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Tekoäly muuttaa myös työelämää. Tekoälyn ja muun teknologian hyödyntämisen sanotaan 

vähentävän rutiinitöitä esimerkiksi taloushallinnossa. Myös taloushallinnon roolien ja osaa-

mistarpeiden sanotaan olevan murroksessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

miten tekoäly muuttaa työskentelyä ostoreskontrassa. Tutkimus on tehty laadullisena tutki-

muksena. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla kuuden yrityksen ostoreskontran 

työntekijöitä sekä heidän esimiehiänsä. Tutkimuksen toimeksiantajana toimii ostoreskontran 

tekoälypalvelua tarjoava yritys Snowfox Oy. Tulokset osoittavat, että tekoälyn myötä osto-

laskujen käsittelyyn käytetty aika on vähentynyt, ostoreskontran resurssitarve on pienenty-

nyt ja roolit ovat muuttuneet. Roolien muutosta ilmentää se, että aikaa jää rutiinitöiden sijaan 

enemmän ongelmien ratkaisemiseen sekä muihin taloushallinnontehtäviin, kuten kehitys-

työhön ja kirjanpidon tehtäviin. Tulokset vahvistavat siis  aikeisempien tutkimusten tuloksia. 

Osaamistarpeen muutos ei tullut esiin tässä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että 

tekoälyn vaikutusmahdollisuuksiin ostoreskontrassa voi vaikuttaa erilaiset organisaation toi-

mintatavat, mitä ei ole tuotu esiin aikaisemmissa taloushallinnon työskentelyä koskevissa 

tutkimuksissa. Tutkimus täydentää aikaisempaa tutkimusta tekoälyn ja muun digitalisaation 

vaikutuksista taloushallinnossa ja ostoreskontrassa työskentelyyn. Toimeksiantajalle tutki-

mus antaa kuvan siitä, miten sen tekoälypalvelu muuttaa työskentelyä ostoreskontrassa. Tut-

kimus voi antaa tietoa myös esimiehille työn muuttumisesta tässä ajassa. 
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Artificial intelligence has become part of our society and many organizations use it in dif-

ferent ways. Artificial intelligence also changes working life. The use of artificial intelli-

gence and other technologies is said to reduce routine work for example in financial man-

agement. The roles and skills need of financial management are also said to be in transition. 

The purpose of this study is to investigate how artificial intelligence changes work in the 

accounts payable. The study has been conducted as a qualitative study. Material of the study 

was collected by interviewing the employees of the accounts payable and their supervisors 

from six companies. The research is commissioned by Snowfox Oy, which provides an arti-

ficial intelligence service for the accounts payable. The results show that with artificial in-

telligence, the time spent on processing purchase invoices has decreased, the need for ac-

counts payable resources has decreased and the roles have changed. The change in roles is 

reflected in the fact that there is more time left instead of routine work for more problem 

solving and other financial management tasks, such as development work and accounting 

tasks. The results thus confirm the results of previous studies. The change in skills need did 

not emerge in this study. This study revealed that the influence of artificial intelligence in 

the accounts payable can be influenced by different organizational practices, which has not 

been highlighted in previous studies on the work of financial management. The study com-

plements previous research on the effects of artificial intelligence and other digitalization on 

working in financial management and accounts payable. For the client, the study creates 

clearer picture of how its artificial intelligence service is changing work in the accounts pay-

able. The study can also provide information for supervisor about changes in work life in 

this time. 



 

 

KIITOKSET 

 

Kiitokset ohjaajilleni Satu Pätärille ja Terhi Chakhovichille. Heidän ohjauksensa oli laadu-

kasta ja ohjaajat sai aina hyvin kiinni. Tutkijan kokemuksen mukaan ohjaajat tukivat tutkijaa 

työskentelyssä kohti tutkijan arvosanatavoitteita. Kiitokset myös tutkimuksen toimeksianta-

jalle Snowfox Oy:lle mielenkiintoisesta tutkimusaiheesta.  
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1 Johdanto 

Teknologian kehittyminen on tällä hetkellä yksi vallitsevista megatrendeistä ja teknologia 

tulee sulautumaan lähes kaikkeen (Dufva 2020; Poba-Nzaou, Galani, Uwizeyemungu ja Ce-

ric 2021). Tekoäly on osa tätä megatrendiä ja sen arvioidaan läpäisevän yhteiskunnan sa-

malla tavalla kuin Internet aikoinaan (Dufva 2020). Tekoälyn vaikutuksia pidetään yhtä suu-

rina tai jopa suurempina kuin teollinen vallankumous (Markidakis 2017). Sen vuoksi tekoäly 

tuo laajoja muutoksia vaikuttaen kaikkiin osa-alueisiin yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä 

(Markidakis 2017; Suleiman ym. 2020). 

Tekoälyn vaikutus yrityksiin ja työllisyyteen on myös huomattava (Markidakis 2017). Te-

koäly on yhä enemmän käytössä liiketoiminnan päätöksenteossa, joka on tehnyt siitä tärkeän 

menestyksen työkalun suurille yrityksille ympäri maailmaa (Suleiman ym. 2020). Näyttäisi 

jopa siltä, että tekoälyä käyttävät yritykset ovat selvinneet koronapandemiastakin paremmin, 

kuin ei tekoälyä käyttävät yritykset. Tutkimuksen mukaan jo ennen pandemiaa tekoälyä hyö-

dyntäneet yritykset ovat menestyneet pandemian aikana paremmin yritysten tuloja (revenue) 

verratessa. (Xun, Guon & Huangin 2021.) Työllisyyteen tekoäly aiheuttaa polarisaatiota 

muiden teknologioiden ohella. Tämän polarisaation myötä työllisyys kasvaa korkean tason 

kognitiivisia taitoja vaativissa töissä ja keskituloisten rutiinityöt vähenevät (Goosin ja Man-

ningin 2007). 

Tekoälyn vaikutusmahdollisuuksiin viime aikoina ovat vaikuttaneet monet eri asiat. Esimer-

kiksi datan määrän kasvu (Merilehto 2018, 8) ja sen helpompi saatavuus (Kokina & Daven-

port 2017). Lisäksi edistysaskeleet laskennallisessa nopeudessa ja tietojen tallennuksessa 

ovat kehittäneet tekoälyä nopeasti (Merilehto 2018, 8) ja alentaneet tekoälyn käyttökustan-

nuksia. (Agraval ym. 2017). 

Kuten mainittiin, tekoäly vaikuttaa myös töiden tekemiseen ja tähän teemaan liittyvä kes-

kustelu onkin moninaista. Uutisotsikoissa näkee puhuttavan jopa tuhansien työpaikkojen tu-

houtumisesta (Herrala 2019). Samanaikaisesti osa on sitä mieltä, että tekoälyn vaikutusta 

työntekoon liioitellaan (Törnroth 2019). Toisaalta kolmas ryhmä (esimerkiksi Lawson 2019 

ja Seasongood 2016) analysoivat tilannetta niin, että tekoäly tulee enemminkin muuttamaan 

työnkuvia. Esimerkiksi taloushallinnossa työnkuvien sekä rutiinityön ja vaativamman 
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asiantuntijatyön suhteen arvioidaan muuttuvan. Rutiinityötä tekevät yhä harvemmat ja ih-

misymmärrystä vaativaa ja lisäarvoa luovaa asiantuntijatyötä tekeviä tulee olemaan yhä 

enemmän (Eklund, Tam ja Woodcock 2018; Lawson 2019; Seasongood 2016). Lawson 

(2019) arvioi taloushallinnon työntekijöiden roolista tulevan yhä strategisempi. Kokonai-

suudessaan taloushallinnon odotetaan muuttuvan enemmän tärkeäksi liiketoiminnan kump-

paniksi yhä parempana palvelun tarjoajana (Eklund ym. 2018; Lawson 2019; Seasongood 

2016; ten Rouwelaar, Schaepkens ja Widener 2021). 

Taloushallinto on siis mukana teknologian murroksessa sekä tekoälyn kehittymisessä. Ta-

loushallinto on siirtynyt 2020-luvulla älykkääseen aikaan jättääkseen taakse digitaalisen ta-

loushallinnon kauden (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 16). Petkovin (2020) mukaan nykyään 

monet yritykset ovat ottaneet tekoälyn käyttöön ainakin joissain taloushallinnon prosessissa 

ja saavuttaneet sen myötä näkyvää kehitystä.  Mielenkiintoista, että tekoälyn käyttö talous-

hallinnossa on kuitenkin alkanut jo monia vuosikymmeniä sitten (Abdolmohammadi, 1987; 

Bailey, Hackenbrack ja Dillard 1987; Borthick & West, 1987; Connell, 1987; Brown, 1989).  

Täytyy kuitenkin huomata, että tuon ajan tekoäly ei ole niin älykäs ja edustaa paljon alkeel-

lisempaa tekoälyä, kuin nykypäivän tekoälysovellukset. 

Mitä taloushallinnon automatisointiin tulee, ostolaskujen käsittely on useimmiten taloushal-

linnon eniten resursseja vaativa prosessi, joten ostolaskuprosessin automatisoinnilla on 

yleensä saavutettavissa suurimmat hyödyt (Lahti, & Salminen 2014, 52; Lamon 2020). Tä-

män tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten ostoreskontrassa käytössä oleva tekoälypal-

velu muuttaa työskentelyä ostoreskontrassa. Kyseinen tekoälypalvelu muodostaa tiliöinnin 

ja reitityksen ostolaskulle. Palvelun tekoälyn muodostamat tiliöinti ja reititys ovat ennusteita 

ja ne perustuvat historiadataan. Tätä tekoälypalvelua ostoreskontraan tarjoaa Snowfox Oy, 

joka on tutkimuksen toimeksiantaja. Tutkimuksen tekijä on ollut töissä Snowfox Oy:ssä sekä 

sitä ennen työskennellyt ostoreskontrassa. 

Tekoälyn vaikutuksista ostoreskontrassa työskentelyyn löytyy vuonna 2017 tehty opinnäy-

tetyö, mutta muuten tutkimus aiheesta on vähäistä. Tekoälyn vaikutuksia taloushallinnossa-

työskentelyyn ovat tutkineet muun muassa Bolingerin (2017) ja Gillonin (2017), mutta tut-

kimus myös tästä aiheesta on vielä alussa. Tämä tutkimus täydentää aikaisempaa tutkimusta 

tekoälyn ja muun digitalisaation vaikutuksista taloushallinnossa ja ostoreskontrassa työsken-

telyyn. Myös Korhonen, Selos, Laine ja Suomala (2020) ehdottavat, että tulevissa tutkimuk-

sissa voitaisiin tutkia erilaisia digitalisaation muotoja taloushallinnon eri 
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automaatioyhteyksissä. Korhonen ym. (2020) määrittelevät tekoälyn osaksi digitalisaatiota. 

Tämän tutkimuksen tuloksissa mielenkiintoista on myös se, miltä tulokset vaikuttavat ver-

rattuna yleiseen teknologian aiheuttamaan murrokseen työelämässä. Tutkija on myös henki-

lökohtaisesti kiinnostunut tutkimuksen aiheesta.   

 

1.1 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Snowfox Oy:n tekoälypalvelu muuttaa 

työskentelyä Snowfox Oy:n asiakkaiden ostoreskontrissa. Tutkimusten tavoitteena on myös 

lisätä ymmärrystä tekoälyn vaikutuksista työskentelyyn ostoreskontrissa. Seuraavaksi käy-

dään läpi tutkimuksen päätutkimuskysymys ja kolme alatutkimuskysymystä. Päätutkimus-

kysymyksen ja alatutkimuskysymysten jälkeen avataan sitä, mitä kyseisellä kysymyksellä 

pyritään selvittämään. Alatutkimuskysymysten jälkeen tässä alaluvussa käsitellään aiheen 

rajausta.  

Päätutkimuskysymys: 

Miten tekoäly muuttaa työskentelyä ostoreskontrassa?  

Päätutkimuskysymyksen tarkoitus on selvittää tekoälyn aiheuttamaa kokonaismuutosta os-

toreskontrassa työskentelyssä huomioiden työmäärän muutoksen, syklisyyden (katkon aika), 

roolin muutoksen ja resurssitarpeen muutoksen. Alatutkimuskysymysten tarkoitus on selvit-

tää päätutkimuskysymyksen ongelmaa pienempien kokonaisuuksien kautta.  

Alatutkimuskysymykset: 

1. Miten tekoäly vaikuttaa ostolaskujen reitittämiseen ja tiliöimiseen ostoreskontrassa? 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten tekoäly on vaikuttanut 

sekä ostolaskujen reitittämis- että tiliöintityöhön ostoreskontrassa. Kysymyksen tarkoituk-

sena on selvittää, miten työ on muuttunut, onko työmäärä näiden tehtävien kohdalla muut-

tunut tai onko tehtävä jopa poistunut kokonaan.  
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2. Miten tekoäly vaikuttaa tehtävän työn määrään kokonaisuudessaan sekä työn syklisyy-

teen ostoreskontrassa?  

Toisen kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten työmäärän on koettu ostoreskontrassa 

muuttuneen kokonaisuudessaan ja onko resurssitarve muuttunut. Syklisyydellä viitataan 

kuukauden vaihteeseen, joka on ostoreskontrassa usein kiireistä aikaa esimerkiksi raportoin-

tiaikataulujen vuoksi. Raportointiaikataulujen kireys aiheuttaa painetta sulkea kirjanpidon 

yhä aikaisemmin, jopa seuraavan kuukauden ensimmäisenä työpäivänä (Kaarlejärvi & Sal-

minen 2018, 153) ja edellisen kuun ostolaskut tulisi olla kirjattuna tuota ennen kirjanpitoon. 

Lisäksi kuun vaihteen kiireeseen vaikuttavat toimittajien ”tapa” lähettää laskut kuun loppu-

puolella ja se, että laskuja voi olla kierrossa tarkastajilla ja hyväksyjillä (Kaarlejärvi & Sal-

minen 2018, 110). Kysymyksen tarkoituksena on siis selvittää, miten tekoäly vaikuttaa os-

toreskontran kuukauden kiireisempään ajankohtaan.  

3. Miten tekoäly vaikuttaa ostoreskontran työntekijöiden rooliin?  

Kolmannen kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten tekoäly vaikuttaa ostoreskontran 

työntekijöiden rooleihin. Tarkoituksena on selvittää, miten mahdollinen tekoälyn käytön 

myötä säästynyt aika on käytetty. Onko se käytetty esimerkiksi asiakaspalveluun, kehitys-

työhön tai taloushallinnon muihin tehtäviin, kuten kirjanpitoon?  

Tutkimus koskee vain ostoreskontraa, joten tutkimuksessa ei selvitetä tekoälyn vaikutuksia 

muualla taloushallinnossa, kuten kirjanpidossa. Tutkimus keskittyy työntekijöiden koke-

mukseen muutoksesta. Tutkimuksessa ei siis käytetä tietoa (dataa) esimerkiksi taloushallin-

non järjestelmien lokitiedoista tai työntekoa ei kelloteta tätä tutkimusta varten.  

  

1.2 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus selvittää mielipitei-

den ja käyttäytymisen subjektiivista arvioimista (Kothari 2004, 5), joten sen avulla voidaan 

selvittää työntekijöiden käsitystä työnteon muuttumisesta. Tutkimusaineiston keräämiseen 

on käytetty puolistrukturoitua haastatteluja. Tuomen & Sarajärven (2018) mukaan haastat-

telun etu on joustavuus, sillä haastattelija voi tarvittaessa toistaa kysymyksen, selventää il-

mausten sanamuotoa tai keskustella tiedonantajan kanssa. Haastattelun joustavuus oli tärkeä 
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syy menetelmän valintaan, sillä uutta ilmiötä tutkiessa on tärkeää voida tarvittaessa tarkentaa 

kysymyksiä tai esittää lisäkysymyksiä. Tutkimusaineisto kerättiin Snowfox Oy:n kuudesta 

(6) eri asiakasyrityksestä. Haastateltavina oli 1–3 ostoreskontran työntekijää kustakin yri-

tyksestä. Viiden yrityksen kohdalla haastateltiin myös ostoreskontran esimiestä.  

 

1.3 Teoreettinen viitekehys ja aikaisempi tutkimus 

Teoriaosassa käytettyjä lähteitä on haettu hyödyntäen erilaisia tietokantoja. Tietokantoina 

on käytetty LUT-Primo kirjaston yleishakua sekä erikseen sen artikkeli-, lehti- ja kirjahakua. 

Tiedon etsimiseen on käytetty myös ProQuest-, EBSCO-, Emerald Insight- ja SpringerLink 

-tietokantoja. Joitain aiheita on lähestytty Google-schoolar sekä Googlen normaalia haku-

toimintoa hyödyntämällä. Ensisijaisesti lähteinä on pyritty käyttämään vertaisarvioituja tut-

kimusartikkeleja. Mikäli jossain aiheessa vertaisarvioiduista artikkeleista ei löytynyt tar-

peeksi tietoa ja erilaisia näkökulmia aiheeseen, käytettiin lähteenä myös ei-vertaisarvioituja 

artikkeleja, kirjoja, nettiartikkeleja sekä nettisivuja. Esimerkiksi taloushallinnon ja ostores-

kontran määrittelyssä oli hyötyä myös muista, kuin vertaisarvioiduista lähteistä. Myös teko-

älyn hyödyntämistä ostoreskontrassa käsitellessä on viitattu esimerkiksi tekoälypalveluja 

tuottavien yritysten nettisivuihin.  Konsulttiyhtiöt, kuten McKinsey, tekevät kattavia raport-

teja taloushallintoon ja sen työn muuttumiseen liittyen, joten myös tämänkaltaisia lähteitä 

on hyödynnetty. Muiden kuin ei vertaisarvioitujen lähteiden käyttöön voi vaikuttaa myös se, 

että osa teoriaosan teemoista ovat tuoreita ilmiöitä ja sen vuoksi niistä ei ole vielä paljoa 

tutkimusta saatavilla.  

Taloushallintoon liittyvä tutkimus on kasvanut merkittävästi 1970-luvulta lähtien. Laadulli-

sella tutkimuksella on ollut rooli kaikilla taloushallinnon tutkimusalueilla vaihtelevissa mää-

rin (Lee & Humprey 2006.). Samoihin aikoihin taloushallinnon tutkimuksen käsitys laajeni 

muilta tieteen aloilta, kuten taloustieteen, sosiologian ja psykologian alalta lainattujen ide-

oiden ja teorioiden ansiosta (Gendron & Baker 2005; Morgan ja Willmot 1993). Tämä antoi 

Morgan ja Willmott (1993) sysäyksen kuvata taloushallinnon tutkimusta uudella tavalla. Ku-

vaksen lähtökohtana taloushallinto nähdään sosiaalisista ja organisatorisista suhteista muo-

dostuneen kokonaisuutena, sen sijaan, että taloushallinnon ajateltaisiin muodostuvan vain 

tekniikoiden joukkona, jotka kuvaavat todellisuutta. (Morgan ja Willmott 1993.) Erityyppi-

siä teorioita taloushallinnon sosiaalisen merkityksen osoittamiseksi ovat tarjonneet muun 
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muassa Hopwood (1987) ja Laughil (1987). Edellä mainittu taloushallinnon tutkimuksen 

kehittyminen kuvaa sitä, millaisessa kontekstissa tämä tutkimus tehdään. Tämä tutkimus kä-

sittelee työnteon muuttumista perustuen ihmisten kokemuksiin, joten tutkimuksen voidaan 

ajatella käsittelevän taloushallintoa sosiaalisesta ja organisatorisesta näkökulmasta. 

Tutkimuksen aihe voidaan liittää niin taloushallinnon sekä laskentatoimen alan tutkimuk-

seen kuin tekoälyn ja muun teknologian aiheuttamaan työelämän murroksen tutkimukseen. 

Tämän tutkimuksen teorian muodostavat käsitteet , teknologian aiheuttama murros työnte-

ossa, tekoäly, tekoälyn vaikutus työntekoon, taloushallinto, tekoäly taloushallinnossa, teko-

älyn ja muun digitalisaation vaikutus työskentelyyn taloushallinnossa sekä ostoreskontran 

kehittyminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen käsitteet voidaan hahmottaa yllä olevan Ku-

van 1 mukaan. Käsitteiden voidaan katsoa nivoutua toisiinsa niin, että käsitteen tarkentuessa 

(kuvassa alaspäin mennessä), sen voidaan ajatella olevan myös osa yllä olevaa käsitettä. 

Kuitenkin tekoäly taloushallinnossa sekä tekoälyn ja muun digitalisaation vaikutukset 

 

Teknologian aiheuttama murros työelämässä 

 
Tekoäly 

Tekoälyn vaikutus työntekoon 

 

Ostoreskontran kehittyminen 

 

Tekoälyn ja muun 

digitalisaation 

vaikutus talous-

hallinnossa työs-

kentelyyn 

 

 

Tekoäly 

taloushallinnossa 

 

Taloushallinto 

Kuva 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
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taloushallinnossa työskentelyyn ovat enemminkin rinnakkaiset käsitteet, jotka molemmat 

kuuluvat taloushallinnon käsitteen alle.  

Seuraavaksi käsitellään teoreettisen viitekehyksen eri käsitteiden aikaisemman tutkimuksen 

tilaa. Kuten jo mainittiin, tekoälyä vaikutuksia ostoreskontrassa työskentelyyn ei ole tutkittu 

vielä paljoa. Tutkimuksia, jotka käsittelevät tekoälyä taloushallinnon kontekstissa käsitteel-

lisesti on saatavilla, kuten Ding, Lev, Peng, Sun & Vasarhelyi (2020), Jorgens & Igel (2021), 

Kaya, Turkyilmaz & Birol (2019) sekä Korhonen, Selos, Laine & Suomala (2020) ja Petkov 

(2020). Tutkimuksen teoriaosassa taloushallinnon työn muuttumista käsitellään tekoälyn li-

säksi myös muiden teknologioiden eli digitalisaation aiheuttama muutos mukaan lukien, 

koska pelkästään tekoälyn aiheuttamasta muutoksesta taloushallinnon työskentelyssä ei ole 

vielä niin paljoa tutkimuksia. Tekoälyn ja digitalisaation vaikutuksia taloushallinnossa työs-

kentelyyn ovat tutkineet muun muassa Bolinger (2017), Gillon (2017), Lawson (2019), Möl-

ler, Utz, & Verbeeten (2020), Rindasu (2021) ja Quattrone (2016). Ostoreskontrasta ja ta-

loushallinnosta yleisesti sekä niiden kehittymisestä on hyvin tietoa saatavilla, kuten Cigen 

(2021) ja Kaarlejärvi & Salminen (2018) ja Sedevich-Fons (2019). Tekoälylle ei ole ole-

massa yhtä tiettyä määritelmää, mutta tutkimuksia ja tietoa siihen liittyen on paljon, kuten 

Doneda & Almeida (2016), Flasinskim (2016), Haenlei & Kaplan 2019a, Hussein (2021) ja 

Merilehto (2018).  Myös tekoälyn vaikutuksista työntekoon yleisesti on tietoa saatavilla. Osa 

tutkimuksesta koskee tekoälyn vaikutuksia yleisesti työntekoon, kuten Poba-Nzaou, Galani, 

Uwizeyemungu & Ceric (2021), mutta tietoa tekoälyn vaikutuksista työntekoon löytyy myös 

muiden tutkimusteemojen alta, kuten Agrawal, Gans ja Gold Farb (2017), Owais, Arsalan, 

Choi, & Ryoung Park (2019), Penttinen, Parkkinen, Blom, Kopra, Andressoo, Pitkänen, 

Voutilainen, Saarma & Airavaara (2018) ja Rao (2017). Teknologian aiheuttamaa murrosta 

työnteossa yleisesti ovat käsitelleet muun muassa Chui, Manyika, & Miremadi (2017) ja 

Frey & Osborne (2017) ja tästä aiheesta on saatavilla aikaisempaa tutkimusta.  

 

1.4 Tutkimusprosessi 

Tutkimuksen teko alkoi siitä, että tutkija kysyi mahdollisuutta tehdä tutkimuksen toimeksi-

antaja Snowfox Oy:lle toukokuussa 2021. Toimeksiantaja oli myöntyväinen asiaan. Tämän 

jälkeen pohdittiin aihetta, joka olisi sekä toimeksiantajalle hyödyllinen että tutkijan mielestä 

mielenkiintoinen. Aiheen selkeydyttyä tutkija hyväksytti aiheen opettajilla kesäkuussa 2021. 
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Samalla tutkija sai ohjaajat gradulleen. Tämän jälkeen seurasi tutkimuskysymysten sekä tut-

kimuksen sisällysluettelon hahmottelu, mikä sisälsi myös teoriaosan viitekehyksen tarken-

tamista. Nämäkin vaiheet toteutettiin kesäkuussa 2021. Tutkimuksen aktiivinen tekeminen 

alkoi elokuussa 2021. Ensin tehtiin tutkimussuunnitelma, jonka ohjaajat tarkistivat. Suunni-

telman jälkeen kirjoitettiin teoriaosa, joka tuli valmiiksi marraskuussa. Teoriaosan tekemi-

sen yhteydessä tutkija suunnittelu haastattelukysymykset, jotka myös hyväksytettiin ohjaa-

jilla. Aineisto kerättiin loka- ja marraskuussa 2021. Haastatteluaineiston ollessa kasassa, 

haastattelutallenteet käytettiin litterointipalvelussa. Litterointi vei aikaa noin viikon. Litte-

rointiaineiston valmistuessa tutkija teki sisältöanalyysin aineistoille, jonka viimeisinä koh-

tina yhteenveto ja johtopäätökset. Tulosten, yhteenvedon, analyysin ja johtopäätösten kir-

joittamisen jälkeen aikaa käytettiin tutkimuksen viimeistelyyn. 

