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1. JOHDANTO 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa, eli johdannossa käsitellään aluksi aiheen 

taustoja. Tähän liittyy sekä ulkoistamisen, että taloushallinnon käsitteiden 

selventämiset, sekä niihin liittyvää historiaa. Tämän lisäksi johdantoon sisältyy 

tutkimuksen tavoitteiden sekä rajausten lisäksi tutkimusongelman esitteleminen. 

Luvussa selvitetään myös kuinka tutkimusaineisto on hankittu sekä kerrotaan mitä 

menetelmiä on käytetty. Johdannon lopussa käydään vielä läpi tutkimuksen rakenne 

kokonaisuudessaan. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Palkanlaskennan ja kirjanpidon ulkoistamisesta on tullut yhä yleisempää viime 

vuosien aikana. Tämä trendi on huomioitu myös mediassa. Juurikin tästä 

ulkoistamiseen liittyvästä trendistä johtuen tilitoimistot painivat tällä hetkellä 

massiivisen työvoimapulan kanssa. (Kuusela 2011) Myös alan työllisyystilanteeseen 

liittyvät tutkimukset antavat samansuuntaisen kuvan aiheesta. Vuosien 2002–2007 

aikana pelkkien kirjanpitopalveluiden henkilöstömäärä kasvoi Suomessa 1512 

henkilöllä, mikä on suhteessa 17 prosentin kasvu aiempaan. Syitä alan 

ammattilaisten kysynnän kasvuun ovat sekä yritysten tämän hetkinen suuntaus 

ulkoistaa koko taloushallintonsa sekä se, että todelliseksi alansa ammattilaiseksi 

kehittyminen vie yleensä useitakin vuosia. Lisäksi liike-elämän palvelujen toimialan 

työllisyyden, johon taloushallintokin kuuluu, oletetaan kasvavan 2,8 prosentin 

vuosivauhtia vuoteen 2015 asti, kun taas työllisyyden keskimääräiseksi 

vuosikasvuksi ennustetaan vain noin 0,7 prosenttia. Kyseisellä toimialalla 

työpaikkojen määrä tulee siis kasvamaan neljä kertaa enemmän verrattuna 

keskiarvoon. (Metsä-Tokila 2009)  

Ulkoistaminen itsessään on vanha metodi ja sen ensiaskeleet ulottuvat aina 1700-

luvulle asti. Niihin aikoihin alan niin sanotut pioneerit, eli roomalaiset alkoivat 

ulkoistaa veronkeruutaan. Tästä lähtien ulkoistamista on käytetty osana liiketoimintaa 

monissa eri muodoissa. (Duffy 2001) Ulkoistamisen liikevoima kasvoi entisestään 
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1970-luvulla, kun suurien ja monipuolisten yritysten koettiin suoriutuvan alle 

odotusten. Tämän jälkeen puolestaan 1980-luvun laman johdosta ulkoistamisesta tuli 

yhtiöiden keskuudessa aiempaakin suositumpi tapa tukea liiketoimintaa. (Kakabadse 

& Kakabadse 2000) 

Ulkoistamisella tarkoitetaan yrityksen välituotteiden, komponenttien tai jopa 

kokonaisten tuotantovaiheiden hankkimista yrityksen ulkopuoliselta taholta (Pajarinen 

2001, 5-6). Näin yritys siirtää ennen omalla vastuullaan olleen toiminnon yrityksen 

ulkopuolella tuotettavaksi (Kiiha 2002, 1). Ulkoistamisella pyritään suuressa osassa 

tapauksista yksinkertaisimmillaan joko kustannussäästöihin, mahdollisuuteen 

keskittyä ydintoimintoihin tai ulkoisen asiantuntemuksen saantiin (Everaert ym. 2007 

720–721). 

Ulkoistamisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että palvelun laadusta ja sisällöstä 

sovitaan riittävän tarkasti jo etukäteen. Tämä tarkoittaa palveluiden niin sanottua 

tuotteistamista. Tuotteistamisessa on parhaiten onnistuttu vakiintuneissa 

ostopalveluissa. Näihin lukeutuu esimerkiksi taloushallinnon alueeseen kuuluvat 

palkanlaskenta ja kirjanpitopalvelut. (Markkanen 2010) 

Taloushallinto itsessään on suhteellisen laaja käsite. Siihen lukeutuu talouden 

ohjausjärjestelmä eli hallinnointi. Tämän lisäksi se sisältää koko yrityksen 

taloudenpidon. Hallinnolla ohjausjärjestelmänä tarkoitetaan ihmisten ja ohjeiden 

muodostamaa järjestelmää, jonka puitteissa ja avulla koko yhtiön taloutta ja sen osia 

tarkastellaan ja ohjataan. Taloudenpidolla puolestaan tarkoitetaan varsinaista 

taloudenpitoa ja näin ollen asioita tarkastellaan pääoman riittävyyden kannalta. 

(Tuominen 1995, 9) 

Taloushallinnon tärkeimpänä tehtävänä on kirjanpitovelvollisten yhteisöjen 

kirjanpidon asianmukainen järjestäminen ja kirjanpitoon pohjautuvien tilinpäätöksen 

ja muiden talousraporttien tuottaminen (Kinnunen ym. 2004, 11). Itse kirjanpito 

koostuu vielä kahdesta osasta: juoksevasta kirjanpidosta sekä tilinpäätöksestä. 

Tilinpäätökseen sisältyy kaikki tilikauden aikana toteutuneet liiketapahtumat, kun taas 

juokseva kirjanpito käsittää sen hetkisten taloudellisten tapahtumien kirjaamisen 

(Leppiniemi & Kykkänen 2003, 18–19). 
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Suurin osa taloushallinnon työpaikoista Suomessa on kirjanpito- ja 

tilinpäätöspalveluiden sektorilla, jonka parissa työskentelee hieman yli 10 000 

henkilöä, eli noin 80 prosenttia koko alan henkilöstöstä. Taloushallinnon alan 

liikevaihdostakin suurin osa, eli noin 730 000 000€, tulee niin ikään kirjanpito- ja 

tilinpäätöspalveluiden puolelta. Niiden osuus on noin 70 prosenttia koko alan 

liikevaihdosta (Metsä-Tokila 2009, 10). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen ongelmana on Minkälaisia hyötyjä ja haittoja ulkoistettu 

taloushallinto luo pk-yrityksille. Miten kyseisiä haittoja sekä mahdollisia 

ulkoistamiseen liittyviä riskejä pystytään välttämään? Minkälaisia päämääriä 

ulkoistamisella yleensä on? Seuraavat alaongelmat auttavat purkamaan 

tutkimusongelmaa. 

 

 Mitkä tekijät vaikuttavat ulkoistamispäätökseen? 

 Mitä vaaditaan onnistuneelta ulkoistamisprojektilta? 

 Miten ulkoistaminen vaikuttaa yhtiöön ja sen henkilöstöön? 

 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää organisaatioiden taloushallinnon 

ulkoistamisesta saatavia hyötyjä verrattuna siihen, että ne tehtäisiin yrityksessä 

sisäisesti. Lisäksi selvitetään, mitkä syyt yleensä joko hidastavat tai jopa kaatavat 

ulkoistamissuunnitelmat. 

 

Tutkimuksen kohteena ovat ne pk-yritykset, jotka ovat jo ulkoistaneet 

taloushallintonsa vähintään osittain tai ainakin suunnittelevat sitä. Rajaus tehtiin siitä 

syystä pelkkiin pk-yrityksiin, että nimenomaan pienemmät yhteisöt ovat usein 

ulkoistaneet taloushallintonsa. Lisäksi tällä tavoin saadaan rajattua muuten laajaa 
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aluetta. Haastateltavista yrityksistä kahdessa ei ole erillistä talousosastoa, vaan 

molemmissa toimitusjohtaja hoitaa myös talouspäällikön tehtävät. Lisäksi kyseisissä 

organisaatioissa kaikki muut taloushallinnon osat ovat kokonaisuudessaan 

ulkoistettu. Rajaukseen ei siis sisällytetty muita yrityksen toimintoja kuin 

taloushallinto. Tämä johtuu siitä, että laskentatoimen näkökulmasta taloushallinto on 

yrityksen toiminnoista keskeisin. Lisäksi näin saadaan tutkimuksen koko pysymään 

kandidaatin tutkimukselle asetetuissa kokorajoituksissa. Rajaukseen ei myöskään 

otettu mukaan kaikkia ulkoistamiseen liittyviä tekijöitä, kuten esim. ulkoistamisesta 

johtuvia transaktiokustannuksia. Tämä johtuu siitä, että jättämällä muut ulkoistamisen 

aihepiirin alueet pois rajauksesta, voidaan paremmin keskittyä tutkimuksen 

pääaiheeseen, eli ulkoistamisen haittoihin ja hyötyihin. 

 

1.3 Tutkimusaineisto ja käytetyt menetelmät 

 

Tutkimus suoritettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä eli kvalitatiivisesti. Laadullista 

tutkimusta voidaan kuvailla neljällä pääpiirteellä, joista ensimmäinen on sen tapa 

operoida aina erittelemällä yksittäisiä tapauksia. Lisäksi kvalitatiivinen tutkimus 

erittelee yksittäistapaukset niihin osallistuvien henkilöiden näkökulmasta tai niihin 

osallistuneiden henkilöiden niille määrittelemien merkitysten avulla. Kolmantena 

pääpiirteenä laadulliselle tutkimukselle on sen induktiivinen etenemistyyli. Lisäksi 

kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä myös sen tapa suosia tutkijan aktiivisesti 

tuottaman aineiston sijaan luonnollisesti tapahtuvia aineistoja (Peltonen ym. 2005, 

31–32). 

Teorian pohjana käytettiin aiheeseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja sekä 

aiemmin tehtyjä empiirisiä tutkimuksia. Aineisto puolestaan hankittiin 

haastattelemalla seitsemän eri pk-yrityksen johtohenkilöitä. Haastateltujen 

henkilöiden yhtiöistä yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat ulkoistaneet vähintään joitain 

osia taloushallinnostaan. Fidelix Oy on siis ainoa tutkimusta varten haastatelluista 

yrityksistä, joka hoitaa taloushallintonsa organisaation sisäisillä 

henkilöstövoimavaroilla. Yhtiö otettiin mukaan tutkielmaan siitä syystä, että se on 

siirtynyt ulkoistetusta sisäiseen taloushallintoon. Tämä taas on itse tutkimusta 

rikastuttava toisenlainen lähtökohta, verrattuna muiden haastateltujen yhtiöiden 
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tilanteisiin. Haastatteluista saatuja tuloksia verrataan aiemmin tehtyihin tutkimuksiin 

ja muihin teoriaosuuden lähteisiin. Tutkielman lopussa saatuja tuloksia analysoidaan 

ja kootaan johtopäätökset. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu neljästä luvusta. Ensimmäinen luku on johdanto ja se sisältää 

tutkimuksen taustan lisäksi tutkielman tavoitteet, rajaukset ja tutkimusongelmat. 

