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JOHDANTO 
 
1.1. Tutkimuksen taustaa 
 
Sähköinen taloushallinto on Suomessa ollut käytössä kymmenisen vuotta ja 

suuryritysten taloushallinto onkin nykyisin lähes kokonaan sähköisessä muodossa. 

Muutama vuosi sitten sähköisen taloushallinnon oletettiin leviävän vauhdilla 

tilitoimistojenkin ja sitä kautta pk-yrittäjien keskuudessa. Kehitys asian suhteen on 

kuitenkin ollut hitaampaa ja edelleen yli 90 prosenttia Suomen tilitoimistoista hoitaa 

asiakasyritystensä kirjanpitoasioita perinteisin keinoin (Lahti&Salminen, 2008, 26) 

 

Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä markkinoille on tullut päteviä taloushallinto-

ohjelmistoja, jotka mahdollistavat lähes täydellisesti sähköisessä muodossa hoidetun 

taloushallinnon. Kehitystä nopeuttaa myös se, että maan suurimmat tilitoimistot ovat 

siirtyneet tarjoamaan nykyaikaista sähköistä palvelua asiakasyrityksilleen. Tämä kehitys 

näkyy taloushallinnon palvelumarkkinoilla voimakkaasti ja asettaa varsinkin pienemmät 

tilitoimistot haastavaan tilanteeseen, jossa asiakkaille pitäisi pystyä tarjoamaan 

kirjanpitopalveluja sähköisessä muodossa, laajennetun palvelukonseptin mukaisesti. 

(Lahti&Salminen, 2008, 26) 

 

Vaikka pääpaino taloushallinnon ulkoistamisessa on ollut kirjanpito- ja palkka-asioissa, 

nykyään pk-sektorin yritykset ovat entistä halukkaampia laajentamaan 

ulkoistuspalveluna hankittavaksi myös päätöksen tekoa tukevia prosessejaan, kuten 

johdon raportointia, budjetointia ja ennusteita. (Lahti&Salminen, 2008, 180) Myös 

ulkoisen laskentatoimen prosesseja, kuten myyntilaskutus, myynti- ja ostoreskontrat 

sekä maksatustoimintoja ollaan ulkoistamassa tilitoimistojen hoidettavaksi entistä 

enemmän. Erilaisten taloushallintopalveluiden kysyntä tulee kasvamaan huomattavasti 

ja tilitoimistojen on laajennettava palvelutarjontaansa ja kehitettävä uusia 

palvelukonsepteja kysyntään vastatakseen. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 189, 

Mäkinen&Vuorio, 2002, 44) 
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Painetta tilitoimiston kirjanpitoprosessien kehittämiselle sähköiseen muotoon tulee myös 

viranomaistahoilta, kuten verohallinnosta ja eläkevakuutuslaitoksilta. Jo nyt tilitoimistot 

toimittavat pääsääntöisesti Internetissä olevan Tyvi-palvelun kautta sähköisesti 

kuukausittaiset arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten kuukausi-ilmoitukset 

verohallinnolle, mutta verottajan toiveista huolimatta veroilmoitukset toimitetaan 

yleiseensä perinteisesti paperilomakkeella siitäkin huolimatta että useimmista kirjanpito-

ohjelmista ne voisi toimittaa sähköisestikin. Myös julkishallinto ajaa yrityksiä 

sähköistämään vähintään laskutustaan, sillä se on ottanut julkisten hankintojen 

kilpailutuksissaan verkkolaskutuksen yhdeksi arviointikriteeriksi. (Karvonen, 2007) 

 

Sähköisyys kuitenkin etenee edelleen hitaasti niin tilitoimistoissa kuin pk-yritystenkin 

keskuudessa. Sähköisyyden kehitystä ovat sotkeneet monet tekijät, kuten sähköisten 

laskujen standardisoinnin hitaus ja asenneongelmat. (Poutanen, 2007). Tilitoimistoissa 

pidetään resursseja rajallisina, osaamista puutteellisena ja katsotaan jo olemassa 

olevan liiketoiminnan pyörittämisen vievän ajan ja voimavarat liiketoiminnan 

kehittämiseltä. (Berg, 2004, 69) 

 

Sähköinen taloushallinto yksinkertaistaa ja helpottaa taloushallinnon prosesseja. 

Samalla se tarjoaa välineet kokonaisvaltaisempaan raportointiin ja mahdollistaa 

laajemman palvelutarjonnan, myös sisäisen laskennan osalta. Myös tilitoimistojen 

asiakasyritysten osaaminen kehittyy ja siten tarpeet taloushallinnon osalta muuttuvat, 

mikä haastaa tilitoimistot vastaamaan muuttuvaan ja kehittyvään kysyntään. (Kiiskinen, 

Linkoaho, Santala, 2002, 187) 

 

Tilitoimistolla on siis avaimet käsissään sekä sähköiseen taloushallintoon siirtymisen 

että kokonaisvaltaisen taloushallintopalvelun tarjoamisen osalta. (Launonen, 2007, 

Mäkinen&Vuorio, 2002, 46). Kuitenkaan niitä ei haluta, osata tai pelätään käyttää 

liiketoiminnan kehittämiseen, vaikka pk-sektorin yritykset ovat enenevässä määrin 

kiinnostuneet taloushallintonsa kokonaisvaltaisesta ulkoistamisesta ja haluavat saada 

apua myös sisäisen laskennan asioihin. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia sähköiseen taloushallintoon siirtymistä, 

sähköisen taloushallinnon tarjoamia mahdollisuuksia ja siirtymiseen liittyviä ongelmia 

tilanteessa, jossa pk-sektorin yritys siirtyy sähköiseen taloushallintoon kokonaan tai 

osittain ulkoistamalla taloushallintonsa hoidon tilitoimiston tehtäväksi. Tällöin tilitoimiston 

asiakasyritys laajentaa jo aiemmin ulkoistamansa kirjanpito- ja palkkahallinnon lisäksi 

ostopalvelun koskemaan muita taloushallintonsa osia kuten laskutus- ja 

ostolaskuprosesseja tai aiemmin itse taloushallintonsa hoitanut yritys siirtyy tilitoimiston 

asiakkaaksi ulkoistamalla koko taloushallintonsa. Nykytekniikalla ja nykyisin käytössä 

olevilla atk-ohjelmilla ulkoistamispalvelu voidaan tarjota sähköisessä muodossa ja 

samalla integroida se saumattomasti jo olemassa oleviin kirjanpito- ja palkkatiedostoihin. 

 
Tavoitteeseen perustuen tutkimuksessa haetaan vastauksia sähköiseen taloushallintoon 

siirtymiseen liittyviin ongelmiin seuraavien tutkimusongelmien kautta: 

 

Miksi sähköiseen taloushallintoon siirtyminen ei kiinnosta pk-sektorin yrityksiä ja niille 

palveluja tarjoavia tilitoimistoja? 

 

Jos sähköiseen taloushallintoon siirtyminen kiinnostaa pk-sektorin yrityksiä ja niille 

palveluja tarjoavia tilitoimistoja, miksi siirtyminen on hidasta ja vaikeaa? 

 

Mitkä tekijät aiheuttavat eniten ongelmia sähköiseen taloushallintoon siirtymisessä ja 

miten ongelmia voisi ehkäistä, ratkaista ja poistaa? 

 

Onko tilitoimistoilla riittävät valmiudet ja osaamista hoitaa kokonaisvaltaisia 

taloushallintopalveluita, myös sisäisen laskennan osuutta? 
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 Aihetta lähestytään sekä palveluja tarjoavan tilitoimiston että pk-sektorilla 

toimivien asiakasyritysten näkökulmasta, koska molempien näkökulmien 

käyttäminen on tämän tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista 

kokonaisuuden selvittämiseksi. 

 

 Taloushallinnon ulkoistamiseksi ja sähköiseen taloushallintoon siirtymiseksi 

tarvittavassa atk-ohjelmaympäristössä käsitellään tässä tutkimuksessa vain ASP-

sovellusympäristöä. 

 

 Sähköisen taloushallintopalvelun tarjoaminen on sitä tarjoavalle tilitoimistolle 

sähköistä liiketoimintaa. Siksi tämän tutkimuksen kannalta myös sähköisen 

(digitaalisen) liiketoiminnan huomioiminen on tarpeellista. 

 

Luvussa kaksi selitetään sähköisen taloushallinnon käsitettä sekä sähköisen 

taloushallinnon tämän päivän tilannetta että tulevaisuuden kasvua Suomessa. Toinen 

luku sisältää myös sähköisen taloushallinnon tarjoamien mahdollisuuksien sekä 

taloushallinnon ulkoistamisen selvittämisen niin tilitoimistoiden kuin pk-sektorin 

yritystenkin näkökulmasta. Kolmannessa luvussa tutkitaan sähköiseen taloushallintoon 

siirtymiseen ja taloushallinnon ulkoistamiseen liittyviä ongelmia sekä haetaan ratkaisuja 

esiin tulleisiin ongelmiin. Neljännessä luvussa vastataan tutkimuksen alussa 

tutkimusongelmina esitettyihin kysymyksiin. Luku neljä sisältää myös johtopäätökset ja 

yhteenvedon tutkimuksen aikana käsitellyistä aiheista. 

 
 
1.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
 
Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia on kvalitatiivinen eli laadullinen. Lähtökohtana 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. (Hirsjärvi, Remes, 

Sajavaara, 2007, 157).  Yksi kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisistä piirteistä on sen 

tutkimussuunnitelman muotoutuminen tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, Remes, 

Sajavaara, 2007, 160). Niin kävi tämänkin tutkimuksen kanssa. 
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Tutkimusaineisto koostuu kirjallisuudesta ja artikkeleista, joiden pohjalta on tehty omia 

päätelmiä sähköiseen taloushallintoon siirtymiseen liittyvistä ongelmista ja niiden 

ratkaisemisesta pk-sektorin yrityksissä ja tilitoimistoympäristössä. Tutkimus on siten 

teoreettinen ja sen yhtenä tarkoituksena on muodostaa teoreettinen viitekehys 

myöhemmin tehtävälle pro gradu –tutkielmalle, jolloin tutkimusta syvennetään 

empiirisellä osuudella.   

 
Sähköistä taloushallintoa eri näkökulmista on viime vuosina tutkittu paljon niin 

ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojenkin opinnäyte- ja lopputöissä. Aihe on 

Suomessa laajalti kiinnostusta herättävä ja ajankohtainen. Eri tietokannoista löytyy 

runsaasti ympäri maailman tehtyjä tutkimuksia, kirjallisuutta ja artikkeleita koskien 

sähköistä liiketoimintaa, mutta sähköistä taloushallintoa on käsitelty lähinnä vain 

suomalaisissa kirjoissa, tilitoimistoalan ammattilehtien ja tietokonealan lehtien 

artikkeleissa sekä kotimaisissa eritasoisissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Koska tämä 

tutkimus keskittyy käsittelemään aihetta pk-sektorin yrityksiin kuuluvan tilitoimiston ja 

sen pk-sektorilla toimivien asiakkaiden näkökulmasta, on tutkimuksen lähdeaineisto 

kerätty pääosin kotimaisista taloushallintoa ja sähköistä liiketoimintaa sekä ulkoistamista 

käsittelevistä, viime vuosina julkaistuista kirjoista, tutkimuksista että tilitoimistoalan 

ammattilehtien artikkeleista ja verkkodokumenteista. 
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2. SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO 
 
Taloushallinto on strategisesta näkökulmasta tarkasteltuna nähtävissä laajana yrityksen 

tukiprosessina tai tukitoimintona. Yleisemmällä tasolla nähtynä taloushallinto on 

järjestelmä, jonka avulla yrityksen taloudellisia tapahtumia seurataan, jotta toiminnasta 

voidaan antaa raportteja sidosryhmille. (Lahti&Salminen, 14; Pretax, 2007). 

Taloushallinto on kokonaisjärjestelmä, joka sisältää yrityksen rahaprosessin eri vaiheet. 

(Mäkinen&Vuorio, 2002, 85-86). Melamies ja Paakkunainen (1997, 13) määrittävät 

taloushallinnon käsitteen sisältävän yrityksen taloudenpidon lisäksi myös hallinnon, joka 

on talouden ohjausjärjestelmä. Kinnusen, Laitisen ym. (2004, 11) mukaan 

taloushallinnon tehtävänä on yrityksen kirjanpidon asianmukainen järjestäminen sekä 

kirjanpidon perusteella tilinpäätösten ja muiden talousraporttien tuottaminen.  

 

Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan yrityksen taloushallintoprosessien hoitamista 

tietoteknisten sovellusten avulla digitaalisessa muodossa. (Lahti&Salminen, 21). 

