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Kirjanpidon tai laajemmin taloushallinnon järjestäminen on yrityksille 

lakisääteinen velvollisuus. Kirjanpidon on annettava riittävä ja luotettava 

kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Teknisen kehityksen ansiosta on 

perinteisen paperisen kirjanpidon korvaajaksi noussut digitaalinen 

kirjanpito, jossa kaikki taloushallintoon liittyvä aineisto on sähköisessä 

muodossa. Tämä on helpottanut kirjanpidon pakollisia prosesseja ja oikein 

hyödynnettynä vaikuttanut yrityksen ja yrittäjien arkeen. Perinteisesti 

kirjanpitoa pidetään välineenä saada laskettua valtiolle tilitettävät 

arvonlisäverot sekä tilinpäätös kertomaan yrityksen tulos – jälleen maksuun 

tulevien verojen vuoksi. 
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Digitaalisen taloushallinnon myötä voidaan yrityksen lukuja ja tulevaa 

kehitystä analysoida paremmin ja näin hyödyntää yrityksen operatiivisessa 

toiminnassa.   

 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa keskitytään kirjallisuudessa esiintyviin 

taloushallinnon prosesseihin sekä niiden käytännön hyödynnettävyyteen 

mikro- ja pk-yrityksissä.   

 

Empiirisessä osassa on tehty verkkokysely kohderyhmän yrityksille heidän 

kokemuksistaan heidän siirryttyään digitaaliseen taloushallintoon. 

Tutkimustulokset osoittavat, että merkittävimmät hyödyt yrittäjien 

kokemuksien mukaan ovat ajansäästö sekä vaivattomuus.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin tilitoimisto Talenom Oyj:n 

asiakkaiden kokemuksia heidän siirtyessään digitaaliseen taloushallintoon. 

Tarkoituksena on selvittää, millaisia etuja tai haittoja he ovat tilanteessa 

havainneet.  

 

Tutkimustuloksen uskotaan auttavan Talenom Oyj:n palveluiden 

kehittämistä paremmin asiakaskokeman huomioon ottavaksi ja siten 

vahvistaa Talenomin palvelua ja asiakaspysyvyyttä. 

 

Tutkimusmenetelmä on empiirinen, selittävä tutkimus ja tutkimusote 

normatiivinen. 
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Organizing accounting, or within a broader concept, financial administration, 

is a legal obligation for all enterprises. The accounts must give a true and 

fair view of the company's financial situation. Thanks to technological 

advances, digital accounting has become a substitute for traditional paper 

accounting where all material related to financial management is in 

electronic form. This has made the mandatory accounting processes easier 

and, when used properly, affected the daily lives of companies and 

entrepreneurs for the better. Traditionally, accounting has been seen as a 

means of calculating value added tax due to the state and the financial 

statements to show the company's result - again to establish taxes due. 

Digital financial administration allows the company's figures and future 

development to be analyzed and utilized better in planning and enhancing 

the company's operations. 

 

The theoretical part of the dissertation focuses on the financial management 

processes in the literature and their practical applicability in micro and 

SME’s. 
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In the empirical part, has been conducted an online survey of the companies 

in the target group about their experiences after their transition to digital 

financial administration. The research results show that the most significant 

benefits according to the experience of entrepreneurs are time savings, as 

well as ease of application and use. 

 

The study examines the experiences of Talenom Corporation's customers 

as they transition to digital financial management. The purpose is to find out 

what advantages or disadvantages they have observed during the process. 

 

Hopefully the result of the research will help Talenom Corporation to 

develop its service capabilities to better taking into account customer 

experience and thus strengthen Talenom's services and customer retention. 

 

The research method is empirical, explanatory research and the research 

approach is normative. 
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ALKUSANAT 

 

Kun aikanaan aloitin opinnot yrittäjänä työn ohessa, en osannut 

kuvitellakaan, kuinka paljon opiskelu tulee minulle antamaan. 

 

Nautin suunnattomasti luennoista ja niiden välissä opiskelukavereiden 

kanssa pidetyistä opintopiireistä, joissa erilaiset näkökannat kohtasivat 

välillä räiskyvästikin, mutta uskomattoman hyvässä yhteishengessä. 

 

Kiitokset valmistumisestani suuntautuvatkin suurimmassa määrin 

opiskelukavereille, joita ilman en varmasti olisi koskaan valmistunut. 

 

Luonnollisesti kuitenkin vasta professori Olli Kuivalaisen kannustus ja 

pitkämielisyys on mahdollistanut tämän lopputyön valmistumisen. 
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1. JOHDANTO 
 
 
Tämä pro gradu käsittelee mikro- ja pk-yritysten kokemuksia yrityksen 

siirrettyä taloushallintonsa perinteisestä, paperilla tehdystä kirjanpidosta 

digitaaliseen kirjanpitoon.  

 

Kohdeyritysten osaaminen keskittyy usein melko kapeasti yrittäjän 

henkilökohtaisen osaamiseen, jonka ympärille yritys on rakentunut. Tällöin 

taloushallinto nähdään usein välttämättömänä ja pakollisena keinona saada 

selvitettyä kuukausittain maksettava arvonlisävero sekä tuottaa 

yhteisöveron suuruuden määrittelemistä varten tarvittava tilinpäätös. 

 

Digitaalinen taloushallinto on tuonut tähän perinteiseen ajattelutapaan 

kirjanpidosta tutkimuksen kohdeyrityksille uusia mahdollisuuksia, jotka 

aiemmin olivat käytännössä mahdollisia vain yrityksille, joilla on suuremmat 

taloudelliset resurssit. Yrityksen talouslukujen hyödyntäminen yrityksen 

näkökulmasta, muutenkin kuin maksettavien verojen selvittämiseksi, voi 

avata aivan uusia mahdollisuuksia yrityksen toiminnan turvaamiseen ja   

kehittämiseen. 

 

Pienten yritysten siirtymistä digitaaliseen taloushallintoon on nopeuttanut 

myös lainsäädännön luomat velvoitteet esimerkiksi verkkolaskujen 

pakollisuuteen liittyen. 

 

Taloushallinnon viime vuosikymmenien kehitys (Kuva 4)1 sopii hyvin 

Juholinin (2008, 125) kirjoitukseen organisaation ulkopuolisten 

muutospaineiden syntymiseen. Muutospaineet, kuten kiristynyt kilpailu, 

teknologinen kehitys, lainsäädäntö ajavat yritystä muutokseen.   

 

Mikro- ja pk-yritykset muodostavat merkittävän osan niin paikallisen, kuin 

kansallisen kasvun mahdollisuuksista. Digitaalinen teknologia tarjoaa 

 
1 Ks. kuva 4. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa sivulla 24. 
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kasvun mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet sitä 

hyödyntämään. (Murphy & Taylor, 2004, 288) 

 

Digitaalinen taloushallinto tarjoaa mahdollisuuden ajantasaiseen 

taloushallintoon. Ajantasaisen taloushallinnossa näkyvimpiä etuja ovat 

reaaliaikaiset raportit, jotka tarjoavat yritysjohdolle, rahoittajille ja muille 

sidosryhmille mahdollisuuden reagoida yrityksen muuttuneisiin tilanteisiin 

ilman perinteisen talousraportoinnin viiveitä. (Ashcroft & Smith, 2010, 27) 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

 

Viime vuosina yritysten kiinnostus digitaalista taloushallintoa kohtaan on 

kasvanut. Viimeisen viiden vuoden kehitys on ollut suurempi, kuin sitä 

edeltävän 15 vuoden kehitys. Erilaisten standardien yleistyminen, 

pilvipalveluiden kehittyminen, mobiilikäytön yleistyminen 

(paikkariippumattomuus), ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen nopea 

yleistyminen, taloushallinnon ja toiminnanohjausjärjestelmien 

integroitumisen kehitys, laajojen ekosysteemien ja alustaratkaisujen kehitys 

sekä datan hyödynnettävyyden helpottuminen. (Kaarlejärvi & Salminen 

2018, 29) 

 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet 
 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää yrittäjien syitä digitaaliseen 

taloushallintoon siirtymiseen sekä sitä, onko yrittäjä saavuttanut niitä etuja 

ja hyötyjä, mitä he muutoksessa tavoittelivat. Lisäksi tutkimuksessa 

selvitetään muutoksen tuomia haasteita. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin tilitoimisto Talenom Oyj:n 

asiakkaiden kokemuksia heidän siirtyessään digitaaliseen taloushallintoon. 
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Tarkoituksena on selvittää, millaisia etuja, haittoja, haasteita tai lisäarvoa 

he ovat tilanteessa havainneet.  

 

Tutkimus antaa tutkittua tietoa asiakasnäkökulmasta tilitoimistojen johdolle 

taloushallintopalveluiden sekä niiden tarjoamisen suunnitteluun sekä 

varsinaisen asiakaskokeman kehittämiseen. Tutkimuksella pyritään 

löytämään sellaisia positiivisia asiakaskokemuksia, joita vahvistamalla tai 

negatiivisia asiakaskokemuksia, joihin reagoimalla voidaan vaikuttaa 

asiakaskokemukseen kokonaisuutena ja siten vahvistaa asiakassuhdetta. 

Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on löytää keinoja, joilla näitä positiivisia 

asiakaskokemuksia voitaisiin viestittää myyntiorganisaation kautta 

potentiaalisille uusille asiakkaille. Samalla tämä työ luo pohjaa 

tilitoimistopalveluita tarjoavan yrityksen markkinointiviestinnän 

kehittämiselle. 

 

1.3. Tutkimusongelmat 

 

Päätutkimusongelma: 

Millaisia hyötyjä tai haasteita yritys tai yrittäjä on saanut tai 

kohdannut siirryttyään manuaalisesta taloushallinnosta digitaaliseen 

taloushallintoon?  

Alaongelmat: 

1. Ymmärtääkö yrittäjä/yritys digitaalisen taloushallinnon tarjoamia 

mahdollisuuksia ja mitä esteitä muutokselle on. 

2. Mitä lisäarvoa digitaalisia taloushallintopalveluja tarjoava tilitoimisto 

voisi tarjota yritykselle? 
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1.4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 
 
Teoreettisessa viitekehyksessä rakentuu kohdeyrityksen tunnistetutusta tai 

vielä tunnistamattomasta tarpeesta kehittää taloushallintoa. 

 

Kun tarve tunnistetaan, muodostuu muutokselle tavoitteita, joita pyritään 

saavuttamaan digitalisoimalla taloushallintoa. Kun yrityksen tilanne ja 

tarpeet on saatu kartoitettua, tekee yritys päätöksen taloushallinnon 

digitalisoinnista. 

Kun digitalisointi on toteutettu, selviää yritykselle mitkä ovat todelliset hyödyt 

ja haasteet taloushallinnon muutoksessa. Edellä mainittujen asioiden 

vaikutukset näkyvät yrityksessä.  

 

Prosessikuvauksen nuolet (Kuva 1.) ovat yksisuuntaisia kartoitusnuolta 

lukuun ottamatta. Kartoitusnuolen kaksisuuntaisuudella kuvataan 

asiakkaan tarpeita ja taloushallintajärjestelmän luomien mahdollisuuksien 

välistä dialogia.  

 

Prosessikuvauksen nuolet lähtevät ja menevät laatikoiden sisältä, lukuun 

ottamatta vaikutukset-nuolta, joka ei mene ”yritys”-laatikon sisään. Tällä 

kuvataan tämän prosessin päätöstä tutkimuksen näkökulmasta.  

 

Todellisuudessa prosessi on jatkuva. Tekniikan kehittyessä ja 

toimintaympäristön vaatimusten muuttuessa yritykselle tulee jatkuvasti 

uusia tarpeita tarkastella taloushallintonsa ajanmukaisuutta ja potentiaalisia 

lisäarvotekijöitä yritykselle. 
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Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

 

 

1.5. Tutkimuksen rajaus ja käsitteet 
 
Tutkimus keskittyy pääosin muutokseen ja siihen liittyvien 

asiakasorganisaatioiden saavuttamien hyötyjen tai muutokseen liittyvien 

haasteiden ymmärtämiseen. Työn pääpaino ei ole tilanneanalyysin 

jälkeisissä tehtävissä, joten ne osat markkinointistrategian 

suunnitteluprosessista rajautuvat pääosin työn ulkopuolelle. 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksiksi valikoitui yrityksiä, jotka ovat tulleet Talenom 

Oyj:n asiakkaiksi lokakuun alun 2017 jälkeen, ja joiden aikaisempi kirjanpito 

on tehty kokonaan tai osittain manuaalisesti ja joiden liikevaihto oli alle 3 

Meur. Kohdeyritysten rajaaminen tehtiin Talenom Oyj:n asiakaskannasta 

tehtyjen listausten perusteella. Kohdeyrityksiksi otettiin satunnaisotannalla 

110 yritystä, joista 27 yritystä vastasi sähköiseen kyselyyn. Vastaajien 

määrä on 24,5%. 
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Määritän Pro gradussa esiintyvät keskeiset käsitteet lyhyesti seuraavasti: 

 

Digitaalisesta taloushallinnosta puhuttaessa näkee hyvin yleisesti 

käytettävän myös muotoa sähköinen taloushallinto. Tässä tutkimuksessa 

käytetään muotoa digitaalinen taloushallinto. 

 

”Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmää, jolla organisaatio seuraa 

taloudellisia tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan 

sidosryhmilleen.” (Lahti & Salminen 2014, 16). 

    

Digitaalinen taloushallinto on tapa tuottaa ja käsitellä kirjanpitoon liittyvää 

aineistoa. Digitaalisessa taloushallinnossa kaikki aineisto on digitaalisessa 

muodossa ja merkittävä osa aineistosta saatetaan käsitellä täysin 

automaattisesti ilman, että esimerkiksi kirjanpitäjä puuttuu prosessiin 

millään tavalla. Perinteinen paperilla tehtyä kirjanpitoa käsitellään tässä 

tutkimuksessa nimikkeellä manuaalinen kirjanpito. 

 

Kirjanpito tarkoittaa yrityksen taloudellisten tapahtumien 

muistiinmerkitsemis- eli kirjausjärjestelmä. Samalla se on myös yhteenveto 

kirjanpitovelvollisen taloudellisista tapahtumista. (Kinnunen et al. 2006, 12) 

Näiden kirjausten perusteella tehdään tilinpäätös, joka sisältää sekä 

tuloslaskelman että taseen. Tilinpäätöksen perusteella määräytyy yrityksen 

vuotuinen verotus. Yrityksen valtiolle tilitettäväksi kuuluvan arvonlisäveron 

suuruus selviää myös kirjanpidosta. Yrityksen liikevaihdosta riippuen yritys 

maksaa arvonlisäveroa joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran 

vuodessa.  

 

 

Tosite ”Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, 

joka todentaa liiketapahtuman.” (Kirjanpitolaki 2:5.2) Tosite kuvaa 

kirjanpidon tapahtuman sisällön – eli esimerkiksi mitä on ostettu tai myyty. 

Tositteita muodostuu siis esimerkiksi ostoista, myynneistä, tiliotteista ja 

matkalaskuista. 
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Tilinpäätös: ”Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää: 1) 

Tuloksen muodostamista kuvaavan tuloslaskelman; 2) Tilinpäätöspäivän 

taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 3) Tuloslaskelman ja taseen 

liitteenä ilmoitettavat tiedot (liitetiedot); sekä 4) Toimintakertomuksen, jossa 

annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista 

tärkeistä seikoista.” (Kirjanpitolaki, 3:1.1) 

Yrityksellä on esimerkiksi yhtiöjärjestyksessä määritelty tilikausi. Tilikausi 

on normaalisti 12 kuukauden mittainen ja väliaikaisesti (yleensä yritystä 

perustettaessa tai lopetettaessa) korkeintaan 18 kk. Tilikauden lyhyydelle ei 

ole rajoituksia. Tilikauden lopuksi yritys laatii tilinpäätöksen, joka kuvaa 

yrityksen päättyneen tilikauden tapahtumia (tuloslaskelma) ja tilikauden 

päättymishetken tilannetta (tase). Tilinpäätöksen perusteella tulisi 

muodostua oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 

Yrityksen tilinpäätös on kaikilla osakeyhtiöillä ja myös tiettyjen reunaehtojen 

täyttyessä henkilöyhtiöillä Suomessa julkinen. 

Tilinpäätöksen muotoseikkoja määritellään tarkemmin Kirjanpitolaissa. 

 

Tase on tilinpäätöksen osa, joka kertoo yrityksen taloudellisen tilanteen 

tilinpäätöshetkellä. Taseesta ilmenee siis yrityksen varat ja velat. 