Kappaleen lopussa käydään läpi vielä tutkimusaineisto sekä käytetyt menetelmät. 

Tutkielman toinen osa koostuu puolestaan teoriaosuudesta. Kappaleen alussa 

selvitetään millaisia hyötyjä yritykset tavoittelevat ulkoistaessaan taloushallintonsa tai 

muita toimintojaan. Tämän jälkeen käydään läpi ulkoistamisprosessiin liittyviä haittoja 

sekä riskejä. Tähän liittyy myös sellaisten keinojen esittely, joilla voidaan minimoida 

riskit ja välttää yleisimmät virheet, jotka liittyvät ulkoistamiseen. Lisäksi kappaleessa 

paneudutaan henkilöstöön liittyviin vaikutuksiin, joita ulkoistamispäätös väistämättä 

luo yhteisöön. Seuraavaksi tarkastellaan tilitoimistojen ja yritysten välistä yhteistyötä. 

Tähän kuuluu olennaisesti myös yritysten käyttämät ulkoistamisstrategiat. Aivan 

kappaleen lopuksi selvennetään vielä sähköisen taloushallinnon mahdollisia 

vaikutuksia ulkoistamispäätökseen.  

Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkielman empiria-osuus. Kappaleen alussa 

esitellään haastatellut pk-yritykset sekä hieman niiden taustoja ja tutkimuksen 

kannalta relevantteja lukuja. Tämän jälkeen käydään läpi haastatteluista saadut 

vastaukset ja etsitään niistä eroavaisuuksia sekä yhtäläisyyksiä. Tämän jälkeen 

analysoidaan näitä tuloksia ja verrataan niitä teoriaosassa esiintyneisiin ilmiöihin. 

Lisäksi myös teoriaosan ja haastatteluiden väliset yhtäläisyydet sekä eroavaisuudet 

nostetaan esille ja pohditaan niiden taustalla olevia syitä. Kappaleen lopussa 

selvitetään vielä, miten organisaation koko tai muut tekijät vaikuttavat ulkoistamisen 

eri osa-alueisiin. 

Tutkimuksen viimeinen luku sisältää yhteenvedon, jossa tiivistetään tutkielman 

pääkohdat kompaktimpaan muotoon. Tämän lisäksi luvussa esitellään 

johtopäätökset, jotka pohjautuvat empiriaosuuden aineiston ja teoriaosan tietojen 
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avulla suoritettuihin analyyseihin. Luvun lopussa pohditaan vielä tutkimuksen 

yleistettävyyttä sekä olemassa olevia jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

  



8 
 

2. TALOUSHALLINTO JA SEN ULKOISTAMINEN 

 

Tutkielman toisessa luvussa käydään aluksi läpi ulkoistamisen avulla tavoiteltavia 

hyötyjä, eli itse ulkoistamisprosessin päämääriä. Tämän lisäksi esitellään yleisimmät 

riskit ja haitat joita taloushallinnon, tai yhtiön muiden toimintojen ulkoistaminen voi 

pitää sisällään. Myöhemmin luvussa käsitellään ulkoistamisprosessin vaikutuksia 

henkilöstöön sekä työsuhteisiin. Tämän jälkeen esitellään yhtiöiden mahdollisia 

ulkoistamisstrategioita ja niiden käytön jakaantumista yhtiöiden keskuudessa. 

Lopuksi käsitellään tilitoimistojen roolia sekä sähköisen taloushallinnon vaikutusta 

ulkoistamispäätökseen. 

 

2.1 Ulkoistamisen avulla tavoiteltavat hyödyt 

 

Ulkoistaessaan jonkin toimintonsa, yhtiö pyrkii tiettyihin ennalta määriteltyihin 

hyötyihin. Se, minkälaisia hyötyjä tavoitellaan, riippuu täysin yhtiöstä ja sen 

johtohenkilöiden näkemyksistä sekä tavoitteista. 

Tutkittaessa juuri pk-yritysten näkökulmasta ulkoistamisen avulla tavoiteltavia 

hyötyjä, antaa tästä sopivan kuvan yksi erään perheyhtiön omistajista. Hän on hetki 

sitten ollut mukana muiden omistajien kanssa tekemässä päätöstä yrityksensä 

taloushallinnon ulkoistamisesta ulkopuoliselle tilitoimistolle. Hän kertoo, että yksi 

suurimmista motiiveista ulkoistamiselle oli yhtiön reagointinopeuden parantaminen. 

Lisäksi tilitoimiston kautta saatava asiantuntemus auttaa varmistamaan, että asiat 

hoidetaan säännösten edellyttämillä tavoilla. Hyötynä saatiin myös säästöt 

palkkakuluissa, sillä ulkoistamisen johdosta yhtiössä vältyttiin oman talouspäällikön 

palkkaamiselta. (Mäntylä 2010) 

Suomen Taloushallintoliiton (2009) mukaan pienellä yrityksellä on kolme vaihtoehtoa 

liittyen kirjanpitopalveluiden ostamiseen. Kirjanpidon voi ensinnäkin hoitaa itse. 

Tämän vaihtoehdon hyvä puoli on se, ettei rahaa makseta ulos yhtiöstä. Toisekseen 

kirjanpidon lakisääteinen osuus voidaan ulkoistaa. Tämä vaihtoehto säästää yrittäjän 

aikaa ja lisäksi vältytään kirjanpidon rutiiniongelmien pohtimiselta. Kolmantena 

vaihtoehtona on koko talousohjauksen ulkoistaminen. Tällä tavalla yrittäjä pystyy 
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optimoimaan rahankäyttönsä ja lisäksi yrityksen taloudellinen tilanne on koko ajan 

tiedossa. (Suomen Taloushallinnonliitto ry 2009a) 

Kakabadse & Kakabadse ovat listanneet useita alan tutkimuksia kattavammin 

ulkoistusprosessin avulla tavoiteltavia hyötyjä vuonna 2005 valmistuneessa 

tutkimuksessaan. Muut alan tutkijat, niin kuin esimerkiksi Everaert ym. (2005) 

näkevät ulkoistavalla yhtiöllä olevan vain muutaman vaihtoehdon ulkoistamisen 

päämääriksi. Kakabadse & Kakabadse (2005) puolestaan antoivat 

haastattelututkimukseensa vastanneille 14 vaihtoehtoa mahdollisista hyödyistä, joita 

kyseisten yhtiöiden johtokunnat olivat tavoitelleet ulkoistamisprosesseillaan. 

Kyseisistä vaihtoehdoista sai valita halutessaan yhden sijaan myös useamman. 

Samalla haastatteluun vastanneita pyydettiin myös arvioimaan aiheeseen liittyviä 

tulevaisuudennäkymiä. Heitä pyydettiin antamaan henkilökohtaiset mielipiteensä 

sille, mitkä tulevat olemaan tulevaisuudessa ulkoistamisen päämäärät. (Kakabadse & 

Kakabadse 2005) Tämän tutkimuksen haastatteluaineisto on kuitenkin kerätty jo 

vuonna 2002, vaikka lukuja käytettiinkin 3 vuotta myöhemmin valmistuneessa 

tutkimuksessa. Kuva 1. selventää kyseisen tutkimuksen tuloksia, joka käsittelee 

ulkoistamisen päämääriä nyt ja tulevaisuudessa.  
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Kuva 1. Ulkoistamisen päämäärät. (Kakabadse & Kakabadse 2005) 

Kuten Kuvasta 1. voidaan todeta, tavoitteli yli puolet haastatelluista yrityksistä 

ulkoistamisellaan parasta mahdollista toimitapaa yhtiöilleen sekä kustannusten 

hallintaa. Myös yrityksen palvelutason parantaminen oli arvostettu korkealle 

ulkoistamisen kautta saatavien hyötyjen listassa. Tämä voidaan saavuttaa 

esimerkiksi sillä, että yhtiölle jää enemmän aikaa keskittyä ydinosaamiseensa, joka 
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oli sekin yksi ulkoistamisen syy yli 40 prosentilla vastanneista. Tärkeinä syinä 

pidettiin lisäksi mm. uuden teknologian saantia yrityksen käyttöön, henkilöstömäärän 

vähentämistä, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen mahdollisuutta sekä 

pääomakulujen pienentämistä (Kakabadse & Kakabadse 2005) 

Ulkoistamisen tulevaisuuden näkymissä odotetaan, että parhaan toimitavan tavoittelu 

tulee säilyttämään paikkansa tärkeimpänä ulkoistamisen päämääränä. Parasta 

toimitapaa tavoiteltaessa tullaan ulkoistamisella jatkossa tähtäämään yhä enemmän 

myös uusien teknologioiden saantiin. Myös kustannusten hallinnan oletetaan 

pysyvän tulevaisuudessa yhtenä tärkeimmistä syistä ulkoistamiselle. Tähän arvioon 

päädyttiin yli puolessa haastattelujoukon yhtiöistä. (Kakabadse & Kakabadse 2005) 

 

2.2 Ulkoistamiseen liittyvät haitat ja riskit 

 

Taloushallinnon ulkoistaminen onnistuu useimmissa tapauksissa ja luo näin ollen 

yritykselle lisäarvoa. Poikkeuksiakin on, joten tilitoimiston ammattitaito sekä 

henkilökemiat ovat tärkeässä osassa, kun halutaan onnistua ulkoistamisessa. 

(Sopanen. 2010) 

Everaert ym. (2007) ovat esitelleet tutkimuksessaan viisi yleisintä taloushallinnon 

ulkoistukseen liittyvää haittavaikutusta. Kyseiset haitat olivat johtaneet siihen, ettei 

organisaatioissa päädyttykään ulkoistamiseen. Nämä viisi syytä voidaan jakaa vielä 

keskenään kolmeen erilliseen luokkaan. (Everaert ym. 2007, 719) 

Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat epäilykset saavutettavista taloudellisista hyödyistä. 

Tämä on myös tutkimuksessa esiin nousseista syistä yleisin. Yhtiöiden päättäjät eivät 

siis halua ulkoistaa toimintojaan siitä syystä, että ulkoistetun taloushallinnon 

uskotaan olevan kalliimpi vaihtoehto, kuin jos se hoidettaisiin yrityksen sisällä. 

