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 Case: Web-työkalun käyttöönotto asiakasyrityksessä 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään kvalitatiivisesti digitalisoituvaa taloushallintoa ja sen tuomia 
muutoksia työympäristöön. Digitalisaatio on siinä vaiheessa, että manuaalisista tiedonsiirroista ja 
yksinkertaisista työvaiheista halutaan päästä eroon. Tähän ollaan lähitulevaisuudessa 
kehittämässä erilaisia ohjelmistorobotteja, joiden avulla ihmistyön painopiste voi siirtyä 
asiantuntija tehtäviin.  

Case-osuudessa tarkastellaan asiakasyritykselle suunnitellun protovaiheessa olevan Web-
työkalun testikäyttöönottoa. Web-työkalu on suunniteltu kirjanpitokausien sulkemista- ja 
seuraamista varten. Sen tarkoitus on toimia seurantatyökaluna esimerkiksi esimiehille sekä 
auttaa organisaation sisäisessä auditoinnissa. Työn tavoitteena oli tutkia, kuinka työkalu toimii ja 
laatia sen käyttöönoton pohjalta vaatimusmäärittely jatkokehittämistä varten. Vaatimusmäärittely 
toteutettiin työkalun testaajille eli kuudelle kirjanpitäjälle laadittujen kysymysten pohjalta. 

Kyselyn pohjalta käy ilmi muun muassa, että protovaiheessa oleva Web-työkalu koettiin lisää 
työtä aiheuttavana tekijänä, koska se toimii vielä manuaalisesti. Ohjelman helppokäyttöisyys ja 
selkeys koettiin puolestaan hyvänä asiana. Testikäytön perusteella todettiin, että Web-työkaluun 
tulee tehdä pieniä lisäyksiä, jotta se täyttäisi ISA 402 -standardin tuomat vaatimukset ja että 
kirjausketjun katkeamattomuus olisi aukottomasti todennettavissa. Jotta työkalusta saadaan 
nykypäivän tarpeita vastaava, sen tulisi toimia automaattisena tiedonkeruujärjestelmänä.  
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 Case: Deployment of Web-tool for Client Company 

This thesis looks kvalitatively into the digitalizing the financial administation processes and the 
changes it drives to work environment. Digitalization is currently in phase, where manual data 
transfer and simple work tasks are going to disappear. To manage this change, different kinds of 
robot programs are going to be developed in near future. They will help to change the work more 
towards expert jobs. 

The case describes the deployment of a prototype web-tool in the clien company. Web-tool is 
developed for monitoring and closing accounting periods. Its purpose is to act as a tracking tool 
for managers and internal audit. The aim of this study was to analyse how the prototype is working 
and create specifications for the following versions of the tool. Specification was created based 
on survey questions sent for six accountants who were testing this tool. 

The results show that users felt the Web-tool as increasing amount of work, because it acts at 
this phase fully manually. On the other hand, easy and untroubled user experience was felt as 
positive. Test usage also shows that the Web-tool still needs small additions to meet the demands 
of ISA 402 –standard and to verify audit trail.  In order to develop a tool for todays demand, it 
should work as fully automated data acquisition system 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia asiakasyritykseen suunnitellun protovaiheessa 

olevan web-työkalun ominaisuuksia ja kehitystarpeita. Asiakasyritys on valtakunnallinen 

talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja omistaja-asiakkailleen tuottava palvelukeskus. 

Palvelukeskuksen tavoitteena on talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien tehostaminen 

ja automatisointi sekä näitä tukevien järjestelmien yhtenäistäminen.  

Web-työkalu suunniteltiin ja toteutettiin opiskelijatyönä Palvelukeskukselle uuden inno-

vaatiohankkeen pohjalta. Työkalun tarkoitus on kerätä aluksi tietoa Palvelukeskuksen 

kirjapitokausien sulkemisesta. Työkalu on vasta protovaiheessa ja sen toiminnallisuu-

dessa on vielä puutteita. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä web-työkalun toi-

mintoihin ja testikäyttöönottoon. Työkalun testaajina toimivat työkalun käyttäjät eli kirjan-

pitäjät. Tutkimusongelmana on kartoittaa ne epäkohdat, joita protovaiheessa olevassa 

web-työkalussa on. Työn tavoitteena on selvittää, mitä työkalun jatkokehityksessä tulisi 

huomioida, jotta siitä saataisiin tämän päivän tarpeita vastaava. Tutkimusmenetelmänä 

käytetään käyttäjähaastatteluita, joiden pohjalta vaatimusmäärittely laaditaan. Haastat-

telut tehdään työkalun pääkäyttäjille kirjallisten kysymysten muodossa. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi taloushallinnon prosessien digitalisaatiota 

ja sen kehittymistä – mistä mihin ollaan tultu ja mihin ollaan menossa.  Opinnäytetyössä 

tutkitaan myös, kuinka uusi työkalu vastaa digitalisoitumisen haasteisiin. Työssä pereh-

dytään myös taloushallinnon digitalisoitumisessa huomioon otettaviin seikkoihin, kuten 

lakien ja säädösten tuomiin vaatimuksiin.  

Tietolähteinä käyttäjähaastatteluiden lisäksi opinnäytetyössä on käytetty taloushallin-

toon ja digitalisaatioon liittyvää kirjallisuutta sekä alan artikkeleita.  Tietoa on kerätty 

myös Palvelukeskuksen ja hankkeen nettisivuilta sekä perehtymällä web-työkalun käyt-

töoppaaseen.  

Tämä opinnäytetyö käsittelee vain web-työkalun ominaisuuksia ja kehittämistarpeita. Se 

ei tutki eikä ota kantaa siihen, mitä ominaisuuksia lähdejärjestelmiltä (taloushallinnon ja 

palkanlaskennan järjestelmät) vaaditaan, jotta web-työkalu toimisi tavoitteen mukaisesti 

tai jotta siitä voitaisiin kehittää täysin automaattisesti toimiva ohjelmistorobotti.  
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2 DIGITALISOITUVA TALOUSHALLINTO 

2.1 Digitaalisuuden määritelmä 

Digitaalisuus on ollut jo tovin päivän polttava käsite. Tässä yhä hektisemmässä maail-

massa tehokkuutta halutaan aina vain lisää. Digitaalisen vallankumouksen myötä manu-

aaliset prosessit ovat oikeastaan jo taakse jäänyttä elämää. Lähes kaiken voi nykyään 

tehdä sähköisesti. Tieto siirtyy valon nopeudella paikasta toiseen eikä paperista kohta 

ole jäljellä mitään. Esimerkiksi lääkärissä käynnin jälkeen reseptiä ei tarvitse enää var-

jella omassa kansiossaan, vaan se on sähköisessä muodossa olevaa tietoa, jonka voi 

tarvittaessa hakea Kela-kortilla. Digitaalinen muutos jatkuu edelleen ja tulevaisuus kat-

soo jo robotisointia ja pilviä. 

Digitaalisuus on yksinkertaisuudessaan sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittelyä, 

siirtämistä, arkistointia ja esittämistä (Lahti & Salminen 2008, 17). Lähes kaikki tieto on 

jo digitaalisessa muodossa eri paikoissa ja eri tietojärjestelmissä. Tämän päivän ongel-

mana onkin enemmän näiden eri tietojärjestelmissä olevien tietojen yhteen saattaminen. 

2.2 Kurkistus taloushallintoon 

Taloushallinto on organisaation järjestelmä, jonka avulla seurataan organisaation talou-

dellisia tapahtumia niin, että organisaatio voi raportoida toiminnastaan sidosryhmille. Jos 

tarkastellaan taloushallintoa tietojärjestelmien näkökulmasta, taloushallinto on ikään kuin 

järjestelmä, joka koostuu eri komponenteista, jotka liittyvät toisiinsa. Nämä komponentit 

toimivat yhdessä, jotta ne saavuttaisivat toivotun tuloksen. Komponentit, jotka liittävät 

tietojärjestelmät toisiinsa, pitävät sisällään laitteistot, ohjelmistot, tiedon syötön, tulos-

teet, datan, ihmiset kuten myös menettelytavat. (Lahti & Salminen 2008, 14.) 

Kun taloushallintoa tarkastellaan strategisella tasolla, se voidaan ajatella yrityksen laa-

jana tukitoimintona tai – prosessina. Koska taloushallinto on niin laaja kokonaisuus ja 

käsittää erilaisia toimintoja, on helpompi jakaa nämä eri kokonaisuudet osiin ja tarkas-

tella niitä omina osakokonaisuuksinaan. Näin niitä on helpompi käsitellä ja konkretisoida. 

Jakotapoja voi olla erilaisia, mutta yleisimmin yritysten taloushallintatöiden organisointi 

noudattelee samaa jakoa; ostolaskuprosessi, myyntilaskuprosessi, matka- ja kululasku-
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prosessi, maksuliikenne ja kassanhallinta, käyttöomaisuuskirjanpito, pääkirjanpitopro-

sessi, raportointiprosessi, arkistointi ja kontrollit. Taloushallinnon voi myös ajatella niin, 

että pääkirjanpito pitää sisällään erilaisia esiprosesseja (kuten esimerkiksi ostoreskontra, 

palkkakirjanpito jne.) ja pääkirjanpidosta lähtee raportointi ja arkistointi. (Lahti & Salmi-

nen 2008, 16 ja 17). 

2.3 Digitalisaation kehityskaari taloushallinnossa 

Paperisesta kirjanpidosta alettiin siirtymään 1990-luvulla sähköiseen taloushallintoon. 

