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Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa laadunvarmennuslomake ja siihen liittyvä toiminta-
suunnitelma taloushallinnon palveluja tuottavaan tilitoimistoon. Työn toimeksiantajana oli Ac-
countor Pohjois-Helsinki, joka on 20 hengen auktorisoitu kirjanpidon ja palkkahallinnon palve-
luja tarjoava tilitoimisto. Varmennuslomakkeen tarkoituksena on lisätä entisestään kirjanpidon 
luotettavuutta ja laatua sekä lisätä kanssakäymistä kirjanpitäjien välillä.  

Tilitoimiston asiakkaista suurin osa kuuluu perinteisellä paperisella kirjanpitotavalla tietoko-
neavusteisesti hallinnoitaviin yrityksiin. Työ rajattiin siten koskemaan tämän kaltaisia yrityksiä 
ja kirjanpidon osalta tilikauden aikaista eli juoksevaa kirjanpitoa. Viitekehykseen kerättiin ai-
neistoa muun muassa lainsäädännöstä, Kirjanpitolautakunnan menetelmäsuosituksista ja 
Suomen Taloushallintoliiton julkaisuista kuten artikkeleista ja muista alan luotettavista lähteis-
tä.  

Tilitoimistojen toimintaympäristöä ja laatutekijöitä tarkastellaan viitekehyksessä asiantuntija-
organisaaton näkökulmasta, jossa osapuolina ovat asiakas ja kirjanpitäjä. Kirjanpitäjän toi-
menkuva on kehittynyt mekaanisen kirjanpitotyön tekemisestä asiakkaan liiketoimintaa kon-
sultoivaan suuntaan. Asiakkaat osaavat arvostaa tarvittavaa asiantuntemusta. Henkilöstön 
motivaatio työn tekemiseen itsessään on osaltaan kantavana voimavarana työn laadukkaas-
sa tuottamisessa. 

Opinnäytetyö oli luonteeltaan toiminnallinen, ja sen tekemiseen käytettiin myös kehittämistut-
kimuksellista lähestymistapaa, jonka tavoitteena on saada aikaan jokin uusi käytäntö. Tie-
donkeruuta kohteesta tehtiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Kohdeorganisaa-
tiossa tehtiin noin puolen tunnin mittaisia teemahaastatteluja 12 henkilölle tilitoimistossa. Li-
säksi hyödynnettiin muistiinpanoja kirjoittajan työharjoittelun aikana ja havainnointia käytän-
nön työssä sekä tutkittiin tilitoimiston omia kirjallisia ohjeistuksia. Työn tekeminen ajoittui mar-
raskuusta 2015 huhtikuulle 2016. 

Lopputuloksena valmistuivat varmennuslomakepohja kirjanpitäjille, toimintasuunnitelma sen 
käyttämiseen sekä prosessikaavio, joka havainnollistaa työn kulkua varmennusprosessissa. 
Lomakkeen suunnittelussa huomioitiin, että siitä tulee osa olemassa olevia seurantaraportte-
ja. Toimintaohjeessa kerrotaan vaiheittain varmennusprosessi sen käyttöönottovaiheesta 
kuukausirutiinin loppuun asti. Toimintaohjeessa on huomioitu mahdollisimman paljon lomak-
keen sujuvuutta saumattomasti muun kuukausiseurannan ohessa, jotta sen käyttö koettaisiin 
hyödylliseksi ja sitä kautta motivoivaksi henkilöstölle. Lomaketta testattiin kerran käytännön 
työympäristössä, mikä vielä vaikutti lomakkeen jäsentelyyn ennen kuin se sai lopullisen muo-
tonsa. 
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The goal of this thesis was to create a quality verifying sheet and operation plan for how to 

implement the sheet in an accounting service firm. The commissioning party of the thesis is 

Accountor Pohjois-Helsinki which is an authorised accounting firm that employs 20 account-

ing and payroll professionals. The aim of the quality verifying sheet is to further increase the 

reliability and quality of the bookkeeping and furthermore communication between account-

ants within the office.  

The majority of the customers in the accounting firm still has their bookkeeping managed on 

paper with the aid of computer software. The framing was done considering this kind of cli-

ents and furthermore the bookkeeping during the accounting period a.k.a. day-to-day 

bookkeeping. The framework consists of legislative information, Accounting committee’s rec-

ommendations, articles and recommendations of Association of Finnish Accounting Firms 

and other reliable sources. 

