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Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon prosesseja ja niiden kehittämistä sekä talous-
hallinnon automatisointia. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona suomalaiselle asiantuntija-
organisaatiolle, josta käytetään opinnäytetyössä nimeä Yritys X. Tutkimuksen tavoitteena on 
luoda prosessikuvaukset kohdeorganisaation talousprosesseista ja tehdä kuvausten perus-
teella ehdotuksia prosessien kehittämiseen liittyen. Lisäksi tavoitteena on löytää prosessivai-
heita, jotka pystytään automatisoimaan nykyteknologian ratkaisuilla. 
 
Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkittavien prosessien 
syvempi ymmärrys on saatu käyttämällä passiivista, osallistuvaa havainnointia sekä havain-
noinnin jälkeistä puolistrukturoitua haastattelua. Opinnäytetyön toteutus tapahtui keväällä 
2020. 
 
Teoreettinen viitekehys jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa keskittyy taloushallinnon 
prosesseihin sekä keinoihin, joilla prosesseja pystytään kehittämään. Toisessa osassa käsi-
tellään taloushallinnon automatisoinnin kehittymistä 1990-luvun lopusta alkaen sekä esitel-
lään markkinoilta löytyviä automatisoinnin mahdollistajia. Teoreettisen osion lähdemateriaali-
na on käytetty alan kirjallisuutta sekä erilaisia aiheeseen liittyviä verkkosivustoja. 
 
Tutkimuksen empiirinen osa käsittelee Yritys X:n taloushallinnon eri prosesseja ja niiden pro-
sessivaiheita. Prosessikuvaukset tehtiin havainnoimalla prosessien kulkua sekä haastattele-
malla neljää henkilöä, jotka työskentelevät Yritys X:n taloushallinnossa. Haastattelujen avulla 
saatiin tarkempaa tietoa myös prosessien haasteista ja ongelmakohdista. Taloushallinnon 
prosessien kehittämisehdotukset tehtiin analysoimalla prosessikuvauksia sekä haastattelujen 
tuloksia. 
 
Tutkimuksen avulla luotiin prosessikuvaukset Yritys X:n taloushallinnon prosesseista. Pro-
sessikuvausten avulla löytyi prosessivaiheita, jotka aiheuttavat virheitä, turhaa odottamista tai 
turhaa työtä. Niille prosessivaiheille, jotka olivat yksinkertaisia, toistettavia ja tasalaatuisia, 
suositeltiin nykyteknologian mahdollistamaa automatisointia. 
 
Tutkimuksen tuloksena selvisi, että yritys X:n taloushallinnon prosesseja tulee kehittää erilai-
silla prosessivaiheisiin kohdistuvilla kehitystoimilla. Prosessivaiheesta riippuen kehitystoimet 
voivat olla järjestelmien kehittämistä, henkilöstön asenteiden muuttamista tai automaation 
lisäämistä. 
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten taloushallinnon prosesseja pystytään tehosta-

maan hyödyntämällä nykyaikaista teknologiaa. 2020-luvun vaihteessa muun muassa oh-

jelmistorobotiikan ja tekoälyn avulla on kehitetty erilaisia taloushallinnon ratkaisuja, jotka 

ovat vähentäneet manuaalisen työn tarvetta sekä lisänneet näin nopeutta ja tehokkuutta 

talousprosessien eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa taloushallinnon henkilöstön resurssien 

siirtämisen niihin tehtäviin, joissa tarvitaan asiantuntijuutta ja ihmisen harkintakykyä. Talo-

usprosessien kehittäminen tulee nähdä myös asiakaspalvelun parantamisena, sillä tekno-

logian avulla vapautunut resurssi pystytään kohdistamaan suoraan organisaatiota pa-

remmin palvelevaan työhön. Lisäksi osa prosessivaiheista suoritetaan taloushallinnon 

ulkopuolella, joten parhaimmillaan talousprosessien kehittäminen hyödyttää koko organi-

saation henkilöstöä. 

 

Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Yritys X:lle, joka on noin 250 hengen asiantuntija-

organisaatio. Yrityksen toimitilat sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja sillä on asiakkainaan 

kotimaisia ja ulkomaisia organisaatioita. Yrityksen koko talous hoidetaan sisäisesti yrityk-

sen talousosastolla, jossa työskentelee kuusi henkilöä.  

 

Taloushallinnon kehittäminen teknologian keinoin kiinnostaa opinnäytetyön tekijää, sillä 

hän on työskennellyt lähes 15 vuotta taloushallinnon tehtävissä ja on nähnyt digitalisaa-

tion aiheuttaman muutoksen työssään. Hän on kiinnostunut näkemään, miten taloushal-

linnon kehitys etenee uusien teknologiaratkaisujen lisääntyessä. 

 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten Yritys X:n taloushallinnon prosesseja tulee 

kehittää ja mitkä prosessivaiheet ovat automatisoitavissa nykyteknologian avulla. Selvi-

tyksen avulla Yritys X saa kuvan talousprosessiensa nykytilasta, kehitettävistä prosessi-

vaiheistaan sekä ehdotukset teknologiaratkaisuista, joiden avulla prosessivaiheita pysty-

tään automatisoimaan. Taloushallinnot eroavat toisistaan usealla eri tavalla esimerkiksi 

järjestelmiensä tai prosessiensa osalta. Näin ollen yhdelle taloushallinnolle ehdotettuja 

kehittämistapoja ei suoraan voi siirtää toisen yrityksen taloushallinnon ratkaisuksi. 
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Työssä vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

 

Tutkimuskysymys: Miten yritys X:n taloushallinnon prosesseja tulee kehittää? 

 

Alakysymykset: 

1. Millaisia taloushallinnon prosessit ovat ja miten prosesseja voidaan kehittää ja au-
tomatisoida? 

2. Millaisia yritys X:n taloushallinnon prosessit ovat tällä hetkellä ja löytyykö niistä ke-
hitettäviä prosessivaiheita? 

3. Mitä yritys X:n taloushallinnon prosessivaiheita voidaan automatisoida ja millaisin 
ratkaisuin? 

 

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne ja rajaukset 

 

Opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan: tietoperustaan ja empiiriseen osaan. Tietoperus-

tassa käsitellään taloushallinnon prosesseja ja niiden kehittämistä sekä taloushallinnon 

automatisointia. Tietoperustan avulla lukija ymmärtää, mitä taloushallinnolla tarkoitetaan 

ja millaisista prosesseista taloushallinto koostuu. Lisäksi selvitetään, miten taloushallinnon 

automatisointi on kehittynyt viime vuosikymmeninä ja millaisin keinoin prosesseja pysty-

tään tällä hetkellä kehittämään ja automatisoimaan. 

 

Empiirisessä osassa selvitetään yritys X:n taloushallinnon prosessien nykytila ja analysoi-

daan prosessit sekä niiden vaiheet. Analysoinnin kautta selvitetään, mitä yritys X:n talo-

ushallinnon prosesseja tulee kehittää ja millaisia prosessivaiheita pystytään automatisoi-

maan. Lopuksi esitetään lähdekirjallisuuteen, haastattelututkimukseen sekä omaan poh-

dintaan perustuvat johtopäätökset. 

 

Opinnäytetyön empiirinen osio rajataan käsittelemään kohdeyrityksen taloushallinnon pro-

sessien nykytilan kartoitusta sekä kehityskohteiden tunnistamista. Tutkittavat prosessit 

ovat ostolasku-, myyntilasku-, matka- ja kululasku- sekä maksuliikenneprosessi. Lisäksi 

opinnäytetyössä käsitellään kotimaan markkinoilla olevia nykyteknologian ratkaisuja, jotka 

on suunniteltu taloushallinnon prosessivaiheiden automatisointiin. Tutkimuksen teo-

riaosuudessa keskitytään Suomessa toimivan taloushallinnon toimintaympäristöön. Tut-

kimuksen ulkopuolelle jätetään prosessien tavoitetilan suunnittelu sekä muutosten käyt-

töönotto. Opinnäytetyössä ei myöskään verrata eri palveluntarjoajien samankaltaisia tuot-

teita eikä täten tehdä valmista suunnitelmaa siitä, mikä yksittäinen ratkaisu yritys X:n tulee 

valita hinnan tai laadun perusteella. Palkanlaskenta-, käyttöomaisuus-, pääkirjanpito- sekä 

raportointiprosessi on rajattu kokonaan pois opinnäytetyöstä, sillä opinnäytetyön tekoai-

kaan edennyt koronaepidemia on vaikeuttanut näihin prosesseihin perehtymistä. Lisäksi 
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osaa pois rajatuista prosesseista on jo kehitetty viime aikoina tai prosessin vaikutus työ-

määrään on hyvin vähäinen.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aikaisemmat tutkimukset 

Taloushallinnon prosessien selvittäminen toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella tutki-

musmenetelmällä. Tutkimusstrategiana oli tapaustutkimus, jolla pyritään tutkimaan, ku-

vaamaan ja selittämään tapauksia “Mitä?”, “Miten?” ja “Miksi?” –kysymysten avulla. Ai-

neisto kerättiin passiivisen osallistuvan havainnoinnin sekä puolistrukturoidun haastattelun 

avulla. Haastattelija osallistui katselijana taloushallinnon eri prosessien läpivientiin ja esitti 

prosessin päättyessä haastateltavalle tarkentavia lisäkysymyksiä puolistrukturoidun haas-

tattelulomakkeen (LIITE 1) avulla. 

 

Taloushallinnon prosessien kehittämisestä löytyy useita aiempia tutkimuksia. Esimerkiksi 

Nico Valtonen (2019) on tutkinut opinnäytetyössään taloushallinnon toimintatapojen ja 

prosessien kehittämistä. Uusimmissa tutkimuksissa on käsitelty myös ohjelmistorobotiik-

kaa sekä tekoälyä, kuten Julia Alanko (2018) opinnäytetyössään. Useissa tutkimuksissa 

on aihetta käsitelty kuitenkin varsin yleisellä tasolla, esimerkiksi selvittämällä taloushallin-

non henkilöiden mielikuvia ohjelmistorobotiikan käytöstä. Aiemmista tutkimuksista huoli-

matta on huomioitava, että yksittäisen organisaation prosessien selvittäminen vaatii aina 

uuden tutkimuksen, joka keskittyy kyseiseen organisaatioon. Vaikka taloushallinnon pro-

sessit ovat jokaisessa organisaatiossa pääsääntöisesti samanlaisia, ei yhden organisaati-

on prosesseja voida lähteä kehittämään toisten organisaatioiden tutkimustulosten perus-

teella. 
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1.4 Opinnäytetyön keskeiset käsitteet 

 

Taloushallinto: Taloushallinnolla tarkoitetaan yrityksen tai organisaation toiminnon 

keskeistä osaa, jonka tehtävänä on huolehtia taloudellisista resursseista sekä 

lakisääteisistä velvoitteista. Lisäksi taloushallinto tuottaa yrityksen tai organisaation 

johdolle talouteen liittyvää tietoa, jonka perusteella johto pystyy tekemään päätöksiä sekä 

ohjaamaan toimintaansa. 

 

Reskontra: Reskontra on osa kirjanpitoa, johon luetteloidaan yrityksen tapahtumat. 

Yleisimmät reskontrat ovat myynti- ja ostoreskontra, joita käytetään maksuvalvontaan. 

Myyntireskontra on luettelo myyntisaatavista, lähetetyistä laskuista ja niiden suorituksista. 

Ostoreskontra on taas luettelo ostoveloista eli saapuneista laskuista ja niiden 

maksamisesta.  

  

Prosessi: Prosessi on tapahtumasarja eli sarja erilaisia suoritettavia toimenpiteitä, joiden 

lopputulos on ennalta määritelty. 

  

Automaatio: Automaatiolla tarkoitetaan itsetoimivuutta, eli koneet ja laitteet eivät tarvitse 

ihmisen suoranaista vaikutusta toimiakseen itsenäisesti. Automaatiolla on kuitenkin eri 

asteita, sillä ihmistä tarvitaan yleensä aina jollain tavalla automaation syntymiseen. 

  

Automatisaatio: Automatisaatio on automaation lisääntymistä ja se kattaa myös 

robotisaation sekä osittain digitalisaation.  

  

Digitalisaatio: Digitalisaatio on fyysisten tuotteiden tai palvelujen siirtymistä sähköiseen 

muotoon eli digitaalisten teknologioiden yleistymistä. Periaatteessa kaikki teknologinen 

kehitys on nykyään digitaalista, joten digitalisaatio kattaa kaiken teknologisen kehityksen. 

  

Robotisaatio: Robotisaatiolla tarkoitetaan robottien yleistymistä ja sen myötä ihmisen tai 

koneen tekemän työn korvaamista roboteilla. 

  

Tekoäly: Tietokonetta tai tietokoneohjelmaa, joka pystyy oppimisen tai ongelmanratkaisun 

kaltaiseen ihmismäiseen ajatteluun, kutsutaan tekoälyksi. Tekoäly katsotaan osaksi 

automatisaatiota, robotisaatiota sekä digitalisaatiota. 

 

 



 

 

5 

2 Taloushallinnon prosessit ja niiden kehittäminen 

Yrityksen taloushallinto koostuu erilaisista toiminnoista, joiden tehtävänä on tuottaa talou-

dellista tietoa yrityksen eri sidosryhmille. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa tietoa esimerkiksi 

viranomaisille, yrityksen omistajille, asiakkaille sekä toimittajille. Sisäinen laskentatoimi 

taas tuottaa päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa yrityksen johdolle. (Jormakka, Koivu-

salo, Lappalainen & Niskanen 2015, 12-13.) 

 

Tieto eli data, erilaiset prosessit ja raportointi muodostavat taloushallinnon. Näitä käsitte-

levät ja tuottavat sekä ihmiset että tietojärjestelmät (kuva 1). Tietojärjestelmät tekevät au-

tomaattisesti tai yhdessä ihmisten kanssa prosessointia, jonka avulla taloushallinnon tar-

vitsema data saadaan kerättyä ja muutettua lopuksi dokumenteiksi, rahavirroiksi ja rapor-

toinniksi. Taloushallinto siis kerää tietoa organisaation toiminnasta ja muuttaa tiedon ta-

loudelliseen muotoon, jolloin organisaation toiminnan tulos on raportoitavissa.  (Kaarlejärvi 

& Salminen 2018, 93.)  

 

 

KUVA 1. Taloushallinnon osa-alueet ja resurssit (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 20.) 

 

Partanen (2007, 28-29, 49.) on määritellyt taloushallinnon keskeisiksi tehtäviksi toiminnan 

ennakoinnin, heikkojen signaalien tunnistamisen sekä olennaisen tiedon suodattamisen ja 

muuttamisen selkeään muotoon. Tiedon tulee olla myös ajankohtaista ja luotettavaa. 

Näin toimintaympäristön nopeat muutokset tai tulevaisuudessa merkittävien asioiden tun-

nistaminen ajoissa auttavat yrityksen toimintaa.  

 

2.1 Taloushallinnon prosessit 

Taloushallinto voidaan jakaa erilaisiin prosesseihin. Yleisesti käytetyt jaottelut ovat osto-

laskuprosessi, myyntilaskuprosessi, matka- ja kululaskuprosessi, maksuliikenne ja kassa-

hallinta, käyttöomaisuuskirjanpito, pääkirjanpitoprosessi sekä raportointiprosessi. Osassa 

prosesseissa on selkeä prosessin alku ja loppu sekä näiden väliset vaiheet. Tällaisia pro-

sesseja ovat osto-, myynti- ja matkalaskuprosessi. Pääkirjanpitoa voidaan pitää eräänlai-

sena solmukohtana, joka yhdistää muut osaprosessit tai on olennainen alkulähde esimer-
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kiksi raportointiprosessille. Lisäksi pääkirjanpitoon tulee yleensä tietoa esim. palkka- tai 

materiaalihallinnosta. Kuvassa 2 havainnollistetaan, miten eri osaprosessit liittyvät pääkir-

janpitoon ja muodostavat taloushallinnon kokonaisuuden. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

93-95.) 

 

 

KUVA 2. Taloushallinto koostuu pääkirjanpidosta, sen esiprosesseista ja raportoinnista 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 95.) 