Tilinpäätöksen liitetiedoissa voidaan antaa tilinpäätöksen tasetta 

täydentäviä tietoja, jotta tilinpäätöstä lukevalle voi muodostua oikea ja 

riittävä kuva yrityksen liiketoiminnasta tarkasteltavalla tilikaudella. 

 

Tuloslaskelmasta käy selville yrityksen tuloksen muodostuminen 

tarkasteltavalla tilikaudella. Myös tilinpäätöksen tuloslaskelmaosasta 

annetaan usein tilinpäätöksen liitetiedoissa täydentäviä tietoja. 

 

Tilintarkastus on toimenpide, jonka tekee yhtiökokouksen valitsema 

tilintarkastaja. Tilintarkastus on yritykselle (osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, 

avoimet yhtiöt sekä osuuskunnat) pakollinen, jos kaksi seuraavista 

kolmesta ehdosta täyttyy tarkastettavalla ja sitä edeltävällä tilikaudella; 

Yrityksen taseen loppusumma ylittää 100.000€, liikevaihto ylittää 200.000€ 

tai yrityksen palveluksessa on yli kolme henkilöä. 
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Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla ei ole tilintarkastusvelvollisuutta. (Suomen 

tilintarkastajat) 

 

Tilintarkastuksessa tarkastetaan yleensä kirjanpidon lisäksi myös yrityksen 

hallinto. Tilintarkastaja antaa tehdystä tilintarkastuksesta erillisen 

tilintarkastuskertomuksen, joka esitetään yhtiökokoukselle.  

Tilintarkastajan valitsee yhtiön ylin päättävä elin. Esimerkiksi osakeyhtiössä 

valinnan tekee yhtiökokous.  

 

Kirjanpitolaki määrittelee sen, kuka on kirjanpitovelvollinen. Lisäksi laissa 

määritellään liiketapahtumisen kirjaamisperusteita, tilinpäätöksen sisältöä 

sekä määritteitä. 

 

Kannattavuus on sitä, kun yritys pystyy maksamaan kaikki kulunsa ja 

niiden jälkeen jää voittoa. Kannattavuus on lähtökohtaisesti yritystoiminnan 

jatkuvuudelle pitkällä aikavälillä välttämätöntä. 

 

Kirjanpitäjä on henkilö, joka pitää kirjaa yrityksen liiketapahtumista sekä 

tekee liiketapahtumien perusteella yritykselle tilinpäätöksen. Kirjanpitäjän 

tehtävien luonne on viime vuosina muuttunut tekniikan kehittyessä. 

Perinteisesti hyvin rutiininomaiset tehtävät esimerkiksi tositteiden tiliöinnit 

tai myyntisaatavien seuranta ovat siirtyneet hyvin pitkälti automaattisiksi, 

sähköisesti tehtäviksi.  

 

Myös kirjanpitäjän ammattinimike on kokemassa muutosta tehtävien 

muuttumisen myötä. Kirjanpitäjän tehtävät muuttuvat rutiinikirjauksista 

talouden konsultoinnin suuntaan ja esimerkiksi tilitoimisto Talenomissa on 

useiden satojen kirjanpitäjien ammattinimike vaihtunutkin jo taloushallinnon 

asiantuntijaksi.   
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1.6. Tutkimusmenetelmä 
 
 

Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja tutkimuksen kohteena ovat mikro 

ja pk-yritykset sekä yritysten kokemukset taloushallintonsa muuttumisesta 

digitaaliseksi. 

 

Kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan kokonaista joukkoa erilaisia 

tutkimuskäytäntöjä. Tapaustutkimus on määrättyä tapahtumaa tutkiva 

empiirinen tutkimus, jossa tieto on hankittu monipuolisin ja monin eri tavoin 

hankittua tietoa. (Metsämuuronen 2006, 85-91) 

 

Tutkimuksen empiria on kerätty puolistrukturoituna verkossa tehtynä 

kyselynä kohdeyrityksien taloushallinnosta vastaaville henkilöille. Tutkimus 

on aineistolähtöinen. Tutkimus on hypoteesiton. 

 

”Laadullisessa tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle mahdollisimman 

puhtaalta pöydältä ilman ennakkoasettamuksia tai määritelmiä. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaankin aineistolähtöisestä 

analyysistä, joka pelkistetyimmillään tarkoittaa teorian rakentamista 

empiirisestä aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylös”. (Eskola & 

Suoranta, 2008, 19). 

 

 

Tutkimus on tehty tutustumalla alan tutkimuksiin, kirjallisuuteen sekä alan 

lehtiartikkeleihin sekä verkkojulkaisuihin. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys muodostuu taloushallinnon muutosprosessin kuvaamisesta.  

 

Liiketaloustieteessä tutkimusotteet voidaan lisäksi jakaa deskriptiivisiin eli 

kuvaileviin sekä normatiivisiin eli ohjeita kehitteleviin tutkimusotteisiin.  

Normatiivisessa tutkimuksessa pyritään selittämään, miten tulisi toimia 

annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tutkimus on normatiivinen. 

(Kangasharju & Majapuro, 2005).  
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Tutkimustapana on tulkitseva eli sosiaalinen konstruktivismi. Tulkitsevassa 

tutkimustavassa tutkija on osa tutkittavaa ilmiötä, inhimilliset intressit 

(talous) ovat välttämätön osa tutkimusta, selitykset lisäävät ymmärrystä 

tutkimuksen kohteesta, edistys tieteessä tapahtuu keräämällä rikas 

aineisto, joka analysoidaan aineistolähtöisesti ja käsitteet sisältävät 

asianosaisten näkökulmat. Yleistäminen tapahtuu teoreettisesti ja otanta 

edellyttää pientä tapausmäärää, joka valitaan tarkoituksenmukaisuuden 

perusteella. (Alasuutari et al. 2005, 33-34) 

 

”Ihannetapauksessa aiheen pitää olla kiinnostava, mutta ei liian läheinen, 

jotta siihen saa riittävää etäisyyttä ja mahdollisimman monipuolisen 

tarkastelukulman.” (Eskola & Suoranta, 2008, 35). Tässä tutkimuksessa 

edellä mainittu voidaan laskea tutkimuksen heikkoudeksi, sillä tutkimuksen 

tekijä työskentelee päätyössään tämän aiheen parissa. 

 

Lisäksi kritiikkiä voidaan osoittaa siitä, että tutkimus koostuu ainoastaan 

yhden suuren tilitoimiston asiakkaaksi tulleiden yritysten kokemuksista. 
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1.7. Tutkimuksen rakenne ja eteneminen 
 
 

Tutkimus on jaettu viiteen lukuun.  

 

Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa esitellään tutkimuksen tausta, 

tavoitteet, tutkimusongelma, tutkimuksen teoreettinen viitekehys, 

tutkimuksen rajaus ja käsitteet sekä tutkimusmenetelmä. Lisäksi 

ensimmäisessä luvussa käydään läpi tutkimuksen heikkouksia. 

 

Toisessa luvussa käsitellään digitaalista taloushallintoa mikro- ja pk-

yrityksissä, sähköisen taloushallinnon kehitystä ja hyötyjä sekä 

taloushallinnon ulkoistamiseen johtavia syitä. 

 

Kolmannessa luvussa käsitellään kohdeyritysten siirtymisprosessia 

digitaaliseen taloushallintoon. Määritellään kohdeyritykset, kerrotaan 

tutkimuksen toteutuksesta, aineiston keruusta. Lisäksi luvussa käydään läpi 

yrityksen muutosprosessia yrityksen vaihtaessa taloushallintonsa 

perinteisestä tavasta digitaaliseen. Luvun lopussa käsitellään myös 

digitaaliseen taloushallintoon siirtymisen esteitä. 

 

Neljännessä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset ja tulkitaan 

yksittäisten kysymysten vastauksia. 

 

Viidennessä eli viimeisessä luvussa tarkastellaan, miten tutkimus on 

vastannut tutkimusongelmaan ja alatutkimusongelmiin. Viidennessä 

luvussa on myös tutkimuksen yhteenveto, jossa tulkitaan tutkimuksen 

tuloksia, tehdään johtopäätöksiä ja pohditaan mahdollisia 

jatkotutkimushaasteita. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen validiteettia, 

reliabiliteettia sekä yleistettävyyttä.  
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Kuvassa 2 on kuvattuna tutkimustyön rakenne ja eteneminen. Teoreettinen 

viitekehys on selvitetty jo aiemmin kohdassa 1.4. (Kuva 1.)2 Teoreettinen 

viitekehys ja empiria kohtaavat, kun tuloksia analysoidaan ja muodostetaan 

tulkintoja tutkimusongelmaan vastaamiseksi.  Lopuksi saadaan aikaiseksi 

tutkimuksen yhteenveto, johtopäätökset sekä jatkotutkimusaiheet. 

 

 

Kuva 2. Tutkimustyön rakenne 

 
2 Ks. kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sivulla 13. 
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2. DIGITAALINEN TALOUSHALLINTO MIKRO- JA PK-
YRITYKSISSÄ 

 
Tässä luvussa määritellään Digitaalista taloushallintoa ja sen keskeisimpiä 

osia, taloushallinnon ulkoistamisen syitä ja lopuksi digitaaliseen 

taloushallintoon siirtymisen syitä, esteitä ja haasteita. 

 

Järjestelmänäkökulmasta digitaalinen taloushallinto on järjestelmä, joka 

koostuu toisiinsa liittyvistä asioista tai prosesseista, jotka yhdessä 

toimimalla saavuttavat halutun tuloksen. 

 

Tämä järjestelmä muodostuu laitteistoista, ohjelmistoista, tiedon syötöstä, 

tulosteista, datasta, ihmisistä ja menettelytavoista, jotka tietojärjestelmien 

avulla liittyvät toisiinsa. Edellä mainittu järjestelmä tuottaa erilaisia raportteja 

kuten kuukausiraportit tai vaikkapa niinkin arkipäivänen asia kuin 

myyntilasku asiakkaalle. (Lahti & Salminen, 2014, 16)  

 

Kirjassa Digitaalinen taloushallinto (Lahti & Salminen 2014) kirjoittavat, että 

tarkasteltaessa taloushallintoa strategisella tasolla se nähdään usein 

yhtenä yrityksen tukitoimintona. Taloushallintoa onkin parempi käsitellä 

pienempinä osina – osakokonaisuuksina, jolloin sitä on helpompi 

konkretisoida. Näistä osakokonaisuuksista yleisimmät ovat 

ostolaskut, myyntilaskut, matka- ja kululaskut, palkanlaskenta, 

maksuliikenne, kassanhallinta, käyttöomaisuuskirjanpito, pääkirjanpito, 

raportointi sekä kontrollit ja tarkastukset. Tätä kokonaisuutta selvittää hyvin 

kuva 3, josta selviää miten edellä mainitut osakokonaisuudet liittyvät 

pääkirjanpitoon ja muodostavat taloushallinnon kokonaisuuden. 
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Kuva 3. Taloushallinnon kokonaisuus ja osaprosessit (Lahti & Salminen 
2014, 19) 
 
 
Digitaalisen taloushallinnon kehitys on viime vuosina ollut hyvin nopeaa. 

Esimerkiksi Lahti & Salmisen kirjoittamien, vuosina 2008 ja 2014 digitaalista 

taloushallintoa käsittelevien kirjojen välillä on digitaalisen taloushallinnon 

määritelmä elänyt ja alkanut vakiintua koskemaan kaikkia kuvassa 3 

esiintyneitä asioita. Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaankin 

taloushallinnon kaikkien tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia ja 

käsittelyä digitaalisessa muodossa. Digitaalisen taloushallinnon 

kokonaisuus on muodostunut paljon laajemmaksi, mitä yleinen käsitys 

kirjanpidosta on pitänyt sisällään. Lahti ja Salminen (2014, 24) kirjoittivat, 

että digitaalisuuden ja sähköisyyden synonyymi voisi taloushallinnosta 

puhuttaessa olla myös automaattinen taloushallinto.  Tätä tutkimusta 

kirjoitettaessa mikro- ja pk-yritysten piirissä digitaalisesta taloushallinnosta 

käytetään yleisesti nimitystä sähköinen taloushallinto.  

  

Tietokoneiden mahdollistaessa vaiheittain digitaalisen kirjanpidon, muuttui 

rutiininomainen, manuaalinen kirjaustyö ja esimerkiksi päivä-, pääkirjan, 

tuloslaskelman ja taseen automaattinen tulostaminen juoksevan kirjanpidon 

pohjalta tuli mahdolliseksi. 
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Alkuun järjestelmien ja niiden käyttöoikeuksien hinnat mahdollistivat niiden 

hyödyt vain suuremmille yrityksille. Tekniikan kehittyessä ja digitaalisten 

taloushallintopalveluiden hintojen laskiessa nämä palvelut ovat tulleet myös 

aivan pienempienkin yritysten ulottuville. Tällä hetkellä monet aloittavatkin 

yrityksen valitsevat jo heti yritystä perustettaessa digitaalisen 

taloushallinnon. Tästä huolimatta vielä tänä päivänäkin monen mikro- ja pk-

yrityksen kirjanpito hoidetaan klassisesti – vähintäänkin puolimanuaalisesti. 

Puolimanuaalisella tarkoitan sitä, että yrityksellä voi olla käytössään osia 

digitaalisen taloushallinnon työkaluista, kuten myyntilaskutusohjelma tai 

ostolaskujen käsittely suoraan verkkopankissa. Tällöin kirjanpito usein 

toteutetaan erikseen tilitoimistossa, johon edellä mainituista järjestelmistä 

tulostetut raportit ja yhteenvedot toimitetaan. Kuten aiemmin on jo tullut 

esille, tässä tutkimuksessa digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan 

kokonaisvaltaista taloushallinnon digitalisointia.     

 

Lahti & Salminen (2014, 29) kirjassaan sanovat, että viimeiset ponnistelut 

verkkolaskun yleistymiselle on vielä tekemättä. Asia muuttui keväällä 2019, 

kun verkkolaskulaki myös julkishallinnon ja yritysten väliseen laskutukseen 

astui voimaan. 1.4.2019 tuli voimaan verkkolaskulaki (Laki 

hankintayksiköiden ja elinkeinoharjoittajien sähköisestä laskutuksesta, 4§), 

jonka ensimmäisessä vaiheessa julkishallinnon hankintayksiköillä oli 

mahdollisuus edellyttää laskuttavaa yritystä käyttämään laskutusmuotona 

verkkolaskua. 1.4.2020 lain 5§:n mukaan laajeni koskemaan myös yritysten 

välistä laskutusta siten, että ostava yritys voi halutessaan vaatia laskuttavaa 

yritystä käyttämään verkkolaskua. Lain voimaantulo on ollut laajasti esillä 

erilaisissa medioissa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, ettei monikaan 

yrittäjä ole vieläkään kuullut laista, eikä sen voimaan tulosta. Tai tehnyt 

mitään toimenpiteitä asian suhteen. 
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2.1. Digitaalinen	taloushallinto	
 
 
Taloushallinto Suomessa on kehittynyt 1990-luvun lopun paperittomasta 

taloushallinnosta 2020-luvun keinoälyä ja robotiikkaa hyödyntäväksi alaksi, 

jossa perinteiset, rutiininomaiset kirjanpitäjän tehtävät ovat muuttuneet 

järjestelmän tarvitsevien yksilöllisten/yrityskohtaisten sääntöjen luomiseen 

ja poikkeustapausten käsittelyksi. (Lahti & Salminen 2014, 27). Kuva 4. 

kuvaa taloushallinnon kehitystä Suomessa. 

 

 

Kuva 4. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa. (Lahti & Salminen 

2014, 27) 

 
Digitaalisella taloushallinnolla, joka hyödyntää keinoälyä ja robotiikkaa on 

merkittävä vaikutus tilitoimistojen mahdollisuuksiin tuottaa asiakkaalle 

lisäarvoa taloushallinnon keinoin. Perinteisesti pienissä yrityksissä 

taloushallinto on ollut sama asia kuin kirjanpito. Tähän pakolliseen, lähinnä 

verojen maksamista varten tehtävään kirjanpitoon on yrittäjäkin joutunut 

käyttämään paljon omaa aikaansa -siis aikaa, joka on pois varsinaisesta 

yritystoiminnasta. Yrittäjiä kiinnostaa oman ajan säästö joko yrityksen 

hyväksi tai lisääntyvänä vapaa-aikana, sekä suoranaiset kustannussäästöt 

– näitä molempia on mahdollisuus saada digitaalisen taloushallinnon 

keinoin. 