Paperien pyörittämisestä haluttiin päästä eroon. Haluttiin selviä säästöjä niin ajallisesti 

kuin rahallisestikin. 2000- luvun alkupuolella sähköistyminen alkoi yleistyä huimaa vauh-

tia ja 2010-luvulla katseet ovat tiukasti digitalisoinnissa ja robotisoinnissa.  

Toiminnan tai toimintojen sähköistäminen on oma mielenkiintoinen prosessinsa. Olles-

sani vuosituhannen vaihteessa töissä vahinkovakuutusyhtiössä tallennuspalveluiden tal-

lentajana, sain olla mukana uudessa sähköistämisprosessissa. Juuri tuohon aikaan alet-

tiin suunnittelemaan skannausjärjestelmää, jolla saataisiin vakuutuspaperit sähköiseen 

muotoon. Ennen sitä osa asiakirjoista mikrokuvattiin ja arkistoitiin ja esimerkiksi vahin-

kopaperit arkistoitiin sellaisenaan, papereina. Varsinkin näiden vahinkopaperien säilytys 

vei tilaa ja ennen kaikkea aikaa. Vahinkokäsittelijät joutuivat joka kerta pyytämään tal-

lennuspalveluista haluamiaan vahinkopapereita, jotka siten haettiin arkistosta ja postitet-

tiin käsittelijälle – hidasta ja aikaa vievää. Skannausohjelman myötä vahinkopaperit saa-

tiin sähköiseen muotoon ja vahinkokäsittelijät pystyivät hakemaan järjestelmästä asiak-

kaan tietojen perusteella oikeat asiakirjat, eikä heidän tarvinnut enää pyytää niitä arkis-

tosta. Paperitonta työskentely ei suinkaan ollut, mutta ylimääräisiä työvaiheita saatiin 

karsittua ja näin säästyi kallista aikaa.  

Itse skannaaminen ei vielä ole sähköistämistä vaan paperiversioiden saamista koneel-

liseksi versioksi. Skannattu asiakirja on ikään kuin tietokoneen näytöllä oleva valokopio. 

Sen tietosisältö ei ole vielä digitaalisessa muodossa. Skannattu asiakirja on sitten vasta 

digitaalinen, kun kone pystyy skannatessaan samalla tallentamaan asiakirjan tietosisäl-

lön ja ohjaamaan tiedon oikeaan paikkaan. (Mäkinen & Vuorio 2002, 40)  

Yleisesti ottaen puhutaan sähköisestä taloushallinnosta, vaikka toiminnot olisivatkin jo 

digitalisoitu eli papereista olisikin jo päästy eroon. Taloushallinto nyt –kirjassa puhutaan 
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kautta linjan sähköisestä taloushallinnosta. Esimerkiksi kirjapidon prosessista puhutta-

essa sanotaan, että ”Sähköiseen taloushallintoon kuuluu luonnollisesti pitkälle automa-

tisoitu kirjanpito.” (Helanto ym 2013, 30). Jos toiminnot on jo automatisoitu, voidaan pu-

hua digitalisoidusta kirjanpidosta. 

Nyt 2010-luvulla, kun taloushallinto on suurin piirtein sähköisessä muodossa, katseet 

ovat siirtyneet digitalisointiin. Mikä sitten erottaa sähköisen taloushallinnon ja digitaalisen 

taloushallinnon toisistaan? ”Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon 

kaikkien tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia ja käsittelyä digitaalisessa 

muodossa” (Lahti & Salminen 2008, 19). Toisin sanoen digitaalisessa taloushallinnossa 

paperiset versiot ovat historiaa ja osa prosesseita tapahtuu automaattisesti. Sähköisen 

taloushallinnon ja digitaalisen taloushallinnon ero on oikeastaan hiuksen hieno, mutta 

selkein ero on, että digitaalisessa muodossa taloushallinnon kaikki tiedot ovat bitteinä ja 

tietovirtoina, joita voidaan helposti siirtää ja ohjata eri tiedon tarvitsijoiden käyttöön.  

Seuraavassa kuvassa näkee, kuinka kehityskaari on kulkenut (Kuva 1). Kuinka paperi-

sista asiakirjoista siirrymme kohti tulevaisuutta. Kuvassa näkyy, milloin mikäkin vaihe 

digitalisoinnissa on nostanut päätään. 1990-luvulla alettiin siirtymään paperisesta talous-

hallinnosta sähköiseen taloushallintoon. 2000-luvulla oikeastaan vaan sähköistettiin eri 

toimintoja. 2010-luvulla taas on alettu digitalisoimaan sähköisiä toimintoja eli paperista 

on päästy jo joissain osa-alueissa kokonaan eroon.  Tällä hetkellä elämme oikeastaan 

vähän jokaista aikakautta, mutta painopiste on pitkälti sähköistämisessä ja digitalisoin-

nissa – paperit ovat lähestulkoon historiaa. Lähitulevaisuudessa automatisointi ja robo-

tiikka alkavat tulla enenemissä määrin työhön mukaan. Edelläkävijä yrityksillä on jo nyt 

järjestelmiä, joissa on käytetty robotiikkaa hyväksi. 

 

Kuva 1. Digitalisaation aikajana. 

• automatisointi

• ja robotiikka

lähitulevaisuus

• digitalisoinnin 
aikaa

2010-luku

• sähköistämisen 
aikaa

2000-luku

• paperista 
sähköiseen 
muotoon

1990-luku
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Miltä sitten näyttää lähitulevaisuus, kun kaikki on digitalisoitu? Seuraava askel on auto-

matisointisoinnin laajempi hyödyntäminen ja robotiikka. Edelläkävijäyrityksissä robotiik-

kaa on jo käytössä, mutta valtaosa on vasta menossa sille asteelle. 

2.3.1 Tulevaisuus: automaatio ja älykkäät järjestelmät 

Robotiikasta ja automaatiosta puhuttaessa ensimmäiseksi tulevat mieleeni tehtaat ja nii-

den tuotantolinjat. Ajatuksissa voi hyvin nähdä kuvan, jossa autotehtaan linjarobotit ah-

keroivat tauotta työssään. Ne on ohjelmoitu tekemään mitä mitäkin. Ihmisen tehtäväksi 

jää robottien huolto ja lopputuloksen tarkastaminen. Robotiikka on muutakin kuin tehtai-

den robotit.  

Taloushallinnon näkökulmasta katsottuna puhutaan automaatiosta ja ohjelmistorobotii-

kasta. Nyt kun ollaan siinä pisteessä, että taloushallinnon prosessit ovat kutakuinkin säh-

köisessä muodossa, halutaan päästä astetta eteenpäin. Vielä on paljon toimintoja, jotka 

vaativat ihmisen huomiota. Moni yritys elää vielä sähköistämisen aikakautta. 

Tällä hetkellä elämme murrosta, missä fokuksena on taloushallinnon rutiinitöiden vähen-

täminen. Yritykset, jotka ovat askeleen edellä muista, eivät enää keskity prosessien säh-

köistämiseen, vaan sähköisten prosessien laajempaan automaatioon ja prosessien te-

hostamiseen. Esimerkki prosessista: Laskut täsmätään ostosta- maksuun –prosessissa 

tilauksiin ja sopimuksiin automaattisesti. Eli kaikkien laskujen tarkastamista ei enää tar-

vitse tehdä manuaalisesti. Järjestelmä tietää ennalta sovitut hinnat ja näkee varaston-

hallinnan tilanteen. Mikäli saapuva lasku täsmää sovittuun hintaan ja materiaali on kir-

jattu varastoon, voidaan lasku hyväksyä automaattisesti. Näin ollen suurin osa laskuista 

tiliöidään automaattisesti ja vain murto-osa ohjautuu manuaalisesti tehtävään hyväksyn-

tään. Aidosti älykkäät prosessit ovat vielä melko harvinaisia, sillä valtaosa automaatiosta 

on yksiselitteisiin sääntöihin nojaavaa. (Kauppalehti, 2015)  

Tulevaisuus tähtää ohjelmistorobotiikkaan. Vaikka moni liiketoimintaprosessi on säh-

köistetty ja digitalisoitu, sisältävät ne vielä paljon tietojen manuaalisia siirtoja ja tarkistuk-

sia eri järjestelmien välillä. Nämä toiminnot ovat luonteeltaan hyvin mekaanisia ja toistu-

via. Tällaisessa ympäristössä, joka koostuu monista eri järjestelmistä, ohjelmistorobo-

tiikka on avuksi näiden järjestelmien välisten pienten ja nopeasti muuttuvien rutiinien au-

tomatisoimisessa. Se mahdollistaa automaation, mikä aikaisemmin ei ollut mahdollista. 

(Kauppalehti, 2015) 



12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Vaitilo 

No millaisia sitten ohjelmistorobotit oikein ovat? Ohjelmistorobotit voivat olla esimerkiksi 

ohjelmia, jotka tarkkailevat käyttäjän ja eri järjestelmien välillä tapahtuvia toimintoja ja 

poimivat sieltä toistuvat ja säännönmukaiset tapahtumat. Robotti pystyy oppimaan käyt-

täjän tekemiä säännönmukaisia rutiineja. Robotilla on pääsy kaikkiin järjestelmiin ja se 

voi ottaa käyttäjän roolin yksinkertaisten rutiinien suorittamisessa. Tällaiset oppivat jär-

jestelmät ovat vasta tuloillaan. Tällä hetkellä käytössä olevat ohjelmistorobotit ovat as-

tetta yksinkertaisempia. Ne ovat ohjelmia, jotka on ohjelmoitu suorittamaan tietynlaisia 

yksinkertaisia rutiineja eri järjestelmien välillä. (Kauppalehti, 2015) 

Jotkut tahot ovat maalanneet kauhukuvia, että ohjelmistorobotiikan myötä taloushallin-

non työt vähentyisivät lähitulevaisuudessa radikaalisti. Ajatellaan, että älykkäät järjestel-

mät veisivät ihmistyön. Tämä lienee kuitenkin vain kauhuskenaario. Ohjelmistorobottien 

ensisijainen tehtävä on ihmistyön helpottaminen, ei sen vieminen. Käytännössä ihmis-

työn osuus vain muuttuisi manuaalisesta suorittamisesta asiantuntijan rooliin. Tähän on 

kuitenkin vielä pitkä matka. Ensin kaiken tulisia olla digitaalisessa muodossa, jotta ohjel-

mistorobotteja voitaisiin käyttää laajemmin ja tätä myötä suunnitella työtehtäviin sopi-

viksi. 