 

Taloushallinnon prosesseja tarkasteltaessa on tärkeää huomioida, että monissa proses-

seissa suurin osa työstä tehdään taloushallinnon ulkopuolella. Esimerkiksi matka- ja kulu-

laskuprosessi lähtee yrityksen työntekijöistä ja taloushallinto tekee vasta prosessin viimei-

set työvaiheet. Ostolaskuprosessissa laskun tarkastus ja hyväksyntä voi käsittää useitakin 

eri ihmisiä talouden ulkopuolelta. Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 223.) muistuttavat huomi-

oimaan koko prosessin ja sen eri työvaiheet, jolloin kehitystoimenpiteet pystytään parem-

min priorisoimaan ja kohdentamaan. Prosesseissa, joiden työvaiheet käsittävät henkilöitä 

myös taloushallinnon ulkopuolella, on tärkeää muistaa, että ensisijaisesti talouden rooli on 

palvella organisaatiota. Näin ollen kokonaisprosessin ymmärtäminen ja kehittäminen on 

osa asiakaspalvelua. Tästä huolimatta vastuu taloushallinnon prosessien syötteiden laa-

dusta ja siten koko prosessien tehokkuudesta on koko organisaatiolla, ei vain taloushal-

linnon henkilöillä.  
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2.1.1 Ostolaskuprosessi  

 

Ostolaskuprosessi käynnistyy taloushallinnon näkökulmasta siitä, kun yritys vastaanottaa 

ostolaskun. Ostolasku tiliöidään, tarkastetaan, hyväksytään, maksetaan ja lopuksi kirja-

taan kirjanpitoon sekä arkistoidaan. Ostolaskuprosessin vaiheisiin kuuluvat myös täsmäy-

tykset sekä jaksotukset. Myös toimittajarekisterin ylläpito on oleellinen osa ostolaskujen 

käsittelyä. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 96-98.) 

 

Ostolaskuprosessiin kuluu useimmiten eniten taloushallinnon resursseja. Laskujen tarkas-

tus, hyväksyntä ja täsmäytykset työllistävät yleensä taloushallinnon lisäksi organisaation 

muutakin henkilökuntaa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 96.)  

 

 

2.1.2 Myyntilaskuprosessi 

Myyntilaskuprosessi voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen: laskutukseen sekä myynti-

reskontraan. Laskutusprosessissa laaditaan lasku, joka lähetetään asiakkaalle, ja myynti-

reskontrassa taas seurataan saamisia, kohdistetaan asiakkaan maksusuoritus myyntires-

kontraan ja viedään kirjaus pääkirjanpitoon. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 120-121.) 

 

Toimiva ja tehokas myyntilaskuprosessi on yritykselle erittäin tärkeää sekä kassavirran 

että asiakaspalvelun näkökulmista. Kun laskua laaditaan, pitää oikeellisen asiakas-, sopi-

mus- ja hinnoittelutiedon siirtyä laskulle suoraan, jottei laskutusprosessi hidastu saman 

tiedon moninkertaisen käsittelyn vuoksi. Yrityksen liiketoiminta määrittelee pitkälti sen, 

miten lasku yrityksessä laaditaan. Kun myyntilaskuprosessin vaiheita ja erilaisia vaihtoeh-

toja tarkastelee, on ymmärrettävä yrityksen liiketoiminta, sen vaikutus laskutusprosessiin 

sekä liiketoimen vaatimukset laskutusjärjestelmälle. Erilaisia myyntilaskutusprosesseja 

ovat esimerkiksi verkkokauppa, käteis- ja korttimyynti, tilaus-, sopimus- tai projektiperus-

teinen myynti sekä edelleen laskutus. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 120-123.) 

 

Myyntilaskuprosessiin sisältyy tärkeänä osana myös asiakkuudenhallinta, sillä asiakkaan 

perustiedot kuuluvat olennaisena osana laskutusprosessiin. Asiakastietojen ylläpito ja 

hallinta vaihtelevat yrityskohtaisesti, mutta on tärkeää varmistaa, ettei samaa tietoa tarvit-

se tallentaa useaan eri järjestelmään. Myös perintätoimet kuuluvat myyntilaskuprosessiin, 

jos asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä. Tällöin asiakkaalle lähetetään ensin 

yksi tai useampia maksukehotuksia, ja jollei laskua edelleenkään makseta, siirretään pe-

rintä perintätoimiston tehtäväksi. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 120-121.) Tällöin asiak-
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kaan maksettavaksi kertyy suorituksen ja koron lisäksi myös perintätoimiston perimä kulu-

korvaus.  

 

2.1.3 Matka- ja kululaskuprosessi 

 

Matka- ja kululaskuprosessi syntyy, kun työntekijälle maksetaan matka- ja kulukorvauksia 

tai hän on ostanut omalla tai yrityksen maksuvälineellä pienostoksia. Verohallinto vahvis-

taa vuosittain verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäisrajat, joten päivära-

hojen sekä kilometrikorvausten suuruus on tarkasti määritelty. (Kaarlejärvi & Salminen 

2018, 113.) Matkalasku tulee laatia huolellisesti, jotta esimerkiksi matkustaminen eri mai-

den välillä pystytään korvaamaan lainsäädännön mukaisesti. Kaarlejärvi ja Salminen 

(2018, 113.) korostavat myös kontrollin merkitystä matka- ja kululaskuissa. Syntyneet ku-

lut saattavat muodostaa välillisine kustannuksineen erittäin merkittävän kuluerän koko 

organisaation tasolla, ja prosessi on myös altis inhimillisille virheille sekä väärinkäytöksille. 

 

Matka- ja kululaskuprosessin ensimmäisessä vaiheessa luodaan matka- tai kululasku, 

jolle liitetään kuitit syntyneistä kuluista tai kirjataan oikeutetut matkakulukorvaukset. Tä-

män jälkeen matka- tai kululasku lähetetään hyväksyttäväksi. Hyväksyjä tarkistaa tiliöin-

nin, kuitit ja selitteet ja joko hyväksyy laskun tai palauttaa sen korjattavaksi. Hyväksytystä 

laskusta luodaan maksuaineisto, joka lähetetään pankkiin ja kirjataan pääkirjanpitoon. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 112.) 

 

Varsinkin isompien yritysten matka- ja kululaskuprosessissa käsiteltyjen tapahtumien 

määrä saattaa olla hyvinkin suuri. Prosessi jää kuitenkin usein vähälle huomiolle. Kaarle-

järvi ja Salminen (2018, 113.) nostavat esille kolme eri syytä. Kokonaisvolyymit voivat 

jäädä huomiotta, kun toiminnot ovat hajautuneet eri organisaatioyksiköihin ja kunkin yksit-

täisen yksikön volyymit voivat olla hyvinkin pienet. Toiseksi vastuu prosessista on hajau-

tunut epäselvästi HR- tai taloushallinnolle, eikä selkeää omistajuutta ole määritelty. Kol-

mantena syynä esiin on nostettu prosessin vähäinen merkitys kustannustehokkuuden 

kannalta. Esimerkiksi osto- ja myyntilaskuprosesseissa on suuremmat volyymit, jolloin 

niiden tehostaminen menee usein matka- ja kululaskuprosessin edelle. 
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2.1.4 Maksuliikenneprosessi 

Maksuliikenneprosessissa kulkee sekä ulos- että sisäänpäin tapahtuvia maksuja pankkien 

ja yrityksen taloushallintojärjestelmien välillä. Ulospäin lähtevissä maksuissa luodaan 

maksuaineisto, joka lähetetään maksuliikenteeseen, hyväksytään pankin maksettavaksi ja 

lopuksi kirjataan lähtevä maksu reskontraan. Sisäänpäin tapahtuvat maksut pankki kerää 

päiväkohtaisesti yhteen, minkä jälkeen yritys sisäänlukee syntyvän aineiston ja kuittaa 

maksut avoimia tapahtumia vastaan reskontrassa. Rahaliikenteen kokonaisuutta pankki 

raportoi tiliotteella, josta muodostetaan kirjaukset kirjanpidon pankkitilille. Maksuliikenne-

prosessi on kuvattu kuvassa 3. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 132-133.) 

 

 

 

KUVA 3. Maksuliikenneprosessi (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 133.) 

 

Maksuliikenneprosessin tehokkuutta varmistaa suomalainen maksuliikennejärjestelmä ja -

infrastruktuuri, joita pidetään maailman kehittyneimpinä. Viitteitä käytetään kattavasti ko-

timaan maksuliikenteessä, ja eri pankkien väliset kattavat ja toimivat maksuliikennestan-

dardit vähentävät virheitä ja automatisoivat taloushallintoa. Lisäksi suomalaiset maksavat 

laskunsa ilman turhia viivyttelyjä, ja olemmekin tutkimusten mukaan maailman kärkeä 

maksun nopeutta mitattaessa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 133.) 
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2.2 Prosessien kehittäminen 

Taloushallinnon prosessien ollessa tehokkaita ja nopeita pystytään johdolle tuottamaan 

entistä reaaliaikaisempaa tietoa päätöksenteon tueksi. Reaaliaikaisen tiedon lisäksi pro-

sessien kehittäminen auttaa myös tapahtumien laadun parantamiseen sekä muuttamaan 

prosessit tehokkaiksi ja helppokäyttöiseksi. Tämä ei hyödytä vain taloushallintoa, vaan 

koko organisaation sisällä prosesseihin osallistuvia henkilöitä. (Kaarlejärvi & Salminen 

2018, 168.) 

 

Teknologian lisääntyessä voi unohtua, että prosessien kehittäminen ei ole ainoastaan 

automatisoinnin lisäämistä. Prosessien on oltava selkeitä ja helppokäyttöisiä, jotta saavu-

tetaan oikea lopputulos, tehokkuus ja nopea läpimeno. Helppokäyttöisyyttä voidaan lisätä 

panostamalla järjestelmän käyttöliittymään, ajasta ja paikasta riippumattomaan käyttö-

mahdollisuuteen, manuaalityön automatisointiin sekä suunnittelemalla prosessi ja työnja-

ko uusiksi. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 168.) 

 

Lean-toimintastrategiasta löytyy keinoja myös taloushallinnon prosessien kehittämiseen. 

Leanin avulla voidaan kehittää toimintaa ja löytää niin sanottu hukka eli työ, joka ei tuota 

lisäarvoa asiakkaalle. Hukkaa ovat toisin sanoen tarpeeton tai keskeneräinen työ, odotta-

miset ja virheet. Leanin oppien mukaan organisaatiossa tulee lyhentää prosessien läpi-

menoaikaa, vähentää virtausyksiköiden eli tuotteen, asiakkaan tai palvelun samanaikaista 

käsittelymäärää sekä saattaa yksi tehtävä kerrallaan loppuun asti. Näin virtaustehokkuus 

paranee, lisätyö vähenee ja resurssien tuhlaus loppuu. Lean-toimintastrategian perimmäi-

nen tarkoitus on oppia vähentämään työn vaihtuvuutta. (Modig et, 124-125.)  

 

Talenomilla (Aho, 2018) on myös tarkastettu toimintaa prosessien kautta ja tutustuttu 

Leaniin. Työprosesseja kehitettiin kuvaamalla prosesseja, vähentämällä vaihtelua, mit-

taamalla läpimenoaikoja sekä varastotasoja, kehittämällä toimintaohjeita sekä käyttämällä 

PDSA:n (Plan, Do, Study, Act) menetelmää. PDSAn avulla Talenomilla analysoitiin nykyti-

la huolellisesti, asetettiin kehittämistavoitteet, mitattiin tulokset ja otettiin tuloksista oppia.  
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Kaarlejärvi & Salminen (2018, 169-183.) tuovat esille kahdeksan erilaista prosessin kehit-

tämistapaa: 

 

 Hallitse riskejä dokumentoimalla prosessit sekä muut taloushallinnon sisällöt. 

 Yhtenäistä toimintatavat ja järjestelmät. 

 Kehitä kokonaisprosesseja yhteistyössä liiketoiminnan kanssa. 

 Tasaa työkuormaa suunnittelemalla aikataulut. 

 Keskity olennaiseen. 

 Poista turhat työt. 

 Ohjaa toimintaa tavoitteilla ja mittareilla. 

 Automatisoi prosessit. 

 

Dokumentoinnin tärkeys korostuu muutos- ja poissaolotilanteissa, jolloin dokumentoinnin 

avulla pystytään varmistamaan yhtenäiset toimintatavat tai oikean tiedon siirtyminen. Tär-

keimmät dokumentoitavat taloushallinnon sisällöt ovat muun muassa taloushallinnon pro-

sessit, työohjeet, tilikartta, laskentamanuaali sekä kauden katkon tehtävälista. (Kaarlejärvi 

& Salminen 2018, 169-172.) Automaation lisääntyessä ihmisten asiantuntijuus sekä do-

kumentaation tärkeys korostuvat entisestään. Muutostilanteita syntyy lainsäädännön, yri-

tysten liiketoiminnan, prosessien, järjestelmien ja kirjaustilanteiden muuttuessa, ja talous-

hallinnon henkilöstön on hallittava muutosten vienti automatisoituun taloushallintoon. Tä-

mä edellyttää tietoa käytettävistä järjestelmistä ja liittymistä, sovellettavista liittymien tie-

dostokuvauksista, automaattitiliöinneistä sekä ohjelmistoroboteilla toteutettavista toimen-

piteistä. (Fredman 2017.) 
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Kaarlejärvi & Salminen (2018, 253.) ovat kuvanneet kuvassa 4, miten nykytilan kartoituk-

sesta edetään muutosten käyttöönottoon. Nykytilan kartoitus toteutetaan selvittämällä 

olemassa oleva dokumentaatio, haastattelemalla työntekijöitä sekä seuraamalla prosessi-

en läpivientiä. Näin saadaan kuva työmenetelmistä ja työnkulusta, näihin liittyvistä järjes-

telmistä sekä työn organisoinnista ja resurssien käytöstä. Uutta tavoitetilaa suunniteltaes-

sa on myös osattava tunnistaa keskeisessä roolissa olevat prosessien sidosryhmät sekä 

rajapinnat muihin prosesseihin, järjestelmiin tai organisaatioihin.  

 

 

KUVA 4. Nykytilan kartoituksesta tavoitetilan suunnitteluun (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

253.) 
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3 Taloushallinnon automatisointi 

Automatisoinnin tarkoituksena on siirtää ihmisten tekemää työtä tietojärjestelmän, koneen 

tai robotin tekemäksi. Usein automaatio yhdistetäänkin rutiininomaisiin töihin: yksinkertai-

siin, mekaanisiin, tylsiin ja jopa vaarallisiin tehtäviin. Digitalisaation myötä myös automaa-

tion luonne on muuttunut, sillä esimerkiksi tietotekniikan, data-analytiikan sekä erilaisten 

päättelyalgoritmien kehittyminen ja hintojen lasku mahdollistaa yhä monimutkaisempien 

toimintojen automatisoinnin taloudellisesti järkevästi. (Ilmarinen & Koskela 2015, 125.) 

 

Automaatiolla saavutettava prosessi on toistettava ja tasalaatuinen. Tällainen prosessi 

mahdollistaa useimmiten kasvavan tuotannon sekä vähentyneen työvoiman tarpeen. Jär-

jestelmät, joissa on korkea automaatioaste, eivät kuitenkaan poista täysin ihmistyötä. Ih-

misiä tarvitaan järjestelmän valvontaan ja kokonaisvaltaiseen ohjaustoimintaan, ja näin 

ihmisen rooli tehokkaan automaatiojärjestelmän toimivuuden mahdollistajana korostuu. 

(Marttinen 2018, 65.) 

 

Digitalisaatio mahdollistaa yrityksen toimintatapojen muutokset, kun uusia tietojärjestelmiä 

otetaan käyttöön ja vanhoja prosesseja muutetaan automaattisiksi. Prosessien kehitys-

kohteet, tietojärjestelmien hyödyntäminen sekä tietojärjestelmien käyttäjien tapa toimia 

tulee selvittää, jotta prosesseja pystytään kehittämään automaation ohella. (Haukka 

2020.) 

 

Myös Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 249.) tuovat esille prosessien ja datan kehittämisen, 

jotta automaatiota pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Yksinkertaistamalla prosesseja 

voidaan mahdollistaa sääntöpohjainen automaatio ja tällöin ihmistyön tarve prosessissa 

poistuu. Prosessien standardoinnit ja yhtenäistämiset mahdollistavat yhden automatisoin-

tiprojektin hyödyntämisen myös uusiin prosesseihin. Datan kehittäminen ja laadun paran-

taminen heijastuu suoraan automaation toimivuuteen, sillä ilman laadukasta dataa ei saa-

vuteta haluttuja lopputuloksia esimerkiksi raportoinnin osalta.  

 

Prosesseja automatisoitaessa kannattaa edetä pienin, nopein ja konkreettisin askelin. 

Tällöin panostukset ovat pieniä, hyödyt helpommin saavutettavissa ja toteutus nopeaa. 