Taulukko 1 Tutkimusprosessi 

1. Selvitys, voidaanko tutkimus tehdä toimeksiantajalle (Toukokuu 2021) 

2. Tutkimusaiheen pohdinta toimeksiantajan kanssa 

3. Tutkimusaiheen hyväksyttäminen opettajilla ja gradun ohjaajien määrittely 

4. Tutkimuskysymysten, tutkimuksen sisällysluettelon  

sekä teoreettisen viitekehyksen hahmottelu 

5. Tutkimussuunnitelman teko 

6. Teoriaosan kirjoittaminen, haastattelukysymysten teko 

7. Aineiston kerääminen, haastattelujen tekeminen 

8. Aineiston analysointi 

9. Tulosten, yhteenvedon, analyysin ja johtopäätösten teko ja kirjoittaminen 

10. Tutkimuksen viimeistely ja julkaiseminen (Tammi-helmikuu 2022) 

 

Yllä oleva Taulukko 1 esittää, millaisista osista tutkimusprosessi koostuu ja missä järjestyk-

sessä asiat on tehty. Taulukossa ei ole mainittu kuitenkaan pienempiä yksityiskohtia, kuten 

sitä, että tutkimus on ollut välillä ohjaajilla kommentoitavana tai sitä, että teoriaosaa on voitu 

muokata ja täydentää vielä taulukon kohdan 6. jälkeen. Tutkimuksen teko kesti noin 9 kuu-

kautta.  
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta. Johdannon jälkeen seuraa tutkimuksen teoriaosa. 

Teoriaosa, eli luvut 2 ja 3., käsittelevät tutkimuksen aihetta tutkimuksen teoreettisen viite-

kehyksen muodostavien käsitteiden kautta. Luku kaksi alkaa teknologianmurroksen kuvaa-

misella työelämässä. Tämän jälkeen seuraa tekoälyn määrittely sekä kuvaus, miten tekoäly 

muuttaa työelämää yleisesti. Sen jälkeen tekoälyä käsitellään taloushallinnon kontekstissa, 

jonka yhteydessä käsitellään käsitteet taloushallinto, tekoäly taloushallinnossa ja tekoälyn 

sekä muun digitalisaation aiheuttaman muutos taloushallinnossa työskentelyssä. Kolman-

nessa luvussa käsitellään ostoreskontraa. Ostoreskontraa käsitellään sen tarkoituksen, ongel-

makohtien sekä kehittymisen näkökulmista. Teoriaosaa koskevien lukujen jälkeen neljän-

nessä luvussa esitellään sekä perustellaan valittuja tutkimusmenetelmiä ja -metodeja sekä 

kuvataan tutkimusaineistoa ja sen analysointia. Viides luku koskee tuloksia sekä yhteenve-

don ja analyysin tuloksista. Kuudennes, eli viimeinen luku on johtopäätökset. Johtopäätök-

sissä vastataan tutkimuskysymyksiin, käsitellään tutkimuksen relevanssia, rajoitteita ja luo-

tettavuutta sekä ehdotetaan jatkotutkimusaiheita.  
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2 Tekoäly osana teknologioiden aiheuttamaa murrosta työn-

teossa 

Tuomen & Sarajärven (2018, kappale 1.1.1) mukaan teorian merkitys laadullisessa tutki-

muksessa on tärkeä. Tässä sekä kolmannessa luvussa avataan tutkimuksen teoriaan liittyvät 

käsitteet teknologian aiheuttama murros työnteossa, tekoäly, tekoälyn vaikutus työntekoon, 

taloushallinto, tekoäly taloushallinnossa sekä tekoälyn ja muun digitalisaation vaikutus työs-

kentelyyn taloushallinnossa. Ostoreskontra ja sen kehittyminen kuuluvat myös teoriaosaan 

ja niitä käsitellään luvussa kolme. Painopiste teoriaosassa on tekoälyn aiheuttamassa muu-

toksessa työelämässä, taloushallinnon työn muuttumisessa digitalisaation myötä sekä osto-

reskontran kehittymisessä, koska kyseiset käsitteet ovat lähimpänä tutkimuksen aihetta. 

Tästä johtuen esimerkiksi teknologian aiheuttamaa murrosta työnteossa tai taloushallinnon 

määritelmää käsitellään teoriaosassa lyhyemmin.  

(Huom! Tuomen ja Sarajärven kirjassa viitattu kappaleeseen, koska e-kirjassa ei ollut sivuja saatavilla) 

 

2.1 Teknologian aiheuttama murros työnteossa 

Teknologialla on voimakas vaikutus työmarkkinoihin (Goos & Manning 2007) sekä koko 

talouteen Poba-Nzaou ym. 2021). Työmarkkinoilla työnkuvat muuttuvat (Poba-Nzaou ym. 

2021), työllisyys eri ammateissa muuttuu (Frey & Osborne 2017) ja työmarkkinat polarisoi-

tuvat (Goos & Manning 2007; Poba-Nzaou ym. 2021; Lamb and Lo 2017; World Bank 

2016). Goosin ja Manningin (2007) mukaan teknologian aiheuttaman polarisaation myötä 

työllisyys kasvaa korkean tason kognitiivisia taitoja vaativissa töissä ja keskituloisten rutii-

nityöt katoavat.  

Teknologian aiheuttaman automaation vaikutukset vaihtelevat kuitenkin toimialoittain ja 

työtehtävittäin (Frey & Osborne 2017; Manyika 2017). Esimerkiksi Manyikan ym. (2017) 

mukaan tehdasmaisessa valmistuksessa potentiaali automatisoinnille on 90 prosenttia ja 

Freyn ja Osbornen (2017) mukaan suurin osa kuljetus- ja logistiikka-alan sekä iso osa toi-

misto- sekä hallinnollisista tukitehtävistä olisi automatisoitavissa. Asiakaspalvelualalla 
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potentiaali automatisoinnille on noin 30 prosenttia (Manyika ym. 2017).  Freyn ja Osbornen 

(2017) mukaan kuitenkin palvelualasta kokonaisuudessaan voitaisiin automatisoida isokin 

osa. Myös toimitusjohtajan työstä osa voidaan automatisoida, kuten raporttien tekemistä ja 

tietojen analysointia päätöksen tekoa varten (Manyika 2017). Erilaisten töiden automatisoin-

nin mahdollisuudesta on todettu muun muassa niin, että sellainen työ on automatisoitavissa, 

joka voidaan toteuttaa tietokoneella myös silloin, kun työ ei ole automatisoitu (Frey ym. 

2016, 15). Freyn ym. (2016, 15) määritelmä on kuitenkin suppea ajatellen esimerkiksi pal-

velualoja, jossa esimerkiksi palvelurobottien määrä on kasvanut (Manyika ym. 2013, 68). 

Teknologian kehittyessä organisaatiot käyttävät työvoimaa erityisesti tehtäviin, jotka vaati-

vat luovaa päättelyä, ihmisten välistä empatiaa ja täydentävät digitaalista teknologiaa 

(Manyika ym. 2017; National Academies of Sciences Engineering Medicinesin 2017). Freyn 

& Osbornen (2017) sekä Stancheva-Todorovan (2018) mukaan työntekijällä tulee olla näitä 

luovia ja sosiaalisia taitoja pärjätäkseen muutoksessa. Mitä todennäköisimmin työelämässä 

siirrytään siis kohti korkeamman asteen kognitiivisia (Poba-Nzaou ym. 2021; Goos & Man-

ning 2007) ja sosiaalisemotionaalisia taitoja sekä kehittyneitä tieto- ja viestintätekniikan tai-

toja (Poba-Nzaou ym. 2021). Tutkimusten mukaan teknologian murroksen vuoksi palkka ja 

koulutustaso korreloivatkin negatiivisesti työn automatisointimahdollisuuksiin (Frey & 

Ooborne 2017; Manyika 2017). Seuraavaksi tekoälyn vaikutuksia työntekoon.  

 

2.2 Tekoäly 

Tekoälyn juuria ei voida tarkasti tunnistaa, mutta todennäköisesti ne asettuvat noin 1950-

luvulle (Stancheva-Todorova 2018; Flasinski 2016; Haenlein & Kaplan 2019a; Simon 1995; 

Spector 2006). Haenleinin & Kaplanin (2019a) mukaan amerikkalaisen kirjailijan Asimovin 

vuonna 1942 kirjoittama novelli kahden miehen kehittämistä roboteista inspiroi sen ajan tut-

kijoita keskittymään tekoälyyn. Novelli inspiroi muun muassa Marvin Misnkyä, joka myö-

hemmin perusti MIT AI-laboratorion (AI=artificial intelligence=tekoäly) (Haenlein & Kap-

lan 2019a).  

Sana tekoäly keksittiin virallisesti vuonna 1956, kun Marvin Minsky ja John McCarthy (tie-

tojenkäsittelytieteilijät Stanfordin yliopistosta) isännöivät noin kahdeksan viikkoa kestävää 

Dartmouth Summer Research projektia tekoälystä (Flasinski 2016, 4; Haenlein & Kaplan 
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2019a). Tuon projektin tarkoituksena oli luoda uusi tutkimusalue. Tuon tutkimuksen tarkoi-

tuksena olisi kehittää koneita, jotka kykenevät simuloimaan ihmisten älykyyttä (Haenlein & 

Kaplan 2019a). Flasinskin (2016, 4) mukaan kuitenkin jo vuonna 1955, eli vuotta aikaisem-

min Mellonin yliopistossa olisi käytetty Logic Theorist nimistä tekoälyohjelmaa.  

Tekoälyä on määritelty seuraavasti: ”Tekoäly on keinotekoista älykkyyttä” (Hussein 2021, 

94). ”Tekoäly on järjestelmän kykyä tulkita ulkoista dataa, oppia tästä datasta ja käyttää 

tätä oppimaansa tiettyjen tehtävien tekemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen” (Haenlein & 

Kaplan 2019b, 17).”Koneen suorittamaa toimintaa, joka ihmisen tekemänä olisi älykästä” 

(Merilehto 2018, 16).  Husseinin (2021) mielestä tekoälyä ei voida kuitenkaan määritellä 

ympäripyöreästi. Tekoälylle ei oikeastaan ole yhtä tarkkaa määritelmää (Haenlein & Kaplan 

2019b) ja Husseinin (2021) tuoreen artikkelin mukaan tekoälylle ei oikeastaan ole koko te-

koälyn historian saatossa keksitty määritelmää, jota ei olisi kritisoitu. 

Tekoälyn määrittelyssä tulee ottaa huomioon sen moninainen luonne (Hussein 2021) sekä 

nopea kehittyminen (Haenlein and Kaplan 2019b), jotka osaltaan vaikeuttavat määritelmän 

tekemistä.  Lisäksi tekoälyn määrittelyä vaikeuttaa tekoälyn liittyminen useampaan tieteen 

alaan. Tekoälyn sanotaan olevan osa tietojenkäsittelytiedettä (Perlis & Simon 1967), psyko-

logista ja kognitiivista tiedettä (Hussein 2021; Simon 1995) sekä biologian, filosofian, ma-

tematiikan ja metafysiikan alaa (Hussein 2021). Tässäkään tutkimuksessa tekoälylle ei an-

neta yhtä tiettyä määritelmää. Tarkastellaan vielä kuitenkin sitä, mitä tekoälyn yhteydessä 

usein mainitut koneoppiminen ja algoritmi tarkoittavat. Niiden avaaminen auttaa ymmärtä-

mään myös tekoälyä kokonaisuudessaan.  

Koneoppimista ja algoritmia saatetaan käyttää tekoälyn synonyymeinä, vaikka todellisuu-

dessa ne eivät niitä ole. Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue (Cho ym. 2020; Merilehto 

2018, 27). Kozan, Forrestin, Davidin ja Keanen (1996) mukaan koneoppimisen termi on 

vuodelta 1959, jolloin Arthur Samuel määritteli koneoppimisen olevan tieteen ala, jossa tie-

tokoneille on kyky oppia ilman nimenomaista ohjelmointia. Myöhemmin Mitchell (1997) 

määritteli koneoppimisessa olevan kyse siitä, kuinka rakentaa kone, joka oppii automaatti-

sesti paremmaksi kokemuksen myötä. Koxa ym. (1996) ja Mitchell (1997) ovat siis samaa 

mieltä siitä, että koneoppimisella pyritään tekemään itseoppiva kone, joka oppii historiada-

tasta ja parantaa itsenäisesti oppimistuloksiaan. Toisaalta, kun verattaan edellä mainittuja 

Husseinin (2021) sekä Haenleinin ja Kaplanin (2019b) määritelmiä tekoälystä Kozan ym. 

(1996) ja Mitchellin (1997) määritelmiin koneoppimisesta, näyttävät ne olevan saman 
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kaltaisia. Tämä on kuitenkin loogista, sillä suurin osa tekoälyn sovelluksista on koneoppi-

mista (Merilehto 2018, 18). 

Merilehdon (2018, 27) mukaan algoritmit ovat taas koneoppimisen työkaluja, jotka oppivat 

käytössä olevasta datasta askel askeleelta. Tällöin koneoppimien malli kehittyy ja se pystyy 

kuvailemaan käytettävissä olevaa dataa entistä paremmin ja sitä kautta ennustamaan loppu-

tuloksia (Merilehto 2018, 27). Algoritmi on siis yksityiskohtainen kuvaus tai ohje siitä, mi-

ten tehtävä tai prosessi suoritetaan (Doneda & Almeida 2016; Merilehto 2018, 18; Skiena 

2020, 3). Algoritmin tulee pystyä ratkaisemaan tarkasti määriteltyjä ongelmia (Skiena 2020, 

3). Algoritmeja pidetään ratkaisevan tärkeinä tietojen tulkinnassa suuria datamääriä käsitel-

lessä (Cheng & Hacket 2021). Koneoppiminen algoritmeineen on siis laskennallinen mene-

telmä, joka oppii käyttäytymismalleja suuresta datamäärästä ja voi tuon oppimisprosessin 

avulla ennustaa tulevia tapahtumia. 

 

2.3 Tekoäly työelämässä  

Tässä alaluvussa käsitellään yhden teknologian, tekoälyn aiheuttamaa muutosta työnteossa.  

Tekoälyn vaikutus työllisyyteen on huomattava (Markidakis 2017), sillä se tulee korvaa-

maan rutiininomaisia sekä monimutkaisempiakin tehtäviä (Agrawal ym. 2017; Poba-Nzaou 

ym. 2021; Rao 2017). Tekoälyä käytetään hyödyksi monilla toimialoilla erilaisissa liiketoi-

mintaprosesseissa. Tutkimustenkin perusteella käyttötapauksia löytyy esimerkiksi vakuutus-

alalta (Rao 2017), tilintarkastuksesta (Kokina & Davenport 2017), taloushallinnosta (Bald-

win 2006; Moudud-Ul-Huq 2014), elintarvikealalta (Sahni, Srivastava ja Khan 2021), ter-

veydenhuollosta (Waeovisa & Rawin 2020), farmasian tutkimuksesta (Penttinen ym. 2018), 

henkilöstöjohtamisesta (Verma & K Jha 2020), rekrytoinnista (Kot, Hussain, Blian, Haseeb 

ja Mihardjo 2021) sekä hallinnollisten päätösten tekemisestä (Fejes & Futo 2021). Seuraa-

vaksi käsitellään tarkemmin muutamia eri alojen tekoälyn käyttötapauksia, jonka jälkeen 

tekoälyn vaikutuksia työntekoon käsitellään yleisemmällä tasolla. Edellä mainitut esimerkit 

tekoälyä hyödyntävistä toimialoista ja seuraavaksi esitellyt esimerkkitapaukset tekoälyn 

hyödyntämisestä eivät anna täydellistä kuvaa tekoälyn vaikutuksista työntekoon, mutta se-

littävät ja kuvaavat tekoälyn käytön tilannekuvaa työnteossa. 
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Tilintarkastuksessa tekoälyä hyödynnetään sen monivaiheisen tilintarkastusprosessin use-

ammassa kohdassa. Kokinan & Davenportin (2017) mukaan kaikki Big Four yhtiöt eli 

KPMG, Ernst & Young, PwC ja Deloitte ovat investoineet tekoälyyn. Esimerkiksi tilintar-

kastusyhtiö Deloitte on keskittynyt muun muassa seuraavien tilintarkastuksen osatehtävien 

automatisoimiseen tekoälyllä: asiakirjojen tarkastelu, vahvistukset, varastojen laskenta, tie-

dottamisen (disclosure) tutkiminen ja ennakoivien riskianalyysien teko (Kokina & Daven-

port (2017). Kyseisten tehtävien automatisointi tehostaa tilintarkastusprosesseja ja vähentää 

ihmisten tehtävää työtä. Tietyt manuaaliset työvaiheet jäävät pois joko kokonaan tai ainakin 

osittain. Agnewin (2016) mukaan nämä rutiininomaisimmat työt ovat usein teetetty vasta-

valmistuneilla. Tästä johtuen tilintarkastusyhtiö Ernest Young on arvioinut, että sen uusien 

työntekijöiden määrä voi laskea vuosittain jopa puoleen, mikä muuttaisi merkittävästi alan 

työllisyystilannetta (Agnew 2016).  

Farmasian tutkimuksesta löytyy myös tekoälyn käyttökohde, joka helpottaa ja nopeuttaa tut-

kijoiden työtä. Esimerkiksi parkinsonin taudin kokeellisissa malleissa ja geenitoimintatutki-

muksissa tarvitaan arvioida neuronien määrää, joiden laskeminen on hyvin työlästä ja aikaa 

vievää (Penttinen ym. 2018). Suomalainen yhtiö Aiforia on hakenut tilanteeseen ratkaisun 

kehittämällä ohjelman, joka laskee neuronit tekoälyä hyödyntäen (Aiforia 2021). Aiforia oh-

jelman käyttäminen vähentää inhimillisten virheiden määrää, säästää aika, helpottaa suurien 

määrien laskemista, mahdollistaa laskennan nopean toistettavuuden ja parantaa työntekijöi-

den tyytyväisyyttä (Aiforia 2021; Penttinen ym. 2018).  

Terveydenhuollon automatisoinnin myötä lääkäriasemat, sairaalat ja muut lääketieteelliset 

laitokset ovat virtaviivaistaneet tapaa käsitellä potilaita (Mingming ym. 2021). Yksi käytän-

nön esimerkki tästä on erilaisilla kuvantamismenetelmillä, kuten röntgen ja magneettiku-

vaus, otettujen kuvien tulkinta ja diagnoosien päättely tekoälyä hyödyntäen. Owaisin ym. 

(2019) mukaan normaalisti lääkärit käyttävät kuvien tulkinnan apuna vanhoja kuvia ja niille 

todettuja diagnooseja. Nykyään tekoäly on voitu kouluttaa tekemään kyseistä työtehtävää, 

minkä etuna on se, että tekoäly pystyy vertaamaan kuvaa nopeasti valtavaan määrään aiem-

pia tapauksia (Owais ym. 2019). Agrawalin (2017) mukaan tekoälyn käyttö voi johtaa jopa 

parempiin diagnooseihin ja parempaan potilaan hoitoon. Tekoälyn myötä siis lääkärin työ 

tehostuu ja aikaa voi jäädä enemmän esimerkiksi potilaan kohtaamiseen tai sopivien hoito-

menetelmien arviointiin. Tämä työn automatisointi poikkeaa edeltävistä sillä, että 
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automatisoitava työ on haasteellisempi ja vastuullisempi. Kuten edelläkin mainittiin, tekoäly 

kykenee myös monimutkaisempiin tehtäviin (Agrawal ym. 2017; Poba-Nzaou ym. 2021; 

Rao 2017).  

Vakuutusalalla tekoälyä on hyödynnetty aktiivisesti jo useita vuosia (Rao 2017).  Raon 

(2017) mukaan tekoälyä hyödynnetään vakuutusalalla muun muassa riskien arvioinnissa, 

asiakaspalvelu-chateissa sekä korvaushakemusten käsittelyssä. Tekoälyn valjastetaan teke-

mään kyseisiä tehtäviä, jolloin tarve ihmisen tekemälle työlle vähenee. Esimerkiksi japani-

lainen vakuutusyhtiö Fukoku on korvannut 34 vakuutuskorvauksia laskevaa työntekijää te-

koälyn avulla (McCurry, 2017).   

Kuten huomataan, tekoälyn vaikutus työntekoon on ilmeinen. Tekoäly automatisoi rutii-

nitehtäviä, mutta myös haastavampiakin tehtäviä (Poba-Nzaou ym. 2021). Tekoälyn tuoma 

automaatio tehostaa prosesseja, säästää aikaa ja lisäksi se voi parantaa tehdyn työn laatua 

sekä työntekijöiden työtyytyväisyyttä (Agrawal 2017; Aiforia 2021; Kaarlejärvi & Salminen 

2018, 17; Kokina & Davenport 2017; Owais ym. 2019; Penttinen 2018). Myös Bhargavan, 

Besterin ja Boltonin (2021) mukaan työn automatisointi voi lisätä työtyytyväisyyttä. On 

myös tilanteita, jossa tekoälyllä tuotettu automaatio voi vaikuttaa jopa tietyn alan juuri val-

mistuneiden työllistymiseen, kuten tilintarkastusalalla (Agnew 2016). 

Chui ym. (2015) väittävät kuitenkin, että tekoäly ei aiheuta kokonaisten ammattien automa-

tisointia. Todennäköistä on myös se, että rutiinitöissä säästetty aika käytetään arvoa tuotta-

vampaan työhön, kuten taloushallinnossa, jonka arvioidaan muuttuvan yhä tärkeämmäksi 

liikekumppaniksi rutiinitöiden vähentyessä (Eklund ym. 2018; Lawson 2019; Seasongood 

2016; ten Rouwelaar 2020).  Kuitenkin tilanne voi olla myös se, että tekoälyn tuoma auto-

maatio vähentää resurssien eli tässä kontekstissa työntekijöiden kokonaistarvetta (Agnew 

2016; McCurry 2017). Joka tapauksessa automaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia liiketoi-

mintaprosessien uudelleensuunnitteluun, mutta kaikkea ei voi kuitenkaan digitalisoida, ku-

ten Korhonen ym (2020) toteavat. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään tekoälyä taloushal-

linnon kontekstissa.  

 

 



23 

2.4 Tekoäly taloushallinnon kontekstissa 

Tässä luvussa käsitellään tekoälyä taloushallinnon kontekstissa. Ensimmäinen alaluku 2.4.1 

käsittelee taloushallinnon määrittelyä. Sen jälkeen alaluvussa 2.4.2 käsitellään tekoälyä ta-

loushallinnossa käsitteellisesti. Kolmas alaluku 2.4.3. koskee sitä, miten tekoäly ja digitali-

saatio vaikuttavat taloushallinnon työntekijöiden työkuviin. Ostoreskontraa ja sen kehitty-

mistä käsitellään erikseen luvussa 3. 

   

2.4.1 Taloushallinto 

Taloushallinto- termiä käytetään paljon kirjallisuudessa niin Suomessa kuin maailmalla, 

mutta harvoissa kirjoituksissa sitä määritellään selkeästi. Taloushallinto on laajempi koko-

naisuus kuin pelkkä laskentatoimi. Strategisella tasolla taloushallinto voidaan nähdä liike-

toimintaprosessina tai yhtenä yrityksen tukitoimintona. (Lahti, & Salminen 2014, 16.) Ta-

loushallinto koostuu useasta eri osasta, joiden jokaisen sisällä toimii oma prosessinsa (Lahti 

& Salminen 2014). Lahtisen & Salmisen (2014) mukaan taloushallinnon osia ovat kirjanpito, 

myyntireskontra, ostoreskontra, matka- ja kululaskut, maksuliikenne ja kassanhallinta, pal-

kanlaskenta, raportointi ja kontrollit. Toisaalta Kaarlejärven ja Salmisen (2018, 19) mukaan 

taloushallinnon voidaan kuvata rakentuvan datasta, prosesseista ja raportoinnista, joita kä-

sittelee ja tuottaa sekä ihmiset että järjestelmät. Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 20) ovat hah-

mottaneet edellä mainitun taloushallinnon määritelmän myös alla olevan kuvan muotoon, 

Kuva 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2 Taloushallinnon prosessit ja osa-alueet (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 20) 

Data 

Ihmiset  

ja organisointi 

Raportointi  

ja esittäminen 

Prosessit 
Järjestelmät  

ja teknologiat 
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Lahtisen ja Salmisen (2014, 16) kirjassa kerrottu Satzingerin, Jacksonin ja Burdin 

(2000) määritelmä taloushallinnosta on saman kaltainen kuin Kaarlejärven ja Salmisen 

(2018) hahmottama edellisellä sivulla oleva Kuva 2. Satzingerin ym. (2000) mukaan talous-

hallinto voidaan määritellä myös järjestelmäksi, joka koostuu toisiinsa liittyvistä komponen-

teista, jotka toimivat yhdessä kohti tiettyä lopputulosta. Nämä tietojärjestelmän toisiinsa liit-

tämät komponentit ovat niin ohjelmistot, tiedon syötöt, tulosteet, datat, ihmiset kuin menet-

telytavatkin (Satzinger ym. 2000). Näyttää siis siltä, että taloushallinnon kehittyminen digi-

taaliseksi ja älykkääksi taloushallinnoksi ovat vaikuttanut siihen, että taloushallinnon mää-

ritelmä on muuttunut ja laajentunut. Seuraavaksi käsitellään, miten tekoäly ilmenee ja vai-

kuttaa tämänhetkisessä taloushallinnossa.  

