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maailmassa kaikki alkaa sähköistyä, palvelut siirtyvät pilvipalveluihin ja kirjanpito on myös 

yksi näistä sähköiseen maailmaan liittyvistä asioista.  Perinteinen kirjanpito on yhä 

enemmistönä käytettävä kirjanpidon muoto, mutta sähköiset järjestelmät valtaavat vuosi 

vuodelta enemmän alaa. Verottaja pyrkii myös työstämään eteenpäin kaikkien yritysten 
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kohtaamia haasteita sähköiseen kirjanpitoon siirtymisessä.  Työssä etsittiin yrityksille 
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muuttaminen sähköiseen järjestelmään lisäisi yrityksen taloudellisuutta ja tehokkuutta. 
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1         Johdanto 

Kirjanpito on viime vuosina siirtynyt kovaa vauhtia kohti sähköistä maailmaa. Alalle tulee 

koko ajan lisää digitalisuutta, robotiikkaa ja tekoälyä. Kirjanpitäjillä on ollut omat ohjelmistot 

käytössä, mutta nyt yhä enenevissä määrin myös asiakas pääsee järjestelmiin itse 

syöttämään tietoja, tallentamaan kuitteja ja näkemään reaaliaikaisesti oman yrityksen 

tuloksen. Kirjanpito tulee automatisoitumaan ja kirjanpitäjän työ muuttuu asiantuntijatyöksi. 

Asiantuntijuus vaatii myös kirjanpitäjiltä ja tilitoimistoilta lisäkoulutusta. Järjestelmät 

muuttuvat ja tekoäly hoitaa monta työvaihetta jo nyt, mutta tulevaisuudessa vielä 

enemmän. Mikroyrityksiltä vaaditaan nyt uudistumista. Pienet yritykset joutuvat 

perehtymään digitalisaation maailmaan ja muuttamaan myös omaa näkemystään 

kirjanpidon maailmasta.  

Vuonna 2020 voimaan tullut laki verkkolaskutuksesta, on voimistanut kaikenkokoisten 

yritysten siirtymistä sähköisiin palveluihin. Tässä edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä ovat 

kuitenkin isot yritykset ja valtio, jotka ilmoittivat heti lain tullessa voimaan, etteivät hyväksy 

enää paperisia laskuja. Tämän “pakottamana” on pientenkin yritysten siirryttävä sähköisiin 

palveluihin ja näin ollen nykyaikaistamaan toimintaansa. Tällä uudella lailla on myös suuri 

vaikutus harmaan talouden kitkemiseen. Sähköistyksen myötä kaikesta tulee 

yritystoiminnassa paljon enemmän läpinäkyvämpää kuin ennen. Sähköisellä kirjanpidolla on 

ehdottomasti positiivinen vaikutus kaiken kaikkiaan kehityksen kulkuun. Tiedot siirtyvät 

helposti eri toimijoiden välillä, mutta osaltaan asettaa myös kovat ehdot palveluiden 

tuottajille ja ennen kaikkea turvallisuudelle.  

Tässä opinnäytetyössä asiaa käsitellään sekä siltä kannalta, että yrittäjä itse ostaisi 

käyttöönsä sähköisen taloushallinto ohjelmiston ja käyttäisi sitä joko kokonaan itsenäisesti 

tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Mikäli yrittäjällä ei ole osaamista kirjanpidosta, suositellaan 

valitsemaan hyvä yhteistyökumppani, kirjanpitäjä, joka hoitaa yrityksen taloushallinnon 

sähköisesti. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda selkeä ohjeistus ja yhteenveto 

mikroyrittäjälle sähköisen kirjanpidon uhista ja mahdollisuuksista. Asiaa tutkitaan kahdesta 

eri näkökulmasta, toisessa mikroyritys itse hankkii ohjelmiston tekemällä itse kirjanpidon ja 

toinen näkökulma on, että sähköinen palvelu otetaan käyttöön tilitoimiston kautta. 
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Opinnäytetyössä käsitellään asiaa myös taloudelliselta kannata tämänhetkisen 

kustannusrakenteen valossa.  

➢ Miksi sähköinen kirjanpito on usein kalliimpaa kuin perinteinen kirjanpito? 

➢ Mihin yritys tarvitsee perinteistä tilitoimistoa sähköisessä kirjanpidossa?  

➢ Miten yrittäjän ajankäyttö muuttuu sähköisen kirjanpidon myötä?  

➢ Mitä laitteistoa yrittäjältä vaaditaan sähköiseen kirjanpitoon siirryttäessä? 

➢ Millaiset tietotekniset vaatimukset yrittäjällä tulee olla? 

 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa osaltaan hyödynnettiin 

myös soveltavaa tutkimusta (käytännönläheinen tutkimus, joka on hyödyllinen käytännön 

ongelmien ratkaisemiseksi) sekä laadullisia tutkimusmenetelmiä (syvällinen tutkimus, joka 

auttaa ymmärtämään aiheen yksityiskohtia (HAMK, 2021) Aineistoa tullaan keräämään eri 

lähteistä. Pienenä osana aineiston keruuta tulee olemaan kirjallinen aineisto. Pääasiallisena 

aineistonkeruu menetelmänä tullaan käyttämään internetistä löytyvää tietoa eri yritysten 

sivuilta, artikkeleita sekä blogeja. Taloudelliseen kysymykseen tullaan keräämään tieto eri 

kirjanpidon ohjelmistonvalmistajilta sekä myös valikoiduille tilitoimistoille tullaan 

suuntaamaan sähköpostikysely taloudellisesta aiheesta teemakyselyn avulla. Aineistoa 

tullaan käsittelemään yhteenvetona eri toimijoilta ja analyysissa arvioidaan vaihtoehdot 

hinta/laatu suhteen mukaan.  

2         Kirjanpidon historia ja kehitys 

Voidaan todeta, että kirjanpitoa on tehty lähes yhtä kauan kuin kirjoitustaito on ollut 

olemassa. Kuitenkin on kaikin puoli vaikeaa yrittää etsiä, edes nykyisessä bittimaailmassa, 

täysin tarkkoja tietoja kirjanpidon historiasta. (Värri, 2020). Nykyisenmuotoinen kirjanpitäjän 

ammatti sai alkunsa Skotlannissa 1800-luvulla. Tuolloin kirjanpitäjät kuuluivat usein samoihin 

yhdistyksiin kuin asianajajat, jotka usein tarjosivat asiakkailleen kirjanpitopalveluita 

(Abcdef.wiki, 2022). 

Kirjanpito on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt paljolti tietotekniikan myötä. Itse 

kirjanpito on säilynyt samanlaisena, mutta sen oheisjärjestelmät ovat kehittyneet ja tuoneet 

uusia ulottuvuuksia kirjanpitoon ja kirjanpitäjän työhön. Kirjanpito on merkittävä osa 
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historiaa ja kehitystä. Luitpa mitä tahansa historiaan viittaavaa, aina jostain löytyy 

jonkinlainen viite kirjanpidosta. Yksinkertaisimmillaan kirjanpito on kuitenkin vain tulojen ja 

menojen kirjausta ylös.  