Tämä taas vahvistaa automatisoinnin etenemistä. Prosessivaiheiden priorisointiin vaikut-

tavat olemassa olevien tietojärjestelmien ominaisuudet ja rajoitukset, mutta priorisointia 

mietittäessä kannattaa käyttää seuraavia muistisääntöjä: prosessivaiheiden pitää olla sel-

keitä sekä yksinkertaisia ja automatisointi kannattaa aloittaa suurista volyymeista. (Ilmari-

nen & Koskela 2015, 128.) 
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Ilmarinen ja Koskela (2015, 126.) tuovat esille neljä automaation hyötyä: tuottavuuden ja 

kustannustehokkuuden, nopeuden, toiminnan laadun sekä mitattavuuden. Automaation 

avulla henkilöstöä voidaan vähentää tai siirtää tehtäviin, joissa ihmisen työskentely tuo 

lisäarvoa asiakkaalle. Manuaalityön poistuessa lisääntyy toiminnan nopeus sekä virheiden 

ja laatuvaihteluiden vähentyessä myös laatu. Automaation keräämän datan avulla pysty-

tään mittaamaan esimerkiksi volyymeja sekä läpimenoaikoja reaaliaikaisesti ja näin pro-

sessia pystytään kehittämään mittareiden mukaisesti. 

 

Digitalisaation myötä kehittämisen toiminta- ja ajattelutavat muuttuvat kokonaan, ja tämä 

muutos on huomioitava myös taloushallinnossa. Kehittämistyössä korostuu asiakaskes-

keisyys ja henkilöstöltä vaaditaan uudenlaista digiosaamista. On muun muassa osattava 

jalostaa dataa toimintaa ohjaavaksi älykkyydeksi sekä pystyttävä hyödyntämään analytiik-

kaa. Prosessi- ja Lean-osaaminen auttavat prosessien automatisoinnissa, samoin uusien 

kehittämismenetelmien, kuten Scrumin, tuntemus. Lisäksi aktiivinen verkostoituminen 

mahdollistaa erilaiset kumppanuus- sekä yhteistyösuhteet yksilö- ja yritystasolla. (Ilmari-

nen & Koskela 2015, 221-222.)  

 

Ilmarinen ja Koskela (2015, 223.) tuovat esille myös muita taitoja, jotka ovat digitalisaation 

kannalta tärkeitä: 

 Uuden oppiminen ja vanhan poisoppiminen nopeasti. Tällöin on kyse henkilökoh-
taisesta muutoskyvystä tai muutosketteryydestä eli resilienssistä. 

 Kyky yhdistää erilaista digitalisaatiossa vaadittavaa osaamista, kuten esimerkiksi 
liiketoiminta, asiakaskokemus, markkinaymmärrys ja teknologia. 

 Kommunikointi-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, jotka ovat välttämättömiä osaa-
misten yhdistämisessä ja verkostomaisessa toiminnassa esimerkiksi kumppanei-
den kanssa. 

 

Taloushallinnon henkilöstön kannattaakin pyrkiä lisäämään omaa resilienssiään sekä huo-

lehtia edellä mainittujen uusien taitojen sekä ymmärryksen lisäämisestä.  Tällöin talous-

hallinnossa työskentelevät henkilöt pystyvät osaltaan varmistamaan taloushallinnon digita-

lisaation kehittymisen sekä oman työnsä jatkumisen.  
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3.1 Taloushallinnon automatisoinnin kehittyminen 1997-2020 

 

Taloushallinnon automatisoinnin voidaan katsoa alkaneen Suomessa vuonna 1997, jolloin 

Suomi maailman ensimmäisenä maana mahdollisti lainsäädännöllään siirtymisen paperi-

sesta taloushallinnosta sähköiseen taloushallintoon. Lakiuudistuksen myötä paperittoma-

na on voinut säilyttää kaiken muun aineiston, paitsi tilinpäätösaineistoon kuuluvan tasekir-

jan. (Finlex). 90-luvun lopulla tavoitteena oli luoda paperiton kirjanpito, jolloin kirjanpidon 

lakisääteiset tositteet esitettiin sähköisessä muodossa. 2000-luvulle tultaessa sähköisyys 

alkoi yleistymään ja siirryttiin puhumaan sähköisestä taloushallinnosta. (Kaarlejärvi & 

Salminen 2018, 14-15.) Sähköisessä taloushallinnossa aineisto on vielä paperilla, mutta 

se muutetaan sähköiseen muotoon. Esimerkiksi paperiset ostolaskut skannataan järjes-

telmään tai myyntilaskut tulostetaan postittamista varten.  

 

2010-luvulla sähköinen taloushallinto kehittyi digitalisaation lisääntyessä ja alettiin puhua 

digitaalisesta taloushallinnosta. Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 14.) määrittelevät digitaali-

sen taloushallinnon seuraavasti: “Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallin-

non kaikkien tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia ja käsittelyä digitaalisessa 

muodossa.” Tällöin kaikki kirjanpidon ja sen osaprosessien tapahtumat käsitellään ja ne 

syntyvät mahdollisimman automaattisesti, eikä paperitulosteita ole käytössä. Digitaalisen 

taloushallinnon luominen vaatii siis paitsi tiedon siirron sähköisesti ja tositteiden konekieli-

sen muodon, myös eri järjestelmien integroitumisen prosesseihin, jolloin tieto eri järjestel-

mistä siirtyy sähköisesti ilman manuaalista käsittelyä. Digitaalinen taloushallinto on mah-

dollistanut järjestelmiin luotavat automaatio- ja käsittelysäännöt, joiden avulla rutiininomai-

set toimenpiteet ovat siirtyneet järjestelmän itsenäisesti tekemiksi työvaiheiksi. Automaati-

on tässä vaiheessa taloushallinnon henkilöstön tehtäviksi on parhaimmillaan jäänyt auto-

maatio- ja käsittelysääntöjen luonti, poikkeamien käsittely, lopputulosten tarkistaminen ja 

täsmäyttäminen, lopputuotosten tulkitseminen sekä tulevan ennustaminen. (Kaarlejärvi & 

Salminen 2018, 14-16.)  

 

Suomalainen taloushallinto on sähköistynyt pitkälti maksuliikenne-, verkkolasku- sekä 

tilikarttastandardisointien avulla. (Fredman 2017). Lokakuussa 2017 päättyneessä TAL-

TIO-hankkeessa luotiin yhtenäinen standardimuoto rakenteiselle taloustiedolle kuten tiliot-

teille, verkkolaskuille sekä sähköisille kuittitiedoille (eKuitti). TALTIO-standardin avulla 

taloushallintojärjestelmien ja –ohjelmistojen välille mahdollistetaan helpot integraatiot. 

(Taltio-hanke 2017.) 
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2020-luvun alkaessa ollaan taloushallinnossa siirtymässä digitaalisesta taloushallinnosta 

älykkääseen taloushallintoon. Uusilla teknologioilla automaatiota voidaan lisätä tehtäviin ja 

osa-alueisiin, joista aiemmin on vain ihminen pystynyt suoriutumaan. Siirryttäessä älyk-

kääseen taloushallintoon, siirtyy käsittelysääntöjen luonti, normaali- ja poikkeustapausten 

käsittely, poikkeustilanteiden tunnistaminen ja selvittely, lopputulosten täsmäyttäminen ja 

analysointi sekä tulevan ennustaminen järjestelmille. Taloushallinnon ammattilaisilta muu-

tos tulee vaatimaan uudenlaista osaamista, mutta se mahdollistaa myös uudenlaisen 

ajankäytön ja osaamisen hyödyntämisen. Kuvassa 5 on kuvattu taloushallinnon kehittymi-

nen kohti älykästä taloushallintoa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 16-17.) 

 

 

 

KUVA 5. Taloushallinnon digitalisoituminen: kehitys paperittomasta kirjanpidosta älykkää-

seen taloushallintoon (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 16.) 

 

Digitalisaation myötä vanhoista toimintamalleista, ajattelutavoista ja käytännöistä pitää 

luopua ja on osattava rakentaa ja oppia täysin uutta. Digitalisaatio etenee kovaa vauhtia ja 

vaikka muutoksia on jo tapahtunut paljon, suurimmat ja maailmaa eniten ravisuttavat muu-

tokset ovat todennäköisesti vasta edessäpäin. (Ilmarinen & Koskela 2015, 51-52.) 

 

Pilvipalvelun ja Saas-palvelujen lisääntyessä ei taloushallinnon työkaluja enää räätälöidä 

vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kuten lisenssimallin aikaan. Koska ohjelmistoja ei näin 

ollen enää muokata organisaatiokohtaisesti, vaatii tämä organisaatioita uudistamaan omia 

käytäntöjään. (Kujansuu 2018.)  
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Taloushallinnon teknologinen kehitys tulee etenemään kiihtyvällä nopeudella 2020-luvulla. 

Manuaalisen työn osuus ja siten henkilöstötarve tulee vähenemään ja ohjelmisto- sekä 

teknologiakustannusten osuus taloushallinnon kokonaiskustannuksista vastaavasti kas-

vamaan. Talousjärjestelmien nykytila edelläkävijäyrityksissä käsittää integroidut järjestel-

mäympäristöt ja ekosysteemit, pilvipalveluihin siirtymisen, käyttäjäystävällisyyden, digitaa-

lisen datan nopean siirtymisen sekä robotiikan ja tekoälyn käytön. (Kaarlejärvi & Salminen 

2018, 40-41.) Nämä on kuvattu tarkemmin kuvassa 6. 

 

 

 

KUVA 6. Talousjärjestelmien nykytila edelläkävijäyrityksissä (Kaarlejärvi & Salminen 

2018, 41) 

 

Marttinen (2018, 68.) viittaa kirjassaan Palvelukseen halutaan robotti -tekoäly ja tulevai-

suuden työelämä, Carl Freyn ja Michael Osbornen vuonna 2013 julkaistuun kirjaan “The 

Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” Kirjassa Frey ja 

Osborne postivat, että koneoppiminen ja tekoäly muuttavat tulevina vuosikymmeninä töi-

den automatisoituvuutta vielä lisää. Ohjelmoijien kyvykkyydestä on tähän asti riippunut, 

miten tietokoneet ovat pystyneet suorittamaan niille annettuja tehtäviä. Tulevaisuudessa 

suuret tietokannat eli big data tulee mahdollistamaan myös muiden kuin rutiinitehtävien 

automatisoinnin. 
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3.2 Tämänhetkiset mahdollistajat 

2020-luvun alkaessa on taloushallinnon digitalisaatio edennyt vaiheeseen, jossa hyödyn-

netään BI-raportointia, ohjelmistorobotiikkaa, käyttöliittymäautomaatiota, koneoppimista 

sekä muuta tekoälyä.  

 

Business Intelligencella (BI) tarkoitetaan yrityksen suorittamaa systemaattista tiedon 

hankintaa, tallennusta ja analysointia. Business Intelligencen avulla eri järjestelmistä saa-

tava raakadata muuttuu hyödylliseksi tiedoksi, joka tukee liiketoiminnan päätöksentekoa ja 

auttaa mahdollisesti kehittämään myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tehokkaimmil-

laan BI on silloin, kun pystytään yhdistelemään yrityksen markkinoilta saatua ulkoista da-

taa sekä rahoituksesta tai operatiivisesta datasta saatua yrityksen sisäistä dataa. BI-

raportoinnin avulla yritys pystyy saamaan sekä historiallista, nykyaikaista että parhaimmil-

laan myös ennakoivaa näkemystä liiketoiminnastaan. (Itewiki 2018.) 

 

Ohjelmistorobotiikalla (Robotic Process Automation, RPA) tarkoitetaan tietokoneoh-

jelmistoa, joka jäljittelee ihmisen tietokoneella tekemää työtä vaihe vaiheelta sen mukai-

sesti kuin se on ohjelmoitu tekemään. Ohjelmistorobotiikka toimii itsenäisesti riippumatta 

taustalla olevista järjestelmistä eikä sen toimintaan tarvita järjestelmäintegraatioita tai pro-

sessien virtaviivaistamista. Ohjelmistorobotiikan avulla pystytään vähentämään kustan-

nuksia, parantamaan tehokkuutta, varmistamaan laadukas työ, lyhentämään prosessien 

läpimenoaikaa sekä nopeuttamaan asiakaspalvelua. (Månsson 2017.) 

 

Ohjelmistorobotiikan avulla pystytään vähentämään manuaalisesti tehtävää työtä. Erityi-

sesti tehtävät, joissa käsitellään runsaasti dataa eri järjestelmien välillä, suositellaan oh-

jaamaan ohjelmistorobotin tehtäväksi. Arvioiden mukaan yksi ohjelmistorobotti vastaa 

kolmea kokoaikaista työntekijää ja sen työ on virheetöntä ja korkealaatuista. Lisäksi oh-

jelmistorobotti pystyy siirtymään sujuvasti prosessista toiseen tai jopa toimimaan useassa 

eri prosessissa samanaikaisesti. (Willcocks & Lacity 2015.) 

 

Taloushallinnon prosesseissa ohjelmistorobotiikkaa kannattaa käyttää rutiininomaisissa, 

samanlaisina toistuvissa ja tapahtumamääriltään suurissa työvaiheissa. Esimerkiksi kir-

janpito- ja matkalaskujärjestelmissä robotti voi siirtää tietoja tai tehdä tarkastuksia eri jär-

jestelmien välillä, käynnistää ajoja tai hoitaa prosesseja järjestelmien sisällä. Lisäksi robot-

tia voi hyödyntää kauden katkojen yhteydessä tapahtuviin kirjanpidon toimenpiteisiin. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 53.) 
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Konsulttiyhtiö Deloitte on arvioinut vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessaan, että RPA-

investoinnit maksavat itsensä takaisin alle vuodessa. RPA-toteutuksissa todennäköisim-

mät riskit liittyvät johdon epäröintiin RPA:n käyttöönotosta, liiketoiminnan henkilöstön 

RPA-ymmärryksen puutteesta, väärin valituista käyttötapauksista, projektin toteuttamises-

ta ilman tietohallintoa ja tietoturvaa ymmärtävää henkilöstöä sekä ymmärtämättömyydes-

tä, miten ohjelmistorobotiikka on sidoksissa ympärillä oleviin järjestelmiin. (Violino 2018.) 

 

Tekoälyllä tarkoitetaan koneen suorittamaa toimintaa, jossa tietokone kykenee tekemään 

älykkäitä päätöksiä. Koska älykkyyden mittaaminen on haastavaa ja määrittelytavasta 

riippuvaa, puhutaan heikosta ja vahvasta tekoälystä. Heikkoa tekoälyä käytetään jo lukui-

sissa erilaisissa laitteissa, jotka pystyvät tekemään tiettyjä ennalta ohjelmoituja toimintoja 

sekä jopa ennakoimaan ja oppimaan käyttäjästään. Vahva tekoäly taas viittaa koneen 

suorittamaan toimintaan, johon liittyy tietoisuus ja kyky oppia jatkuvasti uutta. Vahva teko-

äly onnistuu esimerkiksi ratkaisemaan ihmisille liian vaikeita monimutkaisia laskutoimituk-

sia ja päättelemään vastauksen niin sanottua maalaisjärkeä käyttäen. (Hiltunen 2017.) 

 

Ville Hulkko (2018) korostaa parhaiden tekoälyprosessien rakentuvan ihmisen ja tekoälyn 

läheiselle yhteistyölle, jolloin ihmisen tehokkuus kasvaa tekoälyn rinnalla. On kuitenkin 

tärkeää, että tekoäly otetaan mukaan vain niihin prosesseihin, joissa lopputuloksia pysty-

tään mittaamaan. Näin saadaan parannettua yrityksen kilpailukykyä.  

 

CFIn tutkimukseen vuonna 2018 vastanneet talouspäättäjät arvioivat saavuttavansa par-

haimmat hyödyt käyttämällä tekoälyä laskujen reitityksessä, tiliöintien automatisoinnissa 

sekä kustannusten ja myynnin ennustamisessa. Suurimmat haasteet yrityksissä nähtiin 

tarvittavien taitojen sekä laadukkaan datan puutteesta.(CFI 2018.) 

 

Koska tekoälyn kehitys on nyt vasta pääsemässä kunnolla vauhtiin, ei tekoälyä 

määräävää lainsäädäntöä ole vielä valmisteltu. AI-teknologiaa pitää vielä kehittää ja 

syventää, ennen kuin tarkempia sääntöjä voidaan alkaa luoda. Tärkeää on kuitenkin 

määritellä tuleva lainsäädäntö yhdessä eri instanssien kanssa. Keskustelu 

lainsäädännöstä ja eettisistä kysymyksistä on aloitettu ja on tärkeää, että jo tässä 

vaiheessa tekoälyteknologian kehittämisessä huomioidaan kuusi eettistä perusohjetta: 

oikeudenmukaisuus, luotettavuus, yksityisyyden suoja ja turvallisuus, kaiken kattavuus, 

läpinäkyvyys sekä vastuullisuus. (Microsoft 2018.) 