(Everaert ym. 2007, 719) 

Toiseen luokkaan kuuluvat syyt liittyen siihen, että ulkoistuksen johdosta yhtiöstä 

katoaa sisäistä informaatiota. Tähän liittyen tutkimuksessa toiseksi yleisimmäksi 

syyksi nousi se, että ulkoistuksen jälkeen taloushallinnon informaatio ei 

todennäköisesti ole välittömästi saatavilla. Myös kirjanpidon seuraamisen 
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vaikeutuminen on nähty syyksi sille, ettei ulkoistamista valita sisäisen taloushallinnon 

sijaan. (Everaert ym. 2007, 719) 

Kolmanteen luokkaan kuuluu yhtiön sisäisen osaamisen menettämiseen liittyvät 

epäilykset. Tähän liittyen argumenttina ulkoistamista vastaan on käytetty sitä, ettei 

yhtiö halua jäädä liian riippuvaiseksi ulkopuolisesta avusta. Lisäksi osassa yhtiöistä 

pelätään ulkoistuspäätöksen johtavan suoraan yrityksen sisäisen tietotaidon 

menettämiseen. (Everaert ym. 2007, 719) 

Kuva 2. selventää, miten painaviksi haastattelututkimukseen osallistuneet henkilöt 

ovat arvioineet syyt olla ulkoistamatta. Mitä painavampi syy on, sitä suurempi on 

myös luku. Painotuksen suurin mahdollinen valittava luku oli 100 ja kuvan 2. arvot 

ovat kaikkien tutkimukseen osallistuneiden yhtiöiden keskiarvoja. (Everaert ym. 2007, 

719) 
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Kuva 2. Painotukset syille olla ulkoistamatta. (Everaert et al. 2007, 719) 

 

Pk-yrityksissä, niin kuin suuremmissakin yhtiöissä ajatellaan usein taloushallinnon 

ulkoistuksen olevan helpompi prosessi, kuin mikä se todellisuudessa onkaan. 

Vaikeudestaan johtuen ulkoistamisprojekti voi jopa tuoda enemmän kuluja yritykselle, 

kuin mitä siitä saadaan taloudellisia hyötyjä (PACG 1996). Pahimmissa tapauksissa 

epäonnistunut projekti saattaa johtaa jopa lähelle yrityssaneeraustilannetta. 

(Peltoranta 2010) 

Jotta ulkoistamisprojekti voitaisiin saattaa loppuun onnistuneesti, on tärkeää, että 

sille määrätään yrityksen ulkoinen tai sisäinen vastuuhenkilö. Tämän henkilön ollessa 

yrityksen oma työntekijä, on myös tärkeää, että hänen muita työtehtäviään 

vähennetään projektin onnistumisen sitä vaatiessa. (Peltoranta 2010) 
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Tarpeeksi joustava aikataulu on myös tärkeää onnistumisen kannalta. Tämä johtuu 

siitä, että usein siirtymisprosessi omasta tuotannosta ulkoistukseen pyritään 

saattamaan loppuun liian nopeasti. Aikaa koko projektin läpi vientiin tulisi varata 

vähintään puoli vuotta, näin aikaa jää myös järjestelmän testaamiselle. (Peltoranta 

2010) 

Ulkoistuksen johdosta on myös mahdollista, että yhtiö jää liian riippuvaiseksi 

palveluntarjoajasta. Monesti on lisäksi mahdollista, että ulkoistamiseen liittyvät 

piilokustannukset jäävät huomioimatta ja se on puolestaan taloudellisesti suuri riski 

liiketoiminnalle. Yhtiön toiminnan kannalta kriittisten toimintojen menettäminen 

ulkoistuksen yhteydessä on myös mahdollista, mikäli ei olla tarkkoja ulkoistamisen 

rajoista. (Currie & Willcocks 1997) 

Ulkoistavan yrittäjän on tärkeää pitää huoli myös siitä, ettei hän itse jää projektin 

jälkeen omilleen. Tämän takia olisi hyvä saada myös palvelun tarjoaja sitoutumaan 

projektiin. Ulkoistuksen ajoitus on myös tärkeä osa onnistunutta kokonaisuutta. 

Yleinen virhe on ajoittaa ulkoistusprojekti hiljaisen kauden sijaan vuodenvaihteeseen 

tai kesälomien ajalle. (Peltoranta 2010) 

Monesti yrityksen johdon olisi myös pyrittävä muihinkin kuin pelkästään taloudellisiin 

hyötyihin. Tämä toisi lisäarvoa yritykselle, esimerkiksi parantuneen sisäisen 

raportoinnin muodossa. Epäonnistumisen takana on usein myös kokemattomuus. 

Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että ulkoistamisprojekti sattuu henkilölle yleensä 

vain yhden kerran uran aikana, eikä näin ollen voida käyttää hyväksi kokemuksen 

tuomaa tietoa. (Peltoranta 2010) 

Ulkoistaminen luo myös uusia riskejä liittyen yhtiön sisäiseen tietotaitoon. On 

nimittäin mahdollista, että ulkoistusprosessin yhteydessä menetetään kriittisiä yhtiön 

sisäisiä taitoja. Vaihtoehtoisesti voidaan kehittää yrityksen toiminnan kannalta vääriä 

taitoja. (Quinn & Hilmer 1994) 
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2.3 Ulkoistamisen vaikutus työntekijöihin 

 

Ulkoistuspäätös vaikuttaa luonnollisesti yhtiön lisäksi myös työntekijöiden 

tilanteeseen. Vaikka ulkoistaminen ei edes suoranaiset vaikuttaisi työntekijään, on 

hän silti osa organisaatiota ja tätä kautta organisaation muutokset liittyvät myös 

häneen. Kakabadse & Kakabadse suorittivat vuonna 2002 tutkimuksen, jossa 

kohdeyhteisöille annettiin kuusi vaihtoehtoa sille, miten ulkoistaminen on vaikuttanut 

heidän työntekijöidensä työnkuvaan. Näistä vaihtoehdoista vastaajat saivat valita 

yhden tai useamman vaihtoehdon, sen mukaan miten he itse kokivat prosessin 

vaikuttaneen työntekijöihinsä. Haastatteluun vastasivat johtohenkilöt yhteensä 747 

yrityksestä, jotka olivat kooltaan joko suuria tai keskisuuria. Päähavainto 

tutkimuksessa oli se, ettei ulkoistamispäätös yleensä vaikuta suoranaisesti 

henkilöstön työturvaan. (Kakabadse & Kakabadse 2002a) 

Tutkimuksen mukaan yleisin seuraus ulkoistamisen kohteena olevan toiminnon 

parissa työskennelleille henkilöille on siirtyminen palveluja tarjoavan yhtiön 

työntekijöiksi. Tähän päädyttiin lähes 36 prosentissa haastateltujen yhtiöiden 

tapauksista. Toiseksi yleisin vaikutus ulkoistusprosessilla työntekijöihin on ns. 

sekoitettu henkilöstövoimavarojen strategia, johon päätyy melkein 29 prosenttia 

yhtiöistä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilö jatkaa työskentelyään 

samassa organisaatiossa, mutta osa hänen tehtävistään siirretään 

ulkoistamispalveluja tarjoavalle organisaatiolle. Jos kyseessä olisi vaikkapa 

taloushallinnon parissa työskentelevä henkilö, ja esimerkiksi palkanlaskennan 

hoitaminen siirrettäisiin yhtiön rajojen ulkopuolelle, työntekijä itse hoitaisi kirjanpitoa 

niin kuin ennenkin. Vastanneista yhtiöistä 28,5 prosenttia ilmoitti, ettei 

ulkoistamisprosessi ole vaikuttanut merkittävästi heidän työntekijöidensä 

toimenkuviin. Lähes yhtä yleistä oli ulkoistetun toiminnon parissa työskennelleiden 

henkilöiden uudelleensijoittelu, ilman muutoksia voimassaolevaan työsopimukseen. 

Tähän vaihtoehtoon oli päädytty hieman yli 28 prosentissa tapauksista. 

Vaihtoehdoista toiseksi harvinaisin oli ulkoistuksesta johtuva henkilöstön työkuvien 

päällekkäisyys. Tämä skenaario oli ilmennyt noin 26 prosentilla vastanneista. 

Harvinaisin tilanne tutkimuksen mukaan oli työntekijöiden uudelleensijoittelu 

työsopimuksen ehtoja muuttamalla. Kyseiseen vaihtoehtoon päädyttiin vain noin 11 
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prosentissa haastatteluun vastanneista yhtiöistä. Nämä luvut ovat nähtävissä 

selkeämmin kuvassa 3. (Kakabadse & Kakabadse 2002a) 

 

Kuva 3. Ulkoistamisen vaikutus henkilöstöön. (Kakabadse & Kakabadse 2002a) 

 

Tutkimus osoittaa myös, että tulevaisuudessa työntekijöiden siirtäminen 

ulkoistamispalveluita tarjoavan tilitoimiston alaisuuteen tulee olemaan entistäkin 

suositumpi vaihtoehto palveluita ostavien organisaatioiden keskuudessa. Lisäksi 

sekoitettu henkilöstövoimavarojen strategia yleistyy jatkossa entisestään. Myös 

työntekijöiden uudelleensijoittaminen solmimalla uusi työsopimus tulee olemaan 

jatkossa nykyistä todennäköisempi ulkoistusprosessin aiheuttama vaikutus 

henkilöstöön. (Kakabadse & Kakabadse 2002a) 

Haastatteluun vastanneet epäilevät, että tulevaisuudessa on entistä harvinaisempaa 

työntekijän uudelleensijoittaminen ilman muutoksia työsopimukseen. Myös 

vaihtoehto, missä ulkoistamisprosessi ei vaikuta merkittävästi yrityksen henkilöstöön, 

oletetaan muuttuvan yhä harvinaisemmaksi jatkossa. (Kakabadse & Kakabadse 

2002a) 

0,0 % 20,0 % 40,0 %

Työntekijän siirto
toimittajayhtiön alaisuuteen

Sekoitettu
henkilöstövoimavarojen…

Ei merkittävää vaikutusta

 Uudelleensijoittaminen ilman
muutoksia työsopimukseen

Päällekkäisten työkuvien
ongelma

Uudelleensijoittaminen uudella
työsopimuksella

Ulkoistuksen vaikutus henkilöstöön 

Ulkoistuksen vaikutus
henkilöstöön



17 
 

2.4 Taloushallinnon ulkoistamisstrategiat  

 