 

2.4.2 Tekoäly taloushallinnossa 

Taloushallinto on siirtynyt paperisesta taloushallinnosta sähköisen ja sitten digitaalisen ai-

kakauden jälkeen älykkääseen taloushallintoon. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 16) ”Digi-

taalisella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien tietovirtojen ja käsittely-

vaiheiden automatisointia ja käsittelyä digitaalisessa muodossa. Digitaalisessa taloushal-

linnossa kaikki kirjanpidon ja sen osaprosessien tapahtumat käsitellään ja ne syntyvät mah-

dollisimman automaattisesti ilman paperia” (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 16). Siirtymi-

sessä sähköiseen ja digitaaliseen taloushallintoon keskityttiin siihen, että työnteko ja laske-

minen on tehokkaampaa kuin paperisessa taloushallinnossa. Tämä aiheutti isojen tietokan-

tojen syntymistä, jossa oli kuitenkin vain rajattu määrä tietoa kirjanpidon tapahtumista. 

(Moudud-UI-Huq 2014.). Tilanne ei vastannut päättäjien tarvetta ja yksi lähestymistapa tä-

hän ongelmaan Moudud-UI-Huqin (2014) mukaan on tekoälyn integrointi kirjanpidon jär-

jestelmiin, mikä lieventäisi perinteisten järjestelmien ongelmat. Kun digitaalisessa talous-

hallinnossa automatisoitiin säännönmukaisia tehtävä, niin älykäs taloushallinto hyödyntää 

älykkään automaation välineitä muun muassa automaatiosääntöjen luontiin, poikkeuksien 

käsittelyyn, ei-rakenteellisen datan käsittelyyn ja analyysien, ennusteiden sekä toimenpide-

ehdotusten muodostamiseen (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 17). 

Ennen tekoälyn käyttöä taloushallinnossa automaatiotasoa on nostettu esimerkiksi järjestel-

miin liittyvillä sääntöpohjaisilla toiminnoilla. Sääntöpohjaisen automaation tekeminen sekä 

ylläpitäminen vaatii kuitenkin paljon työtä. Esimerkiksi tilitoimistossa uuden yhtiön 
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lisääminen järjestelmään vaatii sääntöjen luomisen aloittamisen nollasta. (Jorgensen & Igel 

2021.) Tekoälyn kykyä oppia historiadatasta voidaan pitää siis olennaisena tekoälyn hyö-

dyntämiseen liittyvänä etuna taloushallinnossa. Tekoäly oppii myös datassa tapahtuvista 

muutoksista, mikäli mallia koulutetaan reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa sen, että tekoälyä 

käyttäessä muutokset esimerkiksi tiliöinneissä eivät vaadi manuaalista sääntöpohjaisten oh-

jeiden päivittämistä.  

Taloushallinto on otollinen kohde tekoälyn hyödyntämiselle. Taloushallinnon prosessille on 

ominaista toistuvat ja standardoidut tehtävät (Jorgensen & Igel 2021) sekä strukturoidut, 

osittain rakenteelliset ja strukturoimattomat päätökset (Moudud-UI-Huq 2014), joihin teko-

älyä voi hyödyntää. Taloushallinnon järjestelmissä on myös paljon dataa varastoituna, joka 

edistää tekoälyn käyttämistä. Datan määrä ja laatu ovatkin ratkaisevia tekoälyjärjestelmien 

menestyksen kannalta. Ilman tarpeeksi hyvää dataa, mallit eivät yksinkertaisesti voi oppia. 

(ICAEW 2017.)  

Tekoälyn käyttö taloushallinnossa on alkanut jo monia vuosikymmeniä sitten (Abdolmo-

hammadi 1987; Bailey ym. 1987; Borthick & West 1987; Brown 1989; Connell 1987). Li-

säksi Elliot (1992), Baldwin-Morgon (1995) sekä Mui ja McCarthy (1987) ovat arvioineet 

tekoälyn olevan tärkeä taloushallinnon tulevaisuuden kannalta ja tekoälyn tulevan yhä ylei-

semmin käytetyksi teknologiaksi taloushallinnossa. Baldwin-Morgan (1995) perustelee ar-

viotaan tekoälyn päättelykykyyn ja oppimiseen liittyvällä potentiaalilla. Tähän mennessä te-

koälyä taloushallinnossa on käytetty esimerkiksi kirjanpidon tilien ennustamiseen (Jorgen-

sen & Igel 2021), ostolaskuprosessin automatisointiin (Snowfox.AI 2021; FabricAI 2021) 

sekä kassavirtaennusteen laatimiseen (Cheng, Cao & Herianto 2020).  

Tekoälyllä sanotaan olevan positiivinen vaikutus taloushallintoon (Moudud-UI-Huq (2014). 

Tekoälyn myötä taloushallinnon hoito on helpompaa ja tehokkaampaa (Cho ym. 2020). Li-

säksi taloushallinnon tuottaman tiedon laatu voi parantua tekoälyn myötä lisääntyneen tark-

kuuden vuoksi (Bolinger 2017).  Esimerkiksi eläkkeiden, poistojen ja luottotappiovarausten 

arviointi perustuu tavallisesti johtajien ja yrityksen muiden asiantuntijoiden arvioon, mutta 

Dingin ym. (2020) mukaan tekoälyllä olisi paremmat mahdollisuudet tehdä nämä arviot. 

Taloushallinnon informaation laatua voi parantaa myös tekoälyn myötä vähentyneet inhi-

milliset virheet (Merchant &Van der Stede 2007; Brown, Ly, Pham ja Sivabalan 2020). Po-

sitiiviseen tekoälyn vaikutukseen liittyy myös se, että tekoäly ja digitalisaatio tuovat talous-

hallinnon tietoja helpommin saataville eri lähteistä (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat 
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2017). Tämä tukee taas päätösten tekemistä, mikä voi auttaa organisaatioita saavuttamaan 

tavoitteitaan (Lassila, Moilanen ja Järvinen 2019). Edellä mainittu helpottunut tietojen saanti 

tukee myös tietojen reaaliaikaisuutta. Lawsonin (2019) mukaan taloushallinnossa on perin-

teisesti keskitytty arvon säilyttämiseen, raportointiin ja sääntöjen noudattamiseen ja tulevien 

ennusteiden tekemiseen historiatietoon perustuen. Tutkimusten mukaan tähän on tullut muu-

tosta ja taloushallinto on muuttumassa strategisesti suuntautuneemmaksi (Lawson 2019). 

Taloushallinnossa on siis siirrytty yhä reaaliaikaisempaan raportointiin (Schneider 2012) tu-

kemaan päätöksenteon reaaliaikaisuutta (Billings, A., Billings, B. ja Musazi 2020). Talous-

hallinnon tietojen reaaliaikaisuus onkin monien yritysten tahtotila (Schneider 2012). 

Vaikka tekoälyllä sanotaan olevan positiivinen vaikutus taloushallintoon (Moudud-UI-Huq 

(2014), liittyy sen käyttöön myös omat riskinsä. Ensinnäkin ihmisen ja koneen älykkyyden 

välillä on selvä ero (Bolander 2019; ICAEW 2018), mikä edellyttää tietoista tehtävien jaka-

mista ihmisen ja koneen välillä (Bolander 2019). Tämän vuoksi on olennaista ymmärtää jako 

automatisoitavien ja ihmisten tehtäväksi jätettävien töiden välillä (Korhonen ym. 2020). 

Korhosen ym. (2020) mukaan voi koitua ongelmia, jos ihmistyö korvataan ennenaikaisesti 

automaatiolla ilman automatisoitujen tehtävien perusteellista ymmärtämistä. Toiseksi teko-

äly ei ole luova eikä ymmärrä kontekstisidonnaisuutta (Moudud-UI-Huq 2014). Vaikka te-

koäly pystyy tekemään päätelmät perustuen suureen määrään historiadataa, siitä huolimatta 

tieto on rajattu tiettyyn kokonaisuuteen (Moudud-UI-Huq 2014), eikä tekoäly kykene tarvit-

taessa itsenäisesti hakeutumaan ulkoisiin datalähteisiin, jos sitä ei ole niin ohjelmoitu.  

Gärtnerin ja Hieblin (2018) sekä Suttonin, Arnoldin ja Holtin (2018) mukaan haasteena te-

koälyn käytössä taloushallinnossa voidaan nähdä myös tietojen todenperäisyys. Inhimillis-

ten valmiuksien puute tietojen tuottamisessa ja tallentamisessa voivat vaikuttaa datan laa-

tuun (Korhonen ym. 2020). Mikäli tekoälyn koulutusdata ei ole kunnossa, se voi estää koko 

tekoälyn hyödyntämisen (ICAEW 2017) tai vaikuttaa negatiivisesti tekoälyn tuottamaan tie-

toon. Isossa kuvassa Quattrone (2016) näkee ongelmana sen, että lisääntynyt automaatio voi 

luoda vääristyneen turvallisuuden tunteen siitä, että kaikki on hallinnassa, kun automaatio 

korvaa joitain taloushallinon prosesseja. On siis olennaista seurata myös automatisoitujen 

prosessien toimintaa sekä tuloksia.  
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2.4.3 Tekoälyn sekä muun digitalisaation vaikutus taloushallinnossa työskentelyyn 

Tutkimuksia, jotka käsittelevät tekoälyn vaikutuksia taloushallinnossa työskentelyyn on saa-

tavilla, kuten Bolingerin (2017) ja Gillonin (2017) tutkimukset. Aihetta ei ole kuitenkaan 

käsitelty ja tutkittu paljoa, jonka vuoksi tässä alaluvussa tekoälyn lisäksi käsitellään myös 

muiden teknologioiden vaikutusta taloushallinnossa työskentelyyn. Teknologian murrosta 

taloushallinnossa työskentelyssä käsitellään usein käyttäen termiä digitalisaatio. Digitalisaa-

tiota taloushallinnossa työskentelyyn liittyen muusta kuin pelkästään tekoälyn näkökulmasta 

ovat käsitelleet esimerkiksi Korhonen ym. (2020), Lawsonin (2019), Möller ym. (2020) ja 

Suleiman ym. (2020). Vaikka tutkimusta digitalisaation vaikutuksesta taloushallinnossa 

työskentelyyn löytyy enemmän kuin vain tekoälyn vaikutuksista, vaikuttaa myös digitali-

saation vaikutusten tutkiminen taloushallinnossa työskentelyyn olevan vielä melko tuoretta. 

Tätä samaa asiaa nostavat esiin myös Möller ym. (2020). Möller ym. (2020) mukaansa alaa 

on tutkittu enemmän käsitteellisesti, kuten Bhimani & Willcocks, (2014) ja Quattrone (2016) 

ja empiirinen tutkimus on ollut vähäisempää.   

Digitalisaatiolla on useita määritelmiä (Korhonen ym. 2020). Esimerkiksi Brennen ja Krei-

sin (2016, 1) mukaan digitalisaatio on digitaalisuuden ja tietotekniikan omaksumista ja nii-

den käytön lisäämistä organisaatiossa. Digitalisaatio sanotaan olevan myös toimintaa, inno-

vointia ja toiminnan uudella tavalla toteuttamista teknologiaa hyödyntäen (Bhimani 2003, 6; 

Bhimani ja Willcocks 2014). Vaikka digitalisaatiolle ei anneta tässäkään kohtaa yhtä oikeaa 

määritelmää, edellä olevat määritelmät selittävät kuitenkin sen, että digitalisaatio sisältää eri 

teknologioiden hyödyntämistä.  

Taloushallinnon roolit ja ammatit muuttuvat sekä kehittyvät ja osaamisvaatimukset ovat 

murroksessa (Bolinger 2017; Kaarlejärvi & Salminen 2018, 241). Taloushallinnon roolin 

muuttuminen ei ole kuitenkaan uusi asia, sitä on käsitelty tutkimuksissakin jo pitkän aikaa 

(Albu, Albu, Faff, & Hodgson 2011).  Roolien muuttumisen taustalla ovat tiedon määrän 

kasvu sekä kehittyneet IT-ratkaisut, kuten ERP-järjestelmät, pilvilaskenta, mobiiliteknolo-

giat ja tekoäly (Rindasu 2021), eli toisin sanoin edellä jo mainittu digitalisaatio. Ihmisten 

tarve ei ole kuitenkaan väistymässä (Korhonen ym. 2020; Rindasu 2021), sen sijaan ihmiset 

ja koneet työskentelevät tehokkaasti yhdessä (Stancheva-Todorova 2018) ja työn määrityk-

set muuttuvat (Rindasu 2021). Edes tekoäly ei korvaa ihmisen älykkyyttä kokonaan, eten-

kään luovissa ihmisen älykkyyttä vaativissa työtehtävissä (Stancheva-Todorova 2018), 
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jollaisia taloushallinnossa tulee olemaan enemmän (Lawson, 2019). Taloushallinnon tehtä-

vät ovat muuttumassa kokonaisuudessaan yhä strategisimmaksi ja enemmän liiketoiminta-

kumppanimaiseksi toiminnaksi (Bohn 2010; Eklundin ym. 2018; Lawson 2019; Seasongood 

2016). Lawsonin (2019) mukaan taloushallinnossa vapaudutaan yhä enemmän toistuvista 

tehtävistä, kuten laskutuksesta, johdon raportoinnista ja yleisestä kirjanpidosta ja aikaa me-

nee vähemmän taloudellisten tietojen keräämiseen ja järjestämiseen. Kokonaisuudessaan ai-

kaa jää siis enemmän taloudellisten tietojen arviointiin, analysointiin ja tulkintaan sekä tren-

dien seuraamiseen, näkemysten kehittämiseen ja sekä yhteyden pitämiseen johtoon (Lawson 

2019). Taloushallinnossa työskentelyn muutos nostaa esiin teemoja, kuten millainen on ta-

loushallinnon työn korvattavuus, vaadittava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa, tilanteen luo-

mat uudet mahdollisuudet, koulutuksen merkitys muutostilanteessa sekä koulutusohjelmien 

mahdollinen tarve muuttua. Seuraavaksi käsitellään näitä teemoja lisää.   

Tekoäly tulee korvaamaan joitakin taloushallinnon asiantuntijoiden tehtäviä ja siten voi 

muuttaa merkittävästikin työntekijöiden toimenkuvia kokonaisuudessaan (Korhen ym. 

2020). Stancheva-Todorovan (2018) mukaan digitalisaatio voi korvata kirjanpitäjät joissakin 

rutiininomaisemmissa toiminnoissaan, kun koneet voivat suorittaa ne nopeammin ja tarkem-

min kuin ihmiset. Samaan aikaan kirjanpitäjien tarve voi myös kasvaa toisessa kohtaa, esi-

merkiksi automaatiotyökalujen ja niihin liittyvien prosessien hallitsemisessa ja kehittämi-

sessä (Korhonen 2020). Myös Quattronen (2016) ja Bolingerin (2017) mukaan kirjanpitäjiä 

ei voida korvata kokonaan eikä tekoäly siinä mielessä ole uhka kirjanpitäjälle.  Kuitenkin 

Korhosen ym. (2020) mukaan automaation myötä kirjanpitäjiä tarvitaan todennäköisesti ko-

konaisuudessaan vähemmän ja Möllerin ym. (2020) mukaan organisaatioiden taloushallin-

not joutuvat todennäköisesti kohtaamaan koon pienentämisen. PvC:n (2018) tekemän tutki-

muksen mukaan 30 prosenttia kirjanpitäjistä uskovat kirjanpitäjien työpaikkojen katoavan 

tulevaisuudessa. Kuitenkin 74 prosenttia kirjanpitäjistä ovat valmiita kehittämään osaamis-

taan jatkaakseen lisäarvon tuottamista yrityksille myös tulevaisuudessa (PWC 2018). 

Taloushallinnon kehittyessä myös sen työntekijöiden osaamisen tulee kehittyä (ICAEW 

2018; Möller ym, 2020; Lawson 2020). Taloushallinnon muuttuminen yhä strategisemmaksi 

liikekumppaniksi sekä muutostilanteen omaksuminen vaativat työntekijöiltä uusia taitoja ja 

erilaista tapaa ajatella (Bolinger 2017; ICAEW 2018; Möller 2020; Suleiman ym. 2020). 

Taloushallinnon työntekijöiden tulee omaksua teknologioiden käyttäminen (Bolinger 2017; 

Suleiman ym. 2020). Heidän tulee myös parantaa asiantuntemusta yleisesti teknologioihin 
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ja analytiikkaan liittyen (Möller ym. 2020) sekä ymmärtää koneoppimista (ICAEW 2018).  

Samaan aikaisesti ymmärrys liiketoiminnasta, analyyttinen ajattelu sekä muut perinteiset tai-

dot tulisi pitää myös hyvällä tasolla (Möller ym. 2020). Uusien taitojen lisäksi työntekijöiden 

on todennäköisesti omaksuttava uusia ajattelutapoja ja toimintatapoja esimerkiksi hyödyn-

tääkseen koneoppimistyökaluja mahdollisimman tehokkaasti (ICAEW 2018). Teknologian 

tuomien vaatimusten lisäksi taloushallinnon työntekijöiden on sopeuduttava muuttuvaan lii-

ketoimintaympäristöön (Bolinger 2017; Suleiman ym. 2020) sekä ymmärtää tätä muuttuvaa 

liiketoimintaympäristöä (ICAEW (2018). Sopeutumiskyvystä arvioidaankin tulevan yksi ar-

vostetuimmista taidoista (Rindasu 2021). Myös kriittisestä ajattelusta ja viestintätaidoista 

tulee todennäköisesti yhä tärkeämpiä (ICAEW 2018). Lawsonin (2019) mukaan kiteytettynä 

taloushallinnon vastuulle kuuluu nykyään arvon luominen, liiketoimintatietojen tarjoaminen 

ja strategisena liiketoimintakumppanina toimiminen. Nämä ovat Lawsonin (2019) mukaan 

kriittisiä taloushallinnon osaamis- ja painopistealueita, kun organisaatiot pyrkivät menesty-

mään yhä kilpailukykyisemmässä liiketoimintaympäristössä. Rindasu (2021) tuo esiin myös 

sellaisen näkökulman, että erilaisten teknologioiden vallatessa taloushallintoa, tietoa on yhä 

enemmän saatavilla, joka voi taas johtaa esimerkiksi tietojen tahattomaan tai tahalliseen pal-

jastamiseen. Tämän vuoksi taloushallinnon työntekijät voivat olla jatkossa myös arkaluon-

toisten tietojen hoitajia.  

Välttämättä kaikkien ei tarvitse osata kuitenkaan kaikkia uusia taitoja.  Roolit, jotka osallis-

tuvat esimerkiksi tekoälymallien kouluttamiseen, voivat vaatia syvällistä tietoa koneoppi-

mistekniikoista ja toisaalta osalle voi riittää pinnallisempi ymmärrys koneoppimisesta voi-

dakseen esimerkiksi keskustella asiantuntijoiden ja muualla organisaatiossa olevien kanssa. 

Osa rooleista voi korostaa edelleen kirjanpidollista asiantuntemusta sekä inhimillistä harkin-

taa käsitellä monimutkaisia ja uudenlaisia tapauksia ja osa rooleista voi keskittyä yhteistyön 

lisäämiseen organisaation muiden osien kanssa esimerkiksi tukemalla heitä muodostaen 

heille oikeanlaisen kokonaiskuvan taloushallinnon antamista tiedoista. (ICAEW 2018) 

Taloushallinnon työntekijöitä voidaan varustaa uusilla valmiuksilla vastatakseen näihin tu-

levaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin (ICAEW 2018). Vaikka teknologinen muutos 

voi tarjota taloushallinnossa työskentelevälle haasteita, tarjoaa se myös mahdollisuuksia 

(Lawson 2019; Möller ym. 2020; Bolinger) Taloushallinnon muutos voi kokonaisuudessaan 

synnyttää uusia rooleja (ICAEW 2018; Möller ym. 2020). Esimerkiksi taloushallinnon työn-

tekijöiden on hyvä olla mukana koneoppimismallien kouluttamisessa ja testaamisessa sekä 
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algoritmien tarkastamisessa ICAEW (2018). Jorgensen (2015) on arvioinut, että mahdolli-

suus uudenoppimiselle ja erilaisten tehtävien tekemiselle rutiinitehtävien poistuessa voivat 

parantaa myös työntekijöiden työmoraalia.  

Osaamisen kehittäminen muutostarpeiden mukaan sekä koulutus ovat tärkeässä roolissa 

työntekijän selviytymisen kannalta taloushallinnan kehittyessä (Stancheva-Todorova 2018).  

Suleimanin ym. (2020) mukaan ihmiset, joilla on taitoja teknologioiden käyttöön liittyen 

kirjanpidon alalla selviytyvät ja menestyvät paljon todennäköisemmin verrattuna perinteisiä 

kirjanpitotaitoja omaaviin ihmisiin, koska tulevaisuudessa painopiste siirtyy analyysiin eikä 

vain taloudellisten tietojen syöttämiseen (Suleiman ym. 2020). Tutkijoiden mukaan talous-

hallinnon asiantuntijoiden opetussuunnitelmat tulevat pian sisältämään tai sisältävät jo myös 

ohjelmointiin, robotiikkaan, tekoälyn käyttöön ja big dataan liittyviä aiheita (Herbert, 

Rothwell, Glover & Lambert 2020; Suleiman ym. 2020; Rindasu 2021). Rindasun (2021) 

tutkimuksen mukaan kuitenkaan useimmat eurooppalaiset työnantajat eivät vaadi edellä 

mainittuja taitoja taloushallinnon työntekijöiltä ja siksi laskentatoimen tiedekuntien tulisikin 

miettiä vielä tarkemmin, miten he voisivat valmistaa opiskelijoita vielä paremmin yritysten 

tarpeisiin. Kuitenkin jo olemassa olevat muutokset koulutusohjelmissa osaltaan varmistavat 

paitsi kirjanpidon ammattilaisten selviytymisen, myös parantavat kirjanpitäjien tuottavuutta 

(Suleiman ym. 2020). Vuoropuhelu ja yhteistyö laskentatoimen tiedekuntien, ammattijärjes-

töjen ja työnantajien välillä varmistaa opetussuunnitelmien mukauttaminen niin, että tule-

vien ammatinharjoittajien koulutus vastaa ammatillisiin vaatimuksiin erittäin digitalisoi-

dussa ympäristössä (Rindasu 2021). Opintojen sisältöjä on muokattu aikaisemminkin digi-

talisaation myötä vastamaan yritysten tarpeita, esimerkiksi vuonna 2014 International Ac-

counting Education Standards Board (IAESB) muutti kansainvälisen koulutuksen rakennetta 

(standardi IES 2) ottamalla käyttöön uuden tietotekniikkaosion koulutuksen sisältöön. Stan-

dardin muutetun version mukaan ammatinharjoittajien tulee osoittaa keskimääräistä IT-alan 

osaamistasoa (IAESB 2015.). 
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3 Ostoreskontra 

Tässä luvussa käsitellään ostoreskontraa kolmesta eri näkökulmasta. Luku alkaa ostores-

kontran ja sen tehtävien määrittelyllä. Toinen ja kolmas alaluku koskevat ostoreskontran 

ongelmakohtia sekä ostoreskontran kehittymistä.  

 

3.1 Ostoreskontran tehtävä 

Libbyn, Libbyn ja Shortin (2001), Schaefferin (2002; 2004) ja Viegasin, Front de Garcian, 

Pahlen Acurian ja Chavezin (1997) mukaan ostoreskontra (accounts payable) voidaan mää-

ritellä taloushallinnon osaksi, joka koostuu toimittajien laskujen vastaanottamisesta, tiliöi-

misestä sekä maksamisesta tarkasti ja oikea-aikaisesti. Ostoreskontran tehtäviä ovat myös 

laskun reitittäminen eli laskujen siirtäminen hyväksymiskiertoon, täsmäytykset ja jaksotuk-

set sekä arkistointi (Lahtinen & Salminen 2014, 53–54). Ostolaskujen tiliöintivastuu voi 

vaihdella organisaatioittain. Tiliöintivastuu voi olla ostoreskontran sijaan myös ostolaskujen 

tarkastajilla ja hyväksyjillä. Ostoreskontran työnkuvaan voi kuulua myös asiakaspalvelu 

(IOMA 2005). Ostoreskontran asiakaspalvelutyötä voi olla esimerkiksi laskuntarkastajien 

tukeminen ostolaskujen käsittelyssä. Vaikka työn ostoreskontrassa ajatellaan olevan yksin-

kertaista ja helposti automatisoitavissa (Sedevich-Fons 2019), ostoreskontrassa ilmenee 

myös ongelmakohtia, joita käsitellään seuraavaksi.  

 

3.2 Ostoreskontran ongelmakohdat 

Kuten edellä mainittiin, ostolaskujen käsittely on useimmiten taloushallinnon eniten resurs-

seja vaativa prosessi (Lahti, & Salminen 2014, 52). Sedevich-Fonsin (2019) mukaan monet 

organisaatiot jättävät ostoreskontran melko vähälle huomiolle ajatellen, että ostolaskupro-

sessi voidaan suorittaa automaattisesti tietokoneita ja järjestelmiä hyödyntäen. Toiseksi yri-

tykset keskittyvät helposti kasvun mahdollistamiseen, eivätkä myöskään siksi ole niin kiin-

nostuneita optimoimaan toimistossa (back-office) tapahtuvia prosesseja (Jorgensen, 2015), 

kuten ostoreskontraa. Tästä johtuen ostoreskontraan ei osoiteta välttämättä tarpeeksi 
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resursseja tai se ulkoistetaan kokonaan, mitkä osaltaan vaikuttavat ostoreskontran ongelmien 

syntyyn (Sedevich-Fonsin 2019). Furthin (2005) mukaan henkilöstön lisääminen ei kuiten-

kaan ratkaisisi kaikkia ostoreskontran ongelma.   