Suomessa kirjanpidon historia yltää aina 1300 - 1400-luvuille asti. Kahdenkertaista 

kirjanpitoa on ollut jo 1600-luvulla. (Näsi, 1990, s. 4). Lainsäädäntö ei kuitenkaan missään 

vaiheessa velvoittanut kirjanpitoon ennen kuin 1895 säädettiin laki osakeyhtiölaki. Siinä 

säädettiin, että osakeyhtiöt olivat velvollisia laatimaan tilinpäätöksen jokaiselta 

toimintavuodelta.  (Agricolaverkko, 2022) 

Ensimmäinen kirjanpitolaki annettiin Helsingissä 14.helmikuuta 1925. Kaikki toiminimeä 

käyttävät sekä aluksella liikennettä harjoittavat, joiden päälliköllä tuli olla suoritettu tutkinto, 

olivat lain mukaan kirjanpitovelvollisia. Tuolloin kirjanpitolaki palveli itsenäisen Suomen 

tarvetta rakentaa oma lainsäädäntö ja nousta myös tätä kautta maailman valtioiden 

joukkoon. Lain mukaan kirjanpito tuli laatia hyvän kauppiastavan ja yleisten periaatteiden 

mukaan. (Virtanen, 2006, s. 2) Siitä piti selvitä yrityksen varat, velat ja tulos, varojen ja 

velkojen muutokset sekä yksityiseen käyttöön otetut rahat ja omaisuus. Laissa säädettiin 

tilikauden mitaksi enintään 12 kuukautta. Tilinpäätös oli laadittava viimeistään kuuden 

kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja kuten nykypäivänäkin kirjanpitoaineistoa 

tuli säilyttää 10 vuotta tilinpäätöksestä. (Virtanen, 2006, s. 2) 

Vuonna 1945 annettiin uusi kirjanpitolaki, jonka tarkoituksena oli yhtenäistää kirjanpito 

koskemaan kaikkia elinkeinon-, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, lukuun ottamatta maa- ja 

metsätalouden sekä kalastuksen harjoittajia. (Virtanen, 2006, s. 2) Vuonna 1973 tuli 

seuraava uudistus ja kirjanpitolaki koski tästä edespäin kaikkia liikkeenharjoittajia. 

Yritysmuodoista yksikään ei antanut vapautta velvollisuuteen. (Virtanen, 2006, ss. 2-3) 

Viimeisin kirjanpidonlaki on tullut voimaan 30.12.1997 ja tähän lakiin on annettu vuosien 

varrella useita asetusmuutoksia. (Oikeusministeriö, 1997) 

3         Yrityksen taloushallinnon järjestäminen 

Jokaisella yrityksellä, yhdistyksellä ja säätiöllä on kirjanpitovelvollisuus. Kirjanpitoon tulee 

merkitä kaikki kulut, menot ja laatia sen pohjalta kerran vuodessa tilinpäätös. Kirjanpito 
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tulee järjestää niin hyvin, että se on jälkikäteen todennettavissa helposti. Yrityksen 

muodosta, koosta, liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä riippuen kirjanpito voi olla joko 

yhden- tai kahdenkertainen. Kaikkien yritysten ei kuitenkaan ole pakollista tehdä 

tilinpäätöstä.  

Kirjanpidon tärkein tehtävä on muodostaa kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja 

osoittaa tekeekö yritys tappiota vai voittoa. Kirjanpito antaa arvokasta tietoa yrityksen 

toiminnasta. Siitä voidaan todeta esimerkiksi katetuotto ja sen perusteella myös tehdään 

arvonlisävero- ja veroilmoitukset. Kirjanpito kuulostaa monesti vaikealta asialta, mutta 

käytännössä se helpoimmillaan on tulojen ja menojen kirjausta sekä korkojen ja velkojen 

kirjausta.  

Yritys valitsee yhden- tai kahdenkertaisen kirjanpidon seuraavalla perusteella:  

− Taseen loppusumma ylittää 100 000 € 

− Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 € 

− Yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä 

Jos näistä toteutuu korkeintaan 1 kohta, yritys voi valita yhdenkertaisen kirjanpidon. Jos 

vastaavasti näistä toteutuu enemmän kuin 1, yritys on velvollinen tekemään 

kahdenkertaisen kirjanpidon. (Yli-Paavola, 2016) Yritys voi hoitaa kirjanpidon itse, mutta yhä 

useammin kirjanpitoa hoitamaan valitaan ulkopuolinen kirjanpitäjä, joka tekee 

kirjanpidollisen työn sekä tilinpäätöksen yrityksen antamien tietojen perusteella. Myös 

verotuksen kannalta on luotettavampaa, jos yksi ihminen ei tee kaikkea työtä yrityksessä. 

Vastuun jakautuminen eri ihmisten kesken vähentää virheiden riskiä ja lisää kirjausten 

luotettavuutta.  

Yksinyrittäjällä ja mikroyrittäjällä vastuunjakaminen on luonnollisesti vaikeaa. Tällöin on 

hyvin suositeltavaa, että vaikka yrittäjä tekisi suurimmat osan kirjanpidosta itse, sen 

tarkastaisi myös ammattikirjanpitäjä. Tällöin mahdolliset virheet tulevat helpommin 

huomatuiksi. Kun kirjanpitoa tehdään yksin, tässä kuten monessa muussakin asiassa, tekijä 

voi tulla “sokeaksi” omille virheilleen. Tällöin tekijä tekee mahdollisesti samaa virhettä aina 

uudestaan ja uudestaan. Kun virhe lopulta huomataan, sen korjaaminen on todella vaikeaa, 

kun joudutaan käymään aineistoa läpi pitkältä ajalta.  
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Alla olevasta taulukosta näkee kirjanpidon eri osa-alueet: 

 

(Lahti, Salminen, 2008, s. 129) 

3.1  Perinteinen kirjanpito 

Perinteisessä kirjanpidon muodossa kaikki kuitit ja tositteet kootaan aikajärjestyksessä 

kansioon. Kuittien ja tositteiden pohjalta tehdään meno- ja kulukirjanpito. Kuitit ja tositteet 

kokoaa yhteen yrittäjä tai muu taloushallinnosta vastaava henkilö. Lisäksi yrittäjä tai 

taloushallinnosta vastaava tarkistaa sekä käteiskassasta että pankkitilin otteista, että 

jokainen kohdekaudelle tarkoitettu tosite löytyy nipusta eikä mitään puutu tai ole hävinnyt. 

Kun tämä on tehty, sen jälkeen kaikki kuitit ja tositteet viedään konkreettisesti tilitoimistoon 

ja kirjanpitäjä ottaa sen käsittelyyn. 

Kirjanpitäjä syöttää jokaisesta kuitista ja tositteesta tiedot omaan järjestelmäänsä. 

Kirjanpitäjältä menee muutama tunti kirjausten tekemiseen. Tietojen syöttämisen jälkeen 

saadaan kuukausikohtainen raportti yrityksen tuloista, menoista sekä veroista. Raportit 

toimitetaan sähköisesti verottajalle ja näin verottaja saa myös tiedot yrityksen tulojen ja 

menojen verotuksen osuudesta kuukausittain. Tämän jälkeen kirjanpitäjä arkistoi tositteet 

kansioon. Jos kuitteja tai tositteita puuttuu, usein tähän menee vielä ylimääräistä selvittely 
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aikaa. Vanha pääkirjanpito oli suppea toiminto ja niin olivat peruskirjanpitäjän 

ohjelmistotkin, vaatimattomia ja yksinkertaisia. (Salo, 2012) 

Tällainen työmuoto on kuitenkin hyvin aikaa vievää. Usein pienessä yrityksessä yrittäjä 

käyttää ensin omaa aikaansa muutaman tunnin tositteiden järjestämiseen ja 

aikajärjestykseen laittamiseen. Tosin, vaikka tämä on aikaa vievää, yrittäjät kokevat tämän 

tavan usein helpoksi. Kuiteista näkee kuitenkin suoraan virheet, eikä niitä tarvitse lähteä 

etsimään tietokoneen näytöltä. Kirjanpitoa on tehty näin kautta aikain. Ensimmäiset tämän 

tapaisen kirjanpidon merkinnät löytyvät jo muinaisen Mesopotamian ajoilta. Läpi aikojen 

kirjanpitoa on tehty merkitsemällä kynällä muistiin tulot ja menot. (Abcdef.wiki, 2022)  