2.3.2 Digitalisaation kehitysvaiheiden ominaisuudet ja erot 

Sähköistetyn taloushallinnon, digitalisoidun taloushallinnon ja robotisoidun taloushallin-

non erot ovat teoriassa pienet, mutta käytännössä suuret. Sähköisessä taloushallin-

nossa tieto liikkuu ja käsitellään sähköisessä muodossa. Dokumentit ovat todennäköi-

sesti paperisista asiakirjoista sähköiseen muotoon skannattuja versioita. Sähköisessä 

taloushallinnossa paperista ei ole vielä päästy eroon toisin kuin digitaalisessa taloushal-

linnossa. Digitaalisessa taloushallinnossa tieto käsitellään alusta loppuun sähköisessä 

muodossa. Robotoitu taloushallinto vie digitalisoidut ja automatisoidut prosessit astetta 

pidemmälle. Ohjelmistorobotit voivat käyttää useita käyttöjärjestelmiä yhtä aikaa ja ne 

voidaan ohjelmoida oppimaan seuraamalla ihmisen tekemiä rutiinitöitä. (Taulukko 1) 
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 OMINAISUUDET JA EROT 

SÄHKÖISTETTY taloushallinto: - Tieto liikkuu ja käsitellään sähköisessä 

muodossa. 

- Dokumentit voivat olla paperiversiosta 

skannattuja 

- Paperista ei ole päästy eroon 

 

DIGITALISOITU taloushallinto: - Tieto käsitellään sähköisessä muo-

dossa alusta loppuun 

- Paperista on päästy eroon 

- Prosessien automatisointia voidaan 

viedä pidemmälle 

 

ROBOTISOITU taloushallinto: - Digitalisoitujenprosessien automati-

sointi on viety pidemmälle 

- Ohjelmistorobotit voivat ottaa käyttäjän 

roolin ja käyttää useita eri järjestelmiä 

Taulukko 1. Kehitysvaiheiden ominaisuudet. 

2.4 Kirjanpidon standardit ja jäljitettävyys digitaalisessa ympäristössä 

Kirjanpidossa jokainen tapahtuma pitää pystyä jäljittämään aukottomasti. On tärkeä tie-

tää, mistä ja miten tapahtuma on tullut kirjanpitoon. Jos alkuperäinen tilanne on muuttu-

nut kirjauksen myötä, kirjanpidossa on pystyttävä osoittamaan miten ja miksi muutos on 

syntynyt. Jos tapahtuma kulkee useammassa järjestelmässä, on myös pystyttävä osoit-

tamaan, että toisesta järjestelmästä lähtenyt tieto tulee saman sisältöisenä toiseen jär-

jestelmään. Niin ikään, jos tapahtumaan on käsitellyt useampi henkilö, pitää pystyä jäl-

jittämään, että tapahtuma on edennyt käsittelyssä eheänä ja alkuperäisenä.  

Jotta yritys, tässä tapauksessa Palvelukeskus, voi tarkkailla tapahtumien kulkua kirjan-

pidossa, se on järjestänyt kirjanpitoonsa erilaisia kontrollipisteitä. Kontrollipisteiden 

avulla tieto pystytään jäljittämään ja toteamaan sen eheys ja katkeamattomuus. Nämä 

kontrollipisteet ovat Palvelukeskuksen itse määrittelemiä otoksia prosessista, joilla se 

valvoo, että sen kirjanpito hoidetaan sääntöjen ja lakien mukaisesti.  

Palvelukeskuksen kohdalla tilintarkastajat noudattavat ISA 402 –standardia. ISA 402 –

standardi ohjaa myös Palvelukeskusta järjestämään kirjanpitonsa niin, että lait ja sää-

dökset toteutuvat. ISA 402 –standardin pohjalta Palvelukeskus on määritellyt omat kont-

rollipisteensä, joilla se valvoo, että kaikki on tehty oikein.  
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Kirjanpitoa hoidetaan vielä suurelta osin manuaalisesti, eli ihminen joutuu siirtämään 

sähköisessä muodossa olevan tiedon järjestelmistä toiseen. Mitä enemmän kirjanpi-

dossa on manuaalivaiheita, sitä enemmän tapahtuu tiedon siirtoa paikasta toiseen tai 

järjestelmästä toiseen. Näin ollen on myös oltava riittävä määrä kontrollipisteitä. Kirjan-

pidon digitalisoituessa tieto käsitellään pääsääntöisesti yhdellä käsittelyllä. Eli koko kir-

janpidon tapahtuma kulkee digitaalisessa muodossa ja päätyy automaattisesti kirjanpi-

toon oikealle paikalleen. Tästä seuraa se, että tietoa ei siirretä paikasta toiseen tai edes 

järjestelmästä toiseen, jolloin kontrollipisteiden määrä vähenee.  

Digitalisoitumisesta seuraa myös se, että käsittelyä digitaaliseksi muutettaessa (eli ke-

hittämisvaiheessa) pitää varmistaa, että tieto pysyy ehyenä ja jäljitettävänä. Kun pysty-

tään varmistamaan, että digitaalisesti hoidettuna kirjanpito toimii, on katkeamaton kir-

jausketju (eli audit trail) näin ollen saatu kuntoon. Sen jälkeen katkeamattomasta kirjaus-

ketjusta ei tarvitse joka tapahtuman kohdalla erikseen huolehtia. 

Palvelukeskukselle suunnitellun protovaiheessa olevan web-työkalun tällä hetkellä ainut 

ominaisuus on kirjapitokausien sulkeminen ja seuranta. Koska työkalu on suunniteltu 

helpottamaan kirjanpitokausien seuraamista eri asiakkaiden kohdalla, työkalun suunnit-

telussa on otettava huomioon, että se täyttää kaikki vaaditut säädökset, jotta sitä voidaan 

alkaa käyttämään laajemmin. 

2.4.1 ISA 402 - Palvelukeskuksen soveltama standardi 

Kirjanpidossa niin kuin monessa muussakin yleismaailmallisessa toiminnassa, kuten esi-

merkiksi tuotantoprosesseissa, on määritelty standardit, joiden pohjalta kaikki toimivat 

samoin. Standardit on laadittu yhdenmukaistamista varten, jotta toimintojen laatua saa-

daan parannettua.  

Tilintarkastuslakiin tuli vuonna 2007 vaatimus siitä, kuinka hyvää tilintarkastustapaa tu-

lee noudattaa (2016 vuoden alussa tulee taas voimaan uusi tilintarkastuslaki, jota ei ole 

vielä julkaistu). Hyvää tilintarkastustapaa koskevat standardit ja eettiset säännöt, jotka 

Kansainvälinen tilintarkastajaliitto (International Federation of Accountants, lyhennettynä 

IFAC) on laatinut ja julkaissut. Suomessa tilintarkastus ja muut toimeksiannot tulee suo-

rittaa Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Standardit ohjaa-

vat, kuinka hyvä tilintarkastus tehdään. Standardit sisältävät keskeisiä menettelytapoja, 

perusperiaatteita sekä niihin liittyviä ohjeistuksia. (Sabell 2014, 31) 
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Tilintarkastaja noudattaa määrättyjä standardeja, mitkä kuhunkin organisaatiomuotoon 

soveltuu. Kansainvälinen tilintarkastusliitto on antanut ISA 402 –standardit, joita tilintar-

kastajan tulisi soveltaa silloin, kun käyttäjäyhteisö käyttää palveluorganisaation palve-

luita - kyseessä voi olla yksi tai useampi palveluorganisaatio. (Sabell 2014, 35) 

Kunta-ala elää suurta muutosmyllerrystä. Suomen taloustilanne on huono ja keinoja sen 

kohentamiseksi pohditaan koko ajan. Suomessa on kokoonsa nähden liian monta kun-

taa. Tähän onkin jo saatu muutosta liittämällä pieniä kuntia yhdeksi isommaksi kunnaksi. 

Edelleen kuitenkin kaivataan muutoksia tähän asiaan. Koska kuntia on paljon, on myös 

paljon erillisiä taloushallinto-organisaatioita, jotka tekevät samoja asioita. Tämä vie jo 

ennestään niukkoja resursseja. Siksi moni kunta onkin alkanut ulkoistamaan liiketoimin-

taansa ja taloushallinnonpalveluitaan. Kun kunnat ulkoistavat taloushallinnon palvelui-

taan palveluntuottajalle, taloushallinnon prosessit yhdenmukaistuvat ja näin ollen pääl-

lekkäisyyksiä saadaan karsittua. Esimerkiksi tilanteissa, kun kunta on ulkoistanut talous-

hallintonsa osa-alueita, tilintarkastajat soveltavat ISA 402 –standardia. 

ISA 402 –standardi ohjaa myös palveluntuottajan (eli organisaation, jolle taloushallinnon 

palveluita on ulkoistettu) tekemää kirjanpitoa. ISA 402 –standardi on kansainvälinen ja 

se tuo etenkin tilintarkastuksen suunnitteluun ja myös toteuttamiseen lisää painoarvoa. 