Operational environment and quality factors of the accounting firms are reviewed in the 

framework from the expert organisation’s point of view where the different parties are the 

customer and the responsible accountant. The tasks of the accountant have transformed 

more to consulting the customer in financial issues from mechanical recording of the 

bookkeeping documents. The motivation of the personnel is one key factor in producing 

quality accounting services. 

The thesis was a product-oriented thesis and there is development research approach used 

to create a new practice. The qualitative research method was used to gather information of 

the commissioning party. There were 12 persons from the personnel who took part to the 

theme interviews that took about 30 minutes per interview. The period of working on the the-

sis was from November 2015 to April 2016.  

The result was an assurance sheet for the accountants, operation plan for implementing it 

and a process workflow chart. During the design process of the sheet it was considered that it 

would be part of the existing verifying control sheets. Operation plan describes the whole 

verifying process step-by-step from implementation to the end of the monthly routine. 

It also takes to account the fluency of completing the verifying routine seamlessly aside the 

other monthly control sheets and that way make it valuable to use and motivate the personnel 

to use the sheet in the future. The created quality verifying sheet was tested once in authentic 

working environment that still affected the final content of the sheet. 
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1 Johdanto 

Yritysten ja yhteisöjen kirjanpidon laatimista sääntelevät monenlaiset lait, säädökset ja 

periaatteet, joiden hallitseminen vaatii asiantuntemusta. Sen vuoksi varsinkin pienet yri-

tykset ulkoistavat osan tai koko kirjanpitonsa tilitoimistoille, jotka tekevät toimeksiannosta 

yrityksen sovitut taloushallinnon työt. Näin yritys voi kohdentaa resurssejaan taloushallin-

non sijaan omaan ydinliiketoimintaansa.  

 

Yrityksen on voitava luottaa siihen, että tilitoimistossa noudatetaan alan hyviä käytänteitä. 

Asiakkaiden kokema palvelun laadukkuus on myös kilpailuetu muihin tilitoimistoihin näh-

den. Tilitoimistot voivat hakea Taloushallintoliitolta auktorisointia, joka on nykyään tärkeä 

laatua takaava merkki viestinnässä esimerkiksi asiakkaille. Tilitoimistojen on jatkuvasti 

ylläpidettävä laatua, jotta ne voivat säilyttää auktorisoinnin ja sekä tyytyväiset asiakkaat. 

Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona tilitoimistolle, jossa haluttiin kiinnittää kirjanpi-

don laatuun lisää huomiota ja etsiä uutta ratkaisua laadunhallinnan toteuttamiseen.  

 

1.1 Opinnäytetyön toimeksiantaja ja tutkimusongelma 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Accountor Pohjois-Helsinki, joka on taloushallinnon-

palveluja tuottava tilitoimisto. Jatkossa tässä tekstissä käytetään toimeksiantajasta lyhen-

nettä Accountor P-H. Tilitoimistossa työskentelee yhteensä noin 20 taloushallinnon asian-

tuntijaa, joista osa työskentelee kirjanpitäjinä ja laskenta-asiantuntijoina sekä osa palkka-

asiantuntijoina. (Accountor Pohjois-Helsinki 2015a, Kajander 10.12.2015.) 

 

Accountor P-H on osa Accountor Groupia, joka on nykyään yksi Pohjoismaiden suurim-

mista taloushallinnon ulkoistuspalveluja tuottavista konserneista sekä markkinajohtaja 

toimialallaan. Yritys toimii Suomessa 26 paikkakunnalla ja lisäksi maailmanlaajuisesti 

kuudessa eri maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Ukrainassa, Venäjällä ja Alanko-

maissa. Koko konserni työllistää noin 2300 asiantuntijaa, ja asiakkaita on kaiken kaikkiaan 

noin 30 000. (Accountor Group 2015.) Konserni on kasvanut nykyiseen kokoonsa enim-

mäkseen yritysostojen kautta. Siihen on muutaman vuosikymmenen kuluessa liittynyt eri-

kokoisia tilitoimistoketjuja edellä mainituista maista, jolloin myös laajentuminen ulkomaille 

on ollut mahdollista (Accountor Group 2014b). 

 

Accountor Group kävi lisäksi läpi organisaatiomuutoksen vuoden 2014 keväänä, jolloin 

yhtiön strategiaa ja brändiä uudistettiin sekä ulkoasua yhtenäistettiin (Accountor Group 

2014a).  Konserniin kuuluu nykyään myös ohjelmistodivisioona, jonka brändejä ovat Pro-

countor, Mepco ja Tikon (Accountor 2015b). Accountor P-H on osa ohjelmistodivisioonaa 
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ja siellä tehdään kehitystyötä uusien sovellusten parissa kirjanpitotyön rinnalla. (Tammi-

nen 27.1.2016).  

