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innovaatioiden kautta. Teknologinen muutos näyttäytyy taloushallinnon 
digitalisaatiossa voimakkaana ja vauhti on usein kiihkeää, mutta vaikutukset 
taloushallinnon työn tekemiseen ja työpaikkojen muutoksiin ovat tähän asti olleet 
konservatiivisempia ja toteutuneet hitaammalla tempolla. 

Pro gradu –tutkielman päätavoitteena on tutkia digitaalisen taloushallinnon 
kehitystä, ja miten tämä kehitys näkyy suomalaisessa ammattilehtikirjoittelussa 
vuosien 2009–2019 välisellä ajalla. Tutkimuksen tavoitteena on löytää eri tekijöitä 
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suuntauksia digitalisaation jatkaessa etenemistä. 
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transformaation käsitteet. Empiirinen tutkimus on toteutettu laadullisena 
tutkimuksena, ja tutkimusmenetelmä on sisällönanalyysi. Tutkimukseen valikoitunut 
aineisto koostuu Tilisanomat-ammattilehden artikkeleista. 

Tutkimustulokset osoittavat digitalisaation olevan näkyvä ilmiö taloushallinnon 
ammattilehtikirjoittelussa. Teknologia on vapauttanut taloushallinnon ajasta ja 
paikasta riippumattomaksi toiminnoksi, ja tarjonnut taloushallinnon järjestämiseen 
paljon vaihtoehtoja. Taloushallinnossa työskentelevä ammattilainen on asiantuntija 
ja konsultti yritysjohdolle ja rutiinityöt kuuluvat automaatiolle. Teknologiset ratkaisut 
vapauttavat ammattikunnan resurssit analysointiin, ja näiden tietojen ja taitojen 
omaksumiseen kohdistuvat myös tulevaisuuden osaamistarpeet. Johtopäätöksenä 
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Digitalisation is visible in society today in all areas. The financial management of 
companies has been affected by digitalisation through technological solutions and 
new innovations. Technological change is proving strong in the digitalisation of 
financial management and the pace is often rapid, but the effects on the 
performance of financial management work and changes in jobs have so far been 
moderate. 

The objective of this Master's Thesis is to study the development of digital financial 

management and how this development is reflected in Finnish professional journal 

writing between 2009 and 2019. The aim of this study is to find various factors 

behind the digitalisation of financial management, and to examine how they affect 

the digitalisation of financial management. In addition, changes in the work of the 

financial management profession are examined, and future trends are outlined as 

digitalisation continues to advance. 

The theoretical framework of this thesis encompasses the concepts of financial 

management, digitalisation, and transformation. Empirical research has been 

carried out as a qualitative study, and the research method is content analysis. The 

material selected for the research consists of articles from Tilisanomat. 

The research results show that digitalisation is a visible phenomenon in financial 

administration professional journal writing. Technology has freed up financial 

management as a function independent of time or place and provided many options 

for organizing financial management. A professional working in financial 

management is an expert and consultant to company management and routine work 

belongs to automation. Technological solutions free up the resources of the 

profession for analysis, and the acquisition of this knowledge and skills is also 

subject to future knowledge needs. In conclusion, digitalisation in financial 

management is an opportunity to create more value through streamlining operations 

for the entire organization and stakeholders.  
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1. JOHDANTO 
 

Digitalisaatiokehitys luo yrityksille ja taloushallinnolle mahdollisuuksia menestyä 

liiketoiminnassa, mutta myös haasteita valita oikea, yritystä parhaiten palveleva 

kokonaisuus digitalisoituneessa ympäristössä. Digitalisaatio uudistaa toimintaa, ja 

digitaalinen ja teknologinen kehitys muuttaa ansaintalogiikoita, yritysten toimintaa ja 

työn tekemistä. Uusien teknologioiden mukanaan tuomat laajat mahdollisuudet 

pitää pystyä priorisoimaan, sekä valita itselleen hyödyllisimmät tarjolla olevista 

palveluista ja prosesseista. Lisäksi kaiken keskiössä on tieto, sen hallinnointi, 

hyödyntäminen ja käyttö. (Rousku 2017, 12–16) Vial (2019) nimeää 

tutkimuksessaan digitaaliset teknologiat muutosvoimaksi, jonka vaikutukset ovat 

nähtävissä maailmanlaajuisesti kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Kuluttajien 

odotukset ja käyttäytyminen on muuttunut, kommunikointi on lisääntynyt ja pääsy 

tietoon on helpottunut sosiaalisen median ja mobiililaitteiden ansiosta. Kuluttajat 

ovat kehittyneet aktiivisiksi osallistujiksi, joiden odotukset ovat kasvaneet. 

Liiketoimintaympäristö on myös kokenut mullistuksen, kun alustatalouden myötä 

olemassa olevat markkinat uudelleenallokoituvat. Tiedon määrä ja saatavuus on 

myös digitaalisten teknologioiden murrosvoima. Kuluttajien lisäksi tehokkaasti 

tuotettua tietoa pystyvät toiminnassaan hyödyntämään myös yritykset. (Vial 2019) 

Nykyajan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä taloushallinnolta 

odotetaan reaaliaikaisuutta. Organisaation taloushallinto palvelee toimittaen oikeaa 

tietoa oikeaan aikaan päätöksenteon tueksi. Historiatiedon tarkastelun sijaan 

ajantasaisen tiedon merkitys on korostunut. Taloushallinnon ammattilaisten 

odotetaan jo olevan osallistujana yhtiön strategian suunnittelussa, toimeenpanossa 

ja tulosten mittaamisessa. Laajempi työtehtävien kenttä käsittää oman 

organisaation liiketoiminnan, saman toimialan ja vielä laajemmin toimintaympäristön 

ymmärtämisen. Taloushallinnon ammattilaiset toimivat liiketoimintojen tukena niin 

laskemassa kuin arvioimassakin. (Remes 2018) 

Myös Hämäläinen, Maula & Suominen (2016) ja Lahti & Salminen (2014) kirjoittavat, 

että yritysten liiketoimintaympäristöt muuttuvat nopeasti ja ennalta-

arvaamattomasti, ja liiketoimintamallit ovat monimuotoistuneet. Uudet toimijat 
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saattavat kasvaa nopeasti, ja useiden toimialojen elinkaaret ovat lyhentyneet 

merkittävästi.  Strateginen johtaminen on myös murroksessa ja päätöksiä on 

tehtävä nopeasti ja rohkeasti. Digimurros muuttaa yritysten kilpailukenttää, 

toimialojen rakenteita, kuluttajien käyttäytymistä, työmarkkinoita ja odotuksia 

työelämältä. Hämäläinen et al. (2016) toteavat, että liiketoiminnan menestyksen 

näkökulmasta on keskeistä hahmottaa ja hankkia digitaalinen osaaminen, joka voi 

parantaa oman organisaation suoritusta ja omien asiakkaiden tyytyväisyyttä. 

Globalisaatio ja kiristyvä kilpailuympäristö edellyttävät myös taloushallinnolta 

nopeutta ja joustavuutta (Lahti & Salminen 2014). Teknologian kehitys luo myös 

paineita taloushallinnon tehokkuus- ja laatuvaatimuksille.  Uusien verkostomallien 

ja kokonaisprosessipalveluiden kehitys vaikuttaa organisaatioiden 

taloushallinnossa voimakkaasti. Taloushallinnon organisoinnissa on aiemmin valittu 

pääasiassa hajauttamisen tai keskittämisen välillä, mutta nykyisin taloushallinnon 

organisoinnin voi järjestää joustavasti ja eri vaihtoehtoja yhdistämällä. (Lahti & 

Salminen 2014)  

Prosessien tehostamisen, raportoinnin nopeuden ja laadun parantamisen ohella 

myös itse taloushallinnon työtä on saatu mielekkäämmäksi. ACCA:n (The 

Association of Chartered Certified Accountants) (2016) raportissa nimetään 

muutosajurit, jotka pääasiassa vaikuttavat taloushallinnon ammattilaisten työhön 

tulevaisuudessa. Tällaisina muutosajureina nähdään sääntely, viranomaisvaateet, 

reagoiminen regulaatioon, odotukset, globalisaatio, tulevaisuuden taidot, 

digitaaliset teknologiat ja teknologian aiheuttama transformaatio.  Digitaalisten 

teknologioiden leviäminen ja käyttöönotto vaikuttaa yritysten taloushallinnon työn 

tekemiseen, laskentatoimen harjoittamiseen ja taloushallinnon ammattilaisilta 

vaadittuihin osaamisalueisiin. Älykkäät ohjelmistot ja järjestelmät syrjäyttävät 

manuaalisen työn kuten kirjanpidon, automatisoivat monitahoisia prosesseja kuten 

tilinpäätös, ja tukevat trendejä, joissa joitain palveluja ulkoistetaan ja toisia tehdään 

organisaatiossa itse.  
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1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Taloushallinnon digitalisoitumiskehitykseen vaikuttavina tekijöinä nähdään tänä 

päivänä tiedon merkityksen korostuminen, teknologiset innovaatiot, 

ohjelmistopalvelujen nopea kehittyminen, lainsäädännön ja standardoinnin kehitys 

ja globalisaatio (Kaarlejärvi & Salminen 2018). Automatisointi ja digitaalisen datan 

mahdollistama laaja, älykäs raportointi ovat merkittäviä taloushallinnon tehokkuutta 

ja laatua parantavia ominaisuuksia. Digitalisaatiokehityksen vaikutukset kohdistuvat 

taloushallinnon ammattien ja työtehtävien kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin 

digimurroksessa. Digitaalinen transformaatio taloushallinnossa tulee lisäämään 

muutoksia työtehtävissä ja osaamisvaatimukset uusiutuvat (Autor 2015; Balsmeier 

& Woerter 2019; Hämäläinen et al. 2016; Moll & Yigitbasioglu 2019). 

Moll & Yigitbasioglu (2019) arvioivat artikkelissaan, ettei tutkimusaiheesta ole 

tieteellistä tutkimusta riittävästi. Huomio tulisi kiinnittää tutkimuksessa uusille 

teknologioille, ja tutkia kuinka digitalisaatiokehitys taloushallinnossa vaikuttaa, ja 

mitkä ovat vaikutukset taloushallinnon ammattikunnan työhön. Artikkelissa lisätään, 

että tutkimusta tarvitaan pian ymmärryksen lisäämiseksi uusien tietojen ja taitojen 

luonteesta. Tämän tutkimuksen tarpeellisuus ja tärkeys tulee perustelluksi edellä 

mainitulla tutkijoiden havainnolla. Mielenkiintoiseksi tutkimuksen aiheen tekee myös 

se, että kehitysvauhti on kiihkeä, yleisesti puhutaan työpaikkojen muuntumisesta ja 

jopa menetyksistä, kun digitalisaatio etenee yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, ja 

vaikuttaa myös yritysten taloushallinnossa.  

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 
 

Tässä tutkimuksessa keskitytään taloushallinnon murroksen tarkasteluun 

digitalisaation näkökulmasta. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä uudet 

teknologiat ovat jo vaikuttaneet taloushallinnon järjestämiseen ja taloushallinnon 

työn tekemiseen. Digitaalisuus etenee kovalla vauhdilla, ja yrityksillä on 

käytettävissään paljon innovatiivisia vaihtoehtoja taloushallinnon eri osa-alueiden 

järjestämiseen. Kiinnostuksen kohteena tässä tutkimuksessa on digitaalinen 

taloushallinto ilmiönä, ja digitalisaation vaikutus yritysten taloushallintoon.  
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on digitaaliseen taloushallintoon kuuluvien osa-

alueiden tarkastelun kautta muodostaa käsitys taloushallinnon digitalisaation 

kehityksestä viimeisten kymmenen vuoden ammattilehtikirjoittelun perusteella.  

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

Miten digitaalinen taloushallinto on kehittynyt, ja miten tämä kehitys 

näkyy suomalaisessa ammattilehtikirjoittelussa viimeisten 10 vuoden 

aikana?  

Tutkimusongelman ratkaisua tukevat alatutkimuskysymykset voidaan esittää 

seuraavasti: 

Mitä eri tekijöitä on taloushallinnon digitalisaatiokehityksen taustalla, ja 

miten ne vaikuttavat taloushallinnon digitalisaatioon? 

Miten taloushallinnon ammattilaisten työnkuva on muuttunut 10 vuoden 

aikana, ja miten sen nähdään muuttuvan digitalisaation edetessä.  

Tutkimuksessa käsitellään ensin teoriaosuutta tieteellisen kirjoittelun pohjalta. 

Teoriaosuuden tavoitteena on muodostaa lukijalle selkeä käsitys digitalisaatiosta 

taloushallinnossa tutkimuskirjallisuuden tukemana. Sen jälkeen edetään 

tutkimusaineiston tulkintaan. Tässä tutkimuksessa peilataan teoriaosuuden 

kirjallisuuden ja tutkimusaineiston välistä suhdetta, ja pyritään selvittämään 

kattavasti esiin nousevia yhteisiä teemoja.  

Tutkimus on rajattu käsittelemään digitaalisen taloushallinnon kehitystä 

ammattilehtikirjoittelussa ajallisesti kymmeneen viime vuoteen. Ajallisen tarkastelun 

rajaus on perusteltua, sillä digitalisaation muutosvauhti on nopea ja voimallinen 

teknologioissa ja muissa muutosajureissa. Tutkimus valottaa taloushallinnon 

digitalisaation taustalla vaikuttavia tekijöitä, teknologisen murroksen vaikutuksia, 

taloushallinnon työn roolimuutoksia ja taloushallinnon ammattilaisiin kohdistuvia 

muutospaineita digitalisaation edetessä. Tutkimuksesta on rajattu ulkopuolelle 

taloushallintojärjestelmien kehitys- ja käyttöönottoprojektit, ja taloushallinnon 

tietojärjestelmien osalta käyttöönottoon ja kehitysprojekteihin voidaan viitata niihin 

liittyvän aihealueen käsittelyn yhteydessä. 



11 
 

   
 

Organisaatio ja yritys -termit kuvaavat tutkimuksessa, että taloushallinnon 

digitalisaatiota tutkitaan nimenomaan näiden näkökulmasta. Yritysmuoto tai 

yrityskoko ei ole tutkimuksessa rajaava tekijä. Tällöin näkökulma on yleisesti 

yritysten taloushallinto. Yleistettävyys on pyritty säilyttämään, vaikkakin eri yrityksillä 

on toisistaan hyvin paljon eroavia tapoja järjestää taloushallinto. Taloushallinnon 

järjestäminen yrityksessä kokonaan itse, palvelukeskusmallit, ulkoistaminen ja 

osaulkoistaminen ovat variaatioita taloushallinnon järjestämisestä. Yritykset ovat eri 

kokoisia, paikallisia tai kansainvälisiä ja uudet liiketoimintamallit pakottavat tai ajavat 

yrityksiä tehokkaampaan taloushallinnon järjestämiseen ja tiedon hyödyntämiseen.   

Tässä tutkimuksessa viitataan taloushallinnon toimintoihin, prosesseihin ja 

tehtäviin, mutta ei porauduta syvemmälle niiden ominaisuuksiin eikä 

yksityiskohtaisiin kuvauksiin. Esimerkkinä tällaisesta taloushallinnon prosessista 

voidaan mainita ostolasku kirjanpidon osaprosessina. Ostolaskun käsittely 

yrityksessä jakautuu pienempiin toimintoihin ja tehtäviin, mutta yksityiskohtainen 

tarkastelu on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia ja tutkimusaineisto 
 

Tämän tutkimuksen menetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Tutkimuksen aineisto muodostuu lehtiartikkeleista, ja valmiin tekstin ja sen 

merkityksen tulkinta muodostavat tutkimuksen perustan. Sisällönanalyysi on valittu 

tässä työssä tutkimusmetodologiaksi. Tuomi & Sarajärvi (2018, 117) toteavat, että 

sisällönanalyysin menetelmällä dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti 

ja objektiivisesti. Dokumenttikäsitys on tällöin laaja, ja kirjallisesti esitetty materiaali, 

kuten artikkelit, käsitetään dokumenttina. Myös sisällön erittelyä voidaan käyttää 

tutkimuksessa sisällönanalyysin apuna. Tällöin sanallisesti kuvaillusta aineistosta 

tuotetaan myös määrällistä tietoa.  

Tutkimuksen empiria kohdennetaan Tilisanomat-ammattilehdestä valikoituneeseen 

yhteensä 80 artikkelin aineistoon vuosilta 2009–2019. Valitulla aikavälillä 

tutkimukselle saadaan tämän hetken tuore näkökulma. Lahti ja Salminen (2014) 

kuvaavat 1990-luvulla alkaneen kehityskaaren ensin paperittomasta kirjanpidosta 

sähköiseen taloushallintoon 2000-luvulla, ja sitten digitaalisesta taloushallinnosta 
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informaation käsittelyyn automaattisesti ja myös tekoälyn ja robotiikan 

hyödyntämiseen. Koska digitalisaation kehitysvauhti on nopea, on perusteltua tutkia 

myös teoriaosuuden tieteellistä kirjoittelua ajankohtaisuuden näkökulmasta. 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmä ja aineiston käsittelyn vaiheet esitetään 

tarkemmin luvussa kolme. 

 

1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perustana on digitaalisen taloushallinnon 

kirjallisuus ja aiempi tutkimus. Teoreettisista taustoista nousevat pääkäsitteet ja 

niiden väliset suhteet, joita havainnollistaa alla oleva kuvio 1.   

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen keskeisenä teemana on digitaalisen taloushallinnon kehitys. 

Teoriaosuudessa määritellään digitaaliseen taloushallintoon keskeisesti liittyviä 

tekijöitä ja osa-alueita, sekä tarkastellaan transformaation vaikutuksia organisaation 

taloushallinnon järjestämiseen, teknologian hyödyntämiseen ja kehitykseen työn 

tekemisen ja taloushallinnon ammattien näkökulmasta. 

Teoreettiseen viitekehykseen liittyviä keskeisiä tutkimusartikkeleita tässä 

tutkimuksessa ovat kirjoittaneet Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013), Rikhardsson & 
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Yigitbasioglu (2018) ja Vasarhelyi & Alles (2008). He ovat artikkeleissaan 

tarkastelleet kirjanpidon ja laskentatoimen tuottamaa informaatiota ja tämän tiedon 

merkitystä taloushallinnon digitalisaatiossa. Digitaalisen taloushallinnon uusia 

suuntauksia on esitetty Moll & Yigitbasioglun (2019) tutkimuksessa. Internet-

teknologiat ovat yleistyneet, ja artikkelissa huomioidaan teknologiaratkaisut, jotka 

muuttavat taloushallintoa ja sen työtä. Vial (2019) kohdentaa huomion tieteellisessä 

artikkelissaan digitaaliseen transformaatioon ja informaatioteknologian 

aikaansaaman digitaalisen murroksen mittakaavaan, laajuuteen ja kovaan vauhtiin. 

Keskeistä tässä tutkimuksessa käytettyä aineistoa edustavat myös Balsmeier & 

Woerter (2019), Brynjolfsson & McAfee (2016) ja Frey & Osborne (2017), joiden 

tutkimusartikkelit tarkastelevat työhön ja työn kuvaan kohdistuvia muutoksia 

digitalisaatiossa, ja vaikuttavat myös taloushallinnossa.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäisessä, johdantoluvussa käydään 

läpi tutkimuksen taustaa ja määritellään tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset. 

Lisäksi luvussa esitellään tutkimusmetodologia ja tutkimusaineisto sekä 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Johdanto-luvun lopussa esitellään vielä tämän 

tutkimuksen rakenne.  

Tutkimuksen toisessa luvussa saadaan kirjallisuuskatsauksen muodostaman 

teoriaosuuden kautta määritelmät aihealueen käsitteisiin. Teoriaosuuden 

tavoitteena on muodostaa tieteellisen kirjoittelun tukemana digitalisaatiosta 

taloushallinnossa lukijalle selkeä käsitys. Kolmannessa luvussa esitetään 

tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto. Sen jälkeen edetään tutkimusaineiston 

tulkintaan.  Neljännen luvun sisältönä on tutkimuksen tulosten esittely ja analyysi. 

Aineistoa tulkitaan ja esitetään tavalla, joka selventää aiheen käsittelyä artikkeleissa 

valitulla ajanjaksolla.  Tutkimuksen viimeinen, viides luku käsittää yhteenvedon ja 

johtopäätökset. Tällöin pohditaan tutkimustuloksia, tutkimuksen kontribuutiota, 

reliabiliteettia ja validiteettia, sekä arvioidaan rajoituksia ja ehdotetaan potentiaalisia 

jatkotutkimuskohteita. 
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2.  TALOUSHALLINNON DIGITALISAATIOKEHITYS  
 

Tässä luvussa tarkastellaan tieteellisen kirjoitteluun perustuen käsitteitä, jotka 

liittyvät digitaaliseen taloushallintoon keskeisesti, sekä muodostavat ja määrittelevät 

yrityksen digitaalista taloushallintoa. Ensin luodaan perusta taloushallinnon 

informaation tarkastelulla siihen, miksi taloushallinto kehittyy ja taloushallinnon 

digitalisaatiokehityksen aihealue tarkentuu sen mahdollistaviin osatekijöihin. 

Teknologiaratkaisujen, kuten pilvipalveluiden, mobiilikäytön, ohjelmistorobotiikan ja 

koneoppimisen nopea kehittyminen on merkittävä tekijä taloushallinnon 

digitalisaatiokehityksessä. Taloushallinnon integroituminen toiminnanohjaukseen, 

laajat ekosysteemit, alustaratkaisut ja datan merkityksen korostuminen ovat 

taloushallinnon digitalisaatiossa vaikuttavia tekijöitä. (Kaarlejärvi & Salminen 2018) 

Lisäksi Vial (2019) esittää tutkimustuloksissaan, että digitaalinen transformaatio tai 

murros on prosessi, jossa organisaatioiden on vastattava ympäristön asettamiin 

muutospaineisiin ja hyödynnettävä digitaalisten teknologioiden mahdollisuudet 

liiketoiminnassaan. Vial toteaa edelleen, että informaatioteknologian aikaansaaman 

digitaalisen murroksen mittakaava, laajuus ja vauhti on niin iso, että voidaan puhua 

digitaalisen murroksen evoluutiosta. Tässä luvussa tarkastellaan edelleen 

taloushallinnon järjestämisen vaihtoehtoja ja taloushallinnon työn ja tehtävien 

muutosta. 

 

2.1 Taloushallinnon informaatio 
 

Yritysten toimintaympäristöön vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten kilpailu yllättävistä 

suunnista, lainsäädännön esteiden purku uusilta toimialoille tulijoilta, kuluttajien 

vaatimustason kasvu ja teknologisten innovaatioiden nopea synty. Yrityksen 

nykyinen liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka voi menettää kilpailukykynsä, ja 

johdolta edellytetään entistä rohkeampia strategisia valintoja (Vial 2019; 

Hämäläisen et al. 2016). Teknologian ja analytiikan lisäksi tieto on liiketoiminnan 

muutosvoima (Rikhardsson & Yigitbasioglu 2018). 