(Sabell 2014, 35) 

ISA 402-standardi antaa siis ohjeet tilintarkastajille, kuinka esimerkiksi tässä opinnäyte-

työssä käsiteltävän Palvelukeskuksen asiakkaan (eli kunnan) kirjanpito ja tilinpäätös tu-

lisi tarkastaa. Tilintarkastajien pitää olla varmoja siitä, että Palvelukeskus on hoitanut 

asiakkaansa kirjanpidon lain ja asetusten mukaisesti. Palvelukeskuksella tulee olla riit-

tävät kontrollit, joilla se tarkastaa ja valvoo, että prosessit (ostolaskutus, myyntilaskutus, 

kirjanpito ja maksuliikenne) on hoidettu oikein. Tämän varmistamiseksi Palvelukeskuk-

sella on erilaisia kontrollointitapoja ja –kohtia (kuten kontrollipisteet), jotka he hoitavat 

ohjeiden mukaisesti. 

Palvelukeskuksen protovaiheessa olevasta web-työkalusta on määrä tehdä vaatimus-

määrittely. Web-työkalu on suunniteltu kirjanpitokausien sulkemista ja seuraamista var-

ten. Tämä on eräänlainen palvelukeskuksen laatima kontrollipiste, jonka avulla pysty-

tään seuraamaan, että ISA 402 –standardin vaatimat määrittelyt toteutuvat. 
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2.4.2 Audit trail eli kirjausketju 

Audit trail on katkeamattoman kirjausketjun vaatimus. Se tarkoittaa sitä, että liiketapah-

tumien kirjaaminen kirjanpitoon pitää tehdä niin, että niiden yhteys tuotto- ja kululaskel-

maan, taseeseen sekä talousarvion toteutumalaskelmaan voidaan vaikeuksitta todeta. 

Kirjanpidossa pitää pystyä seuraamaan yksittäisiä kirjapidontapahtumien käsittelyä to-

sitteesta tilille merkintään saakka. Kirjanpidossa on myös voitava todeta, miten tilinpää-

töksessä on kutakin tiliä käsitelty. Kirjaussuunnitelma tulee olla myös tehty. Tämän avulla 

esitetään, kuinka audit trail eli katkeamaton kirjausketju on toteutettu. Toisin sanoen kir-

jaussuunnitelma on selvitys, kuinka kirjaukset on suoritettu kirjausketjussa. (Valtiokont-

tori, 2015) 

Taloushallinto on täynnä erilaisia toimintoja, jotka on tehtävä tavalla, joka täyttää lait ja 

säädökset. Ensin alettiin sähköistämään eri taloushallinnon prosesseja. Nyt kun kaikki 

on kutakuinkin sähköisessä muodossa, prosesseja on alettu digitalisoimaan ja automa-

tisoimaan. Tässä kohtaa tullaankin eräänlaiseen risteykseen.  

Digitalisoituminen ja automatisoituminen muuttavat taloushallinnon prosesseja. Digitali-

soimalla ja automatisoimalla prosesseja saadaan tehostettua. Tällöin myös audit trailiin 

eli kirjausketjuun tulee muutoksia. Kun koko prosessi on automatisoitu, kirjausketjun kat-

keamattomuus on myös helpommin todennettavissa. 

Toisaalta digitaalisuus tuo jäljitettävyyteen myös haasteita. Ongelmana on se, että pro-

sesseja ja erilaisia järjestelmiä on paljon ja näin ollen tietovirrat ovat hajallaan. Hajallaan 

olevien tietojen hakeminen eri tietolähteistä hidastaa työntekoa. Keräämällä hajaantu-

neita tietoja yhteen on helpompi muodostaa kokonaiskuva, kuinka esimerkiksi organi-

saation kirjanpitokausien sulkeminen on toteutunut ajallaan. Työni Case –osuudessa pe-

rehdyn web-työkaluun, jonka tarkoitus on toimia juuri tällaisena tiedonkeruujärjestel-

mänä. 
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3 CASE PALVELUKESKUS; WEB-TYÖKALUPROTON 

KÄYTTÖÖNOTTO 

Kunta-ala on isojen muutosten pyörteessä. Taloudellisen tilanteen helpottamiseksi on 

perustettu yrityksiä, joille kunnat voivat ulkoistaa eri toimintojaan. Yksi tapa on ulkoistaa 

taloushallinnon toimintoja, joiden pyörittäminen vie kunnilta resursseja. Palvelukeskus 

on yksi tällaisista yrityksistä, jolle kunnat voivat ulkoistaa joko koko talous- ja henkilöstö-

hallintonsa tai osia siitä (kuten esimerkiksi palkanlaskenta ja kirjanpito).  

Talous- ja henkilöstöhallinnon päivittäistehtävät (kirjanpito, ostolaskujen käsittely, myyn-

tilaskutus, maksuliikenne ja palkanlaskenta) eivät ole kuntien ydintoimintaa. Kuntien 

ydintoimintaa ovat sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen sektori ym. Kun jokin 

tekeminen ei ole ydintoimintaa, jää se useimmiten vähemmälle huomiolle ja sitä usein 

kehitetään vähiten. Tämä on yksi syy, miksi kunnat ulkoistavat talous- ja henkilöstöhal-

lintonsa. Toinen merkittävä syy on se, että suurikinkaupunki on aika pieni ja sen kehittä-

misresurssit ovat rajalliset. Näin ollen yksittäisille kunnille tulee kalliiksi ylläpitää ja kehit-

tää yksin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiään. Palvelukeskuksen avulla ne voivat 

jakaa kehittämiskustannukset kaikkien muiden Palvelukeskukseen ulkoistaneiden kun-

tien kanssa. Koska Palvelukeskuksen ydintoimintaa on talous- ja henkilöstöhallinto, koh-

distuvat kaikki kehittämisresurssit juuri niihin. Palvelukeskuksella on yli sata asiakasta, 

joten se pystyy panostamaan talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja järjestelmien 

kehittämiseen aivan eri tavalla kuin yksittäiset kunnat. 

Digitalisoituminen muuttaa talous- ja henkilöstöhallintoa nyt ja tulevaisuudessa. Palvelu-

keskus pystyy olemaan kehityksen kärjessä ja siten tehostamaan toimintaansa. Palve-

lukeskus pystyy panostamaan prosessiensa digitalisoitumiseen ja siten järjestelmiinsä, 

joiden avulla se hoitaa yli sadan asiakkaan talous- ja henkilöstöhallinnon päivittäistehtä-

vät. Kunnat saavat näin ulkoistamisen myötä palvelun kautta hyödykseen Palvelukes-

kuksen kehittämät hedelmät. Samalla kunnat saavat yhtenäisesti hoidettujen prosessien 

kautta myös mahdollisuuden vertailla toimintojaan toisten kuntien kesken. Hajallaan hoi-

dettuna eli kuntien itse hoitamana tämä ei ole mahdollista, koska talous- ja henkilöstö-

hallinnon asioita hoidetaan eri tavoin.  

Palvelukeskus on iso organisaatio, jossa tuotetaan paljon informaatiota. Usein informaa-

tio on hajallaan eri järjestelmissä. Tämän vuoksi erilaisten raporttien ja yhteenvetojen 
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tuottaminen saattaa olla työlästä, sillä tietoa joutuu hakemaan eri paikoista. Löytääkseen 

ratkaisuja muun muassa siihen, miten hajallaan olevat tietovirrat saadaan koottua yh-

deksi kokonaisuudeksi, on asiakasyritys lähtenyt mukaan valtakunnalliseen TARU-hank-

keeseen. TARU-hankkeessa suunnitellun web-työkalun tarkoituksena on kerätä kirjan-

pitokausien sulkemiseen liittyvää informaatiota yhteen. Tämän avulla Palvelukeskuksen 

on helpompi seurata, kuinka kunkin asiakkaan kirjapitokausien sulkeminen on aikatau-

lullisesti sujunut.  

3.1 Palvelukeskus 

Palvelukeskus on valtakunnallinen palveluntuottaja, joka tarjoaa ja kehittää talous- ja 

henkilöstöhallinnon palveluita omistaja-asiakkailleen. Yhtiön omistavat kuntatoimijat eli 

kunnat, kuntayhtymät ja kuntien omistamat osakeyhtiöt. Se toimii kuntien ja kuntasekto-

rin hankintayksiköiden yhteistyön välineenä. Palvelukeskus on omistajiensa sidosyk-

sikkö ja yhteishankintayksikkö, jonka toimintaa ohjaa laki hankinnoista. Toisin sanoen 

toiminta perustuu julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä. Palvelu-

keskus on perustettu syksyllä 2010. 

Yhtiön tarkoitus on tukea omistaja-asiakkaana olevia kuntatoimijoita muun muassa tuot-

tamalla ajantasaista ja vertailukelpoista taloushallinnon ja palkanlaskennan tietoa johta-

misen tueksi. Muun muassa kirjanpito ja raportointi sekä laskujen maksaminen ja lähet-

täminen kuuluvat Palvelukeskuksen valtakunnalliseen taloushallintoon, jonka se hoitaa 

nopeasti ja tehokkaasti. (Palvelukeskus 2015)  

Palvelukeskus kehittää jatkuvasti taloushallinnon toimintatapoja, jotta taloushallinnosta 

saataisiin vieläkin tehokkaampi. Yhtenä keinona he käyttävät esimerkiksi digitalisointia. 

