelun vuoksi. Uusien asiakkaiden hankinta on siis tärkeää liiketoiminnan 

jatkuvuuden kannalta. Tähän myös viitataan, kun kysyttiin: ”Mitä digitalisoitumisella 
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tavoitellaan?”. Digitalisoitumisen avulla pyritään pysymään kilpailussa ja ylipäätään 

markkinoilla mukana. Samalla tavoitellaan uusia asiakkaita. Nämä tavoitteet tulivat 

vastaavasti myös esille taloushallinnon SWOT-analyysin mahdollisuuksissa. Näiden lisäksi, 

erityisesti toimitusjohtaja esitti digitalisoitumisen edistävän prosessien sujuvuutta sekä 

asiantuntijaroolin kasvattamista, jolloin asiakaspalvelua voidaan parantaa. 

 

5.2 Digitalisoitumisprosessi 

 

Siirryttäessä digitaalisten taloushallintopalveluiden käyttöönotosta itse 

digitalisoitumisprosessiin, käy ilmi, että muutosprosessin suunnittelu sekä toteuttaminen 

saattavat olla melko hataralla pohjalla. Mitään varsinaisen selkeää suunnitelmaa tai 

strategiaa ei yrityksellä ole. Toimitusjohtaja myös antaa ymmärtää, että asiakaskunta ei ole 

niin digitalisoitumismyönteistä kuin olisi suotavaa. Aiemmin todettu asiakaskunnan 

digitalisaatiovastaisuus siis korostuu entisestään. Näyttääkin siltä, että perinteisiin 

kirjanpitomenetelmiin tottunut asiakaskunta on jarruttanut digitalisoitumista. Asiakaskunta ei 

ole vaatinut digitaalista taloushallintoa, eikä sitä ole sen vuoksi nähty tarpeelliseksi. 

 

Digitalisoitumisprosessi otetaan kuitenkin vakavasti ja sen onnistuminen on tärkeää 

toiminnan jatkuvuuden kannalta pitkällä tähtäimellä, vaikka selkeää strategiaa tai 

suunnitelmaa ei projektin osalta ole. 

 

”Aloitetaan pienellä materiaalilla ja taitojen karttuessa laajennetaan tarjontaa isompiin 

kokonaisuuksiin.” -Laskuttaja 

 

Digitalisoitumisprosessia ei ole tarkoituksenmukaista puskea nopeasti läpi, vaan pyritään 

etenemään ajan ja resurssien asettamien rajojen mukaan. Koulutuksella onkin suuri rooli, 

sillä aikaisempi kokemus digitaalisista taloushallintojärjestelmistä on vähäinen. On siis 

varmistettava se, että tiedetään mitä ollaan tekemässä ja että todella opitaan käyttämään 

uutta taloushallintojärjestelmää, jota voidaan sitten tarjota asiakkaille asiantuntevasti. 

 

Muutosjohtaminen on erittäin oleellisessa asemassa digitalisoitumisprosessin onnistumisen 

kannalta. Burnes ja Jackson (2011, 158-159) esittävätkin muutosprosessien epäonnistuvan 

tutkimusten mukaan etenkin sen vuoksi, että arvot muutoksen sekä työntekijöiden välillä 
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eivät kohtaa toivotulla tavalla. Kysyttäessä, onko muutosprosessin sujuvuuden ja 

onnistumisen kannalta tehty tärkeää vastuuttamista, vastauksena on selvä ei. 

Toimitusjohtaja toteaakin, että vastuuhenkilöitä olisi pyritty valitsemaan, mutta 

muutosprosessi on kohdannut muutosvastarintaa henkilöstötasolla. Muutosjohtamista 

koskevan tutkimuksen mukaan, muutosvastarintaa esiintyy myös mahdollisesti silloin, kun 

muutos on organisaation kannalta välttämätön (Dievernich et al. 2015, 154). Tähän 

tutkimukseen osallistuneen tilitoimiston kannalta näyttää siltä, että digitalisaatiota jarruttavia 

tekijöitä löytyy sekä yrityksen ulko- kuin sisäpuoleltakin, eikä toimintoympäristö ole kovin 

suotuisa muutokselle. 

 

Asiakaskunnasta ja muutosvastarinnasta johtuvien tekijöiden vuoksi digitalisoitumisprosessi 

on kohdannut tutkimuksen kohteena olevan yrityksen kohdalla haasteita. Tutkittaessa 

muutosprosessin kuormittavuutta, tulevat yrityksen kokoluokan mukaiset rajoittavat tekijät 

ilmi. Kaikkien haastateltavien vastauksista käy ilmi, että digitalisoituminen on varsin 

kuormittava prosessi. Toisaalta jo valmiiksi työtehtävien runsauden vuoksi kuormittuneen 

tilitoimiston ollessa kyseessä, ei ole ihme, että muutosprosessi koetaan kuormittavana. 