Poutasen (2007) mukaan sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna 

yrityksen kaiken lasku- ja viranomaisliikenteen ja tiliotteiden kulkua sähköisessä 

muodossa. Tahkola (2008) kertoo täysin sähköisen taloushallinnon tarkoittavan 

nykyajatuksen mukaan sitä, ettei taloushallinnon mikään osa-alue tuota missään 

vaiheessa paperidokumentteja, vaan tieto on kokonaisuudessaan bitteinä järjestelmän 

sisällä palvelimilla. Sähköisestä taloushallinnosta käytetään myös käsitettä digitaalinen 

taloushallinto. Lahden ja Salmisen mukaan sähköinen taloushallinto on kuitenkin vasta 

digitaalisen taloushallinnon esiaste ja käsitteiden sähköinen taloushallinto ja digitaalinen 

taloushallinto välillä on hienoinen ero. (Lahti&Salminen, 21-22) 

 

Lahden ja Salmisen (2008, 17) mukaan digitaalisuus tarkoittaa sähköisessä muodossa 

olevan tiedon käsittelyä, esittämistä, varastointia ja siirtämistä. Digitaalinen taloushallinto 

on taloushallinnon kaikkien käsittelyvaiheiden, kirjanpidon osaprosesseineen ja 

tietovirtojen automatisoitua käsittelyä digitaalisessa muodossa paperitta. Digitaalinen 

taloushallinto voidaan määrittää myös automaattiseksi taloushallinnoksi. 

(Lahti&Salminen, 2008, 19; Osuuspankin verkkosivut). Koska digitaalinen taloushallinto 

integroituu yrityksen reaaliprosesseihin, digitaalisessa muodossa olevaa tietoa ei 
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tarvitse käsitellä manuaalisesti useaan kertaan, vaan kerran järjestelmään syötetty luku 

on heti niin sisäisen kuin ulkoisenkin laskennan käytettävissä. (Lahti&Salminen, 2008, 

20; ERTO verkkolehti 28.11.2005; Granlund&Malmi, 2004, 149) 

 

Seppä, Rissanen ym. (2005, 33) ovat todenneet liiketoiminnan digitalisoitumisen 

tarkoittavan liiketoiminnassa käytettävän tiedon muuntamista sähköiseen muotoon, 

jolloin digitalisoitu tieto on käsiteltävissä ja siirrettävissä ajasta ja etäisyyksistä 

riippumatta paikasta toiseen. Tällöin tietoon ja sen käsittelyyn liittyvät prosessit on 

uudelleenorganisoitavissa suoritettavaksi siellä, mikä on edullisinta tai missä on 

prosessien hoitamisen kannalta riittävä osaaminen. Digitaalisessa muodossa olevan 

tiedon käsittelyprosesseja voidaan automatisoida ja näin työn tuottavuus lisääntyy, 

koska samalla työmäärällä on mahdollista käsitellä lisääntyvä määrä tietoa. He näkevät 

tämän kehityksen korostavan liiketoiminnan tietoistumista. 

 

Suomen Yrittäjien verkkodokumentin mukaan sähköisen taloushallinnon ytimenä on 

sähköinen verkkolasku, jonka myötä kirjanpito on automatisoitu. Myös Jari Salo 

TIEKE:stä näkee verkkolaskun liiketoimintojen sähköistymistä eteenpäin vievänä 

tekijänä. (Launonen, 2007). E-laskun näkevät taloushallinnon sähköistämistä edistävänä 

tekijänä myös muun muassa Finanssialan keskusliitto, Itella ja Osuuspankki, jotka kaikki 

ovat verkkodokumenteissaan asiasta useassa eri yhteydessä maininneet. Yrittäjien 

verkkodokumentissa todetaan lisäksi, ettei taloushallinto automatisoidu pelkästään 

verkkolaskuja käyttämällä, vaan verkkolaskut on kytkettävä taloushallintojärjestelmään 

parhaimman hyödyn saavuttamiseksi. (Yrittäjät, verkkodokumentti, 1) 

 

Kirjanpidon siirtämisen kokonaan sähköiseen muotoon mahdollistaa nykyinen 

kirjanpitolaki, joka sallii tositteiden, kirjanpitomerkintöjen ja erittelyjen konekielisen 

säilyttämisen. Tasekirja on edelleen tulostettava paperille, mutta sen jäljennöskin 

voidaan säilyttää sähköisessä muodossa. (KPL 2:8§; Mäkinen&Vuorio, 2002, 40) 
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Sähköisen taloushallinnon avulla rutiinityöt vähenevät ja kirjanpitotyö nopeutuu, koska 

suuri osa laskutus-, maksatus-, reskontra- ja kirjanpitotyöstä poistuu. Samalla 

tilitoimistoissa vapautuu työaikaa neuvontaan, konsultointiin ja raportoinnin 

kehittämiseen. (Yrittäjät, verkkodokumentti, 2; Mäkinen&Vuorio, 2002, 41; Poutanen, 

2007). 

 

2.1 Sähköisen taloushallinnon tilanne tänään 

 

Suomen lainsäädäntö on mahdollistanut kaikille kirjanpitovelvolliselle paperittomaan 

kirjanpitoon ja sitä kautta sähköiseen taloushallintoon siirtymisen jo vuodesta 1997. 

(Granlund&Malmi, 2004, 29-30). Sähköisen taloushallinnon kehittymistä on vauhdittanut 

suomalaisten kasvanut luottamus Internetin laskunmaksupalveluihin sekä yhtenäiset 

pankkistandardit, jotka ovat jo vuosia mahdollistaneet pankkien välisen nopean 

maksuliikenteen ja maksutapahtumien automaattisen käsittelyn viitteiden avulla. Myös 

Tito-standardi ja sen myötä mahdollistunut tiliotteiden sähköinen käsittely on lisännyt 

kiinnostusta sähköiseen taloushallintoon. (Lahti&Salminen, 2008, 23; Finanssialan 

keskusliitto, 2007) 

 

Sähköisen taloushallinnon avulla voidaan vastaanottaa osto- ja myyntilaskut sähköisinä 

tai vaihtoehtoisesti paperisina ja skannata ne kirjanpitojärjestelmään. Tällöin tositteiden 

moninkertainen tallentamisen ja tulostamisen tarve poistuu ja laskujen tiedot siirtyvät 

automaattisesti reskontrien kautta kirjanpitoon. Sähköisen taloushallinnon avulla myös 

laskujen tarkastaminen, hyväksyminen ja maksaminen on sähköisesti hoidettavissa. 

Myös palkanlaskentatiedot ja matkalaskut tehdään suoraan samaan 

taloushallintojärjestelmään, kirjanpito laaditaan sähköisten tiliotteiden avulla ja 

taloushallinnon raportointi hoidetaan sähköisesti verkkopalvelujen kautta. (ERTO 

verkkolehti 28.11.2005; Mäkinen&Vuorio, 2002, 40; Tahkola, 2008) 

 

Vaikka sähköinen laskuliikenne on ollut jo pitkään mahdollista, taloushallinnon 

sähköistyminen on edennyt hitaasti niin tilitoimistoissa kuin pk-yrityksissäkin. 

(Taloussanomat 21.8.2007; Linnake 11.9.2007) Sähköisen taloushallinnon hitaaseen 
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kehitykseen ovat vaikuttaneet monet tekijät, muun muassa asenneongelmat ja 

laskustandardisoinnin hitaus. (Poutanen, 2007) Suomessa onkin vielä paljon 

kehitettävää maksuliikenteen kehityksen eri osa-alueilla. (Granlund&Malmi, 2004, 29) 

 

Sähköistymisen nopeamman kehittämisen esteinä on myös ollut pula sähköiseen 

liiketoimintaan ja taloushallintoon sopivista taloushallintojärjestelmistä. Myös ihmisten ja 

organisaatioiden kyky omaksua uusia toimintamalleja ja nopeasti kehittyviä teknologioita 

on vaatinut aikaa. (Granlund ja Malmi 2002; Lahti&Salminen, 2008, 24; Linnake, 2007) 

 

Vuosien varrella ohjelmistojen ominaisuudet ovat kehittyneet ja sähköisten 

dokumenttien lähetysvalmiudet parantuneet. Operaattoreiden toiminnot ja standardit on 

saatu yhtenäistettyä ja lähes kaikilla yrityksillä on tekniset valmiudet käyttää 

liiketoiminnan sähköisiä palveluja. (Lahti&Salminen, 2008, 24-25; Vaalasranta, 2005). 

Pienille yrityksille tarjotaan lähes ilmaisia Internet-palveluita verkkolaskutukseen ja 

muihin sähköisesti hoidettaviin prosesseihin. (Lahti&Salminen, 2008, 24-25; 

Vaalasranta, 2005). Joitakin ongelmia ilmenee silti paikoittain edelleen. 

 

Tästä Tahkola (2008) toteaa, että nykyään myyntilaskuista suurin osa tulostuu vielä 

paperille, koska vastaanottajalla ei ole järjestelmää, joka kykenee vastaanottamaan 

verkkolaskuja. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke on todennut saman asian 

tämän vuotuisessa kyselyssään tietoyhteiskunnan päättäjille. Kyselyn perusteella Tieke 

päätyi toteamaan, että ”esteitä verkkolaskun käytölle näyttää olevan vielä sen verran, 

että vanha ”kunnon” paperilasku pysyy vielä pitkään sähköisen laskun kilpailijana” 

(Linnake, 2008). Näin ollen siihen, voiko yritys siirtyä sähköiseen taloushallintoon, 

vaikuttaa keskeisesti paitsi verkkolaskun lähettämismahdollisuus, myös verkkolaskujen 

vastaanottomahdollisuus. (Tahkola, 2008) 

 

Suomi on kuitenkin sähköisen taloushallinnon johtava maa, vaikkakin digitaalinen 

taloushallinto ei ole yleistynyt niin nopeasti kuin ennusteet ovat arvioineet. Sähköisen 

taloushallinnon osalta Suomella on selvä etumatka muihin maihin verrattuna. 

Verkkolaskujen osalta Suomessa yritysten välinen laskutus on johtavalla tasolla, mutta 
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kuluttajien välinen verkkolaskutus on lähtökuopissaan. (Lahti&Salminen, 2008, 23; 

Karvonen, 2007). Granlundin ja Malmin kirjassa (2004, 29) ja Taloussanomien 

verkkoartikkelissa (IT-viikko, 30.10.2007) on todettu Suomen olevan edelläkävijä koko 

maailmassa sähköisen maksuliikenteen osalta.  

 

Suuryrityksillä on lähes poikkeuksetta käytössään ostolaskujen sähköinen kierrätys ja 

niiden organisaatioprosessit ovat pitkälti integroituja ja sähköisessä muodossa, toisin 

kuin pk-sektorin yrityksissä, missä sähköistyminen rajoittuu yleensä vain yksittäisiin 

sovelluksiin. Osassa pk-yrityksiä on kuitenkin käytössä koko taloushallintoprosessin 

kattava sähköinen järjestelmä, jolloin nekin kierrättävät ostolaskunsa sähköisesti. 

Paperilaskut skannataan sähköiseen muotoon kierrätyksen mahdollistamiseksi, joten 

suomalaisissa yrityksissä käsitellään sähköisessä muodossa olevia laskuja enemmän 

kuin mitä niitä verkkolaskuina lähetetään. (Lahti&Salminen, 2008, 24; Seppä, Rissanen 

ym., 2005, 50). Vuonna 2007 yli 25 prosenttia yritysten kaikista laskuista käsiteltiin 

sähköisesti, mutta suurin osa tästä tapahtui suuryritysten taloushallinnossa. 

(Lahti&Salminen, 2008, 24). 

 

Suomessa prioriteetti liiketoiminnan sähköistämiseen on kaiken kokoisissa yrityksissä 

korkeampi kuin muissa pohjoismaissa ja verrattaessa kokonaisvaltaisesti yritysten 

prosessien sähköistämistä pohjoismaiden kesken, Suomessa ollaan liiketoiminnan 

sähköistämisessä muita edellä. (Seppä, Rissanen ym., 2005, 51; Karvonen, 2007). 

Yrityksen koolla ei ole suoraa verrannollisuutta siihen, miten yritys hyödyntää sähköisen 

liiketoiminnan mahdollisuuksia toiminnassaan. Korrelaatio on kuitenkin varsin ilmeinen 

yrityskoon ja tietotekniikan hyödyntämisen välillä. (Berg, 2004, 23; Seppä, Rissanen 

ym., 2005, 57) 

 

Nykyään teknologia on riittävän kypsynyttä käytettäväksi taloushallinnon prosessien 

järkeistämiseen ja tehostamiseen. Vaikka osa suomalaisista yrityksistä on jo pitkällä 

taloushallinnon sähköistämisessä, suurempi ”elektroninen vallankumous” on vielä 

toteutumatta. Muutoksiin käytettävä teknologia ei välttämättä tule lähivuosina 

ratkaisevasti muuttumaan, sen sijaan yritysten toimintotavoissa on tapahtumassa 
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muutoksia. Tietojärjestelmien, tuki- ja ydinprosessien integrointitarve tulee kasvamaan. 