TARU-hanke on yksi tällaisista kehitysprojekteista. TARU-hankkeessa Palvelukeskus on 

yhdessä Haaga Helian opiskelijatyönä toteuttanut web-työkalun. Tavoitetilassa työkalun 

avulla on tarkoitus pystyä sulkemaan ja seuraamaan kirjanpitokausia automaattisesti 

vanhan manuaalisen toimintatavan sijaan.  
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3.2 TARU-hanke 

Lyhenne TARU tulee sanoista taloushallinnon runkoverkko. Hankkeen tavoitteena on 

viedä taloushallinnon digitalisointi uudelle tasolle. TARU luo pohjaa digitaaliselle talous-

hallinnolle. Se on taloushallinnon verkosto- ja innovaatiohanke. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on menossa laajempi murros, jonka yhtenä osana on 

taloushallintopalveluiden ja viranomaisraportoinnin digitalisoiminen ja automatisointi – 

TARU-hanke keskittyy juuri näihin osa-alueisiin. Koska yhteiskuntamme rakenteet ja työ-

elämän toimintamallit ovat muuttumassa, tarvitaan uusia työkaluja taloushallinnon tuot-

tavuuteen. Reaaliaikainen talous on nykypäivää, missä tieto liikkuu digitaalisesti. Pro-

sessit ovat enenevissä määrin automatisoituja ja tapahtuvat tässä ja nyt. (Palvelukeskus 

2015)  

Taloushallinnon runkoverkko-hankkeen konsortio muodostuu neljästä yrityksestä, joiden 

toimialoja ovat taloushallinto, ohjelmisto- ja IT-ala. Lisäksi mukana on tutkimuslaitoksia. 

Hanke on kaksivuotinen ja osittain Tekesin rahoittama. Hanke yhdistää tilitoimisto-, oh-

jelmisto- ja integraatio-operaattorin osaamisen sekä akateemisen yhteistyön ja näin ollen 

muodostaa ainutlaatuisen verkoston. Hankkeen tavoitteena on toimia innovatiivisen ajat-

telun alustana, joka mahdollistaa digitaalisen taloushallinnon palveluiden ja automatisoi-

tujen taloushallinnon prosessien viemisen uudelle asteelle. Esimerkkejä tällaisista pro-

sesseita ja palveluista ovat esitäytetty kausiveroilmoitus, automaattinen kululaksujärjes-

telmä sekä kunnan ja yrittäjän mobiilit taloushallinnon ratkaisut tietojen keräämiseen ja 

tiedolla johtamisen tueksi. Taloushallinnon runkoverkko jo nimenäkin kertoo, että ajatuk-

sena on yhdistää taloushallinnon yksittäiset tietovirrat yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin ol-

len eri sektorit, kuten yritys-, kunta ja julkinen sektori, saavat käyttöönsä reaaliaikaista 

tietoa eri prosesseita. (Taloushallinnonrunkoverkko 2015) 

3.3 Web-työkalu: Kirjanpitokausien sulkeminen ja seuranta 

Yksi ISA 402 –standardissa määritelty kontrollipiste eli kontrolloitava asia on kirjanpito-

kausien sulkeminen. Tämä tarkoittaa sitä, että se tulee olla hoidettu säännösten mukai-

sesti, jotta muun muassa tilintarkastajat voivat sen kiistattomasti tarkastaa. On hyvin ta-

vallista, että kirjanpitokausi joudutaan sulkemisen jälkeen avaamaan uudestaan ja sitten 

taas sulkemaan. Kirjanpidon jatkuvuuden osoittamiseksi on pystyttävä todentamaan, 
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että kausien avaamisen ja sulkemisen yhteydessä kirjausketjut säilyvät ehyenä. On tär-

keää, että kirjausketjut voidaan jäljittää jälkeenpäin. Eli kirjanpidon audit trailin on toteu-

duttava.  

TARU-hankkeessa Palvelukeskus suunnitteli ja toteutti yhdessä Haaga Helian oppilas-

työnä web-työkalun, jonka avulla voidaan sulkea ja seurata kirjanpitokausia digitaalisesti. 

Työkalu on suunniteltu kontrollipisteiden valvontaa varten. Näin ollen esimerkiksi päälli-

köt ja tai johtajat, palvelujohtaja, talous- ja palkanlaskentapalveluiden johtaja sekä tilin-

tarkastajat voivat seurata kontrollipisteiden toteutumista eri näkökulmista. Lisäksi ajatuk-

sena on, että tilinpäätökseen osallistuvat henkilöt voisivat seurata prosessin etenemistä. 

Tämä kuitenkin vaatii, että työkaluun saadaan uusia osia prosessista. 

Idea työkalun tekemiseen lähti Haaga Heliassa olleessa InnoCamp –tilaisuudessa. In-

noCamp –tilaisuudessa opiskelijat ideoivat yhdessä TARU-hankkeen konsortion kanssa 

uusia innovatiivisia ratkaisuja taloushallinnon digitalisoimiseksi. Esille tuli erilaisia ide-

oita, josta valittiin tämä kirjanpitokauden sulkeminen yhdeksi demoproton aiheeksi. 

Tämä työkalu on vasta proto-asteella, eikä sisällä vielä kaikkia suunniteltuja ominaisuuk-

sia. Tällä hetkellä työkalulla on mahdollista sulkea kirjanpitokausia ja lisätä kommentteja 

tarvittaessa. Protoa on tarkoitus testata aluksi kolmen kuukauden ajalta, jonka jälkeen 

kirjanpitäjät pystyvät antamaan kommenttejaan käytettävyydestä ja työkalun toimin-

noista. Tämän pohjalta voidaan lähteä jatkosuunnittelemaan työkalun ominaisuuksia. 

Protovaiheessaan oleva web-työkalu toimii vielä manuaalisesti, eli tieto pitää syöttää 

sinne käsin. Tavoitteena kuitenkin on, että se toimisi ohjelmistorobotin tavoin kokonaan 

automaattisesti. Tällöin se tulisi olemaan taloushallintojärjestelmän oheen kytketty erilli-

nen ohjelmaosio, joka poimisi automaattisesti ISA 402 –standardin vaatimat tiedot jär-

jestelmästä. 

3.3.1 Perehtyminen työkalun toimintoihin 

Ennen kuin pääsin tutustumaan, kuinka web-työkalu käytännössä toimii, sain työkalun 

käyttöoppaan, jonka avulla tutustuin sen käyttöön ja toimivuuteen. Tämän lisäksi minulla 

oli vain näyttökuva kausienseurantataulukosta (kuva 2), miltä työkalun ulkoasu näyttää. 

Proton ohjeet oli tehty selkeiksi ja sen perusteella työkalusta sai melko hyvän kuvan siitä, 

kuinka se käytännössä toimii.  
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Kuva 2. Kausienseurantataulukko. 

 

Tiedon hakeminen web-työkalusta: 

Kokonaisuudessaan työkalu on hyvin yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Työkalun käyt-

täjän täytyy ensin kirjautua ohjelmaan, jotta hän voi tarkastella haluamiaan tietoja. Oh-

jelmaan kirjautuneena käyttäjä voi suodattaa suodatusvalikon (kuva 3) kautta tarvitse-

mansa tiedon (Proton käyttöopas, 4).  

 

Kuva 3. Suodatusvalikko. (Proton käyttöopas, 5) 

Suodatusvalikoita käyttämällä käyttäjä voi rajata hakuaan asiakkaan, toimipisteen tai 

kauden perusteella sekä värikoodin ja vuoden mukaan. Kun suodatus on tehty, seuran-

tataulu päivittää vain suodatetut tiedot näkyviin. Suodatuksessa voi käyttää useampaa 

suodatinta yhtä aikaa. (Proton käyttöopas, 4) 

Suodatusvalikon avulla käyttäjä voi myös lisätä uuden rivin tai uuden asiakkaan (kuva 

3). Käyttäjän on myös mahdollista rajata hakuaan värikoodin tai vuoden perusteella. 

(Proton käyttöopas, 4)  
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Suodatusvalikon tehtävänä on helpottaa tarvittavan tiedon hakemista ohjelmasta. Koska 

työkalu on suunniteltu kontrollipisteiden valvontaa varten, on tärkeää, että tarvittava tieto 

on helposti löydettävissä.  

Seurantataulukon ominaisuudet: 

Seurantataulukko koostuu otsikkorivistä, johon on laadittu lajittelutoiminnot (asiakas, toi-

mipiste, kausi, tavoite, toteutunut ja sulkija). Tämän otsikkorivin alla on tietorivit (kuva 2). 

Näille tietoriveille listautuvat tiedot. Jokaisella rivillä on myös oma taustavärinsä. Ne ovat 

joko valkoisia, vihreitä, keltaisia tai punaisia. Värit kertovat, onko kausi suljettu vai ei. 

Vihreällä taustalla ovat ne, joiden kausi on suljettu tavoitteen mukaisesti. Keltaisella vä-

rillä ne, joiden kausi on suljettu 1-5 päivää myöhässä ja punaisella taustalla ovat ne, 

joiden kausi on suljettu yli viisi päivää myöhässä. Valkoinen tausta tarkoittaa, että kautta 

ei ole vielä suljettu (kuva 2). (Proton käyttöopas, 6)  

Taustavärit ja niiden merkitys: 

 valkoinen: kausi on sulkematta  

 vihreä:  kausi on suljettu ajallaan  

 keltainen:  kausi on suljettu viiden päivän sisällä tavoiteajasta  

 punainen:  kausi on suljettu myöhässä 

 

Seurantataulukon oikeassa reunassa viimeisenä sarakkeena on kommentointi (kuva 2). 