25 
 

 

 

Erilaisten prosessihyötyjen lisäksi digitaalinen taloushallinto antaa uusia 

mahdollisuuksia myös mikro- ja pk-yrityksille hyödyntää yritystalouden 

lukuja jokapäiväisessä toiminnassaan esimerkiksi kassahallinnassa. 

Myyntisaatavien seurannan, maksumuistutusten sekä perintätoimien 

automatisoinnilla vaikuttaa olevan suora vaikutus monen yrityksen kassaa. 

Lisäksi erilaisten raporttien hyödyntäminen yrityksen tulevaisuuden 

suunnittelussa on mahdollista reaaliaikaisten, tai ainakin lähes 

reaaliaikaisten, raporttien ansiosta. Yhtenä käytännön esimerkkinä 

digitaalisen taloushallinnon hyödyistä on pitkävaikutteisten menojen osalta 

poistojen jaksottaminen sekä lomapalkkavelan laskeminen taseeseen 

kuukausitasolla. Kun yrittäjä menee investointisuunnitelman kanssa 

rahoittajan luokse keskustelemaan rahoituksesta, auttaa helposti 

taloushallintojärjestelmästä saatava, välitilinpäätöstasoinen 

kuukausiraportti neuvotteluissa keskittymään olennaiseen, eikä aika ja 

uskottavuus mene raporttien tietoja korjaaviin selityksiin. 

  

Taloushallinnolta odotetaan kiihtyvällä tahdilla nopeammin, enemmän, 

laadukkaampaa tietoa yrityksen johtamiseen myös yrityksen talouslukujen 

avulla. Tärkeässä roolissa on mm. digitalisaation skaalautuvuus ja saatujen 

lukujen luotettavuus tulevaisuutta ennustettaessa. Lisäksi digitaalinen 

taloushallinto mahdollistaa joustavan toiminnan eri lokaatioiden ja 

palvelutuottajien (omien henkilöiden tai ulkoisten) välillä. Pelkistetysti voisi 

sanoa digitaalisen taloushallinnon parantavan yrityksen sisäistä ja ulkoista 

ketteryyttä. Kuva 5 kuvaa edellä mainittua tilannetta. 
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Kuva 5. Taloushallinnon digitalisoinnin vaikutuksia yrityksen ketteryyteen. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 21) 

 

Digitaalinen taloushallinto mahdollistaa isoja etuja perinteisiin paperisiin 

taloushallintaprosesseihin verrattuna. Nopeus ja tehokkuus yhdistettynä 

tarvittavien resurssien ja vaikkapa arkistotilan tarpeen vähenemiseen 

tarjoavat selkeitä kilpailuetuja digitaalista taloushallintoa hyödyntäville 

yrityksille. Kun digitaalinen taloushallinto lisää toiminnan läpinäkyvyyttä, 

parantaa sen laatua, vähentää virheitä ja on vielä ekologinenkin ratkaisu, 

on selvää, että digitaalinen taloushallinnon hyödyntäminen tulee 

kasvamaan yritysten keskuudessa.  

 

”Organisaatiot, jotka ovat siirtyneet digitaaliseen taloushallintoon, ovat 

saavuttaneet tyypillisesti 30-50 prosentin tehokkuuden parannuksen 

taloushallinnossaan.” (Lahti & Salminen 2014, 32) 

 

Digitalisaatio poistaa taloushallinnon tehtävistä myös 

paikkasidonnaisuuden. Tutkimuksen kohteena olevilla yrityksillä ei ole 

erillisiä talousosastoja, vaan useinkin yrittäjä itse hoitaa taloushallinnon 

tehtävät illalla muiden töiden jälkeen. Digitaalisuus mahdollistaa esimerkiksi 

ostolaskujen käsittelyn, myyntilaskuaineiston tekemisen tai vaikkapa 

raporttien selaamisen mobiilisti kaikkialla siellä, missä on pääsy verkkoon. 

Edellä mainitut asiat vaikuttavat suoraan yrittäjän arkeen ja sitä kautta myös 

yrityksen toimintaan, tulokseen ja kannattavuuteen.  
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Kirjassa Älykäs taloushallinto – automaation aika (Kaarlejärvi & Salminen, 

2018, 26) todetaan merkittävimmiksi taloushallinnon digitalisoitumista 

edistäviksi asioiksi seuraavat seitsemän kohtaa: 

1. Sähköisen laskutuksen ja siihen liittyvien yhtenäisten standardien 

globaali yleistyminen 

2. Pilvipalveluiden nopea kehittyminen ja vakiintuminen myös 

taloushallinnossa.  

3. Taloushallinto-ohjelmien mobiilikäytön yleistyminen. 

4. Ohjelmistorobotiikan ja alkeellisen tekoälyn, kuten koneoppimisen 

nopea hyödyntäminen. 

5. Taloushallinnon integroituminen toimivaksi osaksi 

toiminnanohjausta. 

6. Alustatalouden ja ekosysteemiratkaisujen kehittyminen. 

7. Digitaalisessa muodossa olevan datan merkitys kasvaa 

merkittävästi. 

 

2.1.1. Digitaalisen taloushallinnon vaikutukset kohdeyritykselle 
 

 

Yrityksen toiminta muodostaa talousprosessin, joka taas muodostuu 

reaaliprosessista ja rahaprosessista. Reaaliprosessi muodostuu 

tuotantoprosessiin menevistä tuotantotekijöiden virroista ja sieltä tulevista 

suoritevirroista. Rahaprosessissa näitä edellä mainittuja vastaavat menot ja 

tulot. Rahaprosessiin kuuluu myös puhtaat rahoitustapahtumat kuten 

pääomasijoitukset ja -palautukset, voitonjako, verot ja korot. Kirjanpito 

rekisteröi rahaprosessiin liittyvät tapahtumat. (Riistama & Jyrkkiö, 1996, 21-

22) 

 

Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmää, jolla organisaatio seuraa 

taloudellisia tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan 

sidosryhmilleen. 
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Näiden sidosryhmien perusteella taloushallinto voidaan jakaa kahteen 

tarkoitukseltaan erilaisen taloudellisen informaation tuottamiseen: ulkoiseen 

eli yleiseen laskentatoimeen ja sisäiseen eli johdon laskentatoimeen. 

Ulkoinen laskentatoimi tuottaa informaatiota pääasiassa organisaation 

ulkopuolisille sidosryhmille, kuten viranomaisille, omistajille, työntekijöille, 

asiakkaille ja toimittajille sekä muille yhteistyökumppaneille. Sisäinen 

laskentatoimi puolestaan keskittyy täyttämään organisaation johdon 

taloudellisen informaation tarpeita. (Lahti & Salminen 2014, 16) 

 

Taloushallintoprosessien kehittämistä voi kuvata usein samoin, kuin 

kuvataan vaikkapa kokonaisen liiketoimintamallin kehittämistä. Adesola & 

Baines (2005, 43) kuvasi liiketoimintaprosessien kehittämismallia kuvalla, 

joka esittää pienillä muutoksilla hyvin myös taloushallintoprosessien 

kehittämistä (Kuva 6.). Ennen kuin voidaan tehostaa prosessia, tulee 

luonnollisesti ymmärtää nykyinen prosessi ja se, mikä on prosessin 

kannalta hyödyllistä ja oleellista. Tämän jälkeen pyritään mallintamaan ja 

analysoimaan prosessi. Tehtyjen havaintojen jälkeen suunnitellaan 

prosessi uudelleen ja otetaan uudistettu prosessi käyttöön. Tämän jälkeen 

arvioidaan uudistettu prosessi ja tehdään tarvittavia tarkennuksia. 

Prosessin kehittämisellä ei ole varsinaista loppua, vaan se on ikään kuin 

ikuisesti jatkuva kehä. Prosesseja tulee tarkastella jatkuvasti muuttuvassa 

liiketoimintaympäristössä hyödyntäen alati kehittyvää tekniikkaa. 
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Kuva 6. Taloushallintoprosessin kehittäminen (mukaeltu Adesola & Baines 

2005, 43) 

 

”Taloushallinnon kehitysprojektin taustalla on yleensä tarve kehittää ja 

tehostaa taloushallintoa sekä päästä käsiksi digitaalisuuden ja 

automatisoinnin mahdollistamiin laatu-, tehokkuus ja 

kustannussäästöhyötyihin.” (Lahti & Salminen, 2014, 219) 

 

Digitaaliseen taloushallintoon siirtyminen tulee nähdä pelkkiä prosessien 

sähköistämistä ja järjestelmien uusimista laajempana kokonaisuutena. 

Taloushallinnon digitalisointi muuttaa yrityksen tapoja toimia ja vaikuttaa 

usein myös taloushallinnon organisointiin. Kyseessä on kehityshanke, 

johon tulisi yhdistää myös töiden organisoinnin uudelleensuunnittelu myös 

strategisesta näkökulmasta. Lahti & Salminen kuvaavat kirjassaan (2014, 

221 – 227) (kuva 7) taloushallinnon kehitysprojektin vaiheet siten, että ensin 

tehdään kehitystarpeiden analysointi, hankearviointi sekä nykytilan 

analyysi. Tämän jälkeen siirrytään suunnittelemaan tavoitetilaa. Kun 

tavoitetila on määritelty, on vuorossa järjestelmien ja palveluiden valinta. 

Valintapäätösten jälkeen siirrytään projektin käynnistämiseen ja siitä 

edelleen käyttöönottovaiheeseen. 



30 
 

 

 

Käyttöönottovaiheen jälkeen siirrytään pilotointivaiheeseen sekä ohjelman 

ja järjestelmien edellyttämiin koulutuksiin.   

 

 

 

Kuva 7. Taloushallinnon kehitysprojektin vaiheet. (Lahti & Salminen, 2014, 

220) 

 

Ulkoistuksen edut yleisesti, ei siis vain taloushallintoa koskevat, 

konkretisoituvat parhaiten yrityksissä, jotka pyrkivät 

kustannustehokkuuteen ja jotka käyttävät erilaisia innovatiivisia strategioita 

toiminnassaan.  (Gilley & Rasheed, 2000, 788) 

 

2.1.2. Ostolaskut 
 
 

Ostolasku on kokonaisuutena ostoprosessi, jonka yhtenä osana on 

ostolasku ja siihen liittyvät toimet. Ostoprosessin vaiheet ovat: 

- tilaus- ja toimitusprosessi 

- ostolaskun vastaanotto 

- ostolaskun tiliöinti 

- ostolaskun hyväksyntä (automaattinen tai manuaalinen) 

- maksatus 

- täsmäytykset ja jaksotukset 

- arkistointi 
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Varsinainen laskun käsittelyprosessi alkaa ostolaskun vastaanotosta. 

Ostolaskujen käsittelyprosessi on käytännössä samanlainen riippumatta 

siitä, että tuleeko lasku yritykseen perinteisesti paperisena vai 

verkkolaskuna. Varsinainen hyöty tulee prosessin osien nopeutumisena ja 

toimintojen varmuutena. Paperisen laskun käsittelyprosessin ongelmia ovat 

muun muassa laskun hidas kierto, laskujen häviäminen, erilaiset 

organisaatiosta riippuvat hyväksymiskäytännöt, Laskun manuaalinen 

tallennus laskun maksamista varten ja laskun näkyminen kirjanpidossa 

vasta hyväksymisen jälkeen. Lisäksi lasku tulee fyysisesti arkistoida ja jos 

laskua haluaa myöhemmin tarkastella, pitää se etsiä mapeista 

tositenumeron perusteella. Edellä mainittu johtaa usein siihen, että laskua 

eri vaiheissa käsittelevät henkilöt ottavat paperilaskusta kopioita 

myöhempää omaa käyttöään silmällä pitäen. 

 

 

Kuva 8. Ostolaskuprosessi paperilaskulle. (Lahti & Salminen 2014, 72) 

 

Verkkolaskun prosessissa laskun vastaanottaminen tapahtuu käytännössä 

samalla hetkellä, kun lasku on lähetetty. Verkkolaskun tarkastus ja 

hyväksyntä voidaan hoitaa sähköisesti ja esimerkiksi kassa-alennusten 

hyödyntäminen mahdollistuu paremmin. 
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Ostolaskun tietoja ei tarvitse erikseen tallentaa järjestelmään ja laskun 

myöhempi tarkastelu on mahdollista myös mobiilipäätteeltä, eikä laskusta 

tarvitse prosessin aika tulostaa itselle varmuuskopiota mahdollista 

myöhempää käyttöä varten.  (Lahti & Salminen 2014, 53-57) 

 

 

Kuva 9. ostolaskuprosessi verkkolaskulle. (Lahti & Salminen 2014, 73) 

 

 

2.1.3. Myyntilaskut 
 
 
Myyntilaskutus käsitetään usein pelkistetysti laskuksi, joka lähetetään, tai 

annetaan asiakkaalle mukaan hänen vastaanotettuaan haluamansa 

tuotteen tai palvelun. Käytännössä myyntilaskuprosesseja on hyvin 

erilaisia; käteismyynti, verkkokauppa, tilausperusteinen myynti, 

sopimusperusteinen myynti, projektiperusteinen myynti, prosessi- tai 

aikaperusteinen myynti, kauttalaskutus ja manuaalilaskutus.  

 

Myyntilaskutus on yrityksen toiminnalle usein hyvin kriittinen asia. Toimitus- 

ja laskutusehdot määrittelevät varsinaista laskutusajankohtaa, mutta 

laskutusprosessi alkaa jo siitä, kun laskutettavaa työtä tai tuotetta tehdään.  
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Perinteisellä tavalla laskutusprosessi alkaa silloin, kun aloitetaan tehdä 

esimerkiksi laskutettavaa työtä. Tehdyt työt ja käytetyt tarvikkeet kirjataan 

esimerkiksi paperiselle työmääräimelle, joka toimitetaan aikanaan 

toimistolle laskutusta varten. Toimistolla toimistotyöntekijä kokoaa 

laskutettavat työt erillisiltä listoilta ja muodostaa niistä laskutettavan 

kokonaisuuden yhdistämällä eri listoilta saadut tiedot laskulle, joka 

lähetetään asiakkaalle. Lasku kirjataan saatavaksi, että myynniksi. Kun 

asiakas aikanaan maksaa laskun, kirjataan myyntisaatava saaduksi. Jos 

asiakas ei maksa laskua eräpäivänä, muistutetaan asiakasta erääntyneestä 

saatavasta. Käytännössä eräpäivän ja muistutuksen välissä saattaa olla 

pitkiäkin aikoja. Edellä mainitulla asialla voi olla myyvän yrityksen 

kassavirtaan merkittäviä vaikutuksia.  Kun myöhemmin tulee tarve 

tarkastella aiemmin tehtyä laskua, tulee se etsitä fyysisestä kirjanpidon 

aineistomapista erilaisten hajanaisten tietojen ja muistikuvien perusteella.  

 
Digitalisoitaessa laskutusprosessi on merkittävänä tavoitteena saada tieto 

siirtymään automaattisesti sieltä, missä tieto laskutettavasta 

tuotteesta/palvelusta syntyy laskulle ilman, että samaa tietoa joudutaan 

käsittelemään moneen kertaan.  

 

Nopeasti lainsäädännön vauhdittamana yleistyvä verkkolaskutus muuttaa 

yritysten välistä laskututusta – erityisesti laskutusprosesseja. 

Verkkolaskujen sisältövaatimukset ovat tarkkoja. Osa sisällöstä (kuva 10) 

määräytyy tekniseltä puolelta – eli kotimaisesta verkkolaskustandardista. 

Osa määräytyy arvonlisäverolain perusteella. Lisäksi eurooppalainen 

verkkolaskustandardi määrittelee verkkolaskun muotoa ja sisältöä. 

Luonnollisesti laskun sisällölle luo edellytyksiä myös asiakkaat.  

(Tilisanomat 1/2020, Fredman J, 52 -55) 
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Kuva 10. verkkolaskun sisältövaatimukset (Tilisanomat 1/2020, 53) 

 

Laskutusprosessi on nykyään digitalisoitu usein myös tutkimuksen 

kohdeyrityksissä erilaisten, myös mobiililaitteissa toimivien työmääräimien 

ja -listojen avulla. Näistä ilmoitukset laskutuksen aiheista siirtyvät 

sähköisesti suoraan laskutusjärjestelmään, jossa niitä voidaan helposti 

muokata lopulliseen, laskutettavaan muotoon. Myyntilasku voidaan lähettää 

verkkolaskuna vastaanottajalle. Lähetyshetkellä tehty lasku kirjautuu 

kirjanpitoon tuloslaskelmalle myynniksi sekä taseeseen myyntisaatavaksi. 