(Granlund&Malmi, 2004, 152). Myös Seppä, Rissanen ym. (2005, 52) ovat todenneet 

liiketoiminnan sähköistämisen perusedellytysten olevan hyvällä, paikoin jopa 

erinomaisella kansainvälisellä tasolla, mutta niiden tarjoamia mahdollisuuksia on vasta 

aloitettu hyödyntää.  

 

Taloussanomien artikkelin (2007) mukaan myös toimitusjohtaja Riikka Lehtinen 

Tilitoimisto Finansiasta pitää pk-yritysten nykyistä sähköistymiskehitystä aiempaa 

nopeampana. Hän pitää kehityksen yhtenä syynä laskujärjestelmien standardisoitumista 

ja toisena suuryritysten sekä kuntien alihankkijoihinsa kohdistamia sähköisen 

laskutuksen vaatimuksia. Lehtisen arvion mukaan noin 20 - 30 prosentilla pk-yrittäjistä ja 

tilitoimistoista on jo käytössään jonkin tasoinen sähköinen taloushallinto. Hän myös 

arvelee, että lähivuosina ne tilitoimistot, jotka ylipäänsä aikovat siirtyä hyödyntämään 

sähköisiä järjestelmiä, tulevat niihin siirtymään. (Poutanen, 2007) 

 

Tällä hetkellä suuremmilla pk-yrityksillä on kehittyneempi taloushallinnon järjestelmä, 

joko omassa yrityksessä tai tilitoimiston kautta. Pienet yritykset käyttävät perusteknisiä 

välineitä, sähköpostia ja osalla on kotisivut. (Berg, 2004, 23). Erityistä taloushallintoa ei 

ole, mutta kirjanpito hoidetaan tilitoimistossa ja pankkiasiat verkkopankin kautta. 

(Granlund&Malmi, 2004, 55; Lahti&Salminen, 2008, 32; Tuovinen, 2006; Suominen, 

2005). Useimpien pk-yritysten liiketoiminta tapahtuu paperilla, kirjanpito tehdään kerran 

kuukaudessa paperisen aineiston perusteella ja tällöin taloushallinto on aina nykyhetkeä 

jäljessä. Monellakaan yrityksellä ei ole sähköistä yhteyttä tilitoimistoonsa ja 

kirjanpitoaineisto on usein myöhässä, puutteellinen tai epäjärjestyksessä. Tämä lisää 

rutiinitöiden määrää, koska tositteet on tallennettava käsin tilitoimiston taloushallinto-

ohjelmiin. Reaaliaikaisen taloushallinnon ja kirjanpitopalveluiden sähköistämisen tarve 

on todellinen. (Uusi toimisto 31.1.2008) 

 

Venla Bergin kauppa- ja teollisuusministeriölle tekemässä tutkimuksessa on tullut esiin 

pk-yritysten kasvava kiinnostus sähköistä liiketoimintaa kohtaan. Asiakaslähtöisyydestä 

on tullut avaintekijä ja yhä useampien pk-yritysten markkinat ovat globalisoituneet, jolloin 
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tietotekniikan ja tietoverkkojen hyödyntäminen on tullut välttämättömäksi. Yritykset 

toimivat myös enemmän yritysverkoissa, joissa toimimisen edellytyksenä ovat tekniset 

valmiudet. (Berg, 2004, 66) 

 

Yritysten toimintojen sähköistämisessä on meneillään painopisteen siirtyminen sisäisten 

järjestelmien kehittämisestä ulkoisten yhteyksien kehittämiseen tieto- ja 

viestintäteknologian avulla. Kunnossa olevat, toimivat organisaatioiden sisäiset, 

integroidut järjestelmät mahdollistavat ajan tasalla olevan tiedon käyttämisen uusien 

palvelumallien kehittämiseen ja panostamisen asiakas- ja toimittajasuhteisiin samoin 

kuin partnerisuhteisiin. (Seppä, Rissanen ym., 2005, 60). Suomeen on kehittymässä 

merkittävää liiketoimintaa ja klusteri sähköisen taloushallinnon ympärille. 

Suomalaiskehitteinen Finvoice-verkkolaskustandardi on tulossa EU:n laajuisen 

laskustandardin perustaksi ja suomalaiset verkkolaskuoperaattorit myyvät palveluitaan 

ja osaamistaan myös ulkomaille. Suomen valtio ja yliopistosektori tukevat sähköisen 

taloushallinnon kehittämistä, esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulun yhteyteen on 

perustettu sähköisen taloushallinnon tutkimusyksikkö. (Lahti&Salminen, 2008, 27) 

 

2.2 Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja mahdollisuudet tilitoimistoille 

 

Sähköisen taloushallinnon avulla voidaan tehostaa yrityksen toimintaa ja sen 

oikeanlaisella hyödyntämisellä saadaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. 

Sähköinen taloushallinto sekä sähköinen liiketoiminta antavat yrityksille mahdollisuuksia 

kehittää aivan uudenlaisia liiketoimintamalleja. (Koskinen, 2004, 37). Koska tehokas, 

ajantasainen ja informatiivinen taloushallinto mahdollistaa keskittymisen 

ydinliiketoimintaan, se lisää yrityksen kilpailukykyä. Pk-yritysten kiinnostus sähköisen 

liiketoiminnan ja taloushallinnon kehittämiseen on viime aikoina kasvanut selvästi. 

(Lahti&Salminen, 2008, 25; Keronen, 2008; Launonen, 2007; Johansén, 2006; Berg, 

2004, 11; Osuuspankin verkkosivut) 
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Perinteisiin paperisiin ja manuaalisiin prosesseihin verrattuna sähköinen taloushallinto 

tarjoaa monia etuja. Sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittely on manuaalista 

työtä nopeampaa ja tehokkaampaa. (Tuovinen, 2006; Granlund&Malmi, 2004, 58; 

Lahti&Salminen, 2008, 28). Tositteet pysyvät järjestyksessä, osa merkinnöistä 

automatisoituu, täsmäyttämisiin ei kulu aikaa samalla kun arkistohaut nopeutuvat. 

(Launonen, 2007; Tuovinen, 2006). Samaa tietoa ei käsitellä useaan kertaan, vaan 

kerran järjestelmään syötetty tieto löytyy yhdestä paikasta. Tiedon ajantasaisuus 

paranee, samoin jäljitettävyys. Sähköiseen taloushallintoon ja sähköiseen laskutukseen 

sähköisine laskun kierrätysjärjestelmineen siirtyneiden organisaatioiden taloushallinnon 

on todettu tehostuneen keskimäärin 30 - 50 prosenttia, yksittäisissä prosesseissa jopa 

90 prosenttia. Laskujen käsittelykustannukset vähenevät noin kolmasosaan 

alkuperäisistä kustannuksista. Sähköisen taloushallinnon avulla inhimilliset virheet 

vähenevät olennaisesti ja usein toiminnan laatu paranee. Kustannuksia säästyy 

erityisesti arkistointitilan, työntekijätarpeen, postituksen ja näiden tukitoimien kohdalta. 

(Lahti&Salminen, 2008, 27-28; Seikkula, 2008; Suominen, 2005; Vaalasranta, 2005; 

Granlund&Malmi, 2004, 58). 

 

Sähköisen taloushallinnon ja selainpohjaisen sovelluksen etuna pidetään myös niiden 

ajasta ja paikasta riippumattomuutta. Taloushallinnon raportit ja niiden lukujen taustat 

ovat selailtavissa, ostolaskut hyväksyttävissä ja kirjanpitoaineisto toimitettavissa 

digitaalisesti mistä tahansa ja milloin tahansa, joten tilitoimiston ja asiakasyrityksen 

maantieteellisellä sijainnilla ei ole enää merkitystä. (Launonen, 2007; Lahti&Salminen, 

2008, 28; Uusi toimisto 31.1.2008; Granlund&Malmi, 2004, 72; Mäkinen&Vuorio, 2002, 

14). 

 

Sähköisen taloushallinnon on todettu olevan paperista taloushallintoa 

ympäristöystävällisempää, mikä tulee esiin erityisesti vähentyneen paperinkulutuksen 

myötä. Paperia säästyy, kun tiliotteet ja laskut kulkevat sähköisesti verkossa. 

Vähentynyt paperinkulutus vähentää myös liikkumisen, kuljetuksen ja arkistointitilojen 

vaatimaa energian määrää ja sitä kautta ympäristöhaitat pienenevät. E-laskun onkin 

sanottu olevan ekologinen valinta ja yksi helpoimmista tavoista säästää luontoa. 
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(Lahti&Salminen, 2008, 29; Manninen, 2008; Karvonen, 2007; Taloussanomat, It-viikko, 

2007; Osuuspankin verkkosivut) 

 

Koska integroidussa sähköisessä taloushallinnossa pyritään yhteen lukuun joka 

paikassa, ei siinä ole erikseen sisäisen ja ulkoisen laskennan lukuja. Näin ollen sisäinen 

laskenta on periaatteessa koko ajan reaaliajassa. (Granlund ja Malmi 2004, 150; 

Lahti&Salminen, 2008, 148). Pääkirjanpidon jaksotusten ja täsmäysten automatisointi 

nopeuttaa kirjanpidon valmistumista ja sitä kautta raportointia, jolloin reaaliaikainen 

raportointi tarjoaa johdolle uusia mahdollisuuksia seurata varsinaisten taloustietojen 

lisäksi yrityksen taloudellista tilaa, tuottavuutta ja tehokkuutta. Myös liiketoiminnan 

analysointi ja kassavirran seuranta reaaliaikaistuvat. (Lahti&Salminen, 2008, 28; 

Launonen, 2007; Lonka, 2004, 70; Yrittäjät, verkkodokumentti, 1;Taloussanomat, It-

viikko, 2007). Osaavissa käsissä sähköinen taloushallinto onkin tehokas johtamisväline. 

(Yrittäjät, verkkodokumentti, 1; Lahti&Salminen, 2008, 28) 

 

Tilitoimistolle ja sen työntekijöille taloushallinnon sähköistämisestä koituu paljon hyötyjä 

ja uusia mahdollisuuksia. (Launonen, 2007; ERTO 28.11.2005; Uusi toimisto 

31.1.2008). Sähköinen laskutus tuo aika- ja kustannussäästöjä. E-laskupalvelun 

tarjoaminen edistää sekä tilitoimiston että sen asiakkaiden imagoa aikaansa seuraavana 

yrityksenä. Sähköisen laskutuksen mahdollisuus onkin monta kertaa yksi kriteeri 

yritysten ja yhteisöjen hankintakilpailutuksissa. (Osuuspankin verkkosivut) Kun tietoa 

asiakkaan tapahtumista tulee jatkuvasti, työkuorma tasoittuu. Kun työnkulku voidaan 

sopeuttaa kulloinkin tilanteen vaatimalla tavalla ja työnjakoa voidaan muuttaa 

joustavasti, tarve tehdä ylitöitä vähenee, samoin kuin lomien jaksottamien helpottuu. 

(Launonen, 2007; ERTO 28.11.2005). Päällekkäisen työn tarve vähenee samalla kun 

reaaliaikainen tieto ja tulevaisuuden ennustaminen lisääntyvät. Kirjanpitotyö muuttuu 

monipuolisemmaksi ja rikkaammaksi rutiininomaisen tallennustyön vähentyessä ja 

painopisteen kääntyessä asiantuntija-, opastus- ja konsultointitehtäviin. (Launonen, 

2007; ERTO 28.11.2005; Uusi toimisto 31.1.2008; Tuovinen, 2006). 
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2.3 Ulkoistetut taloushallintopalvelut ja sähköinen taloushallinto 

 

Mäkisen ja Vuorion (2002, 207) mukaan tilitoimistoalan historian alussa tilitoimistoille 

avautuivat markkinat siksi, ettei pienillä yrityksillä ollut varaa palkata edes yhtä henkilöä 

konttoritöihin. Taloushallinnon toimintojen ulkoistamisella tilitoimiston hoidettavaksi 

pystytään samaan usein välittömiäkin kustannussäästöjä, sillä tilitoimisto voi jakaa 

taloushallintotyöt sekä omat resurssinsa ja investointinsa useiden asiakkaiden kesken. 