Kommenttisarake muuttuu siniseksi, jos kauteen on lisätty kommentteja tai se on avattu 

uudelleen. Koska tilintarkastajien pitää aukottomasti pystyä selvittämään, onko kaikki 

kirjanpidossa tehdyt toimenpiteet tehty ISA 402 –standardin mukaisesti, tulee web-työ-

kalussa olla toimintoja, jotka täyttävät standardin mukaiset vaatimukset. Tätä komment-

tisaraketta voidaan käyttää myös sisäiseen auditointiin eli tarkastamiseen. 

3.3.2 Tutustuminen web-työkaluun 

Kävin yhdessä Palvelukeskuksen toimipisteessä tutustumassa web-työkaluun heti, kun 

se oli saatu asennettua toimipisteen sisäiseen verkkoon. Web-työkaluun on aluksi tar-

koitus syöttää kaikki tämän yhden toimipisteen asiakkaiden kirjanpitokausien sulkemiset 

2015 vuoden alusta lähtien. Tämä tehdään niin, että kirjanpitäjät tutustuvat työkaluun 

ensin yhdessä, jonka jälkeen kukin kirjanpitäjä kirjaa tiedot ohjelmaan. Kun kirjanpitäjät 
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ovat päässeet sinuiksi työkalun kanssa, lähetän heille kysymyksiä, kuinka heidän mie-

lestä työkalu toimii ja onko jotain parannettavaa. 

Tutustuessani työkalun toimintoihin, minulle heräsi heti ajatuksia, miten työkalua voisi 

parantaa. Pääperiaate on todella yksinkertainen ja helppo. Kirjapitäjä käy vain klikkaa-

massa avoinna olevan kirjanpitokauden suljetuksi. Jos kausi suljetaan ajallaan, siihen ei 

tarvitse tehdä enempää merkintöjä, mutta jos kausi suljetaan myöhässä, ohjelma vaatii 

selityksen. Kohta, missä kirjanpitäjälle saattaa tulla sekaannuksia, on suljetun kauden 

uudelleen avaaminen. Jos kauteen jostain syystä joudutaan tekemään muutoksia, se 

täytyy avata uudelleen.  

 

Kuva 4. Kausienseurantataulukko lähempää. 

Kun kausi on suljettu, otsikkorivin kohdalle ”toteutunut” tulee se päivämäärä, jolloin kausi 

on suljettu. Tällöin myös päivämäärän perään ilmestyy kynä, jota klikkaamalla avautuu 

mahdollisuus avata kausi uudelleen (kuva 4). Jos kausi joudutaan jostain syystä avaa-

maan uudelleen, ohjelma vaatii avaajalta syyn, miksi kausi avataan (kuva 5).  

 

Kuva 5. Kauden uudelleenavaus -ikkuna. 

Kun kausi on avattu uudelleen, se jää taas auki, jolloin otsikkorivin ”toteutunut” –kohdalta 

poistuu päivämäärä. Lisäksi kausi muuttuu valkoiseksi ja sen ”toteutunut” –kohdalle tulee 
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takaisin sinisellä pohjalla oleva valintamerkki (kuva 4). Tämä saattaa aiheuttaa kirjanpi-

täjälle sekaannuksia, sillä käsiteltävä kautta voi olla vaikea löytää listalta heti uudestaan, 

koska kausi näyttää siltä, ettei sitä olisi vielä kertaakaan suljettu. Tämä on yksi kohta, 

johon olisi hyvä saada parannus. Ensin ajattelin, että olisiko kenties hyvä, että suljettua 

kautta muokattaessa täytyisi lisätä uusi rivi kyseiselle kaudelle. Keskusteltuamme asi-

asta ja Palvelukeskuksen puolelta ehdotettiin, että otsikkoriviin tulisi uusi sarake toteutu-

nut –kohdan jälkeen, jos kauden joutuisi avaamaan uudelleen. Eli ensimmäinen sulke-

mispäivämäärä jäisi näkyviin toteutunut –sarakkeeseen ja uuteen sarakkeeseen tulisi 

päivämäärä, jolloin kausi on viimeksi avattu. Tällöin näkisi heti, milloin kausi on suljettu 

ensimmäisen kerran ja jos sitä on jouduttu käsittelemään uudestaan, niin seuraavaan 

sarakkeeseen tulisi viimeksi suljettu päivämäärä ja sen jälkeen muokkausmahdollisuus, 

mihin voisi kirjoittaa syyn, miksi kausi on avattu. Näin tilintarkastaja näkee heti, onko joku 

kausi jouduttu avaamaan uudestaan. Tällainen lisäominaisuus olisi hyvä olla, jotta ehyen 

kirjausketjun eli audit trailin todentaminen helpottuisi.  

Kommenttisarakkeeseen kirjautuu kaikki sulkemis- ja avaamisajankohdat. Siellä näkyy 

myös syyt, miksi kausi on avattu uudestaan (Kuva 6). Teksti ”muokattu” tulee siitä, kun 

kommenttikenttään on tehty kirjauksia ilman, että kausi on avattu. 

 

Kuva 6. Kommenttisarake avattuna. 
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Ensimmäinen tutustumiseni työkaluun oli todella positiivinen. Olin aikaisemmin nähnyt 

kuvia web-työkalusta ja ajattelin jo silloin, että se vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta ja sel-

keältä, mutta nähdessäni todella, kuinka ohjelma toimii, ilahduin sen selkeydestä. Minun 

on vaikea uskoa, että kirjapitäjät kokisivat työkalua minkäänlaisena rasitteena. Päinvas-

toin uskon työkalun helpottavan monia ja selkeyttävän kirjanpidon kontrollipisteen tark-

kailua. 

Käynti Palvelukeskuksessa ja konkreettinen tutustuminen web-työkaluun antoi minulle 

uusia ajatuksia, kuinka lähtisin kasaamaan opinnäytetyöni haastatteluosuutta eli kysy-

myksiä kirjapitäjille.   

3.4 Kirjanpitäjien haastattelu 

Kun kirjanpitäjät olivat tutustuneet työkaluun ja sen ominaisuuksiin, lähetin heille kuusi 

kysymystä liittyen työkalun käyttökokemuksiin ja ominaisuksiin. Lähetin kysymykset kuu-

delle kirjanpitäjälle, joista neljä vastasi kysymyksiini. Osa vastaajista oli selvästi panos-

tanut vastauksiin ja miettinyt työkalun jatkokehittämistä. Osa taas oli niukkasanaisempia 

vastauksissaan ja kokivat työkalun enemmän lisää työtä tuovana tekijänä. Lähes kaikki 

kokivat ongelmallisena sen, että kirjanpitokauden sulkemisajankohta pitää tulevaisuu-

dessa käydä erikseen lisäämässä uuteen ohjelmaan, mikä taas tuo lisää muistettavia 

asioita. 

 

Lähetin kuudelle kirjanpitäjälle seuraavat kysymykset: 

1. Mitä ajatuksia web-työkalu tuo aluksi mieleesi? 

2. Miltä työkalun käyttö tuntuu? Onko käyttöliittymä toimiva? Jos ei, niin kuinka 

muuttaisit? 

3. Onko työkalu muuttanut (tai tuleeko se muuttamaan) päivittäistä työskentelyäsi? 

Jos kyllä, niin miten? 

4. Mitä lisäominaisuuksia toivoisit työkaluun? 

5. Löydätkö työkalun käyttölogiikasta epäkohtia? Jos kyllä, niin mitä? 

6. Onko työkalussa jotain parannettavaa? Jos kyllä, niin mitä? 
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Vastauksia kysymyksiin: 

1. Mitä ajatuksia web-työkalu tuo aluksi mieleesi? 

- Web-työkalu toi vastaajille aluksi mieleen, että se on helppo käyttää ja vaikuttaa 

hyvin yksinkertaiselta ja toimivalta sekä ulkoasultaan että itse käyttötarkoituksel-

taan. Liian monimutkainen työkalu kaiken muun muistamisen lisäksi saattaisi 

nostaa kynnystä käydä lisäämässä kirjanpitokauden sulkemisaika erilliseen oh-

jelmaan. Web-työkalu toi myös hiukan negatiivissävytteisiäkin ajatuksia vastaa-

jissa. Se koettiin lisätyönä, joka pitää aina muistaa tehdä. Yksi vastaajista pohti 

myös sitä, tarvitaanko web-työkalua alkuunkaan.   

 

2. Miltä työkalun käyttö tuntuu? Onko käyttöliittymä toimiva? Jos ei, niin 

kuinka muuttaisit? 

- Työkalun käyttöliittymä koettiin helppona ja selkeänä. Se on helppo oppia käyt-

tämään ja käyttönopeutta pidettiin mukavana. Hakukriteerien vaihtamisen jäl-

keen aikaa ei mene odotteluun, vaan haluttu tieto päivittyy heti. Samaan vastauk-

seen oli myös lisätty kysymys ”Onko tietomassan määrällä vaikutusta nopeuteen 

jatkossa?”.  

 

 

3. Onko työkalu muuttanut (tai tuleeko se muuttamaan) päivittäistä työsken-

telyäsi? Jos kyllä, niin miten? 

- Vastaajien mukaan web-työkalu ei juurikaan vaikuta päivittäiseen työskentelyyn. 

Se tuo kuitenkin lisää muistamista, että erilliseen ohjelmaan täytyy erikseen 

käydä lisäämässä tieto tai jos kausi joudutaan avaamaan uudestaan, tieto täytyy 

käydä päivittämässä ohjelmaan. Kuukaudessa ei tule montaa merkintää ohjel-

maan, mutta erillisenä työnä web-työkalun käyttö ei välttämättä ole hyvä muuta 

kuin väliaikaisratkaisuna. Yksi vastaajista pohti myös sitä, että kirjanpitojärjestel-

män lisäksi varmaan kaikki taloushallinnon ohjelmat keräävät lokitiedostoja, 

joista pystyy saamaan tiedot kauden sulkemisista ja avaamisista. Vastaaja pohti 

myös sitä, että nykyään tällainen erillistiedoston kerääminen käsin tuntuu jo van-

hanaikaiselta. Hänen mielestään automatiikka pitäisi tässä kohtaa ottaa pikai-

sesti käyttöön. 
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4. Mitä lisäominaisuuksia toivoisit työkaluun? 