Ostolaskuja voi tulla yrityksille eri muodoissa, kuten paperi-, PDF- ja sähköinen/verkko-

lasku (EDI- tai XML-muotoinen). Vaikka sähköiset laskut ovat tehokkain ja luotettavin tapa 

laskujen välittämiseen, kokonaiskuvassa yritykset saavat laskuja paljon myös ei-sähköisessä 

muodossa (Lamon 2009). Verkkolaskujen osuus kaikista ostolaskuista eri maissa vaihtelee 

(Koch 2019). Suomessa verkkolaskutusaste on kuitenkin korkea (Koch 2019).  Paperi- ja 

PDF-laskujen käsittely vaatii sähköistä laskua enemmän manuaalista käsittelyä (Lamon 

2009).   

Ostolaskujen oikein tiliöinti voi tuottaa ongelmia (Furth 2005; Sedevich-Fons 2019) ja mi-

käli tiliöinti menee väärin, raportoinnin tarkkuus heikkenee (Sedevich-Fons 2019).  Esimer-

kiksi taseen monimutkaisemman rakenteen vuoksi taseeseen liittyvien kirjausten tekeminen 

voi vaatia enemmän osaamista, kuin tuloslaskelman kulutilien käyttö. Taseen eri osia ovat 

esimerkiksi pysyvät vastaavat (aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoituk-

set) ja vaihtuvat vastaavat (vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja 

pankkisaamiset) (Leppiniemi & Leppiniemi 2005, 28–30). Toisaalta ongelma voi tulla myös 

tavallisten kulutilien kanssa. Kulutileissäkin tulee ymmärtää erilaisia eriä, kuten materiaalit 

ja palvelut, liiketoiminnan muut kulut sekä henkilöstökulut (Leppiniemi & Leppiniemi 2005, 

110-119). Tässä kohtaa on hyvä ottaa huomioon, että useilla yrityksillä on käytössä kirjan-

pitotilin lisäksi monia muitakin seurantakohdearvoja (dimensioita), joita ostolaskujen kir-

jauksissa tulee käyttää. Tämä lisää haastetta entisestään.  Myös Lahtinen & Salminen (2014, 

157) mainitsevat erilaisista seurantakohdearvoista, joita yritys voi käyttää kirjanpitotilin li-

säksi. Ostoreskontran työntekijöillä ei ole välttämättä kaikissa tilanteissa tarvittavaa osaa-

mista tiliöintien tekemiseen (Sedevich-Fons 2019).  Kuitenkin tarkkuus ja johdonmukaisuus 

ovat välttämättömiä tilin ja kustannuspaikan valinnassa kulujen jakamiseksi, jotta saadaan 

tarkat ja vertailukelpoiset raportit päätöksentekoa varten (Sedevich-Fons 2019).  

Ostolaskujen käsittelyn on huomattu vievän paljon aikaa myös ostolaskujen tarkastajilta ja 

hyväksyjiltä, etenkin niissä yrityksissä, joissa tiliöintivastuu kuuluu ostolaskujen tarkasta-

jille ja hyväksyjille. Ostolaskun tarkastamiseen ja hyväksymiseen ja mahdolliseen tiliöinnin 

tarkastamiseen käytetty aika voi olla organisaatiotasolla kymmenistä tunneista satoihin 
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tunteihin per viikko (Haapsaari 2021). Tämä aika on pois tarkastajien ja hyväksyjien pää-

työstä, eli liiketoiminnan kannalta arvoa tuottavasta työstä.  

Kahteen kertaan maksetut laskut ovat myös ongelma (Furth 2005; Sedevich-Fons 2019). 

Lisäksi niiden mahdollinen selvittäminen ja korjaaminen vievät paljon työaikaa. Väärät päi-

vämäärät laskuilla voivat taas aiheuttaa laskun maksun myöhästymisen ja sitä kautta viiväs-

tysmaksuja (Sedevich-Fons 2019). Ennen päivämäärää maksettu lasku tai kahteen kertaan 

maksettu lasku vähentää turhaan yrityksen käyttöpääomaa. Käyttöpääomalla on tärkeä teh-

tävä, koska käyttöpääomalla (working capital) rahoitetaan yrityksen juoksevaa liiketoimin-

taa (Leppiniemi & Kyykkänen 2007, 149). Mitä pidempään ostovelka säilyy velkana, sitä 

vähemmän se sitoo käyttöpääomaa (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 65). Myös väärän 

valuutan tai pankkitilin käyttö aiheuttavat ongelmia ja ylimääräistä selvitystyötä ostores-

kontrassa (Sedevich-Fons 2019).  

Ostoreskontrien työ jakautuu usein epätasaisesti kuun aikana. Usein kuun vaihtuessa osto-

reskontrassa on paljon laskuja käsiteltävänä. Tämä aiheuttaa kiirettä työskentelyssä kysei-

senä ajankohtana. Kiireen syntyyn vaikuttaa ostoreskontran sulkeminen kiireellisessä rapor-

tointi aikataulussa, sillä ostolaskut tulee ehtiä kirjata oikealle kuukaudelle kirjanpitoon 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 110). Raportointiaikataulujen kireys aiheuttaa painetta sul-

kea kirjanpito yhä aikaisemmin, jopa seuraavan kuukauden ensimmäisenä työpäivänä (Kaar-

lejärvi & Salminen 2018, 153). Lisäksi kuun vaihteen kiireeseen vaikuttavat toimittajien tapa 

lähettää laskut kuun loppupuolella ja se, että laskuja voi olla kierrossa tarkastajilla ja hyväk-

syjillä (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 110). Työn jakautuminen epätasaisesti kuukauden ai-

kana voi luonnollisesti aiheuttaa hankaluutta resurssien suunnittelussa. Kaarlejärven & Sal-

misen (2018, 53) mukaan kauden katkon suunnittelussa tulisi pohtia, mitä voidaan automa-

tisoida. Toiseksi he nostavat esiin sen, että mikäli kauden katkossa käytetään aikaa virheel-

listen kirjausten selvittämiseen, olisi hyvä selvittää voiko prosessia kehittää niin, että kir-

jaukset saadaan tehtyä heti alun perin oikein (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 157).  

 

3.3 Kehittynyt ostoreskontra  

Ostoreskontra on kehittynyt paljon viime vuosikymmeninä niin paperisista laskuista sähköi-

siin laskuihin (Lamon 2009; Bohn 2010) kuin järjestelmien (Singh & Best 2016), robotiikan 
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(Cigen 2021; Kaya ym. 2019) sekä tekoälyn myötä (FabricAI 2021; SnowofoxAI 2021). 

Ostoreskontran kehittymisestä ja automatisoinnista on kehittynyt myös oma termi ostores-

kontran automaatio (APA, accounts payable automation) (Dahl 2009). Seuraavaksi käsitel-

lään sitä, miten ja millä ratkaisuilla ostoreskontra on kehittynyt. Luvun lopussa käsitellään 

ostoreskontran kehittymisen ja automaation hyötyjä.  

Paljon manuaalista työtä vaativien PDF- ja paperilaskujen käsittelylle on kehitetty ohjelmia, 

jotka muuttavat PDF- ja paperilaskut sähköiseen muotoon (Lamon 2009; Bohn 2010). Paperi 

ja PDF-laskujen sähköistämistä on ratkaistu myös robotiikkaa hyödyntämällä (Cigen 2021) 

tai ulkoistamalla se kokonaan (Bohn 2005).  

Ostolaskujärjestelmiin on tullut ajan saatossa erilaisia toimintoja, jotka ovat sujuvoittaneet 

ostoreskontran työtä. Näitä ovat esimerkiksi ostotilaus- ja sopimustäsmäytys toiminnot 

(Bohn 2005; Lahti & Salminen 2014, 55–57) sekä mahdollisuus määrittää järjestelmään 

sääntöjä, jotka helpottavat ostolaskujen tiliöintiä sekä laskujen reitittämistä (Bohn 2005). 

Robotiikka ostoreskontrassa on taas ohjelmoitu tekemään esimerkiksi tilien täsmäytystä ja 

laskun summien korjaamista (Cigen 2021).  

Tekoälyn käytöstä ostoreskontrassa ei löydy vielä tutkimusta, mutta tekoälypalvelua osto-

reskontriin tarjoavia yrityksiä sekä blogitekstejä aiheesta on saatavilla (FabricAi 2021; 

Snowfoxai 2021). Ostolaskuprosessi on optimaalinen prosessi tekoälylle. Kuten edellä mai-

nittiin, prosessi on työllistävä, joten hyödyt ovat ilmeiset (Lahti & Salminen 2014, 52; La-

mon 2020). Toiseksi ostolaskuprosessin automaatiota edesauttaa järjestelmiin kertynyt data 

(Snowfox.ai 2021).  Kolmanneksi Moudud-Ul-Huq (2014) mukaan tekoälyä on useimmiten 

sovellettu menestyksekkäästi jäsenneltäviin, ohjelmoitaviin ja toistuviin tehtäviin. Ostores-

kontran työssä on edellä mainitun kaltaisia piirteitä.  

Ostoreskontran kehittymisen ja automatisoinnin myötä syntyy kustannussäästöjä (Dahl 

2009; Freeman 1999; Furth 2005) ja ostolaskuprosessi muuttuu tehokkaammaksi (Furth 

2005). Furthin (2005) mukaan yritykset ovat saavuttaneet jopa 40–60 % säästöjä sopivalla 

automaatioratkaisulla ostoreskontrassa ja investointi automaation kehittämiseen maksaa it-

sensä takaisin jopa kuukausien aikana. Furth (2005) mukaan ostoreskontran kehittyminen 

on parantanut myös käteisvarojen hallintaa, toimittajasuhteiden hallintaa ja tietojen lä-

pinäkyvyyttä. Tietojen läpinäkyvyydellä tarkoitetaan muun muassa pääsyä vanhojen lasku-

jen tarkasteluun sekä raportointiominaisuuksien kehittymistä (Furth 2005).  
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Mitä tehokkaampi ostolaskuprosessi on, sitä ajankohtaisemmat ja tarkemmat raportit ovat. 

Tällöin päätöksentekoprosessit voivat olla myös tehokkaampia ja perustua reaaliaikaisem-

paan informaatioon. Tämä voi heijastua parempana liiketoimintana sekä parempana tulok-

sena (Sedevich-Fons 2019). Bohn (2010) on arvellut myös ostoreskontran työn muuttuvan 

yhtä strategisempaan suuntaan, mikä on ihan looginen suuntaus ajatellen edellä mainittuja 

suuntauksia taloushallinnon työntekijöiden työnkuvien muuttumisesta. 
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4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tässä luvussa esitellään ja perustellaan tutkimukseen valitut tutkimusmenetelmä, aineiston-

keruumenetelmä, haastattelukysymykset, tutkimusaineisto sekä aineiston analysointimetodi. 

Aineiston keräämis- ja analysointimetodien esittely on tärkeää, sillä niiden avulla lukija voi 

arvioida tutkimusta sekä tulosten uskottavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2018). Myös Qu ja Du-

may (2011) korostavat harkinnan tärkeyttä liittyen haastattelumetodin valintaan ja sekä tu-

losten analysointiin.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen empiirinen osa on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Laadullinen lähesty-

mistapa tutkimukseen koskee asenteiden, mielipiteiden ja käyttäytymisen subjektiivista ar-

vioimista (Kothari, 2004, 5) ja toisaalta laadullinen tutkimus pyrkii tuomaan esiin tietyn so-

siaalisen todellisuuden sisäisen näkemyksen (Kiviniemi 2018). Laadullinen tutkimusmene-

telmä sopii hyvin myös tutkimuksiin, joissa pyritään ymmärtämään taloushallinnon roolia 

sen sosiaalisessa ja organisatorisessa kontekstissa (Lee & Humprey 2006).  Parhaimmillaan 

laadullinen tutkimus lisää ymmärrystämme siitä, miten taloushallinto toimii erilaisissa yh-

teiskunnallisissa, kulttuurisissa, institutionaalisissa ja organisatorisissa olosuhteissa ja laa-

jentaa kapeaa, funktionaalista ja vain talouteen liittyvää näkemystä taloushallinnosta (Vaivio 

2008). Laadullinen lähestymistapa on siis valittu tutkimuksen luonteen ja asiayhteyden 

vuoksi. Edellä mainittua kuvaus laadullisesta tutkimuksesta sopii hyvin tutkimukselle, jossa 

työnmuutosta tutkitaan ihmisten kokemuksiin perustuen.  

Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Osa haas-

tatteluista oli ryhmähaastatteluja. Haastattelumenetelmiä pidetään tärkeimpinä ja yleisim-

pinä laadullisina tiedonkeruumenetelminä (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006; Qu & Dumay 

2011; Tuomi & Sarajärvi 2018, kappale 3). Haastattelumenetelmistä puolistrukturoitu haas-

tattelu on yleisimmin käytetty laadullisen tutkimuksen muoto ja sitä voidaan käyttää sekä 

yksilön että ryhmän haastattelemiseen (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006). 
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Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavaksi pyydetään henkilöitä, joilla uskotaan 

olevan tietoa tai kokemusta tai joiden tiedetään olleen osana tutkittavassa toiminnassa tai 

prosessissa (Eskola, Lätti ja Vastamäki 2018). Qun ja Dumayn (2011) mukaan onkin tärkeää 

harkita huolellisesti, ketä ja kuinka montaa ihmistä haastatellaan. Esimerkiksi Vaivio (2008) 

korostaa sitä, että haastattelun ei kannata koskea vain johtotasoa, mikäli tutkittava asia ei 

koske johdon työtä. Johdon näkemys ilmiöstä on erilainen, kun itse tutkittavan kohteen työn-

tekijöiden näkemys (Vaivio 2008). Haastattelumenetelmien etu onkin se, että haastatteluun 

voidaan valita henkilöt, joilla on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä ja tietoa aiheesta (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, kappale 3.1). Haastattelumenetelmiin liittyi myös muita etuja.  

Haastattelun vahvuus tutkimusmenetelmänä on sen kyvyssä tuoda esiin haastateltavan yksi-

tyinen ja joskus kommunikoimaton sosiaalinen maailma ja näin saada käsitys vaihtoehtoi-

sista oletuksista ja näkemyksistä (Qu & Dumay 2011). Haastattelun etu on myös joustavuus. 

Haastattelija voi tarvittaessa toistaa kysymyksen, selventää ilmausten sanamuotoa tai kes-

kustella tiedonantajan kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2018, kappale 3.1). Vaivion (2008) mu-

kaan haastattelussa esiin nousevia mielenkiintoisia nostoja tuleekin jatkaa lisäkysymyksillä. 

Ryhmähaastattelun etu on taas se, että ihmiset yhdessä voivat muistaa laajemman kokonai-

suuden kuin se, että jokaista haastateltaisiin yksilönä (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006). 

Yleisimmin haastattelu suoritetaan yhdellä kertaa käyttäen aikaa haastatteluun 30 minuutista 

muutamaan tuntiin (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006). Puolistrukturoidut haastattelut ovat 

usein ainoa laadullisen tutkimushankkeen tietolähde (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006), ku-

ten tässäkin tutkimuksessa. Puolistrukturoitu haastattelu oli siis sopivin metodi tutkimuson-

gelman ratkaisemiseen, sillä tutkimuksen ongelma on melko uusi ilmiö ja se voi vaatia tar-

kentavia kysymyksiä sekä vapaata keskustelua. Lisäksi tutkimusaineisto muodostuu ihmis-

ten kertomien kokemusten ja tietojen perusteella, johon puolistrukturoitu haastattelu sopii 

hyvin. Haastattelu on "monimutkainen ja osallistava menetelmä", joten ei ole olemassa yhtä 

oikeaa tapaa tehokkaaseen haastatteluun. Lisäksi sopivien ja oivaltavien kysymysten suun-

nittelu voi olla haasteellista. Kysymyksiä tehdessä on hyvä välttää esittämästä kysymyksiä, 

joissa on yksisanainen vastaus (esim. kyllä tai ei), jotka pysäyttävät haastattelun kulun. (Qu 

& Dumay 2011) 

Haastattelukysymykset löytyvät Liitteestä 1. Haastattelukysymyksiä on yhteensä 11 kappa-

letta ja joidenkin näiden 11 kysymyksen alla on tarkentavia lisäkysymyksiä.  Haastatteluky-

symykset on suunniteltu niin, että niiden vastaukset koostavat vastaukset tämän tutkimuksen 
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kolmeen alatutkimuskysymykseen. Haastattelukysymykset on jaettu viiteen osaan: Aloitus-

kysymykset, kysymyksiä kolmeen teemaan jaettuna alatutkimuskysymysten mukaan ja lo-

petuskysymykset. Aloituskysymyksillä selvitetään haastateltavan koulutusta, työkokemusta 

taloushallinnossa sekä haastateltavan yleisiä kokemuksia tekoälystä ostoreskontrassa. En-

simmäisessä teemaosassa keskitytään tekoälyn vaikutuksiin ostolaskujen reitittämisen ja ti-

liöinnin suhteen. Toisessa teemaosassa käsitellään sitä, miten tekoäly vaikuttaa kuukauden 

katkoon, maksumuistutuksiin ja laskuntarkastajien avun tarpeeseen. Haastattelun kolman-

nessa teemaosassa käsitellään sitä, miten tekoäly on vaikuttanut ostoreskontran työmäärään 

kokonaisuudessaan ja miten työntekijöiden roolit ovat mahdollisesti muuttuneet. Lopetus-

kysymyksissä selvitetään tekoälyn vaikutusta työtyytyväisyyteen sekä annetaan mahdolli-

suus vapaaseen sanaan haastateltavalle. 

 

4.2 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen  

Tässä alaluvussa kuvataan, millainen tutkimuksessa käytetty aineisto on ja miten se on ke-

rätty. Ensin käsitellään sitä, millaisia yrityksiä aineistoon kuuluu ja ketä näistä yrityksistä on 

haastateltu. Tämän jälkeen kuvataan aineiston keräämiseen liittyvä prosessi.  

 

4.2.1 Tutkimusaineisto 

Tässä alaluvussa asiakkaalla tarkoitetaan toimeksiantaja Snowfox Oy:n asiakasyrityksiä. 

Nämä yritykset käyttävät siis Snowfox Oy:n tarjoamaa tekoälypalvelua. Tämän jälkeen tut-

kimuksessa näihin asiakkaisiin viitataan tutkimukseen osallistuneina yrityksinä. Nämä yri-

tykset on numeroitu tutkimustulosten läpikäyntiä varten Taulukossa 2. 

Tutkimusaineistona on käytetty kuutta (6) Snowfox Oy:n asiakasyritystä. Tutkimuksessa 

käytetyistä yrityksistä sekä haastateltujen määrästä löytyy tietoa Taulukosta 2. Tutkimuk-

seen otettiin mukaan yrityksiä, jotka olivat käyttäneet tekoälypalvelua vähintään vuoden. 

Ensin tutkija sai listan kaikista Snowfox Oy:n asiakkaista, jotka olivat käyttäneet tekoäly-

palvelua vähintään vuoden (tätä kappale määrää ei julkaista). Tämän jälkeen tutkija valitsi 

vuoden tekoälyä käyttäneiden yritysten listasta kuusi eri kokoista ja eri toimialalla toimivaa 

yritystä. Seuraavaksi tutkija hyväksytti valitsemansa kuusi yritystä toimeksiantajalla. Lista 



39 

sai hyväksynnän toimeksiantajalta. Jokainen listalla olevasta kuudesta yrityksestä oli valmis 

lähtemään tutkimukseen mukaan.  

Tutkimukseen haastateltiin kustakin kuudesta yrityksestä 1–3 ostoreskontran työntekijää. 

Haastatteluun osallistuvat ostoreskontran työntekijät valittiin ostoreskontran esimiehen toi-

mesta. Joissain yrityksistä haastatteluun osallistui kaikki ostoreskontran työntekijät ja jois-

sain yrityksissä osa ostoreskontran työntekijöistä. Tämä riippui siitä, kuinka monta henkilö 

yrityksen ostoreskontrassa työskentelee. Mikäli yrityksen ostoreskontrassa työskentelee esi-

merkiksi 10 henkilöä, tutkimuksessa ei nähty olennaiseksi kutsua kaikkia ostoreskontran 

työntekijöitä haastatteluun mukaan. Lisäksi jokaisesta paitsi yhdestä yrityksestä haastateltiin 

myös ostoreskontran esimiestä. Haastatteluja oli yhteensä 11 ja niihin osallistui kaikkiaan 

16 henkilöä. Liitteessä 2 on saatavilla tarkemmat tiedot haastateltavista. Ostoreskontraa kos-

kevien haastattelujen pituus vaihteli 16–46 minuuttiin ja esimiehiä koskevien haastattelujen 

pituus vaihteli 14–28 minuuttiin. Ostoreskontraa koskevien haastattelujen pituuteen vaikutti 

haastatteluun osallistuneiden lukumäärä. Esimiehen haastattelemisen tarkoituksena oli täy-

dentää saatua informaatiota. Tämän vuoksi esimiehiltä kysyttiin asioita yleisellä tasolla, 

heiltä ei kysytty esimerkiksi haastattelukysymysten tarkentavia alakysymyksiä. Esimiesten 

haastatteluissa keskityttiin etenkin yleiseen kokemukseen, haastattelun 3-osaan sekä haas-

tattelun lopetuskysymyksiin. Näiden vuoksi esimiesten haastattelut ovat lyhyempikestoisia. 

Yrityksessä numero 3 ostoreskontran kaksi henkilöä vastasivat niin kattavasti haastattelun 

kysymyksiin, että tämän yrityksen kohdalla ei ollut tarvetta haastatella esimiestä.  

Haastateltavien koulutuksissa oli paljon samankaltaisuutta ja osalla koulutus oli täysin sama. 

Myös ostoreskontralaisten ja esimiesten koulutus oli samantapainen. Ostoreskontralaisten 

haastateltavien koulutukset ovat tradenomi (2), tradenomiopiskelija (1), yo-merkonomi (2), 

merkonomi (3), ylioppilas (2) ja ylioppilas + lisätutkinto (1). Esimiesten koulutuksia ovat 

tradenomi, kauppatieteiden maisteri, erilaisia ylempiä tutkintoja, kauppaopisto + yo-merko-

nomi ja yo-merkonomi. Suurin osa haastateltavista on työskennellyt taloushallinnossa useita 

vuosia. Osa on työskennellyt vain ostoreskontrassa, mutta monella on kokemusta myös 

muista taloushallinnon tehtävistä. Osalla työnkuvaan kuului tällä hetkelläkin ostoreskontran 

lisäksi esimerkiksi kirjanpidon töitä. Yhdellä tutkimukseen osallistuneella kokemusta ta-

loushallinnosta kokonaisuudessaan on vasta seitsemän kuukauden ajalta, mutta muuten ko-

kemus taloushallinnosta ja/tai ostoreskontrasta ostoreskontralaisilla vaihteli 4,5 vuodesta 40 

vuoteen. Myös esimiehet ovat kokeneita. Heidän kokemuksensa erilaisista taloushallinnon 
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tehtävistä vaihtelee 8–37 vuoden välillä.  Tarkemmat tiedot haastateltavien koulutuksesta ja 

työkokemuksesta löytyvät Liitteestä 2.  

Useamman yrityksen mukaan ottaminen tutkimukseen mahdollistaa samankaltaisuuksien 

sekä erojen ilmenemisen tutkitussa ilmiössä (Vaivio 2008). Eri haastattelutapausten vastak-

kainasettelu voi haastaa myös ennakko-odotukset ja synnyttää kehittyneemmän teoreettisen 

ymmärryksen (Eisenhart, 1989). Tutkimusaineiston valintaan vaikuttaa myös se, tuleeko ai-

neiston olla homogeeninen vai heterogeeninen, halutaanko selvittää kokonaisuutta yhtenäi-

syyden vai erityispiirteiden avulla (Tuomi & Sarajärvi 2018, kappale 3.4.1). Tässä tutkimuk-

sessa halutaan selvittää tekoälyn vaikutusta työskentelyyn ostoreskontrassa yleisesti, joten 

siinä mielessä aineiston tulee olla homogeeninen. Toisaalta aineistossa tarvitaan myös hete-

rogeenisyyttä, keskenään erilaisia yrityksiä, jotta tutkimuksen tulokset olisivat mahdollisim-

man yleistettävät.  

Taulukko 2 Tietoa tutkimusaineistosta 

NUMERO Osto-

las-

kuja 

per 

vuosi 

Tekoäly 

otettu 

käyttöön 

kk/v 

Haastatel-

tavien 

määrä 

Esimies 

Haastateltu 

(x) 

Tiliöinti-

vastuu 

Yritys 1 12 000 02/2020 3 x Ostores-

kontra 

Yritys 2 14 500 02/2020 2 x Laskun tark. 

Yritys 3 50 000 01/2019 2 - Laskun tark. 

Yritys 4 42 000 08/2020 4 x Ostores-

kontra 

Yritys 5 4 000 08/2020 2 x Laskun tark. 