(Mäkinen&Vuorio, 2002, 207-208, Lahti&Salminen, 2008, 178). Näin tilitoimisto pystyy 

paremmin vastaamaan asiakkaidensa kapasiteettitarpeiden muutoksiin. Pienikin yritys 

voi hyötyä mittakaavaeduista ja päästä käsiksi sellaisiin palveluihin ja järjestelmiin, joihin 

sillä ei itse olisi mahdollista päästä järkevästi. (Lahti&Salminen, 2008, 180-181). 

Tilitoimistot ovat tärkeä yhteistyökumppani pk-yrityksille. Yli 90 prosenttia Suomen yli 

230 000 yrityksestä on ulkoistanut talousasioitaan tilitoimistoille. (Ahvenniemi, 2008; 

Taloussanomat 21.8.2007) 

 

Kustannussäästöjen lisäksi niiden taloushallinnon toimintojen, joita yrityksen ei ole 

välttämätöntä hoitaa itse, ulkoistaminen tilitoimiston hoidettavaksi mahdollistaa yrityksen 

mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa ja ydintoimintojensa kehittämiseen. 

Tällaisia perinteisesti ulkoistettuja toimintoja ovat kirjanpito- ja palkkahallinto sekä muut 

taloushallintoon liittyvät lakisääteiset velvoitteet. Hyvin toimiessaan ulkoistettu 

taloushallinto tarjoaa yritykselle myös tukea yrityksen johtamiseen liittyvissä asioissa. 

(Lahti&Salminen, 2008, 180-181; Ahvenniemi, 2008; Pretax, 2007; Järvenpää, 

Länsiluoto, 2007; Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 20-22). 

 

Viime vuosina tilitoimistojen palveluiden monipuolisempi käyttö on kasvanut. 

Peruspalvelujen, kuten kirjanpito, palkka- ja veroilmoitusasiat, lisäksi pienemmätkin 

yritykset hankkivat yhä enemmän uusia palveluja esimerkiksi johdon laskentatoimea 

koskien. (Ahvenniemi, 2008; Lahti&Salminen, 2008, 180; Granlund&Malmi, 2004, 23-24; 

Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 133). Sekä pienten että keskisuurten yritysten 

kiinnostus ulkoistaa koko taloushallinto tai ainakin valtaosa siitä tilitoimiston 

hoidettavaksi, on kasvanut ja yleistyy vauhdilla. (Lahti&Salminen, 2008, 178; Pretax, 
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2007;ERTO 28.11.2005; Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 189; Mäkinen&Vuorio, 

2002, 13). 

 

Asiakasmarkkinoille on tullut myös uusia ulkoistajaryhmiä, jotka ovat nykyistä 

keskimääräistä tilitoimistoasiakasta isompia yrityksiä. Näiden ryhmien 

ulkoistajakumppanina toimiminen edellyttää tilitoimistojen palveluvalikoimaan muutoksia, 

kuten esimerkiksi kykyä tarjota johdon tukipalveluita. Palveluvalikoiman kehittyminen 

mahdollistaa tilitoimistoille uusien ulkoistamis- ja palvelumahdollisuuksien tarjoamista 

myös nykyisille asiakkaille (Ahvenniemi, 2008). Samalla tilitoimisto pystyy tuottamaan 

paitsi kustannustehokkuutta, myös lisäarvoa taloushallintoprosessejaan ulkoistaneelle 

asiakasyritykselle. (Ahvenniemi, 2008; Keronen, 2008; Järvenpää, Länsiluoto, 2007; 

Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 189) 

 

Kiiskinen, Linkoaho ja Santala näkevät tilitoimistojen siirtymisen keskisuurten yritysten 

markkinoille haasteelliseksi, koska keskisuurten yritysten tavoitteena taloustoimintojen 

ulkoistamisessa on ulkoistaa koko taloushallintonsa tehokkuuden saavuttamiseksi. 

Käytännössä tehtäviä on usein jaettu, mutta tällöin ei saavuteta tavoiteltuja 

kustannushyötyjä verrattuna ulkoistamisen vaatimiin panostuksiin ja riskeihin. He 

toteavat tilitoimistoilla olevan uskottavuusongelman, sillä ne nähdään kirjanpitäjinä, joille 

ei voi antaa vastuuta koko taloushallinnon kattavista toiminnoista. (Kiiskinen, Linkoaho, 

Santala, 2002, 134) 

 

Ulkoistamisen tavoitteena on löytää kustannuksiltaan mahdollisimman tehokas tapa 

organisoida taloushallinnon toiminnot, jolloin resurssit on mahdollista kohdistaa selkeästi 

lisäarvoa tuottaviin toimintoihin. Tällöin taloushallinnon tuki liiketoiminnan suunnittelussa 

kasvaa ja taloushallinnon painopiste siirtyy strategiaa tukeviin toimintoihin. Samalla 

johdon raportoinnin ja sisäisen laskennan vaatimukset kasvavat. Kun transaktiopohjaiset 

rutiinitoiminnot automatisoidaan, voidaan täyttää taloushallintoon kohdistuvat kasvavat 

vaatimukset tiedon luotettavuuden ja oikea-aikaisuuden osalta. (Kiiskinen, Linkoaho, 

Santala, 2002, 107-108) 
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Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi (2008) on todennut, että 

taloushallintoliiton tutkimuksen mukaan tilitoimistojen palveluiden painopiste on edelleen 

perinteisten lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon, veroasioiden ja 

palkanlaskennan alueella, vaikka yhä useammalle asiakasyritykselle olisi konkreettista 

hyötyä esimerkiksi budjetoinnista. Hän näkee, että taloussuunnittelun budjetoinnin 

muodossa pitäisikin kuulua jokaisen tilitoimiston pk-yrityksille tarjoamaan 

peruspalveluun.  

 

Sähköinen taloushallinto tarjoaa tilitoimistoille erinomaisen mahdollisuuden vastata 

kasvaneeseen ulkoistus- ja palvelukysyntään. Sähköinen operointi sopii toimialasta 

riippumatta kaiken kokoisille yrityksille. Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä 

vahvemman roolin tilitoimisto voi ottaa prosessien sähköistämisestä. Pienen yrityksen ei 

kannata investoida omiin järjestelmiin, vaan sille tulee edullisemmaksi ja 

huolettomammaksi hankkia ohjelmansa ASP-palveluna tilitoimiston kautta. (Hämäläinen, 

2008; Launonen, 2007; TIEKE, ASP- ostajan opas, 5; Granlund&Malmi, 2004, 38; 

Mäkinen&Vuorio, 2002, 18). 

 

Vaikka halu ulkoistaa koko taloushallinto on kasvanut, yleisin vaihtoehto useimmille 

yrityksille on ollut ja on yhä ulkoistaa vain tietyt rutiinitoiminnot, kuten kirjanpito, 

reskontrat ja palkanlaskenta. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 111; Lahti&Salminen, 

2008, 180). Jotta ulkoistamisesta yhdistettynä sähköiseen taloushallintoon saataisiin se 

hyöty, mitä sillä tavoitellaan, yritysten kannattaisi siirtyä myös laskutus- ja 

maksuliikenteen osalta tilitoimiston kanssa saman ASP-sovelluksen käyttöön. (Kiiskinen, 

Linkoaho, Santala, 2002, 111).  

 

Jari Salon (TIEKE) mukaan taloushallinnon ulkoistamisessa piilevät tuhannen taalan 

mahdollisuudet tilitoimistoille. Kun rutiinit siirtyvät sähköisissä järjestelmissä 

hoidettaviksi, tilitoimistot voivat tarjota yhä tasokkaampia taloushallinnon 

palvelukokonaisuuksia asiakkailleen. Yritys puolestaan voi keskittyä yritystoimintansa 

kehittämiseen, kun sen ei tarvitse sitoa resursseitaan numerorutiineihin. Salo näkee, 

että tällöin tilitoimistosta tulee strateginen kumppani, jolla on tarjota asiakkailleen 



 
 

 

19

syvällistä ja laadukasta taloushallinnon osaamista. (Launonen, 2007). Myös Granlund ja 

Malmi (2004, s. 151) ovat todenneet sähköistämisen myötä taloushallinnon 

tehtäväkentän siirtyvän kohti konsultoitavampaa ja tarkkailevampaa 

erikoisasiantuntijaroolia. Hyvin toimiessaan ulkoistettu taloushallinto tarjoaa erinomaista 

tukea asiakkaalle. Tilitoimiston onkin syytä olla selvillä asiakkaan tarpeista ja niiden 

muutoksista. (Järvenpää, Länsiluoto, 2007). 

 

2.4 Sähköisen taloushallinnon ja tilitoimistopalvelun näkymät lähitulevaisuudessa 

 

Tällä hetkellä Suomessa on sähköisen taloushallinnon ja liiketoiminnan 

hyödyntämisessä aivan kehityksen kärjessä olevia tilitoimistoja. On myös toimistoja, 

jotka etenevät taloushallinnon sähköistämisessä asteittain sitä mukaa, kun tilanne sitä 

vaatii ja eteneminen on välttämätöntä. Hannus (2007) käyttää tästä esimerkkinä 

tilitoimiston asennoitumista verkkolaskutusta kohtaan. Hänen mukaansa osa 

tilitoimistoista aikoo siirtyä sähköisiin toimintamalleihin sitten, kun verkkolaskut ovat 

heidän mielestään tarpeeksi yleistyneet. Edelleen Suomessa on olemassa myös 

toimistoja, joissa eletään paperiaikaa. (Launonen, 2007). Sähköiseen laskutukseen 

siirtymiselle on kuitenkin vankat perusteet, sillä nykyään lähes kaikki laskut tehdään jo 

sähköiseen muotoon joko tekstinkäsittelyohjelmilla tai laskutusohjelmilla, joten ne olisi 

luontevaa myös lähettää sähköisesti paperille tulostamisen sijaan. (Tuovinen, 2006; 

Lonka, 2004, 70). 

 

Vaikka aivan pienten yritysten osalta ainakin osan tositeaineiston säilyttäminen 

perinteisesti paperisina saattaa jatkossakin olla tarkoituksenmukaista, taloushallinnon 

osalta sähköiseen toimintamalliin siirtyminen yleistyy suurissa yrityksissä nopeasti. 

(Mäkinen&Vuorio, 2002, 41). Markkinoilla on runsaasti valmisohjelmistoja, joiden avulla 

taloushallintoa voi hoitaa sähköisesti. (Lahti&Salminen, 2008, 26) Paperittoman 

kirjanpidon ja sähköisen arkistoinnin kehitys lisäävät yritysten kiinnostusta sähköiseen 

taloushallintoon. (Granlund&Malmi, 2004, 29-30). 
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Tilitoimistojen palveluvalikoima on laajenemassa pienyritysten kirjanpito- ja veroasioiden 

hoitamisesta lähes kaikkien taloushallinnon palveluiden tarjoamiseen. 

Tilitoimistomarkkinoiden on arveltu kasvavan muutamassa vuodessa kymmenkertaiseksi 

vuoden 2001 tasoon verrattuna. (Mäkinen&Vuorio, 2002, 18-19) 

 

Jari Salon (TIEKE) mukaan sähköisten palveluiden tarjoaminen on vielä jonkin aikaa 

kilpailuetu tilitoimistoille, mutta lähitulevaisuudessa siitä tulee välttämättömyys. 

(Launonen, 2007). Samaa mieltä asiasta ollaan Osuuspankin verkkosivuilla. 

Verkkolaskujen yleistyessä seuraavaksi verkkoon siirtyvät yritysten ja julkisyhteisöjen 

ostotilaukset ja sitä kautta reskontratkin sähköistyvät luontevasti, mikä edesauttaa niiden 

ulkoistamista tilitoimiston hoidettavaksi. Vähitellen kehitys johtaa koko taloushallinnon 

ulkoistamiseen. (Launonen, 2007; Seikkula, 2008) 

 

Taloushallinnon sähköistyminen muuttaa toimenkuvia ja työtehtäviä, joten 

taloushallinnon työntekijöiden työn luonne muuttuu ja osaamiseen kohdistuu uusia 

vaatimuksia. Sähköistymisen myötä perinteinen tallennustyö muuttuu enemmän 

kontrolloinniksi ja prosessinohjaukseksi. Rutiininomaisen ulkoisen laskennan 

automatisoituessa työn painopiste kääntyy liiketoiminnan seurantaa ja kehittämistä 

palvelevaan sisäiseen laskentaan ja siihen liittyvään neuvonta- ja konsultointityöhön. 

(Vaalasranta, 2005; Lahti&Salminen, 2008, 26; Yrittäjät, verkkodokumentti, 2; Tuovinen, 

2006; Mäkinen&Vuorio, 2002, 49-50). 

