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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Tampereella toimiva tilitoimisto. Yritys tar-

joaa monipuolisia taloushallinnon palveluita asiakkaidensa erilaisiin tarpeisiin. Palvelu-

valikoimaan kuuluvat muun muassa kirjanpito, ostolaskujen käsittely, palkanlaskenta 

sekä matkalaskutus. Toimeksiantaja tarjoaa asiakkailleen sähköisiä taloushallinnon ko-

konaisuuksia erilaisin nykyaikaisin ohjelmistoratkaisuin. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajan kirjanpidon prosessien seurantaa. 

Toimeksiantajayrityksen kirjanpitäjillä on ollut vaihtelevasti käytössään erilaisia tehtä-

vänseuranta- ja tarkastuslistoja, mutta yhtenäinen ja helposti muokattavissa oleva työkalu 

puuttuu. Toimeksiantaja haluaakin kehittää käyttöönsä tehtävänseurantalistan, jonka 

avulla voi seurata kirjanpitoon liittyvien toistuvien tehtävien suorittamista etenkin silloin, 

kun yksityiskohtaista muistettavaa on paljon. Valmiin työkalun on tarkoitus myös helpot-

taa varahenkilöiden sekä uusien työntekijöiden työskentelyä. 

 

Opinnäytetyössä pyritään selvittämään, mitkä eri tehtävät toistuvat kirjanpidossa ja 

muissa taloushallinnon prosesseissa kuukausittain, viikoittain ja päivittäin. Tarkoituksena 

on laatia toimiva ja visuaalinen tehtävänseurantalista helpottamaan toistuvien tehtävien 

seurantaa sekä toimimaan muistin tukena esimerkiksi uusille työntekijöille tai kun asiak-

kaaseen liittyvää muistettavaa on runsaasti. 

 

Työn teoriaosuudessa käsitellään lyhyesti prosesseja yleisellä tasolla. Tämän jälkeen sy-

vennytään taloushallinnon prosesseihin, jotka ovat tehtävänseurantalistan kannalta oleel-

lisia. Taloushallinnon prosesseja ovat muun muassa pääkirjanpitoprosessi, osto- ja myyn-

tilaskuprosessi, maksuprosessi sekä palkanlaskennan prosessi. Prosessit sisältävät työvai-

heita, jotka pyritään selvittämään tämän opinnäyteyön tuloksena syntyvään tehtävänseu-

rantalistaan.  
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2 PROSESSIT 

 

 

2.1 Prosessin määritelmä  

 

Prosessi ymmärretään usein joko kehityskulkuna tai toistuvana tapahtumien ketjuna. En-

simmäisen määritelmän mukaan voidaan ajatella, että prosessi on kehityskulku. Tavoit-

teen toteuttamiseksi ei luoda tarkkaa suunnitelmaa, vaan toimintaa ohjaa ajatus tavoitteen 

toteutumista edistävästä toiminnasta. Tuloksia arvioidaan ja toimintatapoja muokataan 

sen mukaan, onko tuloksiin päästy vai ei. Esimerkiksi muutosten toteuttaminen, innovaa-

tiot ja oppiminen ovat tällaisia prosesseja. (Laamanen 2008, 152—153.) 

 

Toisen määritelmän mukaan prosessit ovat syötteistä ja tuotoksista koostuva toistuva ta-

pahtumien ketju, jossa toistuvat suunnittelu, toteutus ja arviointi. Prosessin onnistumisen 

kannalta on olennaista, että kriittiset toiminnot tunnistetaan ja varmistetaan, että toimin-

non suoritus onnistuu tuloksellisesti. (Laamanen 2008, 153—154.) Prosessilla on aina 

sisäinen tai ulkoinen asiakas, joka vastaanottaa prosessissa syntyvän tuotteen tai palvelun. 

Ulkoinen asiakas on organisaation ulkopuolinen, kuten toinen yritys, kuluttaja tai rahoi-

tuslaitos. Sisäinen asiakas puolestaan on organisaation sisällä osana prosessia. (Virtuaa-

liAMK 2010.) 

 

Syötteet ovat tietoja ja materiaalia, joita tarvitaan prosessin toteutuksessa ja jotka jalos-

tuvat prosessissa (Laamanen 2003, 20; Laamanen & Tinnilä 2009, 108). Syöte voi siis 

olla esimerkiksi tarjouspyynnöllä olevat tiedot tai tuotantoon liittyvä materiaalia. Sitä 

vastoin muun muassa koneet ja laitteet sekä menetelmät ovat prosessin osia ja siten re-

sursseja eivätkä syötteitä. Resurssit kylläkin ovat tarpeellisia tai välttämättömiä prosessin 

toteutumisen kannalta. Tietoa ja materiaalia on myös tuotos, joka syntyy prosessissa. Esi-

merkiksi tuotannon prosesseissa tuotos on asiakkaalle luovutettava fyysinen tuote. Tuotos 

voi kuitenkin olla myös ei-fyysinen, kuten neuvo. (Laamanen & Tinnilä 2009, 108, 116, 

131.) 

 

Prosessiin liittyvät toiminnot ovat tehtäviä, joiden avulla päästään haluttuun lopputulok-

seen. Niitä kutsutaan myös aktiviteeteiksi tai vaiheiksi ja ne esitetään usein prosessikaa-

viossa. (Laamanen & Tinnilä 2009, 87.) Esimerkiksi teollisuuden tuotantoprosessi voi 
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olla jatkuvasti toimiva, mutta prosessi voi käynnistyä myös herätteestä tai syötteestä ja 

saada lopulta aikaan tuotoksen tai suoritteen (Pitkänen 2007, 69). 

 

 

2.2 Erilaiset prosessit 

 

Laamanen (2003, 54) luokittelee prosessit ydin- ja tukiprosesseiksi, joista valitaan 

avainprosessit. Ydinprosesseja kutsutaan myös liiketoimintaprosesseiksi, ja ne tuottavat 

arvoa ulkoiselle asiakkaalle, jolle niiden tuotteet ja palvelut myös suuntautuvat (kuvio 1). 

Tyypillisesti yrityksissä määritellään kolmesta kymmeneen ydinprosessia, mutta vain yk-

sikin ydinprosessi on mahdollinen. Ydinprosessien määrittelyssä pitäisi ottaa huomioon 

mahdollisimman laajasti kytkennät toimittajiin ja asiakkaisiin sekä prosesseihin yrityksen 

sisällä. Esimerkiksi tilaus-toimitusketju on ydinprosessi, joka kulkee läpi organisaatiora-

jojen ja jossa ydintoimintoja on enemmän kuin tukiprosesseissa. Vaikka ydinprosessi 

edellyttää sellaista osaamista tai päätöksentekoa, jota ei voida luovuttaa organisaation ul-

kopuolisille tahoille, voidaan siitä kuitenkin ulkoistaa esimerkiksi kannattamattomat vai-

heet tai toiminnot, jotka tukevat suoraan ydintoiminnon suorittamista. (Kiiskinen, Linko-

aho & Santala 2002, 28; Lecklin 2006, 130; Laamanen & Tinnilä 2009, 121—122.) 