Yritys 6 75 000 09/2019 3 x Ostores-

kontra 

 

Tutkimukseen osallistuneille yrityksille on annettu numerot (sarake 1), jotta tuloksia kirjoit-

taessa on mahdollista viitata tiettyyn yritykseen numeron avulla. Yritykselle annetun nume-

ron lisäksi Taulukosta 2 selviää yrityksen ostolaskujen määrä per vuosi, tekoälyn käytön 
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aloittamisajankohta, tietoa haastateltavien määrästä ja tieto siitä, missä yrityksissä ostores-

kontran lisäksi haastateltiin myös esimiestä. Viimeisessä sarakkeessa ”tiliöintivastuu”, il-

maistaan, onko yrityksen ostolaskujen tiliöinti ostoreskontran vai laskuntarkastajan vas-

tuulla. Tällä voi olla vaikutusta siihen, kuinka paljon tekoälyn tuottama tiliöinti vaikuttaa 

ostoreskontrassa työskentelyyn. Asiasta lisää tutkimuksen tulososiossa. Yrityksen liike-

vaihto ja toimialatieto jätettiin taulukosta pois anonymiteetin suojaamiseksi. Tutkimusai-

heen vuoksi ostolaskujen määrä per vuosi on hyvä tieto, sillä mitä enemmän ostolaskuja on, 

sitä enemmän ostoreskontrassa on työtä. Esimerkiksi liikevaihto ei välttämättä kerro siitä, 

millainen yrityksen ostolaskuvolyymi on.  

 

4.2.2 Tutkimusaineiston kerääminen 

Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä siis 11 kappaletta kuudessa eri yrityksessä. Kuusi 

haastatteluista koski ostoreskontran työntekijöitä ja 5 ostoreskontran esimiehiä. Haastatte-

luihin osallistui yhteensä 16 henkeä. Ostoreskontran työntekijöiden haastatteluissa oli pai-

kalla vaihtelevasti 1, 2 tai 3 henkilöä. Mikäli paikalla oli useampi henkilö, kyseessä oli ryh-

mähaastattelu. Esimiestä koskevissa haastatteluissa paikalla oli aina vain yksi henkilö. Esi-

miehet haastateltiin erikseen, jotta haastattelutilanne ei aiheuttaisi jännitteitä eri organisaa-

tiotasoilla työskentelevien välillä.  

Tutkimushaastattelut pidettiin etänä Teams-sovellusta hyödyntäen. Etäyhteyteen päädyttiin 

sen vuoksi, että suurin osa haastateltavista työskenteli etänä. Etätyöskentely johtui eniten 

koronapandemian aiheuttamasta muutoksesta. Jokainen ryhmähaastatteluun osallistuva sai 

mahdollisuuden vastata jokaiseen haastattelukysymykseen. Tutkimushaastattelut tehtiin 

13.10.2021-15.11.2021 välisenä aikana ja haastattelut nauhoitettiin Teams-sovelluksen nau-

hoitustyökalulla.  Haastattelun aikana kirjoitettiin myös muistiinpanoja. Runkona haastatte-

lumuistiinpanoille käytetiin dokumenttia, joka sisälsi haastattelu kysymykset. Näin muistiin-

panoja oli selkeä kirjoittaa aina siihen kohtaan, jota haastattelussa käsiteltiin. Haastattelujen 

aikana oli välillä tarvetta esittää lisäkysymyksiä tai esittää kysymys toisin sanoin, jotta tie-

donantaja ymmärtää kysymyksen paremmin ja jotta tutkija sai haastateltavilta tarvittavat tie-

dot. 
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4.3 Aineiston analysointi  

Tutkimuksen aineisto on analysoitu sisältöanalyysia hyödyntäen. Sisältöanalyysi on tarkoi-

tettu kirjoitettujen ja kuultujen sisältöjen analysoimista varten (Pitkäranta 2014, 10), mikä 

sopi hyvin tämän tutkimuksen litteroidun aiheiston analysoimiseen. Sisältöanalyysissa tut-

kija pystyy oman ajattelun ja järkeilyn avulla pohtimaan tutkittavaa ilmiötä teoreettisen ajat-

telun kautta (Grönfors 1982, 101). Lisäksi sisältöanalyysi tukee tutkijaa saamaan kerätyn 

aineiston tiiviiseen ja yleistettävän muotoon johtopäätöksiä varten (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 

103). Alla oleva Taulukko 3 kuvaa, millaisista osista tutkimuksen sisältöanalyysi koostui ja 

miten sisältöanalyysi eteni.   

Taulukko 3 Aineiston analysoinnin vaiheet 

1. Aineiston litterointi 

2. Aineiston lukeminen (litteroitu aineisto + muistiinpanot) 

3. Redusointivaihe (Excel-taulukon täyttäminen) 

4. Klusterointivaihe (samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien etsiminen tuloksista) 

5. Käsitteellistämisvaihe (tulosten kirjoittaminen ja johtopäätösten tekeminen)  

 

Analysoitava tutkimusaineisto koostui kokonaisuudessaan litterointiaineistosta, joka on 

tehty 11 haastattelutallenteen perusteella sekä tutkijan tekemistä muistiinpanoista haastatte-

lun aikana. Aineiston litterointiin käytettiin Spoken Oy litterointipalvelua. Tallenteet toimi-

tettiin palveluun, josta ne saatiin viikon sisällä tekstimuotoisena takaisin. Ryhmähaastatte-

lutallenteista tehdyissä litteroinneissa eri puhujat on eroteltu toisistaan.  

Aineiston käsittely aloitettiin sillä, että haastateltavien määrät per yritys, haastateltavien roo-

lit sekä haastateltavien tiedot koulutuksesta ja taloushallinnon työkokemuksesta yhdistettiin 

yrityksen perustietojen kanssa. Näin muodostui Liite 2, joka sisältää tarkemmat tiedot tutki-

musaineistosta. Tämän jälkeen aineistoa ja muistiinpanoja luettiin läpi kokonaisuudessaan, 

minkä ohessa täytettiin aineiston analysointiin tehtyä taulukkoa. Aineiston analysoinnin tu-

eksi tehtiin alla olevan Taulukon 4 mukainen matriisi, jossa sarakkeen otsikot olivat haas-

tattelukysymyksiä sekä niiden alakysymyksiä (18 kpl) ja rivit haastatteluja (11 kpl). Tauluk-

koon syntyi lisäsarakkeita analysoinnin edetessä, sillä taulukkoon otettiin ylös myös suoria 

lainauksia haastatteluista. Taulukko tehtiin Excel-työkalulla. Taulukossa haastateltavan 
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edessä oleva numero viittaa yrityksen numeroon, jotka on annettu yrityksille aikaisemmin 

Taulukossa 2. Numero suluissa haastateltavan jälkeen viittaa siihen määrään, kuinka monta 

henkilöä haastattelussa oli. 

Taulukko 4 Tulosten analysointiesimerkki 

 1. Haastattelu- 

kysymys 

Suora lainaus 

sarakkeeseen 2 

2. Haastatteluky-

symys 

1 Ostoreskontra (2)    

1 Esimies    

2 Ostoreskontra (1)    

2 Esimies    

 

Kun aineistoa ja haastattelumuistiinpanoja oli luettu läpi, tämän jälkeen taulukkoa täytettiin 

systemaattisemmin siten, että jokaisesta vastauksesta jokaisen haastattelun kohdalla tehtiin 

tiivistys taulukkoon litterointiaineiston ja muistiinpanojen perusteella. Tätä vaihetta kutsu-

taan sisältöanalyysissä redusoinniksi, eli kaikki tutkimukselle epäolennainen karsittiin pois 

(Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122). Tällöin aineistosta saatiin nostettua esiin myös olennaisin 

tieto. Samalla varmistettiin, että mikään tieto ei jää huomioimatta. Taulukoinnin jälkeen seu-

rasi sisältöanalyysin klusterointivaihe, jossa tuloksista etsittiin samankaltaisuuksia ja eroa-

vaisuuksia (Tuomijärvi & Sarajärvi 2018, 124). Excel-työkalulla tehdyssä analysointitaulu-

kossa oli mahdollista tarvittaessa suodattaa tietoja, mikä helpotti työskentelyä klusterointi-

vaiheessa. Esimerkiksi yrityskohtaisia tuloksia kirjoittaessa alaluvussa 5.4, oli helpottavaa, 

kun Exceliin pystyi rajaamaan vain yhden yrityksen tiedot kerralla.  

Klusterointivaiheen jälkeen tulokset kirjoitettiin auki. Tulosten kirjoittamisen jälkeen seu-

rasi yhteenvedon ja analyysin kirjoittaminen. Analyysissä tuloksia verrataan aikaisempien 

tutkimusten tuloksiin. Viimeisenä kirjoitettiin johtopäätökset, jossa muun muassa vastattiin 

tutkimuskysymyksiin. Edellä mainittuja vaiheita kutsutaan sisältöanalyysin käsitteellistä-

misvaiheeksi (Tuomi ja Sarajärvi, 122). Tulosten kirjoittaminen ja johtopäätösten tekeminen 

oli helpompaa, kun tulokset olivat taulukoidussa, klusteroidussa muodossa. Tuloksia kirjoit-

taessa analysointitaulukon lisäksi litterointiaineisto sekä muistiinpanot olivat työskentelyssä 

koko ajan mukana, jotta asioita pystyi tarvittaessa tarkistamaan.  
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4.4 Aineiston analysoinnissa esiin nousseita huomioita 

Ennen kuin tuloksia esitellään, tässä kohtaa nostetaan esiin muutamia huomioita, joilla on 

vaikutusta tuloksiin. Kuten aikaisemmin teoriaosassa mainittiin, ostolaskujen tiliöintivastuu 

voi vaihdella yrityksittäin. Vastuu ostolaskujen tiliöimisestä voi olla joko ostoreskontralla 

tai ostolaskujen tarkastajalla. Tällä on vaikutusta tuloksien kannalta siihen, millainen vaiku-

tus tekoälyllä on ostoreskontran työskentelyyn tiliöimisen suhteen. Tutkimuksessa mukana 

olleista yrityksistä kolmessa ostolaskujen tiliöintivastuu oli ostoreskontralla (yritykset: 1,4, 

6) ja kolmella vastuu kuului laskujen tarkastajille (yritykset: 2,3,5). Yritysten numerot tule-

vat Taulukosta 2, jossa esitellään tutkimuksessa mukana olleita yrityksiä.  

Toiseksi taloushallinnoissa on tehty paljon kehitystä viime aikoina. Haastatteluissa ilmeni, 

että myös tutkimuksessa mukana olleiden yritysten ostoreskontrissa on tehty viime aikoina 

muutakin kehitystä kuin tekoälyn käyttö, kuten esimerkiksi järjestelmien uusimista tai käy-

tänteiden muuttamista. Tämä vaikeutti joissain kohdin haastateltavien arvioimista siitä, mikä 

lisääntyneessä automaatiossa on tekoälyn vaikutusta ja mikä mahdollisesti muiden tekijöi-

den vaikutusta.  

Kolmanneksi esimiesten ja ostoreskontralaisten vastauksissa yritysten sisällä ei ilmennyt 

juurikaan ristiriitaisuuksia. Myös saman yrityksen eri ostoreskontran henkilöt olivat asioista 

pääsääntöisesti samaa mieltä, eikä merkittäviä ristiriitoja ilmentynyt edes kolmen hengen 

haastattelussa. Tähän voinee vaikutta se, että ryhmähaastattelussa ensimmäisen vastaajan 

vastaus voi vaikuttaa siihen, miten seuraava/seuraavat vastaavat kysymykseen. Esimerkiksi 

yhdessä haastattelussa ensimmäinen vastasi, että tekoälyllä ei ole vaikutusta työtyytyväisyy-

teen. Toinen vastasi samalla tavalla, mutta hetken pohdittuaan hänellä tuli kuitenkin mieleen 

tekoälyyn liittyvä asiaa, jolla oli vaikutusta hänen työtyytyväisyyteensä. Koska ristiriitai-

suuksia ostoreskontralaisten sekä ostoreskontralaisten ja esimiesten välillä ei ilmennyt, tu-

loksia käsitellään pääsääntöisesti yrityskohtaisesti (6kpl). Kuitenkin kohdat yleinen kokemus 

tekoälystä sekä tekoälyn vaikutus työtyytyväisyyteen on tarkoituksenmukaista käsitellä haas-

tattelujen perusteella (11 kpl). Työmäärän muuttumiseen ja roolin muuttumiseen liittyvät 

tulokset esitellään erikseen jokaisesta yrityksistä. 
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5 Tulokset 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tuloksia käsitellään haastatte-

lukysymyksistä muodostuneiden osioiden mukaan. Haastattelukysymyksissä (Liite 1) on 

viisi osaa: Aloituskysymykset: taustatiedot ja yleinen kokemus tekoälystä, osa 1: ostolasku-

jen tiliöinti ja reitittäminen, osa 2: kuukauden katko, maksumuistutukset ja laskuntarkasta-

jien tukipyynnöt, osa 3: työmäärän ja roolin muutos sekä lopetuskysymykset: tekoälyn vai-

kutus työtyytyväisyyteen ja vapaa sana. Tuloksissa käydään ensimmäiseksi läpi haastattelun 

aloitus- ja lopetuskysymysten vastaukset. Tämän jälkeen käsitellään haastattelun kolmen eri 

osan vastaukset haastattelurungon mukaisessa järjestyksessä.  

Tuloksissa mainitaan useamman kerran tiliöintiennusteesta ja reititysennusteesta. Näillä vii-

tataan tekoälyn tuottamiin ostolaskujen tiliöinteihin ja reitityksiin. Ennuste-termi tulee siitä, 

että tekoäly ennustaa ostolaskulle tiliöinnin ja reitityksen historiadataan, eli aikaisempii tili-

öinteihin ja reitityksiin perustuen. Tekoälyn tekemä tiliöinti tai reititys eivät ole välttämättä 

täysin (100 %) oikein, vaan ne ovat tekoälyn parhaana pitämät ennusteet tiliöinnistä ja reiti-

tyksestä. Snowfox Oy tekoälypalvelu tuottaa tiliöinti- ja reititysennusteen lisäksi ostolasku-

järjestelmään tiedon siitä (prosentteina), kuinka tarkka mikäkin ennuste on.  

Tässä luvussa mainitaan myös termit asiakas ja asiakaspalvelu. Näillä viitataan siihen, että 

taloushallinto nähdään palveluna yrityksen omalle liiketoiminnalle. Konsernirakenteessa ti-

lanne voi olla se, että taloushallinto tehdään emoyhtiössä, jolloin taloushallinto palvelee 

useita eri konsernin yrityksiä. Asiakkaita ovat siis liiketoiminnoissa tai konsernin yrityksissä 

työskentelevät ihmiset ja heidän palvelemisensa on asiakaspalvelua. Nämä asiakkaat ovat 

usein myös ostolaskujen tarkastajia ja hyväksyjiä.  

 

5.1 Yleinen kokemus tekoälystä 

Tässä alaluvussa käydään läpi haastattelujen vastauksia liittyen yleiseen kokemukseen teko-

älystä ostoreskontrassa. Tämän jälkeen käsitellään tekoälyn vaikutuksia työtyytyväisyyteen 

sekä ajatuksia, joita haastateltavat nostivat esiin vapaasana kohdassa. Tässä luvussa 5.1 tu-

loksia käsitellään haastattelujen (11 kpl) kautta.  
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5.1.1 Miten tekoäly koetaan ostoreskontrassa 

Suurimmilta osin tekoälyn käyttö ostoreskontrassa koetaan positiivisena ja hyödyllisenä. 

Kahdeksassa haastattelussa sanottiin selkeästi tekoälyn olevan positiivinen asia ostoreskont-

rassa. 

"Se mitä nyt olen tiimiltä kuullut, niin minun mielestäni positiivinen kuva tekoälystä ja teko-

älyhän on niin sanotusti valtavasti kehittynyt ja toki se myös oppii koko ajan.” (Esimies, 

Yritys 6)  

Viidessä haastattelusta mainittiin, että tekoäly oppii hyvin ja palvelu kehittyy. Muutamassa 

haastattelussa mainittiin siitä, että tekoälyn käyttö aiheutti aluksi hämmennystä, koska nor-

maali rutiini työssä muuttui. Muutaman haastattelun mukaan hämmennystä aiheuttaa välillä 

myös se, miten tekoäly muodostaa ennusteen. Yhdessä haastattelussa mainittiin myös siitä, 

että ennusteisiin saatetaan luottaa liiankin sokeasti. Yksi esimies oli sitä mieltä, että teko-

älystä pitäisi saada enemmän irti ja yksi esimies mainitsi saaneensa tekoälyn myötä sen, mitä 

oli lähdetty hakemaan 

 

5.1.2 Työtyytyväisyys 

Viidessä haastattelussa tekoälyn sanottiin vaikuttavan työtyytyväisyyteen positiivisesti. Po-

sitiivisen vaikutuksen työtyytyväisyyteen kerrottiin koostuvan seuraavista asioista:  

• Manuaalinen työ on vähentynyt 

• Tylsä työ on vähentynyt 

• Oppiva tekoäly motivoi 

• Jää enemmän aikaa selvitystyöhön sekä ongelmien ratkaisemiseen 

• Laskujen reitittäminen on nopeutunut.  

 

Yksi positiivisen vaikutuksen vastauksen antaneista nosti kuitenkin esiin, että tekoälyn 

käyttö voi aluksi nostaa pintaan myös pelkoa oman työpaikan puolesta. 
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”No, kyllä se on vaikuttanut siihen ainakin, että semmonen todella, todella tylsä työ on vä-

hentynyt ihan minimiin, et se työaika mitä noita tehtäviä tekee, on mielenkiintoisempaa ja 

vaihtelevampaa. On niin kuin suurempi kokonaisuus, mitä voi tehdä.” (Ostoreskontra, Yritys 

3)  

”Joo, kyllä munkin mielestä on positiivinen vaikutus, et just semmonen manuaalinen, hir-

veen toistuva, semmonen pieni näperrystyö on jäänyt pois, et sit voi just keskittyy erilaisiin 

selvitystöihin ja semmosiin ongelmanratkaisujuttuihin, eikä niinkään miettiä, että mihinkä 

tän laskun nyt laittaa eteenpäin, tai kelle tää kuuluu.” (Ostoreskontra, Yritys 3)  

Ja mun mielestä voi sanoa, että jos nyt vedettäisiin tekoäly kokonaan pois, että ei tulis enää 

ennusteita ja nyt pitäis alottaa sokkona tiliöimään, niin kyllä voisin kuvitella, että monille 

itku tulisi ostoreskontrassa, että kyllä se positiivisesti vaikuttaa. (Esimies, Yritys 6)  

”No ihan samoilla linjoilla, et jos teet isoja massoja, niin kuin esimerkiksi meillä tulee just 

x-toimittajalta satoja laskuja, niin kyllähän se on ilo, kun sen kuin napsuttelee menemään.” 

(Ostoreskontra, Yritys 6) 

Viidessä haastattelussa kerrottiin, että tekoälyllä ostoreskontrassa ei ole mitään vaikutusta 

työtyytyväisyyteen. Yhdessä haastattelussa sanottiin, että tekoälyllä ei ole vaikutusta työtyy-

tyväisyyteen, mutta tekoäly tuo kuitenkin iloa kiireisimpinä aikoina, kun voi vaan ”napsu-

tella” laskuja eteenpäin.  

”Se tulee vähän muualta se työtyytyväisyysasiat ainakin mun mielestä.” (Ostoreskontra, Yri-

tys 4)  

”Joo mulla on sama juttu, että minun ajatusmaailmassani on joku muu juttu mikä vaikuttaa 

työtyytyväiseen.” (Ostoreskontra, Yritys 4) 

 

5.1.3 Pohdintaa tekoälyn toimimisesta  

Haastattelun viimeisenä kysymyksenä kysyttiin ”Onko jotain muuta tähän asiaan liittyvää, 

mitä en ole osannut kysyä?  Tai haluaisitteko painottaa vielä jotain asiaa lopuksi?” 

Neljässä haastattelussa tähän kohtaan ei tullut mitään kommenttia. Kolmessa haastattelussa 

tässä kohtaa pohdittiin sitä, miten se tekoäly toimii ja miten se oppii. 
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”Sitä mä vaan oon miettinyt, miten se tekoäly niin kuin toimii, että se niin kuin tällaista 

uteliasta ihmistä kiinnostaa? (Ostoreskontra, Yritys 4)  

Tekoälyn toimimisessa ihmeteltiin myös sitä, miten tekoäly voi keksiä reitityksen ostolas-

kulle, jos tuntuu, että itse ei pystyisi päättelemään laskun reititystä. Tämän kerrottiin tuovan 

myös iloa, koska voi luottaa tekoälyyn, kun itse ei tiedä.  

”Joo siis sillä tavalla, et jos mä en ite löydä siitä laskulta mitään semmosta yhdeyttä, että 

mihin lasku vois kuulua, niin jos ei se millään tavalla näy siitä laskulta mihin mä sen laitta-

sin, ja siinä on kuitenkin sitten joku laitettu (tekoälyn toimesta), joku työnkulku, niin sit mä 

saatan käyttää sitä ennustetta. Mä sit ajattelen, et no, siinä on varmasti joku syy. Et se on 

joku semmonen, mitä mä en nyt vaan ymmärrä. Ja tekoäly ymmärtää sen. Ni mä laitan sen 

sit sinne.” (Ostoreskontra, Yriys 2)  

Myös seuraavia asioita nostettiin esiin vapaassa sanassa: korostettiin sen tärkeyttä, että os-

tolaskuprosessi olisi mahdollisimman automaattinen, odotetaan mielenkiinnolla, miten res-

kontran hoitajan työnkuva muuttuu viiden ja kymmenen vuoden päästä, uskotaan palvelun 

kehittymisen lisäävän tekoälyn tuomaa hyötyä ja, että tekoäly on muuttanut asioita positii-

viseen suuntaan sekä helpottanut monessa asiassa. Lisäksi yhdessä haastattelussa mietittiin 

sitä, onko yritys tekoälyä käyttäessä tehnyt kaiken mahdollisen, jotta tekoälystä saadaan 

kaikki irti.  

 

5.2 Ostolaskujen reitittäminen ja tiliöiminen 

Tässä luvussa kuvataan, miten tekoäly on vaikuttanut ostolaskujen reitittämiseen ja tiliöin-

tiin liittyvään työhön ostoreskontrassa. Tämän alaluvun 5.2 tuloksia käsitellään kuuden yri-

tyksen kautta.   

 

5.2.1 Ostolaskujen reitittäminen 

Kuten edellä mainittiin, yhdessä yrityksessä (yritys 3) ostolaskut menevät kiertoon auto-

maattisesti tekoälyn ennustaman reitityksen mukaisesti. Tekoäly on automatisoinut yrityk-

sen 3 ostolaskujen reitityksen käytännössä kokonaan. Lasku joudutaan reitittämään käsin, 
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mikäli toimittaja on uusi tai laskun tiliöinti vaatii jotain uutta seurantakohdearvoa. Vaikka 

muut viisi yritystä siirtävät laskun eteenpäin ostoreskontran toimesta, niiden mukaan tekoäly 

muuttaa työskentelyä ostolaskujen reitittämiseen liittyen. Yritys 3 muukaan lukien, yhteensä 

viisi kuudesta yrityksestä arvioi, että tekoäly helpottaa ja nopeuttaa ostolaskujen reitittä-

mistä. Työ helpottuu ja nopeutuu, kun laskun tarkastajaketjua (reititystä) ei tarvitse miettiä 

ja manuaalisesti lisätä laskulle, kun se on määritelty valmiiksi tekoälyn toimesta.  

Yhdessä haastattelussa mainittiin, että manuaalisesti tarkastusketjua määrittäessä, ihmisen 

tulee valita kyseisen yrityksen tapauksessa oikea tarkastusketju jopa parinsadan vaihtoehdon 

joukosta. Eräs haastateltava sanoikin, että työ on tekoälyn myötä enemmän silmäilyä ja ma-

nuaalinen työ on vähentynyt. Yksi esimies korosti sitä, että tekoälyn tekemällä reititysen-

nusteella on iso hyöty siinä kohtaa, kun laskujen reitittämistä perehdytetään uudelle työnte-

kijälle. Laskujen reitittäminen pitää sisällään paljon eri sääntöjä ja reititysvaihtoehtoja on 

paljon. Uuden työntekijän on alusta asti tehokkaampaa tehdä reititystyötä, kun tekoäly mää-

rittää reitin valmiiksi.  

Yhdessä yrityksessä tekoälyn vaikutus reititykseen on vielä vähäinen, sillä reititysennuste ei 

pääse siirtymään vielä oikeaan kohtaan järjestelmässä. Asia on tulossa kuitenkin kuntoon ja 

yritys arvioi, että tämän jälkeen tekoälyn tuoma hyöty laskun reitittämisessä on ilmeisempi. 

Tekoälyn vaikutuksista reititysvirheisiin yksi yritys arvioi, että tekoäly on parantanut laskun 

reititysten laatua. Muut viisi yritystä arvioivat, että tekoälyllä ei ole ollut vaikutusta reititys-

virheisiin. 

Taulukko 5 Tekoälyn vaikutus ostolaskujen reitittämiseen 

Yrityksiä kpl → 1 4 1 

 

Tekoälyn vaikutus 

ostolaskujen reitit-

tämiseen 

 

Ostolaskujen reitit-

täminen automati-

soitu kokonaan 

 

Helpottaa ja nopeut-

taa ostolaskujen rei-

tittämistä. 