Yrityksen johdolla on käytännössä vain kolme vaihtoehtoa kun he suunnittelevat 

yhtiölleen sopivaa ulkoistamisstrategiaa. Everaert, Sarens ja Rommel (2007) tekivät 

tähän liittyen tutkimuksen taloushallinnon ulkoistamisesta, jonka kohteena olivat 

belgialaiset pk-yritykset. Tässä tutkimuksessa selvisi, että yleisin vaihtoehto 

ulkoistamisstrategiaksi on osittain ulkoistettu taloushallinto, joka oli käytössä 53 

prosentilla haastatteluun vastanneista yrityksistä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö on 

ulkoistanut osan taloushallinnon toimistaan tilitoimistolle, mutta hoitaa myös samalla 

sisäisesti joitain taloushallinnon piiriin kuuluvia tehtäviä. (Everaert ym. 2007, 720) 

Toiseksi yleisin strategia oli puolestaan koko taloushallinnon ulkoistaminen, se oli 

käytössä 35 prosentilla haastattelukyselyyn vastanneista yhtiöistä. Tässä 

vaihtoehdossa tilitoimisto hoitaa kaikki taloushallinnon osa-alueet ja raportoi niistä 

palvelun ostajalle. Harvinaisin kolmesta vaihtoehdosta oli siis täysin yrityksen 

sisäisesti hoidettu taloushallinto ja se oli käytössä vain kahdellatoista prosentilla 

kaikista kohdeyhtiöistä. Tämän vaihtoehdon valinneissa yhtiöissä taloushallinnon 

tehtävät hoidetaan organisaation sisällä, lukuun ottamatta niitä osia, jotka ovat lain 

mukaan kiellettyjä hoitaa yhtiön sisällä. Tästä esimerkkinä on tilintarkastukseen 

liittyvät tehtävät. (Everaert ym. 2007, 720) 

Seuraavalla sivulla oleva Kuva 4. havainnollistaa tämän Everaertin ym. (2007) 

suorittaman tutkimuksen tuloksia. Diagrammissa kuvataan ulkoistamisstrategioiden 

jakaumaa haastateltujen yhtiöiden keskuudessa. 
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Kuva 4. Ulkoistamisstrategioiden jakauma (Everaert ym. 2007). 

 

2.5 Sähköinen taloushallinto ja tilitoimistot 

 

Lahden ja Salmisen (2008) mukaan yksinkertaisimmillaan sähköisellä 

taloushallinnolla tarkoitetaan toimintoa, jossa yhtiöiden taloushallintoprosesseja 

hoidetaan tietoteknisten sovellusten avulla digitaalisessa muodossa. Sähköinen 

taloushallinto rinnastetaan käsitteenä usein myös digitaaliseen taloushallintoon. 

Tässä tapauksessa digitaalisuudella itsellään puolestaan tarkoitetaan taloushallinnon 

tietojen käsittelyä, siirtämistä, varastoimista sekä esittämistä sähköisessä muodossa. 

(Lahti & Salminen 2008, 21-22) 

Sähköisessä taloushallinnossa piilee myös alan tulevaisuus, sillä taloushallinnon 

osista esim. laskutus voidaan hoitaa tänä päivänä myös täysin sähköisesti. Tämän 

mahdollistaa laskutus- ja tekstinkäsittelyohjelmat, joiden avulla on luontevaa lähettää 

laskut sähköisesti, paperiversioiden sijaan. (Lonka 2004, 70) Erityisesti tilitoimistot 

hyötyvät sähköiseen taloushallintoon siirtymisestä, sillä tietojen ollessa digitaalisessa 

muodossa, ei tilitoimiston fyysisellä sijainnilla ole suoranaista merkitystä. 

Asiakasyritys ja tilitoimisto voivat lähettää toisilleen kaikki tarvittavat tiedot 

sähköisesti. (Seppä ym. 2005, 33) 
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3. EMPIIRISET TULOKSET 

 

Tutkielman kolmannessa luvussa tutkimusta varten haastatellut yhtiöt sekä käydään 

läpi näiden yritysten johtajien näkemyksiä liittyen taloushallinnon ulkoistamiseen ja 

siihen liittyviin näkökulmiin. Tämän jälkeen tutkitaan ja analysoidaan mahdollisia 

eroja tai yhtäläisyyksiä, joita ilmenee yhtiöiden toiminnassa aiheeseen liittyen. 

Vertailunäkökulmana pidetään ensisijaisesti yhtiöiden kokoa. Lisäksi samaan aikaan 

saatuja tuloksia verrataan teoriaosassa läpikäytyihin alan aiempiin tutkimuksiin sekä 

muihin lähteisiin. 

 

3.1 Haastatellut yritykset 

 

Tutkielmaan saatiin yhteensä seitsemän eri yhtiön johtajilta, tai muilta taloudesta 

vastaavilta henkilöiltä haastattelut. Nämä yhtiöt ovat erikokoisia ja niiden 

alaisuudessa työskentelevien henkilöiden määrä vaihtelee kahden ja 80 henkilön 

välillä. Yritysten liikevaihdot puolestaan vaihtelevat pienimmän yhtiön 66 000 eurosta 

suurimman yhtiön 10 miljoonaan euroon. Yhtiöistä kaikki siis kuuluvat 

henkilöstömäärältään sekä liikevaihdoltaan EU:n komission määritelmään, joka 

koskee pk-yritysten kokoa. Tämän määritelmän mukaan yhtiön kuuluessa pk-

yrityksiin, sen henkilöstömäärä saa olla enintään 250, sen liikevaihto saa olla 

enintään 50 miljoona euroa vuodessa ja tämän lisäksi sen taseen loppusumma ei 

saa ylittää 43 miljoonan euron rajaa (EU:n komissio 2003). 

Yhtä lukuun ottamatta kaikilla haastatteluun vastanneella yhtiöllä on vähintään jokin 

osa taloushallinnostaan ulkoistettuna, joillain on useampiakin. Haastatteluun 

vastannut yhtiö, jonka taloushallinnosta ei ole ulkoistettu yhtään osaa, on sen sijaan 

palannut ulkoistetusta takaisin sisäiseen taloushallintoon. Yhtiömuodoiltaan 

yrityksistä kuusi on osakeyhtiöitä ja yksi on kommandiittiyhtiö. Peräti neljä 

haastatelluista yrityksistä toimii rakennusautomaatioalalla. Tämän lisäksi yksi yhtiö 

toimii henkilöstöpalvelualalla, toinen ravintola-alalla ja viimeinen on kuntosalialan 

yritys. Kaikkien haastateltujen yhtiöiden päätoimipisteet, lappeenrantalaista Syke 
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Palvelut Oy:tä lukuun ottamatta, sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Tämän lisäksi 

Fidelix Oy:llä on sivukonttoreita pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

 

3.1.1 Arealtec Oy 

 

Seuraavien kappaleiden tiedot ovat peräisin lokakuussa 2011 tehdystä 

haastattelusta. Haastateltavana toimi Arealtec Oy:n toimitusjohtaja. 

 

Arealtec Oy on vuonna 1994 perustettu helsinkiläinen rakennusautomaatioalan 

yritys, jonka päätoimipiste sijaitsee Vantaalla. Yhtiöllä on myös yksi sivukonttori 

Hyvinkäällä. Yrityksellä on uudis- ja saneerauskohteiden lisäksi myös huoltotehtäviä. 

Tällä hetkellä yhtiöllä on kaiken kaikkiaan palveluksessaan 45 työntekijää. Henkilöstö 

koostuu pääasiallisesti hallinnon, tuotesuunnittelun, projektihoidon ja asennuksen 

parissa työskentelevistä henkilöistä. Vuonna 2009 Arealtec Oy:n liikevaihto oli 

hieman yli kolme miljoonaa euroa. 

Taloushallinnostaan yhtiö on ulkoistanut vain kirjanpidon. Ulkoistamisella pyrittiin 

pääsemään eroon tilanteesta, missä koko organisaation kirjanpito oli vain yhden 

henkilön vastuulla. Tämän lisäksi haluttiin enemmän tietotaitoa yrityksen käyttöön 

etenkin liittyen ajankohtaisiin vero- ja lakiuudistuksiin. Lomapalkkojen jaksottaminen 

on myös tullut huomattavasti selkeämmäksi ja tämä on hyöty, johon ulkoistamisella ei 

edes suoranaisesti pyritty. 

Yhtiön sisällä oli varauduttu siihen, että ulkoistusprosessista saattaisi seurata 

kirjanpidon ja projektiseurannan välisen linkin katoaminen. Tämä on iso haittapuoli, 

koska yhtiöllä on lukuisia projekteja käynnissä joka hetki. Tästä johtuen kirjanpidon ja 

projektiseurannan välisen yhteyden katoaminen vaikuttaa kymmenien eri kohteiden 

projektilaskennan vaikeutumiseen. Lisäksi kirjanpidon pelättiin viivästyvän verrattuna 

aiempaan. Oletetut ongelmat ovat myös käyneet toteen ja linkki ostojen sekä 

projektiseurannan välillä on kadonnut. Myös kirjanpidolliset raportit ovat viivästyneet 

ja nykyään ne saadaan talousjohtajan käyttöön vasta noin kolme viikkoa myöhemmin 

kuin aikaisemmin. 
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Siirtymisprosessi ei ole tuottanut yhtiölle suurempia ongelmia. Eroavaisuuksia on 

ilmennyt liittyen tilityksiin ja tämän lisäksi joihinkin pieniin asioihin. 

Yhteistyötilitoimistoksi valittiin sama yhtiö, joka oli hoitanut Arealtecin kirjanpitoa 

vuoteen 2008 asti. Sisäiseen kirjanpitoon siirryttiin kyseisenä vuonna fuusion 

johdosta, sillä sen kautta yhtiöön saatiin oma kirjanpitäjä Arealtec Oy:ön 

sulautuneesta yhtiöstä. 

Yhtiössä ei ole harkittu tilitoimiston vaihtamista, koska sitä ei nähdä ainakaan tällä 

hetkellä tarpeelliseksi. Myöskään palaamista sisäiseen kirjanpitoon ei ole suunniteltu, 

koska tämän hetkinen järjestely koetaan parhaiten toimivaksi. Suoranaisia 

taloudellisia hyötyjä ei toisaalta kirjanpidon ulkoistamisella saavutettu, vaan 

toimintatavan muutoksesta on koitunut lähinnä pientä menojen kasvua. Lisäksi 

ongelmia on syntynyt liittyen siihen, että henkilöllä, joka ennen vastasi yhtiön 

kirjanpidosta, on ollut suuria vaikeuksia sopeutua uuteen toimenkuvaansa. 