Kun asiakas aikanaan maksaa laskun, kirjautuu maksu viitenumeron avulla 

automaattisesti maksetuksi ja poistuu saatavaseurannasta. Jos asiakas ei 

maksa laskua ajallaan, lähettää järjestelmä automaattisesti asiakkaalle 

maksuhuomautuksen, perintäänsiirtouhkauksen sekä siirtää laskun lopulta 

automaattisesti perintätoimistolle perittäväksi. Tämä kaikki siis ilman, että 

laskun lähettämisen jälkeen kukaan on erikseen käsitellyt. Kun myöhemmin 

tulee tarve tarkastaa aiemmin tehtyä laskua, löytyy se helposti sähköisistä 

järjestelmistä helposti asiakas- tai tuotetietojen perusteella. Samalla tavoin 

voi järjestelmästä ajaa mitä tilastoja hyvinkin erilaisin ja yksilöllisin perustein 

ilman suurempaa vaivaa ja ajankäyttöä.   
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Tarkasteltaessa laskutusprosessin eri vaiheita ja vaihtoehtoja on tärkeää 

ymmärtää yrityksen liiketoiminta ja sen vaikutus laskutusprosessiin sekä 

sen asettamat vaatimukset laskutusjärjestelmälle. (Lahti & Salminen 2014, 

78) 

 

 

2.1.4. Matka- ja kululaskut 
 

 

Matkalaskut muodostuvat siitä, kun yrityksen työntekijä matkustaa ja on 

oikeutettu saamaan siitä matkakorvausta. Kululaskut muodostuvat siitä, kun 

työntekijä tekee yritykselle kuuluvia pienhankintoja itse. Suomessa 

verovapaiden matkakustannusten rajat määrittelee vuosittain verohallinto. 

Yleisimmät näistä verovapaista kustannuksista ovat päivärahat ja 

kilometrikorvaukset. Matkoihin liittyviä kulukorvauksia ovat 

majoituskustannukset, matkaliput sekä neuvottelukulut. Muita yleisiä 

kulukorvattavia asioita ovat pysäköinti, neuvottelu- ja edustuskulut, toimisto- 

ja kahvitarvikehankinnat sekä ammattikirjallisuus. (Lahti & Salminen 2014, 

101-102) 

 

Perinteisesti matkalaskut on tehty manuaalisesti pidetyn ajopäiväkirjan 

avulla. Matkalaskulle on verottaja edellyttänyt merkittävän päivämäärä, 

ajetun matkan määrä, ajoreitti sekä ajon tarkoitus. Jos työntekijä on 

oikeutettu matkasta päivärahaan, on tällöin ilmoitettava matkapäivämäärien 

lisäksi lähtö- ja paluuajat. Jos matka on kestänyt yli kuusi tuntia, on 

työntekijä oikeutettu verottomaan puolipäivärahaan. Jos matka on kestänyt 

yli 10 tuntia, on työntekijä oikeutettu niin sanottuun kokopäivärahaan. On 

yleistä, että yritykset maksavat matkakorvaukset ja päivärahat verottajan 

ilmoittamien verottomien maksimisummien mukaan. Mikään ei kuitenkaan 

estä yrityksiä maksamaan verottajan ilmoittamia arvoja pienempiä tai 

suurempia summia. Maksun ollessa verottajan ilmoittamaa ylärajaa 

pienempi, ei maksusta mene veroa. 
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Jos maksu taas ylittää verottajan ilmoittaman verottoman ylärajan, lisätään 

ylimenevä osa palkansaajan tuloihin ja siitä tehdään normaali 

ennakonpidätys. Vuoden 2019 alusta lähtien varsinaisen palkan lisäksi 

myös maksetut verovapaat korvaukset on ilmoitettava kuukausittain 

Kansalliseen tulorekisteriin (Laki tulotietojärjestelmästä, 3:6). Muut 

kulukorvaukset yritys maksaa työntekijälle työntekijän toimittamaa kuittia 

vastaan.  

 

Työntekijä kirjoittaa käsin kuittiin ostoksen tarkoituksen ja toimittaa kuitin 

esimiehelleen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Siitä kuitti etenee 

yrityksen taloudesta vastaavalle, joka maksaa kuittia/kuitteja vastaavan 

summan työntekijän tilille. Tämän jälkeen kuitti toimitetaan kirjanpitäjälle, 

joka tiliöi kuitin manuaalisesti oikeille kirjanpitotileille. Samalla kuitista 

hyödynnetään mahdollisesti summaan sisältynyt arvonlisävero. Edellä 

mainittu toimintamalli on hidas ja pitää sisällään monia manuaalisia ja 

virheherkkiä työvaiheita. Ei ole lainkaan harvinaista, että manuaalisessa 

käsittelyssä pienen kulukuitin vuoksi tehty työ on hinnaltaan selkeästi kuitin 

kulua suurempi. 

 

Digitaalisessa järjestelmässä ajopäiväkirjan tiedot syntyvät autolla 

ajettaessa suoraan gps-järjestelmää hyödyntävällä ohjelmalla, joka kirjaa 

kuljetut reitin ja ajomatkan kellonaikoineen. Tämä tieto siirtyy esimerkiksi 

kuukausittain hyväksyttäväksi matkalaskuksi taloushallintojärjestelmään. 

Kun matkalasku on hyväksytty, se siirtyy maksatukseen ja 

matkakorvaukseen oikeutettu saa korvauksen ajamastaan matkasta. 

Samalla asiaan liittyvät tositteet ovat automaattitiliöityneet yrityksen 

kirjanpidossa. Lisäksi järjestelmä on lähettänyt automaattisesti tiedot 

tapahtumasta myös Kansalliseen tulorekisteriin. Muut kulukorvaukseen 

oikeuttavat kuitit työntekijä kuvaa puhelimen mobiilisovelluksella. 

Mobiilisovellus tunnistaa kuitista päivämäärän ja summan. Työntekijän 

tehtäväksi jää ilmoittaa maksutapa sekä maksun aihe, esimerkiksi 

lounastarjoilu. 
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Järjestelmä lähettää digitalisoidun kuitin esimerkiksi esimiehelle 

tarkastettavaksi. Varsinaista kuittia ei tämän jälkeen tarvitse enää tallettaa. 

Sähköisen hyväksynnän jälkeen kuitin summa maksetaan työntekijälle ja 

järjestelmä tiliöi ja arkistoi kuitin automaattisesti. 

 

Sähköisessä matka- ja kululaskuprosessissa koko prosessi hoidetaan 

mahdollisimman pitkälle kyseiseen tarkoitukseen erikseen rakennetulla 

sovelluksella. Markkinoilta löytyy useita vaihtoehtoisia sovelluksia ja lisäksi 

monet taloushallinto- ja toiminnanohjausohjelmistot sisältävät moduulin 

matka- ja kulukorvauslaskujen käsittelyyn. (Lahti & Salminen 2014, 106) 

 

2.1.5. Palkka ja työajanseuranta 
 
 

”Palkka on keskeinen asia työsuhteessa. Palkan määräytymistä ohjaa 

varsin monitasoinen ja laaja normisto. Työehtojen ja työsuhteen ehtojen – 

myös palkkauksen – normittaminen tapahtuu käytännössä kuuden eri 

kansallisen säännöstyskeinon perusteella. Näitä ovat: 

1. Lainsäädäntö 

2. Työehtosopimukset 

3. Yritystasoiset ryhmänormit (paikalliset sopimukset ja sovellukset, 

sopimukset työsäännöistä, jne) 

4. Työsopimus 

5. Tapaoikeus ja vakiintuneet käytännöt 

6. Työnantajan työnjohto-oikeus. 

Edellä kuvatut kuusi eri säännöstyskeinoa tai normilähdettä normittavat 

palkkausta eri tavoin. Lainsäädännöllä säädellään sellaisista asioista, 

joiden tulee koskea kaikkia työnantajia ja työntekijöitä. 
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Työehtosopimuksin sovitaan kyseistä työehtosopimusalaa koskevia asioita 

ja näin voidaan ottaa huomioon kunkin alan erityispiirteitä.”  (Palkkahallinto, 

Saarinen M et al, Alma Talent Oy 2020, 1.1)  

”Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset 

työntekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan 

työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut 

korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit sekä erikseen yli-, hätä- ja 

sunnuntaityötunnit ja niistä suoritetut korotusosat.” (Työaikalaki, 7:32.1 

Finlex,) 

Työnantajan tulee pystyä yhdistämään nämä kaksi edellä mainittua asiaa, 

sekä palkka että työaika luotettavasti siten, että lopputuloksena on 

työntekijälle oikeaan aikaan maksettu oikeamääräinen nettopalkkasumma.  

Työnantaja määrittelee työajanseurantatavan, jonka perusteella työntekijän 

palkka maksetaan. Työntekijän velvollisuus on tehdä työajastaan tarvittavat 

merkinnät työnantajan siihen tarkoitukseen osoittamaan järjestelmään. 

Yksinkertaisimmillaan tämä järjestelmä on paperi, johon työntekijä on 

merkannut tekemänsä työajan ja toimittanut tämän paperin työnantajalle 

palkanlaskentaa varten.  Työnantaja laskee työntekijän antamien tietojen 

perusteella hänelle maksettavan bruttopalkan. Työnantajan tulee pidättää 

työntekijän bruttopalkasta asiaan kuuluvat ennakonpidätys-, sotu- sekä 

työttömyysvakuutusmaksut. Lisäksi on laskettava ja tilitettävä 

palkkasumman perusteella eläkevakuutusmaksut ja muut lakisääteiset, 

palkkasummasta laskettavat maksut. Työnantajan on ilmoitettava 

palkkatiedoista tarvittavat tiedot myös Kansalliseen tulorekisteriin.  
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Palkkakirjanpidon lisäksi työnantajan on työnantajan pidettävä erillistä 

vuosilomakirjanpitoa, josta tulee käydä ilmi seuraavat asiat; 

- Ansaitut lomapäivät, pidetyt lomat sekä jäljellä olevien lomapäivien 

määrä 

- Loman pituuden määrittämisen perusteet 

- Lomapalkan tai -korvauksen laskennan perusteet 

- Maksetut vuosilomapalkat, lomarahat ja -korvaukset euroina 

- Lomien ajankohdat 

- Lomanmääräytymisvuoden aikana maksetut palkat 

(Mattinen et al., 2020, 322-323) 

Palkanlaskentaan on yhdistetty myös sairasajanpalkan maksaminen niiltä 

osin, kun se kuuluu työnantajalle. Työnantajan tulee toimittaa työntekijälle 

palkkalaskelma, joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon.   

Digitalisoidussa prosessissa työntekijä ilmoittaa tekemänsä työajan 

mobiilisovelluksella työnantajalle tarkastusta ja hyväksyntää varten. 

Automaattisesti koottu palkkakauden aineisto toimitetaan sähköisesti 

palkanlaskentaan, jossa aineistolle tehdään tarvittaessa 

työehtosopimustulkinta ja suoritetaan varsinainen palkan maksu työntekijän 

tilille, toimitetaan palkkalaskelma työntekijän verkkopankkiin sekä lasketaan 

tarvittavat työnantajasuoritukset. Järjestelmä tekee automaattisesti 

tarvittavat lomapalkka- ja aikalaskelmat. Automatisoitu järjestelmä tekee 

taloushallinto-ohjelmaan tarvittavat kirjanpitokirjaukset sekä ilmoitukset 

Kansalliseen tulorekisteriin. 
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Lahti & Salminen (2014) kirjassaan Digitaalinen taloushallinto kuvaavat 

palkanlaskentaprosessin seuraavasti:  

 

Kuva 11. Palkanlaskentaprosessi (Lahti & Salminen 2014, 142) 

 

2.1.6. Tilinpäätös 
 
 

Kirjanpitolaki määrittelee pienyrityksen EU-direktiivin sallimiin 

enimmäisrajoihin. Säännöksen nojalla kirjanpitovelvollinen on pienyritys, jos 

vähintään yksi seuraavista raja-arvoista ylittyy kahtena peräkkäisenä 

tilikautena; Liikevaihto 12 miljoonaa euroa, taseen loppusumma kuusi 

miljoonaa euroa ja palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä. Direktiivi 

koskee vain osakeyhtiöitä ja osakeyhtiöomisteiset henkilöyhtiöt. 

(Leppiniemi & Kaisanlahti, 2016, 2) 

 

Tilinpäätöksen tulisi antaa päätöksenteon tueksi riittävä ja oikea kuva 

yrityksen taloudellisesta suorituksesta ja asemasta. Tilinpäätöksen 

keskeisimpiä osia ovat tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelmat sekä 

tilinpäätöstä täydentävät liitetiedot. Tilinpäätöksen tulee antaa oleellista, 

luotettavaa ja ymmärrettävää informaatiota yrityksestä. Luotettavan 

informaation perusteella voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä.  
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Tilinpäätös on ymmärrettävä, kun tilinpäätöksistä kohtuullisesti perillä oleva 

henkilö pystyy tulkitsemaan tilinpäätöstä ja tekemään sen perusteella 

oikeita johtopäätöksiä. Tilinpäätöksen tulee antaa tietoa yrityksen 

taloudellisesta suorituksesta (tulot, menot ja tulos) ja taloudellisesta 

asemasta (varat, velat ja omapääoma eli nettovarallisuus).  

 

Teoreettisesti tilinpäätösinformaation kolme keskeisintä tehtävää ovat 

o Pääomien allokoinnin tehostaminen 

 sijoitus-, investointi- ja rahoituspäätökset 

o Toiminnanohjauksen ja valvonnan tehostaminen 

 strategisessa, operatiivisessa ja hallinnollisessa 

suunnittelussa, ohjauksessa ja valvonnassa niin 

yrityksen sisällä kuin yrityksen ulkopuolisten tahojen 

toimesta 

 

 

o Tehostaa sopimusehtojen muodostamista ja niiden valvontaa 

 luottosopimukset ja niiden kovenantit 

 johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmät 

 osakassopimukset 

(Seppänen H, 2011, 15-16) 

 

Tilinpäätöksen julkisuusperiaatteen lisäksi yksi tärkeimpiä tilinpäätöksen 

rooleja on kertoa osinkoon oikeuttavien vapaiden omien pääomien määrä. 

Käytännössä vapaat omat pääomat kertyvät tilinpäätöstä koskevan 

tilikauden ja sitä edeltävien tilikausien yhteisöverojen jälkeisistä, 

yhteenlasketuista tuloksista aiemmin maksettujen osinkojen jälkeen. 

 

On tärkeää havaita, että sillä tekeekö yritys taloushallintonsa perinteisin 

välinein vai digitalisaation keinoin, ei sinänsä ole vaikutusta tilinpäätöksen 

sisältöön. Itse tilinpäätöksen teko on digitalisoidussa taloushallinnossa 

nopeampaa ja jos tilinpäätöksessä havaitaan virheitä tai puutteita, on niiden 

korjaaminenkin manuaalista taloushallintoa nopeampaa. 
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2.2. Taloushallinnon ulkoistamisen syyt 
 

 

Taloushallinto on merkittävä sekä välttämätön lakisääteinen osa yrityksen 

toimintaa, jossa teknologia näyttelee suurta roolia. Viime vuosina on 

digitaalisen datan ja tiedon määrä lisääntynyt räjähdysmäisesti. Tämän 

vuoksi yrityksissä on keskitytty järjestelmävalintoihin entistä enemmän. 

Järjestelmien valinnoilla ja hankinnoilla on suuri vaikutus niin yrityksen 

taloushallinnolle kuin koko yrityksen toiminnalle. (Lahti & Salminen 34-38) 

 

Strategioiden tavoitteisiin liittyvät pyrkimykset voidaan jakaa karkeasti 

kahteen vaihtoehtoon; Yksi on se, että pyritään tekemään asioita 

tehokkaammin ja paremmin. Toinen vaihtoehto on se, että pyritään 

tekemään jotain uutta ja erilaista. ”Tehokkaammin ja paremmin”-osiosta 

ovat erilaisten organisaatioiden johtajat kokeneet haasteellisiksi henkilöstön 

toimintatapojen kehittämisen, toimintaprosessien harmonisoimisen, 

tehokkuuden parantamisen, organisaation ketteryyden lisäämisen ja 

toiminnan kokonaislaadun parantamisen (Juuti & Luoma 2009, 28). 

Käytännössä kaikki edellä mainitut, haasteelliset kokemat asiat voidaan 

helposti kytkeä osaksi digitaalisen taloushallinnon käyttöönottoa tai ehkä 

paremminkin esteeksi ottaa digitaalinen taloushallinto käyttöön.  

 
Taloushallinnon ulkoistamisessa tavoitellaan yleensä kustannussäästöjä. 

Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, paljonko taloushallintotavan 

toisenlainen hoito on edullisempaa. 