 

 

Käyttöliittymäautomaatio on tekoälyn osa-alue, jonka avulla pystytään tunnistamaan, 

tulkitsemaan sekä käsittelemään erilaisia hahmoja ja erilaista dataa, kuten tekstiä, ääntä 
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tai puhetta eri kielillä. Kehittyneitä käyttöliittymiä ovat esimerkiksi chatbotit, kuvien ja teks-

tin tunnistus sekä tekstin muodostaminen. Nämä tekoälyratkaisut tulevat kehittymään ko-

neoppimisen kautta lisää tulevaisuudessa, kun lähde- ja data-aineistot suurenevat ja ri-

kastuvat. Taloushallintoa hyödyttävät esimerkiksi skannatulta laskulta tai kuitilta automaat-

tisesti poimitut tiedot, asiakaspalveluun keskittyvä chatbotti tai sähköpostitse tulleen vies-

tin sisällön siirtäminen kirjanpitoon taloushallinnon tapahtumaksi. (Kaarlejärvi & Salminen 

2018, 57.) 

 

Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jossa kone oppii sille annetusta datasta, eikä toi-

mintaa eri tilanteita varten ole määritelty valmiiksi. Suurin osa tekoälyn sovelluksista on 

koneoppimista. Koneoppimisessa käytetään algoritmeja, jotka oppivat käytössä olevasta 

datasta askel askeleelta ja kehittyvät näin kuvailemaan käytettävissä olevaa dataa entistä 

paremmin sekä ennustamaan lopputuloksia. (Merilehto. 2018, 27-28.) Koneelle annettava 

opetusdata voidaan jakaa Merilehdon (2018, 19.) mukaan seuraavasti: 

 

 Ohjattu oppiminen: koneelle annetaan oikea vastaus opetusdatassa. 

 Ohjaamaton oppiminen: kone päättelee asioita datassa olevien säännönmukai-
suuksien ja suhteiden pohjalta. 

 Vahvistusoppiminen: koneelle annetaan palautetta siitä, kuinka onnistuneesti se 
toimii eri tilanteissa ilman, että annetaan oikeita vastauksia. 

 

Koneoppimisen hyödyntämisessä on tärkeää tunnistaa kolme eri vaihetta. Ensiksi liike-

toimintaprosessit tulee käydä läpi ja luetteloida prosessissa tehtävät päätökset sekä pää-

tökseen vaikuttavat tekijät. Toiseksi koneoppimisen ratkaisemien ongelmien tulee olla 

tarkkaan määriteltyjä ja ymmärrettyjä sekä päätöksenteon tueksi on oltava riittävästi da-

taa. Kolmannessa vaiheessa kone otetaan päätöksenteon tueksi monimutkaisiin ongel-

miin. Tällöin kone hoitaa rutiineja ja varmistaa, että ihmisen suorittamassa päätöksente-

ossa huomioidaan olemassa oleva data. (Merilehto 2018, 42.) 

 

 

3.3 Taloushallinnon prosesseihin kehitettyjä ratkaisuja  

Suomessa toimii useita yrityksiä, joissa on kehitetty ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä käyt-

täviä ratkaisuja taloushallinnon prosessien automatisointiin. Varsinkin ohjelmistorobotiik-

kaa hyödyntäviä digityöntekijöitä on kehitetty taloushallinnon erilaisiin työtehtäviin ja teko-

älyn hyödyntäminen lisääntyy enenevässä määrin teknologian kehittyessä. Automatisoin-

nin lisääntymiseen auttavat ratkaisut, joissa yhdistetään tekoäly sekä ohjelmistorobotiikka. 

Esimerkiksi skannatusta kuitista voidaan tunnistaa tekoälyn avulla halutut tiedot, jotka 

siirtyvät ohjelmistorobotikan kautta edelleen matkalaskulle.  
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Digital Workforce on kehittänyt digityöntekijöitä muun muassa kauden vaihteen tehtäviin, 

kuten suorittamaan valmistelevia tehtäviä, automatisoimaan täsmäytyksiä ja analysoi-

maan taloustietoa kuun lopulla. Myyntireskontrassa RPA:n avulla on vähennetty monito-

rointiin kuluvaa aikaa sekä muutettu maksumuistutusten lähetys automaattiseksi. Lisäksi 

RPA avustaa laskutuksen oikeellisuudessa sekä kuukausittaisissa viranomaisraportoin-

neissa muun muassa valmistelemalla arvonlisäveroilmoitusta. (Digital Workforce, s.a.) 

 

Digital Workforce tuovat verkkosivuillaan esille taloushallinnon eri prosessien automaa-

tiomahdollisuuksia. Suurin automaatiomahdollisuus löytyy Digital Workforcen mukaan 

Master dataan liittyvistä tehtävistä. Muun muassa sanktioiden sekä asiakkaan tunnistami-

seen liittyvät tehtävät ja uusien nimikkeiden luominen on mahdollista toteuttaa ohjelmisto-

robotiikan avulla. Myös maksuerien käsittely ja valvonta sekä kauden katkon täsmäytykset 

ovat automatisoitavissa. (Digital Workforce, s.a.) 

 

Azets tarjoaa muun muassa taloushallinnon ulkoistamispalveluita yrityksille. Yrityksellä on 

käytössä palkanlaskennassa avustavaa ohjelmistorobotiikkaa, jonka tehtävänä on sisään-

lukea aineistoja, tehdä vertailuja ja tarkistuksia, etsiä virheitä tai muodostaa raportteja. 

(Azets, s.a.) 
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4 Kohdeorganisaation talousprosessien kehittäminen 

Tämän opinnäytetyön kohdeorganisaatio on suomalainen asiantuntijaorganisaatio, jossa 

työskentelee noin 250 henkilöä. Asiakaskunta muodostuu kotimaisista sekä ulkomaisista 

organisaatioista ympäri maailmaa. Kohdeorganisaation pääkaupunkiseudulla sijaitsevas-

sa toimitilassa työskentelee yrityksen koko henkilöstö. 

 

Yrityksen taloushallinto hoidetaan kokonaan sisäisesti kuuden hengen talousosaston voi-

min. Esimiehenä toimii talousjohtaja ja tiimin muina jäseninä on viisi talousassistenttia. 

Jokaisella tiimin jäsenellä on omat päivittäiset vastuutehtävänsä, minkä lisäksi esimerkiksi 

laskutusta hoitaa suurin osa tiimin jäsenistä. Loma-aikojen ja sairaspoissaolojen vuoksi 

osaamista päivittäisistä vastuutehtävistä löytyy aina vähintään yhdeltä tiimin toiselta jäse-

neltä.  

 

Yrityksessä on käytössä ohjelmistorobotiikkaa kahdessa eri prosessissa. Toinen proses-

seista hyödyttää myös talousosastoa, sillä ohjelmistorobotiikan avulla on pystytty vähen-

tämään manuaalisesti vietävien kulujen kirjaamista laskutusjärjestelmään. Ohjelmistoro-

botiikkaa pyritään lisäämään sopivien prosessien löytyessä. 

 

4.1 Kohdeorganisaation talousprosessien selvittäminen 

 

Opinnäytetyö on toteutettu kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä, sillä tut-

kimuksen tarkoitus on kuvata prosesseja ja selvittää, mitä prosessissa tapahtuu ja miksi. 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä voidaan nähdä luonteeltaan kokonaisvaltaisena tiedon-

hankintana, jonka aineisto kootaan luonnollisista, todellisista tilanteista (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2009, 164). Tutkimusstrategiaksi on valittu tapaustutkimus, joka vastaa ky-

symyksiin “Mitä?”, “Miksi?” ja “Miten?”, ja on näin ollen ennemminkin lähestymistapa kuin 

aineiston keruu- tai analysointimenetelmä. Tapaustutkimuksen keskeisin tavoite on määri-

tellä, tarkastella ja löytää ratkaisu yhdelle tai useammalle tarkastelun alla olevalle tapauk-

selle. (Eriksson & Koistinen 2005, 4-5).  

 

Tutkittavien prosessien syvempi ymmärrys on saatu käyttämällä passiivista, osallistuvaa 

havainnointia sekä havainnoinnin jälkeistä puolistrukturoitua haastattelua. Osallistuvalla 

havainnoinnilla tarkoitetaan tutkijan osallistumista tutkimuskohteensa toimintaan tutkimus-

kohteen ehdoilla sekä siihen liittyvien henkilöiden joukossa. Osallistuva havainnointi ta-

pahtuu paitsi ennalta määritellyn teoreettisen näkökulman mukaan, myös ennalta suunni-

tellusti käyttämällä apuna valittua näkökulmaa. (Vilkka 2014, 39.) Passiivisessa osallistu-

vassa havainnoinnissa tutkija ei vaikuta tilanteiden kulkuun, vaan tarkkailee tilannetta 
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taustalta. Puolistrukturoidun haastattelun avulla on kerätty havainnoinnin jälkeen vielä 

tarkempaa tietoa prosessien eri vaiheista. Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa samojen 

tai lähes samojen kysymysten kysymistä haastatelluilta täysin samassa järjestyksessä. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tässä opinnäytetyössä haastattelija osallistui 

katselijana taloushallinnon eri prosessien läpivientiin ja esitti prosessin päättyessä haasta-

teltavalle tarkentavia lisäkysymyksiä puolistrukturoidun haastattelulomakkeen (LIITE 1) 

avulla. 

 

Haastatellut henkilöt koostuivat neljästä taloustiimin henkilöstä, joiden vastuualueen ku-

vaus on esitetty alla olevassa taulukossa 1. Osa havainnoinneista toteutettiin fyysisesti 

samassa tilassa, mutta osa toteutettiin etäyhteyksin koronatilanteen takia. Henkilöiden 

haastattelut suoritettiin havainnointien jälkeen sähköpostitse lähetetyillä haastattelulomak-

keen kysymyksillä maalis-huhtikuussa 2020.  

 

Taulukko 1. Haastatellut henkilöt. 

Haastateltava Vastuualue 

Henkilö A Maksuliikenne (ostoreskontra) 

Henkilö B Laskutus 

Henkilö C Maksuliikenne (myyntireskontra) 

Henkilö D Ostolaskut, matkalaskut 

 

 

4.1.1 Ostolaskuprosessi 

 

Yritykseen tulee noin 500 ostolaskua kuukaudessa. Ostolaskujen määrän perusteella suu-

rin yksittäinen toimittaja on luottokorttiyhtiö, jolta tulee kuukausittain noin 100 erillistä osto-

laskua. Muut ostolaskut käsittävät kuluja muun muassa lakisääteisistä maksuista, toimiti-

lakustannuksista, erilaisista jäsenmaksuista, koulutuksista, kuukausittaisista sopimusveloi-

tuksista, erilaisista palvelumaksuista sekä asiakkailta edelleen veloitettavista kuluista. 

Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntä jakaantuvat eri ihmisille liiketoimintapalveluissa riip-

puen laskun aiheesta.  

 

Yrityksessä ei ole käytössä erillistä hankintajärjestelmää, vaan hankinta tapahtuu kunkin 

tilaajan oman sähköpostin tai muun tilaustavan kautta. Näin ollen laskuille ei tule viitteeksi 

ostotilausnumeroa, vaan viitteenä on useimmiten tilaajan nimi. Ostolaskut vastaanotetaan 

joko verkkolaskuna tai pdf-tiedostona erillisessä sähköpostiosoitteessa. Sähköpostilla 

lähetetyt laskut päätyvät erilliseen ohjelmaan, joka tunnistaa laskun kuvasta laskun tiedot 
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ja siirtää laskut tietojen tunnistamisen jälkeen ostolaskujärjestelmään. Tunnistamattomat 

laskut käsitellään manuaalisesti ja siirretään käsittelyn jälkeen ostolaskujärjestelmään. 

Verkkolaskut siirtyvät ostolaskujärjestelmään automaattisella siirrolla kerran päivässä. 

Varsinaisia paperilaskuja, jotka skannataan itse järjestelmään, tulee talousosastolle enää 

noin kolme kappaletta viikossa. 

 

Ostolaskujärjestelmä pyrkii tunnistamaan saapuvat laskut ja ohjaamaan ostolaskujärjes-

telmään luotujen erilaisten automaatioiden avulla laskut eteenpäin hyväksyntäkierrolle. 

Tiliöintiehdotuksiin on määritelty erilaisia valmiita tiliöintejä. Työnkulkuehdotuksiin on mää-

ritelty laskun asiatarkastaja(t) ja laskun hyväksyjä sekä mikä tiliöintiehdotus laskulle muo-

dostuu. Lisäksi käytössä on viitteitä esimerkiksi henkilön nimen mukaan sekä viitteiden 

täsmäytyksiä, jossa tietylle viitteelle määritellään oikea työnkulku. Yksittäiselle toimittajalle 

pystytään määrittelemään oikea työnkulkuehdotus, jolloin tältä toimittajalta tuleva lasku 

lähtee aina saman työnkulkuehdotuksen mukaisesti valmiiksi tiliöitynä. Jos samalta toimit-

tajalta tulee eri työnkulkuun meneviä laskuja, pystytään työnkulku määrittelemään viitetie-

toa hyödyntämällä. 

 

Kuukausittain samalla summalla veloitettavista kuluista on tehty täsmäytyssopimuksia. 

Käytössä olevalla sopimusnumerolla lasku täsmäytetään sopimukseen, ja jos summa se-

kä laskutusväli täsmäävät, laskua ei tarvitse kierrättää asiatarkastajan ja hyväksyjän kaut-

ta. Täsmäytyssopimukseen täsmäytettävissä laskuissa ei kuitenkaan voi olla kuukausive-

loituksen lisäksi esimerkiksi palvelusta syntyneitä kuluja, sillä tällöin summa ei täsmää 

sopimuksessa määriteltyyn summaan.  

 

Ostolaskujärjestelmä lähettää ilmoituksen asiatarkastajalle tai hyväksyjälle saapuneesta 

ostolaskusta päivän viiveellä. Lisäksi muistutus laskun hyväksymisestä tulee kolme päivää 

ennen laskun eräpäivää. Näiden järjestelmän lähettämien muistutusten lisäksi myös talo-

ushallinnon henkilö käy viikoittain läpi erääntyvät laskut ja lähettää viestin asiatarkastajan 

tai hyväksyjän henkilökohtaiseen sähköpostiin. 

 

Talousosastolla käsitellään paitsi taloushallinnon kustannuspaikalle kirjatuvat laskut, myös 

nopeasti maksuun halutut laskut sekä osa asiakkailta veloitettavista kuluista. Esimerkiksi 

ulkopuolisen toimittajan laskulla veloitetaan kuluja, jotka kokonaisuudessaan menevät 

asiakkaan maksettavaksi. Tällöin laskua säilytetään talousosastoon kuuluvalla asiatarkas-

tajalla niin kauan, että käsin toimeksiannolle viety kulu on laskutettu asiakkaalta ja asiakas 

on laskun maksanut. Vasta tämän jälkeen ostolasku hyväksytään ja lähetetään maksuun.  
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Yrityksessä on käytössä toimintatapa, jossa jokainen lasku tarkistetaan vielä loppukirjauk-

sessa ennen laskujen siirtymistä maksatusaineistoon. Loppukirjaaja on taloushallintoon 

kuuluva henkilö, jonka tehtävänä on tarkastaa, että lasku on tiliöity oikein ja lasku menee 

oikealle kaudelle. Loppukirjaaja tarkistaa ja hyväksyy laskuja päivittäin. Loppukirjatuista 

laskuista muodostuu ostolaskuaineisto automaattisesti kerran päivässä ja myös aineiston 

siirto ostolaskujärjestelmästä kirjanpitojärjestelmään tapahtuu automaattisesti. Ostolasku-

jen maksamista käsitellään enemmän kohdassa 4.1.4. Maksuliikenneprosessi. Jos osto-

laskuissa on ollut mukana laskutukseen meneviä kuluja, siirtyy tämä aineisto kirjanpitojär-

jestelmästä laskutusjärjestelmään seuraavana aamuna klo 5.30 tapahtuvalla siirtoajolla. 

Laskutukseen siirtyvät kulut on määritelty lisäämällä tiliöintiriville erillinen toimeksiantonu-

mero sekä laskutusjärjestelmään siirtyvä kuluselite. Kaaviossa 1 on esitetty ostolaskupro-

sessi loppukirjaukseen asti.  