Vaikutus vähäi-

sempi, koska reiti-

tysennuste ei ole 

käytössä järjestel-

mässä vielä normaa-

listi 

 

Yllä olevassa Taulukossa 5 kuvataan tekoälyn vaikutusta ostolaskujen reitittämiseen. Riviltä 

löytyy tieto, millainen tekoälyn vaikutus on. Sarakkeen otsikko kertoo, kuinka monen 
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yrityksen (kuudesta yrityksestä) mukaan tekoälyn vaikutus ostolaskujen reitittämiseen on 

rivin kuvauksen mukainen. Taulukosta näkee, että tekoälyllä on ilmeinen vaikutus ostolas-

kujen reititystyöhön.  

 

5.2.2 Ostolaskujen tiliöiminen  

Kuten edellä mainittiin, osassa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä tiliöintivastuu kuuluu 

laskun tarkastajille ja hyväksyjille, mikä vaikuttaa siihen, että tekoälyllä ei ole niin suurta 

merkitystä ostoreskontran tiliöintityön kannalta. Näiden yritysten haastatteluissa kävi myös 

ilmi, että tekoälyn tekemillä tiliöinneillä ei ole juuri vaikutusta ostoreskontrassa työskente-

lyyn. Yksi yritys arvioi kuitenkin, että mikäli tekoäly ei olisi käytössä, olisi mahdollista, että 

laskut tulisivat huonommin tiliöitynä ostolaskujen tarkastajalta ja hyväksyjältä takaisin os-

toreskontralle.  

Kolmessa yrityksessä laskujen tiliöintivastuu on kuitenkin ostoreskontralla ja näiden kaik-

kien kolmen yritysten mukaan tekoälyn tekemät tiliöinnit helpottavat ja nopeuttavat tiliöin-

tityötä ostoreskontrassa sekä säästävät aikaa. Nopeutta ja ajan säästöä tuovat se, kun tiliöintiä 

ei tarvitse tehdä. Sen sijaan tiliöinnin voi vain silmäillä ja tarkistaa. Mikäli tiliöinnin joutuisi 

tehdä itse, tili, kustannuspaikka ja muut mahdolliset dimensiot tulee valita pitkiltä listoilta, 

ja se on aikaa vievää. Yksi esimies korosti sitä, että tiliöintiennusteesta on paljon hyötyä 

etenkin silloin, kun uutta työntekijää perehdytetään tiliöintien tekemiseen. Uuden työnteki-

jän ei tarvitse lähteä ihan tyhjästä luomaan tiliöintejä. Asioita tarvitse myös opetella niin 

paljoa työtä aloittaessa. 

Eräs esimies kertoi, että hän uskoisi tekoälystä olevan vielä enemmän hyötyä, mikäli työn-

tekijät olisivat valmiimpia muuttamaan ostoreskontraprosessin. Esimies epäilee, että osto-

reskontran työntekijät saattavat esimerkiksi varalta käyttää vanhoja tiliöinti- ja reititysmal-

leja, vaikka tekoäly olisi tehnyt tiliöinnin ja reitityksen valmiiksi. Vaikuttaisi siltä, että iso 

kynnys uuteen siirtymisessä ja luottamuksen puute tekoälyyn hidastavat tekoälystä saatavia 

todellisia hyötyjä. Viisi yrityksistä arvioi, että tekoälyn käytöllä ei ole vaikutusta tiliöintivir-

heisiin ja yksi yrityksistä arvioi tiliöintien laadun parantuneen tekoälyn myötä. 
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Taulukko 6 Tiliöintivastuun merkitys tekoälyn vaikuttamiseen ostoreskontrassa työskente-

lyyn 

Tiliöintivastuu ostoreskontralla Tiliöintivastuu ostolaskun tarkastajalla 

 Helpottaa ja nopeuttaa tiliöintityötä 

ostoreskontrassa sekä säästää aikaa, 

koska tiliöintiä ei tarvitse tehdä. Tili-

öinnin voi vain silmäillä ja tarkistaa. 

 

Ei vaikutusta 

ostoreskontran tiliöintityöhön 

 

Yllä oleva Taulukko 6 havainnollistaa tiliöintivastuun merkitystä siinä, miten tekoälyllä voi-

daan vaikuttaa ostoreskontran tiliöintityöhön. Kuten huomataan, tiliöintivastuun ollessa os-

tolaskun tarkastajalla, tekoälyn tekemällä tiliöinnillä ei ole vaikusta ostoreskontrassa työs-

kentelyyn. Taulukosta nähdään selkeästi, mikä merkitys tiliöintivastuun jakautumisella os-

toreskontran ja laskuntarkastajien välillä on siihen, miten tekoäly vaikuttaa ostoreskontran 

tiliöintityöhön.  

 

5.3 Maksumuistutukset ja kauden katko 

Tässä alaluvussa käsitellään haastattelun toisen osan vastauksia. Vastaukset maksumuistu-

tuksiin ja tarkastajien tukipyyntöihin liittyen olivat lyhyitä sekä yhteneväisiä yritysten vä-

lillä, joten ne on esitelty yhden alaluvun 5.3.1 alla. Tekoälyn vaikutusta kuukauden katkoon 

käsitellään omassa alaluvuissa 5.4.2. Tässä alaluvussa 5.3 tuloksia käsitellään kuuden yri-

tyksen kautta.  

 

5.3.1 Tekoälyn vaikutus maksumuistutuksiin ja laskuntarkastajien tukipyyntöihin 

Kysyttäessä tekoälyn vaikutuksesta maksumuistutuksiin, ajatuksena oli se, että mikäli teko-

äly nopeuttaa laskun läpimenoaikaa (saapumisesta kirjanpitoon), voisiko se vähentää mak-

sumuistutusten määrää. Maksumuistutusten käsittely on aikaa vievää selvitystyötä. Kaikki 

kuusi yritystä olivat sitä mieltä, että tekoälyllä ei ole vaikutusta maksumuistutuksiin. Mak-

sumuistutukset johtuvat kaikkien haastateltavien mukaan pääsääntöisesti siitä, että ostolas-

kujen tarkastajat ja hyväksyjät eivät tarkasta laskuja tarpeeksi aikaisin. Yhdessä 
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haastattelussa syyksi mainittiin myös pitkät tarkastusketjut ja toisessa haastattelussa se, että 

joskus laskut eivät saavu jostain syystä yritykselle perille asti, mikä aiheuttaa maksumuistu-

tusten syntyä. 

Yhden yrityksen mukaan tekoälyn myötä ostolaskun tarkastajien tukipyynnöt ostolaskujen 

käsittelyyn liittyen ovat vähentyneet ja ostoreskontra ei saa juurikaan enää kyselyitä tiliöimi-

seen liittyen. Kyseisessä yrityksessä tiliöintivastuu on tarkastajalla. Loput viisi yritystä olivat 

sitä mieltä, että tekoälyllä ei ole vaikutusta laskuntarkastajien tukipyyntöihin.    

 

 5.3.2 Tekoälyn vaikutus kuukauden katkoon 

Kaikki kuusi yritystä olivat sitä mieltä, että tekoälyn käyttö helpottaa katkon aikaa jollain 

tapaa. Osa kokee helpotuksen olevan samankaltaista, kuin tekoälyn tuoma helpotus muuna-

kin aikana kuussa. Haastateltavat perustelevat katkon helpottumista sillä, että osassa las-

kuista tiliöinnit ja reititykset on tehty tekoälyn toimesta ja sillä, että laskujen käsittely on 

nopeampaa tekoälyn kanssa.  

"No kyllähän se nyt sillä tavalla vaikuttaa, et jos ajatellaan, et kaks kolmasosaa laskuista 

menee suurin piirtein aika nätisti niin sanotusti oikein heti alusta. Et se helpottaa sitä, että 

saa nopeammin niitä kiertoon." (Ostoreskontra, yritys 2)  

Vaikutukset koettiin kuitenkin erilaisina. Yksi yritys kommentoi, että heillä katko ei ole enää 

ollenkaan kiireinen ja katko ei juuri poikkea tavallisesta arjesta. Yrityksestä arvioitiin, että 

tekoälyllä on tähän vaikutusta, vaikka kokevat myös muiden muuttuneiden käytänteiden vai-

kuttavan katkon helpottumiseen. Kahdessa yrityksessä tekoäly auttaa katkon aikaan huomat-

tavasti.  

"Ei se silla katko tunnu missään nykyisin. Minun tunteeni siitä, et se on ihan kevyt työpäivä 

siinä missä muutkin. Tai kevyt ja kevyt, mutta työpäivä siinä missä muutkin. Ei tarvitse miet-

tiä, että venyykö." (Ostoreskontra, Yritys 3)  

Kaksi yritystä kokee tekoälyn vaikutuksen katkoon, mutta ei niin merkittävänä kuitenkaan. 

Yksi yritys kommentoi katkon olevan yhä kiireistä aikaa. Tähän liittyen haastateltavat mai-

nitsevat sen, että katkoon vaikuttaa niin moni asia, että tekoälyllä ei voida vaikuttaa niihin 
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kaikkiin, kuten kiireinen kauden sulkemisaikataulu tai se, että toimittajilta joudutaan odot-

telemaan laskuja kuun vaihteessa. 

Taulukko 7 Tekoälyn vaikutus kuukauden katkoon 

Yrityksiä kpl → 1 2  2 1  

Tekoälyn koettu 

vaikutus 

katkoon 

Katko ei 

poikkea kuu-

kauden 

muista ajoista 

Helpottaa 

katkoa huo-

mattavasti 

Tekoälyn vai-

kutus katkoon 

ei niin merkit-

tävä 

Katko on yhä 

kiireinen 

 

Yllä olevassa Taulukossa 7 riviltä löytyy kuvaus siitä, millainen tekoälyn vaikutus katkoon 

on. Sarakkeen otsikossa oleva numero kuvaa sitä, kuinka monta yritystä (kuudesta yrityk-

sestä) tekoälyn vaikutus kuukauden katkoon on rivin kuvauksen mukainen,  

 

5.4 Työmäärän ja roolin muuttuminen ostoreskontrassa 

Tämä alaluvun tiedot ovat keskeisessä roolissa tutkimuksen kannalta, jonka vuoksi tulokset 

avataan tässä kohtaa erikseen jokaisen yrityksen kohdalta. Tämä tehdään myös siksi, että 

työmäärän muutoksessa ja roolin muuttumisessa on yritysten välillä eroja. Lisäksi tämän 

kohdan tulokset halutaan esitellä yrityskohtaisesti, jotta tulokset kuvaavaisivat mahdollisim-

man selvästi tekoälyn vaikutuksia ostoreskontrassa työskentelyyn 

Yritys 1 

Yrityksessä työmäärä on muuttunut sitä kautta, että laskujen käsittelyyn käytetty aika on 

vähentynyt ja laskumassat liikkuvat nopeammin. Myös työkustannus per lasku on vähenty-

nyt.  

”No mun kohalla ainakin on vähentynyt se laskujen käsittely tietysti.” (Ostoreskontran työn-

tekijä, Yritys 1)  

 

”Ei tarvitse välttämättä kaivaa sitä tilikarttaa esille, tai aukaista vanhoja laskuja siihen, 

vaan voit katsoa, et okei tämmöinen ennuste, joo, olen samaa mieltä.  Ei tarvitse lähtee niin 

alusta asti sen homman kanssa." (Esimies, Yritys 1)  
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Työmäärän muuttumisen johdosta ostoreskontran resurssitarve on pienentynyt kokonaisuu-

dessaan ja roolit ovat muuttuneet. Yrityksellä ei ole tarkoitus kuitenkaan vähentää työnteki-

jöitä, vaan selvitä samalla resurssimäärällä liiketoiminnan ja ostolaskumäärän kasvaessa. 

Tutkimuksen tekohetkellä yrityksen laskumäärät ovat olleet kasvussa, mutta ostoreskontran 

resursseja ei ole tarvinnut lisätä.  

Yrityksessä 1 ostoreskontran työntekijöillä on ollut mahdollisuus tekoälyn myötä syntyneen 

ajan säästymisen vuoksi käyttää enemmän aikaa ostolaskuprosessin kehittämiseen sekä 

myyntireskontran ja kirjanpidon tehtäviin. Ostoreskontran työntekijän työ on muuttunut 

myös enemmän ajatusta vaativammaksi asiantuntijatyöksi, kun manuaalityö on vähentynyt.  

”Kyllä, elikkä ihan se puhdas raaka tekeminen, minkä voi helpommin tehdä kone ja ohjel-

mistot, niin sitä yritetään vähentää. Et sitten käytettäisiin aikaa siihen tietyllä tavalla raken-

tavampaan tekemiseen, oikeellisuuden tarkistamiseen ja kaiken kehittämiseen. Enemmän 

laatua, kun sitä määrää.” (Ostoreskontran työntekijä, Yritys 1)  

Yritys 2 

Yrityksessä 2 työmäärä ei ole kokonaisuudessaan muuttunut, koska tekoälyn käytön aikaan 

myös laskumäärät ovat kasvaneet ja laskun saapumisongelmista aiheutuneet maksumuistu-

tukset ovat aiheuttaneet paljon lisätyötä. Kuitenkaan resursseja ei ole tarvinnut lisätä, vaikka 

edellä mainitun mukaan ostoreskontran työmäärä on lisääntynyt. Yrityksessä 2 tekoälyllä ei 

ole ollut vaikutusta ostoreskontran työntekijöiden rooliin.  

Yritys 3 

Yrityksessä 3 ostoreskontran tehtäviin käytetty aika on vähentynyt merkittävästi tekoälyn 

myötä.  

”Siis, onhan työmäärä huomattavasti vähentynyt, jos ajattelee sitä mitä se on ollut aikai-

semmin.” (Ostoreskontran työntekijä, Yritys 3) 

"Elikkä voin sanoa, että ostoreskontra työllistää todella vähäsen aikaisempaan verrat-

tuna."(Ostoreskontran työntekijä, Yritys 3) 

Yritys 3 arvioi, että siinä ajassa, jossa ennen tekoälyä hoidettiin omien yhtiöiden (konserni-

rakenne) ostoreskontrat, niin nykyään hoidetaan myös omien yhtiöiden kirjanpito ostores-

kontran lisäksi.  
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”On se työnkuvana todella iso muutos.” (Ostoreskontran työntekijä, Yritys 3) 

Yrityksen 3 ostoreskontran resurssitarve on nykyään myös paljon pienempi kuin ennen. Yri-

tyksen 3 työntekijät arvioivat, että ostoreskontraa kehitetään niin, että ostoreskontra ei vaa-

tisi resursseja juurikaan ja, että ostoreskontran työ käytännössä häviää.  

Yritys 4 

Yrityksessä 4 tekoäly on nopeuttanut tietynlaisten laskujen käsittelyä jonkin verran. Reititys- 

sekä tiliöintiennusteiden myötä manuaalisen työn vähentyminen koetaan helpottavana teki-

jänä. Yrityksessä tekoälyn tekemä reititys- ja tiliöintiennuste pitää aina tarkistaa. Resurssi-

tarve on vähentynyt yrityksen ostoreskontrassa.  

”Kyllä ennuste joka kerta vaatii sen katsomisen, että ei ne nyt niin sataprosenttisesti oikein 

ole, tilit, kustannuspaikat. Että, kyllä se joka kerta vaatii sellaisen aavistuksen verran enem-

män huomioita se tiliöinti, kun se, että mä tekisin sen itse tästä paukuttamalla. Kun sen on 

joku muu (tekoäly) tehnyt, niin täytyy aina katsoa, et onko se oikea.” (Ostoreskontran työn-

tekijä, Yritys 4) 

Yritys 4 kokee, että tekoälyn myötä ei ole jäänyt aikaa muille tehtäville. Normaalit ostores-

kontran tehtävät vievät kaiken ajan. Täten rooleissakaan ei ole tapahtunut muutoksia.  

”Joo en minäkään kyllä niin kuin näe sitä, että se olisi mitenkään antanut lisäaikaa jollekin 

selvitystyölle, että kyllä jokainen lasku on niin yksilönsä ja välillä vaatii enempi selvitystä ja 

välillä vähempi.” (Ostoreskontran työntekijä, Yritys 4)  

 

Yritys 5 

Yrityksessä 5 tekoälyn reititystoiminta ei ole käytössä vielä normaalilla tavalla. Tekoäly te-

kee ennusteen, mutta työntekijän tulee siirtää se manuaalisesti reititykselle tarkoitettuun 

kenttään ostolaskujärjestelmässä. Lisäksi tiliöintivastuu yrityksessä 5 kuuluu laskun tarkas-

tajalle. Tämän vuoksi tekoäly ei juuri vaikuta ostoreskontran työmäärään ja rooliin. Yritys 

arvioi kuitenkin, että ostoreskontran työ tulee tehostumaan, kun tekoälypalvelu tulee käyt-

töön normaalisti myös reitityksen osalta. Tällä ei arvioida olevan vaikutusta kuitenkaan roo-

lin muuttumiseen tulevaisuudessakaan, sillä yrityksen kirjanpito ei ole valmis siihen, että 

tekoälyn tekemiin ennusteisiin luotettaisiin.  
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”Rooli ei ole muuttunut ja ei varmaan tule muuttumaan, koska kirjanpidon henkilö ei halua, 

että tekoälyn ennusteisiin luotetaan, Joten ihmisen tulee tarkastaa ne. Uskon, että tämä tulee 

jossain kohtaa muuttumaan.” (Esimies, Yritys 5)  

 

Yritys 6 

Yrityksen 6 mukaan tekoäly vaikuttaa vähentävästi työmäärään. Käytetyt tunnit laskujen 

reitittämiseen ja tiliöimiseen on vähentynyt ja ostoreskontran tiimi on pienentynyt tekoälyn 

myötä. Ostoreskontran resurssitarvetta pyritään vähentämään myös jatkossa. Ostoreskontran 

roolit eivät ole muuttuneet yrityksessä 6, koska resursseja on vähennetty. Tekoälyn myötä 

syntyneellä tehokkuudella kuitenkin pyritään jatkossa siihen, että aikaa jää enemmän esi-

merkiksi asiakaspalvelulle. Yrityksessä arvioidaan myös, että yrityksen ostoreskontran työ 

muuttuisi jossain kohtaa enemmän asiantuntijatyöksi ja sellaiseksi tekemiseksi, mitä asiakas 

haluaa.  

”Työ sinänsä muuttuu sitten enemmän ehkä ihan asiantuntijatehtäviksi ja siihen, että sitten 

tehdään toisenlaista työtä ja mitä asiakkaat sitten haluavat. Tämä niin sanotusti normi las-

kureitittäminen ja tiliöinti menisi jouhevasti” (Esimies, Yritys 6)  

Seuraavan sivun Taulukkoon 8 on tehty kooste, miten tekoäly vaikuttaa ostoreskontran työ-

määrään ja roolin muuttumiseen. Taulukko koostaa kaikkien yritysten vastaukset aiheesta 

työmäärän ja roolin muutos.  
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Taulukko 8 Työmäärän ja roolin muutos 

Työmäärän 

sekä roolin 

muutos 

Työmäärän muutos 

 kokonaisuudessaan 

Roolin muutos Resurssitar-

peen muutos 

Huomioita 

Muutos 

huomattava 

Yritykset 1,3,6 

Työmäärä vähentynyt nä-

kyvästi, manuaalinen työ 

vähentynyt 

 

-Roolit muuttuneet 

enemmän asiantun-

tijarooleiksi 

- Uusia tehtäviä: ke-

hitystyö, kirjanpi-

don sekä myyntires-

kontran tehtävät 

- Rutiinityö vähen-

tynyt 

- Enemmän aikaa 

ongelmien ratkaise-

miseen 

 

Resurssitarve 

vähentynyt 

kaikissa kol-

messa yrityk-

sessä 

Yritykset 3 ja 6  

- Suurimmat ostolaskuvolyy-

mit 

- Käyttänyt tekoälyä pisim-

pään 

Yritykset 1 ja 6 

- Tiliöintivastuu ostoreskont-

ralla 

 

Ei juurikaan 

muutosta 

Yritykset 2,4,5 

Ei juurikaan muutosta Ei muutosta Ei muutosta 

(yritykset  

2 ja 5) 

Resurssitarve 

vähentynyt 

hieman 

(yritys 4) 

2 ja 5 yritykset 

-Tutkimuksen toiseksi pienin 

ja pienin laskumäärä / vuosi 

-Tiliöintivastuu ostolaskun tar-

kastajalla 

Lisätietoja 2, 4, 5 yrityksistä 

- Yhdessä yrityksessä laskujen 

määrä on lisääntynyt, mutta re-

surssit on pidetty samalla ta-

solla.  

- Toisessa yrityksessä teko-

älyn ennusteisiin ei haluta 

vielä luottaa ja jokainen tili-

öinti- sekä reititysennuste ha-

lutaan tarkistaa 

- Kolmannessa yrityksessä te-

koälyn tekemä ennuste ei ole 

normaalilla tavalla vielä käy-

tössä  
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Taulukon 8 ensimmäisessä sarakkeessa yritykset on jaettu kahteen osaan: ”muutos huomat-

tava” ja ”ei juurikaan muutosta”. Tämän jälkeen toisessa sarakkeessa otetaan kantaa, miten 

näissä yrityksissä työmäärä ostoreskontrassa on muuttunut kokonaisuudessaan tekoälyn 

myötä. Kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa kuvataan ostoreskontran työntekijän roolin 

muutosta ja resurssitarpeen muutosta per kyseiset kolme yritystä. Viimeisessä sarakkeessa 

”huomioita” nostetaan esiin asioita, jotka todennäköisesti selittävät taulukon tuloksia.  

Taulukkoa lukiessa on hyvä huomata, että esimerkiksi merkintä ”ei juurikaan muutosta” 

kohdassa työmäärän muutos kokonaisuudessaan, ei tarkoita suoraan sitä, että yritys ei ole 

saavuttanut mitään muutosta tekoälyn käytöstä. Tässä voi olla kyse esimerkiksi siitä, että 

yritys jatkaa samalla resursseilla ostolaskumäärien kasvaessa. Samoin roolin muuttumiseen 

voi vaikuttaa sama seikka.  

 

5.5 Yhteenveto ja analyysi tuloksista 

Tässä alaluvussa esitetään yhteenveto tuloksista sekä analysoidaan tuloksia suhteessa aikai-

sempiin tutkimuksiin. Kokonaisuudessaan tämä alaluku 5.5 yhdistää kaikki teoriaosan kä-

sitteet keskusteluun tutkimustulosten kanssa.  

Tutkimuksen mukaan yleinen kokemus tekoälystä ostoreskontrassa on suurimmilta osin po-

sitiivinen ja tekoäly koetaan hyödyllisenä. Myös Moudud-UI-Huqin (2014) mukaan teko-

älyllä on positiivisia vaikutuksia taloushallinnossa. Viidessä haastattelussa mainittiin, että 

haastateltavien mielestä tekoäly oppii hyvin ja tekoälypalvelu kehittyy. Oppiminen onkin 

tekoälyn ominaispiirre. Haenleinin ja Kaplanin (2019b, 17) mukaan tekoäly voidaan määri-

tellä esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Tekoäly on järjestelmän kykyä tulkita ulkoista dataa, 

oppia tästä datasta ja käyttää tätä oppimaansa tiettyjen tehtävien tekemiseen ja tavoitteiden 

saavuttamiseen”. Lisäksi suurin osa käytössä olevista tekoälysovelluksista ovat koneoppi-

mista (Merilehto 2018). Koxanin ym. (1996) sekä Mitchellin (1997) mukaan koneoppimi-

sella pyritään tekemään itseoppiva kone, joka oppii historiadatasta ja parantaa itsenäisesti 

oppimistuloksiaan.  

Viidessä haastattelussa tekoälyn koettiin vaikuttavan positiivisesti työtyytyväisyyteen. Myös 

tekoäly-yritys Aiforia (2021) kertoo internetsivuillaan, että heidän tekoälypalvelunsa käyttö 

lisää työtyytyväisyyttä ja Bhargavan ym. (2021) mukaan töiden automatisointi voi lisätä 



59 

työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Muissa haastatteluissa oltiin sitä mieltä, että tekoälyllä ei 

ole vaikutusta työtyytyväisyyteen. Haastattelun viimeisessä kohdassa haastattelijoille annet-

tiin mahdollisuus vapaaseen sanaan ja tässä kohtaa pohdittiin eniten sitä, miten tekoäly oppii. 

Tutkijoiden mukaan taloushallinnon asiantuntijoiden opetussuunnitelmat tulevat pian sisäl-

tämään tai sisältävät jo ohjelmointiin, robotiikkaan, tekoälyn käyttöön ja big dataan liittyviä 

aiheita (Herbert ym. 2020; Suleiman ym. 2020; Rindasu 2021). Voidaan siis arvioida, että 

pian oltaisiin tilanteessa, jossa tekoälyn oppimisesta ymmärretään paremmin myös talous-

hallinnossa ja ostoreskontrassa.  

Tekoäly vaikuttaa ostolaskujen reitittämistyöhön ostoreskontrassa. Laskujen reitittäminen 

pitää sisällään paljon erilaisia sääntöjä ja reititysvaihtoehtoja, mikä vaikuttaa siihen, että työn 

tekeminen manuaalisesti vie aikaa. Tutkimuksen viiden yrityksen mukaan tekoäly nopeuttaa 

ostolaskujen reitittämistä. Yhdestä näistä yrityksistä ostolaskujen reititys on automatisoitu 

kokonaan tekoälyn avulla. Ostoreskontran reititystyö helpottuu ja nopeutuu, kun laskun tar-

kastajaketjua (reititystä) ei tarvitse miettiä ja lisätä manuaalisesti laskulle, kun se on määri-

telty valmiiksi tekoälyn toimesta. Stancheva-Todorova (2018) on todennutkin, että ihmiset 

ja koneet pystyvät työskentelemään tehokkaasti yhdessä. Vaikka suurin osa ostoreskontran 

työstä on rutiininomaista, tämän tutkimuksen mukaan esimerkiksi reitityksen tai tiliöinnin 

tekeminen voi olla välillä haastavaa. Tämä ei ole kuitenkaan tekoälyn näkökulmasta on-

gelma, koska Poba-Nzaoun ym. (2021) mukaan tekoäly pystyy automatisoimaan rutiiniteh-

tävien lisäksi myös monimutkaisempia tehtäviä.  