 

Tätä ajatusmallia laajempi ajatusmalli on toimintopohjainen 

kustannusjohtaminen eli ABCM (activity-based-cost-management). Tässä 

mallissa yhdistyvät ABC (activity-based-costing) ja ABM (activity-based-

managent) -mallien toiminnot. ABC-on laskentatoimen menetelmä ja ABM 

on toiminnanohjausta. 
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ABCM-yhdistää siis toimintokustannuslaskennan tulosten hyväksi 

käyttämisen johtamisessa ja erityisesti prosessien kustannustehokkuuden 

kehittämisessä. Se on siis tapa johtaa yritystä ja parantaa sen toimintojen 

kustannustehokkuutta. (Ikäheimo et al. 2014, 141-142) 

 

”ABCM:n tavoitteena on seurata ja tehostaa yrityksen toimintoja kolmella eri 

tavalla: pienentää toimintojen kustannuksia (kustannukset), lyhentää niiden 

suorittamisen viemää aikaa (aika) ja parantaa niiden toteuttamisen laatua 

(laatu).” (Ikäheimo et al. 2014, 141-142) 

 

Valittu strategia merkitsee kilpailijoihin verrattuna erilaista tietä 

kilpailuetuun. Perusstrategioiden taustalla on ajatus kilpailuedusta 

strategian ydinasiana, ja että kilpailuedun saavuttamiseen on olemassa 

lukuisia keinoja, joiden toteutuskelpoisuus riippuu alan rakenteesta. (Porter, 

1991, 25 ja 37).  

 

Taloushallinnan digitalisointi on yksi keino parantaa yrityksen sisäistä 

tehokkuutta ja tukee siten myös kilpailuedun saamista. 

 

Kilpailuetu ja erinomainen suorituskyky tulee erottaa toisistaan. 

Erinomainen suorituskyky edellyttää useita kilpailuetuja. Kilpailuedun 

saavuttaminen vaatii nykypäivän tietovaltaisessa taloudessa oppivan 

organisaation luomista sekä tiedon hankinnan ja sen hyödyntämisen 

edesauttamista organisaation kaikissa osissa.  

 

Päätöksenteko on johtamisen tärkein elementti. Päätöksenteko jaetaan 

yleisesti aikajänteen ja päätettävän asian laajuuden ja 

vaikutustenperusteella strategiseen ja operatiiviseen päätöksentekoon. 

Pitkien, useiden vuosien päätökset, joissa on suuri määrä huomioon 

otettavia asioita, ovat strategisia päätöksiä. Tulevaisuuden ennustamiseen 

liittyy paljon epävarmuuksia. 
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Strategiset päätökset ovat yrityksen omistajien, hallituksen tai ylimmän 

johdon tehtäväkenttää.  Operatiiviseen päätöksenteko kohdistuu yksittäisiin 

tapahtumiin, lyhytaikaiseen kassan riittävyyteen ja niihin liittyy usein 

merkittävä konkretia. Päätöksenteko tapahtuu usein relevanttiin tietoon ja 

päätökseen liittyy strategista päätöksentekoa vähemmän epävarmuutta. 

Operatiiviset päätökset ovat yleensä keskijohdon ja työntekijöiden aluetta. 

(Pellinen J, 2019, 35)  

 

Taloushallinon toteuttamistavasta tehtävä päätös vaikuttaa operatiiviselta, 

koska sen vaikutukset asioiden tekotapaan ovat välittömiä, eikä 

taloushallinto sinänsä ole välttämättä yrityksen strategiassa. 

Taloushallinnon tekotavalla on kuitenkin pitkävaikutteisia merkityksiä 

yrityksen sisäiselle tehokkuudelle. Sisäiseen tehokkuuteen vaikuttavat mm. 

toimintoon käytetty aika, inhimilliset virheet, raportoinnin hyödynnettävyys 

ja toimintojen skaalautuvuus. 

Yrityksen päätös vaihtaa taloushallinto perinteisestä tavasta digitaaliseksi 

on mitä suuremmassa määrin strateginen.  

 

”Erinomaisen päätöksenteon edellytyksenä voi pitää, että päätöksentekijä 

etsii hyvin suuren määrän vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, tarkastelee 

vaihtoehtoja tavoitteiden kannalta, etsii perusteellisesti tietoa vaihtoehtojen 

arvioimiseksi, tekee huolelliset esivalmistelut valitun toimenpiteen 

toteuttamiseksi ja laatii varasuunnitelmia erilaisten kuviteltavissa olevien 

sattumusten varalta.” (Pellinen J, 2019, 36) Käytännössä päätöksenteko ei 

useinkaan ole edellä mainitun rationaalinen, sillä käytännössä vertailtavia 

tietoja ovat usein vain hinnat, jotka nekään eivät ole keskenään 

vertailukelpoisia. Hinnat sisältävät useita erilaisia, erillishinnoiteltuja 

elementtejä ja erityylisiä palvelu- ja käyttömaksuja. 

 

Kuten Pellinen (2019, 37) kirjoittaa, tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus 

tekee valintojen tekemisen käytännössä vaikeaksi. 
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Vaikka käytössämme olisi mahdollisimman paljon tietoja, voimme helposti 

tehdä vääriä valintoja. Yksittäisellä päätöksellä voi olla myös useita 

mahdollisia seurauksia, jotka kaikki eivät ole toivottuja. Myös 

tunnistamattomien, organisaation sisäisten tavoitteiden erilaisuus voi 

vaikuttaa tavoitteiden pääsemiseen. Vaikka tavoitteet olisivatkin 

organisaation sisällä selviä, keinot tavoitteiden pääsemiseksi eivät ole 

yksimielisiä tai selviä.  

 

Seuraava kuva (kuva 12) kertoo edellä mainitusta prosessista.  

 

 

Kuva 12. Päätöksenteon selkiintyneisyys, (Pellinen J, 2019, 38) 

 

 

2.3. Siirtyminen digitaaliseen taloushallintoon 
 
 
Tutkimuksen tässä osiossa taustoitetaan syitä siihen, miksi kohdeyritykset 

olivat siirtyneet sähköiseen taloushallintoon. Siirtymisen syitä voi olla yksi 

yksittäinen syy tai useamman syyn yhteisvaikutus. 
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2.3.2. Digitaaliseen taloushallintoon siirtymiseen johtaneet syyt 

 

Yrityksen pohtiessa toimintansa tehokkuutta katse keskittyy usein 

ydintoimintoihin. Kuten Hätönen & Eriksson (2009, 143) ulkoistuksen 

historiaa läpikäydessään kirjoittavatkin, että monet nykyiset yritykset ovat 

historiassaan hallinneet isoa osaa koko arvoketjusta. Esimerkiksi tunnettu 

7-eleven -yritys valmisti itse myymänsä makeiset, tai kun se myi liikkeissään 

maitoa, tuli maito yrityksen omistamista lehmistä. Tänä päivänä yritys ei 

tiettävästi valmista makeisia, eikä omista lehmiä, vaikka makeisia ja maitoa 

yhä myykin. Eli yritys on tehnyt strategisia päätöksiä ydintoiminnoistaan ja 

ulkoistanut toimintoja, jotka se aiemmin oli tehnyt itse. (Gottfredson et al, 

2005, 135) 

 

Kilpailu- ja taloustilanne pakottaa yritykset pohtimaan jatkuvasti oman 

yrityksen toimintoja ja rakenteita. Pohditaan, että olisiko yrityksen 

kannattavampaa tuottaa toiminto itse vai olisiko tehokkaampaa ulkoistaa 

toiminto. (Hätönen & Eriksson 2009, 142 -145) 

 

Taloushallinnon siirtyminen digitaaliseen muotoon ei useinkaan tarkoita 

toiminnon ulkoistamista puhtaammillaan, sillä usein yritys on jo ulkoistanut 

taloushallinnon tilitoimistolle (Lehikoinen & Töyrylä, 2013, 18) – vaikka 

tilitoimisto tekisikin palvelun paperitositteilla ja pitkälti manuaalisesti. 

 

Yrityksen siirtyessä taloushallinnossa manuaalisesta taloushallinnosta 

digitaaliseen taloushallintoon on kyse oikeammin palvelun kilpailutuksesta. 

Toisaalta manuaalisen taloushallinnon ja digitaalisen taloushallinnon erot 

ovat niin suuret, että käytännössä asiassa kohdataan samat ongelmat, kuin 

jotain muuta toimintoa ensi kertaa ulkoistettaessa, aivan kuten Lehikoinen 

& Töyrylä (2013, 33) kirjoittaa.  
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Vaikeudet johtuvat pääosin siitä, että yritykseltä puuttuu 

ulkoistamiskokemusta, ulkoistettavaa kohdetta ei osata määritellä oikein, 

eikä ulkoistettavalle palvelulle (taloushallinto) osata määritellä liiketoimintaa 

tukevia tavoitteita, eikä kilpailutusprosessin läpivienti ole yritykselle tuttua. 

Edellä mainittujen lisäksi keskitytään enemmän hintaan kuin haluttavan 

palvelun sisältöön ja laatuun. Nämä asiat koskevat erityisesti tämän 

tutkimuksen kohdeyrityksiä.  

 

Myös yhteiskunta on luonut yrityksille paineita siirtyä manuaalisesta 

taloushallinnosta digitaaliseen taloushallintoon. 1.4.2019 astui voimaan 

verkkolaskulaki (Laki hankintayksiköiden ja elinkeinoharjoittajien 

sähköisestä laskutuksesta, 4§). Käytännössä laki edellyttää, että yrityksillä 

on velvollisuus lähettää myyntilaskut tuotteita tai palveluita ostavalle 

yritykselle verkkolaskuna, ostajayrityksen niin vaatiessa. 

 

Taloushallinnon viime vuosikymmenien kehitys (Kuva 4)3 sopii hyvin 

Juholinin (2008, 125) kirjoitukseen organisaation ulkopuolisten 

muutospaineiden syntymiseen. Muutospaineet, kuten kiristynyt kilpailu, 

teknologinen kehitys, lainsäädäntö ajavat yritystä muutokseen.   

 

Vaikka kyse on yrityksistä, on päätöksen taustalla aina ihminen tai ryhmä 

ihmisiä. Tällöin päätökseen vaikuttavat myös päätöstä tekevän ihmisen 

henkilökohtaiset tarpeet. Vaikka päättäjän työmäärän pieneneminen, 

siirryttäessä digitaaliseen taloushallintoon, ei olisi yrityksen näkökulmasta 

merkittävä asia, voi sillä päättäjälle olla suurikin merkitys. Tällöin päätös 

tehdään huomioiden päättäjän henkilökohtaiset tarpeet. Sitä, millä tasolla 

esimerkiksi Maslown (Kuva 14) tarvehierarkiassa päätökseen vaikuttanut 

tekijä on, vaihtelee tapauksittain. 

 
3 Ks. kuva 4. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa sivulla 24. 
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Päätökseen voivat vaikuttaa esimerkiksi muutoksen pelko eli tunne tutusta 

ja turvallisesta tavasta tehdä asioita.  Sosiaaliset tarpeet eli tarve näyttää, 

että asiat tehdään nykyaikaisesti, moderneilla välineillä. Nämä samat 

henkilökohtaiset tarpeet voivat olla myös digitaaliseen taloushallintoon 

siirtymisen, vaikka ne tässä tekstissä ovatkin otsikon ”Digitaaliseen 

taloushallintoon siirtymiseen johtaneissa syissä” alla. 

 

 

Kuva 14. Maslow’n tarvehierarkia (Kotler & Keller, 2016, 188) 

  

Kuten Viitala & Jylhä (2019) kirjoittavat sisäisestä tehokkuuden 

johtamisesta, että pelkkä hyvä liikeidea ei enää riitä. Lisäksi tarvitaan 

osaamista ja kykyä hallita liiketoiminnan kokonaisuutta. Lisääntyvänä 

haasteena on selviytyä toimintaympäristön nopeista muutoksista. Yrityksen 

eri toimintoja tulee pystyä uudistamaan niin ketterästi, että yrityksen 

kilpailukyky ei heikkene ja että yritys menestyy. Ketteryys ja uudistuminen 

koskee sekä ulkoista, että sisäistä tehokkuutta.  
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Mielenkiintoinen havainto on, että jos päätöksentekijällä on taipumusta 

huumorin käyttöön, on todennäköisyys muutoksen vastustamiselle 

pienempi, kuin henkilöllä, jolla ei ole taipumusta huumorin käyttöön. 

Näkemällä muutoksessa humoristisia ja ironisia vivahteita, osoittaa henkilö 

rakentavaa selviytymiskykyä muutoksessa. (Bovey & Hede, 2001, 544) 

 

Päätöksentekoon vaikuttavat tekijät korkean teknologian tuotteissa ja 

palveluissa voidaan jakaa kuuteen osaan:  

1. Suhteelliset edut 

 Vaihtoehtojen väliset erot eduissa ja kustannuksissa.  

2. Yhteensopivuus 

 Miten valittava teknologia sopii yhteen nykyisten, 

jäljelle jäävien järjestelmien ja toimintakulttuurien 

kanssa. 

3. Monimutkaisuus 

 Uuden järjestelmän käytön helppous/vaikeus. 

4. Kokeiltavuus 

 Kuinka kattavasti uutta järjestelmää voidaan testata 

aidossa yritysympäristössä. 

5. Kyky viestiä uuden järjestelmän eduista 

 Kuinka hyvin uuden järjestelmän edut ja käytettävyys 

pystytään viestimään potentiaalisille asiakkaille. 

6. Havaittavuus 

 Kuinka hyvin uuden järjestelmän edut ovat 

havaittavissa, kun tuote tai palvelu on otettu käyttöön. 

 

Edellä mainittujen kohtien painoarvot päätöksenteossa ovat luonnollisesti 

tapauskohtaisia. (Mohr et al, 2014, 240 – 243) 
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Tutkimuksen tekoaikana ilmeni globaali uhka. Korona-virus (Covid19) 

kehittyi pandemiaksi. Käytännössä pandemia vaikutti yritysten ja 

tilitoimistojen väliseen toimintaan siten, että yritykset, jotka olivat jo 

siirtyneet digitaaliseen taloushallintoon, tiivistivät digitalisointia entisestään 

ja ottivat enemmän käyttöön erilaisia digitaalisia apuvälineitä esimerkiksi 

tositteiden käsittelyssä. Mobiilissa toimiva irtokuittien kirjanpitoon 

toimittaminen lisääntyi perinteisen kuittien skannaamisen vähentyessä. 

Taustalla oli ajatus siitä, että tarpeeton papereiden ja muun aineiston 

manuaalinen käsittely voi levittää virusta tahattomasti. Samanaikaisesti, 

yritysten keskittyessä eloonjäämistaisteluunsa, uusien asiakkuuksien 

solmiminen laski selkeästi. 

 

Tätä tekstiä kirjoitettaessa pandemia alkaa hellittää otettaan. Nyt on 

nähtävissä patoutuneen kysynnän ja pandemian opetusten vaikutusten 

seurauksena kysyntäpiikki digitaaliseen taloushallintoon. Kirjoittajan 

näkemys on, että koronaviruksen vaikutukset tukevat pitkällä tähtäimellä 

digitaalista taloushallintoa. 

 

 

2.3.3. Digitaaliseen taloushallintoon siirtymisen esteet 
 
 
Muutos tarkoittaa usein poisoppimista vanhasta. Muutoksen mukanaan 

tuomat uudet asiat vaativat uuden oppimista, ja tuntemattomat asiat 

tuottavat ylimääräistä huolta. Pelko ja negatiiviset tunteet dominoivat taka-

alalle jääviä positiivisia tunteita. Pelon tunne on voimakas tunne, joka 

pohjautuu ihmisen selviytymiseen ja on ollut edellytys sille, että ihminen on 

edelleen olemassa. (Pirinen H, 2014) 
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Muutoksessa uusien asioiden omaksumien vie aikaa ja aiheuttaa vaivaa, 

joihin päättäjällä ei ole halua. Kun siirrytään tekemään jotain uudella tavalla, 

merkitsee se aina myös jostain vanhasta totutusta ja tutusta luopumista. 

Häiriön tai muutoksen pelko estää ottamasta ensimmäistä askelta 

muutokseen. (Bruckman 2008, 214) 

 

Miksi muuttaa toimivaa-ajattelu on myös usein esteenä muutokselle. 

Tällöin ajatuksena on, että kun tämä nykyinen malli on toiminut aiemminkin, 

niin miksei se toimisi myös tulevaisuudessa. Organisaatioiden sisällä 

tällainen päätöksentekokulttuuri koetaan usein johtajuuden puutteena. 