 

Toimittajarekisteriä ylläpidetään kirjanpitojärjestelmässä. Uusia toimittajia perustetaan sitä 

mukaa, kun lasku saapuu, jos niille ei löydy toimittajaa valmiina. Kirjanpitojärjestelmästä 

toimittajatieto siirtyy integraation kautta ostolaskujärjestelmään useita kertoja päivässä. 

 

OSTOLASKUPROSESSI 

 
Ostolaskujärjestelmä 
 
 Löytyykö tiedot? 

 
Pääkäyttäjä 
 

 

 
Asiatarkastaja 

 
 

 
Hyväksyjä 
 
 

 
Loppukirjaus 
 

Löytyykö tiedot? 

 

Kirjanpitojärjestelmä 

Onko laskutettavaa? 

 

Laskutusjärjestelmä 

 

KAAVIO 1. Ostolaskuprosessi 
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Henkilö D vastasi ostolaskuprosessiin liittyviin haastattelukysymyksiin, joiden avulla kerät-

tiin lisätietoa prosessista. Henkilö pitää prosessin tärkeimpinä tehtävinä reitittää laskut 

hyväksyntäkiertoon oikeilla lasku- sekä tiliöintitiedoilla sekä saada laskut hyväksyntäkier-

ron läpi nopeasti, jotta laskutukseen menevät kulut siirtyvät nopeasti laskutusjärjestel-

mään sekä laskut pystytään maksamaan viimeistään eräpäivänä. Ostolaskuprosessiin 

osallistuu taloushallinnon lisäksi useita eri sidosryhmiä yrityksen sisältä. Hankintaa ei ole 

mitenkään keskitetty, joten ostolaskujen asiatarkastukseen ja hyväksyntään osallistuu 

ihmisiä kaikista eri henkilöstöryhmistä sen mukaan, kuka tilauksen on tehnyt. (Henkilö D, 

2020a) 

 

Jos lasku saapuu verkkolaskuna ja järjestelmä tunnistaa laskun tiedot sekä löytää laskulle 

kohdistuvan automaattikierron sekä -tiliöinnin, lähtee lasku automaattisesti suoraan asia-

tarkastajalle. Muussa tapauksessa laskun tiedot joudutaan käsittelemään manuaalisesti ja 

lasku lähetetään hyväksyntäkierrolle käsin. Myös hyväksyntäkierto sekä laskujen loppukir-

jaus suoritetaan manuaalisesti. Nopeimmillaan ostolaskuprosessi laskun vastaanotosta 

loppukirjaukseen voi kestää vain muutaman minuutin, jos toimittajaa tarvitse perustaa ja 

jos asiatarkastaja sekä hyväksyjä tietävät käsitellä laskun heti sen saapuessa. Normaalisti 

laskun kierto kestää yhdestä vuorokaudesta useampaan päivään, jopa viikkoon. (Henkilö 

D, 2020a) 

 

Henkilön D mukaan selkeä ja helppokäyttöinen prosessivaihe riippuu siitä, millainen yksit-

täinen lasku on kyseessä. Parhaimmillaan koko prosessi etenee sujuvasti ja automatiikka 

nopeuttaa laskun kiertoa. Useimmiten prosessivaiheet ovat kuitenkin haastavia joko ma-

nuaalisen työn tai automatiikan ongelmien takia. Ostolaskuprosessissa on runsaasti ma-

nuaalisesti suoritettavia työvaiheita, vaikka laskujen vastaanottoa ja kiertoon laittoa on 

pyritty automatisoimaan ostolaskujärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. 

Valmiista tiliöinneistä huolimatta laskujen kiertoon laitto ei onnistu automaattisesti esimer-

kiksi tapauksissa, joissa samalta toimittajalta tulee useita eri kiertoon meneviä laskuja. 

Lisäksi edelleenkin osa laskuista lähetetään henkilökohtaisiin sähköposteihin, jonne ne 

joko unohtuvat tai kierrätetään talousosaston kautta ostolaskujärjestelmään. (Henkilö D, 

2020a) 

 

Eniten virheitä tapahtuu niissä prosessivaiheissa, jotka myös työllistävät eniten. Toimitta-

jatietojen avaukset tehdään manuaalisesti, ja varsinkin EU-alueen ulkopuolisilta toimittajil-

ta tulevista laskuista on hidasta etsiä tarvittavaa tietoa. Laskujen tiliöinti- ja työnkulkuehdo-

tukset joudutaan syöttämään osalle laskuista manuaalisesti ja tämä mahdollistaa virheitä. 

Ongelmana on myös asiatarkastajien unohtamat tiedon lisäykset laskuille, jolloin laskuja 

joudutaan palauttamaan uudelleen kiertoon puuttuvien tietojen vuoksi. Lisäksi suuren las-
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kumassan vuoksi laskujen loppukirjaus on erittäin työllistävää, sillä jokainen lasku tarkiste-

taan manuaalisesti ennen kirjanpitoon ja maksatukseen siirtoa. (Henkilö D, 2020a) 

 

Henkilön D mukaan kaikki manuaalisesti tehtävä työ, joka joudutaan tekemään laskun 

kiertoon lähettämisessä, on turha työvaihe. Ostolaskujärjestelmän käyttäjille on tehty käyt-

töohjeet, mutta henkilö D ei tiedä, onko olemassa dokumentaatiota esimerkiksi järjestel-

mäintegraatiosta ostolaskujärjestelmän ja kirjanpitojärjestelmän välillä. (Henkilö D, 2020a) 

 

 

4.1.2 Myyntilaskuprosessi 

 

Yrityksessä muodostetaan tilikauden aikana yli 7000 myyntilaskua. Yrityksessä on käy-

tössä erillinen laskutusjärjestelmä, johon asiantuntijat kirjaavat itse omat laskutettavat 

tuntinsa sekä toimenpidekirjaukset toimeksiantokohtaisesti. Toimeksiannoille kirjautuvat 

eri järjestelmien kautta myös osto- ja matkalaskuilta syntyneet, asiakkailta veloitettavat 

kulut ja lisäksi kuluja viedään toimeksiannoille myös manuaalisesti sekä ohjelmistorobotii-

kan avulla.  

 

Asiakas- ja toimeksiantotiedot perustetaan erilliseen asiakkuudenhallintajärjestelmään, 

josta tiedot siirtyvät laskutusjärjestelmään lähes reaaliajassa. Laskutusjärjestelmässä voi-

daan muokata muita laskutukseen liittyviä tietoja, kuten tuntihintoja, maksuehtoa, yhteys-

henkilötietoja ja laskutusosoitetta. Lisäksi toimenpidekirjausten ja tuntimäärien muokkaus 

suoritetaan suoraan laskutusjärjestelmässä. 

 

Myyntilaskuprosessi alkaa tunti- ja kulukirjausten kirjauksella ja jatkuu koelaskujen muo-

dostamisella. Koelaskut muodostetaan sähköisesti viikoittain eri asiantuntijaryhmille niin, 

että jokaisen asiantuntijaryhmän laskujen muodostaminen tapahtuu kerran kuussa. Lisäk-

si koelaskuja muodostetaan myös pyynnöstä laskutuskauden ulkopuolella. Koelaskujen 

muodostamisen jälkeen vastuuhenkilöillä on muutama päivä aikaa tarkistaa koelaskut. 

Hyväksyttäville koelaskuille kirjataan ohjeet tehtävistä muutoksista, laskun lähetysohjeet 

sekä muut laskutukseen liittyvät tärkeät tiedot. Osa vastuuhenkilöistä tarkistaa koelaskut 

järjestelmän kautta, mutta osalla toimintatapana on edelleen myös koelaskujen tulostami-

nen paperille ja korjausten tekeminen paperiversioon. Tällaisissa tapauksissa avustava 

henkilö tekee pyydetyt muutokset suoraan laskutusjärjestelmään tai kirjaa ne ohjeeksi 

talouteen. Jos vastuuhenkilö päättää syystä tai toisesta olla hyväksymättä koelaskua, jää 

asiakkaan laskutus toistaiseksi tekemättä.  
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Talousosasto käy päivittäin läpi hyväksyttyjä koelaskuja ja muuttaa koelaskut laskuiksi 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Kotimaisille asiakkaille laskut lähtevät pääsääntöisesti 

verkkolaskuna mutta myös sähköpostin liitetiedostona sekä postitse. Ulkomaisille asiak-

kaille laskuja lähetetään sähköpostin liitetiedostona, postitse sekä erilaisten laskutuspor-

taalien kautta. Laskun lähetystapa perustuu pitkälti asiakkaan omaan pyyntöön. Myynti-

laskuprosessi on kuvattu kaaviossa 2. 

 

Mahdolliset reklamaatiot käsitellään yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa ja tarvittaessa 

asiakkaalle lähetetään hyvityslasku sekä uusi, korjattu lasku. Erääntyneitä laskuja tarkas-

tellaan parin viikon välein ja erääntyneiden lista tulostetaan ja lähetetään vastuuhenkilölle, 

joka päättää maksukehotusten lähettämisestä. Myös perintätoimien aloittamisesta päättää 

vastuuhenkilö. 

 

Pankkien viitteelliset sekä ilman viitettä tulleet suoritukset tarkistetaan joka aamu. Tämä 

prosessivaihe käsitellään tarkemmin kohdassa 4.1.4. Maksuliikenneprosessi. 

 

MYYNTILASKUPROSESSI 

Asiakkuudenhallintajärjestelmä 

 

 

Assistentti 

 

  

Taloushenkilö Uusi koelasku 

      Onko ok? 

 

Myyntilaskujärjestelmä 

 

 

Asiantuntija  

 

 

Vastuuhenkilö 

Uusi projekti 

 Hy            Voiko hyväksyä? 

KAAVIO 2. Myyntilaskuprosessi 

 

 

Ilmoita 

tiedot  

Syötä tiedot 

Tiedot 

syötetty 

Uusi toi-

meksianto 

Tee kirjauk-

set 

Muodosta 

koelasku 

Kirjausten 

tarkistus 
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Tarkempia tietoja myyntilaskuprosessista kertoi Henkilö B. Henkilön mukaan prosessin 

tärkeimpinä tehtävinä ovat toimenpiteiden ja kulujen ajantasainen kirjaaminen ennen koe-

laskutusta, koelaskujen tarkistus ja hyväksyntä sekä laskujen luominen ja toimitus oikeilla 

laskutustiedoilla. Myyntilaskuprosessiin osallistuvat kaikki laskuttavaa työtä tekevät asian-

tuntijat ja näiden assistentit sekä talousosaston koko henkilöstö. (Henkilö B, 2020) 

 

Prosessivaiheissa ei ole käytössä automatiikkaa, vaan myyntilaskuprosessin jokainen 

vaihe vaatii manuaalista toimintaa. Osa kulukirjauksista siirtyy laskutusjärjestelmään au-

tomaattisesti joko ohjelmistorobotiikan tai integraatioiden välisen tiedonsiirron avulla, mut-

ta kulukirjauksia tehdään paljon myös manuaalisesti. Tiedon siirtyminen myyntilaskupro-

sessissa on hidasta johtuen runsaasta manuaalisesta työstä. Koelaskujen luomisesta las-

kun lähettämiseen kuluu useimmiten useampia päiviä erilaisten tarkistusten sekä koelas-

kujen hyväksynnän takia, mutta parhaimmillaan koelaskun muodostamisen ja laskun lähe-

tyksen välillä on vain minuutteja. Tämä kuitenkin vaatii sen, että koelasku muodostetaan 

asiantuntijan pyynnöstä ja tämä on tarkistanut jo ennalta laskutustiedot sekä laskutettavat 

tuntikirjaukset. (Henkilö B, 2020) 

 

Henkilön B mukaan selkein ja helppokäyttöisin prosessivaihe on koelaskujen luonti. Luonti 

tapahtuu laskutusjärjestelmässä manuaalisesti, mutta koelaskuja pystytään luomaan yh-

dellä käskyllä massa-ajona. Tällöin koelaskujen suuri kappalemäärä hidastaa prosessia, 

mutta käskyn antamisen jälkeen taloushenkilö pystyy tekemään luonnin aikana muita teh-

täviään. Myyntilaskuprosessissa on useita ongelmakohtia. Tuntikirjauksia ei ole tehty ajal-

laan tai niihin on tehtävä korjauksia laskutusvaiheessa, koelaskuja ei hyväksytä ajallaan ja 

laskutus viivästyy tai laskutusvaiheessa selviää, etteivät laskutusohjeet ole ajan tasalla. 

Laskutusvaiheessa laskutusohjeiden virheellisyys tai puuttuminen aiheuttaa eniten virhei-

tä. Tällöin taloushenkilöstö joutuu odottamaan lisäkysymyksiin vastauksia tai pahimmil-

laan lasku lähtee virheellisenä asiakkaalle ja palautuu reklamaation kautta uudelleen 

myyntilaskuprosessin alkuun. Oikeiden laskutustietojen vieminen laskutusjärjestelmään 

sekä hyväksyttyjen koelaskujen muuttaminen laskuiksi ovatkin prosessin työllistävimpiä 

vaiheita. (Henkilö B, 2020) 

 

Koska asiantuntijaorganisaatiossa laskutukseen vaikuttaa usein asiakkaasta johtuvat sei-

kat, esimerkiksi laskutuksen ajankohta projektin eri vaiheissa, ei taloushenkilöstö voi Hen-

kilö B:n mukaan suorittaa myyntilaskutusta ilman vastuuhenkilön hyväksyntää. Näin ollen 

kaikki työvaiheet ovat myyntilaskuprosessissa tarpeellisia. Turhia työvaiheita ovat kuiten-

kin esimerkiksi muistuttaminen koelaskujen hyväksynnästä, kirjaamattomista tuntikirjauk-

sista ja puuttuvista laskutusohjeista. Myyntilaskuprosessin työvaiheista on olemassa eri-

laisia työohjeita, kuten esimerkiksi tuntikirjausten tekeminen. (Henkilö B, 2020) 
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4.1.3 Matka- ja kululaskuprosessi 

Matka- ja kululaskuja yrityksessä käsitellään 2500 kappaletta vuodessa. Yrityksen henki-

löstöllä on käytössään yli sata luottokorttia, joista osaa käytetään lähes päivittäin. Lisäksi 

matkalaskutuksen kautta veloitetaan oman auton käyttökuluja tai omalla maksuvälineellä 

maksettuja, yritykselle kuuluvia kuluja.  

 

Luottokorttiyhtiö toimittaa yrityksen järjestelmään päivittäin kaksi tiedostoa, jotka sisältävät 

kaikki kyseisen päivän aikana tehdyt luottokorttiostot sekä yrityksen matkatilin kautta teh-

dyt lentolippuostot. Tiedostojen siirtoajo yrityksen matkalaskujärjestelmään tehdään ma-

nuaalisesti seuraavana arkipäivänä, minkä jälkeen matka- ja kululaskujen teko on mahdol-

lista.  

 

Luottokorttien haltijoita on ohjeistettu toimittamaan assistenteilleen kuitit selitteineen vii-

meistään kalenterikuukauden loppuessa. Assistentit tekevät saamiensa ohjeiden mukaiset 

matka- tai kululaskut matkalaskujärjestelmässä sekä siirtävät laskun sähköisesti hyväksy-

jälle. Tämän lisäksi he tulostavat matka- tai kululaskun ja lisäävät paperiversion liitteeksi 

laskuun liittyvät kuitit. Paperinen lasku liitteineen toimitetaan talousosastolle, jossa laskuja 

käsittelee kaksi henkilöä useamman kerran viikossa. Matka- ja kululaskulta tarkistetaan 

hyväksyjän sähköinen hyväksyntä, oikeat alv-vähennykset liitteenä olevista kuiteista, oi-

kea tiliöinti sekä kulujen kuuluminen ylipäätään yrityksen maksettavaksi. 

 

Tarkastuksen jälkeen lasku hyväksytään matkalaskujärjestelmässä maksatukseen. Mah-

dollisista päiväraha- tai muista kulukorvauksista ajetaan manuaalisesti maksatusaineisto, 

joka tulostetaan ja toimitetaan henkilölle, joka maksaa korvaukset henkilöstölle erikseen 

pankkiohjelmasta. Tästä enemmän kohdassa 4.1.4. Maksuliikenneprosessi. Maksatussiir-

ron ja kirjanpidon siirron jälkeen käsitellyt kulut siirtyvät kirjanpito-ohjelmaan, jossa korja-

taan virheelliset tiliöinti- ja alv-kirjaukset, muokataan toimeksiannoille siirtyvää selitettä tai 

yhdistetään tarvittaessa useamman eri rivin kulut yhdeksi kuluksi. Lopuksi korjattu tosite-

loki siirretään ja poistetaan manuaalisesti suoritettavalla ajolla. Laskutusjärjestelmään 

siirtyvät kulut siirtyvät automaattisesti kerran päivässä. 