3.2  Sähköinen kirjanpito 

Suomi mahdollisti lainsäädännöllään sähköisen taloushallinnon ja paperittoman kirjanpidon 

jo vuonna 1997 (Lahti, Salminen, 2014, s. 28). Laki mahdollisti sen, että kaikki muu 

kirjanpidon aineisto voidaan säilyttää paperittomana, sähköisessä muodossa, paitsi 

tilinpäätösaineistoon kuuluva tasekirja. Tämän mahdollisti hyvin se, että Suomi on internetin 

käytössä ykkösmaita ja täällä esimerkiksi maksaminen internetissä yleistyi nopeammin kuin 

muualla maailmassa. Suomessa myös saavutettiin yhtenäiset pankkistandardit nopealla 

aikataululla ja tämä mahdollisti nopeat maksujen siirrot pankkien välillä. Kolmas, ehkä jopa 

merkittävin edistysaskel oli, pankki- ja maksuliikennejärjestelmiin liittyvä innovaatio eli 

tiliotteiden sähköinen käsittely ja TITO-standardi (Lahti, Salminen, 2014, ss. 28-29) 

Sähköistämisen myötä taloushallinnon paperilla tehdyt prosessit siirtyvät digiaikaan 

(Rantalainen, 2021, s.3). Vuonna 2020 astui voimaan verkkolaskulaki, jonka myötä yrityksen 

ei tarvitse enää hyväksyä paperista laskua. Tämä on osaltaan lähtenyt ohjaamaan 

voimakkaasti asiakasvirtoja, kohti sähköistä kirjanpitoa ja taloushallintoa. Sähköisessä 

kirjanpidossa pyritään pääsemään eroon turhasta papereiden lähettämisestä ja 

arkistoinnista ja kuljettamaan tiedot läpi koko kirjanpidon sähköisessä muodossa 

(Rantalainen, 2021, ss. 3-4). Sähköisessä kirjanpidossa kaikki kirjanpidon materiaali viedään 

suoraan valitun järjestelmään pilvipalveluihin. Kun tiedot saadaan syötettyä suoraan 

pilvipalveluun, tämä tuo paljon lisää tehokkuutta kirjanpidon eri vaiheisiin. Yksi merkittävä 
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asia on ajan säästyminen. Aikaa säästyy, koska sitä ei kulu esimerkiksi kuittien ja tositteiden 

mapittamiseen tai toimittamiseen tilitoimistoon (Rantalainen, 2021, s. 4).  

On tärkeää huomata tässä vaiheessa, että esimerkiksi 1990-luvulla puhuttiin paljon 

paperittomasta kirjanpidosta. Paperiton kirjanpito on eri asia kuin kokonaan digitaalinen ja 

sähköinen taloushallinto (Lahti, Salminen, 2008, s. 13). Käytännössä paperiton kirjanpito 

tarkoittaa kirjanpidon lakisääteisten tositteiden esitystapaa sähköisessä muodossa. On 

tärkeää huomata, että paperiton tila saavutetaan myös tehottomassa ja manuaalisessa 

taloushallinnossa sillä, että aineisto muutetaan sähköiseen muotoon jälkikäteen esimerkiksi 

skannaamalla (Lahti, Salminen, 2008, s. 22)  

Sähköiset palvelut toimivat huomattavasti nopeammin kuin perinteinen kirjeposti. Tämä tuo 

lisäarvoa yrityksille, koska sähköisessä kirjanpidossa yritys ei ole sidottu tietyn paikkakunnan 

palvelutuottajiin. Esimerkiksi Hämeenlinnassa toimiva yritys, voi ottaa kirjanpitopalvelut 

Rovaniemeltä, jossa ne tehdään pilvipalveluiden kautta sähköisesti. Nykyaikana kirjanpito-

ohjelmat ovat hyvin moderneja ja helppokäyttöisiä. Niitä voi useimmiten käyttää joko 

internet-selaimella tai mobiilisti. Lisähyötynä mainittakoon myös kustannussäästö toimisto- 

ja laskutuslisien osalta. Kun kirjanpidon ja palkanlaskennan tositteet säilytetään 

pilvipalvelussa, voi niitä selailla milloin tahansa (Rantalainen, 2021, s. 4-5). Kun yrittäjä 

haluaa tarkastella yrityksensä tietoja pilvipalvelusta, hän näkee tiedot reaaliaikaisesti eikä 

tule vanhan aikaista viivettä, kuten ennen paperisessa kirjanpidossa syntyi.  

Sähköisestä taloushallinnosta puhutaan usein myös termillä digitaalinen taloushallinto. 

Digitaalisen ja sähköisen taloushallinnon välillä on teoriassa hienoinen ero (Lahti, Salminen, 

2008, ss. 21 - 22). Täydellisessä digitaalisuudessa kaikki taloushallinnon aineisto käsitellään 

sähköisesti eli esimerkiksi jokainen lasku on sähköisessä muodossa. Jos on tilanne, jossa 

esimerkiksi toimittaja lähettää laskun paperimuodossa ja vastaanottaja muuttaa sen 

skannaamalla sähköiseksi, tällöin puhutaan “vain” sähköisestä taloushallinnosta.  

Sähköisessä taloushallinnossa kaikki kirjanpitomateriaali käsitellään sähköisessä muodossa ja 

tositteet ovat konekielisiä. Sähköisen järjestelmän etuihin kuuluu myös tietojen siirto eri 

osapuolien, järjestelmien ja osaprosessien välillä sähköisesti. Tämä koskee myös yrityksen 

sisäistä tietojen siirtoa. Tämän ansiosta tietoihin pääsee helposti käsiksi sähköisesti eli 
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esimerkiksi tilintarkastajalle aineisto on suoraan luettavissa sähköisistä järjestelmistä, kun 

kaikki arkistointi tapahtuu sähköisessä muodossa.  

Siinä vaiheessa, kun yrityksessä tehdään päätöksiä sähköiseen järjestelmään siirtymisestä, 

kannattaa huomioida nämä neljä asiaa:  

➢ Valitse kumppani, valikoi hyvä ja asiantunteva tilitoimisto  

 

➢ Tee käyttöönottosuunnitelma, kuinka siirron kanssa edetään 

 

➢ Kuinka käyttöönotto konkreettisesti toteutetaan? 

 

➢ Ota kaikki irti sähköisyydestä, älä jätä jotain asioita paperisiksi, vaan siirrä kaikki 

sähköiseksi kerralla (Rantalainen, 2021, ss. 5 - 6)  

Yrittäjällä on myös mahdollisuus tehdä itse sähköinen kirjanpito, mikäli löytyy tietoa ja taitoa 

kirjanpidon eri osa-alueisiin. Jos yritys päättää siirtyä sähköiseen kirjanpitoon ja tehdä 

kirjaukset itse, on hyvä löytää tähän asiantunteva ohjelmistotalo kumppaniksi. Vain 

asiantuntevalta kirjanpidon ohjelmistotalolta saat tarvittaessa apua ongelma tilanteisiin ja 

myös kirjanpidollisia neuvoja, jos kirjaukset teettävät ongelmia.  

3.3  Sähköinen kirjanpito, yrittäjän tehtävät 

Sähköisessä kirjanpidossa suurin vastuu yrittäjällä on syöttää kuitit järjestelmään. Ilman 

kuitteja ei voida tehdä täsmäytyksiä. Olipa kyseessä yksittäinen työpaikan kahvipakettien 

osto tai suuremman myyntitavaraerän osto, on tärkeää, että kuitit löytyvät ajantasaisesti 

kirjanpidon pilvipalvelusta. Myös myynnit yrittäjä voi syöttää joko joka päivä järjestelmään 

tai esimerkiksi kerran viikossa kootusti. Kun on aika täsmäyttää kirjanpito kirjanpitäjän 

toimesta, ajantasaisesti syötetyt kuitit nopeuttavat ja helpottavat kirjanpidon 

täsmäyttämistä.  