 

”Tulee päällekkäistä työtä eli ajankäytön organisoiminen tulee olemaan 

ongelmallista. Myös kulut vanhan ja uuden päällekkäisyydestä kuormittaa.”  

-Laskuttaja 

 

Mikrokokoluokan tilitoimistossa digitalisoitumisprosessia rajoittavaksi tekijöiksi arvioitiin 

etenkin resurssien riittämättömyyttä ja tämän tutkimuksen mukaan näin näyttäisi olevan 

myös todellisuudessa. Kuormittavuus on siis kaksiosaista. Muutosprosessi aiheuttaa 

työtuntien lisäystä ja samalla myös tilitoimiston kulut nousevat kahden järjestelmän 

yhtäaikaisen ylläpidon takia. 

 

Tilitoimisto ei ole kuitenkaan digitalisoitumisprosessin kanssa yksin, sillä asiakkaille 

tarjottava taloushallinto-ohjelmisto on kolmannen osapuolen välittämä sekä ylläpitämä. 

Tämän vuoksi myös ohjelmistotoimittajan onnistunut valinta on erityisen tärkeää. 

Tärkeimmiksi tekijöiksi valittaessa ohjelmiston toimittajaa osoittautuivat ohjelmiston maine, 

luotettavuus sekä hinta. Lisäksi huomionarvoisina kriteereinä voidaan pitää muiden 

käyttökokemuksia sekä erityisesti asiakkaiden mielipiteen merkitys nostettiin esille. 

Digitaalinen taloushallinto aktivoi myös asiakasta uudella tavalla, sillä kaikki tapahtuu 
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käytännössä digitaalisesti, eikä paperisia tositteita enää toimiteta tilitoimistolle. Mikäli 

asiakasta ei miellytä tilitoimiston tarjoama taloushallinto-ohjelmisto, menee koko 

digitalisoitumisprosessi hukkaan. Onkin valittava ohjelmisto, jota loppuasiakkaan on 

miellyttävä käyttää, ja jonka käyttämisen oppiminen sekä päivittäinen käyttäminen on 

mahdollisimman vaivatonta. Ohjelmistotoimittajan valinnalle onkin asetettu moninaisia 

kriteereitä, joten se on koettu merkittävänä osana digitalisoitumisprosessia. 

 

5.3 Digitalisoitumisen hyvät ja huonot puolet 

 

Tutkimukseen osallistuneen mikrokokoluokan tilitoimiston henkilöstö sekä johto olivat yhtä 

mieltä siitä, että voimakkain digitalisoitumisesta seuraava hyvä asia on paperin käytön 

väheneminen. Paperi koetaan jo melkoisena riesana ja työprosesseja hidastuttavana 

tekijänä. Paperityön karsimisella saadaan jätettyä lukuisia aikaa vieviä työvaiheita kokonaan 

välistä, sillä ne hoituvat jatkossa sähköisesti. Digitaalisissa järjestelmissä useat toiminnot 

tapahtuvat jopa automaattisesti tai ainoastaan muutamaa nappia painamalla. Haastateltavat 

korostivat lisäksi virheiden minimoitumista ja oletusta siitä, että virheiden mahdollisuuden 

ylipäätään tulisi pienentyä digitaalisen taloushallintojärjestelmän myötä.  

 

Paperittomuuden korostuessa kaikkien haastateltavien vastauksissa, myös digitaalisen 

taloushallintojärjestelmän käyttöönoton mahdollisuuksista oltiin varsin yksimielisiä. 

Ehdottomasti suurimpana positiivisena seurauksena koettiin etätöiden tekemisen 

mahdollisuus. Digitaalisen järjestelmän myötä töiden tekeminen ei ole enää paikkaan 

sidottua, vaan lähes kaiken voi hoitaa etänä. Tilanteen vaatiessa, olisi siis mahdollista 

työskennellä kotoa etänä eikä tarvitsisi aina lähteä toimistolle. Digitaalisuudella nähtiin myös 

merkittäviä ulkoisia vaikutuksia, sillä ajasta ja paikasta riippumaton taloushallinto voisi 

mahdollistaa toimitusjohtajan mukaan asiakkuuksia laajemmalta alueelta. Nykyisellään 

asiakaskunta on hyvin keskittynyttä, sillä tilitoimistolla saatetaan vierailla verrattain usein 

esimerkiksi toimitettaessa paperisia tositteita tai muita raportteja.  