Kirjanpidon ja laskentatoimen informaatiossa taaksepäin katsova vuosi- ja 

kvartaaliraportointi on kehittynyt kohti tulevaisuussuuntautunutta tietojärjestelmää. 
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Se toimii strategisen suunnittelun, kontrolloinnin ja päätöksenteon tukena, sekä 

palvelee sijoittajatarpeita päätöksenteossa. (Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013) 

Laskentatoimen kehityksen suunta on muuntunut kapeasta kirjanpidon tiedon 

tuottamisesta kohti laajennettua informaatiokäsitettä, ja ajallisesti tarkasteltuna 

historiatiedosta tulevaisuuteen katsovaksi informaation tuottajaksi. Vasarhelyi & 

Alles (2008) toteavat lisäksi, että pelkästään historiatietoa tuottava taloushallinnon 

ammattikunta käy tarpeettomaksi. Laajennetun informaatiokäsitteen myötä 

nähdään taloushallinnon toimintojen painopisteen siirtyvän enemmän strategisen 

päätöksenteon ja liiketoiminnan tuki- ja suunnittelufunktioihin (Taipaleenmäki & 

Ikäheimo 2013).  

Tiedolla tavoitellaan päätöksenteon tukemista, jolloin viivytyksetön, ajantasainen, 

reaaliaikainen ja käyttökelpoinen tieto ovat painoarvoltaan tarkeitä (Hoffman & 

Rodríguez 2013). Tieto voi perustua laajaan tietomäärään eri tietolähteistä ja tieto 

voi olla strukturoitua määrämuotoista numeerista rutiinitietoa, tai tekstiä eli 

strukturoimatonta big dataa. Tässä kontekstissa on käytännön syistä ja 

taloudellisestikin mahdotonta varmistaa, että tieto on perinteisen tai tavallisen tiedon 

laadun tasolla. Rikhardsson & Yigitbasioglu (2018) Quattrone (2016) suhtautuu 

standardoituun, määrämuotoiseen talousraportointitietoon kuin prosessoituun 

ruokaan; ei kyseenalaisteta, eikä laadusta ja oikeellisuudesta käydä keskustelua. 

Tästä tutkija johtaa, että digitalisaation vaikutukset taloushallinnon tiedon 

hyödyntämiseen ovat vielä epäselvä alue, eivätkä voi johtaa illuusioon täydellisestä 

tiedosta. Taloushallinnon ammattikunta pysyy tutkijan mukaan tiedon 

hyödyntämisen keskiössä. 

Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) määrittelevät, että digitaalista tietoa voidaan 

varastoida tietokantoihin, konvertoida tai analysoida edelleen kulloiseenkin 

tarpeeseen. On varmistuttava, että tietoon pääsee käsiksi, että se on 

saavutettavissa, muokattavissa ja strukturoitavissa. Tieto voidaan kerätä 

dynaamisesti eri lähteistä, kuten tietokannoista ja datavarastoista. Tiedon tulee 

pysyä muuttumattomana erilaisissa analyysi- ja esittämistavoissa. (Rikhardsson & 

Yigitbasioglu 2018; Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013) 

Laskentatoimen informaatio käsittää yhä enemmän strukturoimatonta informaatiota, 

ja tiedon hyödyntämisellä yritykset voivat saavuttaa ja luoda strategista kilpailuetua 
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ulkoisesta toimintaympäristöstä, kuten markkinoista ja kilpailijoista (Taipaleenmäki 

& Ikäheimo 2013; Vasarhelyi & Alles 2008). Tieto nähdään suorituksen 

mittaamiseen ja vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen tähtäävänä, jolloin 

huomio kiinnittyy tiedon oikeellisuus-, validius-, ymmärrettävyys- ja 

luotettavuuskriteereihin (Hoffman & Rodríguez 2013). Ashrafi, Zare Ravasan, 

Trkmn & Afshari (2019) toteavat, että relevantti ja korkealaatuinen tieto auttaa 

yritystä sopeutumaan toimintaympäristöön, ja tiedon hyödyntäminen digitalisaation 

ja teknologian avulla lisää yrityksen innovointikykyä. Perinteinen kirjanpito ja 

tilintarkastus eivät enää vastaa nopeisiin muutoksiin liiketoimintaympäristössä 

(Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013; Vasarhelyi & Alles 2008). Taipaleenmäki & 

Ikäheimo (2013) toteavat, että informaatioteknologia on yhdistänyt laskentatoimen 

eri osa-alueita, ja myös tieto ja sen raportointi yhtenäistyy huomattavan edistyneillä 

teknologisilla alustoilla.  Elbashir, Collier & Sutton (2011) määrittelevät 

tutkimuksessaan, että organisaation kyky kerätä, prosessoida ja hyödyntää ulkoista 

tietoa perustuu sen hankkimaan sopivaan teknologiseen infrastruktuuriin, ja kykyyn 

mukauttaa tietojärjestelmät organisaation hyödyksi. 

 

2.2 Teknologinen murros taloushallinnossa 
 

Teknologiset innovaatiot ja niistä syntyneet sovellukset ovat mahdollistaneet 

digitalisaation (Ilmarinen & Koskela 2017). Digitaaliset teknologiat muuttavat 

lakkaamatta tapoja tuottaa tuotteita ja palveluita. Kehitysprosessi tarvitsee kuitenkin 

parempaa teknologista infrastruktuuria, kuten nopeampia internetyhteyksiä, 

rajatonta pääsyä internettiin ja pilvipalveluita. (Balsmeier & Woerter 2019) 

Internet ja langaton tiedon siirto ovat vaikuttaneet nopeaan kehitykseen, ja 

digitalisaation ajureina toimivat jatkuvasti kehittyvät laitteet, ohjelmistot ja 

tiedonsiirto. Teknologisen kehityksen levittäjänä nähdään myös hintojen laskun ja 

saatavuuden paranemisen lisäksi tehokkuuden ja älykkyyden kasvu, jolloin 

teknologian hyödyntäminen tulee järkeväksi. (Karmarkar 2004; Ilmarinen & Koskela 

2017) Teknologisten innovaatioiden kehitystyö ja tehokas hyödyntäminen vaativat 

myös osaamista, ja kehityksen vaateisiin vastaaminen on viime vuosien aikana 

kiihdyttänyt transformaation digitaalisuuden ajaksi. (Balsmeier & Woerter 2019) 
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Teknologiset innovaatiot ja digitaaliset sovellukset liiketoiminnassa ovat 

muodostuneet organisaatioille erittäin tärkeiksi johtamisen ja suorituskyvyn 

mittaamisen työkaluiksi. Yritykset ovat investoineet tietojärjestelmiin, ja 

tietojärjestelmien markkina on tutkijoiden mukaan kasvanut merkittävästi. (Ain, 

Vaia, DeLone, Waheed 2019) Taloushallinnon ammattikunnalta edellytetään 

tarkkaavaisuutta uusien, internet-pohjaisten teknologioiden vaatimien taitojen ja 

käytäntöjen omaksumisessa, jotta niiden implementointi ja käyttö olisi 

hallinnoitavissa tehokkaasti organisaatioissa (Moll & Yigitbasioglu 2019). 

Taloushallinnon ja laskentatoimen henkilöstön rooli voi olla jopa dominoiva 

taloushallinnon tietojärjestelmäprojektien käynnistämisessä (Huikku, Hyvönen, 

Järvinen 2017). Tietojärjestelmien paremman hyödynnettävyyden ja 

vaikuttavuuden taustalla olevia tekijöitä ovat johdon tuki, henkilöstön koulutus ja 

yrityksen organisaatiokulttuuri. Selkeä ja hyvin määritelty visio tavoitteista ja 

strategian määrittely vaikuttavat myös merkittävästi onnistuneeseen 

tietojärjestelmien implementointiin koventuneessa kilpailutilanteessa. Lisäksi 

käyttöön ja saavutettavaan hyötyyn vaikuttavat tiedon ja järjestelmien laatutekijät ja 

IT (Information Technology) -infrastruktuuri. (Ain et al. 2019) 

Automaation käyttöönotto taloushallinnon prosesseissa vaatii Lacity & Willcocs 

(2016) tutkimuksen mukaan johdon sitoutumisen ja tuen lisäksi 

liiketoimintatuntemusta, jotta sopivimmat prosessit valikoituvat automatisoitaviksi. 

Vaikka tutkijat tässä yhteydessä painottavat taloushallinnon henkilöstön johtavaa 

roolia, he myös tunnistavat IT-henkilöstön kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen 

ja tärkeän roolin. Tällä viitataan taloushallinnon prosessien automatisoinnista 

syntyviin haasteisiin, kuten tietoturvariskeihin ja niiden välttämiseen.  (Lacity & 

Willcocs 2016) 

Digitaalisten palvelujen käyttö ja sovellusten älykkyys lisääntyy. Kun tiedonsiirron ja 

tietoliikenteen kapasiteetti ja yhteysnopeudet ovat kasvaneet, langaton tiedonsiirto 

mahdollistaa mobiililaitteiden, kuten älypuhelimien, tablettien ja muiden laitteiden 

kehittymisen, sekä laadukkaan ja reaaliaikaisen tiedon lähes rajattoman 

saatavuuden.  Teknologia on hankittavissa palveluna, eikä omia investointeja 

laitteisiin, ohjelmiin tai konesaleihin välttämättä enää tarvita. Palveluina hankittavat 

järjestelmät ja ohjelmat skaalautuvat yritysten tarpeiden muuttuessa, ja kaiken 
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kokoiset yritykset voivat niitä hyödyntää. Teknisen osaamisen tarve ei ole suuri, 

jolloin käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. (Ilmarinen & Koskela 2017) Myös 

Karmarkar (2004) toteaa tutkimuksessaan teknologisen kehityksen johtaneen 

palvelusektorin toiminnan vallankumoukseen. Teknologia on aikaansaanut tiedon 

tuotantolinjan syntymisen, jossa tieto voidaan standardoida, järjestää uudelleen, 

yhdistellä eri komponenteista, kerätä, pakata, varastoida ja kuljettaa. Karmarkar 

vertaa palvelusektorin tiedon tuotantoa valmistavan teollisuuden 

tuotantoprosessiin. 

 

2.3 Informaatiojärjestelmät digitaalisessa taloushallinnossa 
 

Taloushallinnon informaatio ja taloushallinnon teknologinen murros johdattavat 

seuraavaksi tarkastelemaan teknologisia vaihtoehtoja, joita organisaation 

digitaalisen taloushallinnon järjestämisessä on valittavana. Seuraavat kappaleet 

tarkastelevat IT:n vaikutuksia, toiminnanohjausjärjestelmiä ja pilvipalveluita 

tieteellisestä kirjoittelusta esiin nousevina teemoina.  

 

2.3.1 Informaatioteknologian vaikutukset 
 

Informaatioteknologian rooli taloushallinnossa kattaa tiedon tehokkuusvaatimusten 

kasvun vaatimukset ja tiedon käsittelyn toiminnot. IT luo tiedon käsittelyyn 

ympäristön, joka helpottaa tiedon integraatiota ja joustavaa toimintaa 

taloushallinnossa. Teknologioiden, kuten internetin, digitaalisen kommunikoinnin ja 

tietokantojen, käyttö helpottaa taloushallinnon tiedon hyödyntämistä 

organisaatiossa ja sidosryhmissä. (Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013)  

Informaatioteknologian vaikutukset ihmisiin, organisaatioon ja kognitiivisuuteen 

laajenevat, sillä työntekijöiden ajattelutapa muuttuu ja prosessien ketteryys 

paranee. Informaatioteknologian nähdään myös parantavan data-analyysien laatua 

kaikkien sidosryhmien kannalta katsottuna (Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013; 

Ashrafi et al. 2019). Teknologian hyödyntäminen automaation muodossa on 

tutkijoiden mukaan tärkeä tekijä kilpailukyvyn säilyttämisessä ja kasvussa. (Gross, 

Holtzblatt, Javalgi, Poor & Solymossy 2013)  
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Nopea teknologinen kehitys näyttäytyy myös reaalitalouden ja 

liiketoimintaympäristön jatkuvana muutoksena. Liiketoimintaprosessit ja 

päätöksenteko linkittyvät reaaliaikaiseen talouteen, ja Vasarhelyi & Alles (2008) 

näkevät kehityskulun muutoksena reaaliaikaisesta taloudesta (RTE, Real Time 

Economy) ”Nyt”- talouteen. Muutos perinteisestä laskentatoimesta reaaliaikaiseen, 

”Nyt” -laskentatoimeen ja kirjanpitoon on riippuvainen ihmisistä. Innovaatiot 

teknologioissa linkittävät taloushallinnon työn ja ihmiset toisiinsa kilpailukyvyn, 

yhteydenpidon ja yhteistyön mahdollistamiseksi. (Vasarhelyi & Alles 2008) 

Digitaalinen ja moderni taloushallinto on laskentatoimen osa-alueiltaan tiiviisti 

integroitunut, ja käytettävä johtamisjärjestelmä ja sovellettavat laskentatekniikat 

vaikuttavat transaktioiden käsittelyprosesseihin (Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013). 

Taloushallinnon tavoitteena on tiedon oikea sisältö digitaalisessa ja rakenteisessa 

muodossa, ja työvälineitä ovat standardit ja dataformaatit, integraatiot ja API:t 

(Application Programming Interface) eli ohjelmointirajapinnat, robotiikka ja tekoäly. 

Robotiikan ja tekoälyn käyttökohteita ovat tiedon muuntaminen rakenteiseen 

muotoon, tiedon siirto järjestelmien välillä, validointi ja täydentäminen sekä liittymien 

ja osakirjanpitojen täsmäytykset. (Kaarlejärvi & Salminen 2018; Taipaleenmäki & 

Ikäheimo 2013). Taloushallinnon teknologiseen kokonaisuuteen kuuluvat 

tietojärjestelmien ja ohjelmistojen integraatiot, sekä menetelmien ja standardien 

yhdistelmät. Vaikutukset teknologisista valinnoista näkyvät myös ihmisten ja 

organisaation toiminnoissa, kuten työssä ja työn rooleissa.   

 

2.3.2 Toiminnanohjausjärjestelmät 
 

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton myötä yritykset hyötyvät modernin 

laskentatoimen ohjelmistojen ja laajojen toiminnanohjausjärjestelmien 

arkkitehtuurista, jossa digitaaliset järjestelmät alentavat ylläpidon kustannuksia. 

Toiminnanohjausjärjestelmien hyvinä puolina tutkijat mainitsevat lyhyet käsittelyajat 

tapahtumakäsittelyn prosesseissa ja tiedon integroinneissa osajärjestelmien välillä. 

ERP-järjestelmän (Enterprise Resource Planning) tuottaman tiedon laatu kasvaa, ja 

se lisää käytön mielekkyyttä. (Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013) Myös Granlund & 

Malmi (2002) toteavat ERP-järjestelmien parantaneen taloushallinnon prosessien 



20 
 

   
 

nopeutta ja tehokkuutta. Ajansäästöä saavutetaan etenkin transaktiotapahtumissa, 

kun tieto syötetään lähtökohtaisesti vain kerran. Suoria positiivisia vaikutuksia on 

saavutettu raportoinnin sisältöön, muotoon ja aikatauluihin liittyvissä osa-alueissa, 

ja aikaa jää enemmän analyyseille johdon päätöksenteon tueksi. (Granlund & Malmi 

2002).  

ERP-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön soveltuvin osin tai osajärjestelmin eli 

moduulein. Granlund & Malmi (2002) havaitsivat tutkimuksessaan, että ERP-

järjestelmillä on ollut vaatimaton vaikutus organisaatioiden johdon laskentatoimen 

prosesseihin niin metodeihin kuin kontrollointiinkin, päinvastoin kuin usein 

odotetaan asian olevan. Organisaation rakenteissa ja vastuualueissa havaittiin 

joitain muutoksia, mutta edistynyttä tekniikkaa tai laskentaa vaativat toiminnot 

hoidettiin usein erillisjärjestelmissä toiminnanohjausjärjestelmän sijaan. Lisäksi 

Vasarhelyi & Alles (2008) toteavat tutkimustuloksissaan, että ERP-järjestelmät ovat 

kehittyneet, mutta taloushallinto ei ole ottanut täyttä hyötyä irti niiden 

mahdollisuuksista.  

Caglio (2003) tutkimuksessa pureuduttiin ERP-järjestelmän käyttöönotossa 

kirjanpitäjän roolin hybridisaatioon. Kirjanpitäjän roolin nähdään muuntuvan ja 

tuovan lisäarvoa koko yritykselle, ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän 

lanseerauksessa roolit IT:n työtehtävissä limittyvät, kohtaavat sekä menevät 

päällekkäin perinteisen kirjanpidon työtehtävien kanssa. Caglio valottaa 

tutkimuksessaan käsitettä hybridi kirjanpitäjä, ja vaikka tutkimus on jo 2000-luvun 

alkupuolelta, siinä on yhtymäkohtia tämän päivän tutkimukseen kirjanpitäjän ja 

taloushallinnon ammattilaisen roolista. Moll &Yigitbasioglu (2019) painottavat, että 

on tärkeää ymmärtää, kuinka digitaalisen taloushallinnon innovaatiot muuttavat 

taloushallinnon työtä, sillä laskentatoimi ja sen ammattilaiset ovat kietoutuneet 

suurempaan kehityksen kontekstiin, jonka digitaalinen taloushallinnon muutos tuo 

tullessaan. 
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2.3.3 Pilvipalvelut 
 

Pilvipalvelut ovat informaatioteknologian palvelumalli, jossa tietokoneet ja muut 

työvälineet, sekä ohjelmistopalvelut toimitetaan palveluna (on- demand) asiakkaalle 

jaetun IT-resurssin ja internetin välityksellä. Palvelu on käytettävissä itsepalveluna 

käyttäjästä tai sijainnista riippumattomana. Pilvipalveluna toteutettavan 

taloushallinnon tietojärjestelmän ehdottomia hyötypuolia ovat palvelun 

mukautuminen käyttöasteeseen, ja helppo saavutettavuus. Organisaatiolle syntyy 

lisäarvoa pilvipalvelun tarjoamasta joustavasta resurssista, joka yrityksellä on varaa 

ottaa käyttöön. Pilvipalveluiden hyödyntämisessä huomion arvoisia tekijöitä ovat 

käyttöliittymä, integraatiot, tietojärjestelmän moduulit eli osajärjestelmät ja hinta. 

(Asatiani & Penttinen 2015) Pilvipalvelut ovat helposti käyttöönotettavissa, 

palvelujen ajantasaisuus esimerkiksi lainsäädännön muutoksissa on varmistettu, ja 

palvelun kokonaiskustannukset ovat ennakoitavissa hyvin. (Ilmarinen & Koskela 

2017)   

Taloushallinnon tietojärjestelmissä pilvipalveluiden käyttäminen mahdollistaa tiedon 

käsittelyn ja hyödyntämisen reaaliajassa, jolloin taloushallinnon ammattikunta 

yrityksen sisällä tai ulkoistettuna sekä kolmannet osapuolet, kuten tilintarkastajat, 

pääsevät tietoon käsiksi ajasta tai paikasta riippumatta.  Asatiani & Penttinen (2015) 

toteavat, että pilvipalveluilla ja taloushallinnon tietojärjestelmillä yritykset 

saavuttavat helpon kirjanpidon automatisoimalla prosesseja ja integroimalla tiedon 

yhteen palveluun. Tietojärjestelmillä voidaan ulkoistaa taloushallinnon prosesseja, 

ja ulkoistukseen valituille prosesseille säilyttää silti niiden kontrollointi.  

Pilvipalveluiden ominaisuuksiin kuuluvat käytettävyys ja saatavuus kaikenlaisilla 

laitteilla, kuten mobiilisti, integroitavuus muihin järjestelmiin ja skaalautuvuus. Nämä 

ominaisuudet puoltavat usein toistuvien tehtävien osalta ulkoistamista 

palveluntarjoajalle, kuten tilitoimistolle. Taloushallinnon prosessit vapautuvat 

pilvipalveluiden ansiosta organisaatio- tai maantieteellisistä rajoitteista, ja tämän 

ansiosta ne voidaan organisoida tehokkaammin ja organisointivariaatioiden lisäys 

näkyy kasvaneena joustavuutena taloushallintopalveluissa. (Asatiani et al. 2019)  

Pilvipalvelut ovat vaikuttaneet huomattavasti yritysten taloushallinnon 

järjestämistoimintoon. Nopea kehitystyö pilvipalveluissa on tuonut yhteen suuren 
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määrän teknologioita, sovelluksia, palveluja ja infrastruktuuria, joilla voidaan 

tehostaa niin liiketoimintaa kuin taloushallintoakin. (Bhimani & Willcocks 2014) 

Tutkijat toteavat, että pilvipalvelut ovat nimenomaan palveluihin keskittyneenä usein 

katalyytti uusille innovaatioille. Uudet liiketoimintamahdollisuudet nousevat usein 

pilvipalveluiden ominaisuuksista yhdistettynä joustavuuteen, jota uusien 

teknologioiden mekanismit tarjoavat.     

Pilvipalveluista on eritasoisia palvelumalleja, kuten XaaS -palvelu yleismallina 

kaikesta palveluna (Anything-as-a-Service). SaaS (Software-as-a-Service) -

mallissa ohjelmistot saa käyttövalmiina palveluntarjoajalta on-demand –palveluna. 

PaaS (Platform-as-a-Service) -mallissa oman tai kolmannen osapuolen ohjelmat 

ovat käytettävissä palveluntarjoajan alustalla. IaaS (Infrastructure-as-a-Service) -

mallissa palveluntarjoajan infrastruktuurissa isännöidään palvelimet, varastoidaan 

ja arkistoidaan tieto ja muu virtuaalinen ohjelmistotarjonta. (Asatiani & Penttinen 

2015) 

Pilvipalveluiden käyttöönottomallit voidaan edelleen jakaa kolmeen. Ensimmäisenä 

vaihtoehtona on valita yksityinen pilvi, joka on turvallinen ja varmistettu ratkaisu.  

Yksityisen palvelun kaikki palvelukerrokset, eli infrastruktuuri, alusta ja ohjelmat 

ovat yrityksen oman IT-palvelun hallinnassa. Vaikka kaikki kontrolli, turvallisuus ja 

yksityisyys säilyy korkeatasoisena yrityksellä itsellään, voidaan ratkaisu katsoa 

kalliiksi, ja kaikki vastuut ja ylläpito on yrityksen ratkaistava itse.  

Toisena ratkaisuna on julkinen pilvipalvelumalli, jossa käyttöönoton, palvelut, ja 

ylläpitotyöt hoitaa pilvipalvelun toimittaja. Malli ei edellytä laajamittaisia 

investointeja, ja hyöty näyttäytyy myös skaalautuvuutena, sillä palveluntarjoajalla on 

usein teknologisesti mittavat ja vahvat IT-resurssit. Kriittisyyttä tämän mallin osalta 

tarvitaan tarkasteltaessa tietoturvaa ja tiedon yksityisyyttä, sillä sensitiivinen data on 

palveluntarjoajan servereillä. Yritys on myös haavoittuvainen ja täysin riippuvainen 

palveluntarjoajan resursseista ratkaista tilanne, jos pilvipalvelu ei jostain syystä 

toimikaan.  