 

3.1.2 Resurssi henkilöstöpalvelut Oy 

 

Seuraavien kappaleiden tiedot ovat peräisin lokakuussa 2011 tehdystä 

haastattelusta. Haastateltavana toimi Resurssi henkilöstöpalvelut Oy:n 

osakasomistaja. 

Resurssi henkilöstöpalvelut Oy on vuonna 2007 perustettu porvoolainen 

henkilöstöpalveluyritys. Yhtiössä on tällä hetkellä kaksi vakituista työntekijää ja 

molemmat heistä ovat myös yhtiön omistajia. Tämän lisäksi yhtiössä on vuokrattua 

työvoimaa vaihteluvälillä 20 – 130 henkilöä. Vuokratyöntekijöitä yhtiössä on tällä 

hetkellä noin 30. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 hieman yli 1,3 miljoonaa euroa. 

Organisaatio on ulkoistanut koko taloushallintonsa, mutta joitain alustavia osia 

hoidetaan vielä sisäisesti. Tällaisia alustavia tehtäviä ovat esimerkiksi palkkojen 

esikäsittelyt, johon kuuluu työntekijöiden tuntien ja palkkojen koostaminen. Lisäksi 

Resurssi henkilöstöpalvelut Oy:ssä hoidetaan sisäisesti laskujen syöttäminen 

suoraan myyntireskontran järjestelmään. 

Yhtiössä haluttiin, että taloushallinnon tehtävät hoidetaan uskottavasti ja 

asiantuntevasti. Lisäksi tavoitteena oli myös saada taloushallinto reaaliaikaiseksi. 
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Tämän vuoksi omistajat päätyivät yhteisymmärryksessä kokonaisvaltaisen 

ulkoistetun taloushallinnon strategiaan. Tavoitellut hyödyt on myös saavutettu 

kiitettävästi. Yhtiön puolesta haastatteluun vastanneen toisen omistajan omien 

sanojen mukaisesti nämä tavoitteet on saavutettu ”arvosanalla 9+”. 

Ulkoistamisratkaisuun päätymisen syynäkin ollut taloushallinnon reaaliaikaisuus on 

jopa ylittänyt alkuperäiset odotukset. Lisäksi niin sanottuna odottamattomana 

hyötynä, on myös kuva yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja likviditeetistä osoittautunut 

jopa odotettuakin paremmaksi. 

Resurssi Oy:llä on ollut ulkoistettu taloushallinto yhtiön perustamisesta lähtien ja 

tästä johtuen varsinaisiin ulkoistamisesta seuranneisiin mahdollisiin haittoihin ei ole 

vertailukohtaa. Siitä syystä johtuen yhtiö ei ole myöskään käynyt läpi varsinaista 

ulkoistamiseen liittyvää siirtymisprosessia. 

Yhteistyötilitoimisto valittiin yhtiön toisen omistajan luomien kontaktien ja hankkiman 

taustatiedon perusteella. Kyseinen henkilö on työskennellyt aiemmin pankissa, jota 

kautta tietoa on kertynyt liittyen useiden tilitoimistojen toimintatapoihin ja niiden 

käyttämiin järjestelmiin. Näihin tietoihin pohjautuen yhtiölle valittiin toimitavoiltaan 

tutuksi tulleista tilitoimistoista kaikista sopivin vaihtoehto. Tilitoimiston vaihtaminen ei 

ole ainakaan tällä hetkellä ajankohtaista tai tarpeellista, mutta tilannetta ja lukuja 

tarkastellaan kuitenkin varmuuden vuoksi ajoittain. Lisäksi organisaatio on erittäin 

vahvasti sidottu nykyiseen palveluntarjoajaan, johtuen tilitoimiston tarjoamasta 

selainpohjaisesta järjestelmästä. Tämäkin heikentää omalta osaltaan taloushallintoon 

liittyvää muutoshalukkuutta. 

Vaikka yhtiön koko taloushallinto on ollut yrityksen perustamisesta asti ulkoistettuna, 

ei tätä suinkaan pidetä yhtiön ainoana vaihtoehtona. Mikäli ajoittain suoritettavissa 

taloushallinnon lukujen tarkastuksissa ilmenisi, että sisäinen kirjanpitäjä tai muu 

laskentatoimen henkilö tulisi yhtiölle edullisemmaksi, saatettaisiin hyvinkin päätyä 

kyseiseen ratkaisuun. 

Vertailukohteen puuttuessa yhtiön johdon on vaikea sanoa, onko ulkoistamisesta 

saatu suoranaisia taloudellisia hyötyjä. Kuitenkin päätöksenteon tukena olevaa hyvää 

taloushallinnon järjestelmää pidetään yhtiössä haastatellun omin sanoin: ”eriarvoisen 
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tärkeänä”. Tämä mahdollistaa investointien oikea-aikaisuuden sekä sen avulla 

pystytään ehkäisemään myös laajemmin mahdolliset virhearvioinnit. 

3.1.3 Syke Palvelut Oy 

 

Seuraavien kappaleiden tiedot ovat peräisin lokakuussa 2011 tehdystä 

haastattelusta. Haastateltavana toimi Syke Palvelut Oy:n osakasomistaja. 

Syke Palvelut on Lappeenrantalainen kuntosalialalla toimiva osakeyhtiö, joka on 

perustettu vuonna 2007. Yhtiöllä on tällä hetkellä palkkalistoillaan 14 työntekijää. 

Yrityksellä on kaksi erillistä kuntosalia, joista toinen sijaitsee Lappeenrannan 

keskustassa ja toinen Skinnarilan kaupunginosassa. Syke Palveluiden liikevaihto oli 

vuonna 2008 noin 47 000 euroa, liikevaihto on kuitenkin noussut tasaisesti parin 

viimeisen vuoden ajan. 

Yhtiön taloushallinnosta on tällä hetkellä ulkoistettu kirjanpidon lisäksi myös 

palkanlaskenta. Ulkoistamispäätökseen vaikutti se tekijä, että tilitoimiston on helppo 

kopioida osaamistaan yrityksestä toiseen. Mikäli tilitoimistoa ei käytettäisi, 

jouduttaisiin kaikki asiat opettelemaan yhtiön sisäisesti ja vain yhtiön omaa 

taloudenpitoa varten. Toisin sanoen tilitoimistosta houkuttelevan vaihtoehdon teki 

sen toiminnan tehokkuus, joka on saavutettu juuri taloushallinnon osaamiseen 

keskittymisellä. Lisäksi osakkaan omien sanojen mukaisesti ”ulkoinen 

kirjanpitäjämme hoitaa asiat huomattavasti pätevämmin, kuin mitä itse osaisin”. Joten 

myös palvelun tarjoajan ammattitaito oli yksi ulkoistamispäätökseen vahvasti 

vaikuttanut tekijä. 

Aiemmin mainitut tavoitellut hyödyt on saavutettu tyydyttävällä tasolla. Tämän lisäksi 

ulkoistamispäätöstä tehtäessä yhtiössä ei vielä kuviteltu, että yhteistyötilitoimiston 

avulla päästäisiin niinkin ”viimeisen päälle” olevaan tarkkuuteen, kuin mihin on 

päästy. Muita odottamattomia hyötyjä ulkoistusprosessista ei ole havaittu koituneen. 

Yhtiön osakasomistaja on itsekin kaupallisen alan koulutuksen omaava, joten hän 

olisi periaatteessa myös itse voinut hoitaa kirjanpidon ja palkanlaskennan. Omistajat 

päättivät kuitenkin ulkoistaa nämä toiminnot tilitoimistolle, mistä syntyy luonnollisesti 

lisää kuluja. Näihin kyseisiin menoeriin oli kuitenkin varauduttu ja saatavien hyötyjen 

koetaan olevan arvokkaampia, kuin niistä aiheutuvat kustannukset. Mikäli omistaja 
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olisi itse hoitanut nämä taloushallinnon tehtävät, olisi oman työtunnin arvo täytynyt 

määritellä tarkasti. Tilitoimistolla on puolestaan selkeä tuntiveloitus ja kustannusten 

seuranta on näin ollen huomattavasti yksinkertaisempaa. 

Yhtiöllä on ollut alusta lähtien ulkoistettu kirjanpito, ja tämän takia yrityksen omistajilla 

ei ole kokemusta suoranaisesta siirtymisprosessista. Kyseiseen yhteistyö-

tilitoimistoon päädyttiin sitä kautta, että yhtiö käytti alun perin heidän 

kassajärjestelmäänsä. Tätä kautta integroituminen saman tilitoimiston kirjanpito-

järjestelmään oli yksinkertaista ja loogista. 

Yhteistyötilitoimistoa ei ole vaihdettu kertaakaan yhtiön historian aikana. Tämä johtuu 

siitä, että tilitoimiston toimintaan ollaan tyytyväisiä, eikä sen vaihtamisen uskota 

tuovan lisähyötyjä. Myöskään kirjanpidon ja palkanlaskennan siirtämistä yhtiön oman 

työntekijän suoritettavaksi ei ole ainakaan tähän mennessä suunniteltu. Tämän 

yhtiön johtaja perusteli seuraavalla tavalla: ” Koska nykyinen pääkirjanpitäjä on 

huomattavasti pätevämpi näissä hommissa kuin minä itse”. 

3.1.4 Fidelix Oy 

 

Seuraavien kappaleiden tiedot ovat peräisin marraskuussa 2011 tehdystä 

haastattelusta. Haastateltavana toimi Fidelix Oy:n talousjohtaja. 

Fidelix Oy on vuonna 2002 perustettu vantaalainen osakeyhtiö, joka myy sekä 

kehittää rakennusautomaatio- ja turvajärjestelmiä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee 

Vantaalla ja sen aluekonttorit ovat Turussa, Tampereella, Oulussa, Joensuussa, 

Kuopiossa, Lahdessa, Vaasassa ja Kokkolassa. Yhtiöllä on huoltotehtävien lisäksi 

uudis- ja saneerauskohteita, joissa se toimii automaatiourakoitsijana. Fidelixin 

palveluksessa työskentelee tällä hetkellä 80 henkilöä ja sen liikevaihdon oletetaan 

alustavien laskelmien mukaan yltävän tänä vuonna noin 10 miljoonaan euroon. 