 

”Toisaalta pienellä toimistolla ei riitä markkinointiresurssit ja jos riittäisi 

markkinointiresurssit, niin sitten ei riitä henkilöstö.” -Toimitusjohtaja 
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Vaikka digitalisoituminen mahdollistaa esimerkiksi edellä mainitun asiakkuuksien 

hankkimisen laajemmalta alueelta, ei mikrokokoluokan tilitoimistolla riitä siihen resurssit. 

Tilitoimiston olisi kasvettava, sekä liiketoiminnallisesti että henkilöstön määrässä, jotta 

digitalisoitumisesta hyötyminen olisi täysimääräistä. 

 

Vaikka etätöiden tekemisen mahdollisuus koettiin kenties merkittävimpänä 

digitalisoitumisesta seuraavana mahdollisuutena, se myös koettiin yllättäen suurimmaksi 

heikkoudeksi. Haastateltavien mukaan digitalisaatiosta seuraa se, että asiakaskontaktit 

luonnollisesti vähenevät mutta myös se, että asiakasta ei mahdollisesti tavata koskaan. 

Tästä seuraa se, että asiakkaan ja tilitoimiston välille ei synny samanlaista sidettä kuin 

perinteisin menetelmin toteutetuissa tilitoimiston palveluissa. Perinteinen tilitoimistomalli 

sitouttaa asiakkaita henkilökontakteilla ja -tapaamisilla, jolloin asiakassuhde todennäköisesti 

kestää pidempään. 

 

”Sidos ”omaan” tilitoimistoon voi löystyä, ellei sitä pysty paikkaamaan riittävän hyvällä 

asiantuntevalla palvelulla. Asiakkaan pitäisi pystyä kokemaan, että hän saa 

tilitoimistosta moneen asiaan hyvää palvelua ja hyviä näkemyksiä toimintaansa.”  

-Toimitusjohtaja 

 

Lisäksi kirjanpitäjä peräänkuuluttaa asiakaskontaktien vähenemisestä mahdollisesti 

johtuvaa uhkaa, aiemmin mainittuaan sen jo heikkoudeksikin. Teoreettisessa tarkastelussa 

digitalisoitumisen kenties suurimmaksi uhaksi arvioitiin puutteita tietoturvassa. Myös 

haastateltu laskuttaja otti asian esille. Hän mainitsi sen yksittäisenä uhkatekijänä 

digitalisoitumiselle, vaikkakaan ei sitä sen syvällisemmin perustellut. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, liittyykö digitalisoitumisprosessiin kyseisen tilitoimiston 

kannalta joitain erityisiä haasteita. Myös tämän kysymyksen osalta nousi esiin 

asiakaskunnan luonteen vaikutus tilitoimistoon. 

 

  ”Asiakkaat eivät ole valmiita siirtymään digitaaliseen ympäristöön.” -Laskuttaja 

 

On siis selvästi havaittavissa se, että tilitoimiston asiakaskunta on perinteisiin tottunutta, 

eikä heidän houkuttelemisensa digitaaliseen taloushallintoon vaikuta olevan kovin 

vaivatonta. Kirjanpitäjän mukaan haasteet koskettavat puolestaan erityisesti sisäisiä 
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tekijöitä kuten koulutusta. Kouluttautumisen onnistuminen on erittäin olennaista, jotta 

osataan ensin itse käyttää digitaalisia järjestelmiä, jonka jälkeen voidaan palvelua tarjota 

sujuvasti niin nykyisille asiakkaille kuin potentiaalisille uusille asiakkaille. Toimitusjohtajalla 

oli puolestaan sisäiset sekä ulkoiset haasteet kiteyttävä näkemys, sillä hän mainitsi 

haasteiksi sekä osaamispuutteet että useamman järjestelmän samanaikaisen ylläpidon. 

Useamman järjestelmän ylläpitoa hän perusteli sillä, että läheskään kaikkia asiakkaita ei 

saada siirtymään uuteen järjestelmään. Oleellista on siis todeta, että muutosprosessi 

paperisesta taloushallinnosta digitaaliseen taloushallintoon ei ole täysin vaivatonta ja 

yksinkertaista. Vaikka tilitoimisto toivoisi siirtyvänsä nopeasti digitaalisiin järjestelmiin ja saisi 

otettua ne käyttöön täysimääräisesti, ei niin moni asiakas välttämättä halua lähteä mukaan 

kuin olisi toivottavaa.  