 

Taloushallinnon tukitoimien ulkoistaminen kasvaa lähivuosina entisestään koska 

organisaatioiden asiantuntemus ja osaaminen kehittyy. Näin ollen yritysten 

taloushallinnon tarpeet muuttuvat. Palveluntarjoajamarkkinoiden haasteena on kyky 

vastata kehittyvään ja muuttuvaan kysyntään. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002,  

187). Ossi Partanen Tiekestä toteaa yritysten miettivän, mitä prosesseja ne voisivat 

ulkoistaa jonkun muun hoidettavaksi ja näkee ASP-palvelumallin olevan tässä 

kehityksessä yksi keskeinen ja harkittava vaihtoehto liiketoiminnan tehostamiseksi 

nykyisessä kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa. (TIEKE, Ossi Partanen, 24). Useat 
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tutkimukset osoittavat ASP-sovelluspalveluiden nousevan tulevaisuudessa pienten ja 

keskisuurten yritysten taloushallinnon päähankintakanaviksi. (Lahti&Salminen, 2008, 42) 

 

ASP-palvelulla tarkoitetaan standardin sovellusohjelmiston käytön vuokraamista 

Internetin välityksellä palveluntarjoajalta, joka tarjoaa useille asiakkaille samaa 

keskitetysti ylläpidettyä sovellusta ja on vastuussa sovellusten kehityksestä, päivityksistä 

ja toiminnasta. Englanninkielinen lyhenne ASP tarkoittaa joko liiketoimintaa (Application 

Service Provision) tai palveluntarjoajaa (Application Service Provider). (Lahti&Salminen, 

2008, 42; Granlund&Malmi, 2004, 21; Partanen, ASP-ostajan opas, 3).  ASP sopii hyvin 

taloushallintosovelluksiin ja sen käyttö tulee yleistymään kokonaisprosessipalveluiden ja 

ulkoistusten osana.  

 

Markkinoilla on useita pk-yrityksille sopivia Internetin kautta käytettäviä 

taloushallintojärjestelmiä, joita ne voivat käyttää osana tilitoimistoilta ostettavaa 

ulkoistuspalvelua tai ostaa suoraan sovelluspalvelutoimittajilta. Useimmissa ASP-

palveluna tarjottavissa sovelluksissa on valmiudet verkkolaskutukseen ja verkkolaskujen 

vastaanottamiseen sekä pankkiyhteydet ja –linkit. Sovelluksissa on panostettu 

sähköisen taloushallinnon hyödyntämiseen. ASP-palveluiden avulla myös pienemmät 

yritykset pääsevät hyödyntämään sellaisia ratkaisuja, joita ne eivät perinteisin 

menetelmin ole voineet kustannussyistä hankkia. (Lahti&Salminen, 2008, 44; TIEKE, 6-

7). Sähköinen taloushallinto ei enää ole vain isompien yritysten etuoikeus, vaan siihen 

voivat myös pienet yritykset siirtyä helposti ja kannattavasti. (Yrittäjät, verkkodokumentti, 

1). Ohjelmistomarkkinoiden kehitys on tuonut myös pienten yritysten saataville 

ostolaskujen kierrätysmahdollisuuden ja verkkolaskujen lähetysmahdollisuuden. 

Keskisuurille yrityksille ASP-taloushallintosovellukset tarjoavat erillissovelluksia 

raportointiin tai muuhun automaatiota edistäviin tarkoituksiin. (Lahti&Salminen, 2008, 44; 

TIEKE, 6-7). Lisäksi ASP vapauttaa yrityksen voimavaroja omasta ydinliiketoiminnasta 

huolehtimiseen ja kehittämiseen, kun tietotekniikasta, varmuuskopioinnista ja ylläpidosta 

huolehtii ulkopuolinen osapuoli. (TIEKE,  5; Uusi toimisto 31.1.2008).  ASP-ratkaisun 

perustamiskustannukset ovat pienet. (Berg, 2004, 66; TIEKE,  5; Mäkinen&Vuorio, 

2002, 58; Lahti&Salminen, 2008, 42) 



 
 

 

22

 

3. SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON 

 

Usein pk-yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisen edellytyksenä on otollinen 

muutosaika, esimerkiksi johdon vaihtuminen, kansainvälistyminen tai päähankkijan 

vaatimus sähköisestä toimintamallista. (Berg, 2004, 64). Sähköinen liiketoiminta on eräs 

yrityksen keskeisistä keinoista liiketoimintaa kehitettäessä ja pyrkimyksessä 

kilpailukykyisyyteen. (Koskinen, 2004, 51). 

 

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen taustalla on yleensä taloushallinnon 

kehittämisen ja tehostamisen tarve sekä tarve päästä käsiksi tehokkuus- ja 

kustannussäästöihin, joita digitaalisuus ja automatisointi mahdollistavat. 

(Lahti&Salminen, 2008, 183) 

 

Monissa yrityksissä tehdään sähköistyksen eteen kuitenkin vain se, mitä päähankkija 

vaatii, eikä edes mietitä tekniikan soveltamista laajemmin. (Berg, 2004, 65). Usein 

teknologisten sähköistymismahdollisuuksien myötä muutetaan vain vanhat prosessit 

sähköisiksi. Sähköiseen taloushallintoon siirryttäessä prosessit muuttuvat usein niin 

merkittävästi, että ne tulisi suunnitella kokonaan uusiksi. (Seppä, Rissanen ym., 2005, 

50). Digitaaliseen taloushallintoon siirtyminen on nähtävä laajemmin kuin pelkästään 

prosessien sähköistämisenä ja järjestelmien uusimisena. Oikein toteutettuna siirtyminen 

sähköiseen taloushallintoon muuttaa yrityksen toimintatapoja ja mahdollisesti koko 

taloushallinnon organisointia. Digitaalisuus mahdollistaa asioiden tekemisen aivan 

uudella tavalla. (Lahti&Salminen, 2008, 183-184) 

 

Yritysten tulee miettiä toimintatapojensa kokonaisvaltaista tehostamista ennen kuin niitä 

ryhdytään sähköistämään. Sähköistäminen pelkästään itsetarkoituksen vuoksi on 

arveluttavaa. Pelkästään verkkolaskutuksen käytöllä ei päästä maksimaaliseen 

toimintojen tehostamiseen ja kustannussäästöihin. Verkkolaskutus tulee nähdä osana 

taloushallinnon sähköistämisen prosessia. (Tahkola, 2008, Karvonen, 2007). Jos uudet 

sähköiset ratkaisut eivät oikeasti tehosta toimintaa, varmista taloushallinnon laatua ja 
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alenna kustannuksia, on viisasta jatkaa nykyiseen tapaan, jos se toimii luotettavasti ja 

tehokkaasti siihen saakka, kunnes järjestelmät ovat kehittyneet ja tietotekniset taidot 

ovat riittävät. (Tahkola, 2008) 

 

Useat pk-yritykset ovat aivan tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntämisen 

alkutaipaleella. Jos tietotekniikan hyödyntämisen puute ei ole liiketoiminnan 

kehittämisen esteenä, tästä ei ole haittaa. Mutta jos liiketoiminnan tehostaminen 

edellyttäisi uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä, yritysten kannattaisi ryhtyä 

ottamaan uutta teknologiaa käyttöön. (Koskinen, 2004, 48). 

 

Pienen yrityksen taloushallinnon sähköistämiseksi järkevin ja helpoin vaihtoehto on 

tilitoimisto, joista useilla on käteviä verkkopalveluita helpottamaan sähköiseen 

maailmaan siirtymistä. Pienen yrityksen onkin mahdollisuus saada kattava sähköinen 

taloushallinto osana tilitoimistopalveluja. (Tahkola, 2008; Lahti&Salminen, 2008, 187). 

Keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistämispalvelun tarjoamiseen useimmilla, 

pienillä tilitoimistoilla ei ole riittäviä resursseja. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 133-

134; Lahti&Salminen, 2008, 178) 

 

3.1 Sähköiseen taloushallintoon siirtymiseen liittyviä ongelmia 

 

Vaikka pk-yritykset ovat keskenään hyvin erilaisia, monen kokoisia ja edustavat erilaisia 

toimialoja, monet sähköiseen taloushallintoon ja taloushallinnon ulkoistamiseen liittyvät 

ongelmat ovat samanlaisia niin tilitoimiston kuin sen asiakasyritystenkin kannalta. 

 

Tuomas Lonka on diplomityössään (2004, 19) havainnut erityisesti pienten ja 

keskisuurten yritysten ongelmaksi ajan ja resurssien puutteen. Venla Berg on 

tutkimuksessaan todennut saman asian. Hänen mukaansa suurin pk-yritysten 

kehittämistä hidastava ongelma on ajanpuute. Yleensä yrityksillä ei ole työntekijöitä, 

jotka olisivat erikoistuneet kehittämiseen ja tietotekniikkaan, vaan niihin liittyvät työt 

tehdään oman toimen ohella. Tällöin asiaan ei ehditä riittävästi paneutua ja 

kehitysprojektit kestävät pitkään. (Berg, 2004, 28) 
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Yhtenä keskisuurten yritysten haasteena ovat niiden liian pienet resurssit ja volyymit 

hankkia nykyaikaista teknologiaa hyödyntääkseen automaation tarjoamia 

mahdollisuuksia täysimääräisesti. (Lahti&Salminen, 2008, 178). Myös Seppä, Rissanen 

ym. (2005, 94) mainitsevat resurssien puutteen yhdeksi liiketoiminnan sähköistämisen 

keskeiseksi ongelmaksi pk-yrityksissä. Lisäksi investointikustannukset ovat vaikuttaneet 

yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen hidastavasti. (Tuomas Lonka, 2004, 

50). 

 

Pk-sektorin yrityksissä esiintyy muutosvastarintaa, minkä vuoksi yrityksissä pysytellään 

helposti vanhoissa ja tutuissa menetelmissä. (Lonka, 2004, 19; Vaalasranta, 2005; 

Nortio, 2005). Lähes kaikissa yrityksissä esiintyy asenteellisia ongelmia, sekä johdossa 

että operatiivisen työn tekijöissä. Uudet ohjelmat ovat usein edellisiä monimutkaisempia, 

jolloin niiden käyttö vaatii enemmän. Järjestelmiin joudutaan yleensä kirjaamaan 

enemmän tietoa kuin aiemmin. Yllättävän moni työntekijä pitää tietojaan asiakkaista, 

toimittajista tai muista yrityksen asioista omana tietonaan eikä yrityksen tietona ja on 

haluton luovuttamaan tietoa muiden käyttöön. Toisaalta haluttomuuden syynä syöttää 

tiedot järjestelmiin on laiskuus, koska ei nähdä lisätyöstä saatavia hyötyjä yrityksen 

tasolla. (Berg, 2004, 28, 31-32). Mäkinen ja Vuorio toteavat asenteiden muuttamisen 

vaikeimmaksi tehtäväksi. Asenteita ei voi ulkopuolelta muuttaa, vaan jokaisen on 

tehtävä se itse. Vanhat asiat on poisopittava ennen uusien asioiden omaksumista, mikä 

on pelkästään asenteesta kiinni. (Mäkinen&Vuorio, 2002, 196). 

 

Venla Berg on tutkimuksessaan todennut, etteivät pk-yritykset kovin helposti lähde 

mukaan sellaisiin kehittämisprojekteihin, joissa kustannukset realisoituvat 

etupainotteisesti hyötyjen tullessa vasta myöhemmin. Sähköisen liiketoiminnan projektit 

ovat tämän tyyppisiä. Berg toteaa suuren osan suomalaisista pk-yrittäjistä olevan 

vanhempaa sukupolvea ja suhteellisen vähän koulutettuja eli kaikkein hitaimpia 

tarttumaan tietotekniikan hyödyntämiseen ja sitä kautta sähköisen liiketoiminnan 

kehittämiseen. Kehittämistyö koetaan turhaksi, jollei sen koeta todella tukevan 

liiketoimintaa. (Berg, 2004, 64-65) 
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Tietoteknisen osaamisen puute on pk-sektorin yritysten ongelma paitsi sähköisen 

liiketoiminnan, myös sähköisen taloushallinnon hyödyntämisessä. (Seppä, Rissanen 

ym., 2005, 94; Koskinen, 2004, 25), Tietotekniset ja sähköisen liiketoiminnan ratkaisut 

kehittyvät niin nopeasti, että kehityksen seuraamiseen ei pk-yrityksissä löydy aikaa ja 

osaamista. (Berg, 2004, 30). Tietoteknisen osaamisen puute ei ole pelkästään 

suomalainen ilmiö pk-sektorilla. Taylor ja Murphy mainitsevat sen artikkelissaan yhtenä 

digitaaliseen talouteen siirtymisen esteenä. (Taylor&Murphy, 2004). 