Tekoäly nopeuttaa ja tehostaa ostolaskujen tiliöintityötä kolmen yrityksen ostoreskontrassa 

(1,4 ja 6), joissa tiliöintivastuu kuuluu ostoreskontralle. Nopeutta ja ajan säästöä tuo se, kun 

tiliöintiä ei tarvitse tehdä. Sen sijaan tiliöinnin voi vain silmäillä ja tarkistaa. Myös Futhin 

(2005) mukaan ostoreskontran kehittäminen ja automatisointi muuttaa ostolaskuprosessia 

tehokkaammaksi. Lisäksi tiliöintiennusteen tarkastus ja silmäily viittaa Stancheva-Todorova 

(2018) toteamaan ihmisen ja koneen väliseen tehokkaaseen työskentelyyn. Kolmessa yrityk-

sessä (3, 2 ja 5) tiliöintivastuu kuuluu laskun tarkastajalle. Tästä johtuen näissä yrityksissä 

tekoälyn tekemällä tiliöinnillä ei ole vaikutusta ostoreskontrassa työskentelyyn.  

Eräs esimies epäili, että ostoreskontrassa käytetään välillä vanhoja tiliöinti- ja reititysmalleja 

tekoälyn ennusteen sijaan. Kyseisessä yrityksessä kynnys uuteen siirtymisessä ja halutto-

muus luottaa tekoälyn ennusteisiin hidastavat tekoälystä saatavia hyötyjä. Tämän tuloksen 

voidaan ajatella ilmentävän sitä, että teknologinen muutos voi aiheuttaa taloushallinnossa 
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työskentelevälle haasteita (Lawson 2019; Möller ym. 2020; Bolinger). Kuitenkin aikaisem-

pien tutkimusten ja selvitysten mukaan taloushallinnon kehittyessä työntekijöiden on toden-

näköisesti omaksuttava uusia ajattelutapoja ja toimintatapoja hyödyntääkseen koneoppimis-

työkaluja mahdollisimman tehokkaasti (Bolinger 2017; ICAEW 2018; Möller 2020; Sulei-

man ym. 2020). Lisäksi tässä on kyse sopeutumisesta uuteen tilanteeseen ja Ridasun (2021) 

mukaan sopeutumiskyvystä arvioidaankin tulevan yksi arvostetuimmista taidoista teknolo-

gian aiheuttamassa murroksessa työelämässä. Tämän ristiriidan tutkimustuloksen ja aikai-

sempien tutkimusten sekä selvitysten välillä voidaan ajatella kuvaavan sitä, kuinka yritykset 

ovat eri tavalla valmiitta hyödyntämään tekoälyä. Mahdollisesti joissain yrityksissä on 

päästy siihen tilanteeseen, että tekoälyn käyttöön halutaan sopeutua ja ajattelutapoja muute-

taan, jonka seurauksena tekoälystä myös hyödytään enemmän. Osassa yrityksessä taas teko-

älyn aiheuttamaan muutokseen ei olla vielä niin valmiita, minkä vuoksi tilanteeseen ei osata 

sopeutua.  

Bolingerin (2017) mukaan taloushallinnon tuottaman tiedon laatu voi parantua tekoälyn 

myötä lisääntyneen tarkkuuden vuoksi ja Merchant &Van der Stede (2007) sekä Brown ym. 

(2020) ovat maininneet, että tekoäly voi vähentää inhimillisiä virheitä taloushallinnossa. 

Tässä tutkimuksessa ei noussut esiin samankaltaisia tuloksia. Viisi kuudesta yrityksestä ar-

vioi, että tekoälyllä ei ole mitään vaikutusta ostolaskujen reititys- ja tiliöintivirheisiin ja vain 

yksi yritys arvioi virheiden vähentyneen. Aikeisempien tutkimuksien ja tämän tutkimuksen 

tuloksien ero voi johtua siitä, että ostoreskontrassa sekä tekoälyllä että ihmisellä näyttää tu-

levan eteen tapauksia, joissa reititys ja tiliöinti on haasteellista tuottaa. Tämän tutkimuksen 

kontekstissa tekoäly ei ole siis kehittynyt (ainakaan vielä) ihmistä paremmaksi ja tarkem-

maksi, koskien ostoreskontran tuottaman informaation laatua. Tekoälyllä ei koeta olevan 

vaikutusta myöskään maksumuistutusten määrään tai ostolaskuntarkastajien tukipyyntöjen 

määrään. 

Kaikki yritykset kokivat tekoälyn helpottavan kuukauden katkoa (syklisyyttä) aikaa ainakin 

jollain tapaa. Haastateltavat perustelevat katkon helpottumista sillä, että osassa laskuista ti-

liöinnit ja reititykset on tehty tekoälyn toimesta sekä sillä, että laskujen käsittely on nope-

ampaa tekoälyn kanssa.  Kaarlejärven & Salmisen (2018, 53) mukaan kauden katkon suun-

nittelussa tulisikin pohtia, mitä voidaan automatisoida. Myös yritykset, jotka eivät kokonai-

suudessaan kokeneet tekoälyn vaikuttavan merkittävästi tehtävän työn määrään, vastasivat 

kuitenkin katkoon liittyen, että tekoälyllä on ainakin jonkinlainen vaikutus katkoon. 
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Tulokseen voi vaikuttaa se, miten haastattelukysymys on muotoiltu tai miten kuulija kysy-

myksen ymmärtää. Vaikutus katkoon vaihteli yrityksittäin. Kolmessa yrityksessä tekoälyllä 

on huomattava helpottava vaikutus katkon aikaan ja toisessa kolmessa yrityksessä vaikutus 

koetaan, mutta ei niin huomattavana. Kuukauden katkon aikaan vaikuttaa moni asia, kuten 

raportointiaikataulut, toimittajien tapa lähettää laskuja kuun loppupuolella sekä ostolaskujen 

kierrossa oleminen laskuntarkastajilla ja -hyväksyjillä (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 110). 

Tämän vuoksi tekoälyn mahdollisuudet katkon kiireen helpottamiseksi ovat rajalliset.  

Työmäärä sekä roolit ovat muuttuneet selkeästi kolmen yrityksen ostoreskontrassa (Yrityk-

set 1,3 ja 6). Työmäärää ovat vähentäneet laskujen käsittelyyn käytetyn ajan ja manuaalisen 

työn, eli niin sanotun rutiinityön väheneminen. Myös Agrawal ym. (2017), Poba-Nzaou ym. 

(2021) ja Rao (2017) mukaan tekoäly automatisoi rutiinitehtäviä. Näissä kolmessa yrityk-

sessä (1,3 ja 6) myös resurssitarve on vähentynyt ostoreskontrassa tekoälyn käytön myötä. 

Tutkijat ovat ennakoineet jo aikaisemminkin, että tekoäly tulee vähentämään työntekijöiden 

tarvetta siellä, missä tekoälyä käytettään. Muun muassa Agnewin (2016) ja McCurryn 

(2017) mukaan tekoälyn käyttö voi vähentää resurssien eli tässä kontekstissa työntekijöiden 

kokonaistarvetta. Myös Möller ym. (2020) ovat arvioineet, että organisaatioiden taloushal-

linnot joutuvat todennäköisesti kohtaamaan koon pienentämisen digitalisaation vuoksi.  

Työmäärän vähentyessä 1, 3 ja 6 yrityksissä ostoreskontran työntekijän roolit ovat muuttu-

nee. Työntekijöillä on enemmän aikaa ongelmien ratkomiseen, kehitystyöhön sekä talous-

hallinnon muiden tehtävien tekemiseen, kuten kirjanpidon ja myyntireskontran tehtäviin. 

Tätä tulosta voidaan pitää teknologioiden myötä syntyneinä mahdollisuuksina, joista eri tut-

kijat ovat maininneet (Lawson 2019; Möller ym. 2020; Bolinger). Tämä tulos on myös osit-

tain saman suuntainen Bolingerin (2017), Kaarlejärven & Salmisen (2018, 241) ja Lawsonin 

(2019) kanssa. Bolingerin (2017) ja Kaarlejärven & Salmisen (2018, 241) mukaan talous-

hallinnon roolit ja ammatit muuttuvat ja osaamisvaatimukset ovat murroksessa, mikä on osit-

tain linjassa tämän tutkimuksen kanssa. Lawsonin (2019) mukaan taloushallinnossa vapau-

dutaan yhä enemmän toistuvista tehtävistä. Kokonaisuudessaan aikaa jää siis enemmän ta-

loudellisten tietojen arviointiin, analysointiin ja tulkintaan sekä trendien seuraamiseen, nä-

kemysten kehittämiseen ja sekä yhteyden pitämiseen johtoon (Lawson 2019). Tämän tutki-

muksen tulokset tukevat siis roolien muutosta sekä kehittymistä ja tietojen arvioinnin sekä 

tulkinnan (esimerkiksi tekoälyn tekemien tiliöintien arviointi) lisääntymistä. Osaamisvaati-

musten muuttuminen, trendien seuraaminen, näkemysten kehittäminen tai yhteyden 
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pitäminen johtoon eivät kuitenkaan noussut esiin tässä tutkimuksessa. Tämä ero voi johtua 

siitä, että tämä tutkimus käsittelee vain ostoreskontran työtä. Mikäli tutkimus koskisi teko-

älyn vaikutuksia taloushallinnossa työskentelyyn, voisi olla mahdollista, että tuloksissa il-

menisi enemmän edellä mainittuja muutoksia työskentelyssä. Asiaan voi vaikuttaa myös se, 

että tekoäly on melko tuore ilmiö ostoreskontrassa, minkä vuoksi tekoälyn vaikutukset eivät 

ole vielä niin selkeät, että työ olisi muuttunut esimerkiksi trendien seuraamiseksi ja yhtey-

denpidoksi johtoon. On myös hyvä pohtia, tuleeko ostoreskontran työ muuttumaan edes sel-

laiseksi vai korvautuuko ostoreskontra joskus kokonaan tekoälyllä ja muulla digitalisaa-

tiolla. 

Osamamistarpeen muutoksesta ovat maininneet muutkin tutkijat. Möllerin ym. (2020) mu-

kaan taloushallinnon kehittyessä myös työntekijöiden osaamisen tulee kehittyä. Taloushal-

linnon työntekijöiden tulee omaksua esimerkiksi teknologioiden käyttäminen (Bolinger 

2017; Suleiman 2017). Lisäksi Möllerin ym. (2020) ja ICAEWin (2018) raportin mukaan 

taloushallinnon työntekijöiden tulee myös parantaa asiantuntemusta yleisesti teknologioihin 

ja analytiikkaan liittyen sekä ymmärtää koneoppimista. Tässä tutkimuksessa mukana ollei-

den ostoreskontran henkilöiden on todennäköisesti täytynyt omaksua tekoälyn käyttö osana 

omaa työtä, mutta muuten edellä mainitun tyyppisiä osaamistarpeita ei noussut esiin. Tämän 

tutkimuksen tuloksissa käy ilmi, että tekoälyn toimimista pohditaan ostoreskontrassa. Kui-

tenkaan tuloksissa ei käy ilmi, että tekoälyn syvällisempään ymmärtämiseen olisi tarvetta. 

Voi olla, että osaamistarpeiden muutos ei tullut esiin tässä tutkimuksessa sen vuoksi, kun 

asiaa ei nostettu esiin haastatteluissa. Mikäli haastatteluun lisättäisiin kysymyksiä osaamis-

tarpeen muuttumiseen liittyen, mahdollisesti tuloksissa nousisi esiin ainakin osa aikaisem-

missa tutkimuksissa esiin nostetuista osaamisvaatimusten muutoksista. On ihan relevantti 

kysymys, olisiko osaamistarpeen muutos kannattanut sisällyttää osaksi tätä tutkimusta, ker-

ran aikaisemmissakin tutkimuksissa teema on tuotu esiin taloushallinnon työskentelyn muu-

toksen yhteydessä. Toisaalta ICAEWin (2018) raportin mukaan kakkien ei tarvitse osata 

kaikkea, joten jää mahdollisuus, että tutkittavien yritysten taloushallinnon muilla osastoilla 

(kuten kehitystiimissä) on henkilöitä, joilta vaaditaan teknologioiden ja koneoppimisen sy-

vällisempää ymmärtämistä.  

Yrityksissä 2, 4 ja 5 tekoälyllä ei ole ollut juurikaan vaikutusta työmäärään ja sen vuoksi 

roolitkaan eivät ole muuttuneet. Yhdessä yrityksessä ostoreskontran työmäärä ei ole muut-

tunut, koska tekoälyn käytön aikaan laskumäärät ovat kasvaneet, joten tekoälyn luoma 
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tehokkuus on mennyt lisääntyneen laskumäärän käsittelyyn. Tutkijan mukaan edellä mainit-

tua voidaan pitää pienenä muutoksena työn kuvassa, koska sama henkilö voi hoitaa isomman 

määrän laskuja. Toisessa yrityksessä tekoälyn ennusteisiin ei haluta vielä luottaa ja jokai-

nen tiliöinti- sekä reititysennuste halutaan tarkistaa, jonka vuoksi aikaa ei ole vielä säästynyt 

muihin tehtäviin. Kolmannessa yrityksessä tekoälyn tekemä ennuste ei ole normaalilla ta-

valla vielä käytössä, jonka vuoksi tekoälyn vaikutukset ovat pienet.  

Lahti ja Salminen (2014, 52) sekä Lamon (2020) ovat todenneet, että ostolaskujen käsittely 

on useimmiten taloushallinnon eniten resursseja vaativa prosessi, joten ostolaskuprosessin 

automatisoinnilla on yleensä saavutettavissa suurimmat hyödyt. Tämä käy ilmi myös tutki-

muksen tuloksissa. Ostolaskujen käsittelyssä on vaiheita, joita voi automatisoida jopa koko-

naan. Kuten esimerkiksi Yrityksen 3 laskujen reitittäminen on automatisoitu käytännössä 

kokonaan. Tulosten perusteella on siis havaittavissa, että tekoälyn avulla voidaan saada li-

sättyä tehokkuutta ja vähennettyä resurssitarvetta. Ostoreskontra ja sen prosessi on kehitty-

nyt myös kokonaisuudessaankin paljon viime vuosikymmeninä (Lamon 2009; Bohn 2010; 

Singh & Best 2016; Cigen 2021; Kaya ym. 2019) ja tämän tutkimuksen tulokset kuvaavat 

siitä, miten ostoreskontra kehittyy tällä hetkellä. Mutta, miltä tulokset vaikuttavat perinteisen 

ostoreskontran määritelmän näkökulmasta. Ostoreskontra (accounts payable) voidaan mää-

ritellä taloushallinnon osaksi, joka koostuu toimittajien laskujen vastaanottamisesta, tiliöi-

misestä, reitittämisestä eli laskujen siirtäminen hyväksymiskiertoon sekä maksamisesta tar-

kasti ja oikea-aikaisesti (Lahtinen & Salminen 2014, 53–54; Libby ym. 2001; Schaefferin 

2002; 2004; Viegasin ym. 1997). Ostoreskontran määritelmässä ei sanota, kuka tekee esi-

merkiksi ostolaskujen tiliöinnit ja reitittämisen. Eli voitaisiin päätellä, että ostoreskontran 

määritelmä voidaan pitää samana, vaikka tekoäly tekisi osan työvaiheista. Mielenkiintoista 

kuitenkin pohtia, miltä tilanne näyttää esimerkiksi 10 vuoden päästä, jos ostoreskontra ei 

enää vaatisi ihmistä. Puhuttaisiinko ostoreskontrasta silloin saman määritelmän kautta. Näh-

däänkö niitä työvaiheita enää konkreettisesti, jotka esimerkiksi tekoäly tekisi itsenäisesti.  

Tutkimuksen tulokset vahvistavat taloushallinnon siirtymistä digitaalisesta taloushallinnosta 

älykkääseen taloushallintoon. Kun digitaalisessa taloushallinnossa automatisoitiin säännön-

mukaisia tehtäviä, niin älykäs taloushallinto hyödyntää älykkään automaation välineitä 

muun muassa automaatiosääntöjen luontiin, poikkeuksien käsittelyyn, ei-rakenteellisen da-

tan käsittelyyn ja analyysien, ennusteiden sekä toimenpide-ehdotusten muodostamiseen 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 17). Tutkimuksessa käy ilmi, että tekoäly oppii itse 
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(automaattisesti) historiadatasta ja tekee sen pohjalta ennusteita, mikä on osa Kaarlejärven 

& Salmisen (2018,17) kuvausta älykkäästä taloushallinnosta. 

Tekoäly voi aiheuttaa taloushallinnossa myös ongelmia, joita muun muassa Korhonen ym 

(2020) ja Quattrone (2016) ovat nostaneet esiin. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi 

ihmistyön korvaaminen ennenaikaisesti automaatiolla ilman automatisoitujen tehtävien pe-

rusteellista ymmärtämistä tai lisääntyneen automaation aiheuttama vääristynyt turvallisuu-

den tunne siitä, että kaikki on hallinnassa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan noussut esiin 

ongelmia, joita olisi ilmennyt tekoälyn kanssa. Haastattelukysymyksissä ei myöskään suo-

raan viitattu tekoälyn ongelmiin liittyvään teemaan, joka voi vaikuttaa siihen, ettei asia tullut 

esiin. Toisaalta tutkimuksen perusteella yleinen kokemus tekoälystä on positiivinen, mikä 

voisi viitata siihen, että tekoälyn ei koeta aiheuttavan ainakaan isoja ongelmia ostoreskont-

rassa. Toiseksi tekoälyn tekemät ennusteet ovat aina tarvittaessa muokattavissa ihmisen (os-

toreskontran tai laskuntarkastajan) toimesta. Mikäli tekoälyn ennustetta ei koeta oikeaksi, 

tilanne voidaan korjata helposti. Eli tämäkin voi vaikuttaa siihen, että tekoälyn ei koeta ai-

heuttavan ongelmia ostoreskontrassa.  

Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa sen ajatuksen kanssa, että taloushallinnon työn 

määritykset muuttuvat ja ihmisten tarve ei ole väistymässä (Korhonen ym. 2020; Rindasu 

2021). Myös Chui ym. (2015) väittävät, että tekoäly ei aiheuta kokonaisten ammattien auto-

matisointia, mikä tämän tutkimuksen tekohetkellä (aineisto kerätty 10–11/2021) näyttäisi 

pitävän paikkaansa. Korhonsen ym. (2020) mukaan tekoäly tulee korvaamaan joitakin ta-

loushallinnon asiantuntijoiden tehtäviä ja siten voi muuttaa merkittävästikin työntekijöiden 

toimenkuvia kokonaisuudessaan, mikä on myös saman tapainen johtopäätös tämän tutki-

muksen kanssa. Tuloksissa käy ilmi, että tekoäly voi automatisoida osittain tai jopa koko-

naan esimeriksi ostolaskujen reitittämisen. Se voi tarkoittaa sitä, että ostoreskontran työnte-

kijältä poistuu yksi tehtävä, mutta rooli ei poistu kokonaan. Tehtävän tilalle voi tulla jokin 

uusi tehtävä tai lisää laskuja käsiteltäväksi.  Ostolaskujen reitityksen kaltaisten tehtävien eli 

manuaalisten tehtävien poistuminen voi kuvata myös Bohnin (2010) arviota, jonka mukaan 

ostoreskontran työ muuttuu yhä strategisempaan suuntaan. 

Joidenkin taloushallinnon muutosta ja taloushallinnon työskentelyn muutosta koskevien tut-

kimusten perusteella voisi ajatella, että tässä tutkimuksessa tekoälyn vaikutukset ostores-

kontran työtehtäviin ja rooliin olisi huomattavammat. Aikaisempien tutkimusten ja selvitys-

ten mukaan taloushallinnon odotetaan kokonaisuudessaan muuttuvan enemmän tärkeäksi 
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liiketoiminnan kumppaniksi yhä parempana palvelun tarjoajana (Eklund ym. 2018; Lawson 

2019; Seasongood 2016; ten Rouwelaar ym. 2021). Taloushallinnon vastuulle kuuluu nyky-

ään arvonluominen ja liiketoimintatietojen tarjoaminen (Lawson 2019). Kuitenkin tämän 

tutkimuksen tuloksissa näyttää siltä, että ostoreskontran työntekijät keskittyvät tällä hetkellä 

vielä kokonaisuudessaan taloushallinnon perinteisiin tehtäviin. Vaikka ostoreskontran työn-

tekijöille on tullut uusia tehtäviä, kuten kirjanpito ja kehitys, ovat ne vielä taloushallinnon 

perusprosesseihin liittyviä tehtäviä (Lahtisen & Salmisen (2014), ei niinkään aikaisemmissa 

tutkimuksissa mainittuja strategista ja liiketoiminnan kumppanimaista toimintaa. Eroa voi 

selittää se, että edellä mainituissa tutkimuksessa puhutaan siitä, miten taloushallinnon odo-

tetaan muuttuvan kokonaisuudessaan. Lisäksi tutkimuksissa otetaan huomioon koko talous-

hallinnon murros, ei ainoastaan tekoälyn vaikutuksia taloushallintoon. Tässä tutkimuksessa 

on tutkittu ainoastaan tekoälyn vaikutusta ostoreskontrassa työskentelyyn. Lisäksi tässä koh-

taa on hyvä huomioida se, että yrityksissä voi olla myös erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

tekoälyn vaikutusmahdollisuuksiin, kuten edellä jo mainittiin. Näistä tekijöistä lisää myös 

tämän alaluvun lopussa. Tämän tutkimukset tulokset ovat siinä mielessä linjassa Eklundin 

ym. (2018), Lawsonin (2019), Seasongoodin (2016), ten Rouwelaarin ym. (2021) tutkimus-

ten kanassa, että tämän tutkimuksen tulosten mukaan myös ostoreskontran työ osana talous-

hallinnon työtä on muuttumassa enemmän rutiinitehtävistä asiantuntijatehtäväksi. Tätä taas 

voitaisiin pitää muutoksena siihen suuntaan, että taloushallinto on muuttumassa liiketoimin-

nan kumppanimaiseksi kumppaniksi yhä parempana palvelun tarjoajana (Eklund ym. 2018; 

Lawson 2019; Seasongood 2016; ten Rouwelaar ym. 2021). Rutiinitöiden muuttuminen asi-

antuntijatehtäviksi kuvaa myös polarisaatioita, jota tekoäly, muiden teknologioiden ohella, 

aiheuttaa työmarkkinoilla. Tämän polarisaation myötä työllisyys kasvaa korkean tason kog-

nitiivisia taitoja vaativissa töissä ja keskituloisten rutiinityöt vähenevät (Goosin ja Mannin-

gin 2007). 

Teknologioiden murros työmarkkinoilla muuttaa työkuvia ja jopa työllisyystilanteita eri am-

mateissa (Frey & Osborne 2017; Poba-Nzaou ym. 2021). Tässä tutkimuksessa ei käy ilmi, 

että ostoreskontran työllisyystilanne olisi muuttunut.  Resurssitarpeen väheneminen voi vii-

tata kuitenkin siihen suuntaan. Työllisyystilanne voi muuttua mahdollisesti ajan saatossa, 

kun tekoäly on ollut pidempään käytössä ja sitä osataan paremmin hyödyntää yritysten os-

toreskontrissa. Kuitenkin tämän tutkimuksen mukaan työnkuvat ovat jo muuttuneet, mikä 

kuvaa teknologioiden aiheuttamaa murrosta. Teknologian aiheuttamasta murroksesta on to-

dettu myös, että teknologian kehittyessä organisaatiot käyttävät työvoimaa erityisesti 
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tehtäviin, jotka vaativat luovaa päättelyä ja täydentävät digitaalista teknologiaa (Manyika 

ym. 2017; National Academies of Sciences Engineering Medicinesin 2017). Tämän tutki-

muksen tulokset viittaavat näihin aikaisempiin tutkimustuloksiin. Tämän tutkimuksen tulok-

sissa ilmenee, että aikaa käytetään enemmän ongelman ratkaisuun ja, että työ on muuttunut 

enemmän asiantuntiatyöksi. Näitä voidaan pitää tehtävinä, jotka vaativat luovaa päättelyä. 

Ongelman ratkaisua ja asiantuntijatehtäviä voidaan pitää myös tehtävinä, joita tekoäly ei niin 

helposti automatisoi. Väittämän mukaan, tekoäly ei korvaa ihmisen älykkyyttä kokonaan, 

etenkään luovissa ihmisen älykkyyttä vaativissa työtehtävissä (Stancheva-Todorova 2018). 