Kolmantena pilvipalveluiden käyttöönottomallina on hybridi, jossa yhdistetään 

yksityistä ja julkista pilvipalvelumallia. Elintärkeiden prosessien kontrolli säilytetään 

yrityksessä, ja rutiini- ja automaatiotehtävät ulkoisella pilvipalvelulla. Tällaisessa 
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mallissa haasteena nähdään palvelumallien rajapintojen järjestäminen ja 

sopimukselliset asiat. Työläänä näyttäytyy myös sopivien käytäntöjen löytäminen 

eri tehtävien jaottelussa jo tietoturvasyistäkin. (Asatiani & Penttinen 2015) 

 

2.4 Digitaalisen taloushallinnon uudet innovaatiot 
 

Edellisten kappaleiden aiheet, teknologinen murros ja uudet innovaatiot, sekä 

vaihtoehdot tietojärjestelmäratkaisuille digitaalisessa taloushallinnossa johdattavat 

tarkastelemaan seuraavaksi digitaalisen taloushallinnon uusia suuntauksia. Moll & 

Yigitbasioglu (2019) ovat tutkineet internet-teknologioihin siirtymistä, ja esittävät 

neljä teknologiaratkaisua, joilla on potentiaalia muuttaa taloushallintoa ja sen työtä 

lähitulevaisuudessa. Teknologioita ovat tässä yhteydessä pilvipalvelut, data-

analyysi (big data), lohkoketjuteknologia ja tekoäly. Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan seuraavaksi uusia innovaatioita, joita ovat automaatio, 

ohjelmistorobotiikka ja tekoäly. Näköpiirissä on lisäksi jo lohkoketjuteknologiakin, 

mutta tämän tutkimuksen laajuuteen tämän mielenkiintoisen uuden teknologian 

tarkastelu ei riitä. 

 

 2.4.1 Automaatio 

 

Automaatio parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta, kun henkilötyö 

vapautuu vaativiin tehtäviin, resursseja ei tarvita yhtä paljon, tai ne voidaan 

kohdentaa paremmin. Automaation avulla tehtävät voidaan suorittaa nopeasti, 

virheettömästi ja toiminnan laatu paranee. Automatisoiduista prosesseista on 

prosessien johtamisen ja optimoinnin näkökulmasta helppo kerätä informaatiota, ja 

tämä mitattavuus on hyöty, jota manuaaliprosesseista ei usein saada. (Ilmarinen & 

Koskela 2017; Brands & Smith 2016) Automaatio soveltuu sääntöpohjaisiin 

tehtäviin, ja eniten siitä on hyötyä taloushallinnon paljon rutiineja sisältävissä 

prosesseissa, kuten matkalaskut, työaikaraportointi, palkanlaskenta ja 

ostoreskontra (Brands & Smith 2016). 

Frey & Osborne (2017) kirjoittavat, että teknologia on edennyt alueille, joita 

vuosikymmen sitten ei voitu kuvitella automatisoituvan. Tällaista automaatiota 
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edustavat puheentunnistus, käsialantunnistus ja käsialan muuntaminen 

digitaaliseksi. Ihmiseen verrattuna algoritmit sekä objektiivinen ja määrällinen 

mittaaminen mahdollistavat suoritusten jatkuvan parantamisen. Edellä mainittu 

teknologinen kehitys on mahdollistunut big datan hyödyntämisellä. Tiedon 

skaalautuvuus big datan käytössä on yksi suurimmista eduista automatisoinnissa 

ihmistyöhön verrattuna. Automaation etuina nähdään vielä, että koneet eivät tarvitse 

unta, työn ei tarvitse joustaa ajoittaisten tarpeiden takia kuten ihmisen tekemänä ja 

työn tulos on tasalaatuista.  Frey & Osborne (2017) summaavat tutkimuksessaan, 

että trendi on selvä: tietokoneet haastavat yhä enemmän ihmisen tekemän työn 

myös kognitiivisissa tehtävissä. 

 

2.4.2 Ohjelmistorobotiikka 
 

Richins, Stapleton, Stratopoulos & Wong (2017) tutkimuksessa todetaan, että data-

analytiikka ja big data tulevat väistämättä muuttamaan työtä taloushallinnossa. 

Strukturoimaton tieto ja sen tulkinta yhdessä taloushallinnon tuottaman tiedon 

kanssa tarjoavat yritykselle mahdollisuuden arvokkaaseen jalostettuun tietoon 

muodostamaan johdolle selkeä kuva päätöksenteon perustaksi. Lacity & Willcocs 

(2016) toteavat tutkimustuloksissaan järjestelmällisesti implementoidun 

ohjelmistorobotiikan parantavan tuottavuutta rutiinitehtävissä.  

Loogisesti määritellyt tehtävät, jotka toistuvat samanlaisina on järkevää 

automatisoida. On kannattavaa hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa, kun työmäärä 

kausi- tai tilinpäätösraportoinnissa on jakautunut epätasaisesti. Lacity & Willcocs 

(2016) valottavat, että tehtävien automatisointi kannatta optimoida 

ohjelmistotyökalujen ominaispiirteiden mukaan. Deterministisiin tehtäviin, joissa on 

yksi oikea vastausvaihtoehto, tai tehtävä on sääntöpohjainen ja tieto on 

strukturoitua, ohjelmistorobotiikan käyttö soveltuu hyvin. Kognitiivista automaatiota 

taas suositellaan strukturoimattomaan, epäsäännölliseen tehtävään, jossa on 

useita oikeita vastauksia, ja todennäköinen, likimain oikea vastaus tehtävään. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa yritykset voivat valita useista kombinaatioista 

toteutuksen osalta. Ratkaisuvaihtoehtoina yritys voi valita kokonaistoimittajan, 
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yhteistyökumppanin tai toteuttaa käyttöönoton kokonaan itse. (Lacity & Willcocs 

2016) 

 

2.4.3 Tekoäly 
 

Marshall & Lambert (2018) tutkimus keskittyy tarkastelemaan taloushallinnon 

automaatiota pilvipalvelupohjaisten älykkäiden laskenta-applikaatioiden pohjalta ja 

valottaa kognitiivisen koneoppimisen potentiaalisia hyödyntämiskohteita. 

Tutkimuksessa esimerkkinä käytetään IBM Watsonia. Tutkimus esittelee 

kognitiivisen tietokonemallin, joka perustuu tekoälyteknologialle, ja tukee 

taloushallinnon tehtävien automatisointia. Tutkimus tunnistaa oleelliset erot 

tekoälyn kognitiivisen oppimisen ja data-analytiikan välillä. Tutkimuksessa 

rakennetaan hypoteettinen käyttösovellus tekoälyyn perustuvalle älykkäälle ja 

oppivalle pilvipohjaiselle palvelulle, joka määritellään kognitiiviseksi ja perustuu 

koneoppimiseen. Ihmisen ja digitaalisen työvoiman yhdistelmästä syntyy 

työympäristö, joka tukee uudelleenallokoitumista lisäarvoa tuottaviin toimintoihin. 

Tämä säilyttää yritysten kilpailukyvyn ja parantaa työssä viihtymistä ja motivaatiota 

yksilötasolla. (Marshall & Lambert 2018) 

Automaatiota on hyödynnetty strukturoidun tiedon perusteella tehtävään 

päätöksentekoon. Tehtäväautomaatiota voidaan laajentaa strukturoimattoman 

tiedon piiriin, kun tekoälyä hyödynnetään päätöksenteon apuna. Uudet 

mahdollisuudet liittyvät koneoppimiseen ja tarkemmin syvään koneoppimiseen, 

jolloin tekoäly osallistuu joustavana strategiakomponenttina 

päätöksentekoprosessiin. Strukturoimattoman tiedon perusteella tehtävään 

päätöksentekoon tekoälyn hyödyntäminen voi parhaimmillaan muuntaa uuden 

teknologian tuoman muutoksen kilpailueduksi. (Marshall & Lambert 2018)  

Tekoälyn hyödyntämättä jättäminen taloushallinnossa ja tilintarkastuksessa on 

toimialalle kohtalokasta, väittävät Marshall & Lambert (2018). Tekoälyn 

hyödyntämisellä tutkijat näkevät positiivisia vaikutuksia laskentatoimen toimialalla 

niin strategiassa, innovaatioissa kuin operatiivisessa toiminnassa. Positiiviset 

hyödyt näkyvät liikevaihdon kasvuna, korkealaatuisempana palveluna ja 

kustannussäästöinä. Useat edistysaskeleet automatisoinnissa liittyvät e-
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liiketoimintaan, ja näihin liitetään big data, koneoppiminen, puheentunnistus, tekoäly 

ja algoritmeihin perustuvat analyysityökalut kuten suositukset, luokittelut ja 

ennustetoiminnot. Näiden uusien teknologioiden hyödyntäminen perustuu big datan 

keräämiseen, varastointiin ja prosessointiin kustannustehokkaasti. (Marshall & 

Lambert 2018)  

Yleisesti strukturoidut tehtävät ovat rutiininomaisia ja vaativat vähän harkintaa, kun 

taas strukturoimattomat tehtävät ovat vähemmän rutiinia ja enemmän harkintaa 

vaativia tehtäviä. Tekoälyn kehittymisen avulla näiden ei rutiini -tehtävien 

automatisointi onnistuu. Tekoäly ei tässä korvaa ihmistä, mutta synergia ihmisen ja 

tekoälyn välillä auttaa ongelmanratkaisussa. Tekoälysovelluksissa oppiva 

koneoppiminen sopeutuu, laajenee ja parantaa suoritustaan. Samanaikaisesti 

ihminen johtaa oppimista, monitoroi tekoälyn toimintaa, ja parantaa tekoälyn 

suoritusta jatkuvasti. Tekoäly ei korvaa ihmistä, mutta laajentaa tehtävän suoritusta 

valvotun tai valvomattoman koneoppimisen avulla. (Marshall & Lambert 2018) 

 

2.5 Ulkoistaminen 
 

Ulkoistaminen muodostuu teknologisen kehityksen myötä vaihtoehdoksi, jolloin 

kirjanpidon palvelun lisäksi johdon laskentatoimeakin voi ulkoistaa.  (Taipaleenmäki 

& Ikäheimo 2013) Päätöksentekotilanteen monimutkaisuutta taloushallinnon 

järjestämisessä lisää tehtävien, prosessien ja osaprosessien koostuminen useista 

tehtävistä (Asatiani & Penttinen 2015). Yritys voi tuottaa taloushallintopalvelut 

kokonaan itse, tai ulkoistaa ne palveluntarjoajalle. Lisäksi taloushallintoa voidaan 

osaulkoistaa, jolloin osaprosesseja tarkastellaan kriittisesti ja optimoidaan itsellä 

pidettävät ja ulkoistettavat prosessit tarpeen mukaan. Ulkoistamisen ja 

pilvipalveluiden yhdistelmällä toteutetussa taloushallinnossa nähdään 

tietojärjestelmän tehostavan toimintoja ja vapauttavan resursseja 

ydinliiketoimintoihin. (Asatiani & Penttinen 2015)  

Koska taloushallinnon järjestämiseen on lukuisia vaihtoehtoja, yritysten on 

punnittava eri vaihtoehtojen välillä saavuttaakseen tehokkaimmat tavat järjestää 

taloushallinto kokonaan tai osin ulkoistamalla, tai kaikki organisaation sisäisesti 

tuotettuna. Pilvipalvelut tarjoavat helpon käytettävyyden, hinnaltaan kilpailukykyiset 



27 
 

   
 

tietojärjestelmät laajoilla raportointimahdollisuuksilla, paremman saavutettavuuden 

ja reaaliaikaiset yhteistyön toiminnallisuudet. Etenkin pk-yritykset hyötyvät 

pilvipalveluista, sillä joustavuutensa ja hinnoittelun edullisuuden ansiosta ne ovat 

houkutteleva vaihtoehto järjestää taloushallinto, etenkin kun resurssit ja osaaminen 

ovat usein rajalliset. (Asatiani et al. 2019) 

Asatiani, Apte, Penttinen, Rönkkö & Saarinen (2019) ovat tutkineet pk-sektorin 

taloushallinnon prosessien ulkoistamispäätöksiin vaikuttavia tekijöitä traditionaalisia 

taloushallinnon tietojärjestelmiä ja pilvipalveluja käyttävien yritysten välillä. 

Tutkimustulokset osoittavat, että pilvipalveluita hyödyntävät yritykset ulkoistavat 

taloushallinnon prosessejaan enemmän kuin pilvipalveluja hyödyntämättömät 

yritykset. Ulkoistamispäätökset taloushallinnon prosesseissa riippuvat prosessin 

ominaisuuksista, kuten kuinka usein tehtävä toistuu tai tehtävän vaatimasta 

erityisasiantuntijuuden tasosta. Tutkijat lisäävät, että epävarmuustekijät 

transaktiokustannuksissa, ulkoistettavan prosessin tietointensiivisyys ja globaalin 

palvelun osalta kontaktoinnin tarve vaikuttavat ulkoistamispäätöksissä. (Asatiani et 

al. 2019) Haasteina ulkoistuspäätöksissä nähdään ulkopuolisen tahon tiedon 

hallinnointi, jolloin on huomioitava mahdolliset riskit tietoturva- ja 

salassapitokysymyksissä. Lisäksi huolta aiheuttaa kontrollin menettämisen 

uhkakuva tiedon käsittelyssä, tiedon säilytyksen ja hallinnoinnin sijainti, ja vielä 

toimittajan suorituskykyyn liittyvät riskitekijät.  (Asatiani et al. 2019) 

Pilvipalvelujen ja ulkoistamisen etuja ovat ajasta ja paikasta riippumaton 

taloushallinnon toteuttaminen ja tiedon hyödyntäminen. Palveluntarjoajan, kuten 

tilitoimiston kirjanpitäjä tai jonkin osaprosessin osaaja nousee esiin asiantuntijana, 

jolloin organisaation omia vähiä resursseja ei sitoudu erikoisosaamista vaativiin 

tehtäviin. Jotkin toiminnot toistuvat niin harvoin, ettei niitä kannata organisaatiossa 

ylläpitää itse. Usein nämä tehtävät vaativat syvempää tietämystä ja asiantuntijuutta, 

kuten esimerkiksi lainsäädännölliset, verottajan tai viranomaisvaateista esiin 

nousevat toimeksiannot. Taloushallinnon osaprosessin hankkiminen palveluna 

skaalautuu ylöspäin tai alaspäin joustavasti, ja hinnoittelu pysyy edullisena. 

Asatianin et al. (2019) tutkimustuloksen valossa pk-yrityksen itsetekemisen ja 

ostopalvelun välisessä valintatilanteessa vaaka kallistuu ulkoistamisen puolelle. 

(Asatiani et al. 2019) 
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2.6 Taloushallinnon tietointensiivinen palvelusektori 
 

Gross et al. (2013) tiivistävät tutkimustuloksissaan, että länsimaat ovat perinteisesti 

hallinneet kaupallista palveluntuotantoa tietointensiivisillä aloilla, ja EU ja Pohjois-

Amerikka ovat suurimmat näiden palveluiden palveluntuotantoa kuluttavat ja vientiä 

tuottavat alueet. Palvelutuotannon kasvulle ja laajentumiselle muodostuu 

vaatimustasosta johtuen esteitä niin ammattikunnalle kuin yrityksillekin (Gross et al. 

2013). Karmarkar (2004) summaa artikkelissaan, että palvelusektorin on 

rakennettava liiketoimintansa uudelle pohjalle, ja pystyttävä vastaamaan asiakkaan 

kasvaneeseen vaatimustasoon valinnan mahdollisuuksista, alemmista 

kustannuksista ja palvelun laadusta. 

Yrittäjyys on näillä aloilla tärkeässä asemassa, ja pienet ja keskisuuret yritykset 

täydentävät palveluntarjoajien valikoimaa, ja pärjäävät hyvin kilpailussa 

suuryritysten kanssa. Teknologian hyödyntäminen automaation muodossa on 

tutkijoiden mukaan tärkeä faktori kilpailukyvyn säilyttämisessä ja kasvussa. 

Innovaatiokyky ja toiminnan läpinäkyvyys ovat tärkeitä tekijöitä, kun tarkastellaan 

palveluyritysten kykyä vastata ulkoisiin ja sisäisiin haasteisiin. (Gross et al. 2013)  

Palvelusektorin perusperiaate on toimia neuvonantajana yrityksille strategiassa, 

taktiikassa sekä suunnittelussa ja johtamisessa. Kilpailua tässä kentässä kehittyy 

niin palvelusektoreiden sisällä, kuin myös eri palvelualojen välillä. Toisten tontille 

astuminen on väistämätöntä ja jopa aggressiivista kehittyneillä ja kilpailluilla 

markkinoilla. Tulevaisuuden palveluintensiivisten alojen menestyminen perustuu 

yhtäältä alalla jo olemassa olevien yritysten menestymiseen ja toisaalta uusien 

yritysten syntymiseen. Gross et al. (2013) Karmarkar (2004) painottaa lisäksi, että 

sen sijaan että palvelusektorin toimijat kilpailisivat palvelutuotannon yhdestä osa-

alueesta, pitäisi keskittyä kilpailemaan koko palveluketjun hallinnasta kilpailukyvyn 

ja menestymisen takaamiseksi. 
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2.7 Ulkoinen sääntely 
 

Taloushallinnon digitalisaatiokehitystä edistävät yhtenäisten standardien 

yleistyminen (Kaarlejärvi & Salminen 2018). Ilmarinen ja Koskela (2017) toteavat 

digitaalisen kehityksen olevan niin nopeaa, ettei sääntely ehdi mukaan. Lait ja 

säännökset muuttuvat hitaasti vastaamaan uusien teknologioiden tarpeita. 

Kirjoittajat toteavat digitaalisuuden vaikuttavan globaalisti, kun taas lainsäädäntö on 

kansallista. EU-alueen harmonisointityössä ollaan pitkällä, mutta erot eri maiden 

välillä aiheuttavat kysymyksiä kulloinkin sovellettavasta laista. (Ilmarinen & Koskela 

2017) Taloushallinnossa nähdään kuormituksen kasvavan lisääntyvän 

viranomaisraportoinnin muodossa, ja esimerkkejä taloushallinnon velvoitteista ovat 

kansallinen tulorekisteri ja rakennusalan ilmoitusvelvollisuus. (Kaarlejärvi & 

Salminen 2018) 

Debreceny & Gray (2001) linjaavat, että yritysten omilla verkkosivuillaan 

julkaisemaan taloudellisen informaatioon on perusteluna tiedon julkistamisen 

edullisuus, näkyvyys ja globaali saatavuus. Edellä mainitun kaltaisen informaation 

haasteita tiedon käytettävyydelle tutkijat löytävät yhtäältä siitä, mistä ja kuinka 

nopeasti tiedon löytää, toisaalta siitä miten tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään. 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on XML (Extensible Markup 

Language) -pohjainen merkintäkieli yritysten taloudellisten tietojen, esimerkiksi 

tilinpäätöstietojen esittämiseen sähköisessä muodossa. XBRL mahdollistaa 

yrityksen taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien automatisoidun 

muodostamisen, käsittelemisen sekä jatkojalostamisen. Niin tietoja tuottavat, 

välittävät kuin analysoivatkin tahot pystyvät hyötymään XBRL-muotoisista 

dokumenteista huomattavasti. (Tieke 2019) 

Alkhatib, Ojala, & Collis (2019) ovat tutkimuksessaan linjanneet tekijöitä, jotka 

vaikuttavat XBRL:n vapaaehtoiseen käyttöönottoon yrityksissä.  XBRL:n ansiosta 

itse raportointi on nopeampaa kuin paperisena toteutettu, sillä laskenta tuotetaan 

automaattisesti. Standardoitu raportointi on digitaalisena nopeammin sidosryhmien 

ja tiedon hyödyntäjien käytettävissä. Prosessin automaattisuus eliminoi ihmisen 

tekemät syöttövirheet tiedon käsittelyssä ja syöttämisessä sekä varmistaa tiedon 
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oikeellisuuden. Reaaliaikaisuus raportoinnissa mahdollistuu ja parantaa 

viranomaisvaateiden näkökulmasta määräaikojen toteutumisen.  

Tilinpäätöstietojen toimittajan näkökulman lisäksi hyötypuolia nähdään myös tiedon 

käyttäjien osalta. Laatu ja käytettävyys ovat merkittäviä kriteerejä digitaalisessa 

raportoinnissa. Tutkijat listaavat hyödyiksi tiedon nopeamman saatavuuden ja 

digitaalisen informaation hankkimisen edullisemman hintatason. Tämä 

mahdollistuu, kun digitaaliset raportit voidaan siirtää järjestelmästä toiseen ilman 

manuaalisia välivaiheita. Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) korostavat 

informaatioteknologian vaikutusta standardisointiin ja globaaliin homogeenisyyteen 

raportoinnissa. Toisaalta Alkhabit et al. (2019) tutkimuksen mukaan taloushallinto- 

ja raportointijärjestelmien sekä tilinpäätöstietojen rekisteröinnin monimutkaisuus, 

kuten myös teknologiakustannukset, nähdään vapaaehtoisen XBRL:n 

käyttöönottoa rajoittavina tekijöinä.  

Suomessa toimii kansainvälisen XBRL-organisaation alaisuudessa XBRL Suomi, 

jonka pääasiallisena tavoitteena on tuoda Suomeen XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language) raportointikieli yritysten taloudellisten tietojen esittämiseksi. 

Yhteistyöfoorumin tavoitteena on ajaa aktiivisesti XBRL:n käyttöönottoa eri 

raportointitarpeisiin esimerkiksi tilinpäätöstietojen ja veroilmoitusten raportoinnissa. 

XBRL Suomi on noin kahdenkymmenen yrityksen ja julkishallinnon organisaation 

konsortio. TIEKE eli tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus toimii konsortion 

fasilitaattorina ja koordinoijana. Yhteisiä tavoitteita edistetään eri työryhmissä, 

joiden jäsenistö muodostuu pääasiassa konsortion jäsenten edustajista. ”XBRL-

kieltä kehittää noin 600 suuren yrityksen, organisaation ja viraston voittoa 

tavoittelematon yhteenliittymä XBRL International. XBRL on avoin standardi ilman 

lisenssimaksuja, joka on jo käytössä useissa maissa kuten esimerkiksi USA:ssa, 

Kiinassa, Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Italiassa.” (Tieke 2019) EU velvoittaa 

XBRL:n käyttöä tilinpäätöstietojen esittämiseen listattujen yritysten osalta vuodesta 

2020 alkaen. 
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2.8 Taloushallinnon työ murroksessa 
 

Edellä on määritelty taloushallintoon ja sen toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Taloushallinnon organisoinnin taustalla on tarve saada tietoa. Tietoa halutaan 

nopeammin, kustannustehokkaammin, sen on oltava laadukasta ja 

käyttötarpeeseen sopivassa muodossa. Teknologinen kehitys ja uudet innovaatiot 

muuttavat taloushallintoa peruuttamattomasti. Kehityksen mukana on pysyttävä, ja 

julkishallinto ja sääntely yhtäältä mahdollistaa digitalisaation hyödyntämisen 

taloushallinnon tehtävissä, mutta toisaalta myös velvoittaa järjestämään 

taloushallintoa digitaalisesti. Seuraavaksi syvennytään taloushallinnon 

ammattikunnan rooliin taloushallinnon tehtäväkentässä. Digitalisaatio on muuttanut 

työtehtäviä, ja teknologisen kehityksen jatkumossa työ muuntuu edelleen. 