Nykyään usein järjestelmät ovat niin helppokäyttöisiä, että yrittäjän syöttäessä esimerkiksi 

kuittitietoja, tekoälyn avulla rakennettu kuvanskannaus etsii kuitista oleellisimmat tiedot 

siirrettäväksi kirjallisessa muodossa. Tällaisia tietoja ovat osto/myyntipäivä, 
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osto/myyntihinta ja ostoon/myyntiin liittyvä arvonlisäveroprosentti sekä sen määrä. 

Yrittäjän vastuulle jää yksilöidä kirjallisesti ostettu tai myyty tuote esimerkiksi “ostettu 

toimistotarvikkeita Suomalaisesta Kirjakaupasta”. Sähköisestä taloushallinnosta ja etenkin 

kirjanpidosta on siis monia hyötyjä.  

Rantalainen on Sähköisen taloushallinnon oppaassaan (Rantalainen, 2021, s. 4 - 5), kirjannut 

seuraavat kymmenen asiaa tärkeimmiksi:  

➢ Reaaliaikainen talouden seuranta, yritys näkee tiedot päiväkohtaisella tasolla 

 

➢ Paperin määrän väheneminen, kaikki tieto liikkuu verkossa 

 

➢ Kulusäästöt, ei enää papereita tai kustannuksia aineiston kuljetuksesta 

 

➢ Sähköinen arkistointi, säästää tilaa, kun tiedot arkistoituvat pilvipalveluissa 

 

➢ Välitilinpäätöksen tarve poistuu, näkee suoraan ajantasaiset tiedot      

järjestelmästä 

 

➢ Integraatiot eri ohjelmien välillä, voidaan hyödyntää eri ohjelmistojen     

yhdistämistä 

 

➢ Lakien, valtion ja suurten yritysten vaikutus, verkkolaskutus otettava käyttöön, kun 

suuret yritykset ja valtio eivät ota vastaan paperilaskuja 

 

➢ Luotettava yrityskuva, antaa hyvän kuvan, kun yrityksellä on käytössä     

nykyaikaiset järjestelmät, estää tehokkaasti harmaata taloutta 

 

➢ Mahdollisuus hyödyntää ohjelmistojen tarjoamaa automaatiota, tekoäly 

 

➢ Tulevaisuus, mihin kaikkeen sähköistäminen kehittyykään, mikä on     

tulevaisuuden visio kirjanpidosta ja taloushallinnosta 
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Yrittäjällä on valinnanvaraa toteuttaa itse sähköinen kirjanpito kahdella tapaa. Hän voi joko 

itse käyttää kirjanpitojärjestelmää tai lähettää kaiken kuittimateriaalin kirjanpitäjälle 

käsiteltäväksi. Yrittäjän itse käyttämiä järjestelmiä ovat Visman tarjoama E-passeli, Merit 

Aktiva ja Briox Start. Nämä ohjelmistot ovat kuukausimaksullisia. Lisäksi on saatavilla 

pienyrittäjille myös ilmaisia ohjelmistoja. Näitä suositellaan vain helppojen kirjausten 

tekoon, jos yrittäjällä on esimerkiksi yksi artikkeli tai palvelu myynnissä. Ilmaisia ohjelmistoja 

ovat Tappio, Tilitin, Kitsas, Kitupiikki ja Datamike.   

3.4  Sähköinen kirjanpito, kirjanpitäjän tehtävät 

Kirjanpidon ja taloushallinnon sähköistyminen tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia 

organisoida toimintoja ennen näkemättömillä tavoilla. Perinteisen laskentaosaamisen lisäksi 

tarvitaan kielitaitoa, neuvottelutaitoa, johtamista, laajaa kokonaisnäkemystä ja perehtymistä 

asiakasyritykseen laajemmin kuin koskaan aiemmin (Salo, 2012).  

Kirjanpitäjä tekee yrityksen kuukausittaiset arvonlisäverolaskelmat ja tilinpäätöksen 

huolimatta siitä, käytetäänkö perinteistä paperista kirjanpitoa vai sähköistä kirjanpitoa. 

Sähköisessä kirjanpidossa kirjanpitäjän kuukausittaisiksi tehtäviksi jää täsmäyttää tiliotteella 

näkyvät tulot ja menot järjestelmään syötettyjen kuittien kanssa. Tämä voi olla nopeampaa 

tai hitaampaa perinteiseen kirjanpitoon verrattuna, riippuen siitä, kuinka hyvin yrittäjä on 

tehnyt omat tehtävänsä ja syöttänyt tiedot omalta osaltaan järjestelmään.  

Sähköiseen järjestelmään on useimmiten liitetty myös verkkolaskutus sekä pankin 

tiedonsiirtojärjestelmä. Hyvän lisän tähän kaksikkoon tuo myös laskutuksen liittäminen 

järjestelmään, pankkikorttitietojen automaattinen siirto sekä tietojen siirto järjestelmästä 

suoraan OmaVeroon. Kun nämä kaikki on yhdistetty toisiinsa, kuittien ja tiliotteen 

täsmäyttäminen on nopeaa ja tehokasta. Järjestelmä automaattisesti tunnistaa esimerkiksi 

myyntilaskuista tulleet suoritukset tilille ja osaa kohdistaa ne automaattisesti, jolloin 

kirjanpitäjälle jää vain vastuu hyväksyä kohdistus.  

Tilinpäätöksessä sähköinen järjestelmä ei uutta tukea mielestäni tuo. Tilinpäätöksessä 

kirjanpitäjän tulee kuitenkin katsoa “manuaalisesti” tilien saldot, tehdä tarvittavat saamisten 

kirjaukset sekä tuloksen käsittely toimenpiteet. Tähän ei järjestelmä mielestäni anna 
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uudenlaista tukea ja hyvä niin. Jos tilinpäätöksen kohdistustiedot siirtyisivät automaattisesti, 

olisi virheen etsiminen hyvin vaikeaa. Kun tämä osuus tehdään ainakin osittain perinteiseen 

tapaan, suurien kohdistusvirheiden määrä pienenee.  

Sähköinen kirjanpito muuttaa kirjanpitäjän työkuvaa koko ajan enemmän 

asiantuntevampaan suuntaan. “Uudessa maailmassa, työtehtävien eriytyessä, 

kokonaisvastuu taloushallinnosta on entistä korostetummin pääkirjanpidosta vastaavalla 

taloushallinnon ammattilaisella. Tehtävän onnistumiseksi hyvä vuorovaikutustaidot ovat 

täysin välttämättömät” (Salo, 2012). Sähköinen kirjanpito tuo mukanaan koko ajan uuden 

oppimista kirjanpitäjälle. Oli järjestelmä mikä tahansa, sitä muokataan koko ajan 

käyttäjäystävällisemmäksi ja ajanvaatimusten mukaiseksi. Tällöin kirjanpitäjän tehtävä on 

olla se asiantuntija ja ammattilainen, joka neuvoo eteenpäin asiakasyritystä, kuinka 

sähköisessä järjestelmässä toimitaan.  

Mari Riihilahden tekemässä opinnäytetyössä Kirjanpitäjän työn tulevaisuus ja 

taloushallinnon digitalisoituminen, on käsitelty sähköistyvää kirjanpitoa ja taloushallintoa 

kirjanpitäjien kannalta. Opinnäytetyössä todetaan, että kirjanpitäjät näkevät alan 

sähköistymisen pääasiassa positiivisena asiana. Käytännön haasteita loivat kirjanpitäjien 

koulutukseen ja osaamiseen liittyvät seikat. Iällä ei ollut ratkaisevaa merkitystä. 