Tässä tutkimuksessa käy myös ilmi, että ostoreskontran työntekijät tekevät työtä tekoälyn 

kanssa, eli täydentävät teknologiaa. Tulokissa ei ilmene kuitenkaan kaikkia niitä muutoksia, 

joita teknologian aiheuttaman murroksen uskotaan aiheuttavan työn teossa. Teknologian 

murrokseen liittyen on mainittu myös seuraavien taitojen tarpeesta: paremmat sosiaalisemo-

tionaaliset taidot, korkeat kognitiiviset taidot, tietotekniikan taidot ja viestintätaidot (Freyn 

& Osbornen 2017; Goos & Manning 2007; Poba-Nzaou ym. 2021; Stancheva-Todorovan 

2018). Tässä tutkimuksessa ei käy ilmi, että ostoreskontran työntekijöiden työn muuttumi-

seen liittyisi edellä mainittujen taitojen käyttöä. Toisaalta tässä tulee huomioida se, että asiat 

voisivat nousta esiin, jos niistä olisi kysytty tässä tutkimuksessa tai jos tutkittaisiin erikseen 

osaamistarpeiden muuttumista. Lisäksi paremmat sosiaalisemotionaaliset taidot ja viestintä-

taidot ovat sellaista osaamista, joita ei välttämättä edes tarvita ostoreskontrassa työskente-

lyssä. Siitä huolimatta, että ostoreskontra kehittyy. Erilaisten töiden automatisoinnin mah-

dollisuudesta on todettu muun muassa niin, että sellainen työ on automatisoitavissa, joka 

voidaan toteuttaa tietokoneella myös silloin, kun työ ei ole automatisoitu (Frey ym. 2016, 

15). Tämä kuvaus sopii hyvin tämän tutkimuksen kontekstiin, sillä ostoreskontran työ teh-

dään tietokoneella, mikäli sitä ei ole automatisoitu. 
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Kuten edellä on jo käynyt ilmi, tekoälyn vaikutukset ostoreskontran työskentelyyn vaihtele-

vat eri yrityksissä. Tässä tutkimuksessa on noussut esiin erilaisia tekijöitä, jotka todennäköi-

sesti selittävät tätä eroa yritysten välillä. Näitä tekijöitä ovat seuraavat:  

• Kuuluko tiliöintivastuu ostoreskontralle vai ostolaskun tarkastajalle 

• Kuinka kauan tekoäly on ollut käytössä ostoreskontrassa 

• Ostolaskujen määrä yrityksessä 

• Yrityksen halu luottaa tekoälyyn 

• Ihmisten kyky muuttaa rutiinia ja sopeutua muutokseen 

• Yrityksen strategia tekoälyn hyödyntämisessä. Mikäli tekoälyn avulla pyritään te-

hostamaan toimintaa esimerkiksi siten, että laskumäärien kasvaessa resursseja ei li-

sätä, voi olla, että tekoälyllä ei ole varsinaista vaikutusta ostoreskontran työntekijän 

työskentelyyn. 
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6 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin, miten tekoäly vaikuttaa työskentelyyn ostoreskontrassa. Tut-

kimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineiston keräämiseen käytettiin puolistruktu-

roituja haastatteluja. Tutkimuksen otos on kuusi tutkimuksen toimeksiantaja Snowfox Oy:n 

asiakasyritystä, joista haastateltiin yhteensä 16 ihmistä 11 eri haastattelussa. Henkilöt olivat 

ostoreskontran työntekijöitä ja heidän esimiehiään. Tutkimus voidaan liittää niin taloushal-

linnon sekä laskentatoimen alan tutkimukseen kuin tekoälyn ja muun teknologian aiheutta-

maan työelämän murroksen tutkimukseen. Tutkimuksen viitekehys on esitelty tarkemmin 

Kuva 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Seuraavaksi esitellään vastaukset tutkimusky-

symyksiin. Tämän jälkeen käsitellään tutkimuksen rajoituksia ja luotettavuutta sekä käytän-

nön relevanssia ja ehdotetaan jatkotutkimusaiheita.  

 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimuksen tutkimuskysymys on: Miten tekoäly muuttaa työskentelyä ostoreskontrassa?  

Tutkimuksen mukaan tekoäly muuttaa työskentelyä ostoreskontrassa. Muutos ilmenee las-

kujen käsittelyyn käytetyn ajan vähenemisenä, mikä tarkoittaa samalla työmäärän vähene-

mistä. Lisäksi ostoreskontran työntekijöiden roolit ovat muuttuneet sekä resurssitarve osto-

reskontrassa on vähentynyt. Suurin osa haastateltavista kokee tekoälyn ostoreskontrassa po-

sitiivisena ja hyödyllisenä ja puolet haastateltavista kokevat tekoälyn lisäävän työtyytyväi-

syyttä.  

Tutkimuksen kolme alatutkimuskysymystä ovat: Miten tekoäly vaikuttaa ostolaskujen rei-

tittämiseen ja tiliöimiseen ostoreskontrassa? Miten tekoäly vaikuttaa tehtävän työn mää-

rään kokonaisuudessaan sekä työn syklisyyteen ostoreskontrassa? Miten tekoäly vaikut-

taa ostoreskontran työntekijöiden rooliin? 

Tekoäly vaikuttaa ostolaskujen reitittämis- ja tiliöintityöhön ostoreskontrassa. Tutkimuksen 

5 yritystä kokee, että tekoäly nopeuttaa ostolaskujen reitittämistä, koska reititystä ei tarvitse 

miettiä ja sen jälkeen lisätä manuaalisesti laskulle, kun se on määritelty valmiiksi tekoälyn 
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toimesta. Yhdessä yrityksessä ostolaskujen reititys on automatisoitu kokonaan tekoälyn 

avulla. Tekoäly nopeuttaa ja tehostaa ostolaskujen tiliöintityötä, koska tiliöintiä ei tarvitse 

tehdä. Sen sijaan tiliöinnin voi vain silmäillä ja tarkistaa. Edellä mainittu tehostuminen koe-

taan yrityksissä (3kpl), joissa tiliöintivastuu kuuluu ostoreskontralle. Kolmessa yrityksessä 

tiliöintivastuu kuuluu laskuntarkastajalle. Näissä yrityksissä tekoälyn tekemällä tiliöinnillä 

ei ole vaikutusta ostoreskontrassa työskentelyyn.  

Tekoäly vähentää tehtävän työn määrää ostoreskontrassa. Työmäärän väheneminen havait-

tiin selkeästi kolmessa yrityksessä. Kolmessa muussa yrityksessä muutos ei ollut niin selkeä. 

Tähän vaikuttaa se, miten paljon yritys haluaa luottaa tekoälyn tekemiin reititys- ja tiliöin-

tiennusteisiin. Lisäksi tähän voi vaikuttaa myös se, ollaanko yrityksessä valmiita muutta-

maan totuttuja rutiineja niin, että tekoälyn tekemistä ennusteista on hyötyä. Joissain yrityk-

sissä tekoälyn käytön aikana ostolaskumäärät ovat kasvaneet, mutta resursseja ei ole lisätty. 

Tämä voi myös selittää sitä, että työmäärä ei ole vähentynyt, vaikka tehostumista onkin ta-

pahtunut. Kaikki kuusi yritystä kokivat tekoälyn helpottavan kuukauden katkoa ja sen kii-

rettä (työn syklisyyttä) jollain tapaa. Vaikutus koettiin erilaisena eri yrityksissä. Yhdessä 

yrityksessä katko ei juuri eroa kuukauden muista ajankohdista ja kahdessa yrityksessä teko-

älyn koetaan helpottavan katkoa huomattavasti. Kolmessa muussa yrityksessä vaikutus jää 

vähäisemmäksi.  

Työn tehostuessa ja aikaa säästyessä, tekoäly on vaikuttanut ostoreskontran työntekijöiden 

rooleihin. Muutos rooleissa oli selkeä kolmessa yrityksessä. Ostoreskontran työntekijän 

rooli on muuttunut enemmän asiantuntijarooliksi. Manuaalinen työ on vähentynyt ja aikaa 

on jäänyt enemmän ongelmien ratkaisemiseen. Tekoälyn myötä ostoreskontran työnteki-

jöille on tullut mahdollisuus tehdä myös muita taloushallinnon töitä, kuten kehitystyötä, kir-

janpitoa ja myyntireskontraa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että osa yrityksestä pyrkivät siihen, 

että ostoreskontran työntekijöiden rooli voisi muuttua tulevaisuudessa yhä enemmän asian-

tuntijarooliksi.  

 

6.2 Tutkimuksen rajoitteet ja luotettavuus 

Tutkimuksen validiteettia (pätevyyttä) voidaan pitää siinä mielessä hyvänä, että tutkimuk-

sessa saatiin selville ne asiat, joita oli tarkoitus selvittää. Tutkimuksessa haluttiin selvittää 
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työskentelyn muuttumista ostoreskontrassa ja tuloksissa ilmenee, että työskentely ostores-

kontrassa on muuttunut. Myös kaikkiin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaus. Validiteettia 

on voinut parantaa tutkijan ymmärrys aiheesta, mikä tuki tutkijaa esimerkiksi haastatteluti-

lanteissa saamaan tarvittavat tiedot selville. Tutkijan taustan vaikutuksesta tutkimukseen li-

sää tämän alaluvun lopussa. Validiteettia olisi voinut parantaa lisäämällä työskentelyn muu-

toksen tutkimiseen erilaisia teemoja, kuten osaamistarpeen muutoksen. Teemoja lisäämällä 

työskentelyn muutoksen ilmeneminen olisi voinut olla yhä selkeämpi.  

Tutkimuksen reliabiliteettia (luotettavuutta) tukee tutkimusaineiston koko. Tutkimukseen on 

käytetty kuutta erilaista yritystä, joista haastateltiin yhteensä 16 henkilöä. Tutkimusaineis-

tossa luotettavuutta voi kuitenkin heikentää se, että kaikista yrityksistä tutkimushaastatte-

luun ei osallistunut kaikki ostoreskontran työntekijät. Mikäli jostain tutkitusta yrityksestä 

otettaisiin haastattelun esimeriksi kaksi muuta, kuin tutkimushaastatteluun osallistuneet hen-

kilöt, voidaan pohtia, voisiko tulos tekoälyn vaikutuksista ostoreskontrassa työskentelyyn 

olla erilainen kyseisen yrityksen kohdalla. Tutkimuksen luotettavuutta voi tukea aineiston 

analysointitapa ja sekä tutkijan tietotaito tutkimusaiheeseen liittyen. Toiseksi tulosten luo-

tettavuutta voi tukea tulosten tarkasti avaaminen tekstein ja taulukoin luvussa 5., ennen yh-

teenvedon ja johtopäätösten tekemistä. Tulosten reliabiliteettia voi heikentää ostoreskont-

rissa tehty muu kehitys tekoälyn käytön lisäksi. Tämä voi vaikuttaa siihen, että tekoälyn 

vaikutuksia työskentelyyn ei osata erottaa muista kehitystoimista. Toiseksi, vaikka ryhmä-

haastattelut auttavat ihmisiä esimerkiksi muistamaan asioita paremmin, tutkijalla tuli mie-

leen, voiko ryhmähaastattelun ensimmäisen vastaajan vastaus ohjata sitä, miten seuraavat 

vastaavat kysymykseen. Tämä voisi vaikuttaa tutkimustulosten laatuun. Tutkija kuitenkin 

uskoo, että tässä tutkimuksessa ryhmähaastattelu toi enemmän etua. Tutkimustuloksia pyrit-

tiin parantamaan myös valitsemalla tutkimukseen mukaan erikokoisia yrityksiä eri toimi-

aloilta. Voiko tutkimustuloksia kuitenkin rajoittaa se, että tutkimukseen osallistuneet yrityk-

set ovat kaikki saman palveluntarjoajan asiakkaita ja käyttävät kaikki samaa tekoälypalve-

lua. Todennäköisesti tutkimuksen toistaessa, tulokset olisivat samankaltaisia. Tosin, jos tut-

kimus tehtäisiin eri maassa ja eri tekoälypalvelua tarjoavan yrityksen asiakkaalle, olisi mah-

dollista, että tulokset eroaisivat. 

Alaluku 5.5 Yhteenveto ja analyysi osoittaa, että tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

Kuva 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys kaikki teemat voidaan yhdistää keskusteluun 

tämän tutkimusten tulosten kanssa. Tästä voisi päätellä, että tutkimuksen viitekehys on 
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rajattu tutkimukselle sopivaksi. Tällöin teoriaosa tukee hyvin tutkimusaiheen ymmärtämistä. 

Myös Tuomen & Sarajärven (2018, kappale 1.1.1) mukaan teorian merkitys laadullisessa 

tutkimuksessa on tärkeä. Kuitenkin aiheen tuoreuden vuoksi teoriaosassa ei ole juurikaan 

tietoa suoraan tämän tutkimuksen aiheesta. Sen vuoksi tästä aiheesta tehdyn tutkimuksen 

teoriaosa voisi olla kehittyneempi, jos tutkimus tehtäisiin uudestaan esimerkiksi viiden tai 

kymmenen vuoden päästä. Mitä tulee progradun arviointimatriisiin, tämän tutkimuksen pi-

täisi sisältää kaikki ne osat, joita matriisissa arvioidaan (johdanto, käsitteet, viitekehys, poh-

dinta, tulosten tulkinta, johtopäätökset jne.). Tässä mielessä tutkimuksen pitäisi täyttää 

kaikki tutkimukseen liittyvät kriteerit. Kuitenkin se, miten hyvin kaikkien osien tavoitteet 

on täytetty ja, kuinka hyviä tutkimuksen kieli ja luotettavuus ovat, jäävät tutkimuksen ar-

vioijien päätettäväksi.  

Tutkimuksen tekijällä on kokemusta ostoreskontrassa työskentelyssä. Tutkija on työsken-

nellyt myös asiakasrajapinnassa toimeksiantajayrityksessä Snowfox Oy:ssä. Tutkijalle on 

kertynyt työssä tietoa ostoreskontran työstä, tekoälyn soveltamisesta sekä asiakkaiden 

kanssa toimimisesta. Tämän voidaan nähdä vaikuttavan negatiivisesti tutkimuksen objektii-

visuuteen, mutta tutkija uskoo vaikutuksen kääntyvän kuitenkin positiiviseksi. Tutkimuksen 

tekijä on ollut myös hyvin kiinnostunut tutkimusaiheesta ja on pitänyt tutkimuksen tekemistä 

mieluisana. Tutkija on kokenut sekä teoriaosan että empiirisen osan tekemisen avartavana ja 

opettavaisena kokemuksena. Tutkijalle erityisen mielenkiintoista tutkimuksessa oli haastat-

telujen toteuttaminen ja niistä saatu informaatio. Tutkijan mielenkiinto ja positiivinen asenne 

ovat lisänneet tutkijan motivaatiota tehdä tutkimus laadukkaasti. Tutkija näkee, että kiinnos-

tuneisuus aihetta kohtaan on voinut vaikuttaa positiivisesti myös haastattelujen laatuun. Tut-

kijalla on ollut luontainen halu varmistaa, että haastatteluista saadaan kaikki tarvittava tieto. 

Mielenkiinto aihetta kohtaan auttoi etsimään myös teoriaosaan laajasti tietoa erilaisista läh-

tökohtaisesti vertaisarvioiduista lähteistä.   

 

6.3 Tutkimuksen relevanssi ja jatkotutkimusehdotuksia  

Tämä tutkimus täydentää aikaisempaa tutkimusta tekoälyn ja muun digitalisaation vaikutuk-

sista taloushallinnossa ja ostoreskontrassa työskentelyyn. Tutkimus digitalisaation vaikutuk-

sista taloushallintoon on tähän asti ollut enemmän käsitteellistä (Möller ym. 2020). Tämä on 

todennäköisesti ensimmäisiä tutkimuksia, vuoden 2017 opinnäytetyön lisäksi, joka 
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käsittelee tekoälyn vaikutuksia ostoreskontrassa työskentelyyn. Tutkimus lisää myös yleistä 

tietoa tekoälyn vaikutuksista työelämään. Tutkimus on tärkeä tutkimuksen toimeksiantajalle 

Snowfox Oy:lle. Tutkimuksen avulla toimeksiantaja saa tarkkaa tietoa siitä, mikä yrityksen 

tarjoaman palvelun todellinen vaikutus on ostoreskontrissa. Tämä tutkimus ja sen tulokset 

voivat antaa myös henkilöstöhallinnon ihmisille tai taloushallinnon esimiehille tietoa siitä, 

millainen muutos ostoreskontrassa, taloushallinnossa ja työelämässä kokonaisuudessaan on 

menossa tekoälyn ja muun teknologian hyödyntämisen vuoksi. Tutkimus voi herättää myös 

yrityksiä pohtimaan tekoälyn hyödyntämisen aloittamista ostoreskontrassa tai koko talous-

hallinnossa. Jatkossa voisi olla mielenkiintoista tutkia sama aihe uudestaan esimerkiksi vii-

den vuoden päästä ja verrata tuloksia tämän tutkimuksen tuloksiin. Jatkotutkimusaiheina 

voisi ehdottaa myös seuraavanlaisia aiheita: Organisaatioiden asenteiden vaikutus tekoälyn 

hyödyntämisessä tai tekoälyn vaikutus työn tehostumiseen taloushallinnon jossain proses-

sissa perustuen mitattuun tietoon. Mitatulla tiedolla tarkoitetaan sitä, että työntekijän työtä 

kellotettaisiin eri tehtäviä tehdessä.  

 

6.4 Lopuksi 

Tekoäly muuttaa siis työskentelyä ostoreskontrassa. Ostoreskontran työmäärä on vähenty-

nyt, resurssitarve on vähentynyt ja roolit ovat muuttuneet. Tekoälyn aiheuttama muutos näh-

dään myös tutkittaessa ostoreskontran yksittäisiä työvaiheita, kuten ostolaskujen reitittä-

mistä ja tiliöintityötä. Näissä molemmissa työvaiheissa tekoäly on tehostanut työtä. Vaikka 

muutos kuudessa tutkittavassa yrityksessä vaihtelee, on selvää, että muutosta havaitaan silti 

kaikissa. Kuten analyysikappaleessa mainittiin, tutkimuksen tulokset ovat linjassa monien 

aikaisempien tutkimusten ja selvitysten kanssa, kuten Agnewin (2016), McCurryn (2017) ja 

Möllerin ym. (2020) kanssa, joiden mukaan tekoäly aiheuttaa resurssitarpeen vähentämistä 

niin taloushallinnossa kuin muussakin työelämässä. Tulokset ovat linjassa myös Bolingerin 

(2017) ja Kaarlejärven & Salmisen (2018, 241) kanssa, joiden mukaan taloushallinnon roolit 

ja ammatit muuttuvat sekä kehittyvät. Tulokset eivät ole linjassa kuitenkaan kaiken aikai-

semman tutkimuksen kanssa. Esimerkiksi teknologian aiheuttaman työnmurroksen sanotaan 

vaativan työntekijöiltä seuraavia taitoja: Paremmat sosiaalisemotionaaliset taidot, korkeat 

kognitiiviset taidot, tietotekniikan taidot ja viestintätaidot (Freyn & Osbornen 2017; Goos & 

Manning 2007; Poba-Nzaou ym. 2021; Stancheva-Todorovan 2018). Tässä tutkimuksessa 
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ei käy ilmi, että ostoreskontran työntekijöiden työn muuttumiseen liittyisi edellä mainittujen 

taitojen käyttöä. Tämä tutkimus siis täydentää tutkimusta tekoälyn vaikutuksista ostores-

kontrassa ja taloushallinnossa työskentelyyn ja vahvistaa joitain aikaisempia tutkimuksia. 

Kuitenkin osa tutkimuksen tuloksista ovat myös ristiriitaisia aikaisempien tutkimustulosten 

kanssa. Mielenkiintoista nähdä, miltä ostoreskontra ja sen prosessi näyttävät 10 vuoden 

päästä. 
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Liite 1 Haastattelukysymykset 

Haastattelukysymykset  

Aloituskysymykset 

1. Millainen on koulutuksesi ja työurasi? 

2. Millainen on ollut yleinen kokemus tekoälystä ostoreskontrassa?  

Osa 1  

3. Miten tekoäly vaikuttaa ostolaskujen reitittämiseen ostoreskontrassa?  

• Miten tekoäly on vaikuttanut ostoslaskujen kiertoon laiton/ reitittämisen 

automatisointiin? 

• Mikäli osa laskuista menee kiertoon täysin automaattisesti ilman ihmisen 

tekemää työtä, kuinka suuren osan laskuista arvioisit olevan sellaisia? 

• Miten tekoäly vaikutusta reititysvirheisiin?  

4. Miten tekoäly vaikuttaa laskujen tiliöimiseen ostoreskontrassa?  

• Miten tekoäly vaikuttaa mielestäsi tiliöintityön määrään kokonaisuudes-

saan?  

• Miten suuren osa ostolaskuista arvioisit olevan sellaisia, joiden tiliöin-

neille ei tarvitse tehdä mitään ostoreskontran toimesta?  

• Miten tekoäly vaikuttaa tiliöintivirheisiin?  

Osa 2  

5. Onko tekoälyllä ollut mielestäsi vaikutusta mahdollisten maksumuistutusten käsitte-

lyyn? Onko niiden määrä muuttunut?  

6. Miten tekoäly on vaikuttanut ostolaskujen tarkastajien ja hyväksyjien avun tarpee-

seen ostolaskujen käsittelyyn liittyen? 

7. Miten tekoäly vaikuttaa mielestäsi työskentelyyn kuukauden katkon aikaan, jolloin 

ostoreskontrassa on usein kiireistä? 



 

Osa 3  

8. Miten arvioisit työnmäärän muuttuneen ostoreskontrassa kokonaisuudessaan teko-

älyn käytön myötä? 

• Mikäli tekoäly on vähentänyt tehtävän työn määrää, miten säästynyt aika 

on käytetty?  

• Onko aikaa käytetty enemmän esimerkiksi asiakaspalveluun, kehitystyö-

hön tai johonkin muuhun, mihin?  

9. Miten tekoälyn käyttö on mielestäsi vaikuttanut ostoreskontran työntekijän rooliin?  

• Onko työntekijälle tarjottu esimerkiksi täysin uusia työtehtäviä tai vas-

tuualueita tekoälyn käytön myötä?   

Lopetuskysymykset 

10. Millaisia vaikutuksia tekoälyllä on mielestäsi työtyytyväisyyteen? 

11. Onko jotain muuta tähän asiaan liittyvää, mitä en ole osannut kysyä?  Tai haluaisit-

teko painottaa vielä jotain asiaa lopuksi?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2 Tietoa tutkimusaineistosta  

 

NUMERO
Ostolaskuja 

per vuosi

Tekoäly otettu 

käyttöön kk/v

Haastateltavien 

määrä
Haastateltavien roolit

Ostoreskontran työntekijän koulutus 

ja taloushallinnon työkokemus

Esimiehen koulutus ja 

taloushallinnon työkokemus

Yritys 1 12 000 helmi.20 3

2 ostoreskontran työntekijää 

ryhmähaastatteluna, 1 

ostoreskontran esimies 

haastatelutu erikseen

*Tradenomi; Valmistumisesta asti 

erilaisia taloushallinnon töitä, 

viimeiset 3 vuotta ostoreskontrassa 

*Tradenomiopiskleija; 7 kk kokemusta 

erilaisista taloushallinnon töistä

Tradenomi; 8 vuotta erilaisia 

taloushallinnon töitä

Yritys 2 14 400 helmi.20 2

1 ostoreskontran työtekijä, 1 

ostoreskontran esimies 

haastatelutu erikseen

*Yo laskentamerkonomi; 20 vuotta 

töissä taloushallinnon eri hommissa. 

Viimeiset 10 vuotta ostoreskontrassa.

Erilaisia ylempiä tutkintoja; 37 

vuotta kokemusta erilaisista 

taloushallinnon tehtävistä

Yritys 3 50 000 tammi.19 2

2 taloushallinnon työntekijää, 

joiden rooliin kuuluu 

ostoreskontra, ryhmähaastattelu

*Merkonomi ja taloushallinnon 

koulutus; 5 vuotta ostoreskontran 

työkokemusta + muuta 

taloushallinnon kokemusta 

*Liiketalouden tradenomi; 4,5 vuotta 

ostoreskontran työkokemus + muuta 

talouhallinnon työkokmeusta

Yritys 4 42 000 elo.20 4

3 ostolaskujen käsittelijää 

ryhmähaastatteluna; 1 

ostoreskontran esimies 

haastateltu erikseen

*Yo merkonomi; 40 vuotta erilaisia 

taloushallinnon töitä, viimeiset 2-3 

vuotta ostoreskontrassa *Ylioppilas; 

12-13 vuotta ostoreskontran 

kokemusta + kokemusta laskujen 

maksusta sekä tiliotekäsittelystä 

*Ylioppilas+kirjanpitotutkinto; 25 

vuotta ostoreskontran kokemusta + 

muuta taloushallinnon kokemusta

Kauppaopisto ja yo 

merkonomi (laskentatoimia) ; 

Koko työura taloushallinota, 

viimeiset 8 vuotta 

ostoreskontran ja 

myyntireskontran esimies

Yritys 5 4 000 elo.20 2

1 ostoreskontran työntekijä, 1 

ostoreskontran esimies 

haastateltu erikseen

*Ylioppilas; 30 vuotta erilaisia 

taloushallinnon töitä; viimeiset 15 

vuotta ostoreskontrassa

Kauppatieteen maisteri; 25 

vuotta erilaisia taloushallinnon 

tehtäviä

Yritys 6 75 000 syys.19 3

2 ostoreskontran työntekijää 

ryhmähaastatteluna; 1 

ostoreskontran esimies 

haastateltu erikseen

*Merkonomi; Ostoreskontrassa 10 

vuotta + sitä ennen kirjanpitäjä ja 

laskentasihteeri *Merkonomi; 

Ostoreskontrasta kokemusta 6 vuotta 

+ muuta taloushallinnon tehtäviä

Yo merkonomi; 

Ostolaskuasiantuntija ja 

pavelupäällikkö