 

Opinnäytetyön päätavoitteena on kehittää Accountor P-H:n tilitoimiston sisäistä laadunhal-

lintaa, jolla pyritään havaitsemaan mahdolliset virheet tai poikkeamat kirjanpidossa ennen 

niiden kantautumista asiakkaalle tai viranomaisille saakka. Kehittämisongelmaksi muotoil-

tiin:  

-Laatutason ylläpitäminen korkeana ja virheiden havaitseminen juoksevassa kuukausikir-
janpidossa. 
 

Pääkysymys on: 

-Miten kehitetään sujuva toimintatapa mahdollisten virheiden löytämiseksi ja laatutason 
säilyttämiseksi korkeana juoksevassa kirjanpidossa? 
 
Apukysymykset ovat:  

-Mitkä asiat tilitoimistossa vaikuttavat laatutason säilymiseen korkeana? 
-Miten toimintatapa liitetään osaksi tilitoimiston henkilöstön työtehtäviä? 
 

Kehitysehdotuksena tilitoimistossa pohdittiin tarkistuslomakkeen tekemistä, joka voitaisiin 

ottaa käyttöön kuukausittain tehtävänä käytäntönä.  Tavoitteena on myös hyödyntää koko 

toimiston tietotaitoa, vahvistaa varahenkilöjärjestelmää ja lisätä kommunikaatiota kirjanpi-

täjien välillä. Tavoitteeksi tuli kehittää lomake sisäisen valvonnan toteuttamiseksi kuukau-

sittain sekä toimintamalli, jolla lomake ja valvonta tulevat saumattomasti osaksi työrutiine-

ja. Näistä lähtökohdista lähdin työstämään aihetta opinnäytetyöksi.  

 

Kuviossa 1 kuvataan, miten varmennuslomake tulee osaksi olemassa olevaa työvaihe-

seurantalomaketta, joka on Excel-muotoinen tiedosto. Toimintaohje puolestaan on koko-

naisuudessaan Word-tiedostona, mutta varmennuslomake sisältää myös lyhyet ohjeistuk-

set. Toimintatavassa haluttiin välttää työntekijän vaikutelmaa ulkopuolisen tarkkailun tai 

valvonnan alaisena olemisesta, joten lomakkeen nimeksi päätettiin tällöin vertaisvarmen-

nuslomake. Tarkoituksena on, että toinen vertainen kirjanpitäjä varmentaa kirjanpitäjän 

työtä ja samalla perehtyy varahenkilönä asiakkaisiin, joiden parissa voi tarpeen tullen si-

jaisena työskennellä.  
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TYÖVAIHESEURANTALOMAKE

Vuosiseuranta

ToimintaohjeVarmennusKk-seuranta

Perustiedot

 

Kuvio 1. Varmennuslomake ja toimintaohje osana olemassa olevaa työvaiheseurantaa 

toimeksiantajatilitoimistossa 

 

1.2 Työn sisältö ja rajaukset 

Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään kirjanpidon lainsäädäntöä ja periaatteita lyhyes-

ti, jotta saadaan kokonaiskuva siitä, minkälaisesta toiminnasta on kyse. Lisäksi kuvataan 

kirjanpidon prosesseja ja niihin liittyviä täsmäytystoimenpiteitä ja tilintarkastuksen aineisto-

tarkastustoimenpiteitä. Viitekehystä rajattiin koskemaan kuukausittaisia juoksevan kirjan-

pidon prosesseja, jota varten varmennuslomakkeellekin oli tarve. Tilinpäätökseen liittyvät 

toimenpiteet on rajattu tässä työssä vähälle huomiolle. Työssä haluttiin myös ottaa esille 

laatuun ja laadunhallintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten kirjanpidon automatisointi ja henki-

löstön motivaatio. Laatuun vaikuttaa siten moni muukin seikka kuin vain työn mekaaninen 

suorittaminen oikein. 