 

 

 

KUVIO 1. Liiketoimintaprosessi (Lecklin 2006, 124) 
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Ydinprosessien kuvaamisessa käytetään usein prosessikarttaa, jossa prosessit pilkotaan 

osaprosesseihin ja edelleen työvaiheisiin. Kuvaamisen avulla saadaan laajempi kokonais-

käsitys siitä, miten prosessin eri vaiheet ja osapuolet liittyvät toisiinsa ja miten ne vaikut-

tavat palvelun tai tuotteen arvoon ja laatuun. Myös esimerkiksi eri vastuualueilla työs-

kentelevät pystyvät hahmottamaan oman roolinsa prosessissa. Parhaimmillaan prosessien 

mallintamisella voidaan saada näkyviin ydinprosesseja parhaiten tukevat ja niiden kan-

nalta kriittisimmät tehtävät. (Viitala & Jylhä 2006, 281—282.) 

 

Tukiprosessit ovat organisaation sisäisiä prosesseja ja tarpeen ydinprosessien toiminnan 

onnistumiseksi (kuvio 2). Tukiprosesseja ovat muun muassa taloushallinto, tietohallinto 

ja henkilöstöhallinto, ja ne palvelevat yrityksen sisäisiä asiakkaita. (Kiiskinen ym. 2002, 

29; Lecklin 2006, 130.) Avainprosessit ovat yrityksen menestyksen kannalta tärkeimpiä 

prosesseja ja ne voivat olla niin ydin- kuin tukiprosesseja tai näiden osaprosesseja. Osa-

prosessi on laajemmasta prosessista jaettu alemmalla tasolla oleva prosessikokonaisuus. 

Prosessi voidaan myös jakaa suoraan vaiheisiin eli toimintoihin, jotka ovat prosessiin 

kuuluvia kerralla suoritettavia työkokonaisuuksia. Toiminnoista laaditaan prosessiku-

vauksen sijaan työohje. (Lecklin 2006, 130; Laamanen & Tinnilä 2009, 122.) 

 

 

KUVIO 2. Ydin- ja tukiprosessit (Kiiskinen ym. 2002, muokattu) 
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3 TALOUSHALLINNON PROSESSIT 

 

 

3.1 Taloushallinto 

 

Taloushallinto on yrityksen järjestelmä, jonka avulla se voi seurata taloudellisia tapahtu-

miaan ja raportoida toiminnastaan sidosryhmille. Taloushallinto jaetaan ulkoiseen eli 

yleiseen ja sisäiseen eli johdon laskentatoimeen, jotka tuottavat tarkoitukseltaan erilaista 

informaatiota sidosryhmästä riippuen. (Lahti & Salminen 2008, 14.) Yleisen laskentatoi-

men pääasiallinen tehtävä on tuottaa informaatiota organisaation ulkoisille sidosryhmille, 

kun taas sisäinen laskentatoimi tuottaa taloudellista tietoa johdolle muun muassa suunnit-

telun ja päätöksenteon tueksi (Eskola & Mäntysaari 2007, 7—8).  

 

Sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen erot syntyvätkin juuri niiden tuottaman informaation 

hyväksikäytöstä. Johdon laskentatoimi suuntautuu tulevaisuuteen, on vapaaehtoista ja 

tarpeen mukaan toteutettavaa ja perustuu pitkälti ennusteisiin ja arvioihin. Ulkoinen las-

kentatoimi puolestaan on lakisääteistä, ja informaatiota tuotetaan muun muassa verotta-

jalle ja sijoittajille. Ulkoinen laskentatoimi perustuu menneeseen ja sen pitää olla toden-

nettavissa ja tarkastettavissa. (Kinnunen, Leppiniemi, Puttonen & Virtanen 2002, 161; 

Kinnunen ym. 2006, 69.) 

 

Taloushallinto voidaan määritellä myös tietojärjestelmien näkökulmasta, jolloin se on toi-

siinsa liittyvistä komponenteista koostuva järjestelmä, joka tuottaa tietyn tuloksen, kuten 

esimerkiksi tulosraportin tai myyntilaskun. Komponentteja ovat muun muassa laitteistot, 

ohjelmistot, tulosteet ja ihmiset. Strategisella tasolla taloushallinto on yksi yrityksen tu-

kiprosesseista, joka voidaan jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin. Kokonaisuuksia ovat 

esimerkiksi osto- ja myyntilaskuprosessi, matka- ja kululaskuprosessi sekä pääkirjanpi-

toprosessi (kuvio 3). Pääkirjanpito yhdistää osaprosessit tai toimii olennaisena lähteenä 

raportoinnissa, lisäksi rajapintoja tulee esimerkiksi palkkaprosessista. (Lahti & Salminen 

2008, 14—15.)  
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KUVIO 3. Taloushallintoon liittyvät prosessit (Lahti & Salminen 2014, 19) 

 

Kappaleissa 3.3–3.9 perehdytään taloushallinnon prosessikokonaisuuksiin tarkemmin. 

Jokainen kokonaisuus sisältää pienempiä työvaiheita tai -kokonaisuuksia, jotka pyritään 

selvittämään ja jotka sisältyvät laadittavaan tehtävänseurantalistaan. 

 

 

3.2 Digitaalinen taloushallinto 

 

Digitaalista eli sähköistä tietoa voidaan käsitellä, siirtää, varastoida ja esittää sähköisessä 

muodossa. Sitä siirretään ja käsitellään sovelluksilla ja ohjelmistoilla ja se sijaitsee 

yleensä erilaisissa tietokannoissa. Digitaalinen tieto kulkee joko langattomasti tai langal-

lisesti ja sitä on yleensä nopeampi ja tehokkaampi käsitellä kuin esimerkiksi paperia. Säh-

köisen tiedonsiirron käyttötapoja yritysten välillä ovat muun muassa tilaukseen, toimi-

tukseen ja laskuun liittyvät sanomat, maksuliikenne sekä verotukseen liittyvät ilmoituk-

set. (Lahti & Salminen 2014, 19—20.) 
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Digitaalisessa taloushallinnossa kaikki informaatio ja käsittelyvaiheet on automatisoitu ja 

digitaalisessa muodossa. Kirjanpito ja sen osaprosessit syntyvät ja niitä käsitellään mah-

dollisimman automaattisesti, ja kaikkea niihin liittyviä materiaaleja, tietovirtoja ja pro-

sessivaiheita tulisi tarkastella myös yli organisaatiorajojen. Tämä tarkoittaa sitä, että esi-

merkiksi toimittajien ja viranomaisten kanssa informaatio välittyy sähköisesti. Digitaali-

nen taloushallinto on hyvä erottaa sähköisestä ja paperittomasta taloushallinnosta, joissa 

kyllä hyödynnetään esimerkiksi tietotekniikkaa ja erilaisia sähköisiä palveluita, mutta 

joissa kaikki tieto ei ole digitaalisena koko arvoketjussa. (Lahti & Salminen 2014, 24—

26.) 