 

5.4 Digitalisoitumiseen suhtautuminen ja digitalisoitumisen vaikutukset 

 

Digitaalisten taloushallintopalveluiden käyttöönoton oletetaan vaikuttavan työtehtäviin 

kahdella merkittävällä tavalla. Ensinnäkin paperityö tulee vähenemään kirjanpidon siirtyessä 

digitaaliseksi. Toisaalta ei uskota paperien häviävän mihinkään, vaan oletetaan paperien 

olevan läsnä tulevaisuudessakin, vaikka siirryttäisiin digitaalisten järjestelmien 

tarjoamiseen. Toisekseen rutiinitehtävien oletetaan vähenevän digitalisaation seurauksena. 

Haastateltavien olettamukset ovat siis hyvin yhteydessä teoreettisiin olettamuksiin 

digitalisaation vaikutuksista taloushallintoalan työntekijöiden työtehtäviin. 

 

Kysyttäessä miten haastateltava kuvittelee, että sekä nykyiset että potentiaaliset uudet 

asiakkaat suhtautuvat digitaalisten taloushallintopalveluiden tarjoamiseen, nousi heti esille 

nykyisten asiakkaiden vähäinen kiinnostus digitaalista taloushallintoa kohtaan. 

 

”Pieni murto-osa asiakkaista on heti valmis lähtemään mukaan, kaikkia ei saada 

koskaan siirtymään.” -Laskuttaja 

 

Tästä seuraa välttämättömästi aiemminkin todettu kahden rinnakkaisen järjestelmän 

ylläpito, jotta voidaan säilyttää suurin osa nykyisistä asiakkuuksista. Aiemmin myös todettiin, 

että mikrokokoluokankin tilitoimiston asiakaskunta voi koostua jopa useista kymmenistä, 

ellei yli sadasta asiakkaasta. Tämän vuoksi, pelkästään digitaalisiin palveluihin siirtyminen 
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vaatisi erittäin laajamittaista asiakaskannan uudistamista tai nykyisten asiakkaiden 

tehokasta houkuttelua uuden digitaalisen järjestelmän piiriin. 

 

Aiemmin havaitulle muutosvastarinnan ilmentymiselle löytyi osaltaan selitys kysyttäessä 

työyhteisön suhtautumista digitalisoitumiseen. Hyvin suoraan sanottiin, että vielä ei olla 

valmiita. Suhtautuminen on ollut tähän mennessä varauksellisen myönteistä. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että suhtautumisessa digitalisoitumiseen on selvä jako 

ikäryhmän mukaan. Kirjanpitäjän mukaan nuoremmat työntekijät suhtautuvat myönteisesti 

mutta muuten suhtautuminen on ainakin joissain määrin varauksellista. Tämä on siinä 

mielessä loogista, että nuoremmat ovat tottuneet digitaalisiin järjestelmiin pienestä pitäen ja 

vanhemmalle sukupolvelle nämä asiat ovat tulleet ajankohtaisiksi vasta vanhemmalla iällä. 

Kaikki haastateltavat kuitenkin olettavat yleisesti taloushallintoalalla suhtauduttavan 

positiivisesti digitalisoitumiseen siitä huolimatta, että omassa työyhteisössä suhtautuminen 

ei ole ollut niin myönteistä kaikkien osalta. Tutkimukseen osallistunut kirjanpitäjä kuitenkin 

arvioi, että isoissa tilitoimistoissa suhtautuminen on etenkin aktiivisempaa kuin pienissä 

tilitoimistoissa. Oletetaan, että digitaalisten taloushallintopalveluiden tarjoaminen koskettaa 

enemmän isompia tilitoimistoja kuin pieniä. 

 

Lopuksi haastatteluilla tutkittiin mikrokokoluokan tilitoimiston henkilöstön sekä johdon omaa 

suhtautumista digitalisoitumiseen. Heidän suhtautumisessaan asiaan oli erilaisia 

lähestymistapoja. Ensinnäkin digitalisoitumista pidettiin välttämättömyytenä, jotta voidaan 

taata liiketoiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä. 

 

”Ilman digitalisoitumista ei voi enää pitkään toimia.” -Laskuttaja 

 

Vaikka tilitoimiston oma asiakaskunta ei tällä hetkellä suhtaudu digitalisoitumiseen kovin 

myönteisesti, uskotaan silti, että lähitulevaisuudessa digitaalisen taloushallintojärjestelmän 

tarjoaminen on elinehto. Digitaalista taloushallintoa pidetään vastaajien keskuudessa 

nykyaikaisena. Toimitusjohtaja nostaa kuitenkin esille myös hieman kriittisen näkökulman. 

Hänen mukaansa osa kirjanpitotoiminnoista ei tule yhtä konkreettisesti esille kuin 

perinteisessä paperisessa kirjanpidossa. Lisäksi digitaaliset järjestelmät tulevat vaatimaan 

parempaa raporttien lukutaitoa. On siis tulkittavissa, että on panostettava osaamiseen 

entisestään, jotta voidaan hyödyntää digitaalisen taloushallinnon mukana tuomiaan etuja, 
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kuten lukuisten raporttien vaivatonta muodostamista ja reaaliaikaisten taloustietojen 

seuraamista. 