- Työkalun lisäominaisuuksiin tuli ihan mukavasti ehdotuksia. Koska kirjanpitäjät 

joutuvat avaamaan kauden lähes joka kuukausi uudestaan alv-kirjausten vuoksi, 

olisi hyvä että se huomioitaisiin jotenkin. Toiveena oli, että alkuperäinen sulke-

mispäivämäärä ei muuttuisi lainkaan. Yksi vastaajista mietti mahdollisuutta 

nähdä muiden tiimien (kuten ostoreskontra, myyntireskontra jne.) aikataulu kau-

sien sulkemisen suhteen. Ajatuksena olisi se, että jos esimerkiksi ostoreskont-

rassa tapahtuu jotain viivästystä laskujen käsittelyssä, eikä laskuja saada ajoissa 

maksuun ennen kauden sulkemista, niin totta kai viivästys vaikuttaa myös kirjan-

pitoon ja myöhästyttää virallista sulkemisajankohtaa. 

 

 

5. Löydätkö työkalun käyttölogiikasta epäkohtia? Jos kyllä, niin mitä? 

- Työkalun käyttölogiikasta ei vielä tässä vaiheessa löytynyt juuri huomautettavaa. 

Eräs vastaajista kuitenkin oli vahingossa laittanut yhdelle asiakkaalle uuden rivin, 

mutta ei saanut sitä pois. Eli turhan rivin poistaminen ei tässä kohtaa vielä on-

nistu. Lisäksi jos esimerkiksi tulee laitettua virheellinen tavoiteaika, ei tietoa pysty 

muuttamaan eikä riviä poistamaan.  

 

 

6. Onko työkalussa jotain parannettavaa? Jos kyllä, niin mitä? 

- Parannusehdotuksia tuli melko niukasti. Eräs vastaajista pohti tässä kohtaa, oli-

siko mahdollista saada jotain linkkiä tai yhteyttä varsinaiseen kirjanpitojärjestel-

mään. Tämän kautta tieto sulkemisajankohdasta saataisiin päivittymään työka-

luun automaattisesti. Eli siinä kohtaa, kun kirjanpitöjärjestelmässä käydään kausi 

sulkemassa, tieto päivittyisi suoraan työkaluun. Tämä vähentäisi kirjanpitäjien 

muistamista ja lisätyötä asiaan liittyen. Vastaajan mukaan web-työkalussa käy-

täisiin vain niissä tapauksissa, kun kausi joudutaan jostain syystä erikseen avaa-

maan uudelleen. Tällöin avaamisen syy pitäisi käydä manuaalisesti lisäämässä 

työkaluun. 

3.4.1 Vastausten yhteenveto 

Käyttäjäkokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia. Käyttäjät pitivät siitä, että käyttö-

liittymä oli selkeä ja helppo. Hakurajausten jälkeen, ohjelma haki nopeasti tarvittavan 
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tiedon. Tässä kohtaa heräsi myös kysymys; ”Toimiiko ohjelma yhtä tehokkaasti, kun tie-

don määrä lisääntyy?”.  

Suurimpana miinuksena käyttäjät kokivat sen, että tulee lisää muistettavia asioita. Eli 

varsinaisen kauden sulkemisen jälkeen täytyy aina käydä erikseen lisäämässä web-työ-

kaluun tieto sulkemisesta. Tässä kohtaa saattaa myös tulla inhimillisiä virheitä, jos kir-

janpitäjä ei muistakaan käydä lisäämässä sulkemisajankohtaa oikeana päivänä web-työ-

kaluun, tuleeko ohjelmaan virheellinen tieto? Web-työkalua pidettiin enemmän lisää 

työtä aiheuttavana tekijänä kuin asioita nopeuttavana tai selkeyttävänä tekijänä. Kirjan-

pitäjät toivoivatkin, että web-työkalun käyttöä automatisoitaisiin enemmän. Tällä hetkellä 

työkalu on yksi manuaalinen työ lisää muiden joukkoon. Sen pitäisi toimia niin, ettei kir-

janpitäjän tarvitsisi käydä erikseen lisäämässä sulkemisaikaa, vaan tieto siirtyisi auto-

maattisesti varsinaisesta kirjapitojärjestelmästä web-työkaluun. Tällöin se toimisi ohjel-

mistorobotin tavoin keräämällä automaattisesti tietoa toisesta järjestelmästä. Ainoastaan 

sitten, jos kausi jouduttaisiin avaamaan uudestaan, tieto pitäisi käydä muuttamassa web-

työkaluun. Kirjanpitäjät toivoivat myös, että alkuperäistä sulkemisaikaa ei pystyisi muut-

tamaan, vaan muutokset tulisivat ohjelmaan erillisinä. Tässä viittaan omiin ajatuksiini, 

mitkä heräsivät ensimmäisellä tutustumiskerralla. Eli kun kausi suljetaan, tieto jää ohjel-

maan pysyvästi. Silloin, jos kausi joudutaan avaamaan uudestaan, uuteen sarakkeeseen 

tulisi tieto uudelleen avaamisesta. Tällöin tietojen tarkastelija, kuten kirjanpitäjä, tilintar-

kastaja tai vaikkapa johtoporras, näkisivät heti ohjelmasta tietojen listautumisen jälkeen, 

onko kausi jouduttu avaamaan uudestaan. Myös audit trail toteutuisi paremin. 

Ohjelmasta löytyi myös muutaman muu epäkohta. Esimerkiksi se, että jos käyttäjä (kir-

janpitäjä) lisää vahingossa uuden virheellisen rivin, jossa vaikkapa tavoiteaika on vir-

heellinen, tietoa ei pysty muuttamaan tai riviä poistamaan. Mielestäni voisi olla hyvä, että 

ohjelmaan listautuisi automaattisesti kaikki vuoden kaudet ja niiden sulkemisen tavoi-

teajat, ettei kirjanpitäjän tarvitse lisätä joka kerta uutta riviä. Ja jos tavoiteaika on virheel-

linen, kenellä pitäisi olla valtuudet muuttaa tietoa tai poistaa tietoa. Jos kaikilla käyttäjillä 

on tähän mahdollisuus, virheiden määrä tai todennäköisyys niille kasvaa niin kauan kuin 

tieto pitää käydä erikseen lisäämässä, eikä se listaudu ohjelmaan automaattisesti. 

Toimipisteiden lisääminen web-työkaluun on myös yksi asia, mihin pitäisi saada muutos. 

Tällä hetkellä se ei onnistu suoraan itse ohjelmassa, vaan tieto pitää käydä lisäämässä 

SQL-kyselyn kautta. Mielestäni tämäkin on asia, jonka voisi tehdä vai tietty henkilö tai 

henkilöt, joilla on siihen valtuus. Jos kaikilla käyttäjillä on valtuus tehdä kaikkia, niin äkkiä 

saattaa tulla tehtyä päällekkäisiä töitä ja mahdollisten virheiden määrä kasvaa. 
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Käyttäjät toivoivat, että web-työkalu saataisiin automaattiseksi. Tieto sulkemisesta pitäisi 

saada kulkemaan suoraan kirjanpitojärjestelmästä web-ohjelmaan. Onko tämä mahdol-

lista? Miten tämä yhteys kahden eri ohjelman välillä onnistuu? Web-työkalun tulisi toimia 

ohjelmistorobotin tavoin tietoa automaattisesti keräävänä erillisenä ohjelmana. Näin kir-

janpitäjille ei tulisi lisää töitä ja web-työkalu toimisi nykypäivän tavoitteiden mukaisesti. 

Web-työkalusta tulisi enemmän tiedonkeruujärjestelmä, minne kirjautuisi automaattisesti 

kaikki haluttu tieto ja se olisi helposti ja selkeästi saatavilla esimerkiksi kun esimiehet 

haluavat tarkastella toimipisteiden kirjanpitojen sulkua tai tilintarkastajat tarkastavat kont-

rollipistettä. 

Kyselyssä kävi myös ilmi, että kirjanpitäjät toivoisivat ohjelmaan lisää ulottuvuuksia. Nyt 

ohjelmassa on vain kirjanpitokausien sulkeminen. Olisi hyvä, jos web-työkaluun saatai-

siin myös muiden tiimien tietoja. Muun muassa osto- ja myyntireskontra olisi hyvä saada 

ohjelmaan. Tällöin kirjanpitäjät pystyisivät seuraamaan näiden tiimien aikataulua sulke-

misen suhteen. Ostoreskontrassa tapahtuva viivästys esimerkiksi laskujen käsittelyssä 

vaikuttavat kirjanpitoon ja sen aikataulussa pysymiseen. Näin ohjelmasta pystyisi seu-

raamaan mahdollisia viivästyksiä. 

Oletukseni siitä, että kirjanpitäjät eivät olisi kokeneet työkalua minkäänlaisena rasitteena, 

osoittautuivat vääriksi. On selvää, että web-työkalu tällaisenaan manuaalisena ohjel-

mana luo vain lisää työtä. Kun työkalusta saadaan luotua kokonaan automaattisesti toi-

miva ohjelmistorobotti, joka kerää tarvittavat tiedot yhteen, se ei enää vaadi kirjanpitäjien 

huomiota. Silloin se olisi ainoastaan apuväline johtoportaalle ja tilintarkastajille. 