(Hoag et al 2002, 10) 

 

Myös päätöksentekijän persoonallisuustekijöillä on vaikutusta 

muutosherkkyyteen. Turvallisuushakuisille ihmisille muutos saa aikaan 

epävarmuuden ja riittämättömyyden tunnetta. Myös kontrollihaluiset ihmiset 

tuntevat muutoksessa samanlaisia tunteita, kuin turvallisuushakuiset 

ihmiset. Oikeiden motivaatiotekijöiden löytäminen pienentää edellä 

mainittujen ihmistyyppien esteitä muutokselle. (Pirinen H, 2014) 

 

Muutosvastarinta ja vastahakoisuus vaikuttavat muutokseen esimerkiksi 

siirtämällä muutosprosessin aloittamista ja vaikeuttamalla sen 

toteuttamista. Ne voivat myös nostaa muutoksen kustannuksia. On 

huomattava, ettei kielteisten argumenttien esittäminen välttämättä tarkoita 

muutosvastarintaa. (Juuti & Virtanen, 2003, 153)  

 

Organisaatioiden käytös muutosvastarinnassa tai muutoksen 

hyväksymisessä myötäilee hyvin paljon yksittäisen ihmisen käyttäytymistä. 

ymmärtäessämme ihmisen käytöstä muutoksessa pystymme 

ymmärtämään ja johtamaan paremmin muutoksia myös organisaatioissa. 

(Gilley, A. et al, 2009, 9) 
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3. KOHDEYRITYSTEN SIIRTYMINEN DIGITAALISEEN 
TALOUSHALLINTOON 

 
 
 
Tässä osassa tutkimusta käydään läpi tutkimuksen empiirinen osuus. 

Ensiksi esitellään tutkimusten kohdeyritysten määrittely, jonka jälkeen 

käydään läpi tutkimuksen toteutusta ja empiirisen osan rakennetta.  

 

3.1. Kohdeyritysten määrittely sekä taloushallinnon kartoitus 
käytännössä 

 
 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty tilitoimisto Talenom Oyj:n 

asiakaskannasta siten, että mukaan valikoitui yrityksiä, jotka olivat tulleet 

Talenom Oyj:n asiakkaaksi lokakuun 2017 jälkeen, ja joiden liikevaihto oli 

alle 3 Meur. Kohdeyritysten aikaisempi kirjanpito oli hoidettu joko kokonaan 

tai osittain manuaalisesti. 

 

Digitaalisesta taloushallinnosta puhuttaessa keskustelua hallitsee usein 

teknologia, sen kehitys ja käytettävyys vs. nykytila. 

Teknologia on laaja yhdistelmä ihmisten tapaa käyttää tieteen ja 

teknologian keinon tuotettuja apuvälineitä ongelmien ratkaisemiseksi. Uusi 

teknologia (high tech) edustaa yleensä viimeisintä teknologiaa. Tämän 

hetken uusi teknologinen asia on tulevaisuudessa arkipäivää ja osa 

normaalia toimintaa. Näin ollen teknologian määrittely muuttuu ajan 

kuluessa koko ajan. (Mohr et al, 2014, 9) 

 

Kartoitettaessa yrityksen taloushallinnon nykytilaa, ei kyse ole pelkkien 

kirjanpidon eri osa-alueiden tositteiden määrätiedoista. Kartoituksen avulla 

pyritään pääsemään käsiksi ja ymmärtämään syvemmältä yrityksen 

prosesseja, jotka liittyvät yrityksen taloushallintoon. 

Kartoitus tehdään yhdessä yrityksen ylimmän johdon ja mahdollisesti 

taloushallinnosta vastaavan henkilön kanssa yhdessä. Taloushallinnon 

rutiinit ovat muodostuneet yrityksen historian ja mahdollisen kasvun kautta 
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usein rutiineiksi, joihin ei juurikaan kiinnitetä huomiota. Yrittäjä tunnistaa 

kyllä vaivan ja asian hoitoon käytetyn ajan, mutta ei useinkaan näe asiaa 

sellaisena prosessina, jota tehostamalla yrityksen sisäinen tehokkuus voisi 

parantua puhumattakaan asian vaikutuksista yrityksen tulokseen. 

 

On helppoa kysyä valistunutta arviota yrityksen kuukausittaisten 

tilinauhojen tai osto- ja myyntilaskumääristä kuukausitasolla. Jotta 

pystytään osoittamaan digitaalisen taloushallinnon mahdollisia hyötyjä, 

tulee kysyttyihin asioihin liittyviä työvaiheita avata enemmän. Miten 

ostolaskut saapuvat yritykseen. Miten ne tarkastetaan, hyväksytään ja 

maksetaan. Miten myyntilaskut muodostuvat? Miten laskutettavat tuotteet 

tai palvelut muodostuvat laskulle? Jääkö laskutettavia asioita laskuttamatta 

ja jos jää, niin minkä vuoksi? Miten työntekijöiden palkat muodostuvat? 

Miten työntekijät ilmoittavat tehdyt tunnit, miten lomapalkkoihin liittyvä 

seuranta on järjestetty? Kuka hyväksyy palkkalaskelmien oikeellisuuden? 

Miten varmistetaan lakien ja työehtosopimusten noudattaminen? Usein 

näiden prosessien osien avaaminen tuo esiin lukuisia asioita, joissa yritys 

joko menettää laskutusta, käyttää laskujen tarkastamiseen ja maksamiseen 

kohtuuttoman paljon aikaa tai jättää palkkojen osalta monia työnantajalle 

kuuluvia digitalisoimisen avulla helposti hoidettavia lakisääteisiä asioita 

hoitamatta. 

 

Taloushallinnon nykytilan kartoituksen yhteydessä käydään myös läpi 

yrityksen sidosryhmiä, yrittäjän ajatuksia tulevaisuudesta sekä 

tulevaisuuteen liittyviä riskejä.  
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Kun näitä asioita yhdistetään yrittäjältä kysyttyihin, hänelle tärkeisiin 

asioihin, alkaa usein vasta tässä vaiheessa todellinen kokonaisuus 

hahmottua myös yrittäjälle. Kysyttäessä kirjanpidon kuukausiraporttien 

hyödyntämisestä selviää usein, että kuukausittaista kirjanpitoa tehdään vain 

yrityksen maksettavaksi tulevan arvonlisäveron selvittämiseksi. 

 

Käytännössä yrityksen taloushallinnon tarvekartoitus selvittää siis 

kirjanpidon volyymitietojen lisäksi niiden taakse piiloutuvat prosessit ja 

niiden aiheuttamat kulut ja tulon menetykset. Näiden asioiden avulla 

kartoituksessa voidaan löytää yritykselle merkittäviä etuja taloushallinnon 

digitalisoimisesta.  Kun edellä mainitut asiat tehdään kartoitusprosessin 

aikana huolellisesti, pystytään usein pienentämään päätöksen tekoon 

liittyviä esteitä 4 

 
 

3.2. Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty huhti-toukokuun aikana 2020. 

 

Sähköinen kysely toteutettiin SurveyMonkey-alustalla ja se lähetettiin 110 

kohdeyrityksen kriteerit täyttävään, satunnaisesti valittuun yritykseen 

taloushallinnosta vastaavalle henkilölle. Kyselyyn saatiin 27 vastausta. 

Vastausprosentti oli 24,5%. Kyselystä lähetettiin kolme muistutusta niille, 

jotka eivät olleet vielä vastanneet. Viimeinen muistutus ei tuonut yhtään 

lisävastausta. Heti vastanneiden ja viimeisenä vastanneiden vastaukset 

eivät käytännössä eronneet toisistaan. 

 
4 Ks. kuva 12. Päätöksenteon selkiintyneisyys sivulla 45. 
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3.2.2. Aineiston keruu ja tutkimusmenetelmä 
 
 
Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella mikro- ja pk-

yrityksien kokemuksista taloushallinnon muuttamisesta digitaaliseksi. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa käytetään 

laadullista tutkimustapaa. Kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan 

kokonaista joukkoa erilaisia tutkimuskäytäntöjä. Tapaustutkimus on 

määrättyä tapahtumaa tutkiva empiirinen tutkimus. ”Tutkimuksen 

pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiötä entistä syvemmin.” (Metsämuuronen 

2006, 91) 

 

Tutkimuksen empiria on kerätty puolistrukturoituna verkossa tehtynä 

kyselynä kohdeyrityksien taloushallinnosta vastaaville henkilöille. Tutkimus 

on aineistolähtöinen.  

 

Kyselytutkimus tarkoittaa aineistonkeruumenetelmää, jossa kysymykset 

ovat vakioituneita, jolloin kaikille kyselyyn osallistuville esitetään samat 

kysymykset. Kyselylomaketta käytetään tutkimuskeinona silloin, kun 

pyritään selvittämään esimerkiksi henkilön mielipidettä tai asennetta 

tutkittavaan asiaan. Kyselytutkimus on toimiva aineistonkeruumenetelmä 

silloin, kun tutkittavia on määrällisesti paljon. (Hirsijärvi et al. 2009, 193 -

197) 

 

Kvalitatiivisen aineiston keruussa käytetään aineiston riittävyyteen, 

kylläisyyteen, viittaavaa saturaatiokäsitettä. Saturaatiolla tässä 

tapauksessa tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto on kyllääntynyttä. 

Aineiston saturaatio, eli kyllääntyminen tulee esiin, kun vastausmäärän 

lisääntyminen ei muuta aineistossa olevien vastausten linjaa tai 

painotuksia. Tällöin uusien vastauksien saaminen ei enää muuta 

varsinaista tutkimustulosta, jolloin on jo olemassa tietty määrä aineistoa, 

joka tuo esiin teoreettisesti merkittävän tuloksen. (Hirsijärvi et al. 2009, 182) 
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Tutkimus on objektiivinen, koska tutkija tunnistaa oman subjektiivisuutensa 

tutkittavaan aiheeseen. (Eskola & Suoranta, 1998, 17) 

 

Tutkimus analysoi kohdeyrityksistä puolistrukturoidulla, sähköisellä 

kyselyllä saadusta aineistosta taloushallinnon digitalisoinnin vaikutuksia. 

(Kuva 13) 

 

 

Kuva 13. tutkimustyön toteutus 

 

Sähköisesti toteutettuun kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. 

Sähköisesti toteutetussa kyselyssä ei voi tarkkailla vastaajan 

vastausympäristöä, eikä vastaajiin ja sitä kautta myöskään vastauksiin 

vaikuttavia satunnaisia tekijöitä voi rajata pois. Käytännössä ei voida olla 

selvillä edes siitä, millä vakavuudella osallistujat vastaavat tutkimuksen 

kysymyksiin. (Hirsijärvi et al. 2009, 197) 
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3.2.3.  Empiirisen osion rakenne 
 
 
Empiirisen osion rakenne tutkimuksessa noudattelee hyvin pitkälti Adesola 

& Baines’n (2005, 43) liiketoimintaprosessien kehittämismallia esittävän, 

mukaellun kuvan5 (Kuva 6) vaiheita 6 ja 7. Toisin kuin Adesola & Baines’n 

kuva, käsittelee tämä kuva liiketoimintaprosessien kehittämisen sijaan 

taloushallintoprosessien kehittämistä.  Vaiheessa 6 arvioidaan uudistettua 

taloushallintoprosessia yrittäjän näkökulmasta. Yrityksen taloudesta 

vastaavalle henkilölle lähetetty sähköinen kysely selvittää yrityksen 

kokemusta taloushallinnossa tapahtuneista muutoksista yrityksen siirryttyä 

manuaalisesta taloushallinnosta digitaaliseen taloushallintoon.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin yrittäjän näkökulmaa ja 

kokemaa taloushallinnon muutosprosessin aikana ja sen jälkeen. 

 

 

4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 

Tässä osassa tutkimusta käsitellään aluksi tutkimuksen teoriaa, jonka 

jälkeen avataan kohdeyrityksiltä saadut vastaukset ja tulkitaan saatuja 

tutkimustuloksia. Tavoitteena on ollut saada lisää tietoa mikro- ja pk-

yrityksien kokemuksista heidän siirryttyä digitaaliseen taloushallintoon. 

Saatujen tuloksien pohjalta arvioidaan mahdollisia toimenpiteitä ja 

toimintamallien muutoksia, joilla asiakaskokemaa voidaan tulevaisuudessa 

parantaa. 

  

 
5 Ks. kuva 6. Taloushallintoprosessien kehittäminen sivulla 29. 
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4.1. Tutkimuksen teoria 
 
 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä arvioidaan tutkimuksen validiteetin 

ja reliabiliteetin avulla. 

 

Validiteetti on laadullisen tutkimuksen keskeinen piirre. Tutkimuksen 

validiteetilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa tutkimuksen tulos 

tutkimukselle asetettuja päämääriä. Tutkimus ei ole pätevä, mikäli se vastaa 

tutkimuskysymykseen. (Varto 1992, 103) 

  

Tutkimuksen lähtökohta on, että se on luotettava ja sen tulokset ovat 

päteviä. Edellä mainituilla asioilla viitataan tutkimuksen kykyyn antaa sillä 

haettuja tuloksia. Luotettavuus, eli reliabiliteetti kuvaa tulosten 

toistettavuutta. Reliaabelius tarkoittaa siis tutkimuksen kykyä antaa ei- 

sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsijärvi et al. 2009, 231). Pätevyys eli 

validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimus mittaa sitä, mitä sen oli tarkoituskin 

mitata. Kysymysten onnistuneisuus vaikuttaa tutkimuksen validiteettiin. 

Kysymysten onnistuneisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin niiden avulla 

saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin. Validiteettia on kahta eri lajia: 

sisäistä validiteettia ja ulkoista validiteettia.  

Sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että empiriaosassa tehty tutkimus vastaa 

teoriaosan käsitteitä. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa puolestaan sitä, muutkin 

tutkijat tulkitsevat tutkimustulokset samalla tavalla. Validissa tutkimuksessa 

ei esiinnyt systemaattisia virheitä. Systemaattinen virhe liittyy aineiston 

keräämiseen ja vaikuttaa koko aineistoon samalla tavalla. (Heikkilä T, 2014, 

177) 

 

”Tulkinnalla tarkoitetaan empiirisesti tavoitettujen merkityssuhteiden 

aukikerimistä.” (Varto 1992, 64) 
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Eräs tutkimuksen tarkoituksista on saada tietoa, jolla on merkitystä myös 

laajemmin kuin vain tutkimuskohteen ymmärtämisessä, selittämisessä ja 

soveltamisessa. Tällöin yksittäinen tieto ei ole täysin sidottu niihin 

tapauksiin, joista se on saatu. (Varto 1992, 73) 

 

Tutkimus tulee tehdä niin, että eettiset näkökohdat tulevat riittävästi ja oikein 

huomioiduksi. Toisten kirjoittamia tekstejä ei plagioida ja sisältölainaukset 

on osoitettava selvästi.  Tutkimuksen tuloksia ei saa sepittää, kaunistella 

eikä alkuperäisiä havaintoja ei saa muokata niin, että tutkimuksen tulos 

vääristyy. Tutkimuksesta tulee ilmetä siinä olevat puutteet. (Hirsijärvi et al. 

2009, 26 - 27) 

 
 

4.2. Empiirisen tutkimuksen tulokset ja analyysi 
 

 

Tutkimus kohdistui Talenom Oyj:n asiakkaaksi lokakuun alun 2018 jälkeen 

tulleisiin yrityksiin. Kohdeyrityksiksi tuli yritykset, joiden aikaisempi kirjanpito 

oli tehty kokonaan tai osittain manuaalisesti ja joiden liikevaihto oli alle 3 

Meur. Kohdeyritykset rajattiin Talenom Oyj:n asiakaskannasta tehtyjen 

listausten perusteella. Kohdeyrityksiksi otettiin satunnaisesti 110 yritystä. 

Yrityksistä 27 vastasi sähköiseen kyselyyn.   

 

Vastauksia analysoitaessa havaittiin, että noin 15 vastauksen jälkeen 

strukturoitujen kysymyksiin saatujen vastausten hajonta ei oleellisesti 

muuttunut.  

 

Tämä tarkoittaa käytännössä, että Hirsijärvi et al. (2009, 182) viittaus 

kvalitatiivisen aineiston keruussa viitattava saturaatiokäsite toteutui. 

Aineiston saturaatio tulee esiin, kun vastausmäärän lisääntyminen ei muuta 

aineistossa olevien vastausten linjaa tai painotuksia. Tällöin on ilman 

lisäaineistoakin olemassa jo tietty määrä aineistoa, joka tuo esiin 

teoreettisesti merkittävän tuloksen. 
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Seuraavassa käyn läpi yrityksille lähetetyn kyselyn kysymykset ja 

vastaukset. Järjestelmän mukaan vastaajia oli 27, mutta yksi vastaajista 

vastasi vain ensimmäiseen kysymykseen. Käytännössä kyselyn n. on 26. 