 

Vaikka kaikki tieto ei olisikaan digitaalisena, tarjoaa sähköinen taloushallinto paljon etuja 

taloushallinnon hoitamiseen. Esimerkiksi verkkolaskutus, viranomaisilmoitusten lähettä-

minen sekä kirjanpitoaineiston arkistointi sähköisesti ovat yleistyneet merkittävästi. 

Myös toiminnan tehokkuus on lisääntynyt, koska päällekkäisiä työvaiheita on poistunut 

ja esimerkiksi laskut tallentuvat samalla kertaa mm. kirjanpitoon, hyväksymiskiertoon ja 

reskontriin. Manuaalinen tallennustyö vähenee, raportointityö on ajantasaisempaa ja pe-

rinteinen kirjanpidon työ muuttuu ennemminkin prosessinohjaukseksi sekä automaatioi-

den hallinnaksi, jossa erityisesti täsmäytystyön merkitys korostuu. (Helanto ym. 2013, 

13—17; Lahti & Salminen 2014, 31.) 

 

Koska tämän opinnäytetyön toimeksiantaja tarjoaa sähköisiä taloushallinnon ratkaisuja ja 

pyrkii toiminnassaan paperittomiin ja mahdollisimman pitkälle automatisoituihin proses-

seihin, käsitellään seuraavia kokonaisuuksia pääasiassa sähköisen taloushallinnon proses-

sien näkökulmasta.  

 

 

3.3 Ostolaskuprosessi 

 

Taloushallinnossa sähköinen ostolaskuprosessi käynnistyy, kun yritys vastaanottaa osto-

laskun ja päättyy, kun lasku on maksettu, viety kirjanpitoon ja arkistoitu. Kuviosta 4 näh-

dään ostolaskuprosessin vaiheet, joita ovat laskun vastaanottaminen, tiliöinti, tarkastus, 

hyväksyntä, ostoreskontran päivitys sekä maksatus. (Lahti & Salminen 2014, 53—55.) 

Tilitoimistoissa ostolaskuja otetaan pääasiassa vastaan verkkolaskuina tai skannattuina 

tiedostoina (Helanto ym. 2013, 45). Verkkolasku mahdollistaa laskun tietojen siirtämisen 
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järjestelmiin automaattisesti, jolloin tietoja ei tarvitse lisätä manuaalisesti ja turhia työ-

vaiheita poistuu. Yleensä laskusta muodostetaan myös kuva, joka helpottaa muun muassa 

tarkastusta ja arkistointia. (Verkkolasku.info 2013.) 

 

 

 

KUVIO 4. Sähköinen ostolaskuprosessi, johon ei liity järjestelmään tallennettua tilausta 

tai sopimusta (Lahti & Salminen 2014, 55) 

 

Vaikka Suomessa noin 70 % yrityksistä lähettää verkkolaskuja ja monet suuret yritykset 

ja julkiset organisaatiot vastaanottavat ostolaskuja ainoastaan verkkolaskuina, vie osto-

laskujen käsittelyprosessi yrityksissä edelleen usein eniten talousosaston resursseja. Mo-

nissa yrityksissä saapuvat ostolaskut skannataan ja niiltä on mahdollista saada osa tie-

doista sähköiseen muotoon, mutta manuaalityötä jää verkkolaskuun verrattuna jonkin 

verran. (Lahti & Salminen 2014, 52.)  

 

Yritykset voivat järjestää skannauksen itse tai ostaa sen palveluna. Manuaalisessa skan-

nauksessa tallennetaan pelkästään laskun kuva, ja tiedot laskulta tallennetaan manuaali-

sesti. Suurimmat skannauspalveluiden tarjoajat käyttävät älyskannausta, jonka avulla las-

kulta saadaan automaattisesti luettua kuva sekä kirjanpidossa ja reskontratyössä tarvitta-

via tietoja. (Lahti & Salminen 2014, 64.) 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, verkkolaskuna tai skannauspalvelun kautta tulleelle osto-

laskulle on usein jo valmiiksi tallennettuna laskun perustiedot. Reskontratyöntekijän teh-

täväksi jääkin tietojen tarkastus, tiliöinti ja laskun lähettäminen hyväksymiskiertoon 

(Lahti & Salminen 2014, 66). Sähköisessä taloushallinnossa monet prosessin vaiheista 

pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle, jolloin manuaalinen työ vähenee ja 

virheiden riski pienenee (Helanto ym. 2013, 45). 
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Laskuille tehdään sekä muoto- että asiatarkastus. Muototarkastuksella tarkoitetaan sitä, 

että lasku on lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukainen ja asiatarkastuksella sitä, 

että lasku on aiheellinen ja sopimuksen mukainen. Muototarkastaja voi olla esimerkiksi 

reskontratyöntekijä tai kirjanpitäjä. Muototarkastuksen jälkeen lasku lähetetään asiatar-

kastukseen hyväksyttäväksi. Hyväksyjiä voi olla useampikin yrityksen koosta ja laskun 

summasta riippuen. (Mäkinen & Vuorio 2002, 121—122.) Hyväksymismenettelystä ei 

säädetä kirjanpitolaissa, vaan yritys voi päättää itselleen parhaiten sopivista menettelyta-

voista. Usein hyväksymismenettely on kaksiportainen, ja järjestelmään voidaan muodos-

taa esimerkiksi hyväksymisrajoja liittyen laskujen loppusummiin. (Lahti & Salminen 

2014, 68.) 

 

Tiliöinti voidaan tehdä laskun käsittelyketjun eri vaiheissa. Usein reskontratyöntekijällä 

on kirjanpidon ja alv-säännösten osaamista, mikä puoltaa tiliöinnin tekemistä jo muoto-

tarkastuksen yhteydessä. Tällöin asiatarkastajalla on silti vielä mahdollisuus ottaa kantaa 

tehtyyn tiliöintiin. Reskontratyöntekijä myös tekee tiliöintejä jatkuvasti, jolloin saman-

laisille laskuille käytetään samanlaisia tilejä. Samoilta toimittajilta tuleville ostolaskuille 

kannattaa asettaa oletustiliöinti, mikäli niiden tiliöinti on sama. Tällöin tiliöintiä ei enää 

tarvitse joka kerta tehdä erikseen. (Mäkinen & Vuorio 2002, 126; Lahti & Salminen 2014, 

67.) 