Työkalu on yksinkertaisuudessaan helppo käyttää, mutta tällä hetkellä se luo vain lisää 

työtä kirjanpitäjille. Ohjelmaa tarkasteltaessa tiedonkeruuvälineenä se täyttää tämänhet-

kiset vaatimukset. Kun työkaluun saadaan lisättyä lisää osia koko prosessista, siitä saa-

daan laaja-alaisempi kontrollipisteiden valvontatyökalu. 

3.4.2 Huomioon otettavia asioita jatkokehittelyä ajatellen 

Seuraavaksi on listattu asioita, joita pitäisi pohtia ohjelman jatkokehittelyä tehtäessä: 

1. Tällä hetkellä protovaiheessa oleva web-työkalu toimii vielä manuaalisesti ja 

sinne pitää syöttää tarvittavat tiedot käsin. Testausvaiheessa huomattiin epä-

kohta kauden uudelleen avaamisen yhteydessä. Alkuperäinen sulkemisajan-
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kohta hävisi alkunäkymästä kokonaan, vaikka sen olisi hyvä olla koko ajan näky-

villä. Jouduttaessa avaamaan kausi uudestaan, tulisi olla lisäsarake, josta kävisi 

ilmi, onko kausi avattu uudestaan ja miksi. 

2. Ohjelmaan lisättäessä vahingossa väärä tavoiteaika tai ylimääräinen rivi, kirjan-

pitäjä ei pysty korjaamaan eikä poistamaan syöttövirhettään itse. 

3. Toimipisteiden lisääminen ei onnistu kuin SQL-kyselyn kautta. 

4. Manuaalisesta työstä pitäisi päästä eroon. Web-työkalu tulisi saada kokonaan 

automaattiseksi tiedonkeruujärjestelmäksi, joka toimisi ohjelmistorobotin tavoin 

kytkettynä pääohjelmaan. 

5. Työkaluun olisi hyvä saada lisättyä muidenkin tiimien sulkemisajankohtia kuten 

esimerkiksi osto- ja myyntireskontran sulkemisajankohdat. Tällöin pystyttäisiin 

kokonaisvaltaisemmin seuraamaan koko kirjanpitoprosessia ja siellä tapahtuvia 

viivästyksiä.  

3.4.3 Toivottuja ominaisuuksia 

Web-työkalun protoa suunniteltaessa siihen on ajateltu tuovan muitakin ominaisuuksia 

kirjanpitokausien sulkemisen lisäksi. Osto-ja myyntireskontran sulkeminen ovat juuri yksi 

suunnitteluvaiheessa ajatelluista lisäominaisuuksista.  Protovaiheessa oleva web-työ-

kalu toimii vielä manuaalisesti, mutta jo suunnittelun alkuvaiheessa on ajateltu, että työ-

kalusta tulisi automaattinen. Eli tieto taloushallinnon järjestelmistä listautuisi suoraan 

web-työkaluun. Toiveena on myös, että kirjanpitäjät saisivat jonkinlaisen muistutuksen 

(esimerkiksi sähköpostin), jos poikkeamatilanteessa työkaluun pitää käydä lisäämässä 

vaikkapa kauden avaamisen syy. 

Käyttäjäprofiilien laatiminen on myös hyvä miettiä jatkokehittelyä tehdessä. Työkalua 

suunniteltaessa ideana oli, että ohjelmassa olisi eri käyttäjäprofiileita. Näin ollen esimer-

kiksi toimistopäällikkö näkisi vain oman toimipisteensä asiakkaiden tilanteen. Palvelujoh-

taja taas näkisi kaikki asiakkaat ja toimipisteet. Käyttäjäprofiileita ja esimerkiksi niiden 

katseluominaisuuksia täytyy vielä harkita, miten vaatimusmäärittely tämän osalta teh-

dään. Olisi myös tärkeää, että tietojen lisääminen ja poistaminen olisi tarkoin rajattu. Näin 

vältyttäisiin turhilta virheiltä. 
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4 POHDINTA 

Opinnäytetyössäni perehdyin asiakasyritykseen suunnitellun protovaiheessa olevan 

web-työkalun toimintoihin ja testikäyttöönottoon. Työn tarkoitus oli tutkia, työkalun omi-

naisuuksia ja kehitystarpeita. Tutkimusongelmana oli kartoittaa ne epäkohdat, joita pro-

tovaiheessa olevassa web-työkalussa on. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä 

työkalun jatkokehityksessä tulisi huomioida, jotta siitä saataisiin tämän päivän tarpeita 

vastaava. Tutkimusmenetelmänä käytin käyttäjähaastatteluita, joiden pohjalta laadin 

vaatimusmäärittelyn web-työkalusta. 

Aluksi lähdin tutkimaan taloushallinnon digitalisoitumista ja sen kehityskaarta. Otin sel-

vää, kuinka nopeasti taloushallinnon digitalisoituminen on tapahtunut ja miltä sen tule-

vaisuus näyttään. Oli tärkeää selvittää digitalisoitumisen taustoja, jotta ymmärtäisin pa-

remmin, minkälaisia ominaisuuksia tämän päivän työkaluilta vaaditaan. Koska web-työ-

kalu suunniteltiin yhtä Palvelukeskuksen kontrollipistettä varten (kirjanpidon sulkeminen 

ja seuranta), oli oleellista selvittää kirjanpitoon liittyviä seikkoja, kuten lakien ja säädösten 

tuomia vaatimuksia. Otin selvää ISA 402 –standardista, joka määrittelee kuinka juuri Pal-

velukeskuksen kaltaisten organisaatioiden kirjanpito tulisi toteuttaa. Yksi oleellisimmista 

asioista kirjanpidossa on sen kirjausketjun katkeamattomuus eli audit trail. Siksi oli tär-

keää tutustua myös katkeamattoman kirjausketjun vaatimukseen. 

Pohjatyön tehtyäni keskityin case-osuuteen, jossa kävin läpi Palvelukeskuksen toiminta-

periaatteet, TARU-hankkeen tavoitteet sekä itse web-työkalun toiminnallisuuden. Web-

työkalu osoittautui yksinkertaiseksi ohjelmaksi, johon syötetään tiedot kirjanpitokausien 

sulkemisesta manuaalisesti. Ilahduin positiivisesti työkalun selkeydestä. Tiedonkeruuvä-

lineenä web-työkalun päätoimintaidea on selkeä ja helppo. Ohjelmasta on helppo hakea 

haluamiansa tietoja. 

Vaatimusmäärittelyn toteutin Palvelukeskuksen toiveiden mukaan tekemällä haastatte-

lukysymykset kuudelle kirjanpitäjälle, jotka web-työkalua testasivat. Kuudesta kirjanpitä-

jästä vain neljä vaivautui vastaamaan kuuteen laatimaani kysymykseen. Neljästä vas-

tanneesta vain pari vastasi kysymyksiin tarpeeksi laajasti. Näiden tietojen pohjalta minun 

tuli laatia web-työkalun vaatimusmäärittely. Sain kerättyä seikkoja, jotka tulisi ottaa huo-

mioon työkalun jatkokehittelyä tehtäessä. Tutkimusongelmani ratkaisemisessa eli proto-

vaiheessa olevan web-työkalun epäkohtien kartoittamisessa onnistuin mielestäni suh-

teellisen hyvin, ottaen huomioon tutkimusmenetelmäni tuoman tiedon niukkuuden.  
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Web-työkalun jatkokehittelyä ajatellen opinnäytetyöni tuoma lisätieto on melko vähäistä, 

sillä suurin osa vaatimusmäärittelyn tuomasta tiedota oli jo olemassa web-työkalua suun-

niteltaessa. Eli se, että työkalusta pitäisi saada automaattisesti tietoa keräävä ohjelmis-

torobotti, joka toimii apuvälineenä suurimmaksi osaksi vain päällikkötasolla oleville hen-

kilöille sekä johtoportaalle. Tutkimustyöni toi ilmi muutamia uusia seikkoja, joihin tulee 

kiinnittää huomiota työkalua jatkokehiteltäessä. Paljon on vielä tehtävää, jotta työkalusta 

saataisiin nykypäivän tarpeisiin vastaava ohjelmistorobotti, mutta lähtökohdat sen toteut-

tamiselle on olemassa.  

Vaatimusmäärittely olisi ollut huomattavasti helpompi laatia, jos olisin saanut asiakasyri-

tykseltä selkeät ohjeet, kuinka se halutaan toteutettavan. Lisäksi vaatimusmäärittelyn 

tekemiseen vaikutti myös se, että lähdin tekemään sitä täysin ummikkona tietämättä asi-

asta etukäteen mitään. Pohjatyön tehtyäni pääsin hyvin sisälle siitä, kuinka web-työkalu 

toimii, mitä hyviä ominaisuuksia siinä on ja mitkä ovat sen puutteet.  

Työn aikataulu oli alun alkaen hyvin tiukka. Aikataulullisesti tavoitteeseen ei päästy, 

mutta tässä kohtaa voin sanoa, että se ei johtunut minusta, vaan muista tekijöistä. Web-

työkalu saatiin asennettua yhteen Palvelukeskuksen toimipisteistä vasta marraskuun lo-

pulla 2015, jonka jälkeen kirjanpitäjät pääsivät testaamaan sen toimivuutta. Joulukuun 

alkupuolella lähetin kysymykset kirjanpitäjille ja viimeiset vastauksen niihin sain tammi-

kuussa 2016. Itse TARU-hanke oli jo tässä vaiheessa päättynyt. Kaiken kaikkiaan sain 

työni tehtyä suhteellisen hyvällä aikataululla ja toivon, että tutkimuksen tuomista tulok-

sista on hyötyä asiakasyritykselle.  
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