 

Tietoteknisen osaamisen puute näkyy esimerkiksi silloin, kun pienyritykset hankkivat 

omaan käyttöönsä taloushallinnon pakettiohjelmistoja. Ne hankkivat usein liian suppeita 

paketteja, mistä jatkossa seuraa lisäohjelmistojen hankintatarve ja ongelmia tiedon 

siirroissa niin, että huonoimmillaan tietoja joudutaan siirtämään sovelluksesta toiseen 

manuaalisesti. (Granlund&Malmi, 2004, 51-52). Seppä, Rissanen ym. (2005, 61-62) 

ovat todenneet pk-sektorilla olevan ongelmia oikeanlaisten sovellusten kysynnän ja 

tarjonnan kohtaamisessa johtuen sähköisiin järjestelmiin liittyvän osaamisen puutteesta.  

 

Ulkoistettaessa taloushallinnon toimintoja on huomattava, että vastuun siirto 

ulkopuoliselle palveluntarjoajalle sisältää aina taloudellisia, toiminnallisia ja lainopillisia 

riskejä, jotka on tunnistettava ja joihin on valmistauduttava. (Kiiskinen, Linkoaho, 

Santala, 2002, 112). Taloudellisen riskin muodostavat esimerkiksi 

ulkoistamiskumppaneiden tieto- ja järjestelmäarkkitehtuurit, jotka saattavat erota 

toisistaan niin merkittävästi, ettei tietojen mielekäs vaihtaminen, yhdistäminen ja hallinta 

ei ole mahdollista ilman moninkertaisia rutiineja, isoja työmääriä ja kustannuksia. 

(Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 98). 

 

Organisaatioilla on aina luontaista varovaisuutta ja epäluuloa toisiaan kohtaan ja 

ulkoistavan yrityksen ja palveluntoimittajan kulttuurit ja toimintatavat saattavat poiketa 

toisistaan huomattavasti. Nämä tekijät saattavat synnyttää sisäistä vastarintaa. 

(Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 97). Yleensä ulkoistamisen tavoitteena on keskittää 

yrityksen omia johtamis- ja asiantuntijaresursseja ydintoimintoihin. Tällöin vaarana on 
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ulkoistetun toiminnon jääminen johtamisen ja valvonnan ulkopuolelle. 

Palveluntoimittajalla puolestaan on pyrkimys kehittää ja vahvistaa omaa 

liiketoimintaansa ja se panostaa usein enemmän uusien asiakkuuksien rakentamiseen 

kuin nykyisten suhteiden ylläpitoon. Molemmin puolin pitäisikin varmistaa riittävä huomio 

ja panostus. Kummankin osapuolen tulisi olla sitoutunut läpi organisaation. (Kiiskinen, 

Linkoaho, Santala, 2002, 99) 

 

Ulkoistamiseen liittyy usein merkittäviä muutoksia ulkoistettavissa prosesseissa. 

Ongelmien esiintyminen on usein yhteydessä yrityksen kykyyn hallita muutoksia. 

(Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 39). 

 

3.2 Ratkaisuja sähköiseen liiketoimintaan siirtymiseen ja taloushallinnon ulkoistamiseen 

liittyviin ongelmiin 

 

“Joskus kehitysprojekti tarjoaa otollisen hetken lähteä tässä suhteessa liikkeelle 

puhtaalta pöydältä, jolloin pitkään vallinneita käytäntöjä päästään hyvällä syyllä kunnolla 

pöllyttämään.” (Granlund&Malmi, 2004, 146). Sähköinen taloushallinto avaakin uusia 

mahdollisuuksia jatkuvan kouluttautumisen vaatimuksena sekä asiakasyrityksille että 

tilitoimiston henkilökunnalle. (ERTO, verkkolehti 28.11.2005) 

 

Granlund ja Malmi ovat todenneet taloushallinnon henkilöstön olevan avainasemassa 

tietojärjestelmähankkeissa. Heidän mukaansa nykypäivän talousammattilaisten tulisi olla 

kyvykkäitä ns. pehmeiden kompetenssien suhteen. Myös ns. teknisten kompetenssien 

pitää olla kunnossa. Tietotekninen kehitys on johtanut siihen, että taloushallinnon 

henkilöstön pitää osata enenevissä määrin monia asioita, jotka liittyvät tietotekniikkaan, 

mikä vaatii kouluttautumista. (Granlund&Malmi, 2004, 144). Launosen mukaan 

järjestelmiin kunnolla perehtyminen ja se, että niitä osataan käyttää korostaa tilitoimiston 

asiantuntijuutta. (Launonen, 2007) 

 

Mäkinen ja Vuorio toteavat taloushallinnon olevan voimakkaassa muutostilassa ja siksi 

pätevien ammattilaistenkin on lähdettävä opin tielle. Heidän mukaansa se merkitsee 
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monimuotoista oppimista työn lomassa sekä tutkinto- ja kurssiopetusta. 

(Mäkinen&Vuorio, 2002, 196). Lassi Mäkinen kertoo saaneensa hyviä kokemuksia 

koulutuksesta, jossa aluksi on peruskoulutusjakso lähiopetuspäivineen ja sen jälkeen 

kuukausien tai jopa vuosien mittainen jälkiohjausjakso. Hän näkee tällaisen koulutuksen 

auttavan taloushallinnon ammattilaista soveltamaan uutta tietoa työssään. 

(Mäkinen&Vuorio, 2002, 197). 

 

Myös Venla Berg on tutkimuksessaan todennut, että henkilöstön koulutus on 

toteutettava riittävän pitkällä aikavälillä, jotta asiat pystytään omaksumaan ja 

hyödyntämään käytännön työssä. (Berg, 2004, 36). Tutkimuksessa tuli esille, että 

useassa tapauksessa käyttöönottokoulutus tapahtui liian pian käyttöönoton jälkeen. 

Ohjelmistoista saatavia hyötyjä tehostaisi, jos koulutus jaksottuisi pidemmälle ajalle ja 

osa koulutuksesta toteutuisi vasta, kun järjestelmä on ollut jokapäiväisessä käytössä 

esimerkiksi puoli vuotta. (Berg, 2004, 27-28). Tilitoimisto Count Deal Oy:n 

toimitusjohtaja Jarmo Tähtinen kertoo, että he pyrkivät järjestämään henkilökunnalleen 

koulutusta jatkuvasti ja koulutusta tullaan lisäämään, kun sähköinen järjestelmä otetaan 

laajemmin käyttöön. (Mäkinen&Vuorio, 2002, 49). Kouluttaminen lisää osaamista ja 

epäluulot uusia toimintatapoja kohtaan vähenevät. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 

64). 

 

Kiiskisen, Linkoahon ja Santalan mukaan muutosprosesseissa on otettava huomioon, 

että oppiminen tapahtuu vaiheittain. Ison muutoksen käynnistyessä päästään 

parempaan tulostasoon sopivien, realististen välitavoitteiden kautta kuin suoraan 

lopulliseen päämäärään loikattaessa. Sopivat välitavoitteet koetaan toteuttamisen 

arvoisiksi ja niiden toteutumiseen uskotaan. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 41-42). 

Asenteiden kannalta on tärkeää, että yrityksen johto pystyy kuvaamaan henkilökunnalle 

kehittämisen tavoitteet ja kehittämisellä saavutettavat liiketoiminnalliset hyödyt. (Berg, 

2004, 36). Henkilöstöä voidaan motivoida myös palkitsemalla toteutuneista muutoksista 

ja maksamalla lisäkorvaus lisääntyneiden työtehtävien mukaisesti. (Kiiskinen, Linkoaho, 

Santala, 2002, 64). 
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Credonet Oy:n toimitusjohtaja Juhani Suhonen varoittaa ASP-palvelun käyttöönottoon 

liittyvästä asiasta, henkilöstön koulutukseen tarvittavasta ajasta. Hän kertoo yhtenä 

ASP-palvelun tärkeimpänä etuna olevan sen helpon ja nopean käyttöönoton, mistä 

syystä järjestelmä otetaan käyttöön kiireellä ja liian pienellä koulutuspanostuksella. 

Suhonen muistuttaa, että ilman koulutettua henkilöstöä ei hyväkään ASP-palvelu toimi. 

(TIEKE, Ossi Partanen, 19). Kaisa Keronen (2008) on todennut sähköisen laskutuksen 

vaativan ainakin alussa perusteellista käyttökoulutusta. Asiakkaille on kerrottava, miten 

laskun löytää, miten järjestelmä toimii eri selaimilla ja miltä verkkolasku eri 

verkkopankeissa näyttää.  

 

Tuomas Lonka on diplomityössään (2004, 73) todennut koulutuksen ja erityyppisten 

tukipalvelujen olevan keinoja, joilla kymenlaaksolaisia pk-yrityksiä voidaan saada 

paremmin mukaan sähköisen liiketoiminnan maailmaan.  Granlund ja Malmi (2004, 145) 

ovat havainneet yritysten kaipaavan tukipalveluita eniten ohjelmien käytön ja 

taloushallinnon substanssiasioiden suhteen. Koulutuksessa ja alkuvaiheen käytön 

tuessa olennaista on kiinnittää huomiota uusien työtapojen ja menetelmien oppimiseen. 

Uudessa, sähköisessä toimintatavassa ei esimerkiksi tarvitse tulostaa vanhojen 

työprosessien mukaisia tulosteita tietyissä työvaiheissa. (Lahti&Salminen, 2008, 191). 

 

Osaamisen kehittäminen sisältää sekä johdon ja henkilöstön asenteiden kehittämisen 

että käytännön teknisten työtaitojen kehittämisen. Sähköisen liiketoiminnan 

kehittämistyössä on olennaista kaikkien yrityksen sidosryhmien ja toimintojen 

kokonaisuuksien tarkastelu, unohtamatta toimintojen välisiä linkityksiä ja yhteyksiä. 

Edellytykset muutokselle luodaan toimintatapojen ja prosessien kuvaamisella. 

Henkilöstön toimintatapoja on muutettava, jotta teknisistä ratkaisuista saadaan hyötyä. 

On oltava halu muuttaa toimintatapoja sekä tietoa ja taitoa toimia uudella tavalla, jotta 

toimintatavat muuttuvat. Henkilöiden on myös nähtävä muutoksesta saatavat hyödyt, 

jotta he pystyvät motivoitumaan muutokseen. (Berg, 2004, 21). Henkilöstön ottaminen 

mukaan muutosprosessin kaikissa vaiheissa parantaa motivaatiota ja aikaansaa aitoa 

sitoutumista. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 44). Muutos on tehtävä 

mahdollisimman konkreettiseksi työntekijälle itselleen, jotta uudet toimintamallit kyetään 
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ottamaan käyttöön jokapäiväisessä toiminnassa. Työntekijän pitää kyetä sisäistämään 

muutos ja oivaltaa se omakseen. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 56). 

 

Vaikka muutos näyttäisikin lupaavalta ja parannukselta aikaisempaan, siihen 

suhtaudutaan lähes poikkeuksetta aluksi epäluuloisesti, mikä synnyttää 

muutosvastarintaa. Yksilö näkee liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelussa 

mahdollisuuksien lisäksi uhkia. Yksilön kannalta turvallisempi vaihtoehto on säilyttää 

tyydyttävä asioiden nykytila kuin rynnätä suin päin uusiin, vierailta ja epäilyttäviltäkin 

tuntuviin asioihin. Muutosvastarinta on normaali ilmiö ja se pitää ottaa huomioon 

muutoksen johtamisessa. Muutosvastarinnan määrää voidaan vähentää aloittamalla 

muutostoimenpiteet heti muutoksesta tiedottamisen jälkeen ja antamalla henkilöstön 

osallistua suunnitteluun ja toteuttamiseen alusta asti. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 

2002, 63-64). 

 

Muutosprosessi on onnistunut, jos sen avulla on todella saatu muutettua toimintaa ja 

prosesseihin osallistuvat ihmiset kokevat työtyytyväisyyttä uusiin menetelmiin. 

Digitaalinen taloushallinto on jatkuvaa kehittämistä, jonka tavoitteisiin kuuluu jatkuva 

uusien automatisoitavien työvaiheiden etsiminen ja analysointi sekä prosessien 

työvaiheiden kyseenalaistaminen. (Lahti&Salminen, 2008, 191-192). Muutosta ei 

tulisikaan nähdä ajanjaksona tai tapahtumana, jolla on selkeä alku ja loppu. (Kiiskinen, 

Linkoaho, Santala, 2002, 39). 