 

Hyväksymisen jälkeen ostolaskujen maksutiedot tallentuvat järjestelmään ja ostoreskont-

rassa muodostetaan erääntyneistä tai ennen seuraavaa maksupäivää erääntyvistä laskuista 

maksuerä. Maksuerän hyväksyjä vastaa samalla myös rahan riittävyydestä. Uloslähteviä 

maksuja voidaan yrityksissä tehdä päivittäin, mutta mikäli hyväksymiskierto on tehokas, 

voidaan maksukertoja harventaa 1-2 kertaan viikossa. (Mäkinen & Vuorio 2002, 129; 

Lahti & Salminen 2014, 74.) 

 

Ostoreskontra täsmäytetään kirjanpitoon joko automaattisesti tai manuaalisesti vertaa-

malla ostovelkatilin saldoa avoimiin ostolaskuihin. Ostoreskontrassa ei välttämättä ole 

kaikkia kaudelle kuuluvia ostolaskuja, mikä voi johtua joko siitä, että lasku on lähetetty 

viiveellä tai se on vielä hyväksymiskierrossa. Jaksottamista varten tarvitaan tiedot kau-

delle kuuluvien laskujen summista, jotka saadaan esimerkiksi jo järjestelmässä olevilta, 

mutta kiertoon jääneiltä ostolaskuilta. Jaksotus voidaan tehdä automaattisesti tai manuaa-

lisesti järjestelmästä riippuen. (Lahti & Salminen 2014, 75.) 
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3.4 Myyntilaskuprosessi 

 

Myyntilaskuprosessi käynnistyy laskun laatimisesta ja päättyy, kun maksu on kohdistettu 

myyntireskontraan ja kirjaukset näkyvät pääkirjanpidossa. Sähköinen myyntilaskupro-

sessi koostuu laskun laadinnasta ja lähetyksestä, arkistoinnista, mahdollisista perintätoi-

menpiteistä sekä suorituksen kuittauksesta. (Lahti & Salminen 2014, 79.) Kuvio 5 ha-

vainnollistaa myyntilaskuprosessin vaiheita. 

 

 

 

KUVIO 5. Myyntilaskuprosessi (Lahti & Salminen 2014, 79) 

 

Myyntilaskun laadinnassa hyödynnetään muun muassa asiakas- ja tuoterekistereitä, jotka 

helpottavat laskujen laadintaa ja mahdollistavat myynteihin perustuvan raportoinnin. 

Asiakasrekisterissä on tietoja esimerkiksi asiakkaiden nimistä, osoitteista, maksuehdoista 

ja laskutusosoitteista. Laskuja on mahdollista laatia yksittäin tai useita kerralla tai tuoda 

niitä toisesta ohjelmasta lähettämistä, reskontraa ja kirjanpitoa varten. (Helanto ym. 2013, 

43; Lahti & Salminen 2014, 84—85.) 

 

Myyntilaskuja ja niiden statusta seurataan myyntireskontrassa, jonka päätyövaiheet ja-

kautuvat suoritusten kohdistamiseen sekä avoimien saatavien seurantaan ja mahdollisiin 

perintätoimenpiteisiin. Maksut kohdistetaan laskuihin maksuviitteen avulla, mikä on 

mahdollistanut myyntireskontran hoidon suomalaisten laskujen osalta jo pitkälle auto-

maattiseksi. Käytännössä manuaalistakin työtä syntyy, mikäli viitenumeroa ei ole tai se 

on virheellinen tai maksettu summa poikkeaa laskun summasta. (Lahti & Salminen 2014, 

96—97.) 
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Myyntireskontraprosessi voi jatkua perintätoimenpiteillä, mikäli myyntilaskulle ei saavu 

suoritusta ajallaan. Maksukehotusten lähettäminen ja viivästyskorkojen laskutus on jär-

jestelmissä usein mahdollista automatisoida, mikä mahdollistaa erilaisten sääntöjen luo-

misen muistutuksille. Ne voivat olla sääntöjä esimerkiksi siitä, millä viiveellä muistutuk-

set lähetetään, mutta asiakkaille tai asiakasryhmille voidaan luoda myös omia sääntöjä, 

jolloin vaikkapa halutuille asiakkaille ei automaattisesti lähetetä lainkaan muistutuksia. 

(Lahti & Salminen 2014, 97—98.) 

 

 

3.5 Matka- ja kululaskuprosessi 

 

Matka- ja kulukorvaukset ovat henkilöstölle maksettavia korvauksia, jotka syntyvät eri-

laisista matkustamiseen liittyvistä kuluista sekä kuluista, jotka syntyvät työntekijöiden 

itse tekemistä pienhankinnoista. Tyypillisiä matka- ja kulukorvauksia ovat muun muassa 

kilometrikorvaukset ja päivärahat, hotelli- ja majoituskulut, erilaiset matkaliput sekä toi-

misto- ja kahvitarvikehankinnat. Kuviossa 6 näkyvät matka- ja kululaskuprosessiin liit-

tyvät vaiheet, joita ovat matka- tai kululaskun laadinta, asiatarkastus, kuittitarkastus, mak-

satus sekä siirto kirjanpitoon. (Lahti & Salminen 2014, 101—102.) 

 

 

 

KUVIO 6. Matka- ja kululaskuprosessi (Lahti & Salminen 2014, 102) 

 

Matka- ja kululaskuissa on tärkeää huomioida verolainsäädäntö, jossa määritellään vero-

vapaiden matkakustannusten enimmäismäärät. Koska matkustamiseen liittyvistä kuluista 

ja työntekijöiden tekemistä pienhankinnoista saattaa muodostua yllättävän suuri erä, on 

hyvä huomioida myös väärinkäytösten ja virheiden riski. (Lahti & Salminen 2014, 101—

103.) 

 

Sähköinen matka- tai kululasku laaditaan omassa sovelluksessaan tai taloushallinto-oh-

jelmistoon sisältyvässä moduulissa. Esimerkiksi verottajan vuosittain vahvistamat päivä-

rahojen ja kilometrikorvausten enimmäismäärät voivat löytyä jo valmiiksi ohjelmasta, 

mikä helpottaa laskun laadintaa. Laskuihin liittyvät kuitit on myös mahdollista skannata 
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suoraan laskun liitteeksi, ja hyväksymiskierto ja maksatus voidaan hoitaa sähköisesti sa-

maan tapaan kuin ostolaskujenkin osalta. (Helanto ym. 2013, 46; Lahti & Salminen 2014, 

106—108.) 

 

 

3.6 Maksuprosessi 

 

Maksutapahtumia käsitellään yrityksen taloushallintojärjestelmässä ja niitä välitetään 

pankkien ja yrityksen järjestelmien välillä. Maksuliikennettä voidaan hoitaa taloushallin-

tojärjestelmään sisältyvällä moduulilla tai rahaliikenteen hallintaan tarkoitetulla erillisellä 

ohjelmistolla. Moduuli tai ohjelmisto välittää tietoja pankkien ja taloushallinto-ohjelmis-

tojen välillä. Esimerkiksi ostoreskontrasta se kerää tietoja pankkiin vietäväksi ja pankista 

taas esimerkiksi tiliote- ja viitesuoritustietoja vietäväksi taloushallinto-ohjelmistoon. 