Yhtiö on alun perin hoitanut suuren osan taloushallintonsa toiminnoista ulkoisen 

tilitoimiston avulla. Tähän päädyttiin sen takia, että haluttiin keskittyä enemmän 

yhtiön ydintoimintoihin. Myöhemmin yhtiössä kuitenkin päätettiin siirtyä sisäisen 

taloushallinnon strategiaan ja toimintoja alettiin siirtää yksi kerrallaan organisaation 

omien työntekijöiden hoidettaviksi. Tällä hetkellä yrityksen taloushallintoa hoidetaan 

pelkästään organisaation sisäisten voimavarojen avulla. 
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Ulkoistetun taloushallinnon suurin haittapuoli johtajien näkökulmasta oli se, että 

yhtiön erilaisten ketjutoimintojen jatkuvuus kärsi. Tämä johtui siitä, ettei organisaation 

sisällä ollut yhtäkään henkilöä, jolla olisi ollut käsillään tarvittavat tiedot esimerkiksi 

projektien kannattavuusseurannasta. Nykyään organisaation taloushallinnosta 

vastaavilla henkilöillä on kaikki tarvittavat tiedot heti käytettävissään. 

Yhteistyötilitoimisto valittiin johtajien omien kontaktien perusteella ja sen kanssa oli 

tehty yhteistyötä jo aiemmin. Ongelma ei ollut sinänsä itse tilitoimistossa, eikä tästä 

johtuen ratkaisua ongelmaan haettu tilitoimistoa vaihtamalla. Sen sijaan suoritettujen 

laskelmien perusteella päätettiin siirtää ulkoistetut toiminnot organisaation sisällä 

hoidettaviksi. Raporttien ym. nopeutumisen lisäksi, tällä saatiin aikaan myös 

huomattavia kustannussäästöjä. 

Yhtiössä koetaan, että sisäiseen taloushallintoon siirtymisestä ei ole koitunut 

minkäänlaisia haittoja organisaatiolle. Tästä johtuen takaisinsiirtymistä tilitoimiston 

asiakkaaksi ei ole edes harkittu. Tähän liittyviä laskelmia kuitenkin suoritetaan 

ajoittain, eikä mitään vaihtoehtoa ole poissuljettu. Tulevaisuudessa on siis 

mahdollista, että siirrytään takaisin ulkoistettuun taloushallintoon. Jos näin päätetään, 

johtunee se todennäköisesti samasta syystä, kuin mikä oli alkuperäisen 

ulkoistamispäätöksen taustalla, eli halusta keskittyä vain yrityksen ydintoimintoihin. 

3.1.5 Espoolainen automaatioalan kommandiittiyhtiö 

 

Seuraavien kappaleiden tiedot ovat peräisin marraskuussa 2011 tehdystä 

haastattelusta. Haastateltavana toimi anonyymin rakennusautomaatioalan 

kommandiittiyhtiön toimitusjohtaja.  

Haastatellun yrityksen yhtiömies ei halunnut, että heidän yhtiönsä nimeä julkaistaan 

tutkimuksessa, joten jatkossa yhtiöön viitataan nimellä Anonyymi Ky.  

Kommandiittiyhtiö on siis espoolainen ja se toimii rakennusautomaatioalalla. 

Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä kymmenen henkilöä, joista osa on 

vastuunalaisia yhtiömiehiä. Yhtiön liikevaihto on noin miljoona euroa vuodessa ja se 

on toiminut rakennusautomaatioalalla jo lähes 30 vuotta. 

Yhtiö on ulkoistanut tilitoimistolle kaikki taloushallintonsa osa-alueet, lukuun 

ottamatta talousjohtajan budjetointi- ja laskentatehtäviä. Ulkoistamisella tavoiteltiin 
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mahdollisuutta keskittyä yrityksen ydintoimintoihin. Lisäksi haluttiin saada 

asiantunteva henkilö hoitamaan kirjanpitoa sekä veroasioita. Yhteistyötilitoimisto on 

yhtiömiehen mukaan suoriutunut hyvin tehtävistään ja tämän lisäksi 

tavoittelemattomana hyötynä myös kirjanpidolliset raportit ovat nykyään selkeämmät, 

kuin aiemmin. 

Haittapuolena ulkoistamiselle oletettiin pientä kustannusten kasvua, koska aiemmin 

yhtiön taloushallinnosta vastasi vain yksi organisaation alaisuudessa toimiva 

konttorityöntekijä. Tilitoimiston palveluiden kustannukset ovatkin tällä hetkellä hieman 

korkeammat, kuin mitä konttorityöntekijän palkkakustannukset olivat. Toisaalta eläke- 

ja muiden maksujen vähennyttyä, kustannusten kasvu on ollut suhteellisen pientä. 

Tämän lisäksi muita ulkoistamisesta aiheutuneita haittapuolia ei ole havaittu, 

ainakaan tähän mennessä. 

Kommandiittiyhtiö päätyi valitsemaan nykyisen yhteistyötilitoimiston tuttavayrittäjän 

suosituksesta, eikä enempiä hintavertailuja koettu tarpeellisiksi. Ulkoistamisprosessin 

jälkeen tilitoimiston vaihtamista ei ole harkittu, koska nyt kolme vuotta jatkuneeseen 

yhteistyöhön ollaan oltu tyytyväisiä. Myöskään siirtymistä takaisin organisaation 

sisäisen konttorityöntekijän käyttöön ei ole suunniteltu, sillä tällä hetkellä kirjanpito ja 

palkanlaskenta ovat yhtiömiehen omin sanoin ”hyvällä mallilla”. 

 

3.1.6 Insinööritoimisto H. Kivistö Oy 

 

Seuraavien kappaleiden tiedot ovat peräisin lokakuussa 2011 tehdystä 

haastattelusta. Haastateltavana toimi Insinööritoimisto H. Kivistö Oy:n toimitusjohtaja. 

 

Insinööritoimisto H. Kivistö Oy on rakennusautomaatioalalla toimiva, asennus- ja 

kytkentäpalveluja tarjoava yritys. Yhtiö on helsinkiläinen ja se on merkitty 

kaupparekisteriin vuonna 2003. Ennen rekisteröimistä osakeyhtiöksi yritys on 

kuitenkin toiminut samalla alalla jo vuodesta 1983 lähtien. Tätä ennen yrittäjä toimi 

yksityisenä elinkeinonharjoittajana toiminimellä Insinööritoimisto H. Kivistö. Yhtiö 

toimii rakennusautomaatioalaan kuuluvien suurempien yritysten, kuten Fidelix Oy:n ja 
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Arealtec Oy:n aliurakoitsijana uudis- ja saneerauskohteissa. Sillä on palkkalistoillaan 

tällä hetkellä kaksi henkilöä, joista toinen toimii osa-aikaisena työntekijänä. Viime 

tilikaudella yhtiön liikevaihto oli noin 66 000 euroa. 

Yhtiön koko taloushallinto on ulkoistettu. Ulkoistamisella pyrittiin ensisijaisesti 

saamaan enemmän aikaa keskittyä yrityksen ydinosaamiseen eli asennustyöhön. 

Tämän lisäksi uskottiin myös, että tilitoimisto pystyy tarjoamaan asiantuntevaa apua 

esimerkiksi verotukseen liittyvissä asioissa. Myös muidenkin taloushallinnon 

tehtävien, kuten kirjanpidon uskottiin olevan osaavammissa käsissä silloin, kun alan 

koulutuksen saanut henkilö hoitaa nämä tehtävät. 

 Tavoitellut hyödyt on saavutettu yhtiön omistajan mukaan suhteellisen hyvin, vaikka 

suoranaista vertailukohtaa ei olekaan. Kirjanpito ja palkanlaskenta ovat nimittäin 

olleet ulkoistettuja aina yhtiön perustamisesta lähtien. Ulkoistamisprosessin myötä 

piilohyötynä on havaittu myös alan ammattilaisen tietotaidon käytännöllisyys. Tällä 

hetkellä yhtiöllä on tilitoimiston ansiosta mahdollisuus selvittää taloushallintoon 

liittyvät askarruttavat asiat yhdellä puhelinsoitolla, henkilökohtaiselta kirjanpitäjältään. 

Ulkoistamisesta koituvana haittana voidaan pitää siitä aiheutuneiden kustannusten 

määrää. Toisena vaihtoehtona on, että yrittäjä suorittaisi itse henkilökohtaisesti 

taloushallinnon hoidon. Näihin kustannuksiin yhtiössä oltiin kuitenkin luonnollisesti 

varauduttu ja saatavien hyötyjen nähdään ylittävän ulkoistuksesta aiheutuvat 

kustannukset. Prosessin myötä myös kuittien ja muun aineiston toimittaminen 

kirjanpitäjälle on tullut kuukausittaiseksi toimenpiteeksi, kun tämä tehtiin ennen vain 

kerran vuodessa. Tämä haitta liittyy kuitenkin ennemminkin toiminimen 

muuttamiseen osakeyhtiöksi, eikä niinkään nykyiseen toimintatyyliin käyttää ulkoista 

tilitoimistoa. 

Yhteistyötilitoimistoon päädyttiin toisen yrittäjän suosituksiin perustuen, eikä näin 

ollen laajempaa vaihtoehtojen vertailua suoritettu. Nykyiseen yhteistyökumppaniin 

ollaan kuitenkin erittäin tyytyväisiä, eikä tämän takia tilitoimiston vaihtoa ole edes 

harkittu. Myöskään sisäiseen kirjanpitoon ja palkanlaskentaan siirtymistä ei nähdä 

tarpeellisena. 

3.1.7 Magnificent Feast Oy 
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Seuraavien kappaleiden tiedot ovat peräisin marraskuussa 2011 tehdystä 

haastattelusta. Haastateltavana toimi Magnificent Feast Oy:n osakasomistaja. 

Magnificent Feast on ravintola-alalla toimiva helsinkiläinen osakeyhtiö ja se on 

perustettu vuonna 2011. Tämän tilikauden ollessa yhtiön ensimmäinen, ei 

vuosittaisesta liikevaihdosta ole vielä varmaa tietoa. Yrityksen palkkalistoilla on tällä 

hetkellä kolme vakituista ja viisi osa-aikaista työntekijää. 

Taloushallinnostaan yhtiö on ulkoistanut kirjanpidon lisäksi myös laissa vaadittujen 

ilmoitusten toimittamisen sekä työeläkeyhtiöön, että verottajalle. Ulkoistamiseen 

päädyttiin, koska tilitoimiston avulla odotettiin saatavan ammatillista osaamista 

kirjanpidon hoitoon. Tilitoimiston henkilökunnalta oletettiin siis löytyvän vaadittavat 

ammatilliset taidot ja tiedot liittyen ajankohtaisiin lakeihin sekä säädöksiin. Nämä 

tavoitellut hyödyt on myös saavutettu täysin odotusten mukaisesti ja palvelujen 

tarjonnan laatuun ollaan oltu tyytyväisiä. 