Haasteellisuutta työhön toi hetkelliset riittävien resurssien puuttumiset, etenkin 

muutostilanteissa (Riihilahti, 2020) 

4  Sähköisen järjestelmän tekniset vaatimukset 

Kun lähdetään siirtymään sähköiseen järjestelmään, on tähän syytä varata aikaa. Kun 

mikroyrityksessä on totuttu asiat tekemään paperilla ja kynällä, ensimmäinen pohdinnan 

aihe on, löytyykö yrityksestä tarkoitukseen soveltuvaa tietokonetta sekä usein kuittien 

siirtoon vaadittavaa älypuhelinta tai tablettia. Tietokoneen ei tarvitse olla hienoin ja kallein, 

mutta sen täytyy pystyä pyörittämään taloushallinnon ohjelmaa. Ohjelmisto voi olla joko 

koneelle ostettava ja ladattava ohjelmisto tai pilvipalvelun kautta toimiva ohjelmisto.  

Muutokseen tulee varata aikaa. On hyvä kartoittaa erilaiset toimittajien vaihtoehdot 

tarkkaan ja miettiä, mihin juuri meidän yrityksemme resurssit riittävät. Löytyykö meiltä 
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tarvittavaa osaamista käyttää ohjelmistoa ja löytyykö meiltä aikaa käyttää ohjelmistoa. 

Nämä ovat ratkaisevia seikkoja ohjelmiston valitsemiseen. Päädytäänpä mihin ratkaisuun 

tahansa, on myös syytä varmistaa toimittajalta käyttöönotto koulutuksen laajuus sekä 

jatkossa tuleva sovellustuki sekä ohjelmiston käyttöohjeistukset asennuksen jälkeen (Visma, 

2022).  

Verkkolaskutuslaki toi mukanaan uuden aikakauden. Verkkolaskutuslaki liittyy myös osaltaan 

teknisiin vaatimuksiin. Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on tehty ja vastaanotettu 

sähköisessä muodossa ja joka noudattaa EU:n sähköisen laskutuksen standardeja. 

Suomalaisten päivitetyt verkkolaskustandardit TEAPPSXML 3.0 sekä Finvoice 3.0 ja 

kansainväliset verkkolaskuformaatit UBL sekä CII ovat hyväksyttyjä laskumuotoja. 

Sähköpostitse lähetetyt laskut eivät ole lain mukaisia (Rantalainen, 2021, s.3). 

Sähköinen kirjanpito vaatii usein hyvän nettiyhteyden, uudehkolla käyttöjärjestelmällä 

varustetun tietokoneen sekä mobiililaitteen. Suomessa tietotekniset yhteydet vaihtelevat 

paljon, mutta yleisesti ottaen yhteydet toimivat jollain tasolla kaikkialla. Monesti yrittäjät 

arastelevat siirtyä sähköisiin järjestelmiin ennakkoluulojen vuoksi. Sähköinen järjestelmä 

myös saattaa kuulostaa pienestä yrittäjästä vaativalta. Tätä se ei kuitenkaan ole. Jos osaa 

käyttää verkkopankkia ja mobiililaitetta sekä ottaa kuvan puhelimella tai tabletilla, voi tämä 

olla hyvä alku sähköiseen kirjanpitoon siirtymisessä. Lähes kaikki yrittäjät ovat jälkeenpäin 

olleet todella tyytyväisiä valintaansa ottaa käyttöön sähköinen järjestelmä. Sähköinen 

toiminta tuo kuitenkin osaltaan helpotusta kiireisen yrittäjän arjen keskelle. 

5  Siirtyminen perinteisestä kirjanpidosta sähköiseen kirjanpitoon 

Pienissä mikroyrityksissä siirtyminen perinteisestä kirjanpidosta sähköiseen kirjanpitoon on 

nopeaa ja tehokasta, mikäli yrittäjältä löytyy taitoa ja halua näin tehdä. Jos yrittäjältä löytyy 

itseltään taloushallinnon taustaa tai yrityksestä löytyy omasta takaa kirjanpidon omaava 

henkilö, voidaan tehdä suunnitelma siirtymisen aikataulusta ja toteutuksesta nopeasti. Kaikki 

yrityksen työntekijät täytyy pitää muutoksista ajan tasalla ja ilmoittaa milloin siirrytään 

sähköiseen malliin.  
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Yrittäjälle nopein ja helpoin tapa on ottaa ensiksi käyttöön kuittien tallennus ja siirto 

sähköisesti kirjanpitäjälle. Tässä mallissa yrittäjä tai työntekijä ottaa älypuhelimella kuvan 

kuitista tai tositteesta ja lähettää sen esimerkiksi pilvipalveluun, josta kirjanpitäjä pystyy 

noutamaan kuitit ja siirtämään ne suoraan kirjanpidon ohjelmaan. Tähän tarkoitukseen on 

olemassa kirjanpito-ohjelman ulkopuolisia palveluja, joista suosituin on tätä nykyä E-tasku. 

Toisissa ohjelmistoissa kuten Procountor Solossa, E-passelissa, Askelmassa tai Netvisorissa 

on suoraan älypuhelin sovellus, jonka kautta kuitit ja tositteet skannataan puhelimella ja 

lähetetään kirjanpidon ohjelmaan. Näin ollen, kun kuitti on skannattu ja siirretty 

pilvipalveluun, kuittia ei tarvitse enää itse säilyttää mapissa. Toki näin voi edelleen tehdä, jos 

haluaa, mutta sähköisten palveluiden perusajatuksena on nimenomaan, että kaikki asiat 

kuitteja myöden ovat sähköisiä.  

Kun kuitit on saatu sähköisiksi, voidaan samalla ottaa käyttöön verkkolaskutuslain mukaiset 

myynti- ja ostolaskut. Suomessa on monia verkkolaskutusoperaattoreita. Laskujen lähetys 

vaatii sopimuksen operaattorin kanssa, joka veloittaa yritystä sekä lähetetyistä että 

vastaanotetuista laskuista. Laskujen hinnoittelu verrattuna postin kautta lähetettyihin 

laskuihin on noin 70 % edullisempaa. Laskut myös menevät nopeammin perille kuin postin 

kautta lähetettyinä, joten tämä lisää yrityksen kustannustehokkuutta merkittävästi.  

Suomessa toimivia verkkolaskutusoperaattoreita ovat:  

Finvoice välityspalvelussa olevat pankit ja niiden intermediator-tunnukset 

Välittäjätunnus Nimi: 
Linkki välittäjän lähetysohjeisiin 

Verkkolaskuosoite.fi-palvelussa 

HELSFIHH Aktia Aktia ohjeet 

DABAFIHH Danske Bank Danske Bank ohjeet 

https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=31
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=14
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DNBAFIHX DNB  

HANDFIHH Handelsbanken Handelsbanken ohjeet 

NDEAFIHH Nordea Pankki Nordea ohjeet 

ITELFIHH Oma Säästöpankki Oyj Oma Säästöpankki ohjeet 

OKOYFIHH Osuuspankit ja Pohjola Pankki Osuuspankki ohjeet 

POPFFI22 POP Pankki  POP Pankki ohjeet 

SBANFIHH S-Pankki  

TAPIFI22 
S-Pankki (ent. LähiTapiola Pankin 

tunnus toistaiseksi käytössä) 
 

ITELFIHH Säästöpankit Säästöpankki ohjeet 

AABAFI22 Ålandsbanken Ålandsbanken ohjeet 

 

 

 

https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=15
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=12
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=25
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=25
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=25
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=5
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=5
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=5
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=26
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=26
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=26
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=49
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=49
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=49
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=62
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Operaattoreiden välittäjätunnukset 