(Lahti & Salminen 2014, 116—117.) 

 

Ulospäin suuntautuvia rahavirtoja ovat esimerkiksi ostolaskujen, palkkojen sekä verojen 

ja veronluonteisten erien maksu. Erilaisista ulospäinsuuntautuvista eristä muodostetaan 

järjestelmässä maksuerä, joka siirretään pankkiin. Esimerkiksi palkkaohjelmassa muo-

dostettu palkkaerä siirretään rahaliikenneohjelmaan, ja pankki tekee maksuerän sisältä-

mät veloitukset pankkitililtä. (Lahti & Salminen, 116,  118—119.) 

 

Sisäänpäin suuntautuvia rahavirtoja ovat esimerkiksi asiakkaiden maksamat laskut, kä-

teismyynnin tilitykset sekä pankki- ja luottokorteilla tehdyt suoritukset. Myyntilaskuista 

suurin osa voidaan kohdistaa automaattisesti maksuviitteiden avulla. Manuaalisesti jou-

dutaan kuitenkin kohdistamaan esimerkiksi viitteettömät suoritukset sekä ulkomaiset 

myyntilaskut. (Mäkinen & Vuorio 2002, 140; Lahti & Salminen 2014, 121.) 

 

Tiliotetapahtumien kirjaus ja täsmäytys pääkirjanpidossa voidaan hoitaa tito- eli tiliote 

tositteena -ominaisuuden avulla. Tito-tiliöinnissä tiliote saapuu rahaliikennejärjestelmään 

sähköisenä ja sisältää eri tapahtumatyypeille tietyn hyödynnettävissä olevan koodauksen. 

Kun rahaliikennejärjestelmään on tallennettu tiliöintimallit erilaisille maksutapahtumille, 

tiliöinnit siirtyvät pääkirjanpitoon automaattisesti. Tiliöinti voidaan valita myös manuaa-

lisesti. (Lahti & Salminen 2014, 121—122.) 
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3.7 Palkanlaskennan prosessi 

 

Yrityksestä riippuen palkkahallinto voi olla osa taloushallintoa tai sen rinnakkainen toi-

minto osana HR-toimintoja. Palkanlaskennan prosessi on kiinteästi yhteydessä moneen 

muuhun taloushallinnon prosessiin kuten pääkirjanpitoon ja raportointiin, ja työmääräl-

tään se on usein yksi suurimmista talousprosesseista. Palkanlaskennan prosessiin kuuluu 

palkka- ja työaika-aineiston kerääminen, tietojen tulkinta, palkanlaskenta ja kirjanpito 

sekä raportointi (kuvio 7). Kokonaisprosessi vaatii paljon työtä, ja tarkastelussa tulisikin 

ottaa huomioon työntekijöiden, esimiesten ja palkkahallinnon toimenpiteet, raportoinnin 

tarpeet sekä esimerkiksi viranomaisilmoitukset. (Lahti & Salminen 2014, 135—136, 

138.) 

 

 

 

KUVIO 7. Palkanlaskennan prosessi (Lahti & Salminen 2014, 145) 

 

Palkka- ja työaika-aineisto kerätään esimerkiksi toteutuneen työajan tai työvuorolistojen 

sekä sairas- ja lomapoissaolotietojen avulla. Työajan tallennuksessa voidaan käyttää 

myös erilaisia raportointi- ja kohdistustietoja esimerkiksi tiettyyn projektiin tai työhön 

liittyen. Kerättyjen tietojen perusteella tiedot tulkitaan tyypillisesti eri palkkalajeiksi, joi-

den perusteella tehdään varsinainen palkanlaskenta. (Lahti & Salminen 2014, 138—139.) 

Palkkalajeja ovat muun muassa erityyppiset palkat, ylityöt, erilaiset lisät ja edut, vuosilo-

mapalkat sekä sairausajan palkka (Palkka.fi 2014). 

 

Varsinaisen palkanlaskennan suorittaa automatisoidussa palkanlaskentaprosessissa palk-

kahallinto-ohjelmisto, johon palkkoja koskevat tiedot on viety. Mikäli tiedot ovat oikein, 
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järjestelmässä on tarvittavat ominaisuudet ja järjestelmä on toteutettu oikein, ohjelma las-

kee vähennykset ja nettopalkan. (Lahti & Salminen 2014, 140.) Usein palkanlaskenta on 

ulkoistettu tilitoimistolle, jossa palkanlaskenta tehdään asiakkaan toimittaman palkka-ai-

neiston perusteella. Sähköisessä taloushallinnossa myös palkanlaskentaan liittyvä infor-

maatio on samassa järjestelmässä, ja esimerkiksi palkkalaskelmat lähetetään sähköisenä. 

(Helanto ym. 2013, 47.) 

 

Palkanlaskentaan liittyy erilaisia raportointivelvoitteita, tiedon siirtoja sekä omat arkis-

tointivaatimukset. Tietoa toimitetaan usein kuukausittain, palkkakausittain tai kerran 

vuodessa esimerkiksi palkansaajille ja viranomaisille. Viranomaisraportointi onkin olen-

nainen osa palkkakirjanpitoa, sillä palkkatietoja ilmoitetaan muun muassa verottajalle, 

eläkeyhtiöille ja Kelaan. Palkkahallinnon tyypillisiä siirtoja ovat esimerkiksi siirrot kir-

janpitoon sekä maksuliikenne- ja raportointijärjestelmään. (Lahti & Salminen 2014, 

140—141.) 

 

 

3.8 Pääkirjanpito 

 

Kirjanpitoon syntyy kirjauksia suoraan pääkirjanpitoon tehtävistä tositteista, liiketoimin-

nan prosesseista sekä osakirjanpidoista (Lahti & Salminen 2014, 150). Pääkirja on kir-

janpitokirja, jossa kirjanpitomerkinnät ovat asiajärjestyksessä ja joka perustuu kirjanpi-

don tilien tai tilinumeroiden mukaiseen järjestykseen. Esimerkiksi myyntireskontra on 

osakirjanpito, josta siirretään tietoja yhdistelmäkirjauksina pääkirjanpitoon. (Kirjanpito-

lautakunta 2011, 4—5, 13.)  

 

Suurin osa kirjauksista syntyy liiketoimintaprosesseista tai osakirjanpidoista, ja tapahtu-

mat voidaan siirtää pääkirjanpitoon tapahtumittain tai esimerkiksi kuukausikohtaisina 

koosteina. Myös suoraan pääkirjanpitoon voidaan tehdä tositteita, joita kutsutaan yleensä 

muistiotositteiksi. Ne ovat kirjanpitovelvollisen itse laatimia tositteita silloin, kun kir-

jauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta. Niillä kirjataan liiketapahtu-

mia, joihin ei liity toista osapuolta. Muistiotositteella voidaan todentaa esimerkiksi jak-

sotuksia, korjauksia ja veroja, ja niiltä tulee käydä ilmi laskennan perusteet sekä tositteen 

laatija. (Kirjanpitolautakunta 2011, 9—10; Lahti & Salminen 2014, 150—151.) 
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Mikäli esimerkiksi ostoreskontra joudutaan sulkemaan jo ennen kuukauden päättymistä, 

täytyy olennaiset kulut jaksottaa kirjanpitoon. Jaksotukset puretaan yleensä uusien jakso-

tusten tekemisen yhteydessä ja monessa järjestelmässä ne on mahdollista automatisoida. 