Ammattikunnalta tämä vaatii uusia tietoja ja taitoja vahvan substanssiosaamisen 

lisäksi, ja voi luoda taloushallinnon työkenttään myös aivan uusia mahdollisuuksia.   

Nykyhetken taloushallinnon ammattilaisen työn kuva on kehittynyt pidemmällä 

ajanjaksolla kuin tähän tutkimukseen valittu aikaväli. Taloushallinnon ammattilaisen 

tehtävänimikkeet ja työtehtävät ovat monipuolisia, ja controller, talouspäällikkö tai 

kirjanpitäjä tehtävänimikkeinä viittaavat tämän tutkimuksen taloushallinnon 

ammattilaisiin. Taloushallinnon organisointi ei myöskään rajaa työn kuvan 

käsittelyä. Taloushallinto voidaan järjestää yrityksessä itse, tai se on ulkoistettu 

kokonaan tai osin esimerkiksi tilitoimistoon. Riippumatta yrityksen kokoluokasta tai 

kansainvälisyydestä, jolloin taloushallinto voi olla keskitetty, tai järjestetty 

yksiköittäin tarkoituksenmukaisin jakoperustein, taloushallinnon digitalisaatio 

vaikuttaa taloushallinnon ammattikuntaan laajasti ja rajauksetta.  

Taloushallinnon ammattilainen nähdään tässä tutkimuksessa monipuolisena 

asiaosaajana, jonka työtehtävät voivat olla laaja-alaisia taloushallinnon tehtäviä, tai 

rajattuja tietylle taloushallinnon osa-alueelle. Grandlund & Malmi (2002) 

tutkimuksessa, joka kohdentui ERP-järjestelmän vaikutusten tarkasteluun johdon 

laskentatoimen ammattilaisten keskuudessa, todettiin jo 2000-luvun alussa 

keskustelun käyvän vilkkaana laskentahenkilöstön muuttuvasta roolista 

peruskirjanpidon ja historiatiedon tuottajasta kohti laajempaa roolia 

liiketoimintaorientoituneeseen muutosagenttiin.  Historiatiedon tuottaja- ja 
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pavunlaskija-määrittelyt viittaavat taloushallinnon ammattilaisen tärkeään funktioon 

tuottaa organisaation taloudellinen raportointi eli kirjanpito. Taloushallinto 

määritellään (Lahti & Salminen 2014)) yhtäältä organisaation tukitoimintona, ja 

toisaalta liiketoimintaprosessina. Taloushallinnon ammattilaisen rooli on muuntunut 

ja kehittyy edelleen päätöksentekoa tukevaksi ja proaktiiviseksi toimijaksi 

organisaatiolle ja johdolle. Taloushallinnon tehtävät ovat muuttuneet rutiinitehtävistä 

enemmän analysoivaan tehtävänkuvaan (Granlund & Malmi 2002). Taloushallinnon 

ammattikunnan uusien roolien myötä painopiste siirtyy enemmän strategisen 

päätöksenteon ja liiketoiminnan tuki- ja suunnittelufunktioihin (Taipaleenmäki & 

Ikäheimo 2013). Siirtymät ja muutokset taloushallinnon työn sisällössä säilyttävät 

työpaikat, mutta rutiinitöiden automatisoituminen myös vähentää työpaikkoja. 

Muutokset toteutuvat laskentatoimessa tutkijoiden mukaan suhteellisen hitaasti. 

Konservatiiviseen kehitysvauhtiin vaikuttavat esimerkiksi rutiinit, jolloin ei olla 

halukkaita resursseja vaativiin ja työläisiin muutoksiin. (Granlund & Malmi 2002) 

Kuinka taloushallinnon ammattilaiset pystyvät digitaalisessa taloushallinnossa 

luomaan organisaatioon lisäarvoa? Mitä ja missä digitaalisessa taloushallinnossa 

tehdään työtä, ja minkälaisen tiedon kanssa työskennellään? Vuonna 2017 

suoritetusta tutkimuksesta, IMAn (Institute of Management Accountants) jäsenistä 

161 vastanneesta 5 % oli erittäin huolestuneita, ja 42 % jokseenkin huolestuneita 

uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja automaation, luomasta uhkakuvasta, että 

taloushallinnon ammattilaisista tulee tarpeettomia. Teknologiset muutokset 

määrittävät uudelleen ja laajentavat taloushallinnon ammattilaisen roolia. Uudet 

taidot, kuten data-analysointi, tiedon visualisointi, raportointi ja strategiseen 

suunnitteluun osallistuminen nousevat tulevaisuuden taloushallinon ammattilaisen 

työssä tärkeään rooliin. (Moll & Yigitbasioglu 2019) 

Useissa tutkimuksessa on arvioitu merkittäviä työpaikkojen menetyksiä digitaalisten 

teknologioiden mahdollistaman automaation seurauksena. (Balsmeier & Woerter 

2019; Brynjolfsson & McAfee 2016; Frey & Osborne 2017) Balsmeier & Woerter 

(2019) näkevät työllisyyskehityksen digitalisaation seurauksena positiivisemmin 

tutkimuksessaan, kuin yleisesti negatiivisempaan ennusteeseen päätyvät Frey & 

Osborne (2017). Toisaalta Autor (2015) visioi teknologisen kehityksen edetessä 

myös mahdollisuuksia täysin uusien tehtävien synnylle ohjelmoinnin ja data-
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analyysin kentässä. Myös Moll & Yigitbasioglu (2019) tutkimuksessa todetaan, että 

teknologisen kehityksen myötä taloushallinnon työkenttään syntyy kokonaan uusia 

mielenkiintoisia tehtäviä, ja ne nähdään uusina mahdollisuuksina.  

Balsmeier & Woerter (2019) ovat tutkineet Sveitsissä yritystasolla digitalisaation 

vaikutuksia työpaikkoihin ja havainneet teknologisen murroksen vaikuttavan työn 

polarisaatiokehitykseen. Frey & Osbone (2017) toteavat myös työmarkkinoiden 

polarisoituvan, jossa kognitiivisia taitoja omaavat korkeasti koulutetut työntekijät 

työllistyvät, ja rutiinityötä tekevät keskitason tai alemmin koulutetut uhkaavat jäädä 

työttömiksi.  

Digitalisaatio hävittää ammatteja ja työtehtäviä, mutta luo samalla uusia, erilaisia 

työtehtäviä uusin taitovaatimuksin. Viimeisen vuosikymmenen aikana tutkijat ovat 

havainneet (high-skilled), kyvykkäiden ja (low-skilled) matalaosaajien työllisyyden 

parantuneen, kun keskitason taidot omaavien työpaikat ovat vähentyneet. Tutkijat 

tiivistävät digitaalisten teknologiainvestointien vaikuttavan työllisyyteen niillä, jotka 

investoivat robotteihin, 3D-tulostukseen tai IoT (Internet of Things) -teknologiaan. 

Tällöin digitalisaatiolla on positiivinen vaikutus työllisyyteen korkeammin osaavien 

työntekijöiden osalta ja negatiivinen vaikutus vähemmän osaavien työntekijöiden 

työllisyyteen. Investointien kohdistuessa ohjelmistoteknologiaan, kuten ERP-

järjestelmään tai e-liiketoimintaan, työllisyysvaikutuksia ei tutkimuksessa havaittu. 

Balsmeier & Woerter (2019) 

Balsmeier & Woerter (2019) toteavat, että digitalisaatiolla odotetaan olevan mittavat 

vaikutukset työllisyyteen, ja työtehtävissä tarvittaviin taitoihin. Mikroympäristössä, 

sveitsiläisissä yrityksissä toteutettu tutkimus osoittaa yhteyttä työpaikkojen ja 

vaadittavien taitojen suhteessa, kun toimintaympäristö digitalisoituu. Tutkimus 

parantaa ymmärrystä mahdollisista taloudellisista vaikutuksista 

digitalisaatioprosessissa. Koska uudet teknologiat muuttavat lakkaamatta tapoja 

tuottaa tuotteita ja palveluita, näiden teknologisten innovaatioiden kehitystyöhön ja 

tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan kyvykkäitä työntekijöitä.  Tutkimustulos 

viittaa myös siihen, ettei ainakaan lyhyen tähtäimen aikajanalla kilpajuoksu koneita 

vastaan ole hävitty, sillä korkeasti koulutetuilla ja kyvykkäillä työntekijöillä on 

globaalistikin kysyntää tulevaisuudessa. Myös alemmin ja keskitasoisesti koulutetut 

voivat kouluttautumalla suunnata digitalisaation synnyttämiin uusiin työtehtäviin. 
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Teknologinen kehitys mahdollistaa näille työntekijöille myös yhteistyön automaation 

kanssa. Tällöin ihminen tekee osuuden, jossa on suhteellinen etu koneeseen 

verrattuna. (Balsmeier & Woerter 2019) 

Myös Frey & Osborne (2017) tutkivat automaatiosta aiheutuvia työllisyysvaikutuksia 

ja toteavat, että viimeisten vuosikymmenten saatossa lukuisat työtehtävät ovat 

automatisoituneet, mukaan lukien kirjanpitäjän tehtävät. Automatisointi näkyy 

erityisesti rutiinipainotteisissa tehtävissä ja ammateissa, sekä hyvin määriteltävissä 

olevissa tehtävissä, jotka voidaan helposti ratkaista ohjelmistorobotiikalla ja 

kehittyneillä algoritmeilla. Samaan aikaan automatisaatio on 

kustannustehokkaampaa ja hinnat halpenevat. Ongelmanratkaisukyvyt muuttuvat 

suhteellisen kannattaviksi mikä selittää kognitiivisten taitojen ammattien 

työllisyyden paranemisen. Tällöin kyvykkäät omaavat suhteellisen edun. Frey & 

Osborne (2017) Wilkesmann & Wilkesmann (2018) summaavat tutkimuksessaan, 

että teknologinen murros vaikuttaa ihmisten koulutustason mukaan eri tavalla. 

Korkeasti koulutetuille digitalisaatio mahdollistaa innovaatiot ja prosessien jatkuvan 

parantamisen, eikä työ ole rutiininomaista.  Digitalisaation negatiivisemmat 

vaikutukset näkyvät alemman ja keskitason koulutuksen ammattikunnan työssä. 

Ellei automaatio ole vienyt näitä työpaikkoja, ihmisen tehtävä on paikata aukkoja, 

joita automaatio ei pysty hoitamaan.  

Richins et al. (2017) eivät näe taloushallinnon ammattikuntaa tarpeettomana data-

analytiikan ja big datan vaikutuksista huolimatta. Taloushallinnossa työskentelevä, 

strategisesti ajatteleva ihminen luo lisäarvoa organisaatiolle, koska hyödyntää 

bisnesosaamistaan ja big dataa yhdessä luomaan analyyseistä lisäarvoa yritykselle. 

Tutkijat toteavat edelleen, että taloushallinnon asiantuntijan rooli tiedon 

keräämisessä, jalostamisessa ja tulkinnassa monista eri lähteistä tekee 

ammattikunnasta jopa arvokkaamman yhdessä big datan kanssa. 

Hämäläinen et al. (2016) tarkastelevat teknologisen kehityksen lisäksi 

muutosajurina myös ihmisiä. Digitaalisen transformaation menestys riippuu 

henkilöstöstä. Digimurroksen suuntaa voi ennakoida jonkin verran, mutta ennalta-

arvaamattomat elementit ja yllätykset kuuluvat siihen olennaisesti. Tällöin ihmisiltä 

vaaditaan ja tarvitaan sopeutumiskykyä, uusien strategioiden luomiskykyä ja uusien 

taitojen oppimiskykyä. Henkilöstö saattaa joutua määrittelemään jopa ammatti-
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identiteettinsä uudelleen. Konservatiivisessakin muutostilanteessa muutos- ja 

uudistumiskykyinen henkilöstö on organisaation keskeinen resurssi. Tällöin voidaan 

puhua myös organisaation kulttuurin muutoksesta. Fokus kääntyy ihmisiin, 

asenteisiin, arvoihin, tottumuksiin ja rutiineihin. (Hämäläinen et al. 2016) Frey & 

Osbone (2017) toteavat, että kaikkea työtä ei voi automatisoida, kuten fyysisesti ja 

kasvokkain tehtävää työtä. Vuorovaikutustaidot ja henkilökohtainen ote ovat taitoja, 

joita teknologialla ei vielä ole. (Balsmeier & Woerter 2019). 

Eichhorst, Hinte, Rinne & Tobsch (2017) käsittelevät artikkelissaan digitalisaatiosta 

johtuvaa työn kuvan muutosta, kun työ muuttuu yrittäjämäiseksi ja 

yksintyöskentelyksi. Alustatalouden (platform economy) vaikutusta ja työn 

transformaatiota tarkastellaan saksalaisen evidenssin pohjalta. Kirjoittajat nostavat 

esiin tekijöitä, jotka selittävät työmarkkinoiden epävarmuutta, kun digitaalisuus ja 

automaatio lisääntyvät. Epävarmuustekijöitä ovat digitalisaatioon ja automaatioon 

liittyvä teknologinen kehitys, sekä globalisaatio ja sen aiheuttamana yritysten 

taipumus ulkoistaa tai siirtää työtä ulkomaille. Regulaation purku aiheuttaa myös 

epävarmuutta, kun joustavat työllistymismuodot, työsuhteiden liberalisoituminen ja 

uudet internet-alustat muokkaavat työn tekemistä. (Eichhorst et al. 2017) 

Teknologia korvaa aiemmin ihmisen tekemää työtä, ja työpaikat allokoituvat 

uudelleen. Lisäksi useat yritykset hankkiutuvat toimialoille, joissa tuottavuus on 

suhteellisen korkea teknologisen kehityksen mahdollistamana, ja tämä johtaa 

työllisyyden kasvuun näillä aloilla. (Frey & Osbone 2017) 

 

2.9 Aikaisempaa digitaalisen taloushallinnon tutkimusta 
 

Kansainvälistä tieteellistä kirjoittelua on digitaalisen taloushallinnon osa-alueista 

löydettävissä hyvin. Viime vuosien teknologinen kehitysvauhti on ollut nopeaa, ja 

tutkimusta on tehty eri näkökulmista. Chiu, Liu, Muehlmann & Baldwin (2019) ovat 

selvittäneet tieteellisen kirjoittelun sisältöä ja määrää vuosilta 2004–2016. 

Tutkimustuloksissa laskentatoimen tietojärjestelmien ja kehittyvien teknologioiden 

tieteellinen kirjoittelu painottui XBRL-aihetta, big dataa, data-analytiikkaa ja tekoälyä 

käsitteleviin osa-alueisiin, mutta vuoteen 2016 mennessä esimerkiksi kirjoittelu 

lohkoketjuteknologiasta ei vielä ole näkyvää.  
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Sutton, Holt & Arnold (2016) tutkivat laskentatoimen kentässä syntynyttä tutkimusta 

tekoälystä, tietojärjestelmistä ja koneoppimisesta. Tutkijat esittävät, että 

tutkimuksen tarve jatkuu tulevaisuudessakin uusien teknologioiden 

hyödyntämisestä unohtamatta vaikutuksia työllisyyteen. Vaikka uusien 

teknologioiden ja applikaatioiden hyödynnettävyys tutkimuksessa huomioidaan, on 

lisäksi tehtävä tutkimusta seurauksista tulevaisuuden taloushallinnon 

ammattikuntaan.  

Grabski, Leech & Schmidt (2011) tutkimus on katsaus olemassa olevaan 

toiminnanohjausjärjestelmien tutkimuskenttään. Tutkijat käsittelevät ERP-

järjestelmien käsitettä laskentatoimen näkökulmasta, ja aiheita ovat riskien hallinta, 

tilintarkastus ERP-järjestelmissä, regulaatio, taloudelliset vaikutukset, 

järjestelmälaajennukset kuten XBRL, sisäinen organisaation tuki ja johdon 

kontrollijärjestelmien suunnittelu.   

Richins, Stapleton, Stratopoulos & Wong (2017) näkevät tutkimuksessaan 

taloushallinnon ammattikunnan tuovan lisäarvoa big datan analysointiin. Tätä 

tulosta tukee se, että laskentatoimen ammattikunta on tottunut käsittelemään 

strukturoitua tietoa ja omaa substanssiosaamista talouden perusteista.  

Eichhorst, Hinte, Rinne & Tobsch (2017) tutkivat digitalisaatiosta johtuvaa työn 

kuvan muutosta, keikkatyötä ja tarkastelevat myös sosioekonomisia vaikutuksia, 

kun työ muuttuu yrittäjämäiseksi ja yksintyöskentelyksi. Artikkeli tarkastelee 

alustatalouden (platform economy) vaikutusta ja työn transformaatiota, ja nostaa 

esiin tekijöitä, jotka selittävät työmarkkinoiden epävarmuutta digitaalisuudessa ja 

automaatiossa. Pongratz (2018) tutkimuksessa käsitellään joukkoistamista 

alustataloudessa.  

Lacity & Willcocks (2014) selvittivät tutkimuksessaan yritysten BPO (business 

process outsourcing) ulkoistamiskäytäntöjä. Tutkimus valottaa yritysten 

ulkoistamisprosessin perusteita ja motiiveja. Vaiheita ulkoistamisprosessissa 

voidaan ryhmitellä edelleen mission lanseerauksesta ja lopputulokseen 

fokusoitumisesta aina uusien mahdollisuuksien tutkimiseen. Viimeisen kohdan 

käytännöt sisältävät tutkimuksen mukaan teknologian hyödyntämisen 

mahdollistajana ja suoritustason kiihdyttäjänä. Myös toimialan asiantuntijuuden ja 
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business-analytiikan hyödyntäminen sekä innovaatioiden ja aloitteiden priorisointi 

kuuluvat viimeisen ryhmän praktiikoihin. Esimerkkiyrityksistä kaksi, Microsoft ja BP, 

ulkoistivat taloushallintoa ja TalkTalk asiakaspalvelua. Itse tutkimusaineisto oli 

laajempi. 

Ashrafi, Zare Ravasan, Trkmn & Afshari (2019) tutkivat business analytiikan 

hyödyntämisen vaikutuksia yritysten ketteryyden ja suorituskyvyn edistämisessä. 

Empiiriset tutkimustulokset eivät antaneet suoraa vastausta siihen, miten ja mitä 

konkreettiset vaikutukset ovat. Silti tuloksissa on vahvaa näyttöä siitä, että 

businessanalytiikan hyödyntämisellä ja tiedon laadulla on yhteyttä, sekä myös 

tiedon laadun ja yrityksen ketteryyden välillä. Löydösten perusteella Ashrafi et al. 

(2019) toteavat, että relevantti ja korkealaatuinen tieto auttavat yritystä 

sopeutumaan toimintaympäristöön digitalisaation ja teknologian mahdollistamana ja 

lisäävät yrityksen innovointikykyä.  

Seuraavan sivun taulukossa on listattu tutkimuksia digitalisaatio taloushallinnossa 

–aiheesta. Tässä tutkimuksessa on käytetty suhteellisen uutta tieteellistä 

tutkimusaineistoa, ja tätä perustelee digitalisaation nopea eteneminen globaalisti ja 

vaikutukset nähdään myös organisaatioiden taloushallinnossa. 
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Taulukko 1. Aiempia tutkimuksia digitalisaatiosta taloushallinnossa 

Tekijät (vuosi) Otsikko Tavoite 
Menetelmä / 
aineisto 

Keskeiset 
tutkimustulokset 

Sutton, Holt & 
Arnold (2016) 

“The reports of 
my death are 
greatly 
exaggerated” 
—Artificial 
intelligence 
research in 
accounting. 

Tekoälyn roolin 
selventäminen 
laskentatoimen 
tutkimuksessa, 
yksittäisten 
tietojärjestelmien ja 
nykyisten 
integroitavien 
tekoälysovellusten 
välistä kehitystä ja 
painottaa tutkimuksen 
tärkeyttä 
tulevaisuudessa. 

Kirjallisuus-
katsaus, 
laskentatoimen 
tutkimukset 
tekoälyn osa-
alueesta. 

Tekoälyn tutkimuksessa 
tarve ja tilaisuus pysyä 
tutkimuksen kärjessä 
ammattikunnan työn 
tulevaisuuden sekä 
laskentatoimen 
tieteellisen tutkimuksen 
näkökulmista. Tuloksissa 
nähdään, että tekoälyn 
tutkimuksen määrä 
kasvaa jatkossakin. 

Richins, 
Stapleton, 
Stratopoulos & 
Wong (2017) 

Big Data 
Analytics: 
Opportunity or 
Threat for the 
Accounting 
Profession? 

Tarkastella miten big 
data edustaa sekä 
mahdollisuutta että 
uhkaa laskentatoimen 
ammattikunnalle, 
sekä ammattikunnan 
roolin kehittymistä 
tulevaisuudessa. 

Käsitteellisen 
viitekehyksen 
luominen; big 
data ja 
analytiikka 

Vaikka big data ja data-
analytiikka automaation 
muodossa luovat 
laskentatoimen 
ammattikunnalle 
uhkakuvia työpaikkojen 
menetyksinä, 
automaation tuomia 
hyötyjä ovat lisäarvon 
luonti yritykselle ja uudet 
innovatiiviset tehtävät. 

Pongratz 
(2018) 

Of crowds and 
talents: 
discursive 
constructions of 
global online 
labour.  

Tutkimuksen tavoite 
on perehtymällä 
internetalustojen 
sivustoihin tutkia 
diskursiivisia 
rakenteita crows-
joukkoistamisesta 
palvelutyössä ja 
globaalissa online-
työnteossa 

Sisällönanalyysi 
maailmanlaajuis
ten alustojen 
internetsivuilta 

Joukkoistaminen-termin 
käsite vakiintumaton, 
perustavan laatuiset 
muutokset kohdentuvat 
työntekijöiden 
ammatilliseen 
järjestäytymiseen, 
henkilöitymiseen ja 
luovat painetta uudelle 
kollektiiviselle 
tietoisuudelle. 

Wilkesmann & 
Wilkesmann 
(2018) 

 Industry 4.0 – 
organizing 
routines or 
innovations? 

Tarkastella 
digitalisaation 
seurauksia työn 
sisältöön. teknologian 
vaikutukset 
rutiinitehtäviin ja 
uuden luomiseen 
työssä Tapaustutkimus 

Rutiinit automatisoituvat 
ja tulevaisuudessa 
digitalisaatio tukee 
enemmän korkeasti 
koulutettujen 
mahdollisuuksia 
innovatiivisuuteen. 