Poistojen kirjaukset menevät nykyään automaattisesti tilitoimiston kautta ja tämä 

luonnollisesti vähentää yrittäjien omaa työtaakkaa. Tämä ulkoistamisen mukana tullut 

helpotus ei ollut varsinaisesti tavoiteltujen hyötyjen joukossa, joten se tuli mukavana 

yllätyksenä. Ulkoistamisen johdosta oletettiin haittana koituvan kustannusten kasvua. 

Toteutunut kulujen kasvu on kuitenkin yllättänyt yrittäjät suuruudellaan. 

Yhteistyötilitoimisto on ollut sama Magnificent Feast Oy:n perustamisesta lähtien. 

Tästä johtuen yhtiössä ei ole kokemusta varsinaisesta siirtymisprosessista sisäisen 

ja ulkoisen kirjanpidon välillä. Yhtiössä päädyttiin juuri kyseiseen palveluntarjoajaan 

yhden osakasyrittäjän omien kokemusten pohjalta. Yrityksessä oltaisiin valmiita 

hankkimaan sisäinen kirjanpitäjä, mutta tällä hetkellä siihen ei vielä ole varaa. Lisäksi 

yrityksen liiketoiminnan tämän hetkisestä koosta johtuen, ei sisäiselle 

toimistotyöntekijälle riittäisi tarpeeksi tehtäviä. Tämä on toinen syy sille, ettei 

sisäiseen kirjanpitoon aiota vielä siirtyä. 

3.2 Yhtiön koon vaikutukset taloushallinnon ulkoistamiseen 

 

Koska yhtiöt ovat erikokoisia, on niillä myös erilaiset syyt päätyä ulkoistettuun 

taloushallintoon. Suuremmilla yhtiöillä löytyisi usein organisaation sisältäkin päteviä 

taloushallinnon osaajia, mutta juuri yhtiöiden koosta johtuen nämä tehtävät vievät 
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paljon aikaa ja vaativat tietämystä alan säädöksistä. Pienemmissä yrityksissä 

puolestaan taloushallinto olisi mahdollista hoitaa pienemmällä työmäärällä ja 

tietotaidolla, mutta näiden yhtiöiden sisältä ei usein löydy alaan riittävästi 

perehtyneitä henkilöitä. Toisaalta yhtiön koko vaikuttaa myös siihen, onko yrityksellä 

edes varaa palkata sisäistä konttorityöntekijää. Tämä pienten yhtiöiden 

varallisuuskysymys nähdään myös yhtenä syynä sille, että tilitoimistoille alun perin 

alkoi olla kysyntää markkinoilla (Mäkinen & Vuorio 2002, 207). 

Kuten tutkimusta varten suoritetuista haastatteluistakin selvisi, tavoitellaan 

ulkoistamisella usein pienimmissä yhtiöissä tilitoimiston tarjoamaa osaamista liittyen 

taloushallinnon eri osa-alueisiin. Sama syy ulkoistamiselle nousi esiin myös osassa 

suuremmista haastatelluista yhtiöistä, näissä tapauksissa se ei kuitenkaan ollut 

päällimmäinen syy ulkoistamiselle. Myös Kakabadsen & Kakabadsen (2005) 

tekemässä kyselytutkimuksessa, yli 35 prosenttia vastanneista yhtiöistä listasi 

organisaation ulkoisen tietotaidon käyttöön saamisen yhdeksi syyksi 

ulkoistamispäätöksilleen. Samassa tutkimuksessa yli 50 prosenttia vastanneista 

oletti, että tämä ulkoistamisella tavoiteltava hyöty tulee myös tulevaisuudessa 

olemaan yksi ulkoistetun taloushallinnon päämääristä (Kakabadse & Kakabadse 

2005). 

Lisäksi suuremmissa yhtiöissä, kuten esimerkiksi tutkimusta varten haastatellussa 

Arealtec Oy:ssä, ulkoistamisen tavoitteena on myös saada taloushallinnon vastuut 

jaettua useammalle kuin yhdelle henkilölle. Pyritään siis tilanteeseen, missä koko 

yhtiön taloudelliset toiminnot eivät ole riippuvaisia vain yhdestä työntekijästä. Näin 

onnistutaan välttämään tilanteet, joissa kyseisen vastuuhenkilön ollessa esimerkiksi 

kesälomallaan, ei yhtiön taloutta olisikaan hoitamassa kukaan. (Arealtec Oy:n 

toimitusjohtaja 2011) Pienemmissäkin yhtiöissä tämä ongelma voi nousta esiin, 

mutta niissä kirjanpidon raportteja ei yleensä hyödynnetä viikoittain. Tästä johtuen 

konttorityöntekijän loma-ajoille ei välttämättä edes tarvita sijaista, eikä tämä syy 

yleensä olekaan päällimmäisenä ulkoistamispäätöstä tehtäessä. 

Yrityksen koko vaikuttaa myös taloushallinnon ulkoistamisesta koituviin haittoihin, tai 

ainakin siihen, mitkä asiat nähdään tähän liittyvinä haittoina. Pienemmissä yhtiöissä 

koetaan tilitoimistojen palveluiden olevan kalliita ja tämä nousee usein myös 

päällimmäiseksi haitaksi, jonka haastattelukysymyksiin vastanneet yrittäjät toivat 
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esiin. Tähän looginen selitys on se, että pienemmille yhtiöille taloushallinnon kulut 

ovat esimerkiksi liikevaihtoon verrattuna paljon suuremmat, kuin isommille 

organisaatioille. Ulkoistamiseen liittyvät kustannukset ovat myös Everaertin ym. 

(2007) suorittamassa tutkimuksessa nousseet päällimmäiseksi syyksi sille, ettei yhtiö 

lopulta päädykään ulkoistamiseen. 

Suurempien yhtiöiden kohdalla puolestaan koetaan ongelmalliseksi se, ettei 

ulkoiselta palveluntarjoajalta saada kirjanpidollisia raportteja niin nopeasti kuin ne 

voitaisiin saada yhtiön sisäiseltä taloushallinnon työntekijältä. Tämä on luonnollisesti 

sitä mittavampi ongelma, mitä suurempi organisaatio on kyseessä. Syynä tähän on 

se, että isommissa yhtiöissä talousraporttien myöhästymiset voivat johtaa suuriinkin 

taloudellisiin menetyksiin, verrattuna pienempiin yhtiöihin. Haastatelluista yhtiöistä 

kaksi suurinta mainitsivat tämän ulkoistamisesta koituneeksi haitaksi. Toisessa näistä 

yhtiöstä, Fidelix Oy:ssä tämä koettiin niin mittavaksi ongelmaksi, että he siirtyivät 

suureksi osaksi tästä johtuen sisäiseen taloushallinnon hoitoon (Fidelix Oy:n 

talousjohtaja 2011). Myös Everaert ym. (2007) ovat tutkimuksessaan havainneet, 

että tarvittavan informaation saatavuuden hankaloituminen on toiseksi yleisin syy 

sille, ettei yhtiö lopulta päädykään ulkoistamaan taloushallinnon tehtäviään. 

Tutkimusta varten suoritettujen haastatteluiden perusteella yrityksen koolla ei nähdä 

olevan vaikutusta yhteistyötilitoimiston valintaan liittyviin tekijöihin. Kuudessa 

seitsemästä haastatellusta yhtiöstä tilitoimisto valittiin lähestulkoon samalla tavalla. 

Suurempaa vertailua ei tehty, vaan omat henkilökohtaiset kokemukset määrittelivät 

sen, mihin tilitoimistoon päädyttiin. Myös muiden henkilöiden suositukset olivat 

joissain tapauksissa päätöstä tukeva tekijä. Ainoa yritys, jossa vertailua tilitoimistojen 

välillä oli suoritettu, oli Resurssi Henkilöstöpalvelut Oy. Voidaan kuitenkin olettaa, 

että yhtiön koon saavuttaessa tietyt rajat, vertaillaan tilitoimistojen hintoja paljon 

tarkemmin. Mitä enemmän aikaa taloushallinnon tehtävät yhteensä vievät, sitä 

suuremmaksi kasvaa tilitoimiston veloittaman työtunnin hinnan vaikutus yhtiön 

vuotuisiin kustannuksiin. 

Tutkimuksessa yhtiön koolla ja tulevaisuuden suunnitelmilla ulkoistamiseen liittyvissä 

kysymyksissä ei myöskään havaittu olevan vaikutusta toisiinsa.. Fidelix Oy on ainoa 

haastatelluista yhtiöistä, joka on vaihtanut ulkoisesta taloushallinnon hoidosta 

sisäiseen. Muilla kuudella haastatellulla yhtiöillä taloushallinto on vähintään osittain 
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ulkoistettu, eikä tämä tilanne ole ainakaan lähitulevaisuudessa muuttumassa. 

Osassa yhtiöistä tilannetta seurataan laskelmien avulla. Sisäiseen taloushallintoon 

siirtyminen ei suinkaan ole poissuljettu vaihtoehto. Kyse on lähinnä vain 

kustannustehokkaimmasta yhdistelmästä. Toisaalta Fidelix Oy on suurin 

haastatelluista yhtiöistä ja mikäli muut tutkimuksen kohdeyhtiöt saavuttaisivat saman 

kokoluokan, muuttuisi todennäköisesti myös niiden suhtautuminen taloushallinnon 

kysymyksiin. Yhtiön liikevaihdon ja muiden tärkeiden lukujen kasvu toisi paremmat 

mahdollisuudet oman taloushallinnon henkilön palkkaamiselle. Ensinnäkin siihen olisi 

paremmin varaa ja toisekseen yhtiön koon kasvaessa myös taloushallinnon tehtävien 

määrä kasvaa ja näin ollen taloushallinnon työntekijälle olisi tarpeeksi työtä tarjolla. 