Välittäjätunnus Nimi 

Linkki välittäjän 

lähetysohjeisiin 

Verkkolaskuosoite.fi-palvelussa 

UTMOST 4US Oy  

003723327487 Apix Messaging Oy Apix Messaging ohjeet 

BAWCFI22 Basware Oyj Basware ohjeet 

003703575029 CGI Suomi Oy CGI Suomi ohjeet 

5909000716438 Comarch  

CREDIFLOW Crediflow AB Crediflow ohjeet 

ROUTTY Dynatos  

885790000000418 HighJump AS  

INEXCHANGE InExchange Factorum AB InExchange Factorum ohjeet 

EXPSYS 
Lexmark Expert Systems 

AB 
 

https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=3
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=4
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=9
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=9
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=9
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=55
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=50
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003721291126 tai 

MAVENTA 
Maventa Maventa ohjeet 

003726044706 Netbox Finland Oy Netbox ohjeet 

003708599126 Opentext Oy Opentext ohjeet 

E204503 OpusCapita Solutions Oy OpusCapita Solutions ohjeet 

003723609900 tai 

PAGERO 
Pagero Oy Pagero ohjeet 

PALETTE Palette Software Ab  

FI28768767 Posti Messaging Oy Posti Messaging ohjeet 

003701150617 PostNord Strålfors Oy PostNord Strålfors ohjeet 

003714377140 Ropo Capital Oy Ropo Capital ohjeet 

003703575029 Telia Finland Oyj Telia Finland ohjeet 

003701011385 TietoEvry Oyj TietoEvry ohjeet 

885060259470028 Tradeshift Ab  

https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=2
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=24
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=7
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=6
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=11
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=41
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=28
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=27
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=29
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=38
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003722207029 Ålands Post Ab Ålands Post ohjeet 

(Tieke, 2022) 

Taloushallinnon ohjelmistoihin liittyy oleellisesti myös pankkien rajapinnat sekä 

korttimaksujen välittäjien rajapinnat. Rajapinnoissa tieto siirtyy yrityksestä toiseen helposti 

ja sähköisesti. Pankista järjestelmä voi hakea esimerkiksi kerran kuukaudessa sähköisen 

tiliotteen, jonka perusteella kirjanpitäjä täsmäyttää tilintapahtumat kuittien kanssa. Kun 

myös korttimaksujen rajapinnat siirtyvät kirjanpito-ohjelmistoon, ei pääse syntymään 

virheitä myynnin arvonlisäverojen tilityksiin. Kun kirjanpitäjä käy kuukausittain läpi 

kirjanpidolliset tapahtumat, ne siirtyvät helposti jälleen sähköisiä käytäviä pitkin verottajan 

palveluihin.  

Tästä saadaan aikaan helppo ja aikaansaava sähköinen järjestelmä, josta hyötyvät kaikki 

osapuolet. Täytyy huomioida, että tämän kaiken yrittäjä voi tehdä myös itse käyttäen 

esimerkiksi E-passeli palvelua. Kirjanpitäjän sijaan yrittäjä syöttää kaikki tiedot järjestelmään, 

täsmäyttää tilit joka kuukauden lopussa ja siirtää tiedot verottajalle. Tällaisella 

kirjanpidollisella ketjulla päästää lopputulemaan, joka on tulevaisuudessa verottajan tavoite. 

Yhtenäinen sähköinen ketju helpottaa kaikkia osapuolia. Tämä on etu sekä yrittäjälle, 

kirjanpitäjälle että verottajalle, kun tiedot ovat nähtävissä helposti yhdestä paikasta.  

Yrittäjälle ehdoton etu järjestelmässä on ajantasaisuus. Yrittäjä näkee yhdellä vilkaisulla 

yrityksensä taloudellisen tilan järjestelmästä ja pystyy reagoimaan ja tekemään tärkeitä 

muutoksia yrityksen toimintaan ja sen kannattavuuteen. Kirjanpitäjälle sähköinen 

järjestelmä tuo helpotusta jatkuvaan ”kuittirumbaan”, kun asiakkaat eivät käy 

konkreettisesti toimistolla tuomassa papereita. Se myös helpottaa kuun vaihteen tuomaa 

painetta tehdä kirjaukset kohdalleen. Nyt ei tarvitse soittaa asiakkaille ja pyytää tuomaan 

kuitteja, kun kaikki löytyvät järjestelmästä valmiina. Verottaja voi mahdollisen 

verotarkastuksen yhteydessä tarkastaa sähköisesti yrityksen kuitit eikä välttämättä tarvita 

konkreettista kansioiden siirtoa paikasta toiseen tarkastuksen tekemistä varten. Mikäli 

mikroyrityksellä on tilintarkastaja, myös tilintarkastaja pystyy tarkastamaan yrityksen 

vuoden aikaiset tiedot ja tapahtumat järjestelmästä omien valtuuksien perusteella.  

https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/owner?id=39
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Toteutin keväällä 2022 kyselyn tilitoimistoille. Lähetin 30 kyselylomaketta eri puolille 

Suomea ja vastauksia tuli vain kaksi. Luultavasti suurin syy pieneen määrään oli äärimmäisen 

kiireinen tilinpäätösaika keväällä. Kuitenkin näistä kahdesta vastauksesta voidaan todeta 

muutamia asioita. Ensiksikin riippuu todella paljon asiakkaasta vähentääkö siirtyminen 

sähköiseen järjestelmään kirjanpitäjän työtä. Mikäli yrittäjällä ei ole halukkuutta oppia uutta, 

ei sähköinen järjestelmä myöskään vähennä kirjanpitäjän työtä.  Lisäksi voidaan todeta, ettei 

sähköiseen järjestelmään siirtyminen suoraan lisää kirjanpidon hintaa, mutta jos hinta 

nousee, sen syy on järjestelmän kustannukset. Jos hinta jostain syystä laskisi, syynä tähän 

olisi yrittäjän itse tekemä työ kirjanpidon eteen.  

Tilitoimiston vastaajat totesivat myös, ettei pienillä asiakkailla ole halukkuutta siirtyä 

sähköisiin järjestelmiin. Heille tarjotaan opastusta asian tiimoilta, mutta sitä ei haluta ottaa 

vastaan. On myös yrittäjiä, joista tiedetään suoraan, ettei heille kannata tarjota uusia hienoja 

sähköisiä järjestelmiä. Tämä sinänsä on harmi, ettei yrittäjillä ole halua oppia uutta. Yrittäjän 

tärkein tehtävä on keskittyä parhaalla mahdollisella tavalla oman toiminnan tekemiseen ja 

juuri sähköinen järjestelmä vapauttaa tärkeää aikaa kohdistaa ajatukset esimerkiksi yrityksen 

kehittämiseen.  

Itse työskentelen Karjalan Tili- ja Isännöintikeskuksessa, jossa on parhaillaan menossa 

muutos kaikkien asiakkaiden liittymisestä sähköiseen järjestelmään. Nykyisten asiakkaiden 

odotetaan siirtyvän sähköisten palveluiden piiriin vuoden 2022 loppuun mennessä. Työtä on 

hidastanut syksyllä 2022 tapahtunut yrityskauppa, jonka johdosta toimistoon siirtyy lisää niin 

sanottuja mappiasiakkaita.  Oletusarvona pidettäköön sitä, että vuoden 2025 loppuun 

mennessä vanha mappikirjanpito on historiaa ja kaikki asiakkaat toimivat sähköisten 

palveluiden piirissä. Tällä pyritään tehostamaan palveluja sekä tuottamaan yrittäjälle 

lisäarvoa. Tämä prosessi lisää läpinäkyvyyttä sekä meidän että asiakkaiden osalta. Samassa 

yhteydessä yrityksen viestintä uudistetaan aivan uudelle tasolle.  