Käytän vastausten analysoinnissa tilastollisena menetelmänä ainoastaan 

prosentteja. 

 

Osa kysymyksistä oli puolistrukturoituja. Näiden kysymysten kohdalle 

avaan myös vastaajien kirjoittamat kommentit. 

 

Kysymys 1 

Taulukko 1, Kysymys 1 

 

 

Kysymys yksi taustoittaa yrityksen kokemusta digitaalisesta 

taloushallinnosta. Kysymyksen muotoilussa on huomioitavaa se, että 

digitaalinen taloushallinto -termin sijaan kyselyssä käytettiin termiä 

sähköinen taloushallinto, koska se on tutkimusta tehdessä vakiintuneempi 

käytäntö kohdeyrityksissä.  
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Yrityksistä 92% on käyttänyt digitaalista taloushallintoa vähintään kuusi 

kuukautta ja vain alle kolmanneksella (29,6%) yrityksistä on digitaalinen 

taloushallinto ollut käytössään yli kaksi vuotta. 

 

Vastaukset kertovat siitä muutoksesta ja muutospotentiaalista, joka mikro- 

ja pk-yrityskentässä on digitaalisen taloushallinnon osalta. 

 

Kysymys 2 

Taulukko 2, Kysymys 2 

 

 

Kysymyksen kaksi merkittävimmät havainnot ovat se, että lähes kolmannes 

(29,6%) yrityksistä ei ollut tietoisia aikaisemmasta 

taloushallintojärjestelmästään. Koska kysely tehtiin Talenomin asiakkaiksi 

tulleille asiakkaille, ja yli neljännes (25,9%) vastaajista ilmoittaa aiemmaksi 

taloushallintojärjestelmäkseen Talenom OnLinen, osoittaa se mielestäni 

selkeästi sen, ettei taloushallinnon järjestelmät ole kohdeyrityksien 

taloushallinosta vastaavien mielenkiinnon kohteena.  
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Jo etukäteen pohdin Talenom-vaihtoehdon mielekkyyttä 

vastausvaihtoehdoissa, mutta päädyin jättämään sen yhdeksi 

vaihtoehdoksi kuvaamaan yrityksien tietoisuutta käyttämistään 

järjestelmistä.  

 

Kysymys 3 

Taulukko 3, Kysymys 3 

 

 

Kysymykseen kolme saatujen vastausten perusteella kysymys on heikosti 

muotoiltu. Ohjeen mukaan, jos vastaus kysymykseen on ”Koko 

taloushallinto”, ei järjestelmä ole estänyt vastaajaa valitsemaan 

virheellisesti myös muita vaihtoehtoja. 

 

Yksi sähköisen kyselyn heikkouksia on se, ettei voida olla selvillä siitä, millä 

vakavuudella osallistujat vastaavat tutkimuksen kysymyksiin. (Hirsijärvi et 

al. 2009, 197) Edellä mainittu seikka olisi kyselyä suunniteltaessa tullut 

ottaa paremmin huomioon. Kysymyksen heikkoudesta huolimatta antavat 

vahvan indikaation siitä, että koko yrityksen taloushallinto siirtyi 

digitaaliseksi lähes 70%:lla (69,2%) kohdeyrityksistä. 
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Kysymys 4 

Taulukko 4, Kysymys 4 

 

 

Neljännen kysymyksen kohdalla näkyy kaksi selvää taloushallinnon 

digitalisoimiseen johtanutta syytä. Yrityksen sisältä tullut muutostarve oli 

syynä yli 40 %:lla yrityksistä. Yllättävä tieto sen sijaan on, että lähes 60% 

yrityksistä ilmoittaa syyksi sen, että tilitoimisto lähestyi yritystä ja teki 

tarjouksen. Tämä vastaus osoittaa mielestäni sen, että tilitoimistomarkkinat 

eivät ole toimineet kunnolla. Tällä tarkoitan sitä, että perinteisesti 

tilitoimistopalvelut ovat olleet kohdeyrityksille puhtaasti tukitoimi, jolla 

saadaan mm. laskettua pakolliset valtiolle tilitettävät verot. Tilitoimiston 

tuottama palvelu on ollut ostettavissa. Kirjanpito on koettu vaikeaksi ja 

koska yhteiskunta edellyttää mm. tilinpäätöksen ja veroilmoituksen 

tekemistä, on asia ratkaistu ostamalla palvelu sieltä mistä sen helpoimmin 

on saanut. Perusteena on voinut olla suosittelu, mainonta tai fyysinen 

sijainti. Edellä mainitut syyt eivät kuitenkaan millään tavoin kuvaa palvelun 

toimivuutta, laatua tai hintaa. Talenom on suomalaisen tilitoimistoalan 

ensimmäisiä yrityksiä, joka alkoi suunnitella rakenteellisesti myyntiä – ei siis 

markkinointia. Talenomin tapa lähestyä aktiivisesti yrityksiä on tämän 

kysymyksen vastausten perusteella vahva keino saada yrittäjä vaihtamaan 

tilitoimistoa tai tapaa hoitaa yrityksen taloushallinto.   
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Kysymys 5 

Taulukko 5, Kysymys 5 

 

 

Tämän kysymyksen vastaukset antavat selkeän kuvan siitä, miten yritys 

kokee sen, että helpottuiko taloushallintoasioiden hoitaminen yrityksen 

siirryttyä digitaaliseen taloushallintoon. Lähes 90% (88,5%) yrityksistä  

vastaa asioiden hoidon helpottuneen digitaalisen taloushallinnon myötä. 

Tämän vastauksen voi kääntää myös sisäisen tehokkuuden kasvuksi, sillä 

asioiden hoitamisen helpottuminen vapauttaa usein aikaresursseja muiden 

asioiden hoitamiseen. 

 

 

Kysymys 6 

Taulukko 6, Kysymys 6 
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Edellisessä kysymyksessä selvitettiin, että helpottiko digitaaliseen 

taloushallintoon siirtyminen yrityksen taloushallintoasioiden hoitamista. 

Tässä kysymyksessä tarkennetaan kysymystä asioihin, mihin helpotus 

yrityksen mielestä kohdistuu. 

 

Lähes 85% (84,6%) vastaajista kertoo ostolaskujen maksamisen 

helpottuneen. Kyselyn kohdeyritykset olivat yrityksiä, jotka ovat tehneet 

taloushallinnon manuaalisesti. Tämä tarkoittaa laskujen maksamisen osalta 

sitä, että yrittäjä on vastaanottanut yrityksen ostolaskut joko kirjeenä tai 

sähköpostitse sekä käytännössä vähäisessä määrin verkkolaskuina 

suoraan pankin (ei tilitoimiston) järjestelmään. Tästä on seurannut se, että 

yrittäjän on maksaakseen laskut kirjauduttava verkkopankkiin tallennettava 

jokaisen saapuneen ostolaskun tiedot järjestelmään ennen maksamista. 

Talenomin OnLinen tarjoama ostolaskujen maksujärjestelmä poistaa 

yrittäjältä käytännössä kokonaan tarpeen käyttää verkkopankkia. 

Riippumatta siitä, tuleeko yrityksen ostolasku perinteisesti paperisena 

laskuna, sähköpostilaskuna vai verkkolaskuna, ohjautuu lasku 

järjestelmässä suoraan asiakkaan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Sekä 

laskun tarkastus, että hyväksyntä tehdään verkossa joko tietokoneella tai 

puhelimen mobiilisovelluksella ilman, että yrittäjän on itse tarvinnut tallentaa 

saapuneesta laskusta mitään tietoja järjestelmään. 

 

Toiseksi merkittävin seuraus digitaalisen taloushallinnon käyttöönotosta on 

ollut yrittäjälle ajan säästö. Yli kolme neljännestä (76,9%) vastaajista koki 

säästäneensä aikaa digitaalisien palveluiden avulla. Tästä ajansäästöstä 

varmaankin merkittävä osa muodostuu aiemmin mainittujen ostolaskujen 

käsittelystä. 

 

Puolet (50%) vastaajista kertoi raportoinnin helpottuneen. 
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Vastaus tähän kysymykseen saattaa painoarvoltaan olla todellisuutta 

pienempi, sillä yrittäjä, joka hoitaa omaa yritystään ei tarvitse niin paljon 

raportteja tietääkseen, missä tilanteessa yritys on. Eli tämän 

vastausvaihtoehdon ”tarvitsijoita” on vähemmän, kuin vastanneita yrityksiä. 

 

Saatavien nopeamman kotiutumisen oli huomioinut vajaa 30% (26,9%) 

vastanneista. Tämä seikka saattaa olla yrityksille tärkeämpi, mitä moni 

yrittäjä ymmärtääkään. Yllättävän moni yrittäjä toimii heikossa 

kassatilanteessa Yrityksellä saattaa olla liikevaihtoonsa nähden merkittävät 

myyntisaatavat, mutta niiden seuranta ei ole ollut aktiivista. Digitaalisen 

taloushallinnon tarjoamin keinoin ja prosessimaisella laskutuksen ja 

saatavaseurannan yhdistelmällä yrityksillä on mahdollisuus parantaa 

myyntisaatavien kiertonopeutta merkittävästi. 

 

Yllättävän moni vastaajista (30,7%) kertoi tilintarkastuksen helpottumisesta. 

Tähän seikkaan saattoi vaikuttaa se, että kysely tehtiin huhtikuun 

loppupuolella, joka on tilintarkastusten vilkkainta aikaa, sillä merkittävä osa 

suomalaisista yrityksistä päättää tilikautensa vuodenvaihteeseen, jolloin 

tilintarkastus ajoittuu usein helmi-, maalis- tai huhtikuulle. Tämän johdosta 

tillintarkastus saattoi olla keskimääräistä korostuneemmin vastaajien 

mielissä. 

 

Lähes viidennes (19,2%) vastaajista kertoi talousasioiden ymmärryksen 

lisääntyneen ja 15,4% kertoi numeroilla johtamisen helpottuneen. Nämä 

kaksi edellä mainittua lukua ovat suuruuttaan tärkeämpiä. Talouslukujen 

ymmärtämisen ja niiden kautta yrityksen johtaminen tuottaa paremmin 

kannattavia yrityksiä. Aiemmin kirjoitin yritysten taloushallintoa hoidettavan, 

jotta saataisiin selville yrityksen maksettavaksi kuuluvien verojen suuruus. 

Liiketoiminnan, ja erityisesti taloushallinnon ensisijainen tarkoitus on tuottaa 

tietoa yrityksen taloudesta – ei verotuksesta (Holtzman Y, 2011, 53) 
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”Jokin muu - Mikä?” 

- ”Taloushallinto helpottui” 

- ”Ainoastaan paperin kulutus vähentyi.” 

- ”Online kätevä, koska myynti ja ostolaskut ovat näkyvillä. Aluksi kesti 

ehkä noin 6kk opetella ja ne laskut, jotka tulevat sähköpostilla tai 

postitse pitää skannata. Aluksi koin työlääksi mutta siirtymävaiheen 

jälkeen helpotti.” 

 

 

Kysymys 7 

Taulukko 7, Kysymys 7 

 

 

Tällä kysymyksellä selvitettiin yrittäjän fyysistä kirjanpitäjän tapaamista. 

Digitaalinen taloushallinto mahdollistaa sen, että taloushallinto tulee 

hoidettua ilman, että yrittäjän tarvitsee fyysisesti tavata kirjanpitäjäänsä. 

Yritys kuuluu arvonlisäverotuksessa kuukausiilmoittajiin jos yrityksen 

liikevaihto ylittään 100.000 € vuodessa. Tästä seuraa se, että 

manuaalisessa taloushallinnossa yrittäjän kuukausirutiineihin kuuluu usein 

kirjanpitäjän tapaaminen. Manuaalisessa taloushallinnossa yrittäjä toimittaa 

kuukausittain kirjanpitomateriaalin kirjanpitäjälle. Tähän kuluu luonnollisesti 

aikaa. Lisäksi tutkimuksen teon aikana Suomenkin yllätti Covid19-

pandemia. Sen leviämisen ja sairastumisriskin pienentämiseksi tuli ihmisten 

välttää suoria ja epäsuoria fyysisiä kontakteja muihin ihmisiin.  
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Manuaalisessa taloushallinnossa fyysinen aineisto toimitetaan 

tilitoimistoon. Aineiston fyysinen toimittaminen aiheuttaa selkeitä 

tartuntariskejä sekä yrittäjälle, että tilitoimiston henkilökunnalle. 

Digitaalisessa taloushallinnossa edellä mainittua riskiä ei ole. 

 

 

Kysymys 8 

Taulukko 8, Kysymys 8 

 

 

Kysymys numero kahdeksan on tavallaan jatkokysymys kysymykselle 

seitsemän, jossa kysyttiin onko yrittäjä tavannut aikaisemmin kirjanpitäjää 

kuukausittain. Tämän kysymyksen asettelu on tarpeellisen lisätiedon 

valossa hieman epäonnistunut. Saadut vastaukset eivät näin irrallisena 

tietona anna tutkimuksen kannalta mitään merkittävää lisätietoa. Tieto siitä, 

että noin 50% (53,9%) ei ole säännöllisesti kirjanpitäjään yhteydessä. 

Kysymyksestä puuttuu tässä tapauksessa merkityksellinen kuukausittain-

sana, jotta saatua tietoa voitaisiin verrata esimerkiksi aikaisempaan 

toimintaan. 
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Kysymys 9 

Taulukko 9, Kysymys 9 

 

 

Tässä kysymyksessä kartoitettiin yrityksen tapaa kommunikoida 

tilitoimiston kanssa. Taustatietona tiedetään, että vastanneet yritykset ovat 

aiemmin olleet yhteydessä tilitoimistoon usein myös fyysisesti, koska 

manuaalisen kirjanpitoaineiston toimittaminen tapahtuu joko postitse tai 

sitten toimittamalla aineisto henkilökohtaisesti tilitoimistoon. Käytännössä 

valtaosa yrityksistä, joilla on manuaalinen taloushallinto, toimittavat 

aineiston itse suoraan tilitoimistoon. 

 

Kysymyksen vastaukset osoittavat selvästi, että puhelin ja sähköposti ovat 

luonteva tapa olla yhteydessä tilitoimistoon 
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Kysymys 10 

Taulukko 10, Kysymys 10 

 

 

Kysymyksessä numero 10 kysyttiin tilitoimistosuhteen muutoksesta.  

Yksi vastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen, mutta antoi kuitenkin 

avoimen vastauksen. Tämän johdosta järjestelmä ei laskenut 

prosenttiosuuksia oikein. Taulukon 10 prosenttiosuudet eivät ole siin aivan 

tarkkoja. Tekstissä olevat prosenttiosuudet on korjattu matemaattisesti 

oikeiksi. Vastaajista 76% koki tilitoimistosuhteen parantuneen ja 24% koki, 

että suhde on huonontunut. 

 

Tilitoimiston vaihtaminen edellyttää muutosta totuttuihin tapoihin ja sisältää 

usein tahtomatontakin muutosvastarintaa. (Pirinen H, 2014) Se, että yli 3/4 

vastaajista kokee tilitoimistosuhteen parantuneen muutoksen jälkeen on 

merkittävä huomio. 

 

Lähes neljänneksen (24%) kokee tilitoimistosuhteen heikentyneen. Tämä 

tarjoaa palvelun tarjoajille erinomaisen mahdollisuuden parantaa 

asiakaskokemaa. Aktiivisella asiakkaiden kontaktoinneilla ja asiakkaan 

kokemaa selvittäen olisi varmasti merkittävä osa näistä tyytymättömistä 

asiakkaista muutettavissa tyytyväisiksi asiakkaiksi. 
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”Halutessasi voit kuvat tarkemmin, miten suhde tilitoimistoon on 

muuttunut” 

- ”Muutos ei ole dramaattinen: nykyään kuitenkin mukana on esim. 

Puolivuotiskatsaus, jonka olen kokenut hyväksi.” 

- ”Huonoja kokemuksia aika paljon Nyt alkaa löytyä sopiva sävel” 

- ”Sikäli huonontunut, kun en konkreettisesti ole edes nähnyt missä 

yritykseni asioita hoidetaan. Se ei suinkaan tarkoita, että ne 

hoidettaisiin huonosti. Niitä ideoita ja neuvoja, mistä tilitoimistoa 

vaihdettaessa oli paljonkin puhetta, ei valitettavasti ole juurikaan 

ilmaantunut.” 