 

Onnistunut liiketoiminnan kehittäminen edellyttää yrityksen omaa, yhteisesti luotua 

yhteistä näkemystä siitä, mihin kehittämisellä pyritään. Toimitusjohtaja ja 

avainliiketoiminnoista vastaavat henkilöt muodostavat näkemyksen ensi vaiheessa, 

mutta se on kehitysprosessin myötä osattava viedä ja myydä yrityksen jokaiselle 

työntekijälle. Toimitusjohtaja on muutenkin keskeisessä asemassa kehittämisen 

onnistumisen ja liiketoiminnallisten hyötyjen saannin kannalta. Jos toimitusjohtaja ei ole 

sitoutunut kunnolla kehittämistyöhön, ongelmien ilmaantuessa kehittämistyön 

eteneminen hyytyy. (Berg, 2004, 35). On tärkeää tarkastella, miten liiketoiminnan 

sähköistyminen etenee ja mikä vaikutus sillä on liiketoimintaan. Yksittäiset teknologiat 
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eivät ole tärkeitä, vaan se, miten niitä halutaan ja osataan liiketoiminnassa hyödyntää. 

(Seppä, Rissanen ym. 2005, 11). 

 

Taloushallinnon sähköistämisessä on mietittävä kokonaisuutta. Jotta sähköisyydestä 

saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, kaikkien sen osa-alueiden tulee toimia 

saumattomasti yhteen. (Yrittäjät, verkkodokumentti, 1). Liiketoiminnallisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi pk-yritysten on opittava näkemään tietotekniikka ja sähköinen 

liiketoiminta yrityksen strategisena välineenä. Bergin mukaan pk-yritykset näkevät 

sähköisen liiketoiminnan liian usein pelkästään toimintatapojen kehittämisenä, joka 

sekin on tärkeää ja jopa oleellista. Strategisen linkityksen näkeminen tuo mukanaan 

kuitenkin etuja, joista keskeisimmät ovat Bergin mukaan seuraavat: 

 

 Kehittämiseen liittyvä päätöksenteko on toimitusjohtajan ja hallituksen hallussa 

 

 Sähköinen liiketoiminta mietitään strategisen suunnittelun osana ja tätä kautta 

voidaan löytää aivan uudenlaisia toimintamalleja ja kilpailukeinoja 

 

 Strategiaprosessin kautta johto oppii ymmärtämään tietotekniikan ja 

tietoverkkojen todelliset mahdollisuudet yrityksen kilpailukyvyn kehittämisessä 

 

 Mietitään aidosti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi sen sijaan että 

siirrettäisiin vain manuaaliset toimintatavat sähköisiksi 

 

 Mielletään sähköisen liiketoiminnan kehittäminen yrityksen menestyksen kannalta 

riittävän tärkeäksi asiaksi. Tällöin kehittämiseen löytyy rahaa ja resursseja ja 

yrityksen johto on kiinnostunut varmistamaan, että toimintatapojen ja –mallien 

muutos todella toteutuu riittävästi. 

     (Berg, 2004, 72-73). 

 

Ulkoistamista suunnitellessa keskeisempänä tehtävänä on määrittää lähtötaso, 

tunnistaa riskit ja ulkoistamisen taloudelliset vaikutukset. Kun on saatu selville, mitä 
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ollaan ulkoistamassa, on olennaista hankkia näkemys ja ymmärtää 

palvelunmarkkinoiden tarjonta sekä kyky vastata palvelun ostajan tarpeisiin. (Kiiskinen, 

Linkoaho, Santala, 2002, 101). Pk-yritysten johdon pitää tietää ainakin perusteet 

taloushallinnon tietojärjestelmäratkaisuista, jotta he pystyvät perustellusti arvioimaan, 

onko tilitoimistomalli, ja missä laajuudessa, yleensäkään yrityksen etujen mukainen 

ratkaisu. Heidän on pystyttävä selvittämään myös millaiset yrityksen omat 

raportointitarpeet ovat ja pystyykö tilitoimisto täyttämään ne. (Granlund&Malmi, 2004, 

49-50). Teknisten ratkaisujen tarjonta on kirjavaa. Onnistunut toiminnan kehittäminen 

vaatii yrityksen tarpeisiin sopivan ratkaisun valintaa, joten yrityksen on tiedettävä, mitä 

markkinoilla on ja mitä sieltä löytyy. (Berg, 2004, 35) 

 

Ulkoistamishankkeen käynnistysvaiheessa on yhdessä sovittava tavoitteista ja 

periaatteista. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 102). Muutoksen onnistumisen 

kannalta on tärkeää, että tiedetään, mitä muutokselta halutaan ja mikä on päämäärä 

muutokselle. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 38). Palvelusopimuksen teko on 

välttämätöntä, jotta saadaan dokumentoitu yhteisymmärrys toimittajan ja asiakkaan 

vastuista ja odotuksista. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 157). Suunnitteluun on 

hyvä panostaa, sillä tässä vaiheessa auki jätetyt asiat tai tehdyt virheet kostautuvat kun 

vastuun siirto tapahtuu. Realistisen aikataulun laatiminen on kummankin osapuolen 

kannalta tärkeää. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 171). 

 

Ulkoistamisen yhteydessä toteutettavien prosessien kehittämisessä on kyse uuden 

ratkaisuvaihtoehdon rakentamisesta. Vanhoista toimintatavoista on luovuttava. 

(Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 40-41). Vakioraportoinnin lisäksi on ylläpidettävä 

säännöllisiä laadunvalvontafoorumeita, joissa arvioidaan palvelun laatua ja toimintaa, 

ideoidaan kehittämistoimenpiteitä ja vaihdetaan avoimesti strategisiakin näkemyksiä ja 

suunnitelmia. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 99) 

 

Vaikka pk-yritysten resurssit ovat rajalliset ja kehittämispolku voi olla hyvinkin pitkä, 

pienet yritykset ovat nopeita muuttumaan päättäessään muuttua. (Berg, 2004,  65). 

Tulevaisuuden haasteena pk-yrityksillä on muuttaa liiketoiminnan sähköistyminen 
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strategiseksi voimavaraksi, jota yritys voi itse suunnitella, ohjata ja toteuttaa sen sijaan, 

että sähköistymistä ohjaavat päämiehenä toimivat suuryritykset tai julkinen sektori. 

Yritystoiminnan sähköistymisen tulee tapahtua pk-yritysten omasta aloitteesta ja 

tarpeista. Julkinen sektori voi parhaiten tukea sähköistymistä tarjoamalla pk-yrityksille 

markkinaehtoisesti ja -perusteisesti hankittavien liiketoimintaa sähköistävien tuotteiden 

ja palvelujen tarpeiden arviointiin, hyödyntämiseen ja koulutukseen liittyviä, 

parhaimmillaan yrittäjävetoisia palveluja. (Seppä, Rissanen ym., 2005, 78) 

 

3.3 Neuvoja tilitoimistoille 

 

Tilitoimistoilla on edessään ennennäkemätön markkinakasvu, sillä yritykset ovat 

aloittaneet taloushallintonsa ulkoistamisen. Asiakas- ja työmäärä tulee lisääntymään, 

palvelutarve laajentumaan ja hintataso nousemaan. Moni tilitoimisto on kuitenkin kiinni 

vanhoissa kirjanpito- ja veroasiarutiineissa ja uuden oppiminen on työlästä. Vaikka 

yksittäinen tilitoimisto voi erikoistua kapeaan palveluun, tilitoimistoalalla on 

palveluvalikoimaa laajennettava. (Mäkinen&Vuorio, 2002, 44). Pienten asiakasyritysten 

kasvaessa myös niiden taloushallinnon tarpeet kasvavat, mikä aiheuttaa haasteita ja 

mahdollisuuksia tilitoimistollekin. (Järvenpää, Länsiluoto, 2007). Juha Ahvenniemi toteaa 

yrityselämän muutostahdin nopeutuneen kaikilla toimialoilla. Tilitoimistojen asiakkaat 

kohtaavat suurempia ja nopeampia muutoksia, mikä edellyttää yhä parempaa ja 

tiiviimpää yhteistyötä tilitoimiston ja sen asiakkaan välillä. Ahvenniemi näkee johdon 

laskentatoimen saavan tässä yhteydessä yhä suurempaa merkitystä. Potentiaalia 

johdon laskentatoimen palvelujen tarjoamiseen tilitoimistoissa Ahvenniemen mukaan on. 

Vuosien myötä kymmenien asiakkaiden talousasioiden hoitamisesta on tilitoimiston 

asiantuntijoille kertynyt runsaasti yritystoiminnan osaamista, jota voidaan tarjota hyvällä 

palvelulla lähes rajattomasti uusillekin asiakkaille. (Ahvenniemi, 2008). 

 

Johdon laskentatoimeen liittyvä palvelu edellyttää erilaista tarkastelutapaa ja valmiuksia 

kuin ulkoisen laskennan hoito. Tarvittavia valmiuksia ovat asiaosaaminen, ongelmien 

analysointi- ja ratkaisuvalmiudet, vuorovaikutusosaaminen sekä palveluiden 

tuotteistamis- ja siihen kuuluva hinnoitteluosaaminen. Uutta osaamista tarvitaan muun 
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muassa asiakkaiden liiketoiminnan ja yritystoiminnan lainalaisuuksien ymmärtämisessä, 

kustannus- ja kannattavuuslaskennassa, rahan riittävyydessä, tuotteistamisessa ja 

asiakasviestinnässä. Tätä osaamista alalla arvioidaan yleisesti kertyvän kahdeksasta 

kymmeneen vuoden kehityskaaren aikana. Tänä aikana toimisto ja sen henkilöstö on 

suorittanut taloushallinnon tutkinnon, sen mukaiset substanssiopinnot ja 

täydennysopintoja sekä soveltanut niitä erilaisiin asiakastapauksiin. Usein 

kehityskaareen liittyy KLT-tutkinnon suorittaminen ja tilitoimiston auktorisointi. Jotta 

toimiston asiantuntemus pysyy jatkuvasti kilpailukykyisenä, joudutaan tietoja 

päivittämään ja luomaan uusia taitoja ja valmiuksia. Sähköisen taloushallintopalvelun 

tarjoaminen tehostaa ja parantaa tilitoimistojen peruspalvelua ja mahdollistaa samalla 

erilaisten lisäarvopalveluiden kehittämisen ja tarjoamisen. Taloushallintoliiton vuonna 

2007 tekemässä tutkimuksessa asiakastyytyväisyyden tärkeimmäksi tekijäksi nousi esiin 

toimiston kyky tukea asiakastaan peruspalvelun ohella neuvonannolla ja konsultoinnilla. 

(Ahvenniemi, 2008). 

 

Marko Järvenpää ja Aapo Länsiluoto antavat Tilisanomien artikkelissaan (2007) 

käytännön neuvoja tilitoimistolle: 

 

 Uudistumiskyky on tärkeää. Asiakassuhde on vaarassa katketa, mikäli tilitoimisto 

ei kykene muuttamaan omaa toimintaansa asiakasyrityksen liikevaihdon 

kasvaessa. 

 

 Asiakkaan kasvuhalut on tunnistettava, sillä asiakasyrityksen kasvu vaikuttaa 

palveluihin, joita tilitoimistoilta vaaditaan. Tilitoimistoissa on mietittävä, 

pystytäänkö nykyosaamisella vastaamaan uusiin palveluvaateisiin. 

 

 Asiakasyrityksen kasvaessa on kyettävä tarjoamaan uusia palveluita erityisesti 

johdon päätöksenteon tueksi. Palveluiden tarjoamisessa on oltava aktiivinen, sillä 

oman toiminnan passiivinen muuttaminen on varma keino menettää asiakas. 
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 Asiakkaan menettämiseen on varauduttava, sillä hyvistä toimista huolimatta 

asiakas voikin ulkoistamisen sijaan alkaa hoitaa itse lakisääteisiä kirjanpitoon ja 

verotukseen liittyviä asioita. Näin voi käydä asiakkaan halutessa päätöksenteon 

tueksi entistä paremmin johtamista avustavia laskelmia. 

 

 On arvioitava tulevaisuudessa vaadittavaa osaamista, sillä uusien palveluiden 

tarjoaminen vaatii henkilöstöltäkin uutta osaamista. Näin ollen on mietittävä 

olemassa olevien resurssien suhdetta tulevaisuudessa vaadittaviin resursseihin 

 

 Henkilöstö vaatii johdon tukea uusien toimintamallien kehittämisessä ja 

omaksumisessa. Henkilöstöä on valmennettava uuteen toimintamalliin. 

(Järvenpää, Länsiluoto, 2007) 

 

Mäkisen ja Vuorion mukaan moni pelkää taloushallinnon sähköistymistä ja tilitoimistot 

pysyttelevä mielellään vanhoissa toimintatavoissa. Kuitenkin parasta niille olisi miettiä 

oma liikeideansa uudelleen ja laatia perusteellinen henkilökunnan koulutussuunnitelma. 