Chiu, Liu, 
Muehlmann & 
Baldwin (2019) 

A bibliometric 
analysis of 
accounting 
information 
systems 
journals and 
their emerging 
technologies 
contributions. 

Mitä on 
laskentatoimen 
tietojärjestelmien ja 
kehittyvien 
teknologioiden 
tieteellinen kirjoittelu, 
sekä määrä ja sisältö 

Kirjallisuus-
katsaus kuuden 
laskentatoimen 
informaatiojärjes
telmä -julkaisun 
aineistosta 
vuosina 2004–
2016. 

Kehittyvien 
teknologioiden kirjoittelu 
on vilkasta, XBRL, 
tekoäly, jatkuva tarkastus 
ja monitorointi, big data 
ja data-analysointi sekä 
internet teknonogiat 
näkyvät kirjoittelussa. 
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ  
 

Edellisessä luvussa tarkasteltiin tämän tutkimuksen teoreettista taustaa. Tässä 

luvussa esitellään tutkimusaineisto, valittu tutkimusmenetelmä ja tarkastellaan 

aineiston käsittelyä. 

 

3.1 Tutkimusaineisto 
 

Empiirisen aineiston lähteenä tässä tutkimuksessa käytetään taloushallinnon 

ammattilaisille suunnatun Tilisanomat-lehden artikkeleita. Lehden päätoimittaja on 

Antti Soro ja lehteä julkaisee Suomen Taloushallintoliitto ry. Vuodesta 1979 alkaen 

ilmestynyt ja nyt 40-vuotias lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Tilisanomat on 

historiansa ajan ollut alan asiantuntijoiden foorumi. Artikkelien kirjoittajat ja lukijat 

ovat laskenta-alan ammattilaisia, ja lehdessä on painotettu luotettavuutta, joka 

saavutetaan kirjoittajien asiantuntijuudella (Hirsimäki 2019).  

Lehden mediakorttitiedon mukaan Tilisanomat on “yritystalouden suurin 

ammattilehti, joka tavoittaa taloushallinnon keskeiset päättäjät ja asiantuntijat eri 

toimialoilta. Tilisanomat-lehti käsittelee kirjanpidon, verotuksen, yritysjuridiikan ja 

palkka- ja henkilöstöhallinnon muutoksia sekä taloushallinnon kansainvälistymistä 

ja tietotekniikan uusia sovelluksia. Lehti on luettavissa printtinä ja verkkolehtenä.” 

Tilisanomien levikki vuonna 2014 oli 11 035 kappaletta, ja maaliskuussa 2019 

verkkolehden yksilöityjä kävijöitä oli 79 909 kappaletta. 

Taloushallinnon digitalisaation kattavaan tarkasteluun empiiriseksi aineistoksi 

valittu Tilisanomat-ammattilehti soveltuu hyvin. Tutkimuksen aikaväliltä 2009–2019 

valitut artikkelit edustavat hyvin näkemyksiä, kehitystä ja suuntauksia 

taloushallinnon digitalisaatiokehityksestä. Kirjoittajat ovat alansa kiistattomia 

asiantuntijoita, ja lehden artikkelien suuntaaminen koulutetulle, asiantuntijuutta 

edustavalle lukijakunnalle lisää artikkelien ajankohtaisuutta ja luotettavuutta.  
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3.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi 
 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus. Sisällönanalyysi on väline aineiston 

analyysille. Tutkimuksessa on käytetty sisällönanalyysiä ja sisällön erittelyä. Ensin 

mainittu käsittää pääosin laadullista analyysia, ja jälkimmäisessä mukaan voidaan 

ottaa määrällistä analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 140–144) 

Tuomi & Sarajärvi (2018) toteavat, että kirjallinen tutkimusaineisto voidaan jakaa 

yhtäältä yksityisiin dokumentteihin ja toisaalta joukkotiedotuksen tuotteisiin. 

Sanoma- ja aikakauslehdet luetaan joukkotiedotuksen tuotteisiin, ja laajan tulkinnan 

mukaan dokumentti käsittää kirjat, artikkelit, päiväkirjat, kirjeet, haastattelun, 

puheen, keskustelun, dialogin, raportit ja miltei minkä tahansa kirjallisesti esitetyn 

materiaalin. Sisällönanalyysin menetelmällä dokumentteja voidaan analysoida 

systemaattisesti ja objektiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 96, 117) Tässä 

tutkimuksessa sisällönanalyysi kohdennetaan Tilisanomat-ammattilehdestä 

valikoituneeseen 80 artikkelin aineistoon vuosilta 2009–2019. 

 

3.3 Aineiston luokittelu ja käsittely 

 

Tutkimusaineistossa tarkastettiin kaikki Tilisanomat-lehden artikkelit vuosilta 2009–

2019 siten, että ensimmäinen tutkimukseen mukaan otettu lehti oli 1/2009 ja 

viimeinen 6/2019. Jokaiselta vuodelta käytiin läpi kaikki kuusi vuosittain ilmestyvää 

lehden numeroa. Tutkimuksen aihealueen, digitalisaatio taloushallinnossa, 

mukaisesti printtilehdet selattiin kokonaisuudessaan läpi painottuen ensin 

sisällysluetteloon ja tarkentaen artikkelin karkealla silmäilyllä sen sopivuutta 

tutkimusaineistoon. Asiasanoina käytettiin tässä kartoitustyössä sanoja 

digitalisaatio ja sen johdannaiset, taloushallinto, teknologia, sähköinen, robotiikka ja 

automaatio. Viranomaisvaatimuksiin, kehityshankkeisiin ja hallinnollisen taakan 

keventämiseen liittyvät artikkelit huomioitiin, ja asiasanoihin lisättiin verkkolaskutus, 

maksuliikenne, SEPA (Single European Payment Area), XBRL ja standardi. 

Taloushallinnon työ ja tehtävät digitalisaatiokehityksen olennaisena osana 

laajensivat hakusanoja kuten työ, osaamisen kehittäminen ja osaamisvaatimukset. 

Termit ja fraasit otsikoista herättivät kiinnostuksen artikkelin syvempään 
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tarkasteluun yksittäisinä sanoina tai yhdistelminä, kuten otsikot Tilisanomissa 

2/2019 ”XBRL GL -pilottihanke lupaa lisää tehoa taloushallinnon prosesseihin” tai 

6/2016 ”Tehoa ja luotettavuutta sähköisen kirjanpidon säilytykseen”.   

Ensimmäisen alustavan tarkastelun perusteella mukaan valitut aineistot 

Tilisanomista käytiin läpi uudelleen lukien ne tarkemmin. Mielenkiintoista ja tärkeää 

oli tarkastella aineiston sisältöä myös näkökulmasta mitä ei päässyt mukaan. 

Alustavasta 115 artikkelin aineistosta tehtiin seuraavaksi sisällön tarkempi analyysi. 

Artikkelit luettiin läpi huolellisesti, ja huomio kiinnitettiin artikkelin sisällössä 

tutkimuksen aihealueen, taloushallinnon digitalisaation esiintymiseen. Analysoinnin 

tuloksena aineistosta jätettiin pois esimerkiksi verkkokauppaan, maksamiseen, 

riskienhallintaan ja tietoturvaan liittyvät artikkelit tarkasteluajankohdalta, vaikka 

digitalisaatiota sivuttiin. Aineistosta pois jätetyt artikkelit on tulkittu tutkimuksen 

keskeisistä alueista poikkeaviksi, eivätkä ne näin ollen ole olleet relevantteja. Myös 

verotusmenettely- ja julkishallinnon näkökulmasta kirjoitetut artikkelit sisälsivät vain 

digitalisaatiota sivuavia kommentteja, ja ne jätettiin aineistosta pois. Tilisanomat-

artikkelit sisälsivät myös muutaman henkilökuva-artikkelin, jotka tarkemmassa 

analyysissa jätettiin pois aineistosta, sillä digitaalisuus taloushallinnossa-ilmiö oli 

näissä artikkeleissa muutaman kommentin varassa. Tilisanomat-lehden 

pääkirjoitukset ja asiantuntijoiden mielipidekolumnit jätettiin aineiston ulkopuolelle, 

kuten lyhyet tietoisku-, tai ohjelmistotalojen ilmoitustyyppiset aineistotkin. Lopullinen 

tutkimusaineisto käsittää yhteensä 80 Tilisanomat-artikkelia digitaalisesta 

taloushallinnosta vuosilta 2009–2019. 

Tilisanomat-lehtien artikkelien valinnan jälkeen edettiin aineiston alkuperäisten 

ilmaisujen pelkistämisellä. Aineistosta etsittiin tutkimuksen kannalta kiinnostavia 

asioita pelkistäen ne yksittäisiksi ilmaisuiksi. Tämän tärkeän vaiheen tarkoitus oli 

saada kaikki ilmaisut kirjattua ja luetteloitua. Seuraavana vaiheena samaa asiaa 

kuvaavat ilmaisut yhdistettiin sisältöä kuvaavalla nimellä olevaan kategoriaan eli 

teemaan. Teemat muodostettiin tutkijan tulkinnan mukaan, joten vaihetta voidaan 

pitää tutkimuksen onnistumisen kannalta kriittisenä, sillä tutkija tekee ratkaisun 

kuuluvatko ilmaisut samaan vai eri kategoriaan, ja millä perusteella.   

Aineistosta muodostui klusteroinnin eli ryhmittelyn avulla seitsemän teemaa. 

Teemoihin ryhmittely toteutettiin taulukoimalla ensin artikkelin keskeiset asiasanat, 
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ja sijoittamalla sitten artikkelit samaan ryhmään koko artikkelin pääasiallisen sisällön 

mukaisesti. Artikkelin sijoittaminen tiettyyn ryhmään vaati joissain tapauksissa 

tarkkaa harkintaa, sillä kirjoittelu sopi osin useampaankin teemaan. Selkeästi 

omaan teemaansa erottuivat ohjelmia, pilvipalveluita, robotiikkaa ja tekoälyä 

käsittelevät artikkelit. Teeman nimeksi muodostui digitaaliset teknologiat. 

Taloushallinnon työn kuva, maksuliikenne ja verkkolaskutus erottuivat myös 

artikkeleista helposti omiin teemoihinsa. Työn kuva -ryhmän artikkelit käsittelivät 

taloushallinnon työtä, osaamisvaatimuksia ja työn organisointia. Kirjoittelu työn 

kuvan muutoksesta sisältää yhtymäkohtia digitaaliset teknologiat -ryhmän 

artikkeleihin, liittyväthän taloushallinnon työtehtäviin kohdistuvat muutokset ja 

uudistuminen juuri automaatioon ja teknologiaan. Maksuliikenne ja verkkolaskutus 

edustavat teemoina aineistossa yhtäältä taloushallinnon digitalisaation etenemistä 

näissä osa-alueissa, toisaalta määräaikaisuutta kirjoittelussa.  Digitalisaatio 

taloushallinnossa on uudistanut maksuliikenteen ja mahdollistanut 

verkkolaskutukseen siirtymisen. Taloushallinnon toteuttamisen uusina elementteinä 

nämä kaksi teemaa näkyvät selkeästi projektiluonteisena kirjoitteluna, jossa 

aihealueiden kirjoittelu alkaa ja päättyy tietyn ajanjakson aikana. Yhtenäinen 

euromaksualue SEPA edustaa tällaista kirjoittelua, sillä se painottui 2010-vuoden 

molemmille puolille, kunnes vuonna 2012 loppui otsikoihin ”SEPA tuo säpinää” ja 

”Kotimainen suoraveloitus päättyy”. 

Kirjanpidon tiedon säilytys, sääntely ja raportointi muodostivat myös omat 

ryhmänsä. Kirjanpidon tiedon säilytykseen ovat tositteeseen ja kirjanpidon 

aineistojen arkistointiin digitaalisessa taloushallinnossa liittyvät artikkelit. Sääntelyn 

teeman aihealueet tarkastelivat hallinnollisen taakan keventämistä, julkishallinnon 

toimia byrokratian keventämiseksi yrityksille ja sähköisiä palveluita. Raportointi-

teeman artikkelit olivat samanhenkisiä sääntelyyn liittyvien artikkelien kanssa. 

Raportointiin liittyvät artikkelit eivät kuitenkaan painottuneet julkishallinnon toimiin 

kuten sääntelyn teeman kirjoittelu, vaan keskittyivät talousraportoinnin 

digitalisoitumiseen ja XBRL-aiheen tarkasteluun.        

Edellä kuvattujen teemojen ryhmittelyä on edelleen jatkettu muodostamalla kaksi 

yläluokkaa. Yläluokat käsittävät taloushallinnon digitalisaation tarkastelun ulkoisten 

ja sisäisten tekijöiden perusteella. Jotta asiakokonaisuudet on pystytty 
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analysoimaan ja erittelemään on tutkimusaineisto päädytty jakamaan kahtia sen 

perusteella, mitkä ovat organisaation omat vaikutusmahdollisuudet taloushallintoa 

määrittävään teemaan. Ulkoiset tekijät, kuten hallinnollisen taakan keventäminen, 

lainsäädäntö, standardointi ja muut kansallisen tai kansainvälisen tason hankkeet 

nähdään tässä tutkimuksessa ulkoisina tekijöinä, joihin yritykset eivät useinkaan voi 

vaikuttaa, vaan ne tulevat annettuina.  

Toisena yläluokkana tutkimuksessa käytetään sisäisiä tekijöitä, ja näihin teemoihin 

yritykset ja organisaatiot pystyvät jonkin verran vaikuttamaan, toisin sanoen näiden 

teemojen mukaiset asiat ratkaistaan yrityksessä, tai niiden tekeminen on 

organisaatiossa. Sisäiset tekijät tässä tutkimuksessa käsittää kirjanpidon teeman 

sisällä artikkelit arkistointiin ja dokumentointiin liittyen. Vaikka kirjanpito ja sen osa-

alueet ovat normatiivisesti säänneltyjä, yritysten taloushallinnon on kuitenkin 

sisäisesti ratkaistava kirjanpidon, palkkahallinnon ja tilinpäätöksen toteuttaminen, 

joten on perusteltua liittää teema sisäiset tekijät -yläluokkaan. Omana teemana 

aineistosta tässä yläluokassa tarkastellaan teknologisia taloushallinnon 

ratkaisuvaihtoehtoja. Organisaatiot joutuvat punnitsemaan eri vaihtoehtoja ratkaista 

taloushallinnon ja raportoinnin toteuttaminen, ja vaikka ohjelmistot, pilvipalvelut, 

automaatio, robotiikka ja tekoäly kehitetään ja tuotetaan usein yrityksen 

ulkopuolella, on parhaiden käytäntöjen ja toteutusmallien valinta luokiteltu sisäiseksi 

tekijäksi tutkimustulosten raportoinnissa. Kolmantena teemana sisäisiin tekijöihin on 

luokiteltu työn kuvan muutosten tarkastelu taloushallinnon digitalisaatiossa. Työn 

tekeminen, työtehtävät ja roolit sekä osaaminen ja tulevaisuuden kyvyt ja taidot ovat 

teemoja, jotka ratkaistaan organisaatioiden sisällä.  
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Kuvio 2. Pääluokat ja teemat 

Yllä oleva kuvio 2. selventää jatkossa tutkimuksen etenemistä aihealueittain. 

Ulkoiset tekijät jakaantuvat omiin kappaleisiinsa seuraavasti. Sääntely-teemaan 

kuuluu hallinnollinen taakka, RTE ja taloushallinnon alueen eri hankkeita 

käsittelevät aiheet. Raportointi-teemaan on sisällytetty artikkelit, jotka koskevat 

aiheita rakenteinen tilinpäätös, XBRL, raportointikoodisto ja viranomaiset. 

Maksuliikenne ja verkkolaskutus ovat aineistossa omina teemoinaan, mutta 

tutkimustuloksissa ne on yhdistetty samaan 4.2.3-kappaleeseen. Sisäiset tekijät 

käsittää kolme teemaa. Kirjanpidon tiedon säilytys käsittelee teemoja arkistointi ja 

dokumentointi digitaalisessa taloushallinnossa. Digitaaliset teknologiat ja 

taloushallinnon muuttuva työ mahdollistavat organisaatioille lukuisan määrän 

variaatioita kehittää ja järjestää taloushallintoaan. Näiltä osin teemoja tarkastellaan 

myös omissa kappaleissaan. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET  
 

Tässä luvussa esitellään tutkimustulokset. Ensimmäisessä alakappaleessa 

aineiston artikkeleita esitetään myös kvantitatiivisesti, jolloin määrällinen esitys lisää 

tutkimuksen havainnollistettavuutta ja selkeyttää aineistoa. Seuraavissa 

kappaleissa käydään läpi teemat eli kategoriat tutkimustulosten esittelyn kannalta 

oleellisesti esitettyinä.  

 

4.1 Digitaalisen taloushallinnon artikkelit ammattilehtikirjoittelussa 2009–2019 
 

Digitaalisen taloushallinnon aineistossa oli vuositasolle jakautuneena mukana 

pienimmillään 3 artikkelia vuodelta 2015 ja suurimmillaan 12 artikkelia vuodelta 

2017. Kuvio 3. havainnollistaa yhteensä 80 artikkelin kokonaisjakautumisen eri 

vuosille. 

 

 

Kuvio 3. Artikkelimäärät vuosittain 

 

Digitaalisesta taloushallinnosta vuosikymmenen aikana kirjoitettujen artikkelien 

määrissä on havaittavissa hieman laskeva trendi vuosien 2012–2015 aikana. 

Selittävää tekijää ei yksiselitteisesti voi havaita. Kyseisten vuosien muiden 
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kirjoitusten tarkastelussa ei edes 2016 alussa voimaan tullut kirjanpitolain uudistus 

näkyvästi vienyt palstatilaa digitalisaation artikkeleilta. Vuodesta 2016 

taloushallinnon digitalisaation artikkelit ovat taas hyvin edustettuina.    

 

 

 

Kuvio 4. Aineiston määrät teemoittain 

 

Kuvio 4. havainnollistaa tutkimusaineiston määriä teemoittain vuosilta 2009–2019. 

Sääntely, raportointi, maksuliikenne ja verkkolaskutus muodostavat yhteensä 47 

artikkelia, jotka asettuvat pääluokkaan ulkoiset tekijät. Näiden teemojen 

tutkimustulokset käydään läpi kappaleessa 4.2. Kolme jälkimmäistä teemaa, 

kirjanpito, teknologia ja työn kuva on luokiteltu sisäisiin tekijöihin, ja näiden, 

yhteensä 33 artikkelin, tarkastelu tehdään kappaleessa 4.3.  

 

4.2 Digitaaliseen taloushallintoon vaikuttavat ulkoiset tekijät 
 

Kuten edellä esiteltiin, aineistosta muodostettiin seitsemän teemaa, ja ne luokiteltiin 

edelleen kahteen pääluokkaan. Digitaalisen taloushallinnon tarkastelua 

tutkimusaineistosta tehdään organisaation ulkoisten ja sisäisten tekijöiden 

näkökulmasta.   
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Yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristöön vaikuttavat niin regulaatio, 

viranomaishankkeet kuin taloushallinnon kehittämiseen tähtäävät toimetkin, ja ne 

nähdään tässä tutkimuksessa ulkoisina tekijöinä. Aineistosta muodostui ulkoisten 

tekijöiden vaikutusten perusteella seuraavat kappaleet, jotka käsittelevät 

julkishallinnon, ja sen hankkeiden vaikutuksia digitaalisessa taloushallinnossa. 

Tässä yhteydessä tarkastellaan myös digitaalista standardoitua talousraportointia, 

johon kuuluu olennaisesti XBRL, sekä digitalisaatiokehitystä maksuliikenne- ja 

verkkolaskutusprosesseissa.  

 

4.2.1 Julkishallinto ja hankkeet taloushallinnon digitalisaatiossa 
 

Hallinnollinen taakka, RTE ja hankkeet- teemaan on sisällytetty yhteensä 15 

artikkelia. Hallinnollisen taakan keventäminen, viranomaisasioinnin kitkattomuus ja 

helppous, kuten uusi tunnistus- ja valtuutusratkaisu, nousivat tarkastelussa esiin 

selkeinä aiheina. Vuonna 2017 artikkelien painopiste siirtyi uuden tulorekisterin 

käyttöönottoon.  

Hallinnollisen taakan keventäminen on EU:n komission toimintaohjelma, joka 

tavoittelee tiivistetysti julkishallinnon menettelyn keventämistä vaarantamatta 

yrityksille asetettujen velvoitteiden sisältöä. Kansalliset tavoitteet asetettiin koko 

EU:n laajuisen hankkeen mukaisiksi ja toimintaohjelma ajoittui vuosille 2009–2012. 

Kahdeksasta painopistealueesta ohjelmassa olivat mukana esimerkiksi työnantajan 

tiedonantovelvoitteet ja taloushallinnon raportointia koskeva lainsäädäntö. Lisäksi 

sähköisen asioinnin kehittäminen valikoitui toimintaohjelman agendaan. (Rytsy 

1/2009; Mutanen 3/2011) 

Kehityskohteiden painopistealueet hallinnollisen taakan keventämisessä löytyvät 

IT-infrastruktuurista, standardien kehitystyöstä sekä lainsäädännön kehittämisestä. 

Hallinnollisen taakan keventäminen tukee myös yrityksen taloushallinnon 

kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta, toimivuutta ja tehokkuutta. (Rytsy, 

1/2009) Hallinnollinen taakka käsittää raportointivelvoitteista yrityksille aiheutuvia 

kustannuksia, joita ei muodostuisi ilman lainsäädäntöä. Hallinnollisen taakan 

kustannustehokkuutta parantavat sähköisen asioinnin kehittäminen ja raportointi- ja 

ilmoitusvelvoitteiden harmonisointi. Julkishallinnossa käynnistettiin sähköisen 
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asioinnin ja demokratian (SADe) vauhdittamisohjelma vuosille 2010–2013. 

(Mutanen 3/2011; Rekilä 4/2011) Asiointiprosessien helppo käyttö, palveluiden 

yksinkertaistaminen, sekä yhden asiointikanavan käyttö nähtiin keinona madaltaa 

ja purkaa esteitä yritysten asioinnissa ja tiedon saatavuudessa. (Kotipelto 4/2011) 

”Digitaalisen talouden tulevaisuutta pohtineen ICT 2015 -työryhmän 

ehdottamien uudistusten listalla on yritysten reaaliaikaisen talouden 

vaatiman infrastruktuurin kehittäminen.” (Rytsy 6/2013) 

ICT 2015 –hankkeella tavoitellaan kitkatonta Suomea, kirjoittaa Rytsy (2013) 

Tilisanomissa. Yritysten taloushallinnon kannalta tarkasteltuna reaaliaikaisen 

talouden vaatima infrastruktuuri vaikuttaa sekä yrityksen sisäisissä, että julkisen 

hallinnon välisissä tietovirroissa. Rutiinityöt vähenevät, ajantasainen tieto lisääntyy 

ja riskienhallinta tehostuu automaation myötä. (Rytsy 6/2013) 

RTE-hanke (Real-Time-Economy) on toiminut Suomessa vuodesta 2006. 