 

Paperisista matkalaskuista erotellaan erilleen ne laskut, joilla on maksettu päivärahaa. 

Kyseisistä laskuista tehdään päivärahalaskelma seuraavan kuun lounassetelien jakoa 

varten. Lisäksi EU:n alv-palautuksen vuoksi paperisista laskuista etsitään ne kuitit, joista 

on mahdollista hakea alv-palautusta vuoden päätteeksi. Lopulta kaikki paperiset laskut 

mapitetaan aakkos- ja aikajärjestyksessä. Kaaviossa 3 on esitetty matka- ja kululaskupro-

sessin vaiheet aina kirjanpitoon siirtoon asti. 
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MATKA- JA KULULASKUPROSESSI 

Asiantuntija 

 

 

Assistentti                      

                                     Onko kaikki? 

 

Matkalaskujärjestelmä 

 

 

Hyväksyjä 

Voiko laskun hvyäksyä? 

 

Taloushenkilö 

 

Voiko hyväksyä? 

KAAVIO 3. Matka- ja myyntilaskuprosessi 

 

Henkilö D kertoi tarkemmin matkalaskuprosessista. Prosessin tärkeimpinä tehtävinä on 

saada henkilöstölle suoritettavat maksut nopeasti maksuun sekä käsitellä asiakaslasku-

tukseen siirtyvät kulut nopeasti laskutusjärjestelmään. On kuitenkin tärkeää, että kaikki 

kulut saadaan mahdollisimman nopeasti vietyä matkalaskujärjestelmän kautta kirjanpitoon 

ja raportointiin. Matkalaskuprosessiin osallistuu sen eri vaiheissa useita yrityksen työnteki-

jöitä joko toimittamalla kuitteja ja selitteitä, tekemällä kulu- ja matkalaskuja tai hyväksymäl-

lä sekä laskuja käsittelemällä. (Henkilö D, 2020b) 

 

Matkalaskuprosessin ainoa automaattinen prosessivaihe on luottokorttiyhtiön tiedostoai-

neistojen saapuminen yrityksen tietoverkkoon. Muuten kaikkiin vaiheisiin tai siirtoihin tarvi-

taan manuaalisesti suoritettavia tehtäviä. Tiedon siirtyminen on hidasta, sillä nopeimmil-

laankin kulujen siirtyminen kirjanpitoon vaatii vähintään vuorokauden ja hitaimmillaan 

useita kuukausia. Tällöin kuitteja ei ole toimitettu tai kuluihin ei ole annettu riittävää selitet-

tä. (Henkilö D, 2020b) 

 

Prosessissa ei henkilön D mukaan ole juurikaan selkeitä tai helppokäyttöisiä vaiheita. 

Matkalaskuprosessi on hidas ja vaatii pahimmillaan toistuvia kyselyjä useita kuukausia 

vanhoista kuluista. Volyymimäärä sekä prosessiin osallistuva henkilömäärä ovat suuria, 

jolloin matka- ja kululaskujen käsittely sekä ohjeistus vie aikaa talousosaston resursseista. 

Sama on nähtävissä myös assistenttiryhmässä, sillä prosessi voi usein hidastua myös 

heidän muiden kiireidensä vuoksi. Virheitä tapahtuu eniten kulu- ja matkalaskuja tehdes-

Ennakot 
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Kuittien ja selit-

teiden toimitus 

Matkalaskujen 

teko 

Matkalasku 

Kyllä 

Ei Matkalaskun 

tulostus ja kuittien 

liittäminen  

Ei Kyllä 

Matkalaskun tarkistus 

Kyllä 

Ei Käsittely 

maksuun ja 

kirjanpitoon 
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sä, jos ei esimerkiksi ole valittu oikeaa matkalaskupohjaa tai päivärahat on merkitty vää-

rin. (Henkilö D, 2020b) 

 

Työllistävimmät prosessivaiheet ovat matka- ja kululaskujen teko, jolloin prosessia hidas-

tavat puuttuvat kuitit tai selitteet, sekä laskujen käsittely talousosastolla kirjanpitojärjestel-

mään. Tällöin jokainen paperilasku on tarkistettava manuaalisesti ja huomioitava mahdol-

liset virheet, joiden vuoksi lasku joko palautetaan tekijälle tai korjataan käsin kirjanpitojär-

jestelmään. Turhana työvaiheena Henkilö D pitää paperisten kuittien säilyttämistä ja kuitin 

tietojen siirtämistä matkalaskujärjestelmään. Henkilö D ei tiennyt dokumentaatiosta, joka 

sisältäisi tiedot matkalaskuprosessista, sen vaiheista ja käytettävistä järjestelmistä. (Hen-

kilö D, 2020b) 

 

4.1.4  Maksuliikenneprosessi 

Yritys X:n maksuliikenneprosessissa käsitellään sekä saapuvia suorituksia että ulospäin 

lähteviä maksuja. Ulospäin lähteviä maksuja ovat osto- ja matkalaskuihin liittyvät maksut, 

henkilöstölle tehtävät palkan ulkopuoliset maksut sekä erilaisille ulkopuolisille tahoille teh-

tävät maksut, kuten kiireiset rekisteröintimaksut.  

 

Yrityksen eri pankkitileille saapuneet viitteelliset ja ilman viitettä tulleet suoritukset tarkiste-

taan joka aamu. Saapuneet viitteelliset suoritukset näkyvät tilikohtaisesti paitsi pankkioh-

jelmassa myös myyntireskontrassa ja suoritusten summia verrataan keskenään kummas-

sakin järjestelmässä. Kun summien on todettu täsmäävän sentilleen, tehdään manuaali-

sesti viitesuoritusten sisäänluku, joka siirtää suoritukset viitenumeroiden mukaisille laskuil-

le. Siirron jälkeen palataan pankkiohjelmaan, jossa manuaalisesti lisätään tositenumerot 

pankkitositteelle. Pankkiaineisto on ajastettu siirtymään päivittäin yrityksen verkkoon, josta 

aineisto luetaan manuaalisesti kirjanpito-ohjelmaan. Manuaalista sisäänlukua käytetään, 

jotta mahdollisiin virheisiin päästään käsiksi vielä suoraan lokilla. Myös myynti ja myynti-

suoritukset siirtyvät laskutusjärjestelmästä yrityksen verkkoon ja aineisto luetaan kirjanpi-

to-ohjelmaan jälleen manuaalisesti. Prosessi on kuvattu kaaviossa 4. 

 

Kaikki ne pankkitilit, joille suorituksia on voinut tulla, käsitellään erikseen samalla tavalla. 

Jos laskutusjärjestelmä ei tunnista viitteellistä suoritusta eikä suoritus kohdistu oikeaan 

laskuun, etsitään oikea lasku ja kohdistetaan suoritus manuaalisesti. 

 

Ilman viitettä tulleet suoritukset käydään yksitellen läpi ja selvitetään, mihin suoritus liittyy. 

Selvitetyt suoritukset kirjataan kirjanpidon oikealle tilille pankkiohjelmaan sekä kirjataan 

manuaalisesti suoritus myyntireskontraan. Ilman viitettä tulleet suoritukset siirtyvät kirjan-

pito-ohjelmaan samalla aineistosiirrolla kuin viitteellisetkin. 
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Loppukirjatuista ostolaskuista muodostuu ostolaskujärjestelmässä aineisto automaattisesti 

kerran päivässä ja myös aineiston siirto ostolaskujärjestelmästä kirjanpitojärjestelmään 

tapahtuu automaattisesti. Kirjanpitojärjestelmässä tarkistetaan manuaalisesti aineiston 

laskujen kappale- sekä euromäärät. Pankkiin siirtyvä maksuaineisto valitaan manuaalises-

ti kirjanpito-ohjelmassa ja luodaan maksuehdotusraportti, joka tulostetaan mappiin. Tä-

män jälkeen kirjanpito-ohjelma muodostaa valituista laskuista maksuaineiston, joka siirre-

tään manuaalisesti pankkiohjelmaan ja edelleen manuaalisesti pankkiin maksettavaksi. 

Matka- ja kululaskuista syntyvä maksuaineisto siirretään manuaalisella siirrolla matkalas-

kujärjestelmästä kirjanpitoon, mutta muuten maksuprosessi toteutuu kuten ostolaskujen 

maksaminen. Yksittäiset maksut, kuten kiireellisesti tarvittavat asiakirjamaksut, maksetaan 

suoraan pankkiohjelmassa. Tällöin taloushallinnon henkilö suorittaa maksun suoraan yri-

tyksen tililtä manuaalisesti. 

 

Sekä myyntisuoritusten että ostotapahtumien kirjaukset tehdään myynti- tai ostoreskont-

ran välitilille, ja välitilit täsmäytetään kirjanpidon puolella säännöllisesti. 

 

MAKSULIIKENNEPROSESSI (myyntireskontra) 

Myyntireskontra 

 

 

Pankkiohjelma 

 

 

Taloushenkilö 

 

Täsmääkö? 

Verkkoasema 

 

 

Kirjanpito-ohjelma 

 

 

 

KAAVIO 4. Maksuliikenneprosessi 
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Haastattelemalla henkilöä A saatiin lisätietoa maksuliikenneprosessista ostoreskontran 

näkökulmasta. Ostoreskontran puolella prosessin tärkeimpänä tehtävänä henkilö A näki 

euromääräisesti oikeiden maksujen maksamisen oikeille pankkitileille ajallaan. Prosessiin 

osallistuu useimmiten vain taloushallinnossa työskentelevä henkilö, mutta lähes päivittäin 

tulee pyyntöjä suorittaa erilaisia maksuja myös eri asiantuntijoilta tai talousjohtajalta. Suu-

rin osa prosessivaiheista vaatii manuaalista työskentelyä, joskin osa siirroista ja ostolas-

kuaineiston muodostuminen tapahtuvat automaattisesti. Ostolaskuaineiston kohdalla tie-

don siirtyminen prosessissa kestää laskuaineiston syntymisestä pankkiohjelmaan siirtymi-

seen noin 32-75 minuuttia. Useimmiten siirrot tapahtuvat nopeasti, mutta viiveitä on myös 

esiintynyt. Ostolaskuissa syntyneiden kulujen siirtyminen laskutusjärjestelmään vie kui-

tenkin 15,5 tuntia, sillä kirjanpitojärjestelmän ja laskutusjärjestelmän välinen siirto on ajas-

tettu tapahtuvaksi vasta seuraavana aamuna. (Henkilö A, 2020) 

 

Henkilö A pitää prosessin selkeimpinä ja helppokäyttöisempinä työvaiheina niitä vaiheita, 

joissa järjestelmät muodostavat aineiston ja tekevät siirrot joko automaattisesti tai ihmisen 

yksinkertaisella käskyllä. Eniten virheitä tapahtuu käsin syötettävissä yksittäismaksuissa, 

jotka tehdään suoraan pankkiohjelmaan, sekä toimittajatietoja perustettaessa IBAN-tilin, 

Swiftin tai maakoodin kohdalla. Samat ongelmat tulivat esiin myös kysyttäessä prosessin 

haasteita sekä ongelmakohtia. Nämä virheet hidastavat maksamista ja vaativat lisäselvi-

tysten tekoa. (Henkilö A, 2020) 

 

Henkilö A kokee työllistävämpänä prosessivaiheena ostolaskuaineiston maksamisen 

pankkiohjelmassa. Ostolaskuja käsitellään runsaasti joka päivä, joten aineisto voi olla hy-

vinkin suuri. Kysyttäessä prosessin turhista työvaiheista henkilö A vastasi odottavansa 

matkalaskujärjestelmän pilviversion käyttöönottoa, jolloin matkalaskuihin liittyvä maksatus 

tulee helpottumaan. Maksuliikenneprosessiin liittyvästä dokumentaatiosta ei henkilöllä A 

ole tietoa. (Henkilö A, 2020) 

 

Henkilö C vastasi maksuliikenneprosessin haastattelukysymyksiin myyntireskontran nä-

kökulmasta. Hänen mielestään prosessin tärkeimpinä tehtävinä ovat pankkitilien tosittei-

den kirjaus sekä suoritusten vienti myyntireskontraan pankkitositteiden mukaisesti. Mak-

suliikenneprosessiin osallistuvat vain nimetyt henkilöt talousosastolta, mutta esimerkiksi 

pyyntöjä tarkistaa saapuneet suoritukset tulee myös asiantuntijoilta työpäivän aikana. 

Prosessivaiheet suoritetaan suurimmaksi osaksi manuaalisesti, mutta aineistojen siirtymi-

nen tapahtuu automaattisesti lokitiedostoina yrityksen verkkoon. Maksuliikenneprosessin 

alun vaiheet pankkiohjelmaan tulleiden viitesuoritusten sisäänajosta aina tositenumeroi-

den kirjaamiseen kestävät noin 30-60 minuuttia riippuen siitä, kuinka paljon suorituksissa 

on selvitettävää. Myyntireskontran maksuprosessin loppuvaiheessa tieto siirtyy hitaam-
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min, sillä ajastukset tapahtuvat kerran päivässä ja aineistojen sisäänluku kirjanpito-

ohjelmaan tapahtuu vasta tämän jälkeen. (Henkilö C, 2020) 

 

Henkilön C mukaan prosessivaiheet ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä. Hän näkee haas-

teellisena ulkomaiset maksut, joista puuttuvat selkeät viitteet tai viestikenttään ei ole kirjat-

tu maksun aihetta. Näiden maksujen vieminen myyntireskontraan vaatii selvittämistä ja on 

siten myös työllistävin työvaihe. Henkilön mukaan viitesuoritusten sisäänluvussa tulee 

vastaan eniten virhetilanteita, mutta nämäkin syntyvät ulkopuolisista tekijöistä, esimerkiksi 

viite on virheellinen tai maksu on suoritettu kahteen kertaan. Lokien sisäänluku kirjapito-

järjestelmään on henkilön C mielestä turha manuaalinen työvaihe ja hän näkee prosessi-

vaiheen helpoiten automatisoitavissa olevana. Maksuliikenneprosessista on myyntires-

kontran osalta olemassa dokumentaatiota ICT-osastolla ja dokumentaatiota lisäksi päivi-

tettiin äskettäin suoritetun projektin yhteydessä. (Henkilö C, 2020) 

 

 

4.2 Prosessien analysointi  

Kappaleessa 2.2. Prosessien kehittäminen tuotiin esille, miten prosesseja kehittämällä 

muun muassa lisätään tehokkuutta ja nopeutta, kasvatetaan asiakkaalle syntyvää lisäar-

voa sekä poistetaan turhaa työtä. Kehitettäviä prosesseja valittaessa on muun muassa 

huomioitava, mitkä työvaiheet tuottavat arvoa, mitkä hidastavat prosessia, mitä joudutaan 

korjaamaan tai tekemään uudelleen sekä miten prosessia pystytään yksinkertaistamaan. 

Lean-ajattelun mukaisesti prosessivaiheet, joissa esiintyy tarpeetonta tai keskeneräistä 

työtä, paljon odottamista tai runsaasti virheitä, tulisi karsia pois.   

 

Yritys X:n taloushallinnon prosessikuvauksia tarkasteltaessa kävi ilmi, että jokaisessa pro-

sessissa on vaiheita, jotka hidastavat prosessia tai aiheuttavat virheitä. Ostolaskuproses-

sissa työtä hidastavat ostolaskujärjestelmän automaatio-ongelmat sekä toimittajatietojen 

perustaminen kirjanpitojärjestelmään. Varsinkin EU-alueen ulkopuolelta tulevien toimittaji-

en laskuilta on hidasta etsiä avaukseen tarvittavia tietoja, ja tämä altistaa myös virheiden 

syntymiselle. Toimittajan pankkitilin virheet heijastuvat myös ostoreskontran maksuliiken-

neprosessiin. Myös kulujen siirtyminen myyntilaskujärjestelmään on hidasta ja aiheuttaa 

tarpeetonta odottamista sekä tuplakirjausten mahdollisuuden. 