 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkielman tavoitteena oli tutkia digitalisoitumista ja sen vaikutuksia tilitoimiston 

näkökulmasta. Tarkastelun kohteena oli erityisesti mikrokokoluokan tilitoimisto, sillä 

valtaosa tilitoimistoista kuuluvat edellä mainittuun kokoluokkaan. Usein suurten yritysten 

kohdalla digitalisoitumista pidetään itsestään selvyytenä etenkin mittakaavaetujen vuoksi, 

mutta mielenkiintoista oli tutkia, miten mikrokokoluokan tilitoimisto suhtautuu 

digitalisoitumiseen. Lisäksi erityisesti mikrokokoluokan tilitoimistojen digitalisoitumisesta ei 

ollut löydettävissä paljoakaan tutkimuksia. 

 

Työn teoreettinen osuus koostui kahdesta pääteemasta. Ensinnäkin tarkasteltiin, miten 

digitaalinen taloushallinto ilmenee tällä hetkellä. Samassa yhteydessä muodostettiin käsitys 

digitalisoitumisen hyvistä sekä huonoista puolista SWOT-analyysin avulla, jolloin 

digitalisaation vaikutukset ovat helpommin tarkasteltavissa myöhemmässä vaiheessa. 

Digitalisoitumista tarkasteltiin etenkin tilitoimiston näkökulmasta. SWOT-analyysissä selvisi, 

että digitalisaatiolla pitäisi ainakin teoriassa olla enemmän positiivisia kuin negatiivisia 

seuraamuksia. Toisekseen havainnollistettiin muutosprosessin läpivientiä 

muutosjohtamisen teoreettisen viitekehyksen avulla. Muutosjohtamista tarkasteltiin sen 

vuoksi, että SWOT-analyysissä todettiin muutoksen heikon johtamisen voivan johtaa koko 

muutosprosessin epäonnistumiseen. Empiirisen tutkimusvaiheen aineisto perustui 

mikrokokoluokan tilitoimiston henkilöstön sekä johdon haastatteluihin. Haastatteluiden 

pohjalta tehtiin sisällön analyysi, jonka avulla tiivistettiin empiiriset havainnot ja selvitettiin, 

miten digitalisoitumiseen suhtaudutaan mikrokokoluokan tilitoimistossa. 

 

Haastatteluiden ja teoreettisen tarkastelun välinen yhteys oli melko yhtenevä. Yllättävää oli 

kuitenkin se, kuinka paljon negatiivisten tekijöiden vaikutus painottui haastateltavien 

vastauksissa. Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset tutkielman alussa esitettyjen 

tutkimuskysymysten valossa. Ensin käsitellään tutkimuksen alakysymyksiä ja lopuksi 

vastataan päätutkimuskysymykseen. 
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Mitä digitalisoitumisprosessilla tavoitellaan? 

 

Ensimmäisen alakysymyksen avulla pyrittiin etsimään syitä digitalisoitumisen aloittamiselle. 

Vaikka digitaaliset taloushallintopalvelut ovat olleet olemassa jo pitkän aikaa, ei 

tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden edustama tilitoimisto ollut ryhtynyt 

digitalisoitumiseen kuin vasta nyt. Siitä huolimatta, että digitalisoitumiseen tähtäävää 

prosessia ei ollut aloitettu aiemmin, oli se ollut mietinnässä jo pidemmän aikaa. 

Merkittävimmät syyt prosessin aloittamisen viivyttämiselle olivat ajanpuute, tilitoimiston pieni 

koko ja etenkin asiakaskunnan koostumus. Asiakaskunnan todettiin koostuvan pääasiassa 

pienyrityksistä, joille digitaalisten taloushallintopalveluiden käyttäminen ei ole vaikuttanut 

houkuttelevalta vaihtoehdolta. Digitaalisten taloushallinto-ohjelmistojen käyttöönotto nähtiin 

silti kuitenkin välttämättömäksi tässä kohtaa. Vaikka kyseisen tilitoimiston asiakaskunnasta 

suurin osa on tyytyväinen paperiseen kirjanpitoon, ei näin välttämättä ole etenkään 

nuoremman yrittäjäsukupolven kohdalla. Digitaalisuuden avulla pysytään mukana 

markkinoilla jatkossakin ja mahdollistetaan uusien asiakkaiden hankkiminen, ja niiden 

nykyisten asiakkaiden pysyvyys, jotka haluavat siirtyä hyödyntämään digitaalista 

taloushallintoa. Digitaalisen taloushallinnon etuna on kuitenkin myös asiakasyritysten 

taloushallinnon keskittäminen, jolloin tilitoimisto toimii vahvempana tukipilarina 

asiakkaalleen, kuten SWOT-analyysissä havaittiin. Tutkimuksessa selvisi myös, että 

raportointivaatimusten reaaliaikaisuuteen vastaaminen on varsin merkittävä tekijä, joka 

kannustaa digitaalisen taloushallinnon käyttöönottamiseen. 