Reaaliaikainen talous -ohjelman tavoitteena on taloushallinnon automatisointia 

helpottavat ratkaisut, esimerkiksi verkkolaskutuksen edistäminen ja 

viranomaisraportoinnin helpottaminen. (Toikka 6/2011; Koskentalo 4/2012) RTE-

hankkeina Suomessa on edistyksellisesti viety eteenpäin yhtenäistä 

euromaksualuetta SEPA:a ja FIA-hanketta (Fully Integrated Accounting). 

Jälkimmäisestä hankkeesta syntyi Raportointikoodisto, joka virtaviivaistaa yritysten 

lakisääteistä raportointia. (Mäkiniemi 1/2012) 

”RTE on Reaaliaikainen talous (real-time economy) on ympäristö, jossa 

kaikki organisaatioiden väliset transaktiot ovat digitaalisessa 

muodossa, automaattisesti luotuja, ja tapahtuvat reaaliaikaisesti, niin 

liiketoiminnan kuin IT prosessien näkökulmasta.” (Rekilä 3/2013)  

FIA-projektissa (Fully Integrated Accounting) taloushallinnon raportointia 

kehittämällä tavoitellaan taloushallinnon järjestelmien tehokkuutta, reaaliaikaisuutta 

ja tulevaisuuden täysin integroitua taloushallintoa. (Helin 3/2009; Ahvenniemi 

3/2010) FIA-hanke suuntautui yrityksille tavoitteena automatisaatio organisaation 

sisäisen tiedon käsittelyssä. Saavutettavina hyötyinä listataan myös arkistoinnin, 

tilintarkastuksen ja verotuksen vaatimukset. Suuryritykset ovat Helinin (2009) 

artikkelin mukaan jo pitkälle automatisoineetkin taloushallinnon prosesseja, ja FIA-
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hanke tavoitteli pk-yritysten toimintatapojen kehitystä esimerkiksi 

verkkolaskutuksen käyttöönoton muodossa. (Helin 3/2009) 

Raportointikoodisto syntyi RTE-hankkeena, ja yhdistää eri viranomaisille 

toimitettavat tilinpäätöstiedot yhdeksi tietosisältömääritykseksi. 

Raportointikoodiston avulla talousraportoinnin sisältö harmonisoitiin palvelemaan 

vero-, tilinpäätös- ja tilastoraportointia. (Koskentalo 4/2012, 3/2016) 

Raportointikoodiston käytöllä raportit saadaan tuotettua ja lähetettyä nopeasti, tieto 

on yhtenäistä ja tietosisältö mahdollistaa tiedon suoran hyödyntämisen. Lisäksi 

tiedonvälityksen yhtenäistymisen etuina nähdään päällekkäisyyksien sekä virhe- ja 

selvittelytilanteiden väheneminen. (Mäkinen 5/2010) RTE-hankkeessa uudistettiin 

myös palkkahallinnon prosesseja uuden ajan palkkahallinnon saavuttamiseksi. 

Standardointityö tuotti FIP (Fully Integrated Payroll) –palkkakoodiston. Tavoitteena 

on palkkahallinnon raportoinnin yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen sekä 

hallinnollisten kustannusten säästäminen. (Toikka 6/2011)  

 

4.2.2 Digitaalinen taloushallinnon informaatio ja XBRL  
  

Tässä kappaleessa esitetään ammattilehtikirjoittelusta rakenteisen tilinpäätöksen, 

talousraportoinnin ja XBRL:n aiheista esiin nousevia tutkimustuloksia. Teemoista 

kirjoitettiin 2009–2019 välillä melko tasaisesti yksi tai kaksi artikkelia vuodessa, ja 

digitaalisen talousraportoinnin esille tuominen säännöllisesti yhteensä 14 

artikkelissa perustelee aiheen tärkeyttä. Kirjoittelu summaa hyötypuolia, ja 

kannustaa organisaatioita talousraportoinnin digitalisointiin. Koskentalo (4/2012) 

kirjoittaa, että tilinpäätösraportoinnin sähköistyminen helpottaa raporttien 

muodostamista, ja parantaa tietojen laatua ja taloudellista läpinäkyvyyttä. 

Tietojen sisällön ja rakenteen määrittely on edellytys tietojen vaihtoon sähköisesti 

kahden organisaation välillä. Tässä tietojen siirrossa hyödynnetään Extensible 

Markup Language (XML) -tekniikkaa ja sähköiset tietojärjestelmät vaativat 

toimiakseen entistä tarkempaa sisällön ja rakenteen määrittelyä. (Rekilä 3/2013) 

Ojalan (2016) mukaan taloushallinnon tiedon siirtämisessä järjestelmästä toiseen 

on taattava tiedon eheys ja täydellisyys.  
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Vaikka eri järjestelmien välillä hyödynnetään integraatioita, on standardoinnilla 

nähty olevan pysyvämpiä, kauaskantoisempia vaikutuksia. Tässä yhteydessä 

kansainvälinen tietuekuvaus, XBRL Global Ledger ja kirjanpidon 

standardimuotoinen TALTIO-tapahtumatietuekuvaus vastaavat tiedon esittämis- ja 

tiedonsiirtotarpeeseen. Raportointikoodisto on mäpätty eli yhdistetty tiliä vastaavien 

koodien kanssa. Kansallinen standardi TALTIO on tietosisältö- ja tiedon 

esittämistavan määritys, jonka avulla taloushallinnon tieto kulkee standardoidussa 

muodossa alusta loppuun. XBRL ja TALTIO voivat toimia tietosisältömäärityksenä 

niin eri järjestelmien yhteensovittamisessa, kuin tietojen säilyttämistä ja 

arkistointiakin varten. Tietosisältömääritys tuo hyötyjä myös tiedon hyödyntäjien 

tarpeisiin, kuten tilintarkastukseen tai verotarkastukseen. (Ojala 1/2016) 

Koskentalo, Ojala Tahvanainen (2017) kirjoittavat, että kirjanpitoaineiston 

standardoinnin nähdään tehostavan tilintarkastusta, ja että taloushallinnon erilaiset 

järjestelmät poikkeavat toisistaan semantiikan, tietomallien, toimintalogiikan ja 

rajapintojen osalta.   

”Standardin on tarkoitus palvella taloushallinnon, tilintarkastuksen, 

ohjelmistotoimittajien ja viranomaisten tarpeita taloustietojen 

esittämisessä järjestelmäriippumattomalla tavalla.” (Koskentalo, Ojala 

Tahvanainen 5/2017)  

”Taloushallintoliiton TALTIO-hankkeessa on luotu yhtenäinen vakioitu 

esitysmuoto kirjanpidon ja muiden taloushallinnon järjestelmien 

vienneille, jolloin tietoa voidaan suoraan hyödyntää eri järjestelmissä. 

Laajamittaisesti käytettynä määritys mahdollistaa helpot integraatiot eri 

ohjelmistojen välillä. TALTIO on monikäyttöinen ja soveltuu 

kaikenlaisen ERP-tiedon ilmaisemiseen. Lähtökohtina ovat 

tietokantojen avoimet rajapinnat ja avoin ekosysteemi, jotka tehostavat 

tietotekniikan hyödyntämistä yrityksissä. Taloushallinnon informaatio 

tulee saada täysin rakenteiseksi ja digitaaliseksi, jolloin voidaan 

rakentaa kattava ja pitkälle automatisoitu yritysten talouden seuranta ja 

raportointi.” (Koskentalo, Ojala Tahvanainen 5/2017)  
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Kalliovaara (2019) kirjoittaa tilinpäätösraportoinnin viimeaikaisista uudistuksista ja 

muutoksista. Uusin tämän aihealueen artikkeli kertoo, että tilinpäätöksen iXBRL-

sanomamuoto mahdollistaa tilinpäätöksen muodostamisen, käsittelyn, jalostuksen 

ja visualisoinnin automaattisesti ja täysin digitaalisesti ohjelmistosta toiseen. 

Kirjoittelu summaa hyötyinä virheettömyyden, hyvän esitysmuodon ja sidosryhmien 

tarvitseman tiedon tehostumisen. Tilinpäätöksen laatiminen automaattisesti, 

allekirjoitus ja julkistaminen on paljon pienempi työ kuin ennen. (Kalliovaara 5/2019) 

Taloushallintojärjestelmistä on jo nykyisin tarve saada vakiomuotoista tietoa 

esimerkiksi tilintarkastuksen tarpeisiin, sillä data-analytiikan hyödyntäminen 

tilintarkastuksessa on lisääntynyt. (Fredman, Kalliovaara, Ojala 2/2019) 

”Yrityksillä on käytössä lukuisia erilaisia taloushallinnon 

tietojärjestelmiä... tietojen saaminen eri järjestelmistä analysoitavaksi 

sopivaan muotoon on työlästä. Tilintarkastajan kannalta olisikin varsin 

hyödyllistä, jos eri järjestelmistä saatava tieto olisi valmiiksi 

vakiomuotoista.” (Fredman, Kalliovaara, Ojala 2/2019) 

XBRL GL-muotoinen tieto helpottaa tilintarkastuksen lisäksi myös taloushallinnon 

työtä. Esimerkiksi tilintarkastajan aineistopyyntöjen keräys ja toimitus 

tilintarkastukseen on automatisoitavissa. Tilintarkastajien ja verotarkastajien 

käyttämien tarkastusohjelmistojen lisäksi taloushallinnon järjestelmistä halutaan 

siirtää tietoa myös yrityksen omaa toimintaa palveleviin analyysiohjelmistoihin, 

jolloin XBRL GL –standardin käytön hyödyt ovat merkittävät. Kirjanpitoaineisto 

järjestelmästä riippumatta on siirrettävissä toiseen järjestelmään ilman ohjelmointia, 

täysin valmiina ja lähdejärjestelmän aineistoon täsmäävänä. (Fredman, Kalliovaara, 

Ojala 2/2019) 

 

 

 

4.2.3 Digitalisaatiokehitys maksuliikenne- ja laskutusprosesseissa 
 

Tähän kappaleeseen on yhdistetty maksuliikenteen ja verkkolaskutuksen ympärille 

keskittynyt kirjoittelu, sillä ne ovat prosesseina taloushallinnossa lähellä toisiaan, ja 
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toimet näiden digitalisoitumiskehityksessä kulkevat lähekkäin. Yhtenäisen 

euromaksualueen käyttöönotto maksamisessa ja aiheesta kirjoitetut yhdeksän 

artikkelia ajoittuivat pääosin vuosien 2010–2012 väliselle ajalle. SEPA:n 

käyttöönottoa voi luonnehtia projektiksi, jolla oli alku ja loppu - kirjoittelussakin. 

Verkkolaskusta kirjoitettiin myös yhdeksän artikkelia lähes tasaisesti vuodesta 2009 

vuoteen 2019 saakka. 

SEPA:n käsittely kirjoittelussa on oiva esimerkki siitä, kuinka 

ammattilehtikirjoittelussa näkyvät monipuolisesti myös sidosryhmät, jotka kulloinkin 

vaikuttavat aihealueessa. Sidosryhmien, kuten viranomaiset, pankit, 

ohjelmistotoimittajat sekä yritykset ja niiden taloushallinto, näkökulmia on huomioitu 

SEPA:n, IBAN-tilinumeron, suoramaksuveloituksen päättymisen ja uuden 

tilioteformaatin käsittelyn kirjoituksissa.  SEPA –projekti perustuu EU:n 

maksupalveludirektiiviin ja kansallisiin maksulaitos- ja maksupalvelulakiin. 

Euromaksualueen käyttöönoton hyötyinä saavutettiin maksujen välityksen nopeus 

ja varmuus, maksupalveluiden kustannusten läpinäkyvyys ja tasapuoliset 

kilpailuolosuhteet maksupalvelujen tarjoajien kannalta. (Nisén 2/2010) 

Standardoinnin avulla informaation käyttö yritysten taloushallinnossa tehostuu, ja 

pankkien ja ohjelmistojen tarjoamat ratkaisut mahdollistavat maksusuoritusten 

automaattisen kohdentamisen ja kirjanpidon automatisoinnin. (Snellman 5/2010) 

Tilinumeron kansainvälinen esitystapa IBAN ja saajan pankin yksilöivä BIC-koodi 

vaikuttivat taloushallinnossa laskulomakkeen tiedoista lähtien yritysten toimialasta 

ja koosta riippumatta. (Nisén 4/2009). SEPA:n käyttöönotto ja suoraveloituksen 

päättyminen vaikuttivat niin pankkien järjestelmissä kuin yritysten 

maksukäytännöissä ja taloushallintojärjestelmissäkin. ( Rytsy 6/2012) 

”SEPA siis muuttaa maksamisen ja on yksi taloushallinnon perusteita 

mylläävistä muutosvoimista.” (Snellman 5/2010) 

”Haastava SEPA-hanke loppusuoralla” -otsikko (Nisén 3/2011) kuvaa hyvin 

yritysten erilaisuudesta ja ohjelmistojen laajasta kirjosta aiheutunutta mittavaa 

muutosta. Euromaksualueen käyttöönottovaatimukset siirtymäaikojen puitteissa 

vaativat suunnitelmallisuutta, ja myös teknisten muutostarpeiden tarkastelua. SEPA 

olikin yksi virstanpylväs yrityksen taloushallinnon ja koko toiminnan perusteelliseen 
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tarkasteluun. Muutoksesta hyötymisessä nähtiin tärkeänä halu tarkastella kriittisesti 

nykyisiä toimintatapoja ja parantaa tehokkuutta uusilla standardeilla ja 

pankkiyhteystavalla. (Snellman 5/2010)       

Seuraavaksi kuvataan verkkolaskun ympärillä käytyä ammattilehtikirjoittelua. 

Hurme (6/2011) kirjoittaa, että Finanssialan Keskusliiton ja Elinkeinoelämän 

keskusliiton 09/2011 selvityksen mukaan alle 250 henkilöä työllistävistä 

suomalaisyrityksistä alle puolet käyttää verkkolaskutusta. Verkkolasku-teema on 

tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla aiheena paljon kirjoitettu ja sen käyttöönottoon 

on kannustettu toistuvasti. 

”Syitä pienten ja keskisuurten yritysten hidasteluun verkkolaskun 

käyttöönotossa on useita: osa yrityksistä ei ole kuullut halaistua sanaa 

verkkolaskusta, toiset ovat arvioineet pienellä laskumäärällä 

kustannukset hyötyjä suuremmiksi ja loppujen pään on sekoittanut 

formaattien, laskunvälittäjien ja viestinnän sekamelska. Verkkolaskusta 

on tullut monelle laskujen käsittelijälle painajaismainen hyppy 

tietoteknisen projektin projektipäälliköksi.” (Hurme 6/2011) 

Verkkolaskun semanttinen malli sisältää laskun ydinelementit, jolloin sen 

lähettäminen järjestelmästä toiseen ei muuta laskun tietosisältöä. CEN (European 

Committee for Standardization) on julkaissut standardin semanttisesta mallista. 

Uusimmat verkkolaskuformaatit Finvoice3.0 ja TeappsXML 3.0 käyttävät 

semanttista mallia, ja verkkolaskudirektiivin tarkoitus on vauhdittaa euroalueen 

verkkolaskun käyttöönottoa. Simell (2018) toteaa, että taloushallinnon 

automatisointi etenee, ja on laskutusjärjestelmien päivittämisen aika. (Simell 

3/2018) 

EU:n verkkolaskudirektiivi ja laki eivät tuo suomalaisesta näkökulmasta mullistavia 

uudistuksia verkkolaskutukseen. Yritykset ja julkishallinto ovat jo siirtyneet suurelta 

osin verkkolaskutukseen, kun direktiivin säännöksissä tuli julkishallinnolle 

velvollisuus verkkolaskujen vastaanottamiseen (Fredman 2/2019).  

Verkkolaskuosoitteiden ja verkkolaskujen tietosisältöjen uudistamistarpeet johtuvat 

erilaisista ohjelmista ja kirjavista määrityksistä. Operaattoreiden välittäjätunnukset 

ovat käyneet riittämättömiksi ja verkkolaskuosoitteisto muuntuu eOsoitteistoksi. 
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Uudistusten käyttöönotto yhtenäistää toimintaa ja rakenteisen tiedon hyödyntämistä 

taloushallinnon järjestelmissä. Selkeät yhdenmukaiset verkkolaskut ja eOsoitteet 

vaikuttavat positiivisesti yritysten verkkolaskutuksen käyttöönottoon. (Lehtonen 

5/2016) 

Fredman (2/2018) toteaa, että eKuitin käsittely tulee hyödyntämään yritysten 

taloushallintojärjestelmien verkkolaskuominaisuuksia. Verkkolaskun tietosisältö ja 

tiedon siirron tekninen toteutus mahdollistavat eKuitin tietojen rakenteisen muodon 

hyödyntämisen taloushallinnon järjestelmissä. Taloushallintojärjestelmissä on vielä 

ratkaistava miten eKuitti kulkee matkalaskujärjestelmissä, pääkirjanpidossa ja 

maksatuksessa. Tositteen säilytys ja arkistointi on myös digitaalista, paperikuiteista 

päästään eroon ja taloushallinnon täysdigitaalisuus etenee. (Fredman 2/2018) 

 

4.3 Digitaalinen taloushallinto yrityksessä, sisäiset tekijät 
 

Edellisessä kappaleessa 4.2 ja sen alakappaleissa tarkasteltiin ulkoisten tekijöiden 

vaikutusta organisaatioiden digitaaliseen taloushallintoon. Tutkimustulosten 

läpikäynti helpottuu jakamalla teemat pääluokkiin, ja auttaa jäsentämään teemojen 

aihealueita. Tässä kappaleessa ja sen alakappaleissa keskitytään toisen 

pääluokan, sisäisten tekijöiden tarkasteluun digitaalisessa taloushallinnossa.  

Seuraavissa kahdessa alakappaleessa kirjanpitoaineiston arkistointiin ja 

dokumentaatioon sekä organisaation valittavissa oleviin teknologisiin ratkaisuihin 

taloushallinnon järjestämisessä liittyvät artikkelit on ryhmitetty yrityksen 

taloushallinnon sisäisiin tekijöihin. Kolmantena alakappaleena keskitytään aineiston 

pohjalta taloushallinnon työn kuvan muutosten tarkasteluun.  

 

4.3.1 Kirjanpito, digitaalisen taloushallinnon tiedon säilytys 
 

Tämän otsikon alla on 15 artikkelia jakautuen yhteen, kahteen artikkeliin vuodessa. 

Kuitenkin poikkeuksena vuodet 2016, josta neljä artikkelia. Vuoden 2016 määrää 

selittää osaltaan uusi kirjanpitolaki, joka astui voimaan 1.1.2016. Tämän teeman 

aiheina korostuvat elektroninen arkistointi, dokumentoinnin tärkeys ja digitaaliset 

dokumentit. Pääkirjanpito ja kirjanpito yleisesti näyttäytyy ammattilehtikirjoittelussa 
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tässä yhteydessä kirjoitteluna arkistointi- ja dokumentointivaatimuksista, ja lisäksi 

sivutaan sähköistä allekirjoitusta ja varmentamista kirjanpidon näkökulmasta. 

Kirjanpitoaineiston arkistoinnista on kirjoitettu otsikkotasolla helposti tunnistettavasti 

useita artikkeleita, joissa kiinnitettiin huomiota elektronisen arkistoinnin vaatimuksiin 

ja kirjanpitoaineiston tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kirjanpitolaki ja -asetus 

sekä kirjanpitolautakunta määrittävät normein, ohjein ja velvoittein aineiston 

säilytyksestä ja arkistoinnissa on varmistuttava tiedon luotettavuudesta ja 

käyttökelpoisuudesta.  

Digitaalisessa kirjanpidossa aineiston arkistointi vaatii tarkastelua siitä, miten 

tekninen toteutus on järjestetty. Ensinnäkin aineiston jatkohyödynnettävyyden 

kannalta on punnittava aineiston tiedostomuotoja ja käytettäviä ohjelmia. Toiseksi 

tulee kiinnittää huomiota prosesseihin arkiston kuvauksen muodossa ja 

dokumentaatioon eli käyttöohjeisiin. Kolmanneksi on huomioitava myös 

sopimusasioiden näkökulma, tällöin otetaan kantaa esimerkiksi arkistoinnin 

jatkuvuuteen muutostilanteissa. (Fredman 1/2009) Sähköinen arkistointi säästää 

paperia ja tilaa, ja tämän konkreettisen hyödyn lisäksi etuina nähdään kirjanpitotyön 

nopeutuminen, aineiston analysoinnin, sisäisten kontrollien ja tilintarkastuksen 

helpottaminen, sekä sisäisen tiedon kulun tehostaminen. Tehokkaat 

hakuominaisuudet korostuivat suuryritysten ja julkishallinnon osalta 

tapahtumamäärien kasvaessa suuriksi. (Fredman 5/2011) 

Lehtisen (1/2013) mukaan tietojen säilyttäminen, käsittelyn helppous, vaivattomuus 

sekä oikea-aikainen hävittäminen ovat tärkeitä tekijöitä sähköisten aineistojen 

arkistoinnissa. Tiedon arvo voi muuttua ajan myötä tärkeämmäksi tai 

merkityksettömämmäksi.  

”On varmistettava, että myös vähemmän tärkeä tieto on saatavilla, jos 

sitä tarvitaan. Säilytettävän tiedon autenttisuus, eheys ja käytettävyys 

ovat tärkeitä.” (Lehtinen 1/2013) 

Kirjanpitolain uudistuksessa 2016 mahdollistui kirjanpitoaineiston elektroninen 

säilytys, ja tämä yhdessä laadukkaan menetelmien dokumentoinnin kanssa 

helpottaa taloushallinnon järjestämistä ja muutosten huomioimista. Vieruaho 

(6/2016) näkee dokumentoinnin merkityksen korostuvan, koska 
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järjestelmämuutokset ovat nopeita, kirjausten luominen automatisoituu, arkistoinnin 

tekniset ratkaisut muuttuvat ja ulkoistus lisääntyy. Teknisten menetelmien 

monipuolisuus uuden kirjanpitolain myötä sallii arkistointiin vapauksia, mutta on 

huolehdittava, että kirjanpito on myöhemmin löydettävissä ja luettavissa 

selväkielisesti. Tehokkaalla dokumentinhallinnalla ja sähköisellä arkistoinnilla 

saavutetaan kustannussäästöjä ja se lisää arkistoinnin luotettavuutta ja parantaa 

tiedon saatavuutta.  (Tikkanen 5/2016; Vieruaho 6/2016) 

 

4.3.2 Teknologia taloushallinnon digitalisaatiossa  
 

Taloushallinnon digitalisaation teknologia käsittää tässä tutkimusaineistossa 

ohjelmia ja sovelluksia, pilvipalveluita ja uusia teknologioita käsittelevät artikkelit, 

joita on yhteensä kuusi kappaletta. Teknologiaa käsittelevät artikkelit päättyvät pk-

yritysten taloushallinnon integraatiokehitystä tarkastelevaan artikkeliin vuodelta 

2019, ja siitä löytyy yhtymäkohtia myös työn kuvan muutokseen. Vastaavasti työn 

kuvan muutosta käsittelevät artikkelit ovat sivunneet teknologiaa. ”Rutiinitehtävät 

kuuluvat robotille” -artikkelissa käsitellään ohjelmistorobotiikan soveltumista 

taloushallinnon tehtäviin, ja seurauksista työelämälle. Artikkeli on luokiteltu työn 

kuvan muutokset -teemaan, mutta siitä löytyy myös ohjelmistorobotiikan aihealueen 

kuvausta. Aineiston ryhmittely ja lukeminen jonkin teeman alle ei tässäkään 

tapauksessa ole yksiselitteistä, koska teemat ovat limittyneet toisiinsa, mutta 

tutkimuksessa on pyritty säilyttämään johdonmukaisuus aineiston käsittelyssä. 