 

Myyntilaskuprosessissa laskutustietojen virheellisyys tai puuttuminen sekä koelaskujen 

hidas hyväksyntä aiheuttavat odottamista sekä laskutuksen viivästymistä. Lisäksi tuntikir-

jausten puuttuminen vaikuttaa laskutettavan työn määrään ja pahimmillaan tehtyä työtä ei 

saada laskutettua asiakkaalta enää jälkikäteen. Asiakas- ja toimeksiantotietojen perusta-

minen on perustietojen kirjausta, joka toistuu samanlaisena sekä altistaa virheille. Tietojen 
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kirjaus asiakkuudenhallintajärjestelmään on myös monimutkaista ja hidasta. Erääntynei-

den laskujen listan tulostus asiantuntijalle on myös manuaalisesti tehtävä työvaihe, jonka 

taloushenkilö suorittaa tietyin väliajoin. Henkilön mahdollisten poissaolojen aikana mak-

sumuistutusten lähetys viivästyy. 

 

Matkalaskuprosessissa korostuvat tarpeeton työ, runsas odottaminen sekä toistuvat vir-

heet. Prosessi on paitsi hidas, myös erittäin altis virheille. Parhaiten prosessia pystytään 

kehittämään siinä vaiheessa, kun matkalaskujärjestelmä pystyy vastaanottamaan eKuitte-

ja eli kuittitositteita, jotka on joko skannattu tai jotka tulevat järjestelmään suoraan maksun 

saajalta. Tällöin järjestelmään ei tarvitse enää syöttää tietoja käsin, vaan prosessi tulee 

nopeammaksi ja luotettavammaksi.  

 

Maksuliikenneprosessissa ostoreskontran haasteena on hitaus, jota aiheuttavat pankkioh-

jelmaan käsin syötettävät yksittäismaksut sekä toimittajan pankkitilitietojen virheet, jotka 

aiheuttavat virhetilanteita ostolaskuaineistoa siirrettäessä. Ostolaskuaineiston maksu 

pankkiohjelmassa koetaan muutenkin työllistävimpänä työvaiheena. Myyntireskontran 

puolella eniten haasteita aiheuttavat ulkomaisten suoritusten viitetietojen puuttuminen. 

Tämä aiheuttaa eniten virheitä ja on prosessin työllistävin työvaihe. 

 

4.2.1 Kriittisimpien prosessivaiheiden valinta 

 

Edellisessä luvussa on lueteltu jokaisen neljän eri prosessikuvauksen kehittämistä kai-

paavat prosessivaiheet. Prosessivaiheet priorisoitiin tärkeysjärjestykseen prosesseittain 

käyttämällä numerojärjestystä 1., 2., 3., ja niin edelleen riippuen kehittämiskohteiden lu-

kumäärästä. Priorisointikriteereinä käytettiin prosessin tärkeimmäksi ilmoitettua tehtävää 

sekä huomioitiin myös prosessivaiheen merkitys laskutukseen että prosessivaiheen tois-

tuvuus.  

 

Ostolaskuprosessissa tärkeimmiksi tehtäviksi ilmoitettiin ostolaskujen oikeellisuuden var-

mistaminen sekä hyväksyntäkierron nopea läpivienti. Tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi 

valikoitui kuitenkin kulujen siirto laskutukseen, sillä järjestelmien kautta tapahtuva auto-

maatiosiirto on ajastettu tapahtumaan vasta seuraavan vuorokauden puolella. Tämä hi-

dastaa kulujen siirtymistä laskutukseen ja altistaa virhetilanteille, kun kuluja joudutaan 

viemään välillä myös manuaalisesti kiireellisen laskutuksen vuoksi.  

 

Myyntilaskuprosessin tärkeimmät tehtävät ovat toimenpiteiden ja kulujen ajantasainen 

kirjaaminen ennen koelaskutusta, koelaskujen tarkistus ja hyväksyntä sekä laskujen luo-

minen ja toimitus oikeilla laskutustiedoilla. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi valikoituivat 
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ne prosessivaiheet, jotka suoraan vaikuttavat laskutuksen nopeuttamiseen. On kuitenkin 

huomioitava, että priorisoinnissa 1. ja 2. tärkeimmäksi kuvatut kehittämiskohteet vaativat 

henkilöstön tapojen ja asenteen muutosta. 

 

Matka- ja kululaskuprosessissa tärkeimpinä tehtävinä on saada henkilöstölle suoritettavat 

maksut nopeasti maksuun, käsitellä asiakaslaskutukseen siirtyvät kulut nopeasti laskutus-

järjestelmään sekä saada luottokortti- tai matkahallinnon hankinnat vietyä mahdollisimman 

nopeasti kuluksi kirjanpitoon ja raportointiin. Vaikka kehitettäviä prosessivaiheita ei löyty-

nyt kuin kaksi, sisältävät nämä prosessivaiheet lähes koko prosessin hyväksyntää lukuun 

ottamatta. Prosessia pystytään parhaiten kehittämään sähköisten kuittien vastaanottami-

sella, mutta tähän ei järjestelmätoimittaja vielä kykene. 

 

Maksuliikenneprosessin tärkeimmiksi tehtäviksi haastateltavat kertoivat euromääräisesti 

oikeiden maksujen maksamisen oikeille pankkitileille ajallaan, pankkitilien tositteiden kirja-

uksen ja suoritusten viennin myyntireskontraan pankkitositteiden mukaisesti. Tärkeim-

mäksi kehittämiskohteeksi valikoitui ostolaskuaineiston maksu, sillä prosessivaihe toistuu 

päivittäin ja päivittäinen aineisto saattaa olla hyvinkin suuri. 

 

Taulukossa 2 on lueteltu prosesseissa huomatut kehittämiskohteet ja niiden priorisointijär-

jestys. 
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TAULUKKO 2. Prosessivaiheiden kehittämiskohteet 

Prosessi Kehittämiskohde Ketä koskee Vaikutukset Priori-

sointi 

Ostolasku Kulujen siirto laskutukseen 

 

 

Lisätä tietojen tunnistamista 

laskulta 

 

Toimittajatietojen perustaminen 

Järjestelmä 

 

 

Järjestelmä  

taloushlö 

 

Taloushlö 

 

 

Nopeutuminen, manuaalisen 

työn ja virheiden väheneminen 

 

Manuaalisen työn ja virheiden 

vähentyminen 

 

Manuaalisen työn ja virheiden 

väheneminen 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Myyntilasku Tuntikirjausten  

puuttuminen 

 

Koelaskujen hidas hyväksyntä 

 

Virheelliset laskutustiedot 

 

 

Asiakas- ja toimeksiantotietojen 

perustaminen 

 

Erääntyneet laskut –listan lähet-

täminen 

Taloushlö 

Asiantuntija 

 

Vastuuhlö 

taloushlö 

 

Taloushlö 

Assistentti 

 

Assistentti 

 

 

 

Taloushlö 

Laskutuksen oikeellisuus, no-

peutuminen 

 

Laskutuksen nopeutuminen 

 

 

Virheiden vähentyminen, no-

peutuminen 

 

Manuaalisen työn ja virheiden 

vähentyminen 

 

 

Manuaalisen työn vähentymi-

nen 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

Matka- ja kulu-

lasku 

Matka- ja kululaskujen teko 

 

 

Laskujen käsittely ja siirto kirjan-

pitoon 

Järjestelmä 

kortin käyttäjä 

assistentti 

 

Taloushlö 

Manuaalisen työn ja virheiden 

vähentyminen, nopeutuminen 

 

Manuaalisen työn vähentymi-

nen, nopeutuminen 

1. 

 

 

2. 

Maksuliikenne Ostolaskuaineiston maksu 

 

Viitesuoritusten kohdistaminen  

 

Ulkomaisten suoritusten kohdis-

taminen laskulle 

 

Käsin syötettävät yksittäismaksut 

 

 

Lokien sisäänluku kirjanpito-

ohjelmaan 

Taloushlö 

 

Taloushlö 

 

 

Taloushlö 

 

 

Taloushlö 

 

 

Taloushlö, 

järjestelmä 

Manuaalisen työn vähentymine 

 

Manuaalisen työn vähentymi-

nen 

 

Manuaalisen työn ja virheiden 

vähentyminen 

 

Virheiden vähentyminen 

 

 

Manuaalisen työn vähenemi-

nen, nopeutuminen 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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4.3 Ehdotetut automaatioratkaisut sekä muut kehittämistoimenpiteet 

 

Prosesseista löydetyt kehittämiskohteet ovat hyvin erilaisia ja kyseisiä prosessivaiheita 

käsittelevät niin järjestelmät kuin yrityksen eri henkilöstöryhmät. Näin ollen jokaisen pro-

sessivaiheen kehittämistapa on harkittava huomioiden vaiheen käsittelijät sekä millaisesta 

prosessivaiheesta on kyse. Esimerkiksi ohjelmistorobotiikalle sopivien prosessivaiheiden 

tulisi olla suurivolyymisia, toistuvia ja säännönmukaisia, rakenteellisessa muodossa ole-

vaa dataa sisältäviä, erityistä tarkkuutta vaativia tai tiedon siirtämistä paikasta toiseen. 

Toisaalta prosessivaihetta, joka toistuu harvoin, ei ole syytä automatisoida. Automatisoin-

tia harkittaessa on aina huomioitava myös kustannusten määrä suhteutettuna saavutetta-

vaan hyötyyn. 

 

Ostolaskuprosessissa tärkeimpänä kehittämiskohteena on aikaistaa kirjanpito-ohjelmasta 

laskutusjärjestelmään siirtyvien kulujen siirtoajankohtaa. Tämä saadaan aikaiseksi järjes-

telmätoimittajan tekemällä muutoksella eikä se vaadi yritys X:ltä toimenpiteitä. Toiseksi 

priorisoitu kehittämiskohde ostolaskuilta luettavien tietojen tunnistuksen parantamisesta 

vaatii ostolaskujärjestelmän kehittymistä, sillä laskuvolyymit eivät ole tarpeeksi suuria 

esimerkiksi tekoälyn käytölle. Yritys X suunnittelee ostolaskujärjestelmänsä versionvaih-

toa lähitulevaisuudessa, ja tämä tulee todennäköisesti parantamaan laskun tietojen tun-

nistamista. Tärkeää on myös kehittää verkkolaskutusta yhteistyössä toimittajien kanssa 

sekä verkkolaskuna siirtyvien viitetietojen siirtymistä oikeissa kentissä. Näin pystytään 

lisäämään automaatiota järjestelmän mahdollistamissa rajoissa. Ohjelmistorobotiikan tai 

tekoälyn käyttö toimittajatietojen perustamisessa ei ole järkevää pienen volyymin vuoksi. 

Tärkeää on taloushenkilön huolellisuuden ja ymmärryksen lisääminen. 

 

Myyntilaskuprosessin nopeuttamisessa tärkeintä ovat henkilöstön tapa- ja asennemuutok-

set, jolloin tuntikirjaukset ymmärretään kirjata ajallaan sekä järjestetään aikaa koelaskujen 

hyväksyntään. Oikeiden laskutustietojen saamiseen asiakkaalta heti työn alkaessa sekä 

mahdollisten muutosten tapahtuessa tulee löytää toimiva toimintatapa, joka otetaan käyt-

töön koko Yritys X:ssä. Asiakas- sekä toimeksiantotietojen perustaminen sekä eräänty-

neet laskut –listan lähettäminen vastuuhenkilölle ovat prosessivaiheita, joiden siirtoa oh-

jelmistorobotiikalle kannattaa harkita. Asiakas- ja toimeksiantotietojen perustamista tapah-

tuu päivittäin usean eri assistentin tekemänä, lisäksi prosessivaihe toistuu aina samanlai-

sena. Tietojen vieminen asiakkuudenhallintajärjestelmään vaatii erityistä tarkkuutta, sillä 

tietoja lisätään useaan eri kohtaan ja järjestelmässä liikkuminen vaatii aiempaa osaamista 

tai ohjeistusta. Ohjelmistorobotiikka pystyy lukemaan tarvittavat tiedot esimerkiksi Excel-

taulukosta ja suorittamaan tiedon viennit huomattavasti ihmistä nopeammin. Erääntyneet 

laskut –lista muodostetaan parin viikon välein kaikille vastuuhenkilöille, joten volyymi ei 



 

 

40 

ole suuri, mutta tehtävä toistuu aina samanlaisena. Ohjelmistorobotiikan suorittamana 

tehty erääntyneet laskut –listan lähetys sähköpostitse vastuuhenkilölle mahdollistaa talo-

ushenkilön resurssien siirron toisiin tehtäviin ja varmistaa tasaisen raportoinnin myös talo-

ushenkilön poissa ollessa. 

 

Matka- ja kululaskuprosessissa lähes koko prosessi vaatii kehittämistä. Suurin hyöty saa-

vutetaan siinä vaiheessa, kun järjestelmätoimittaja pystyy vastaanottamaan kuittitositteet 

digitaalisesti. Tämän jälkeen prosessia hidastava kuittitositteiden odottaminen poistuu ja 

matka- ja kululaskujen nopeampi käsittely tulee mahdolliseksi. Tulevaisuudessa, kun digi-

talisoituminen prosessissa lisääntyy, tulee matka- ja kululaskujen teossa harkita myös 

ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn yhdistämisen käyttömahdollisuuksia. Laskujen käsittelyä 

ja siirtoa kirjanpitoon nopeuttaa, jos kululaskuille kirjataan nykyistä useampi kulu per las-

ku. Tällöin käsiteltävien laskujen määrä pienenee ja prosessivaiheen käsittelyyn kuluu 

lyhyempi aika. Lisäksi tulee tarkistaa, voiko kululaskulle valittavien tilien kappalemäärää 

lisätä. Kun oikea tili pystytään valitsemaan jo laskun tekovaiheessa, vähentyy taloushenki-

lön tekemien manuaalisten tilikorjausten määrä. 

 

Maksuliikenneprosessissa löytyy useita ohjelmistorobotiikalle siirrettäviä prosessivaiheita. 

Prosessin tärkeimpänä kehityskohteena oli ostolaskuaineiston maksu sen suuren määrän 

ja päivittäisen toistumisen vuoksi. Ohjelmistorobotiikan käyttö ostolaskuaineiston tarkis-

tuksessa sekä maksuehdotusraportin muodostamisessa vähentää taloushenkilön manu-

aalista työtä ja mahdollistaa resurssien siirtämisen esimerkiksi käsin syötettäviin yksit-

täismaksuihin. Myös viitesuoritusten tarkistus, sisäänluku myyntilaskuille sekä tositenume-

roiden lisäys pankkitositteelle sopivat ohjelmistorobotiikan tehtäväksi. Näin taloushenkilön 

tarkistettavaksi jäävät vain poikkeamat sekä ilman viitettä tulleet suoritukset. Automatiik-

kaa joko järjestelmämuutoksin tai ohjelmistorobotiikalla voidaan lisätä myös lokien sisään 

lukuun tai erilaisiin täsmäytyksiin.   

 

Prosessivaiheiden lisäksi löytyi myös muita tarkistettavia tai kehitettäviä kohteita. On var-

mistettava, että henkilöstö ymmärtää datan eli tiedon oikeellisuuden tärkeyden. Näin var-

mistetaan prosessin mahdollisimman virheetön kulku sekä oikean tiedon siirtyminen ra-

portointiin. Dokumentaatio prosesseista, järjestelmistä sekä niiden välisistä integraatioista 

tulee olla saatavilla myös taloushallinnon henkilöillä. Tällöin mahdollisissa virhetilanteissa 

taloushallinnon henkilöt pystyvät paikallistamaan vian sijainnin ja näin nopeuttamaan avun 

pyytämistä oikealta järjestelmätoimittajalta. Dokumentaation avulla taloushallinnon kehit-

tämisen suunnittelu helpottuu. 
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Dokumentaatiota tulee lisätä myös tilikartan tiliöintiohjeiden sekä erilaisten työohjeiden 

osalta. Tilikartan ymmärtäminen sekä oikean kirjanpidon tilin valinta helpottuu, kun jokai-

sen tilin kohdalle on kirjattu selite, millaisessa tapauksessa tiliä käytetään. Lisäksi talous-

henkilöiden tekemien työvaiheiden ohjeistus tulee saattaa ajan tasalle. Tällöin poissaole-

van henkilön työtehtävät voidaan hoitaa virheettömästi ja nopeasti. Yhteinen ohjeistus 

kannattaa luoda myös niistä työtehtävistä, joita tekee useampi taloushallinnon henkilö. 

Tällöin jokaisen henkilön resursseja ei kulu esimerkiksi uuden järjestelmän opetteluun tai 

harvoin tapahtuvan työtehtävän muistiin palauttamiseksi ei tarvita toista tai pahimmassa 

tapauksessa kolmattakin henkilöä avuksi. 
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5 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää Yritys X:n taloushallinnon prosessien kehittä-

mistarpeet ja löytää prosessivaiheita, jotka ovat automatisoitavissa nykyteknologian rat-

kaisuilla. Työssä vastattiin yhteen tutkimuskysymykseen sekä kolmeen alakysymykseen. 