- ”Tilitoimisto ei ole säännöllisesti yhteydessä ja tekee 

useitakuukausia kerralla.”  

- ”Tähän on silleen paha vastata kun tilitoimisto vaihtui juurikin tuon 

sähköisten palveluiden takia eli ei ole vertaiua tiitoimistooni ilman 

sähköisiä palveluita.” 

- ”Minulle soitetaan säännöllisesti ja autetaan. Oma ymmärrykseni 

taloushallinnon kanssa on myös parantunut auttavien henkilöiden 

avulla” 

 

 

Kysymys 11 

Taulukko 11, Kysymys 11 
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Tähän kysymykseen tulleet vastaukset antavat kysymyksen 

yksinkertaisuudesta ja selkeydestä huolimatta vain suuntaa ymmärrykselle 

asiakkaan kokemuksesta. Asiakkaan kokemus pitäisi pystyä 

suhteuttamaan hänen odotuksiinsa palvelusta. Tähän odotukseen vaikuttaa 

luonnollisesti tilitoimistopalveluita asiakkaalle myynyt asiantuntija. Kuinka 

hyvin asiantuntija on ymmärtänyt, tai kuinka hyvin hän on osannut kartoittaa 

yrittäjän tarpeet ja ymmärryksen muutoksen edellyttämistä toimista. Edellä 

mainittuja asioita ei vastauksien taustoista ole mahdollista selvittää. 

Kuitenkin on merkittävää, että muutos digitaalisiin palveluihin on valtaosalta 

(57,7%) on sujunut odotuksien mukaisesti. 

 

”Jos ei, niin miltä osin muutos ei vastannut odotuksiasi?” 

- ”OHJELMA, JOKA MEILLE MYYTIIN EI TOIMINUT !” 

- ”Tilitoimiston vaihto. Talenomin startti ei osannut hommaansa” 

- ”Viitetietojen siirroissa oli ongelmia” 

- ”Kalliimpaa ja enemmän ongelmia matkalla. Käyttöönotto kestää 6kk 

enemmän kuin odotettu.” 

- ”En saanut tarpeellisia ohejeita käyttöön liittyen.” 

- ”Ei mennyt. Katso edellinen vastaus. Palvelu loppujen lopuksi 

huomattavasti kalliimpi kuin alussa annettiin ymmärtää” 

- Kyllähän sen tiesin, että samalla kun vaihtaa tilitoimistoa niin urakka 

on suuri, mutta ehkä se kuitenkin yllätti kuinka valtavasti oli alkuun 

hommaa.” 

- ”vei ehkä hieman kauemmin ja aluksi vaikutti työläältä” 
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Kysymys 12 

Taulukko 12, Kysymys 12 

 

 

Kyselyn viimeinen kysymys on kysymyksen 11 kanssa hyvin 

samankaltainen. Tässä kysymyksessä ei kysytty odotuksien 

mukaisuudesta käyttöönotossa, vaan sen helppoudesta. Vastaajista 

valtaosa, eli 73,1% koki käyttöönoton sujuneen helposti. Toisaalta 26,9% 

koki, ettei käyttöönotto ollut helppoa. On selvää, että tuota käyttöönoton 

vaikeaksi kokeneiden ryhmän kokemusia kannattaisi selvittää. 

Käyttöönoton helppous ja vaivattomuus on kokonaiskokemuksen kannalta 

kuitenkin tärkeää. 

 

”Millaisia haasteta siirymisessä sähköiseen talouhallintoon oli?” 

- ”SAMA KUIN EDELLÄ” 

- ”Siirtymässä oli paljon semmoista johon tarvitaanihmistä, 

siirtymävaiheessa Mika Hiltunen oli arvokas apu kuten myös Harri 

Numminen pidemmällä ajanjaksolla.” 

- ”Eri ohjelmasovellusten yhteensovittaminenja vanhat tietokoneet 

täytyi uusia” 

- ”Alku oli tosi vaikeaa” 

- ”Muutostilanteet aiheuttavat aina totuttelua ja pientä lisävaivaa 

aluksi. Mitään isoja haasteita ei kuitenkaan esiintynyt.” 



74 
 

 

 

- ”Kestää 6 kk ottaa käyttöön. Monta kertaa piti vaihtaa toiseen koska 

homma vaan ei pelannut.Yleensä kirjanpitäjä ei ollut hyvä valinta, 

softa vajavainen, liikaa yhteyshenkilöitä eikä kukaan ota vastuuta, 

jne paljon ongelmia. Nyt näyttää lupaavalta vihdoin” 

- Haasteen oli edellisen tilitoimiston hukkaamat tositteet ja ostolaskut” 

- ”En saanut kunnollisia ohjeita.” 

- ”En ollut alussa aivan varma oliko esim lähetetyt kuitit luettavia vai 

ei” 

- ”Suurin varmaa, että saa jokapaikkaan tiedon sähkööisestä 

laskutusosoitteesta. Haasteellisimpana näissä ollut ehdottomasti 

vakuutusyhtiöt sekä sähköyhtiö.” 
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5. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 
Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen sitä, miten tutkimus vastasi 

päätutkimusongelmaan sekä alatutkimusongelmiin. Lisäksi käydään läpi 

tutkimuksessa esiin tulleita toimenpidesuosituksia, tutkimuksen rajoituksia 

sekä jatkotutkimushaasteita. 

 

5.1. Tutkimuksen vastaukset tutkimusongelmaan sekä 

alatutkimusongelmiin  

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen aineiston välisen 

vuoropuhelun avulla saadut johtopäätökset päätutkimusongelmaan ovat: 

  Millaisia hyötyjä tai haasteita yritys tai yrittäjä on saanut tai 

kohdannut siirtyessään manuaalista taloushallinnosta 

digitaaliseen taloushallintoon? 

Kohdeyrityksien kirjanpidon toteutustavat ennen siirtymistä Talenomin 

digitaaliseen taloushallintojärjestelmään ovat vaihdelleet hyvinkin paljon. 

Lisäksi yritykset toimivat ei toimialoilla, joita tutkimuksessa ei selvitetty. 

Tämän vuoksi vastausten inkommensurabiliteetti on selvä. Eli vastaukset 

ovat taustansa puolesta yhteismitattomia. Toisaalta vastauskohtaiset 

kokemukset ovat aitoja, jolloin vastauksista voidaan tehdä johtopäätelmiä. 

Tutkimuksen kohdeyrityksille tehdystä kyselystä löytyy varsinaiseen 

tutkimuskysymykseen vastauksina, että lähes 90% (88,5%) vastanneista 

koki taloushallintoasioiden helpottuneen digitaaliseen taloushallintoon 

siirtymisen jälkeen. Vastauksista erottui selkeästi myös havainto 

ostolaskujen maksamisen helpottumista (84,6%) sekä ajan säästöstä 

(79,6%). Puolet vastaajista kertoi raportoinnin helpottuneen.  
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Yrityksen kassavirralle merkityksellisen asian eli saatavien kierron 

nopeutumisesta kertoi 26,7% vastanneista.  

Vähemmälle huomiolle olivat jääneen talousasioiden ymmärryksen 

lisääntyminen (19,2%) sekä numeroilla johtamisen helpottuminen (15,2%). 

Vaikka kaksi viimeksi mainittua asiaa olivatkin selkeästi pienemmän 

vastaajajoukon kokemia hyötyjä, ei voi silti vähätellä sitä, että lähes 

viidennes vastaajista oli saanut taloushallinnon digitalisoimisesta itselleen 

osaamislisän yrityksen johtamiseen. 

Yhteenvetona voi todeta, että taloushallinnon digitalisoinnista on merkittäviä 

hyötyjä mikro- ja pk-yrityksille. 

Lisäksi johtopäätökset alatutkimusongelmiin ovat; 

 Mitä lisäarvoa digitaalisia taloushallintopalveluja tarjoava tilitoimisto 

voisi tarjota yritykselle?  

Tehty tutkimus tarjoaa vastauksen tähän alatutkimusongelmaan. Lisäarvot 

ovat vastausten mukaan hyvin selkeät. Toisaalta voi miettiä sitä, että tieto 

tästä lisäarvosta ei välttämättä ole niiden yritysten tiedossa, jotka eivät vielä 

ole siirtyneet digitaaliseen taloushallintoon. Kohdeyrityksille esitettyjen 

kysymyksien vastauksista voi havaita, että talousasioiden ymmärryksen 

lisäämiselle ja numeroilla johtamisen helpottumiselle olisi selkeä tarve. 

Digitaalinen taloushallinto tarjoaa edellä mainittuihin asioihin mainiot 

työkalut. Näille palveluille on olemassa vähintäänkin patoutunutta 

piilokysyntää.    

3. Ymmärtääkö yrittäjä/yritys sähköisen taloushallinnon tarjoamia 

mahdollisuuksia ja mitä esteitä muutokselle on. 

Tähän toiseen alatutkimusongelmaan ei tehty tutkimus sinällään anna 

vastausta. Tutkimuksen heikkoutena on toteutetun kyselyn suppeus, eikä 

tähän kysymykseen suoranaisesti esitetty kysymystä. 
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5.2. Toimenpidesuositukset tutkimuksen perusteella 
 
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan havaita lukuisa etuja, joita 

digitaaliseen taloushallintoon siirtyneet yritykset ovat havainneet. 

Havaittujen etujen konkretisoiminen ja muuttaminen suosituksiksi toisille 

yrittäjille aiheuttaisi lisäkiinnostusta nykyisten manuaalisten toimintojen 

digitalisoimiseen.  

 

Kaikki kyselyssä tulleet vastaukset voidaan muuttaa rahaksi. Joko tuloksi 

tai kuluksi. Tällöin erilaiset investointien takaisinmaksulaskelmat ovat 

mahdollisia työkaluja potentiaalisten yrittäjien kanssa taloushallinnosta 

keskusteltaessa.  

 

Suurimmat haasteet tutkimuksen mukaan on koettu muutostilanteessa, 

jossa yrittäjä on kokenut jäävänsä avuttomaksi suurien odotustensa 

kohdatessa muutosvaiheen haasteet. Tällaiset tilanteet pystyttäisiin 

ennakoimaan ja digitaalisia palveluita tarjoavat tilitoimistot pystyisivät 

luomaan muutoksen kanssa kamppailevaa yrittäjää paremmin auttavia 

toimintamalleja. Monen uuden teknisen asian opettelemiseen sisältyy 

luontaista muutosvastarintaa. Muutosvastarinnan aiheuttajat ovat 

suhteellisen helposti selvitettävissä ja näin sen aiheuttamat vaikeudet 

merkittäviltä osin vältettävissä. 

 

 

Merkittävä este digitaaliselle taloushallinnolle on epäluottamus järjestelmiin 

ja niiden luotettavuuteen. (Wyslocka, 2015, 975 - 976) Mielestäni tämän 

todistaa, ainakin välillisesti, oikeaksi se, että lähes 60% vastaajista oli 

siirtynyt digitaaliseen taloushallintoon, kun tilitoimisto lähestyi heitä. Asia 

siis vaatii yrittäjien suuntaan luotettavaa kuvausta hyödyistä ja muutoksista 

siirryttäessä digitaaliseen taloushallintoon. Epäluottamuksen poistaminen 

on siis avainroolissa. 
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Edellisessä kappaleessa mainittu havainto syystä tilitoimistovaihdokseen oli 

tilitoimiston lähestyminen, joka johti tilitoimiston vaihtumiseen. Tätä tulosta 

voidaan tulkita niin, että monen yrityksen nykyinen tilitoimisto on 

palvelutarjoajana vain koska tähän on totuttu ja se on ollut tapana. Tämä 

tarjoaa asian ymmärtävälle, digitaalisia tilitoimistopalveluita tarjoavalle 

tilitoimistolle hyvän mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa. 

 

 

5.3. Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimushaasteet 
 
 

Tämän tutkimusaineiston koko (n.=26) asettaa tiettyjä rajoituksia 

tutkimustulosten luotettavuudelle ja yleistettävyydelle. Vaikkakin Hirsijärvi et 

al. (2009, 182) kvalitatiivisen aineiston keruussa tarvittava saturaatiokäsite 

toteutui.  

 

Koska aineisto kerättiin vain yhden digitaalisia taloushallintopalveluita 

tarjoavan yrityksen asiakkaista, tulee tulosten luotettavuuteen ja 

yleistettävyyteen suhtautua varovaisesti. Sähköisen aineistokeruun 

heikkouksia käsiteltiin jo luvussa 3.2.3. 

 

Esimerkiksi laskutus koetaan yrityksissä usein yrityksissä hallinnollisiin 

asioihin ja välttämättömiin kuluihin, jotka eivät vaikuta yrityksen 

kilpailukykyyn. Näin ollen asiaan ei erityisesti kiinnitetä huomiota. (Korkman 

et al, 2010, 240 -241).  

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat edellä mainittua ajatusta, sillä yli 84,6% 

vastaajista koki ostolaskukäsittelyn helpottuneen digitalisoinnin myötä. Jos 

näin suuri osuus koki laskutuksiin liittyvien asioiden helpottuneen, niin miksi 

siihen ei ole aiemmin puututtu. Korkman et al. (2010) vastaa tuohon 

kysymykseen. 
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Jatkotutkimus tulisi valmistella siten, että siihen osallistuvat yritykset olisivat 

useamman, kuin vain yhden digitaalisia taloushallintopalveluita tarjoavan 

tilitoimiston asiakkaita. Lisäksi kysymysten laadinta tulee suunnitella hyvin, 

jotta kysymyksiin saadut vastaukset vastaavat tutkimuskysymyksiin. 

Jatkotutkimuksen tulee myös varmistaa, että tutkimuksen osallistujien 

määrä ja vastaajien osuus on riittävän suuri, vaikkakin laadullisen 

tutkimuksen saturaatiokäsite voi toteutua jo melko alhaisellakin määrällä 

vastauksia. 

 

Kyselytutkimuksen avoimista vastauksista saa selkeää indikaatiota siitä, 

että asioita voidaan vielä parantaa. Edellä mainittu tarjoaakin hyviä 

jatkotutkimusaiheita. Tämä tutkimus ei myöskään käsitellyt digitaalisuuden 

tuomaa mahdollisuutta taloushallintoasioiden paikkasidonnaisuuden 

poistumiseen, toimintojen skaalautuvuuteen kohdeyrityksien osalta, 

kohdeyrityksien mahdollisuutta keskittyä ydinosaamisiinsa, sisäisen 

tehokkuuden paranemista. Lisäksi tutkimuksen aikana koko maailmaa 

herätellyt Covid19 tuo digitaalisen taloushallinnon fyysiselle etäisyydelle 

aivan uuden merkityksen. 

 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää siinä, että tutkimus toi esiin asioita, 

joita voi kehittää tarjottaessa tilitoimistopalveluita tutkimuksen 

kohdeyrityksille. Tällaisia asioita ovat mm. se, että lähes 60% vastanneista 

oli vaihtanut tilitoimistoa sen pohjalta, kun heille oli tarjottu digitaalisia 

tilitoimistopalveluita. Tätä tulosta voidaan tulkita niin, että monen yrityksen 

nykyinen tilitoimisto on palvelutarjoajana vain koska tähän on totuttu ja se 

on ollut tapana. Lisäksi tutkimuksen tulosta siitä, että yli 90% kyselyyn 

vastanneista yrityksistä kokee saaneensa helpotusta 

taloushallintopalveluihinsa siirryttyään käyttämään digitaalisia palveluita ja 

että noin 80% kyselyyn vastanneista kokee muutoksen tuoneen 

aikasäästöjä, on helppo hyödyntää palveluiden myynnissä uusille 

asiakkaille.  
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Lisäksi tutkimuksen antama tieto asiakkaiden heikoista kokemuksista 

palvelun starttivaiheessa sekä tietoteknisten järjestelmien 

yhteensovittamisessa tarjoaa mahdollisuuden palvelun parantamiseen ja 

paremman asiakaskokeman tuottamiseen tulevaisuudessa. 

 

Tilitoimistomarkkina elää tällä hetkellä suurta digitalisoitumisen vaihetta. 

Perinteinen asiakkaiden kuunteleminen ja sen perusteella toimintojen 

muokkaaminen asiakaskokeman parantamiseksi yhdistettynä 

digitalisaation tarjoamaan tehokkuuden paranemiseen tarjoaa asiansa 

osaavalle tilitoimistolle erittäin suuren kasvupotentiaalin lähes 290.0006 

mikro- ja pk-yrityksen kokoisilla markkinoilla. 

 

 

 
6 Suomen Yrittäjät Ry:n tilasto 2020/Tilastokeskus 2018 
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