Huomiota herättävää on myös se. että yhteistyötilitoimiston valitsemisen jälkeen, 

tilitoimiston vaihtamisen avulla saatavia kustannussäästöjä on tutkittu vain Resurssi 

henkilöstöpalvelut Oy:ssä. Kyseisessä yhtiössä on kuitenkin tultu siihen 

lopputulokseen, että tilitoimiston vaihtaminen ei ole kannattavaa, koska 

tämänhetkiseen palveluntarjoajaan ollaan niin vahvasti sidottuina ja sen toimintaan 

muutenkin tyytyväisiä (Resurssi henkilöstöpalvelut Oy:n osakasomistaja 2011). Tämä 

syy lienee myös taustalla monissa muissakin yhtiöissä, sillä pienet kustannussäästöt 

tuskin kattavat ainakaan lyhyellä aikavälillä tilitoimiston vaihtamisprosessista koituvia 

kokonaiskustannuksia. Lisäksi kyseisten laskelmien tekeminen on todella hankalaa, 

eikä yrityksillä yleensä ole toisten tilitoimistojen palvelun laadusta omakohtaisia 

kokemuksia.   
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3.3 Muut taloushallinnon ulkoistamiseen vaikuttavat tekijät 

 

Ulkoistamispäätökseen näyttäisi lopulta kuitenkin vaikuttavan lähes yhtä paljon 

yritysten johtajien näkemykset, kuin organisaation koko. Suuremmilla yhtiöillä on 

usein erilaiset ulkoistamisen päätavoitteet, kuin pienemmillä. Tästä huolimatta 

ulkoistamiseen liittyvistä ratkaisuista päättävien tahojen henkilökohtaiset mielipiteet ja 

tavoitteet ovat myös lopulta määräävä tekijä päätöstä tehtäessä. Suurenkin yhtiön 

johtaja voi tavoitella ulkoistamisella lähinnä kustannussäästöjä ja toisaalta myös 

pienemmässä yrityksessä ulkoistamisen takana piilevä syy voi liittyä vaikkapa 

tarpeeseen vähentää henkilökuntaa. 

Johtajan näkemyksien lisäksi myös yrityksen toimiala vaikuttaa ulkoistamisesta 

saataviin hyötyihin sekä siihen liittyviin haittoihin. Rakennusautomaatioalalla toimivat 

yhtiöt Arealtec Oy sekä Fidelix Oy nostivat molemmat projektiseurannan ja 

kirjanpidon välisen linkin katoamisen esille, puhuttaessa ulkoistetun taloushallinnon 

haitoista. Tämän tyyppiset haitat eivät puolestaan vaikuta esimerkiksi kuntosalialan 

yritykseen, koska kyseisellä alalla ei ole tarvetta projektilaskentaan tai muuhun 

vastaavaan toimintaan. 

Yhtiön taloudellisella tilanteella voi myös olla suuri vaikutus siihen, onko 

ulkoistaminen hyvä ajatus vai ei. Mikäli ulkoistamisen avulla olisi mahdollista saada 

aikaan kustannussäästöjä jonkin organisaation toiminnon kustannuksella, kuten 

esimerkiksi projektiseurannan, voi ulkoistaminen silti olla järkevin ratkaisu. Tämä 

pätee varsinkin tilanteissa, joissa kustannussäästöt ovat välttämättömiä 

yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta.  
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkielmassa käsiteltiin organisaatioiden taloushallinnon ulkoistamiseen liittyviä 

tekijöitä ja tämä tehtiin suurimmaksi osaksi pk-yritysten näkökulmasta. Niin teoria- 

kuin empiriaosuudessakin aihetta lähestyttiin ulkoistamiseen liittyvien yleisimpien 

päämäärien perspektiivistä. Lisäksi tutkimuksessa esiteltiin riskejä ja haittoja, joita 

ulkoistaminen pitää sisällään. Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena, oli saada 

aineistoa pk-yritysten näkökulmasta ulkoistamiseen. Teoriaosan tavoitteena oli 

esitellä aiemmin suoritettujen tutkimusten tuloksia ulkoistamiseen liittyen. Lisäksi 

tutkimukseen sisällytettiin alan ammattijulkaisuista saatuja tietoja, joita verrattiin 

haastatteluista saatuihin tuloksiin. 

Empiirinen osa tutkielmasta toteutettiin haastattelututkimuksena ja siihen saatiin 

yhteensä seitsemän yhtiön taloudesta päättävän henkilön haastattelut. Tavoitteena 

oli saada mahdollisimman kattava käsitys taloushallinnon ulkoistamisen kanssa 

toimineiden henkilöiden mielipiteistä liittyen ulkoistamisen hyötyihin ja haittoihin. 

Tämän lisäksi selvitettiin haastateltujen näkemyksiä ulkoistamisprosessin 

onnistuneisuuteen sekä heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan aiheeseen liittyen. 

Nämä suunnitelmat liittyivät tilitoimistoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä 

ulkoistetun ja sisäisen taloushallinnon keskinäiseen vertailuun organisaatioissa. 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että ulkoistamisprosessin jälkeen 

on harvinaista, että organisaatio palaa takaisin sisäisen taloushallinnon strategiaan. 

Tämä prosessi vaatisi nimittäin suuren määrän organisointia sekä usein vähintään 

yhden lisähenkilön palkkaamista. Lisäksi tänä päivänä tilitoimistojen käyttämien 

kirjanpito- ja muiden ohjelmien takia yhtiö on usein erittäin tiukasti sidottuna palvelun 

tarjoajaan. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää palata sisäiseen taloushallintoon, liittyy tämä 

todennäköisesti ainakin osittain yrityksen toiminnan kasvuun. 

Tutkimuksesta voidaan olettaa olevan hyötyä taloushallintonsa ulkoistamista 

harkitseville tahoille sekä aiheesta yleisesti kiinnostuneille henkilöille. Tämän 

tutkielman tarkoituksena ei ole antaa vastauksia siihen, kannattaako taloushallintoa 

tai sen osia ulkoistaa. Siitä voidaan olettaa lähinnä olevan apua tilanteissa, joissa 

halutaan saada tietoa liittyen ulkoistamisen riskeihin sekä hyötyihin. Täytyy myös 

muistaa, että taloushallinnon ulkoistaminen ja siihen liittyvät tekijät ovat erittäin 
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tapauskohtaisia. Toiset yhtiöt nimittäin lähestyvät taloushallinnon ulkoistamista eri 

tavalla, vaikka yritysten johtajilla olisi samanlaiset taustat ja organisaatiotkin olisivat 

samalla alalla toimivia sekä samankokoisia.  Myös yhtiön yleinen taloudellinen tilanne 

voi luoda tarpeen ulkoistamiselle tai päinvastoin tehdä sisäisestä taloushallinnosta 

entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Lopulta vastauksen siihen, onko 

taloushallinnon ulkoistaminen yhtiön kannalta kannattavaa vai ei, tietää vain yrityksen 

johtohenkilöt joilla on kaikki mahdollinen informaatio käsillään. Todellisuudessa usein 

edes nämä henkilöt eivät tiedä varmaa vastausta kysymykseen, ennen kuin yhtiössä 

on kokeiltu sekä ulkoistettua, että sisäistä taloushallintoa. Tämä johtuu myös siitä, 

ettei kustannustehokkain ratkaisu ole välttämättä aina paras vaihtoehto yhtiön 

kannalta. Taloushallinnon ulkoistamisella voidaan saada lukuisia muitakin hyötyjä 

organisaatiolle, kuin pelkät vähentyneet henkilöstökulut. 

Varmistaakseen ulkoistamisprosessin onnistumisen, tulee yhtiön päättäjien tiedostaa 

kaikki ulkoistamiseen liittyvät haitat sekä hyödyt. Mikäli tavoitteena on pelkkä 

taloudellinen säästö, eikä muita asioita oteta huomioon, saattaa ulkoistamisesta 

koitua enemmän haittaa, kuin hyötyä yhtiölle. Taloushallinnon kulut saattavat 

pienentyä, kun yrityksen sisäisestä kirjanpitäjästä luovutaan, mutta samalla 

saatetaan esimerkiksi menettää mahdollisuus seurata projektien kannattavuutta. 

Tästä puolestaan saattaa lopulta koitua paljon suurempiakin taloudellisia menoja, 

kun säästetyt kirjanpitäjän palkkakulut. Taloushallinnon ulkoistaminen on prosessi, 

joka kannattaa suunnitella tarkasti. Parhaan tuloksen siitä saavat yhtiöt, jotka tietävät 

tarkasti päämääränsä ja samalla tiedostavat ulkoistamisen varjopuolet. 

Tutkimusta olisi kannattavaa lähteä jatkamaan esimerkiksi laajentamalla rajaus 

koskemaan muitakin, kuin pelkkiä pk-yrityksiä. Tämä olisi hyvä keino saada parempi 

kuva organisaatioiden koon vaikutuksista ulkoistamisen osa-alueisiin. Toisaalta 

tutkimukseen voitaisiin ottaa mukaan ulkoistamiseen liittyvät muutkin tekijät, kuin 

pelkät hyödyt ja haitat. Tästä hyvänä esimerkkinä on läheisesti ulkoistamiseenkin 

liittyvien transaktiokustannusten lähempi tutkiminen. Jotta saataisiin mahdollisimman 

hyvä kuva koko ulkoistamisprosessista ja kaikista siihen liittyvistä tekijöistä, olisi 

kannattavaa ottaa tilitoimistot laajemmin mukaan tutkimukseen. Aineistoa voitaisiin 

kerätä esimerkiksi haastattelemalla tilitoimistoiden henkilöstöä. Näin saataisiin tietoja 

sekä mielipiteitä myös ulkoistamisen kannalta tärkeästä palveluntarjoajan 

näkökulmasta.   
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HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Kuinka monta henkilöä yhtiössänne työskentelee? 

 

2. Mitä taloushallinnon osia yhtiönne on ulkoistanut? 

 

3. Mihin hyötyihin ulkoistamisella pyrittiin? 

 

4. Miten hyvin tavoitellut hyödyt on saavutettu? 

 

5. Minkälaisia hyötyjä ulkoistamisesta on saatu, joita ei suoranaisesti 

tavoiteltu? 

 

6. Mitä haittoja ulkoistusprosessista oletettiin aiheutuvan? 

 

7. Onko näitä tai muita haittoja ilmennyt prosessin johdosta? 

 

8. Miten siirtymisprosessi sisäisestä ulkoiseen taloushallintoon onnistui, 

nousiko esille joitain ongelmia? 

 

9. Miten yhteistyö -tilitoimisto valittiin? 

 

10. Onko tilitoimistoa vaihdettu, jos on, niin miksi? 

 

11. Oletteko suunnitelleet palaavanne sisäiseen taloushallintoon, jos olette, 

niin minkä takia? 

 

12. Onko ulkoistusprosessista koitunut taloudellisia hyötyjä/haittoja, jos on, 

niin kuinka huomattavia?  