 

Mitkä ovat digitalisoitumisen hyvät sekä huonot puolet mikrokokoluokan tilitoimiston 

kannalta? 

 

Teoreettisessa tarkastelussa muodostettiin yhteenveto taloushallinnon digitalisoimisen 

hyvistä sekä huonoista puolista SWOT-analyysin avulla ja empiirisiä tutkimustuloksia 

pystyttiin vertaamaan siihen. Teoreettisessa tarkastelussa todettiin digitalisoitumisen hyvien 

puolien peittoavan mahdolliset huonot puolet. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että 

haastateltavan mikrokokoluokan tilitoimiston henkilöstö ja johto näkivät digitalisoitumisessa 

varsin paljon myös negatiivisia tekijöitä. Digitalisoitumisen vahvuuksina nähtiin oikeastaan 

vain paperityön huomattava väheneminen sekä inhimillisten virheiden minimoiminen. Myös 

ajansäästö aikaa vievien työvaiheiden poisjäämisestä nostettiin esille. Merkittävimpänä 

mahdollisuutena puolestaan koettiin etätöiden mahdollistuminen digitalisaation myötä. 
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Toimitusjohtajan mukaan digitalisoitumisesta hyötymistä rajoittaa tilitoimiston pieni koko. 

Asiakaskuntaa voitaisiin digitaalisen taloushallinnon myötä houkutella laajemmalta alueelta 

mutta vastaan asettuvat mikrokokoluokan tilitoimiston pienet resurssit. 

 

Vaikka digitalisaatio koettiin hyväksi etenkin sen mahdollistaessa paikasta riippumattoman 

työskentelyn, koettiin paikasta riippumattomuus myös suurimmaksi heikkoudeksi. 

Asiakkaiden sitouttaminen tilitoimistoon koettiin varsin tärkeäksi ja parhaiten sen nähtiin 

onnistuvan kasvokkain tapahtuvilla tapaamisilla. Digitalisoitumisen myötä muodostuu pelko, 

että asiakasta ei mahdollisesti tavata koskaan. Tämän vuoksi sidos tilitoimistoon ei ole niin 

vahva, ja asiakkaiden vaihtuvuus voi olla suurempaa. Jatkossa entistä enemmän korostuu 

hyvän palvelun takaaminen asiakkaalle. Lisäksi tilitoimistosta tulisi löytyä asiantuntemusta 

palvella asiakasta kaikissa taloushallintoon liittyvissä ongelmissa. Haastateltavat eivät 

kuitenkaan nostaneet esille hinnoitteluun liittyviä uhkia, jotka ilmenivät SWOT-analyysissä. 

Hinnoittelu on siinä mielessä haastavaa, sillä liian korkealla hinnoittelulla karkotetaan 

asiakkaat ja liian alhainen hinnoittelu puolestaan nakertaa digitalisoitumisesta saatavissa 

olevia taloudellisia hyötyjä. 

 

Miten mikrokokoluokan tilitoimiston henkilökunta suhtautuu digitalisoitumiseen? 

 

Kysyttäessä digitaalisten taloushallintopalveluiden käyttöönoton vaikutuksia henkilöiden 

työnkuvaan, haastateltavat eivät kokeneet sillä olevan suuria vaikutuksia. Merkittävimpinä 

asioina mainittiin paperityön ja rutiinitehtävien väheneminen. Muuta merkittävää ei tuotu 

esille. Pieni varauksellisuus digitalisoitumista kohtaan tuli viimeistään esille kysyttäessä 

suoraan työyhteisön suhtautumista asiaan. Haastateltavat myönsivät suoraan, että vielä ei 

olla valmiita vaikkakin mielenkiintoa löytyy. Tutkimuksen mukaan nuorten arvioitiin 

suhtautuvan myönteisemmin kuin vanhempien työntekijöiden. Syitä henkilöstön 

varaukselliselle suhtautumiselle ei voida tässä esittää, sillä se jäi tutkimuksen ulkopuolelle. 