 

Toimeksianto on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö, ja laadunhallinnan parantami-

nen on omalta osaltaan liiketoiminnan kehittämistyötä. Tästä syystä valittiin lähestymista-

vaksi tutkimuksellisen kehittämistyö, jonka lähtökohtana on jokin yrityksen käytännön on-

gelma, johon etsitään ratkaisua tuottamalla ja toteuttamalla uusia käytäntöjä. Tieteellisen 

tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta teoriaa ilmiöstä, kun taas tutkimuksellisen kehit-

tämistyön pääpaino on käytännöllisissä tavoitteissa, joihin haetaan tukea teoriasta.  Uutta 

toimintatapaa käytännön ongelmaan muodostettaessa on tärkeää sitoa myös se teoreetti-

seen tietoperustaan. Parhaimmillaan ongelman ratkaisu osoittautuisi toimivaksi myös 

muussa kuin toimeksiantajaorganisaatiossa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 65-66.) 

 

Työn empiirisessä osuudessa kuvataan kirjanpidon prosessit toimeksiantajayrityksessä ja 

kerrotaan, mitä laadunhallinnallisia ongelmakohtia niihin katsottiin liittyvän. Tämän jälkeen 

kuvataan varmennuslomakkeen suunnitteluvaihe, ja lopuksi pohditaan lopputuloksen on-

nistumista, hyödynnettävyyttä ja ajankohtaisuutta. Kehittämistyön lopputulos eli produkti 

koostuu Excel-lomakkeesta ja toimintasuunnitelmasta. Produkti on työn liitteenä, joka on 

työn julkisessa versiossa salainen. Lähdeviittauksissa ja lähdeluettelossa on käytetty 

RefWorks-sovelluksen Harvard-mallin mukaista muotoilua. 
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2 Kirjanpito osana yrityksen taloushallintoa 

Taloushallinto koostuu yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta. Kirjanpito on 

ulkoista laskentatoimea, jonka tarkoituksena on yrityksen tai muun kirjanpitovelvollisen 

taloudellisten tapahtumien eli liiketapahtumien muistiin kirjaaminen. (Leppiniemi, Kykkä-

nen 2015, 19-20, Lahti, Salminen 2014, 16.) Sisäisellä laskentatoimella tarkoitetaan yri-

tyksen johdon suunnittelun avuksi tehtävää laskentatyötä kuten budjetointi ja talouden 

ennustamisessa käytettävät laskelmat (Lahti, Salminen 2014, 16). Tässä luvussa esitel-

lään pääpiirteissään kirjanpidon laatimiseen vaikuttavia lakeja ja hyviä käytäntöjä.  

 

2.1 Kirjanpidon lainsäädäntöä, käsitteitä ja periaatteita lyhyesti 

Kirjanpidon tekemistä säätelevät lähtökohtaisesti kirjanpitolaki (KPL 30.12.1997/1336) ja -

asetus (KPA 30.12.1997/1339). Uusi, EU-direktiivejä paremmin huomioiva, päivitetty kir-

janpitolaki tuli voimaan vuoden 2016 alusta alkaen (Rekola-Nieminen 2015). Lisäksi kir-

janpitoa tehtäessä on huomioitava muita lakeja kuten Arvonlisäverolaki (AVL 

30.12.1993/1501) ja laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL 24.6.1968/360). Eri yhtiömuo-

toja säätelee muita lakeja kuten Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624). Oikeuskäytäntöjen lisäksi 

muita kirjanpidon laadintaan vaikuttavia toimielimiä on Työ- ja elinkeinoministeriön yhtey-

dessä toimiva Kirjanpitolautakunta (KILA). Sen tehtävänä on antaa yleispäteviä neuvoja ja 

ohjeita kirjanpitolain soveltamisesta, tarkoituksena hyvän kirjanpitotavan edistäminen. 

Yksi tärkeä yleisohje on Kirjanpitolautakunnan yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja ai-

neistoista (KILA 2011). KILA antaa lausuntoja myös eri tahojen hakemuksesta. Hakijana 

voi olla kirjanpitovelvollinen, viranomainen tai jokin elinkeinonharjoittajien tai kuntien jär-

jestö (TEM 2016).  

 

Kirjanpitovelvollisia ovat liiketoimintaa harjoittavat oikeushenkilöt. Näitä ovat muiden mu-

assa avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, yhdistys ja säätiö. (KPL 1:1 §). Yhtiömuo-

to valitaan lähtökohtaisesti yritystä tai toimintaa perustettaessa, ja siihen vaikuttavat toi-

minnan luonne, laajuus ja liiketoimintasuunnitelma. Luonnollinen henkilö on myös kirjanpi-

tovelvollinen harjoittamastaan liiketoiminnasta. Hän voi olla ammatin- tai liikkeenharjoittaja 

esimerkiksi perustamalla toiminimen. (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 71.) 