Tutkimuskysymykseksi muodostui kysymys: Miten yritys X:n taloushallinnon prosesseja 

tulee kehittää? Alakysymyksiksi nousivat: Millaisia taloushallinnon prosessit ovat ja miten 

prosesseja voidaan kehittää ja automatisoida? Millaisia yritys X:n taloushallinnon proses-

sit ovat tällä hetkellä ja löytyykö niistä kehitettäviä prosessivaiheita? Mitä yritys X:n talo-

ushallinnon prosessivaiheita voidaan automatisoida ja millaisin ratkaisuin?  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että jokaisesta Yritys X:n taloushallinnon proses-

sista löytyi kehitettävää. Prosessit sisältävät useita eri prosessivaiheita ja prosesseihin 

osallistuu runsaasti henkilöitä myös taloushallinnon ulkopuolelta. Prosesseista löytyi eri-

laisia kehittämiskohteita, joista osaa pystytään kehittämään nykyteknologian keinoin, mut-

ta osa vaatii henkilöstön asenteen tai toimintatavan muutoksen tai järjestelmätoimittajien 

kanssa tehtävää yhteistyötä. Automatisoitavia prosessivaiheita löytyi runsaasti varsinkin 

maksuliikenneprosessista. Ohjelmistorobotiikan avulla pystytään automatisoimaan muun 

muassa ostolaskuaineiston tarkastus, viitesuoritusten viennit, erilaiset täsmäytykset sekä 

asiakas- ja toimeksiantotietojen perustaminen. Tekoälyn käyttö esimerkiksi kuvan ja teks-

tin tunnistamisessa ei Yritys X:n volyymeilla ole järkevää tällä hetkellä, mutta varsinkin 

matka- ja kululaskuprosessin digitalisaation kehittyessä kannattaa tutkia, voisiko laskujen 

teon automatisoida tulevaisuudessa ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä yhdistelemällä. 

 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä alakysymyksenä selvitettiin, millaisia taloushallinnon proses-

sit ovat ja miten prosesseja voidaan kehittää ja automatisoida. Taloushallinnon prosessit 

on luotu kirjanpitolain mukaiseen toimintaan ja niiden perusvaiheet pysyvät samanlaisina 

organisaatiosta riippumatta. Prosessivaiheiden erot syntyvätkin keinoista, joilla prosesseja 

kehitetään ja automatisoidaan. Prosesseja kehitettäessä tulee ymmärtää koko prosessi-

ketju riippumatta siitä, kuka minkäkin prosessivaiheen tekee. Kehittämisessä on myös 

tärkeää ymmärtää, ettei prosesseja voi kehittää vain automatisointia lisäämällä. Proses-

seista on luotava selkeitä ja helppokäyttöisiä, ja prosessista ja sen vaiheista on löydyttävä 

riittävästi dokumentaatiota. Automatisoinnin perustana on selkeiden prosessien lisäksi 

virheetön data. Automatisoinnin toteutus kannattaa aloittaa pienin, nopein ja konkreettisin 

askelin. Myös taloushallinnon henkilöstön toiminta- ja ajattelutapojen muutos on tärkeää, 
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jotta automatisointi onnistuu. Osaamista tulee lisätä varsinkin prosesseista, Lean-

toimintatavasta sekä uusista kehittämismenetelmistä, kuten Scrumista. 

 

Toisena alakysymyksenä selvitettiin, millaisia yritys X:n taloushallinnon prosessit ovat tällä 

hetkellä ja löytyykö niistä kehitettäviä prosessivaiheita. Prosesseista laadittiin havainnoin-

tien sekä haastattelujen avulla prosessikuvaukset, joita analysoimalla jokaisesta proses-

sista löytyi kehitettäviä prosessivaiheita. Kyseiset prosessivaiheet aiheuttavat virheitä, 

prosessin hidastumista tai vievät kohtuuttomasti henkilöstön resursseja. Tärkeimmiksi 

kehittämiskohteiksi nousivat ostolaskujen kautta syntyvien kulujen siirto laskutukseen, 

laskutuksen nopeuttaminen, matka- ja kululaskujen tekeminen sekä ostolaskuaineiston 

maksu. Prosessivaiheiden kehittämistavat on harkittava erikseen huomioiden kyseisen 

prosessivaiheen käsittelijä sekä millainen prosessivaihe on kyseessä. Yritys X:n prosessi-

vaiheiden kehittäminen vaatii muun muassa yhteistyön kautta tapahtuvaa järjestelmien 

kehitystyötä sekä henkilöstön tapa- ja asennemuutoksia. Myös dokumentaation kautta 

tapahtuva prosessien kehittäminen on tärkeää.  

 

Kolmantena alakysymyksenä selvitettiin, mitä yritys X:n taloushallinnon prosessivaiheita 

voidaan automatisoida ja millaisin ratkaisuin. Prosessivaiheet, joissa ilmenee suurta vo-

lyymia, toistuvaa ja säännönmukaista manuaalista työtä, erityistä tarkkuutta vaativaa työtä 

sekä tiedon siirtämistä järjestelmästä toiseen, todettiin ohjelmistorobotiikalle sopiviksi pro-

sessivaiheiksi. Kehittämisehdotuksia tehtäessä huomioitiin kuitenkin, ettei automatisointia 

kannata toteuttaa, jos prosessivaihe toistui harvoin tai saavutettava hyöty suhteessa kus-

tannusten määrään on alhainen. Näillä perusteilla ohjelmistorobotiikkaa suositeltiin harkit-

tavan asiakas- ja toimeksiantotietojen perustamiseen, erääntyneiden laskujen –listan lä-

hettämiseen sekä erilaisiin maksuliikenneprosessissa esiintyviin prosessivaiheisiin. Lisäk-

si matka- ja kululaskuprosessin digitalisaation lisääntyessä on todennäköistä, että ohjel-

mistorobotiikan ja tekoälyn yhdistelmällä prosessi pystytään kehittämään pitkälti auto-

maattiseksi.  

 

Päätutkimuskysymyksenä selvitettiin, miten yritys X:n taloushallinnon prosesseja tulee 

kehittää. Alakysymyksiin saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että yritys X:n 

taloushallinnon prosesseja tulee kehittää erilaisilla prosessivaiheisiin kohdistuvilla kehitys-

toimilla. Prosessivaiheesta riippuen kehitystoimet voivat olla järjestelmien kehittämistä, 

henkilöstön asenteiden muuttamista tai automaation lisäämistä. 

 

Kaikkiin asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset sekä tutkimuksessa selvitet-

tiin, millaisia yritys X:n taloushallinnon prosessit ovat ja miten prosessivaiheita pystytään 

kehittämään ja automatisoimaan. Tutkimustuloksista voitiin nähdä, mitkä prosessit kai-
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paavat kehittämistä ja mitkä prosessivaiheet voidaan automatisoida nykyteknologian avul-

la. Näin ollen voidaan todeta, että alussa määriteltyihin tavoitteisiin päästiin. 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus      

 

Tutkimus toteutettiin passiivisen, osallistuvan havainnoinnin sekä puolistrukturoidun haas-

tattelulomakkeen avulla. Havainnoinnit toteutettiin seuraamalla prosessia tekevän henki-

lön työskentelyä joko olemalla fyysisesti samassa tilassa tai tietokoneen ruudulla etäyh-

teyksin. Havainnoinnin aikana haastattelija joutui kysymään muutamia tarkentavia lisäky-

symyksiä liittyen epäselviin prosessivaiheisiin. Haastattelut toteutettiin lähettämällä haas-

tateltaville haastattelulomakkeen kysymykset sähköpostitse ja nämä vastasivat kysymyk-

siin kirjallisesti.  

 

Niissä prosesseissa, jotka ovat opinnäytetyön tekijälle tuttuja, omien ennakkoluulojen vai-

kutus tulokseen on tietoisesti pyritty poistamaan. Tämä toteutettiin siten, että osallistuvan 

havainnoinnin aikana keskityttiin täysin prosessivaiheiden läpivientiin eikä keskusteltu 

prosessiin liittyvistä näkemyksistä. Näin ollen prosessikuvaukset on luotu kokonaan ha-

vainnoinnin perusteella. Haastattelukysymysten avulla kerättyjen mielipiteiden avulla taas 

vahvistettiin paitsi havainnoinnin kautta tulleita käsityksiä prosesseista, myös saatiin uusia 

näkemyksiä siitä, mitä kehittämiskohteita prosessissa on. Näin ollen opinnäytetyön tekijän 

henkilökohtaiset ennakkoluulot eivät ole vaikuttaneet tuloksiin. Haastateltavien lukumäärä 

valikoitui neljään eri henkilöön siksi, että kyseisillä henkilöillä on paras osaaminen tarkas-

telun kohteena olevista prosesseista. Haastateltavien henkilöiden määrän lisääminen ei 

näin ollen olisi tuottanut uutta tietoa tutkimukseen.  

 

Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, sillä toistamalla tutkimus samanlaisena saataisiin 

todennäköisesti edelleen samat havainnot sekä haastateltavien näkemykset. On kuitenkin 

huomioitava, että pienetkin muutokset prosessissa tai henkilöiden vaihtuvuus voivat muut-

taa tutkimustuloksia, sillä prosessimuutokset muuttavat tutkittavaa kohdetta ja henkilöiden 

näkemykset vaihtelevat suuresti.  
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5.3 Tutkimuksen hyödynnettävyys, yleismaailmallinen merkitys ja jatkotutkimus-

kohteet 

Opinnäytetyön tavoite saavutettiin toimeksiantajan mielestä hyvin ja tutkimuksen tuloksia 

tullaan hyödyntämään prosessien kehittämisessä. Yritys X:llä on ollut tavoitteena löytää 

ohjelmistorobotiikan käyttömahdollisuuksia taloushallinnon prosesseissa ja tutkimuksen 

avulla löydettiin useita erilaisia käyttökohteita. Lisäksi tutkimuksessa tuotiin esille muitakin 

kehitysehdotuksia liittyen prosessien kehittämiseen, ja näitä ehdotuksia harkitaan toteutet-

taviksi. 

 

Tutkimuksen hyödyt toimeksiantajalle ovat prosessikuvausten dokumentointi, prosessi-

kohtaiset kehittämiskohteet sekä näiden priorisointijärjestys ja löydetyille kohteille tehdyt 

kehittämisehdotukset. Näiden avulla toimeksiantaja on saanut kuvan siitä, millaisia kehit-

tämistarpeita prosesseissa on, ja se pystyy tehtyjen ehdotusten avulla arvioimaan jatko-

toimenpiteiden tarpeellisuuden ja tärkeysjärjestyksen.  

 

Jatkotutkimuskohteena suositellaan selvittämään, millaisin kustannuksin ohjelmistorobotii-

kan edistäminen taloushallinnon prosessivaiheissa voi tapahtua ja minkä prosessivaiheen 

automatisointi suhteessa saavutettavaan hyötyyn on järkevää. Lisäksi kannattaa kehittää 

mittaristo mittaamaan taloushallinnon eri prosesseja, jolloin kehitysehdotusten perustelu 

johdolle on todennäköisesti helpompaa. Prosessikuvausten selvittäminen myös pääkirjan-

pitoprosessista on suositeltavaa koronatilanteen salliessa.  

 

Opinnäytetyöllä ei tule olemaan yleismaailmallista merkitystä, sillä eri organisaatioiden 

taloushallinnot eroavat toisistaan usealla eri tavalla esimerkiksi järjestelmiensä tai proses-

siensa osalta. Näin ollen yhdelle taloushallinnolle ehdotettua ratkaisua ei voi suoraan siir-

tää toisen yrityksen taloushallinnon ratkaisuksi. 

 

5.4 Opinnäytetyöprosessin eteneminen ja lähdekritiikki 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi alkuvuodesta 2020, jolloin solmin salaisen toimeksiantosopi-

muksen Yritys X:n kanssa. Toimeksiantosopimuksen solmimisen jälkeen perehdyin ensin 

taloushallinnon prosesseja, prosessien kehittämistä ja automatisointia koskevaan lähde-

kirjallisuuteen. Kaarlejärven ja Salmisen kirja Älykäs taloushallinto (2018) valikoitui toisen 

luvun päälähdemateriaaliksi sen vuoksi, että kirja sisälsi paitsi runsaasti tietoa taloushal-

linnon prosesseista, myös kattavaa tietoa siitä, miten nykyaikaista taloushallintoa tulee 

kehittää. Taloushallinnon prosessit toistuvat pääpiirteissään samanlaisina kaikissa lähde-

materiaaleissa, joten diskurssia eri lähdemateriaalien välillä ei aiheesta voitu kirjoittaa. 
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Digitalisaatioon liittyvää kirjallisuutta löytyi runsaasti ja aihetta on käsitelty paljon myös 

sähköisillä sivustoilla. Näin ollen automatisointiin liittyvä lähdemateriaali on monipuolista ja 

peräisin useista eri lähteistä, jolloin lähteiden välille syntyi diskurssia. Prosessien kehittä-

miseen liittyvää aineistoa löytyi myös runsaasti, mutta varsinaisesti taloushallinnon pro-

sesseihin ja niiden kehittämiseen liittyvää tuoretta kirjallisuutta ei juuri löytynyt. Lisäksi 

sähköisiltä verkkosivustoilta oli vaikeaa löytää esimerkkejä taloushallinnon prosesseihin 

kehitetyistä automatisointiratkaisuista. Jälkikäteen mietittynä olisi kannattanut ottaa suo-

raan yhteyttä yrityksiin ja sopia haastattelu, jolloin taloushallinnon ratkaisuista olisi saanut 

enemmän tietoa. 

 

Tietoperustan kirjoittamisen jälkeen opinnäytetyön tekemiseen tuli pieni tauko Yritys X:n 

tilinpäätöskiireiden vuoksi. Havainnoinnit sekä haastattelut oli sovittu tapahtuvaksi maalis-

kuun puoliväliin, mutta lopulta pystyin havainnoimaan vain ostolasku- sekä maksuliiken-

neprosessin haastateltavan läsnä ollessa. Koronatilanteen vuoksi myöhemmät havain-

noinnit sekä kaikki haastattelut jouduttiin suorittamaan etäyhteyksin tai sähköpostilla lähe-

tetyn haastattelulomakkeen avulla. Koronatilanteen vuoksi eräs haastateltavaksi suunni-

teltu henkilö ei pystynyt lainkaan osallistumaan tutkimukseen ja näin ollen päädyin jättä-

mään tutkimuksesta pois raportointi-, pääkirjanpito- sekä käyttöomaisuuskirjanpitoproses-

sit. Myös palkanlaskentaprosessi päätettiin jättää tutkimuksesta pois, sillä prosessin ha-

vainnointi olisi vaatinut fyysistä läsnäoloa palkanlaskijan vieressä. 

 

Opinnäytetyöprosessin avulla opin ymmärtämään, millaisista asioista prosessien kehittä-

minen koostuu ja mitä kaikkea kehittämisessä on huomioitava. Oli myös opettavaista 

huomata, miten paljon eri prosessivaiheita pystytään automatisoimaan ja miten monipuo-

lisia ratkaisuja suomalaiset yritykset ovat olleet luomassa. Suurimmat opetukset ovat kui-

tenkin kyky ymmärtää prosessien jatkuvan kehittämisen tärkeys, toimintatapojen kyseen-

alaistaminen, uskallus tuoda omia mielipiteitä esille prosessien kehittämiseen liittyen sekä 

pyrkimys kasvattaa omaa verkostoa myös automaatioratkaisujen kehittäjien kanssa, jol-

loin on helpompi pysyä perillä siitä, mitä nykyteknologian rintamalla tapahtuu.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

1. Mikä ovat prosessin tärkeimmät tehtävät? 
 

 

2. Mitkä sidosryhmät osallistuvat prosessiin sen eri vaiheissa? 
 

 

3. Mitkä prosessivaiheet suoritetaan järjestelmissä automaattisesti ja mitkä manuaa-
lisesti? 

 

 

4. Miten nopeasti tieto siirtyy prosessissa eteenpäin? 
 

 

5. Mitkä prosessivaiheet ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä? 
 

 

6. Mitä haasteita tai ongelmakohtia prosessissa on? 
 

 

7. Missä vaiheessa prosessia tapahtuu eniten virheitä? 
 

 

8. Mikä prosessivaihe työllistää eniten? 
 

 

9. Onko prosessissa mielestäsi turhia työvaiheita? 
 

 

10. Onko prosessista, sen vaiheista ja käytettävistä järjestelmistä olemassa dokumen-
taatiota? 

 

  

 

 