Manuaalisen työn vähentämiseksi jaksottamiseen liittyviä tositteita on mahdollista kopi-

oida, mikäli jaksotus toistuu lähes samoilla summilla kausittain. Jaksottamiseen on myös 

mahdollista luoda malleja, joita voidaan käyttää olennaisten erien jakamiseen näiden ai-

heutumisajalle. (Lahti & Salminen 2014, 159—160.) 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, suurin osa kirjanpidon kirjauksista syntyy osakirjanpitojen 

kautta (kuvio 8). Hyvään kirjanpitotapaan kuuluukin kirjanpidon sisällön täydellisyyden 

ja tarkkuuden seuraaminen olennaisella tarkkuudella. Täsmäyttämällä vertaillaan esimer-

kiksi osakirjanpidon ja pääkirjanpidon liiketapahtumien summia. Tavoitteena on varmis-

tua muun muassa siitä, että kaikki liiketapahtumat on käsitelty kirjanpidossa eikä pääkir-

janpitoon ole tehty virheellisiä kirjauksia. Jotta erilaiset virheet tulisivat ilmi mahdolli-

simman nopeasti, on osakirjanpito täsmäytettävä kirjanpitoon riittävän usein. (Kirjanpi-

tolautakunta 2011, 18—19; Lahti & Salminen 2014, 161.) 

 

 

 

KUVIO 8. Pääkirjanpidon muodostuminen (Lahti & Salminen 2014, 152) 
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Käyttöomaisuuskirjanpitoprosessi on osakirjanpito, johon kuuluu hankintojen perustami-

nen, poistolaskenta ja -kirjaukset, myynti- ja romutustapahtumien kirjanpitokäsittely, täs-

mäytykset sekä raportointi. Käyttöomaisuuskirjanpito voidaan hoitaa Excelissä tai erilli-

sellä käyttöomaisuusohjelmalla tai -moduulilla. Kun hankinta on viety käyttöomaisuus-

rekisteriin, voidaan kuukauden päättyessä tehdä poistoajot. Poistokirjauksen tulisi siirtyä 

automaattisesti pääkirjanpitoon. (Lahti & Salminen 2014, 130, 132—133.) 

 

 

3.9 Raportointi 

 

Raportointi jaetaan perinteisesti ulkoiseen ja sisäiseen raportointiin. Ulkoinen raportointi 

käsittää virallisen talousraportoinnin lisäksi myös virallisen ja lakisääteisen konsernitilin-

päätösraportoinnin, ja sisäinen raportointi puolestaan voi sisältää käyttötarkoituksesta 

riippuen esimerkiksi liiketoimintatiedon hallintaa ja analysointia. Taloushallinnon tuotta-

mat raportit ovat tärkeitä johdon työkaluja päätöksenteon tukena, ja yrityksissä raportoin-

tia ja liiketoiminnan ennustamista pyritäänkin kehittämään nykyään aktiivisesti. Parhaim-

millaan raportit valmistuvat automaattisesti, ovat mahdollisimman ajantasaisia ja niiltä 

on suora yhteys alkuperäisille tositteille asti. (Lahti & Salminen 2014, 171—173.) 

 

Ulkoiset raportit täyttävät yleensä lakisääteisen raportoinnin vaatimukset ja niitä ovat esi-

merkiksi tuloslaskelma- ja talousraportit sekä viranomaisilmoitukset kuten arvonlisäve-

roilmoitukset, veroilmoitukset, tullin ilmoitukset ja työnantajailmoitukset. Ulkoisen ta-

lousraportoinnin prosessi alkaa, kun pääkirjanpito ja tilinpäätösluvut valmistuvat. Rapor-

tointi voi tapahtua vain kerran vuodessa, mutta käytännössä suuremmat yritykset tekevät 

kirjanpitonsa lähes tilinpäätöstarkkuudella kuukausittain. Esimerkiksi virallinen tilinpää-

tös ja vuosiveroilmoitus ovat keskeisiä talousraportoinnin osia. (Lahti & Salminen 2014, 

174—175.) 

 

Arvonlisäveroraportointi on yksi keskeisimmistä raportoinneista yrityksissä. Arvonli-

säveron tiedot annetaan kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain kausiveroilmoi-

tuksella, ja tiedot voi ilmoittaa sähköisesti. Sähköinen ilmoittaminen tehostaa esimerkiksi 

tilitoimistojen raportointia ja mahdollistaa myös raporttien sähköisen arkistoinnin. (Lahti 

& Salminen 2014, 175; Verohallinto 2016.)  
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Sisäinen raportointi on strategialähtöistä ja se voidaan jakaa talous- ja tulosraportointiin, 

talousohjauksen raportointiin sekä liiketoimintatiedon hallintaan ja analysointiin. Talous-

ohjauksen raportointi antaa tietoa yritysjohdolle taloudellisen tilan analysointia ja ennus-

tamista sekä strategisten mittareiden seurantaa varten ja se sisältää muun muassa vaki-

oidun sisäisen talousraportoinnin sekä johdon kuukausiraportoinnin. Sisäisessä raportoin-

nissa talouden avainlukuja tarkastellaan laajemmin kuin ulkoisessa raportoinnissa esi-

merkiksi liiketoimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai asiakaskohtaisesti. (Lahti & 

Salminen 2014, 177—178.) 

 

Liiketoimintatiedon hallinnan ja analysoinnin (Business Intelligence (BI) and analytics) 

avulla tietoa voidaan hankkia ja analysoida yhdistelemällä eri tietolähteitä, työkaluja ja 

käytäntöjä siten, että eri informaation käyttäjät saavat raportoinnista mahdollisimman 

suuren hyödyn päätöksentekoon. Haetun tiedon tulisi olla käyttäjilleen merkityksellistä 

ja hyödynnettävässä muodossa, jotta sitä voidaan analysoida monipuolisesti ja eri näkö-

kulmista. (Chandler, Hostmann, Rayner & Herschel 2011, 15—16; Lahti & Salminen 

2014, 181—182.)  
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4 TEHTÄVÄNSEURANTALISTA 

 

 

4.1 Tehtävänseurantalistan sisältö 

 

Tehtävänseurantalistaa alettiin laatia toimeksiantajan kirjanpitäjien jo olemassa olevien 

seurantalistojen pohjalta. Listan laadinnassa hyödynnettiin lisäksi taloushallinnon proses-

seja koskevaa kirjallisuutta. Valmis tuotos on Excel-taulukko, jossa on eri välilehdillä 

kuukausittain sekä viikoittain ja päivittäin toistuvat tehtävät. Asiakaskohtaiselle ja itse 

listaan liittyvälle ohjeistukselle on myös omat välilehtensä.  