Kuitenkin kysyttäessä yksittäisten työntekijöiden mielipiteitä, kävi ilmi, että digitalisoituminen 

nähtiin välttämättömänä. Kun on pitkän aikaa totuttu tekemään asiat tietyllä tavalla, voi 

uuden työskentelytavan oppiminen tuntua epämiellyttävältä. Lisäksi kirjanpidon 

konkreettisuuden oletettiin kärsivän digitalisaation myötä. Havainnot ovat siinä mielessä 

mielenkiintoisia, sillä digitalisoitumisen SWOT-analyysin perusteella digitalisoitumisen 

hyötyjen tulisi olla vahvemmat kuin mahdollisten heikkouksien tai uhkien. On toisaalta 

mahdollista, että haastatteluun osallistuneen tilitoimiston henkilöstö ei ole perehtynyt 
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taloushallinnon digitalisoimisen hyötyihin tarpeeksi hyvin. Tällöin ei välttämättä nähdä 

digitalisoitumista positiivisessa valossa, vaan se voi näyttäytyä ainoastaan välttämättömänä 

muutoksena, joka on toteutettava tilitoimiston tulevaisuuden vuoksi. 

 

Millaisena digitalisoitumisprosessi näyttäytyy mikrokokoluokan tilitoimistossa?  

 

Kaiken kaikkiaan haastatteluissa tuli ilmi useampia, jokseenkin voimakkaita negatiivisia 

ulkoisia sekä sisäisiä tekijöitä, jotka ovat selittäneet digitalisoitumisen lykkäämistä. Nykyään 

eletään varsin digitalisoituneessa maailmassa ja voisi olettaa, että yritykset olisivat 

kiinnostuneita säästämään aikaa ottamalla käyttöön digitaalisen taloushallinnon 

yritystoiminnassaan. Näin ei kuitenkaan ollut tutkimukseen osallistuneen mikrokokoisen 

tilitoimiston kohdalla. Asiakaskunnan digitalisaatiovastaisuus koettiin erittäin merkittävänä 

haittatekijänä sekä digitalisoitumisen aloittamiselle että sen onnistumiselle. Asiakaskunnan 

suhtautuminen koettiin myös erityiseksi haasteeksi, jotta digitalisoitumisprosessi olisi 

onnistunut. Lisäksi mikrokokoluokan tilitoimiston resurssien vähyyden takia koettiin, että 

digitalisoitumisesta ei päästä hyötymään täysimääräisesti. Toisin sanoen tilitoimiston koon 

oletetaan vaikuttavan merkittävästi digitalisoitumiseen. Siitä huolimatta digitalisoitumisen 

koettiin olevan elinehto yritykselle, jotta myös tulevaisuudessa pysytään markkinoilla 

kilpailukykyisesti. Positiivisessa mielessä digitalisoitumisen koettiin tuovan helpotusta 

rutiinityötehtäviin ja vähentävän paperityöskentelyn määrää. Digitalisoituminen ei siis 

näyttäytynyt täysin negatiivisena, vaan jokseenkin haasteellisena johtuen tilitoimiston 

toimintaympäristöstä ja henkilöstöstä. 

 

Digitalisoitumisprosessin läpiviemiseksi voitaisiin hyödyntää muutosjohtamisen 

teoreettisessa tarkastelussa esitettyjä havaintoja. Tilitoimistossa havaittua 

muutosvastarintaa tulisi pyrkiä vähentämään tai mielellään se tulisi poistaa kokonaan. 

Lisäksi muutos vaatisi selkeämpää roolitusta ja vastuiden jakamista, jotta muutos etenisi 

toivotulla tavalla ja lopputuloksena voitaisiin tarjota asiakkailla digitaalisia taloushallinnon 

palveluita vankalla asiantuntemuksella. Etenkin pienten tilitoimistojen johto voisi hyötyä 

tutkimuksen tuloksista. Siitä huolimatta, että digitalisoitumisen oletetaan tuovan paljon 

positiivisia asioita mukanaan, suhtautuminen henkilöstön keskuudessa ei välttämättä ole 

niin myönteistä kuin voisi olettaa. Tämän vuoksi olisi hyvä kiinnittää huomiota työntekijöiden 

motivoimiseen ja jaksamiseen, jotta mahdollistetaan sekä onnistunut että loppuun asti 

saatettu muutosprosessi taloushallinnon digitalisoimiseksi. Kuitenkin voidaan lähes 
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varmuudella sanoa, että jo lähitulevaisuudessa on tilitoimistolla oltava digitaaliset 

taloushallintojärjestelmät käytössään, jotta voidaan vastata alati kasvaviin taloushallintoa 

koskeviin reaaliaikaisuusvaatimuksiin. Prosessit myös kehittyvät jatkuvasti, jolloin 

digitaalisen taloushallinnon hyötyjen tulisi vain lisääntyä ajan myötä. Digitaalisella 

taloushallinnolla tilitoimisto voi myös parantaa kannattavuuttaan pitkällä aikavälillä. 