 

Päivitetyssä kirjanpitolaissa käytetään yritysten koosta termejä mikroyritys ja pienyritys 

sekä suuryritys. Varsinaisesti siinä ei ole luokiteltu keskisuurta yritystä. Taulukossa 1 on 

esitetty mikro- ja pienyrityksen sekä suuryrityksen raja-arvot. Yritys kuuluu mikro- ja pien-

yritysluokkaan, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt 
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enintään yksi taulukon kolmesta raja-arvosta. Yritys on suuryritys, jos vähintään kaksi 

taulukon arvoista ylittyy (KPL 1:4 §). 

 

Taulukko 1. Yrityksen koon määrittely kirjanpitolaissa (KPL 1:4 §) 

  

kun enintään yksi arvo ylittyy 

kun vähintään 

kaksi arvoa ylittyy 

 Mikroyritys Pienyritys Suuryritys 

-Taseen loppusumma (€) 350 000 6 000 000 20 000 000 

-Liikevaihto (€) 700 000 12 000 000 40 000 000 

-Henkilökunnan määrä keskimäärin 10 50 250 

 

Liiketapahtumat syntyvät kirjanpitovelvollisen reaali- ja rahaprosessissa. Reaaliprosessis-

sa yritys vastaanottaa suoritteita eli tuotteita ja palveluita ulkopuolelta tai luovuttaa suorit-

teita ulkopuolelle. Rahaprosessissa liikkuvat yritykseen tulevat ja sieltä lähtevät rahavirrat 

eli maksut suoritteista. (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 20.) 

  

Liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon tositteen perusteella. Tositteiden sisällöstä sääde-

tään tarkasti kirjanpitolaissa (KPL 2:5 §). Yleisesti tositteessa tulee kuvata rahamäärän 

lisäksi liiketapahtuman sisältö riittävällä tarkkuudella. Tosite voi olla yrityksen menoista 

aiheutunut, kuten ostolasku, tai tuloista aiheutunut, kuten yrityksen myyntilasku. Nämä 

ovat yrityksen yleisimmät tositteet, ja niiden sisällöstä määrätään myös Arvonlisäverolais-

sa (1993/1501) (Rekola-Nieminen 2015). Sama tosite voi toimia usean eri kirjanpitotapah-

tuman todisteena – esimerkiksi vuokra on maksu, joka toistuu yleensä kuukausittain. Li-

säksi tosite voi koostua useammasta tiedostosta, mutta ne on pystyttävä helposti yhdis-

tämään toisiinsa. (Fredman 2014.) 

 

’’Lainsäädännön ja käytännön perusteella voidaan tiivistää, että tosite on liiketapah-

tuman sisällön, ajankohdan ja euromäärän todentava päivätty ja numeroitu tietoko-

konaisuus, joka arkistoidaan yrityksen kirjanpitoaineistona siten, että siitä on yhteys 

kirjanpitomerkintään.’’ (Fredman 2014.) 

 

Perinteisellä kirjanpidolla tarkoitetaan pääasiassa paperisilla tositteilla hallinnoitavaa kir-

janpitotapaa. Paperistakin kirjanpitoa voidaan osittain hallinnoida tietokoneavusteisesti, 

mutta perinteisessä mielessä se on liiketoiminnan historiatietojen dokumentointia. Sähköi-

sellä kirjanpidolla tarkoitetaan tietokonesovelluksessa kokonaan hallinnoitavaa kirjanpitoa, 

joka on nykyisin yleistymässä oleva kirjanpidon toteutustapa. Sähköisen taloushallinnon 

etuna on sen ajantasaisuus, sillä järjestelmässä tehtävät tai sinne tulevat osto-, myynti- ja 
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kululaskut sekä tiliotteet kirjautuvat kirjanpitoon sitä mukaa, kun niitä saapuu tai niitä teh-

dään järjestelmään. (Siivola et al. 2015, 20.)  

 

Liiketapahtumien muistiin kirjaaminen on tilikauden aikaista kirjanpitoa, jota kutsutaan 

myös juoksevaksi kirjanpidoksi. Kirjaukset tehdään nimetyille ja numeroiduille kirjanpidon-

tileille.  Pääsäännön mukaan yrityksen kirjanpito tehdään kahdenkertaisena kirjanpitona 

eli kahdelle eri kirjanpidontilille. Yhdellä tilillä on kaksi puolta: vasen puoli on debet (veloi-

tus) ja oikea puoli kredit (hyvitys). Kirjaus tehdään liiketapahtuman tilin debetiin ja toisen 

tilin kreditiin.  (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 19–21.) 