Tutkimusaineiston artikkelit käsittelivät teknologista aihealuetta melko suppeasti, 

keskittyen ERP-järjestelmien ja pilvipalvelut- ohjelmistorobotiikka- ja tekoäly- 

aiheiden yleistason esittelyyn. Artikkelit ovat kuitenkin napakka kokonaisuus 

taloushallinnon digitalisaation teknologisista mahdollisuuksista.  

Teoriaosuuden tieteellisessä kirjoittelussa on suoria yhtymäkohtia 

tietojärjestelmien, pilvipalvelujen ja uusien innovaatioiden kuvaamiseen. Myös 

Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) ja Granlund & Malmi (2002) totesivat, että 

taloushallinnon tietojärjestelmät voivat olla kokonaan integroituja 

toiminnanohjausjärjestelmiä, tai erillis- eli valmisohjelmia. Asatiani & Penttinen 

(2015) kirjoittavat myös, että SaaS (Software as a Service) on yleisesti käytetty 
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etäkäyttöjärjestelmän vuokrausta tarkoittava kokonaisuus, jolloin ohjelmistot 

taloushallinnon käyttöön hankitaan palveluna. SaaS- eli pilvipalveluita käytetään 

yleensä internet-selaimella ja samaa tuotantoympäristöä käyttää useampi yritys. 

(Sorjonen 4/2011)  

Pilvipalvelut ja teknologinen kehitys mahdollistavat taloushallinnon työn tekemisen 

ajasta ja paikasta riippumatta. Fredman (2010) määrittelee yleisesti, että 

pilvipalvelut ovat internetin kanssa toimivia tietoteknisiä palveluita. Pilvipalveluiden 

ominaisuuksiin kuuluu, että ne skaalautuvat dynaamisesti ja resurssit ovat 

virtuaalisia. Tekninen toteutustapa pilvipalveluissa toimii taustalla ja ilmenee 

käyttäjälle palveluna. Yritysten saattaa olla haastavaa löytää kattava ja toimintaan 

soveltuva kokonaisjärjestelmä yhdeltä palveluntarjoajalta, jolloin tiedon 

integroitavuus järjestelmästä toiseen muodostuu tärkeäksi ominaisuudeksi. 

Ydinjärjestelmät taloushallinnossa voidaan hoitaa ylläpidettynä 

järjestelmäpalveluna yrityksessä itse, ulkoistaa kokonaan tai näiden yhdistelmänä. 

(Fredman 4/2010) 

Esimerkkinä pilvipalveluiden toteutuksesta tilitoimistopalveluna Fredman kirjoittaa 

seuraavasti:  

”Nykyiset pk-yrityksille suunnatut Web-pohjaiset talousohjaus-

järjestelmät sekä niihin integroidut toiminnanohjausjärjestelmät 

mahdollistavat toimintamallin, jossa asiakas hoitaa itse kirjanpidon 

perustransaktiot. Asiakas laatii myyntilaskut, jotka tiliöityvät 

automaattisesti ja lähtevät keskitetysti verkkolaskuna. Asiakas hoitaa 

saatavien seurannan sekä ostolaskujen maksatuksen. Järjestelmät 

tuottavat automaattisesti ja reaaliaikaisesti asiakkaalle taloushallinnon 

perusraportoinnin. Tilitoimiston rooli tässä mallissa on toimia 

asiantuntijana muun muassa tilinpäätöksen ja verotuksen saralla sekä 

järjestelmän tuottamien tietojen jalostaminen liiketoiminnan tueksi.” 

(Fredman 4/2010) 

Tietojärjestelmien sisäisen tarkastuksen kontrollit nousevat myös esiin, koska 

tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa palveluiden tuottamisessa. Lainsäädäntö 

ja verotus aiheuttavat taloushallinnon tietojärjestelmiin jatkuvia muutoksia ja 
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ohjelmistopäivitykset on usein aikataulutettu viranomaismääräyksin. 

Ohjelmistotoimittajat hyödyntävät yhä enemmän ketteriä järjestelmä-

kehitysmenetelmiä, ja on huolehdittava muutoksenhallintaan liittyvistä kontrolleista 

myös SaaS-palveluiden osalta. (Sorjonen 4/2011) 

Taloushallinnon ohjelmistojen järjestelmäintegraatiossa tiedot siirretään 

digitaalisesti järjestelmästä toiseen erätiedostona tai reaaliaikaisesti. 

Ohjelmistointegraatioiden hyödyntämisen esteenä nähdään usein 

toimialakohtaisten ohjelmistojen liittymät, joiden kustannustehokas kehitys- ja 

muutostyö on haasteellista. Esimerkiksi laskutusohjelmia toimittava ohjelmistotalo 

voi joutua tekemään yli kymmenen liittymää eri taloushallinnon järjestelmiin. 

Liittymärajapintana käytettävä TALTIO-standardi helpottaa yritysten 

kustannustehokkaiden ohjelmistointegraatioiden saatavuutta. (Fredman 4/2017) 

Lisäksi Fredman (2019) näkee, että taloushallinnon integraatioratkaisuja voitaisiin 

hyödyntää enemmän. Tyypillisimpänä hyödyntämiskohteena nähdään 

myyntilaskujen siirto laskutusjärjestelmästä taloushallintoon silloin, kun laskutus 

tapahtuu erillisellä laskutusjärjestelmällä (Fredman 4/2019).  

”Taloushallinnon automaatio koostuu monista erilaisista 

mahdollisuuksista ja välineistä, joiden esittely auttaa jäsentämään 

kokonaisuutta. Toisilla välineillä voidaan automatisoida taloushallinnon 

työtä, toisilla taas tulevaisuudessa helpottaa tai automatisoida 

vaativaakin laskennan tai verotuksen asiantuntijatyötä. Osa välineistä 

on vasta tulossa tuotantokäyttöön, osa on ollut arkipäivää jo 

vuosikymmeniä, joskin liian vähän hyödynnettynä.” (Fredman 4/2017) 

Taloushallinnon automaatio perustuu standardoinnin keskeiseen merkitykseen. 

Maksuliikenne-, verkkolasku- ja tilikarttastandardit toimivat esimerkkeinä 

taloushallinnon kehittyneisyydestä Suomessa. Standardointi ja niiden käyttö ovat 

perusta tehokkaalle maksuliikenteelle, laskutuksen ja laskutiedon hyödyntämiselle 

ja kirjanpidon raportoinnille. (Fredman 4/2017) 

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) eli ohjelmistorobotit ovat 

tietokoneohjelmia, jotka käyttävät olemassa olevia järjestelmiä. Ohjelmistorobotit 

minimoivat manuaalisen työn ja niiden avulla voidaan automatisoida taloushallinnon 
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prosesseja. Ohjelmistorobotiikan ominaisuuksiin kuuluu rakenteisen datan käyttö, 

joka voi olla peräisin useista lähteistä. Ohjelmistorobotiikasta nähdään 

saavutettavan suurimmat hyödyt, kun taloushallinnon tehtävät ovat suurivolyymisia, 

toistuvia, ne perustuvat selkeisiin sääntöihin, niissä on vähän prosessipoikkeamia 

ja prosessi on yksinkertainen. Myös työkuoman tasoittaminen taloushallinnon 

kauden katkon aikana soveltuu ohjelmistorobotin tehtäviin. (Vieruaho 6/2017) 

Manuaaliseen työhön verrattuna Vieruaho (6/2017) näkee ohjelmistorobotiikan 

hyötypuolia laajasti. Ohjelmistorobotiikan käyttö on kustannustehokasta, se 

skaalautuu helposti muutoksiin ja virheriski puuttuu robotiikan paremman 

tarkkuuden ansiosta. Ohjelmistorobotiikka on otettavissa käyttöön nopeasti, siihen 

ei tarvita järjestelmämuutoksia, se toimii lisätyövoimana kiireajalla poistamassa 

pullonkauloja ja robotti työskentelee jatkuvasti.  Hyötyinä listataan vielä, että 

robotiikalla saavutetaan ajantasainen ja reaaliaikainen informaatio, 

ohjelmistorobotiikalla on tehokkaat automaattiset kontrollit ja investoinnin 

takaisinmaksuaika on lyhyt. 

 

4.3.3 Työn kuvan muutos 
 

Taloushallinnon ammattilaiset ja työhön kohdistuvat muutokset ovat 

ammattilehtikirjoittelussa tarkasteluajankohtana hyvin erottuvana osana 

aineistossa. Työn kuvan muutoksen 12 artikkelia painottuvat kasvaviin 

osaamisvaatimuksiin, uusiin mahdollisuuksiin ja tehtäväkuviin taloushallinnossa. 

Huomio kiinnittyy kahdeksaan artikkeliin vuosilta 2017 ja 2018, kummaltakin 

vuodelta neljä kirjoitusta. Esimerkkeinä näiden kahden vuoden otsikoista ovat 

”Kirjanpitäjästä yrittäjän sparraajaksi”, ”Rutiinitehtävät kuuluvat roboteille”, 

”Taloushallinnon tulevaisuus” ja ”Ohjelmistorobotiikka haastaa organisaatiot”. 

Kahden vuoden artikkelimäärä osoittaa, kuinka teknologisen kehityksen 

vaikuttavuus taloushallinnon työssä ja siitä kirjoittelussa on kasvanut.  

Taloushallinnossa vaikuttavia, yhtäaikaisia murroksia ovat digitalisaatio, 

toimialamurros ja osaamiseen murros. (Suomalainen, 4/2017) Digitalisaation 

ansiosta tehokkaammat, modernit tavat taloushallinnon tiedonkäsittelyssä 

muovaavat työn kuvaa ja tehtäviä, ja vaatimukset ja odotukset alan ammattilaisilta 
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kasvavat. (Salo 1/2012) Taloushallinnolle tämä merkitsee integroidumpaa, 

digitaalisempaa, kommunikoivampaa ja kansainvälisempää tapaa tehdä työtä. 

(Alhola 4/2010)  

”Taloushallinnon sähköistyminen tuo yrityksille uskomattomia 

mahdollisuuksia organisoida toimintoja ennen näkemättömillä tavoilla.” 

(Salo 1/2012)  

Taloushallinnon tuottama tieto on menneisyyden tarkastelussa ollut lähes 

yksinomaan historiatietoa, kuten tilinpäätös-, tai päättyneen kauden lukuja. Uuden 

ajan vaatimukset edellyttävät ajantasaista tietoa, joka on saatavilla ajasta, paikasta 

ja lukulaitteesta riippumatta.  

”Käytännössä staattinen tietopankki ei siten riitä, vaan tarvitaan 

esimerkiksi täysintegroitujen taloushallintojärjestelmien alati 

ylläpitämää dynaamista tietovarastoa, josta tietoja voi lukea 

ajantasaisesti ja mobiilisti – siis mistä ja milloin vain.” (Alhola 4/2010) 

Digitaalisen murroksen aiheuttamat muutokset kohdistuvat ihmistyössä teknologian 

täydentävään tai korvaavaan vaikutukseen. Mekaaniset rutiinityöt ja osaksi luovan 

työn tehtävät voidaan digitalisaatiossa korvata automaatiolla. Ohjelmistorobotiikka 

ja tekoäly tarvitsevat rinnalleen ihmistä. Taloushallinnon työ ihmisten ja koneiden 

yhteistyönä on usein parempaa kuin ihmisen tai koneen yksin suorittama työ. 

(Pajarinen 5/2014) 

”Käsillä oleva digitaalisuuden murros ei liity teknologiaan sinänsä vaan 

siihen, että sen uusien muotojen, laadullisen parantumisen ja 

halvemman hinnan myötä se sekä täydentää että korvaa ihmistyötä 

enenevässä määrin.” (Pajarinen 5/2014) 

Kuten teoriaosuuden kirjallisuudessakin huomattiin (Balsmeier & Woerter 2019; 

Brynjolfsson & McAfee, 2016; Frey & Osborne, 2017) myös ammattilehtikirjoittelusta 

ilmenee, että ohjelmistorobotit ja tekoäly ovat korvanneet monet ihmisen suorittamat 

työt ja tehtävät. Hiltusen (2/2017) mukaan tietotekniikan älykkyys kasvaa, ja ne 

pystyvät jo nykyisellään suorittamaan tehtäviä, joihin ennen tarvittiin ihmistä. 

Automaation, ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn etuna on ihmisen inhimillisten 
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piirteiden puuttuminen, kuten kirjallisuusosiossa myös Frey & Osborne (2017) 

totesivat. Koneen etuina nähdään tarkkuus ja nopeus laskutoimituksissa ja 

työskentely yötä päivää ilman palkkaa, taukoja tai lomia. Kone on halvempi ja 

loogisempi, ei kaihda tylsiä tai yksitoikkoisia töitä, eivätkä tunteet vaikuta sen 

työsuoritukseen. Hiltunen (2/2017) käyttää termiä heikko tekoäly, jossa laitteet 

suorittavat ennalta ohjelmoituja toimintoja ja jopa ennakoivat ja oppivat 

käyttäjästään. Nykyisiin tekoälysovelluksiin tulee koko ajan lisää sovelluskohteita, 

ja tekoälyä käytetään jo asiantuntijatyössäkin. Ohjelmistorobotiikasta ja tekoälystä 

todetaan, että  

”Fyysiset robotit eivät tule istumaan toimistotyöntekijän 

tietokonepöydän äärelle, mutta virtuaalirobotit tullevat viemään yhä 

useammalta asiantuntijalta työpaikan.” (Hiltunen 2/2017)  

Ohjelmistorobotiikan haastaessa organisaatioiden taloushallinnon toimintamuodot 

Fischer (5/2017) kääntää ajattelua työpaikkojen häviämisen uhkakuvasta 

digitalisaatiokehityksen tuloksena mahdollisuudeksi. Työelämä muuttuu joka 

tapauksessa, ja ohjelmistorobotiikan avulla voidaan karsia rutiineja ja työvaiheita, 

jolloin henkilöstö voi keskittyä tietotyöhön ja asiakaspalveluun. Esimerkkinä 

tällaisesta uudesta tehtävästä toimii ohjelmistorobotin koulutuksessa tarvittava 

Robot owner -rooli, joka varmistaa robotin päivittämisen uusiin tehtäviin ja ihmisten 

yhteistyön onnistumisen robotin kanssa. Ohjelmistorobotit nähdään osana 

työyhteisöä, koska ne tekevät osan ihmisten aiemmin suorittamista työtehtävistä. 

Taloushallinnossa on useita prosesseja, joihin ohjelmistorobotiikka soveltuu: master 

datan kuten tuote- ja asiakastietojen luominen, palkkojen laskenta, 

maksutapahtumat ja kirjanpidon täsmäytykset sekä jaksotus- ja muut kirjaukset. 

”Digitalisaatio on kaikkein suurin toimialaamme muuttava tekijä. 

Kaikkien meidän on opittava käyttämään uusia järjestelmiä ja sähköisiä 

työkaluja.” (Remes 2/2018) 

Taloushallinnon ammatti on aina nähty erityistä osaamista vaativana 

asiantuntijatyönä, ja digitalisaatiokehityksen myötä tämä asiantuntijatehtävä 

kehittyy edelleen, kun rutiinityöt automatisoituvat. (Rytsy 2/2012, 2/2018) 

Kirjanpitäjän ammatti ei siis katoa, mutta muuntuu. (Suomalainen 4/2017) 
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Taloushallinnon ammattilainen on nähty yksinään puurtavana historiankirjoittajana, 

mutta nykypäivän taloushallintotyössä painopiste on tulevaisuuden ennakoinnissa. 

(Alhola 4/2010)  

Taloushallinnon ammattikunnan asiantuntijuutta tarvitaan ongelmanratkaisutyön ja 

konsultoinnin muodossa. Taloushallinnon konsultointitoiminnossa työntekijällä on 

vahva substanssiosaaminen ja hyvät työelämätaidot. (Aho, Annala, Huhtala & Jutila 

6/2018) Osaamista ja taitovaatimuksia tarkasteltaessa huomaa, että painotus 

kohdentuu asiaosaamiseen, tietotekniseen osaamiseen, kielitaitoon, 

tiimityöskentelyyn ja palveluosaamiseen. (Salo 1/2012)  

Proaktiivisuus, kehityskohteiden tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen 

liiketoiminnan edistämiseksi korostuvat. Taloushallinnon asiaosaamisen lisäksi 

vaaditaan tulevaisuudessa myös bisnesosaamista ja taloushallinnon 

ammattilaisesta tulee muutosagentti ja sparraaja organisaation näköalapaikalla. 

Tiimityöskentelyn yleistyessä yhden ihmisen ei tarvitse osata kaikkea. 

Taloushallinnon ammattilaisten tehtävänimikkeet työ sisällön kautta lähenevät 

toisiaan, kun kirjanpitäjä, controller ja bisnesanalyytikko toimivat yritysjohdon 

kanssa. (Fischer 5/2017) Taloushallinnon työn määrämuotoisuus vähenee ja työ 

muuttuu luovemmaksi. Fokus kohdennetaan poikkeamiin ja eri tavalla tekemiseen, 

josta saadaan syntymään lisäarvoa. (Soro 1/2017) Taloushallinnon työprosessien 

kehittäminen parantaa laatua ja tuottavuutta. 

“Kirjanpitäjien ja IT-yksikön yhteistyöllä on mahdollista saada aikaiseksi 

taloushallintoprosessi, jonka kirjanpidon raportit syntyvät kokonaan 

digitaalisesta aineistosta mahdollisimman vähillä työvaiheilla ja ilman 

rutiineja.” (Aho, Annala, Huhtala & Jutila 6/2018) 

Työn mielekkyys paranee monipuolistuvilla tehtävillä ja osaamisella. 

Digitalisoituminen on vauhdittanut muutosprosessia, jossa taloushallinnon rooli 

kehittyy entistä neuvoa-antavampaan suuntaan. (Soro 1/2017) Taloushallinnon 

ammattilaisten vahvuuksina nähdään nyt enemmän asiakaspalvelu- ja 

vuorovaikutustaidot. Kehittämistarpeiden kärkeen nousevat ihmisen kohtaamisen ja 

viestinnän kyvykkyydet. 
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”...onnistuminen työelämässä edellyttää lisääntyvästi sosiaalisia 

taitoja.” (Fischer 1/2018)  

Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly ovat ylivertaisia nopeudessa, huolellisuudessa ja 

muistamisessa. Ihminen on ylivertainen vuorovaikutustaidoissa, 

ongelmanratkaisutaidoissa sekä liiketoimintaosaamisessa, ja nämä edut koneisiin 

ja automatiikkaan nähden antavat myös digitalisoituvassa maailmassa turvaa 

työpaikkojen säilymisen suhteen. Molemmille yhdessä on oma tehtävänsä. (Aho et 

al. 6/2018) Tulevaisuudessa taloushallinnossa kehittyy uusia ammatteja, joita ei 

vielä edes tunnisteta (Hiltunen 2/2017). 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Edellisessä luvussa on käyty läpi tutkimustulokset aineiston pohjalta. Tässä luvussa 

tehdään yhteenveto tutkimuksesta ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää taloushallinnon digitalisaation kehitystä ja siihen 

vaikuttaneita tekijöitä ammattilehtikirjoittelun perusteella. Vastausta haettiin 

tutkimuksen päätutkimuskysymykseen; 

Miten digitaalinen taloushallinto on kehittynyt, ja miten tämä kehitys 

näkyy suomalaisessa ammattilehtikirjoittelussa viimeisten 10 vuoden 

aikana.  

Tutkimusongelman ratkaisua tukeviksi alatutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

Mitä eri tekijöitä on taloushallinnon digitalisaatiokehityksen taustalla, ja 

miten ne vaikuttavat taloushallinnon digitalisaatioon? 

Miten taloushallinnon ammattilaisten työnkuva on muuttunut 10 vuoden 

aikana, ja nähdään muuttuvan digitalisaation edetessä. 

Tutkimusmetodi tutkimuksessa on kvalitatiivinen sisällön analyysi. 

Tutkimusaineistoksi valittiin Tilisanomat-ammattilehden artikkelit digitaalisesta 

taloushallinnosta. Aineiston käsittelyssä ryhmittelyn tuloksena saatiin teemat, joista 

tutkimusaiheen osa-alueiden tarkastelu ja vertailu toteutettiin. Tutkimuksen 

teoriaosuudessa tarkasteltiin tieteellistä kirjoittelua digitaalisen taloushallinnon 

aiheesta huomioiden viimeaikainen kehitys ja ajankohtaisuus akateemisessa 

tutkimuksessa.  

 

Tutkimus käsittää viisi lukua. Johdannossa, tutkimuksen ensimmäisessä luvussa 

esiteltiin yleisesti tutkimusaihe ja tutkimuksen rakenne sekä muodostettiin 

tutkimuskysymykset. Toinen luku tarkasteli taloushallinnon digitalisaatiota 

tieteellisen tutkimuksen valossa, ja kolmannessa luvussa esiteltiin tutkimusaineisto 

ja -menetelmä. Neljäs luku esitteli tutkimustulokset ja viimeinen, viides luku sisältää 

tämän tutkimuksen yhteenvedon, pohdintaa tutkimustuloksista ja johtopäätökset.  
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5.1 Pohdintaa tutkimustuloksista 
 

Teorian ja empirian aineistot mukailivat toistensa teemoja, ja näyttäytyivät melko 

yhdenmukaisina, kun tarkastellaan tutkimuksen aihealueiden nousemista 

tutkimuksen osa-alueiksi. Pääosin samat teemat esiintyvät niin tieteellisessä 

kirjoittelussa kuin tutkimusaineiston artikkeleissakin. Tutkimus selventää miten 

kehitys on edennyt digitaalisessa taloushallinnossa, ja miten aihetta on käsitelty 

ammattilehtikirjoittelussa. Tutkimustuloksissa nousee esiin eri tekijöitä ja niiden 

vaikutusta taloushallinnon digitalisaatiokehityksessä. Tutkimus tarkastelee lisäksi 

taloushallinnon ammattilaisten työnkuvan muutoksia ja suuntaa tulevaisuudessa 

digitalisaation etenemisen ja vaikutusten jatkuessa. 