 

Listan tehtävät pyrittiin luokittelemaan taloushallinnon prosessien mukaan. Koska tehtä-

vät vaihtelevat asiakaskohtaisesti jonkin verran, on listaa käytännössä muokattava jokai-

selle asiakkaalle erikseen. Tehtävänseurantalista pyrittiin kuitenkin laatimaan pohjaksi, 

joka sisältäisi mahdollisimman paljon asiakkaasta riippumattomia, taloushallintoon liit-

tyviä tehtäviä ja jonka voisi muokata kunkin kirjanpitäjän käyttöön parhaiten soveltu-

vaksi.  

 

Koska kuukausittaisia sekä viikoittaisia ja päivittäisiä koskevat välilehdet ovat toiminta-

periaatteiltaan samanlaisia, selostetaan seuraavassa pääasiassa kuukausittaisia tehtäviä 

koskevan välilehden laadinta.  

 

 

4.2 Tehtävänseurantalistan laatiminen 

 

Tehtävänseurantalistan laatiminen aloitettiin ensimmäiseltä välilehdeltä, jolle listattiin 

kuukausittain toistuvat tehtävät. Soluissa A5-A145 ovat kirjanpidon prosesseihin liittyvät 

otsikot, joita ovat esimerkiksi täsmäytykset, jaksotukset, palkat ja arvonlisävero. Soluihin 

B5-B145 lisättiin otsikkoihin liittyvät tehtävät, joita voisivat taloushallinnon prosesseihin 

liittyen olla esimerkiksi verojaksotukset, tiliotteiden läpikäynti, poistot sekä kausiveroil-

moituksen tekeminen. Viimeisenä tehtävänä on kauden sulkeminen. Kuittaus kauden sul-

kemisesta on merkki siitä, ettei kuitatulle kaudelle enää voi viedä tapahtumia. (Kuvio 9.) 

 

Soluihin D3-O3 merkittiin kuukaudet. Tehtävistä ja kuukausista muodostui ruudukko, 

johon kuitataan sovitulla merkinnällä tehtävien suorittamisen tila. Kuittaamiseen liittyvät 
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merkintätavat lisättiin soluun B3. Kuukausia koskevat solut muotoiltiin siten, että kul-

loinkin kuluvan kuukauden nimi on lihavoitu ja tausta hieman tummempi kuin muu tau-

lukko. Esimerkiksi kuviosta 9 näkyy, että kaikki huhtikuuta edeltävät kuukausittaiset teh-

tävät on kuitattu tehdyksi. Meneillään oleva kuukausi näkyy korostettuna koko taulu-

kossa. 

 

 

 

KUVIO 9. Kuukausittaiset tehtävät (liite 1) 

 

Kuukausien yläpuolelle soluihin D2-O2 merkittiin kuukaudet numeroin ja soluun A2 

määritettiin kuluva kuukausi (kuvio 10). Soluihin tehtyjä määrityksiä tarvittiin myöhem-

min, kun laskettiin tehtyjen tehtävien lukumäärää.  

 

 
 

KUVIO 10. Kuukausia koskevia määrityksiä (liite 2) 
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Viikoittaisia tehtäviä koskevalla välilehdellä viikkojen määrä on 53, mutta viikkoa 53 

koskeva solu on muotoiltu siten, ettei sen teksti näy, mikäli vuodessa on viikkoja 52 (ku-

vio 11).  

 

 

 

KUVIO 11. Viikkoja koskevia määrityksiä (liite 3) 

 

Soluun C5 luotiin kaava, jonka avulla tarkastellaan sekä mahdollista tehtävää että kuitat-

tujen tehtävien lukumäärää soluissa D5-O5. Ensin kaavan avulla testataan, onko soluun 

B5 määritetty tehtävä eli onko solu tyhjä vai ei. Mikäli tehtävä on määritetty, tarkastellaan 

kuittaamattomien tehtävien lukumäärää soluista D5-O5. Jotta tehtävänseurantalista olisi 

ajan tasalla, pitäisi kuittaamattomien tehtävien lukumäärä olla nolla. Nollan solu C5 saa 

arvokseen silloin, kun kuittaus on tehty kaikilta muilta paitsi kuluvalta ja tulevilta kuu-

kausilta sekä silloin, jos tehtävää ei ole määritetty. Kuittauksia voi siten tehdä jo etukäteen 

esimerkiksi silloin, jos jotain tehtävää ei tehdä kuukausittain. Solun C5 kaava kopioitiin 

soluun C145 asti. (Kuvio 12.) 

 

Alla olevassa kuviossa 12 näkyy, että ”Tehtävä 4” on kuittaamatta helmi- ja maaliskuulta, 

joten kuittaamattomien tehtävien lukumäärä on 2. Kuittaamattomien tehtävien kokonais-

määrä näkyy solussa C3. Esimerkin vuoksi ”Tehtävä 2” ja ”Tehtävä 3” on poistettu, jotta 
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nähdään, että myös silloin kuittaamattomien tehtävien lukumäärä pysyy nollana eivätkä 

tyhjät kohdat tehtävälistassa siten vaikuta listan toimivuuteen. 

 

 

 

KUVIO 12. Tehtävien kuittaamista tarkastelevan kaavan muodostaminen välilehdellä 

”Kuukausittaiset” (liite 4) 

 

Viikoittaisia tehtäviä koskevalla välilehdellä tehtävien laskemisessa otetaan huomioon 

myös jo aiemmin mainittu 53. viikko (kuvio 13). Kun viikkoja on 52, viikkoa 53 ei huo-

mioida. Muutoin tehtävien kuittaamista tarkasteleva kaava noudattaa samaa periaatetta 

kuin kuukausittaistenkin tehtävien välilehdellä. 

 

 

 

KUVIO 13. Tehtävien kuittaamista tarkastelevan kaavan muodostaminen välilehdellä 

”Viikoittaiset” (liite 5) 

 

Koska tehtävänseurantalistasta oli tarkoitus tehdä visuaalinen, muotoiltiin taulukkoa eh-

dollisen muotoilun avulla. Soluun C3 muodostettiin funktio, joka laskee yhteen kaikkien 

tekemättömien tehtävien lukumäärän soluista C5-C145. Mikäli kuittaamattomia tehtäviä 
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on, muuttuvat sekä kuittausohjetta koskeva solu että tekemättömien tehtävien teksti pu-

naiseksi. Solua B3 muotoiltiin siten, että solun tausta muuttuu punaiseksi, mikäli solun 

C3 arvo on suurempi kuin nolla. Tällöin jo yksittäinenkin tekemätön tehtävä saa solun 

värin muuttumaan. Lisäksi solua B5 muotoiltiin siten, että solussa oleva teksti muuttuu 

punaiseksi, mikäli solun C5 arvo on suurempi kuin nolla. Tehtävänseurantalistalta näkee 

siten heti, onko jokin tehtävä kuittaamatta, sillä punainen väri toistuu sekä tehtävän ni-

messä että kuittausohjeen taustavärissä. Muotoilut kopioitiin soluihin B145 ja C145 asti. 