Meidän toimistossamme tilitoimistoasiakkaiden tulee siis siirtyä vähintäänkin osittaiseen 

digitalisaatioon, joka tarkoittaa yrittäjän osalta kuittien kuvaamista. Perinteinen paperien 

toimitusvaihtoehto tilitoimistoon tulee loppumaan eikä yhtään kuittia ei enää arkistoida 

mappeihin. Mikäli asiakas haluaa pysyä mappiasiakkaana, se ei tulevaisuudessa ole enää 

mahdollista. Sähköistyksen seurauksena myös hinnoittelussa tapahtuu pieniä muutoksia. 
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Kustannus ei merkittävästi tässä tapauksessa eroa oli kyseessä perinteinen tai sähköinen 

kirjanpito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6     Sähköisen kirjanpidon kustannukset 

Sähköisen kirjanpidon kustannukset vaihtelevat ohjelmistosta ja tilitoimistosta riippuen. 

Mikäli yrittäjällä on tietotaitoa tehdä kirjanpito itse, kustannussäästöt voivat olla hyvinkin 

suuria verrattuna tilitoimiston tekemään paperiseen kirjanpitoon. On hyvin 

asiakasriippuvaista, väheneekö työmäärä kirjanpidollisissa tehtävissä siirryttäessä 

sähköiseen kirjanpitoon. Mikäli yrittäjä ei tee mitään muuta itse kuin lähettää kuitit 

sähköisesti, työmäärä säilyy kirjanpitäjällä samana kuin ennen sähköistä järjestelmää.  

Kirjanpidon hinta useimmiten nousee tai pysyy samana vaihdettaessa järjestelmä 

sähköiseksi. Syy hinnannousuun on puhtaasti järjestelmän käyttöönoton aiheuttamat 

kustannukset. Jos kävisi niin, että hinta laskee, syy olisi yrittäjän tekemässä työmäärässä. Eli 

käytännössä yrittäjä tekisi itse kirjanpidon kirjaukset, niin pitkälle kuin mahdollista.  

Valitse hyvä tilitoimisto kumppaniksi 

Tee suunnitelma siirrosta 

Valitse hyvä ohjelmistotoimittaja kirjanpidolle 

Aikataulu siirrolle 
Kuka on vastuuhenkilö yrityksen puolelta siirtymisessä? 

TAI 

Sähköinen järjestelmä 

Mieti, miten käyttöönotto toteutetaan: 

- kuitit sähköisesti 

- ostolaskut suoraan ohjelmistoon 
- myyntilaskut suoraan ohjelmistoon 
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Esimerkkinä voidaan ottaa kuvitteellinen yritys, joka toimii kaupan alalla. Yrityksellä on kaksi   

henkilöä töissä, 150 tositetta kuukaudessa ja liikevaihto 200 000 €. Perinteisessä kirjanpidon 

mallissa yrittäjä kerää yleensä yhden kuukauden tositteet nippuun. Tositteiksi luetaan kaikki 

yritystoiminnan pyörittämiseen liittyvät paperit, jotka koskettavat pankki- tai kassatilin 

toimintaa. Esimerkiksi osto- ja myyntilaskut, palkkakuitit, bensakuitit, vuokrat, sähkölaskut ja 

muut kuitit. Nopeuttaakseen kirjanpitäjän työtä tositteet aikajärjestyksessä vähentävät 

tositteiden kirjaamiseen tilitoimistossa käytettävää aikaa.  

Perinteinen kirjanpidon hinta määräytyy joko tuntiperusteisesti tai kuukausimaksulla. 

Arvioidaan tässä, että tilitoimiston tekemään kirjaamistyöhön kuluisi aikaa 3 tuntia kaikkine 

vaiheineen sisältäen OmaVeroon tehtävät verojen kirjaukset. Hinta voisi olla esimerkiksi 3 h 

x 55 €= 165 €.  

Kun yritys lähtee siirtymään kokonaan sähköiseen kirjanpitoon, on yritykselle avattava 

pankin kautta Ws-kanava eli sähköinen väylä (Web Services), jonka kautta pankin tilitiedot 

voidaan siirtää sähköiseen järjestelmään tai vastaavasti voidaan esimerkiksi laittaa 

ostolaskut maksuun sähköisen järjestelmän kautta. Ws-kanavan hinta vaihtelee pankeittain, 

mutta yleisellä tasolla puhutaan noin 9 € kuukausihinnasta. Pankki veloittaa myös 

aineistonsiirtomaksun arviolta 4 € sekä tiliotteen siirtymisen sähköiseen järjestelmään 

(riippuu kuinka monta kertaan kuukaudessa) 1 €/tiliote. Lisäksi aktivoidaan yritykselle 

verkkomaksuosoite tilitoimiston käyttämän operaattorin kautta. Verkkomaksuosoite ei 

itsessään maksa, mutta jokainen tehty lasku maksaa, operaattorista riippuen noin 0,50 €/kpl. 

Jos operaattori joutuu lähettämään laskun syystä, että vastaanottajalla ei ole käytössä 

verkkolaskutus palvelua, veloitetaan lisäksi normaali postimaksu.  

Edellä mainittujen lisäksi tilitoimisto veloittaa asiakkaalta ohjelmistomaksun sähköisestä 

järjestelmästä. Edullisimmillaan maksu olisi tämän suuruisella (2 työntekijää, 200 000 € 

liikevaihto, 150 tositetta kuukaudessa) yrityksellä 29 € kuukaudessa Procountor Solo-

ohjelmistolla.  Seuraavalla sivulla on tehty laskelma, kuinka hinta muodostuu.  
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Kun nämä kaikki lasketaan yhteen:  

Alkuperäinen tilitoimiston kuukausimaksu 165 € 

Pankin VS-kanava   9,00 € 

Tiliotteen siirtyminen 2 krt kuukaudessa  2,00 € 

Aineiston siirtymismaksu   4,00 € 

Arvioitu verkkolaskujen määrä (20 kpl)   10,00 € 

Ohjelmistomaksu   29,00 € 

Hinnaksi muodostuu sähköisellä järjestelmällä 219,00 € 

Lisäesimerkkinä käytän vielä yritystä, jossa parhaillaan työskentelen. Esimerkkinä käytetään 

pientä yhden hengen yritystä, jolla on 50 tositetta kuukaudessa.  

Alkuperäinen mappi kirjanpito 200 €/kk 

Etasku   6,90 €/kk  

Yhteensä    206,90 € /kk   

Uusi Procountor sähköinen 150 €/kk 

Ohjelmistokustannukset  65 €/kk 

Yhteensä sähköinen kirjanpito 215 €/kk 

Kustannus ei merkittävästi tässä tapauksessa eroa oli kyseessä perinteinen tai sähköinen 

kirjanpito. Ajankäyttö on kuitenkin ratkaisevaa sekä kirjanpitäjän kannalta että asiakkaan 

kannalta.  
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Edellä oleva laskelma täsmää tilanteessa vain, jos kirjanpitäjän kannalta ei tapahdu oleellista 

muutosta kirjausten tekemiseen. Eli toisin sanoen kirjanpitäjän työ ei vähene ollenkaan. 

Usein yritysten kilpailuttaessa tilitoimisto ja kirjanpitopalveluita, palvelut hinnoitellaan 

korkeiksi. Hinnan korkeuden määrittelee yleinen kustannustaso sekä paikkakunnan oma 

hintataso. Pienyrittäjälle saattaa tulla yllätyksenä sähköisen järjestelmän aiheuttamat 

kustannukset. Pankin tiliotteen siirtyminen järjestelmään maksaa, kuitit maksavat ja 

jokainen osto- ja myyntilasku maksaa. Huomaamatta yrittäjä saattaa omalla toiminnallaan 

aiheuttaa suuria hinnankorotuksia. Yleisellä tasolla voisi sanoa, että kirjanpidon 

hinnoittelussakin on monta suden kuoppaa ja näihin suden kuoppiin yrittäjän toiminnalla on 

ratkaiseva vaikutus. Yrittäjälle voisi sanoa: ota selvää, kysy apua, kyseenalaista ja tee 

harkittuja valintoja.  