Tässä tutkimuksessa taloushallinnon digitalisaatiota on käsitelty jakaen aineisto 

seitsemään ryhmään ja edelleen kahteen pääluokkaan. Yritysten taloushallintoon 

vaikuttavat tekijät löytyvät yhtäältä toimintaympäristöstä ulkoisina tekijöinä, ja 

toisaalta organisaatiot valitsevat taloushallinnon järjestämiseen vaikuttavia 

komponentteja sisäisinä tekijöinä. Empiirisen tutkimusaineiston ulkoiset tekijät-

pääluokka käsitteli teemoja, kuten hallinnollisen taakan keventäminen, 

viranomaisasioinnin helpottaminen ja näihin liittyvät hankkeet. Viranomaisten ja 

julkishallinnon tavoitteet nousivat aineiston tarkastelussa esiin selkeinä aiheina. 

Lisäksi ammattilehtiartikkeleista muodostui rakenteisen tilinpäätöksen, XBRL:n ja 

standardoinnin aiheiden muodostama kokonaisuus, ja myös nämä artikkelit löysivät 

paikkansa omassa ryhmässään. Ulkoisiin tekijöihin liitettiin myös maksupalveluun 

ja verkkolaskuun liittyvät kirjoitukset aineistossa. Ulkoisten tekijöiden pääluokan alle 

luettavia artikkeleita oli tutkimusaineistossa määrällisesti runsaasti, ja niiden aiheet 

olivat tarkasteluajankohdan aikana vaihtelevia, kuitenkin pääteemaan tiiviisti liittyen. 

Määrällistä kirjoittelua voi selittää, että kansallisessa kirjoittelussa ulkoiset tekijät 

taloushallinnon kannalta tarkasteltuna on koettu painoarvoltaan tärkeänä aiheena. 

Taloushallintoon vaikuttavista teemoista on uutisoitu ennen niiden voimaantuloa, 

informoitu vaikutuksista, ja otettu kantaa toimiin joihin yritysten on ryhdyttävä. 

Tutkimuksen aineistosta ilmenee, että hallinnollisen taakan keventämisen keinot 

löytyvät IT-infrastruktuurista, standardien kehitystyöstä sekä lainsäädännön 
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kehittämisestä. EU:n ja kansallisen tason hankkeiden painopistealueita ovat 

työnantajan tiedonantovelvoitteet, sähköisen asioinnin kehittäminen ja raportointi- 

ja ilmoitusvelvoitteiden harmonisointi. Julkishallinnon toimet ovat edistäneet 

osaltaan taloushallinnon automatisoitumista, joka puolestaan helpottaa ja 

nopeuttaa viranomaisraportointia ja virtaviivaistaa yritysten lakisääteistä 

raportointia. Silti taloushallinnossa koetaan yhä myös kuormitusta lisääntyneestä 

raportoinnista, jota edustaa esimerkiksi rakennusalan ilmoitusvelvollisuus.   

Ulkoisten tekijöiden lähteenä nähtiin viranomaisten ja julkishallinnon toimet, jotka 

vaikuttavat taloushallinnon digitalisaatiossa. Toinen tutkimuksen empirian 

pääluokista muodostui sisäiset tekijät-otsikon alle. Ammattilehtikirjoittelussa 

kirjanpidon otsikon alla käsiteltiin arkistointiin ja dokumentointiin liittyvää kirjoittelua. 

Aihealue erottui aineistosta jo otsikoinnillaan, ja digitalisoituvassa taloushallinnossa 

korostui kirjanpitoaineiston tehokkaampi hyödyntäminen. Vuoden 2016 

kirjanpitolain uudistuksen myötä aineistojen säilytyksessä digitaalisuus 

mahdollistuu, mutta samalla korostuu dokumentoinnin asema. Järjestelmällisellä 

dokumentinhallinnalla on varmistettava tiedon käytettävyys ja saatavuus myös 

teknisten ratkaisujen muutostilanteissa. Yritysten päätöksenteko taloushallinnon 

organisoinnissa sisältää teknologisten ratkaisujen ja taloushallinnon työn tekemisen 

elementit. Teknologista aihealuetta empiirisessä aineistossa käsiteltiin melko 

suppeasti, keskittyen ERP-järjestelmien ja pilvipalvelut- ohjelmistorobotiikka- ja 

tekoäly- aiheiden yleistason esittelyyn. Taloushallinnon digitalisaation teknologisista 

mahdollisuuksista oli kuitenkin suoria yhtymäkohtia tietojärjestelmien, 

pilvipalvelujen ja uusien innovaatioiden kuvaamiseen teoriaosuuden tieteelliseen 

kirjoitteluun. Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) ja Granlund & Malmi (2002) 

tutkimukset summasivat, että tietojärjestelminä voidaan käyttää integroituja 

toiminnanohjausjärjestelmiä tai erillisohjelmia. Asatiani & Penttinen (2015) lisäävät 

etäkäyttöjärjestelmien vuokrauksen eli pilvipalvelut keinovalikoimaan 

taloushallinnon järjestämisessä. 

Teknologiakehityksen tuloksena innovatiivisia ohjelmia ja teknologisia ratkaisuja 

hyödynnetään laajasti, ja hintataso on kohtuullinen ja palvelut näin ollen 

saavuttavissa. Yritys voi luopua omista kalliista palvelimista ja ohjelmistoista, ja 

hyödyntää sovelluksia, jotka skaalautuvat tehokkaasti ja integroituvat hyvin. 
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Internet, tehokkaat yhteydet mobiilit monipuoliset laitteet ja yhteensopivat ohjelmat 

ja sovellukset kaikkien saatavilla oleville alustoille tuottavat tehokkaan, nopean 

tavan hoitaa yrityksen taloushallinto. Palvelusektori taloushallinnon toimintojen 

tuottajana vapauttaa yrityksen omat resurssit, ja usein ulkopuolinen taloushallinnon 

osaaja ratkaisee erityisosaamista vaativat tehtävät ja toimeksiannot tehokkaammin 

kuin organisaation oma henkilöstö. Asatiani et al. (2019), Gross et al. (20139 ja 

Karmarkar (2004) artikkelit summaavat myös kehityssuuntauksia, joissa 

taloushallinnon palveluntuotantoa tarjoavat perinteisen tilitoimiston lisäksi jo 

tilintarkastusyhteisöt ja muut toimijat, jotka pyrkivät tarjoamaan kokonaisvaltaista 

palvelua yritysten taloushallintoon. Taloushallinnon palvelutarjontaan voi sisältyä jo 

perinteisen kirjanpidon lisäksi myös tilintarkastukseen ja kattavasti konsultointiin 

liittyviä palveluja. 

Ammattilehtikirjoittelussa selvitetään ohjelmistorobotiikan hyötyjä taloushallinnon 

tehtävissä, ja vertailu tieteellisten artikkelien tutkimustuloksiin osoittaa, että 

ohjelmistorobotiikasta kirjoittelu on yhtenäistä teorian ja empirian välillä. Lacity & 

Willcocs (2016) toteavat tutkimustuloksissaan, että optimointi tehtävien 

automatisoinnissa on tärkeää, esimerkiksi sääntöpohjaisiin tehtäviin, joissa lisäksi 

tieto on strukturoitua, ohjelmistorobotiikan käyttö soveltuu hyvin. Kognitiivinen 

automaatio puolestaan soveltuu strukturoimattomaan, epäsäännölliseen tehtävään. 

Tekoälysovelluksilla tehtäväautomaatiota voidaan laajentaa strukturoimattomaan 

tietoon, ja tällöin tekoäly osallistuu päätöksentekoprosessiin koneoppimisen ja 

syvän koneoppimisen kautta. Empiirisen tutkimusaineiston kirjoittelu teknologiasta 

on informatiivista ja tuo esille mahdollisuuksia hyödyntää uusia teknologioita. 

Taloushallinnossa uudet teknologiat ovat selkeästi kehittyvä osa-alue, eikä 

ammattilehtikirjoittelu ole tästäkään syystä tarkasteluajankohdan aikaan 

merkittävässä roolissa määrällisestikään mitattuna.    

Työn kuvan muutos, työtehtävät ja osaaminen tämän tutkimuksen tieteellisen 

kirjoittelun ja tutkimusaineiston vertailussa näyttäytyvät yhdenmukaisena aiheen 

käsittelyssä. Edellä mainittuja aiheita ovat tieteellisessä kirjoittelussa käsitelleet 

Granlund & Malmi (2002), Taipaleenmäki & Ikäheimo (2013) ja Frey & Osborne 

(2017). Teknologisen kehityksen vaikutus taloushallinnon työssä kasvaa yhä, ja 

kirjoittelu summaa vaikutuksia ja tulevaisuuden suuntauksia taloushallinnon työlle. 
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Digitalisaatio luo innovatiivisia mahdollisuuksia organisaatioille taloushallinnon 

toimintojen järjestämiseen. Vaikutukset taloushallinnon ammattikunnalle 

teknologian hyödyntämisestä näkyvät joko ihmistyötä täydentävänä tai sen 

kokonaan korvaavana toimintona. Tutkimuksessaan Moll & Yigitbasioglu (2019) 

toteavat, että uudet taidot, kuten data-analysointi, tiedon visualisointi, raportointi ja 

strategiseen suunnitteluun osallistuminen ovat tulevaisuuden taloushallinon 

ammattilaisen työssä tärkeässä roolissa. Tällöin tutkimustuloksissa ja 

teoriakirjoittelussakin nousi esiin kysymyksiä tulevaisuuden osaamistarpeista, ja 

itse taloushallinnon työstä. Tieteessä ja ammattilehtikirjoittelussakin on mielenkiinto 

herännyt tarkastelemaan muuttaako teknologia ja digitalisaatio rutiinitehtäviä ja 

vapauttaa näin aikaa analysoinnille. Teoriakirjoittelu huomioi tulevaisuuden 

tutkimuksen tarpeen työn ja digitalisaation aiheuttaman murroksen tarkastelun 

kannalta (Sutton, Holt & Arnold 2016). 

 

5.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 

Edellä pohdittiin tutkimustuloksia teoriaosuuden ja tutkimusaineiston valossa. 

Tarkasteltiin tekijöitä taloushallinnon digitalisaatiokehityksen taustalla, sekä näiden 

tekijöiden vaikutusta taloushallinnon digitalisaatioon. Seuraavaksi vastataan 

ensimmäisessä luvussa esitettyihin alatutkimuskysymyksiin, ja tämän kappaleen 

päättää vastaaminen päätutkimuskysymykseen.  

Tutkimuksen alakysymyksistä ensimmäinen kysyi mitä eri tekijöitä on 

taloushallinnon digitalisaatiokehityksen taustalla, ja miten ne vaikuttavat 

taloushallinnon digitalisaatioon. Tieteelliset artikkelit teorialuvussa ja empiirisen 

tutkimusaineiston artikkelit johtivat voimakkaasti nimeämään teknologisen 

kehityksen tärkeimmäksi vaikuttajaksi taloushallinnon digitalisaatiossa.  

Digitaalisten palvelujen käytön lisääminen perustuu tiedonsiirron ja tietoliikenteen 

kapasiteetin ja yhteysnopeuksien kasvuun. Internet ja nopeat yhteydet ovat 

mahdollistaneet mobiililaitteiden kehittymisen, ja tietoa on saatavilla ajasta ja 

paikasta riippumatta. Teknologisia vaihtoehtoja on taloushallinnon toteutukseen 

pilvipalveluiden, mobiilikäytön, ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen muodossa ja 

näiden nopea kehittyminen on merkittävä tekijä taloushallinnon 
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digitalisaatiokehityksessä. Taloushallinnon teknologiseen kokonaisuuteen kuuluvat 

tietojärjestelmien ja ohjelmistojen integraatiot, sekä menetelmien ja standardien 

yhdistelmät. Standardit, dataformaatit, integraatiot, ohjelmointirajapinnat, robotiikka 

ja tekoäly edesauttavat tiedon oikean sisällön esittämistä digitaalisessa ja 

rakenteisessa muodossa. Robotiikan ja tekoälyn soveltamiskohteita ovat tiedon 

muuntaminen rakenteiseen muotoon, tiedon siirto järjestelmien välillä, validointi ja 

täydentäminen. Vaikutukset teknologisista valinnoista näkyvät myös ihmisten ja 

organisaation toiminnoissa, kuten työssä ja työn rooleissa. Teknologinen murros ja 

digitaalinen taloushallinto tietojärjestelmäratkaisujen kautta sisältävät potentiaalia 

muuttaa taloushallintoa ja sen työtä.  

Toinen tutkimuksen alakysymyksistä kysyi, miten taloushallinnon ammattilaisten 

työnkuva on muuttunut 10 vuoden aikana, ja miten sen nähdään muuttuvan 

digitalisaation edetessä. Yksi vuosikymmen on lyhyt aika tarkastella työnkuvan 

muutoksia taloushallinnossa, mutta digitaalisuuden eteneminen on nopeaa, ja 

selkeästi havaittavia muutoksia voidaan esittää empiirisen aineiston pohjalta, jota 

tieteellinen kirjoittelu tukee. Kun taloushallinnossakin vaikuttaa yhtä aikaa 

digitalisaatio, toimialamurros ja osaamiseen murros, se näkyy myös taloushallinnon 

ammattilaisen työssä. Taloushallinnon työssä painopiste on siirtynyt menneisyyden 

tilinpäätös- ja päättyneen kauden lukujen tarkastelusta tulevaisuuden ennakointiin. 

Taloushallinnon ammattilainen ei enää ole yksin puurtava historiankirjoittaja, vaan 

tiimin jäsen, jolla on hyvät sosiaaliset taidot ja proaktiivinen ote ratkaisujen 

löytämiseen. Taloushallinnon ammatti on aina nähty erityistä osaamista vaativana 

asiantuntijatyönä, ja jatkossakin tätä asiantuntijuutta tarvitaan ongelmanratkaisuun 

ja konsultointiin. Digitalisaation edetessä tehokkaat ja modernit tavat 

taloushallinnon tiedon käsittelyssä edellyttävät alan ammattilaisilta uusia taitoja. 

Data-analysointi, tiedon visualisointi, raportointi ja strategiseen suunnitteluun 

osallistuminen nousevat tulevaisuuden taloushallinon ammattilaisen työssä 

tärkeiksi.   

Teknologian hyödyntäminen määrittää uudelleen ja laajentaa taloushallinnon 

ammattilaisen roolia, ja tällöin teknologia joko korvaa tai täydentää ihmistyötä. 

Taloushallinnon työn järjestäminen ihmisen ja teknologian välisenä yhteistyönä on 

jo nykypäivää taloushallinnossa. Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn etuina ovat 
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nopeus, huolellisuus ja muistaminen, kun taas ihminen on ylivertainen 

vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidoissa sekä liiketoimintaosaamisessa. 

Digitalisaatiossa nähdään uhkakuva työpaikkojen häviämisestä, mutta muutoksen 

voi nähdä myös mahdollisuutena. Digitalisaation murroksessa toiset ammatit ja 

tehtävät häviävät, mutta samalla syntyy uusia, erilaisia työtehtäviä uusin 

taitovaatimuksin. 

Muutosvauhti ei tähän asti ole ollut taloushallinnon työn tarkastelussa tieteellisen 

ammattilehtikirjoittelun mukaan nopeaa, mutta vaikka muutokset toteutuvat hitaasti, 

on tieteellisenkin kirjoittelun valossa vahvaa näyttöä siitä, että työ muuntuu, 

rutiinityöt jäävät pois ihmiseltä ja yhteistyö robotiikan, automaation ja tekoälyn 

kanssa lisääntyy. Uusia tietoja ja taitoja tarvitaan ja työssä korostuvat 

ihmissuhdetaidot ja asiantuntijuus.  

Tutkimuksen päätutkimuskysymys, miten digitaalinen taloushallinto on kehittynyt, ja 

miten tämä kehitys näkyy suomalaisessa ammattilehtikirjoittelussa viimeisten 10 

vuoden aikana, saa vastauksen tämän kappaleen lopuksi. Digitaalisen 

taloushallinnon suuntauksia nousi esiin tutkimuksessa tieteellisestä kirjoittelusta ja 

empiirisen aineiston artikkeleista. Taloushallinnon digitalisaation suuntaa ja 

näkymiä ovat muovanneet teknologinen kehitys, ja tulevaisuudessa automaatio, 

ohjelmistorobotiikka ja tekoälyn hyödyntäminen tulevat muuttamaan taloushallintoa 

edelleen. Sääntelyn purkaminen sekä digitalisaation edistämiseen tähtäävät 

hankkeet nopeuttavat ja edesauttavat kehitystä yhä digitaalisempaan suuntaan. 

Vaikutukset näkyvät tulevaisuudessa taloushallinnon kokonaisuudessa, siinä miten 

taloushallinto toteutetaan ja etenkin taloushallinnon työssä. 

 

5.3 Tutkimuksen kontribuutio, rajoitukset ja mahdolliset jatkotutkimuskohteet  
 

Tutkimuksessa tarkasteltiin taloushallinnon digitalisaation kenttää, ja luotiin katsaus 

siihen vaikuttavista tekijöistä. Lukijakunnalle toivottavasti herää mielenkiinto 

taloushallinnon digitalisaatiokehityksen syvemmälle tarkastelulle. Taloushallinnon 

alan ammattikunta saa tämän tutkimuksen valossa syvemmän käsityksen tämän 

hetken taloushallinnon digitalisaation vaikutuksista omaan työhön, siihen 

kohdistuvaan muutospaineeseen ja transformaatioon taloushallinnossa laajemmin. 
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Tutkimus avaa ajattelumalleja ja selittää muutosta ja muutosajureita taloushallinnon 

digitalisaatiokehityksessä. Taloushallinnossa pitkään työtä tehneelle ja uraa 

aloittavalle taloushallinnon asiantuntijalle tämä tutkimus antaa erilaisen 

lähestymistavan aiheen kontribuutioon ja erilaiset näkökulmat aiheen 

hahmottamiseen lukijan omasta näkökulmasta riippuen. Käytännön merkitystä tällä 

tutkimuksella nähdään olevan opiskelijoille, opetukselle ja taloushallinnon 

asiantuntijoille. Taloushallinnon asiantuntijat ja ammattikunta pystyvät tämän 

tutkimuksen valossa suhteuttamaan asemansa kentässä paremmin ja 

ymmärtämään muutosta taloushallinnossa paremmin ja omaa asemaansa siinä.  

Tuomi & Sarajärvi (2018, 98) toteavat opinnäytetyön aineiston kokoa pohtiessaan, 

että aineiston koko ei ole ratkaiseva vaan siitä tehtävien tulkintojen kestävyys ja 

syvyys. Validiteetti mittaa tutkimuksessa sitä, kuinka hyvin tutkimuksessa on 

onnistuttu mittaamaan sitä mitä on mitattu. Tässä tutkimuksessa validiteettia 

parantaa tutkimusaineiston eli ammattilehtikirjoittelun hyvä laatu. Artikkelien 

kirjoittajat ovat taloushallintoalan asiantuntijoita, ja arvostettuja ammattilaisia. 

Kokemukseen, alan viimeisimpään kehitykseen ja tutkimukseen perustuvat artikkelit 

ovat korkeatasoisia, ja parantavat validiteettia. Reliabiliteettia tarkasteltaessa 

huomio kiinnittyy luotettavuuteen siltä osin, kuinka tutkimus on toistettavissa, ja 

päästäänkö samaan tutkimustulokseen. Tämän tutkimuksen osalta reliabiliteetti on 

hyvällä tasolla. Tutkimusaineistoa on kuvattu järjestelmällisesti, joka vahvasti 

vaikuttaa siihen, että aineiston perusteella saadaan toistettaessa samankaltainen 

tutkimustulos. Virhemahdollisuus sisältyy kuitenkin siihen, että tutkija on tehnyt 

valinnan artikkelin sisällyttämisestä tai pois jättämisestä tutkimusaineistossa.  

Digitalisaatio taloushallinnossa- tutkimusaiheena on laaja. Tässä tutkimuksessa 

sivuttiin laajalti alueita, joista osa liittyy tiiviistikin tämän tutkimuksen aihealueeseen. 

Jatkotutkimuskohteita tästä tutkimuksesta voi kohdentaa joidenkin osa-alueiden 

syvempään tarkasteluun. Teoriaosuuden tieteellisissä artikkeleissa nähtiin usein 

taloushallinnon ammattikunnan työn tulevaisuus hämmentävänä. Myös työn kuvan 

muutoksen ja murroksen tutkimus syvemmin olisi mielenkiintoinen 

jatkotutkimuskohde. Tämän tutkimuksen yhteydessä tuli esiin, että alustatalous 

joukkoistaa ja saa aikaan keikkatyötä. Tulevaisuuteen tähtäävä tutkimus 

ymmärryksen lisäämiseksi näistä vallitsevia työsuhdemuotoja rikkovista ilmiöistä 
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olisi tärkeää (Pongratz, 2018). Tämän tutkimuksen tieteellisiä artikkeleita 

tutkittaessa sivuttiin usein tilintarkastusta ja verotusta. Onko digitalisaation ja 

automaation tuoman uudistuksen mukana löydettävissä tutkimusaiheita 

verotusnäkökulmasta, kuten tietointensiivisen palvelusektorin kansalliset rajat 

ylittävästä liiketoiminnasta ja sen verotuksesta. Tällöin aihealueena globalisaatiosta 

voi löytää mielenkiintoisia polkuja jatkotutkimukselle. XBRL-implementointi, ja 

vaikutukset taloushallintoon laajemmin on myös mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 

Entä tuleeko taloushallinnon asiantuntijoista tilastotieteilijöitä vai korvaavatko 

tilastotieteilijät taloushallinnon ja johdon laskentatoimen asiantuntijat kysyvät 

Rikhardsson & Yigitbasioglu (2018), tämäkin on mielenkiintoinen 

tutkimusnäkökulma. Tässä tutkimuksessa sivuttiin myös data-analysointia ja datan 

visualisointia, tätäkin mielenkiintoista aihetta voisi tarkastella tutkimuksen 

muodossa. Teknologisten sovellusten ja ratkaisujen käyttöönotto yrityksissä voi 

osoittautua myös hedelmälliseksi jatkotutkimusaiheeksi. Digitalisaatiokehityksen 

jatkuessa voimakkaana taloushallinnossa, olisi mielenkiintoista tutkia 

ajankohtaisesti uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa, adoptiota ja 

implementointia yrityksissä etenkin pk-sektorissa, sillä suuret yritykset ovat 

jalkauttaneet digitalisaation mahdollistamia taloushallinnon ratkaisuja jo enemmän. 

Suuryrityksillä on pk-sektorin yrityksiin verrattuna paremmat resurssit ja usein 

vaativammat informaatiotarpeet, jotka ovat osaltaan nopeuttaneet edellä mainittuja 

implementointeja, jolloin olisi mielenkiintoista kohdentaa tutkimusta pk-yritysten 

ratkaisuihin taloushallinnon järjestämisessä.  
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