(Kuvio 14.) 

 

 

 

KUVIO 14. Ehdolliset muotoilut kuittaamattomiin tehtäviin (liite 6) 

 

Tehtävänseurantalistalle laadittiin runsaasti valmiiksi muotoiltuja rivejä, jotta tehtäviä 

olisi tarvittaessa vaivaton lisätä. Ylimääräiset tyhjät rivit tekivät tehtävänseurantalistasta 

kuitenkin vaikeammin luettavan, joten ne haluttiin piilottaa lisäämällä listaa koskevalle 

alueelle A4-O145 suodatustyökalu. Suodatustyökalun avulla tyhjät rivit saatiin piilotettua 

valitsemalla sarakkeen B suodattimesta näkyviin kaikki muu teksti paitsi kohta ”Tyhjät”. 

Jotta rivien muokkaaminen olisi tehtävänseurantalistan käyttäjälle mahdollisimman help-

poa, tallennettiin tyhjien rivien piilottaminen ja uudelleen näyttäminen makrona. Piilot-

tamiselle ja uudelleen näyttämiselle lisättiin vielä painikkeet, johon makro lisättiin ja joi-

den avulla käyttäjä saa helposti tyhjät rivit näkyviin ja taas piiloon. (Kuvio 15, liite 8.) 
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KUVIO 15. Suodatustyökalu ja painikkeet tyhjille riveille (liite 7) 

 

Valmiista listasta piilotettiin ylimääräiset tehtävärivit, rivit 1,2 ja 4 sekä sarake C (liite 1, 

liite 9). Siten lista saatiin luettavaan ja käytettävään muotoon. Kolmas välilehti jätettiin 

tyhjäksi ja siihen käyttäjät voivat tehdä esimerkiksi asiakaskohtaisia muistiinpanoja. Nel-

jännelle välilehdelle laadittiin yleisiä listaa koskevia ohjeita sekä vinkkejä listan käyttöön 

(kuvio 16).  

 

 

 

KUVIO 16. Listan käyttöohjeet (liite 10) 
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5 POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan kirjanpitoprosessien seu-

rantaa. Pyrkimyksenä oli selvittää, mitkä tehtävät toistuvat taloushallinnon prosesseissa 

kuukausittain, viikoittain ja päivittäin. Tarkoituksena oli sen pohjalta luoda kirjanpitäjien 

käyttöön toimiva ja visuaalinen seurantatyökalu, jonka avulla voidaan seurata säännölli-

sesti toistuvia tehtäviä. Työkalun on tarkoitus toimia myös varahenkilöiden apuna sekä 

uusien työntekijöiden perehdytyksen tukena. 

 

Työn teoreettisena lähtökohtana olivat prosessit ja erityisesti taloushallinnon prosessit. 

Prosesseja käsiteltiin ensin yleisellä tasolla, jotta saataisiin käsitys siitä, mikä on prosessi 

ja mitä käsite pitää sisällään. Tämän jälkeen oli helpompi muodostaa käsitys taloushal-

linnon prosesseista. Aineistona käytettiin prosesseihin sekä yritysten talouteen ja talous-

hallintoon liittyvää kirjallisuutta sekä digitaalista materiaalia.  

 

Kappaleessa 3 käsiteltiin taloushallinnon prosesseja. Kokonaisuudet pitivät sisällään 

muun muassa osto- ja myyntilaskuprosessit sekä maksu- ja pääkirjanpitoprosessit. Pro-

sessit sisältävät pienempiä työvaiheita tai -kokonaisuuksia, jotka ovat juuri niitä, joiden 

seurantaa opinnäytetyössä lähdettiin kehittämään ja joita pyrittiin poimimaan tehtävän-

seurantalistaan. 

 

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi tehtävänseurantalista, jossa on erikseen jaoteltuna 

kuukausittain sekä viikoittain ja päivittäin toistuvat tehtävät. Tehtävät on pyritty ryhmit-

telemään selkeästi taloushallinnon prosessien mukaan. Vaikka tehtävänseurantalistaa 

joudutaan muokkaamaan jokaiselle asiakkaalle erikseen, laadittiin se mahdollisimman 

kattavaksi pohjaksi. Myös visuaalisuus ja helppokäyttöisyys korostuvat listassa, joka on-

kin muotoiltu siten, että tehtäviä on helppo poistaa tai lisätä ja listan käyttäjä näkee heti, 

mikä tai mitkä tehtävät ovat vielä tekemättä tai kuittaamatta.  

 

Produkti toteutettiin taloushallinnon prosesseihin liittyvän kirjallisuuden sekä toimeksi-

antajan materiaalien avulla. Koska taloushallinnossa toistuvat pääpiirteittäin hyvin sa-

mankaltaiset tehtävät, voidaan tehtävänseurantalistan ajatella olevan varsin kattava. Toki 

tehtäviin liittyvät yksityiskohdat vaihtelevat asiakkaittain jonkin verran ja käyttäjät voivat 

haluta esimerkiksi nimetä tehtävät uudelleen.  
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Valmis tehtävänseurantalista luovutettiin toimeksiantajan käyttöön helmikuun lopussa 

2016, joten pidempiaikaista käyttökokemuksia työkalusta ei vielä ole. Jatkoa ajatellen 

voisikin olla hyvä tutkia esimerkiksi sitä, millaiseksi tehtävänseurantalistan käyttö on ko-

ettu, mitä kehitettävää siinä on ja onko se ollut hyödyllinen kirjanpitoprosessien seuran-

nassa. Listaa voisi myös kehittää esimerkiksi juuri varahenkilöjärjestelmää tai uusien 

työntekijöiden perehdytystä ajatellen.  

 

Opinnäytetyöprosessi eteni suunnitellusti keväällä 2016. Tehtävänseurantalista valmistui 

helmikuussa ja raporttiosuutta kirjoitin helmikuusta huhtikuuhun. Prosessi oli mielenkiin-

toinen ja sain syventää taloushallinnon prosessien tietämystäni. Haastavaa tehtävänseu-

rantalistan laadinnassa oli varsinaisen kirjanpitokokemuksen vähäisyys sekä tilinpää-

tösaika, joka tilitoimistoissa yleensä on kiireinen ja jonka vuoksi kirjanpitäjiltä saatu 

suora palaute sisällöstä listan laadintavaiheessa jäi vähäiseksi. Listan tekninen toteutus 

oli mielenkiintoista ja haastavaa vaihtelua opinnäytetyön kirjoittamisprosessissa. 
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