Moni yrittäjä kuvittelee kirjanpidon olevan helppoa, plus ja miinus siinä se.  Mutta ei se näin 

ole. Tarvitsee tietää monta erilaista tilikoodia, arvonlisäverojen määrät ja koodit, pitää osata 

kirjata palkat ja niiden sivukulut oikein. Usein ei ole edes halukkuutta siirtyä sähköiseen 

kirjanpitoon, koska ei ymmärretä millaisia hyötyjä asiasta voisi olla. Eikä myöskään haluta 

oppia uutta. Kun aina on näin tehty, tehdään näin jatkossakin. Väärin. Aina kannattaa 

opetella uutta. Maailma muuttuu ja sen myötä myös sähköiset järjestelmät tuovat 

tulevaisuuteen uutta virtaa.  

Kun asiakas on saatu siirtymään sähköiseen kirjanpidon maailmaan, voi kuitenkin sen 

käytännöllisyys yllättää. Huomataan, kuinka helppoa on, kun ei tarvitse enää kuitteja viedä 

kuukausittain kirjanpitäjän toimistolle. Ollaan tyytyväisiä vaihtoon. Mutta kolikolla on 

kääntöpuolensa. Vaikka tilitoimisto haluaisi kaikki sähköisen järjestelmän käyttäjiksi, ei se 

välttämättä ole pienimmille yrityksille kannattavaa. Kustannukset saattavat helposti kasvaa 

liian suuriksi, vaikka olisi vain pieni määrä tositteita.  
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Alla olevasta taulukosta näkee vertailun erilaisten järjestelmien hinnoittelusta.  

Hintavertailu sähköiset ohjelmistot 

Asiakas tekee itse kirjanpidon: 

  Visma E-passeli    MeritAktiva   Briox

  Standard                      Standard                               Start 

Ohjelmistomaksu 22 €/kk       29 €/kk   20 €/kk 

Ohjelmisto sisältää: 

Kirjanpito    kyllä            kyllä                     kyllä 

Laskutus    kyllä            kyllä                            kyllä 

Ostolaskujen käsittely   kyllä            kyllä     kyllä 

Kuittien skannaus   kyllä            kyllä      kyllä 

Pankki- ja                        

kassatapahtumat   kyllä            kyllä     kyllä 

Zettle-integraatio   kyllä            ei                                        ei 

Monivaluutta   kyllä            ei       ei 

Maksukehotukset   kyllä            kyllä       ei 

Massalaskutus   kyllä            ei        ei 

Projekti- ja                            

kustannuspaikat   kyllä            kyllä     kyllä 

Sähköiset laskut    kyllä            kyllä     kyllä 
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Pankki-integraatio   kyllä           kyllä     kyllä 

Tiliöintiehdotukset   kyllä           kyllä       ei 

Asiakastuki chat   kyllä                       kyllä             kyllä      

Tilinpäätös          kyllä           kyllä               ei 

(Visma.fi, 2022, Meritaktiva, 2022, Briox, 2022)  

Kirjanpitäjä tekee kirjanpidon, asiakas lähettää kuitit ja tositteet sähköisesti järjestelmään: 

Hinta alkaen 

Accountor Go     89 €/kk 

Talenom Simple     79 €/kk 

E-Passeli      85 €/kk 

Holvi Zen (vain tmi)     79 €/kk 

Procountor              0 – 29 €/kk, lisäksi maksu jokaisesta tositteesta 

Kaikissa edellä mainituissa halvin hinta on pienen yrityksen ensimmäinen ja edullisin 

vaihtoehto, jossa ei ole huomioitu tositteiden määrää. Tositteiden määrä vaikuttaa hintaan 

samoin kuin haluttu kokonaisuus ja ohjelmiston ominaisuudet (Accountor, 2022; Talenom, 

2022; Visma, 2022, Holvi ,2022; Finago, 2022). 

Tarjolla on myös täysin ilmaisia ohjelmia mikroyrittäjille. Näillä ohjelmilla voidaan tehdä 

pääsääntöisesti yhden hengen yritysten helppoa kirjanpitoa. Vähänkin suuremmille 

yrityksille tai useamman työntekijän yrityksille suositellaan ehdottomasti laajempia 

ohjelmistoja, joissa on hyvät laajennusmahdollisuudet.  
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Ilmaisia ohjelmistoja ovat:  

➢ Kitsas 

➢ Tappio 

➢ Tilitin 

➢ Datamike 

(Kitsas, 2022; Lahdenniemi, 2022; Helineva, 2022; Datamike 2022) 

7     Johtopäätökset ja yhteenveto 

Sähköinen kirjanpito on nykypäivää ja tulevaisuutta. Yksikään yrittäjä ei voi varmasti 

tulevaisuudessa välttyä paperittomasta kirjanpidosta ja sähköisistä järjestelmistä. Verottaja 

vie uudistuksia eteenpäin yhä kiihtyvään tahtiin ja yrittäjien toiminnasta halutaan 

läpinäkyvää. Sähköinen kirjanpito ja kaiken kaikkiaan sähköinen maailma, lisää myös 

yrittäjän turvaa. Kun jokaisesta dokumentista jää jälki, on asioiden todentaminen helppoa 

jälkikäteenkin.   

Mikroyrityksen siirtyessä perinteisestä kirjanpidosta sähköiseen kirjanpitoon, pitää hyvin 

tarkkaan harkita mihin omat resurssit riittävät ja mikä on oma tahtotila siirtymiselle. 

Kustannukset voivat helposti karata käsistä, jos ei ymmärretä mitä tehdään. Suosittelen 

yrittäjiä tutustumaan tarkasti erilaisiin vaihtoehtoihin oman osaamistaidon mukaan. 

Enemmän kirjanpidosta tietävät myös löytävät helposti enemmän tietoa. Jos ei oma 

ammattitaito riitä asioiden selvittämiseen suosittelen kääntymään tilitoimiston puoleen.   

Ammattitaitoisen kirjanpitäjän tulee neuvoa ja auttaa siirtymisessä, jotta saadaan hyvä 

synergia etu heti alusta alkaen. Kuitenkin sähköisestä järjestelmästä on monia etuja, jolla 

esimerkiksi yrittäjän työaikaa säästyy ja voidaan keskittyä oleelliseen eli yrittämiseen. 

Pienyrittäjällä on kädet täynnä töitä ja sähköinen järjestelmä helpottaa todella paljon päivien 

organisointia. Kirjanpitäjän tulee olla yrittäjän “paras kaveri” eli yrittäjän tulee voida luottaa 

kirjanpitäjään täysin ja saada tarvittaessa ohjeita ja neuvoja, kuinka toimia ja mikä on 

mahdollisesti oikea tapa toimia. Vain näin voidaan keskittyä itse yrittämiseen, kun tiedetään, 

että kirjanpitäjällä on langat käsissä ja hän on aina askeleen edellä yrittäjää.  
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Mikäli yrittäjä päättää ryhtyä itse tekemään kirjanpitoa, tulee hänen olla hyvin perillä 

kirjaussäännöistä, arvonlisäveroista, mahdollisista vähennyksistä ja muista yrityksen lakiin ja 

kirjanpitoon liittyvistä asioista. Yrittäjän kannattaa käyttää oman osaamisen lisäksi myös 

mahdollisesti ulkopuolista tahoa tekemään lopullinen tilinpäätös, mikäli oma osaaminen ei 

tähän riitä. Todettakoon, että kirjanpito on joko helppo tai vaikea laji, sen joko ymmärtää tai 

sitten tulee antaa suosiolla kirjanpito hyvän ja ammattitaitoisen kirjanpitäjän tehtäväksi.  
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