Osaltaan sen vuoksi, että tässä tutkimuksessa tuli paljon ilmi taloushallinnon 

digitalisoitumiseen liittyviä negatiivisia tekijöitä, tutkimus antoi mielenkiintoisen näkökulman 

käsittää taloushallinnon digitalisoimisen hyödyt sekä haitat. 

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia, miksi digitaaliseen taloushallintoon ei 

suhtauduta niin myönteisesti tilitoimiston asiakaskunnan keskuudessa kuin voisi olettaa. 

Toisaalta olisi myös tarkoituksenmukaista tutkia sitä, miksei myöskään tilitoimistossa 

digitalisoitumiseen suhtauduta niin positiivisesti kuin teoreettisen tarkastelun valossa voisi 

olettaa. Kyseisessä tilitoimistossa digitalisoitumisprosessi oli vielä varsin kesken, joten 

mielenkiintoista olisi myöhemmässä vaiheessa nähdä, noudattaako tilitoimiston 

muutosprosessiin suhtautuminen aiemmin läpikäydyn Scott ja Jaffen (1988, 26) kehittämän 

muutosruudukon kaavaa. Siinä vastustamisesta ja muutoksen kieltämisestä päästään 

lopulta tutkimisvaiheen kautta muutokseen sitoutumiseen. Tämä tutkimus suoritettiin 

kuitenkin haastattelemalla vain yhden mikrokokoluokan tilitoimiston henkilöstöä ja johtoa, 

joten yleistettäviä johtopäätöksiä ei sinänsä voida tehdä. Tämän vuoksi mikrokokoisten 

tilitoimistojen digitalisoitumista tulisi tutkia laajemmalla tasolla. 
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LIITTEET 
 
Liite 1: Haastattelukysymykset 
 
 

Taustatietoa  

 

• Titteli:  

• Työnkuva:  

• Kokemusvuodet alalta suurin piirtein:  

 

Digitaalisten taloushallintopalveluiden käyttöönoton syyt  

 

• Mistä tuli virike aloittaa digitalisoitumisprosessi tilitoimistossa ja miksi juuri nyt?  

• Miksi digitaalisten taloushallintopalveluiden tarjoamiseen johtavaa prosessia ei ole 

aiemmin aloitettu?  

• Mitä digitalisoitumisella tavoitellaan?  

 

Digitalisoitumisprosessi  

 

• Onko olemassa selkeää strategiaa tai suunnitelmaa, miten digitalisoitumisprosessin 

kanssa edetään, millainen?  

• Onko muutoksen johtamiseksi valittu selkeitä vastuuhenkilöitä, joiden vastuulla 

muutoksen onnistuminen on?  

• Millainen on roolisi digitalisoitumisprosessin toteuttamisessa?  

• Millä tavoin muutosprosessi kuormittaa tilitoimistoa ja sen henkilöstöä?  

• Mitkä tekijät ovat tärkeimpiä valittaessa kolmannen osapuolen tuottamaa digitaalista 

taloushallinto-ohjelmistoa sekä ohjelmiston toimittajaa?  

 

 

Digitalisoitumisen hyvät ja huonot puolet  

 

• Mitkä ovat mielestäsi digitalisoitumisen hyviä puolia tilitoimiston kannalta?  

• Mitkä ovat mielestäsi digitalisoitumisen huonoja puolia tilitoimiston kannalta?  
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• Millaisia mahdollisuuksia digitalisoituminen tuo mielestäsi tullessaan?  

• Entä millaisia uhkia digitalisoitumiseen mahdollisesti liittyy?  

• Liittyykö digitalisoitumiseen tilitoimiston kannalta joitain erityisiä haasteita, millaisia?  

 

Digitalisoitumiseen suhtautuminen ja vaikutukset  

 

• Miten arvioit digitaalisten taloushallintopalveluiden käyttöönottamisen vaikuttavan 

työnkuvaasi lähitulevaisuudessa?  

• Miten kuvittelet sekä nykyisten asiakkaiden että potentiaalisten uusien asiakkaiden 

suhtautuvan digitaalisten taloushallintopalveluiden tarjoamiseen?  

• Miten työyhteisössäsi suhtaudutaan digitalisoitumiseen? 

• Miten kuvittelet, että taloushallintoalan henkilöstö yleisesti suhtautuu 

digitalisoitumiseen? 

• Miten itse suhtaudut digitalisoitumiseen, millaisena se sinulle näyttäytyy? 