(Mäkinen&Vuorio, 2002, 44-45, 46). Pelkkä tieto päätöksestä muuttaa toimintatapoja 

aiheuttaa sen, että muutos koetaan asiantuntijoiden tekniseksi ratkaisuksi, jolloin se jää 

työntekijälle etäiseksi eikä saa aikaan sitoutumista. Kun työntekijälle kerrotaan 

muutoksen taustat, hänen on helpompi ymmärtää muutoksen vaihtoehdot, sitoutua 

muutokseen ja innostua sen tavoitteista. Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen 

muutosvision henkilökohtaisella tasolla tulee olla houkutteleva ja puoleensa vetävä. 

Työntekijän tulee saada muutoksen tuloksista jotain kaipaamaansa, kuten 

haasteellisempia työtehtäviä, itsenäisyyttä päätöksentekoon tai joustavammat työajat. 

Muutoksen tavoitteet pitäisi pystyä kokemaan oikeudenmukaisiksi. Kun uusia 

toimintatapoja otetaan käyttöön, vanhoista työtehtävistä aletaan luopua jokapäiväisissä 

työtehtävissä ja aletaan soveltaa uusia toimintatapoja. Toimenpiteiden 

yksityiskohtaisuus ja muutoksen konkreettisuus vaikuttavat selkeästi onnistumiseen. 

Yksityiskohtaisuus ei merkitse sitä, etteikö suunnitelmissa voitaisi joustaa tilanteen 

mukaan. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala, 2002, 58-60). Ahvenniemi toteaa tilitoimistojen 

palveluiden ja palvelustrategioiden olleen suhteellisen homogeenisia. Asiakkaita ja töitä 
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on riittänyt, mutta usein seurannan puutteen vuoksi osa työstä, varsinkin lisäarvoltaan 

usein arvokkain neuvontatyö, on jäänyt laskuttamatta. Alan muutostahdin myötä 

tilitoimistoissa joudutaan miettimään yhä enemmän tulevaisuuden kysymyksiä ja 

mahdollisuuksia. (Ahvenniemi, 2008) 

 

Hannus näkee luontevana aloituksena tilitoimiston palvelujen sähköistämiselle 

siirtymisen osto- ja kululaskujen Internet-pohjaiseen kierrätys-, hyväksyntä-, maksatus- 

ja arkistointipalveluun. Tilitoimisto voi myös ryhtyä asiakkaan verkkolaskujen tuottajaksi. 

Siirtyminen päivittäiseen työrytmiin ja ajantasaiseen toimintamalliin on radikaali muutos 

entiseen kuukausirytmittyneeseen työhön ja edellyttää muutosvalmiutta tilitoimiston 

henkilökunnalta. Tilitoimiston on syytä miettiä uuden toimintamallin mahdollisesti 

vaatimia työnjakomuutoksia ennen ostolaskujen sähköisen palvelun 

markkinointikampanjan käynnistämistä. Joitain työvaiheita voi olla järkevää keskittää 

vain tiettyjen henkilöiden työksi. Kun asiakkaiden ostolaskuja alkaa tulla päivittäin ja ne 

pitää saada heti kierrätykseen ja maksuun eräpäivänä, tilitoimiston varahenkilö- ja 

lomitusjärjestelmä joutuu aivan uusien haasteiden eteen. (Hannus, 2007) 

 

Hannuksen mukaan tilitoimistojen taloushallinnon sähköistämisen vaihtoehtoina ovat 

investoinnit omiin ohjelmistoihin ja laitteistoihin tai ASP-palvelumallin. Kynnys vaihtaa 

perusjärjestelmää on sitä suurempi, mitä enemmän toimistossa on asiakkaita ja mitä 

enemmän on panostettu mm. asiakaskohtaisiin raportointeihin. Hän toteaa, että 

osaamisen, tehokkuuden ja ylläpitokustannusten kannalta monen eri järjestelmän 

ylläpito ei ole mielekästä. (Hannus, 2007) 
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4. TUTKIMUKSEN TULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen alussa esitettiin neljä tutkimusongelmaa, johon tutkimuksen avulla 

lähdettiin hakemaan vastauksia. Seuraavassa käsitellään tutkimusongelmakohtaisesti 

esitetty ongelma ja siihen tutkimuksen avulla esiin nousseet vastaukset. 

 

1. Miksi sähköiseen taloushallintoon siirtyminen ei kiinnosta pk-sektorin yrityksiä ja niille 

palveluja tarjoavia tilitoimistoja? 

 

Sähköinen taloushallinto ja verkkolaskutus koetaan vielä tilitoimistoissakin kovin 

vieraana asiana. Uusien teknologioiden ja ohjelmistojen käyttöönotto pelottaa ja tuntuu 

epämukavalta, mikä luo muutosvastarintaa ja ruokkii halua pysytellä vanhoissa 

toimintatavoissa. Tällöin tilitoimistot eivät luonnollisestikaan tarjoa asiakkailleen 

mahdollisuuksia kehittää taloushallintoaan sähköiseen muotoon, saati kehitä omia 

menetelmiään sähköisemmiksi. 

 

2. Jos sähköiseen taloushallintoon siirtyminen kiinnostaa pk-sektorin yrityksiä ja niille 

palveluja tarjoavia tilitoimistoja, miksi siirtyminen on hidasta ja vaikeaa? 

 

Keskeisimpänä asiana esiin nousi pk-yrityksien pula ajasta, resursseista ja osaamisesta. 

Kehittämiseen ei riitä voimavaroja, pääasiallinen liiketoiminta vie kaiken ajan. Yrityksillä 

ei ole liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneita työn tekijöitä, vaan kehitystyö pitää 

tehdä oman toimen ohella, jolloin asiaan ei ehditä paneutua riittävästi. Osassa yrityksiä 

ajatellaan siirtyä sähköisiin toimintamalleihin vasta sitten, kun verkkolaskut ovat 

riittävästi yleistyneet. Sama ajatustapa pätee muihinkin sähköistymiseen liittyviin 

tekijöihin, ajatellaan asiaa ja otetaan jokin osatoiminto käyttöön vasta kun on pakko 

tehdä jotain. 
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3. Mitkä tekijät aiheuttavat eniten ongelmia sähköiseen taloushallintoon siirtymisessä ja 

miten ongelmia voisi ehkäistä, ratkaista ja poistaa? 

 

Eniten ongelmia aiheuttaa asennoituminen sähköiseen taloushallintoon ja 

kykenemättömyys nähdä sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Asenteita, 

muutosvastarintaa ja osaamattomuutta voidaan parhaiten muuttaa koulutuksella, 

opastuksella ja motivoinnilla. Kun sähköiseen taloushallintoon liittyvistä asioista ja 

teknologioista tulee tuttuja tietomäärän lisääntyessä, muutokseen on helpompi 

suhtautua positiivisesti. Koulutukseen on varattava riittävästi aikaa eikä muutoksia 

kannata toteuttaa kertarysäyksellä vaan asteittain edeten, jotta työntekijöillä ja yrittäjillä 

on mahdollisuus rauhassa omaksua asiat ja sopeutua uusiin toimintatapoihin. 

 

4. Onko tilitoimistoilla riittävät valmiudet ja osaamista hoitaa kokonaisvaltaisia 

taloushallintopalveluita, myös sisäisen laskennan osuutta? 

 

Kaikissa tilitoimistoissa ei ole tässä vaiheessa riittävää osaamista kokonaisvaltaisten 

taloushallintopalveluiden hoitamiseen kun taas osassa sisäisen laskennan asiatkin ovat 

hyvin hallussa. Tilitoimistoissa on kiinnitettävä tähän huomiota, sillä taloushallinnon 

ulkoistaminen on yhä useamman yrityksen suunnitelmissa. Yritykset haluavat samalla 

saada tukea, opastusta ja neuvoja myös sisäisen laskennan osalta. Jotta tähän 

tarpeeseen voidaan vastata ja pysyä mukana tilitoimistoalan kehityksessä, henkilöstön 

koulutukseen on panostettava. Kirjanpitäjien tulee hankkia riittävä osaaminen myös 

sisäisen laskennan asioista. Erilaisia koulutusmahdollisuuksia tähän on runsaasti, joten 

jokaiselle kirjanpitäjälle löytyy varmasti kunkin tarpeisiin sopiva koulutusvaihtoehto. 

 

Sähköinen taloushallinto on hyvin ajankohtainen asia suomalaisissa tilitoimistoissa. 

Useissa tilitoimistoissa ollaan otettu tai ottamassa käyttöön Internet-pohjaisia, ASP-

mallin mukaisia ohjelmistoja, jotka mahdollistavat lähes täydellisen sähköisen 

taloushallintopalvelun tarjoamisen asiakasyrityksille. Uusien menetelmien käyttöönottoa 

hidastaa negatiivinen asennoituminen uutta toimintatapaa kohtaan, mikä synnyttää 

voimakastakin muutosvastarintaa. Ei nähdä tai haluta nähdä uusien menetelmien 
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mukanaan tuomia etuja. Näihin asioihin voidaan kuitenkin vaikuttaa riittävällä 

koulutuksella, joka tapahtuu sopivan hitaasti edeten, jotta henkilöillä on mahdollisuus 

omaksua uudet asiat ja teknologiat. Samalla pystytään ymmärtämään muutoksen 

tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt, jolloin asenteetkin muuttuvat positiivisemmiksi. 

 

Nykyisin usealla pk-sektorin yrityksellä on käytössään omat laskutus- ja 

reskontraohjelmat kuten Passeli- ja Nova -osto- ja myyntireskontrat sekä 

palkkaohjelmat. Niiden investointikustannukset rasittavat yrityksiä, joten käytöstä 

luopumisen halukkuus on matala. Ohjelmista ei ole sähköistä yhteyttä tilitoimistossa 

käytettävään kirjanpito-ohjelmaan, joten reskontratapahtumat ja palkkatiedot syötetään 

käsin kuukausiyhteenvedoista kirjanpitoon. Tästä seuraa päällekkäisiä työvaiheita, 

koska osittain samaa tietoa käsitellään vähintään kahteen kertaan. Jos tilitoimisto ja sen 

asiakasyritykset käyttäisivät yhteistä ASP-ohjelmaa, laskujen ja palkkojen tiedot olisivat 

yhdellä kertaa tietojärjestelmässä sekä reskontrien että kirjanpidon käytettävissä. Myös 

virheet vähenisivät ja käsittelyajat nopeutuisivat huomattavasti, samalla kun 

ajantasaisten raporttien tuottaminen päätöksenteon tueksi helpottuisi. 

 

Pk-sektorin yritysten halu ulkoistaa kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi myös muita 

taloushallinnon osa-alueita, samoin kuin kiinnostus sähköiseen laskutukseen, on 

kasvanut. Samalla halutaan tukea ja neuvoja päätöksentekoon ja sisäisen laskennan 

kysymyksiin. Kaikissa tilitoimistoissa ei vielä ole riittävää osaamista kokonaisvaltaisten 

taloushallintopalveluiden tarjoamiseen. Sähköinen taloushallinto tarjoaa teknologiaa 

ulkoistetun taloushallinnon hoitamiseksi, mutta esimerkiksi johdon laskentatoimen 

tarpeisiin vastaaminen vaatii useilta kirjanpitäjiltä lisäkouluttautumista. 

 

Taloushallinnon sähköistyminen tarjoaa tilitoimistoille paljon mahdollisuuksia 

liiketoiminnan kehittämiseksi. Jokaisen tilitoimiston tehtäväksi jää miettiä, miten nämä 

mahdollisuudet osataan ja voidaan hyödyntää. Kokonaan sähköistymiskehityksen 

ulkopuolelle ei kuitenkaan voi jäädä, sillä jo viranomaistahojen, kuten verottajan, 

vaatimuksesta osa toiminnoista on sähköistettävä. Myös koko ajan yleistyvä 
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verkkolaskutus vaatii sekä tilitoimistoilta että muilta pk-sektorin yrityksiltä valmiutta ottaa 

tarjolla olevia sähköisiä palvelumalleja käyttöön. 

 

On kuitenkin hyvä muistaa, että taloushallinnon sähköistäminen on vain tekniikkaa. 

Vaikka sähköistymisen myötä moni toiminto automatisoituu ja rutiinityö vähentyy, 

ammattiosaamista automatisoinnilla ei voida kokonaan korvata. Tärkeintä kaikissa 

taloushallinnon toimissa on saada luotettavaa informaatiota yritystoiminnan tueksi. 

Taloushallinnon sähköistäminen onkin hyödyllistä ja kannattavaa vain silloin, kun se 

tähtää tähän päämäärään. 
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