 

Kirjaukset tehdään pääsääntöisesti suoriteperiaatteen mukaan, eli meno syntyy, kun tuote 

tai palvelu vastaanotetaan, ja tulo syntyy, kun se luovutetaan. Tällöin ovat kyseessä yri-

tyksen suoritevirtojen perusteella tehtävät kirjaukset.  (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 46.) 

Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä liiketapahtumien ajankohdan mukaan, mistä 

muodostuu päiväkirja. Liiketapahtumien kirjausten asiajärjestyksestä muodostuu pääkirja, 

jonka perustana on esimerkiksi kirjanpidon tilinumeroinnin mukainen järjestys. (KILA 

2011, 13.) 

 

Vaihtoehtoisia kirjaamismenetelmiä suoriteperusteiselle ovat maksuperuste ja laskuperus-

te, joita saadaan myös käyttää juoksevan kirjanpidon laatimisessa. Maksuperuste perus-

tuu yrityksen rahavirran kulkemiseen ja laskuperuste laskun päivämäärän mukaiseen kir-

jaamiseen. (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 21.)  

 

Kirjausten perusteella muodostetaan yrityksen tilinpäätösraportit tilikauden päättyessä 

(Leppiniemi, Kykkänen 2015, 19). Tilikausi on 12 kuukauden pituinen jakso, mutta sen ei 

tarvitse olla kalenterivuosi. Poikkeustapauksessa, kuten toimintaa aloitettaessa, se voi olla 

myös pidempi tai lyhyempi, mutta kuitenkin korkeintaan 18 kuukauden pituinen. (KPL 1:4 

§.) Tilinpäätösraportteja ovat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot. Tuloslas-

kelmaa ja taseraportteja seurataan myös juoksevassa kirjanpidossa. Taseesta voidaan 

seurata kirjanpitovelvollisen taloudellista asemaa ja tuloslaskelmasta tuloksen muodostu-

mista. (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 19.) Liitteessä 2 löytyvät Kirjanpitoasetuksen (KPA 

30.12.1997/1339) mukaiset kululajikohtaiset tuloslaskelma ja tase.  

 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on annettava yrityksen taloudellisesta tilanteesta 

oikea ja riittävä kuva (Leppiniemi 2012). Monet yrityksen sidosryhmät tekevät päätöksiä 

yrityksen suhteen tarkastelemalla näitä raportteja. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi vieraan 

pääoman rahoittajat, ostovelkarahoittajat, omistajat, veronsaajat, viranomaiset, asiakkaat 

ja tavarantoimittajat. He arvioivat esimerkiksi yrityksen vakavaraisuutta ja luottoihin liittyviä 
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riskejä. (Leppiniemi 2015, Lahti, Salminen 2014, 16.) Tilinpäätösinformaation käyttötarkoi-

tus vaihtelee yrityksen koon mukaan. Pienissä yksityisissä osakeyhtiöissä tärkeimmät 

tehtävät päätökset koskevat verotusta ja osingon jakoa, kun taas suurissa julkisissa osa-

keyhtiöissä rahoittajat, luotonantajat ja sijoittajat ovat suurimmat tilinpäätöksen hyödyntä-

järyhmät. (Ojala et al. 2014.)  

 

Koska päätöksiä ja arvioita tehdään kirjanpitoraporttien pohjalta, on niiden oltava olennai-

silta osiltaan oikein. Olennaisuuden periaatteella viitataan tilinpäätöksen oleelliseen oi-

keellisuuteen. Juoksevassa kirjanpidossa on kaikki vähäisetkin erät merkittävä asianmu-

kaisesti. (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 44.) Juoksevassa kirjanpidossa on myös otettava 

huomioon, että jokin tapahtuma voi olla yksittäisenä kirjauksena epäolennainen, mutta 

toistuessaan olla olennainen tieto, yrityksen toimialan mukaan (Leppiniemi 2015). Esimer-

kiksi yksi lehtitilaus ei ole pienyrittäjälle olennainen liiketapahtuma, mutta lehteä toimitta-

valle kustantamolle useat tuhannet tällaiset erät ovat olennainen liiketapahtuma ja olen-

nainen osa liiketoimintaa (Rekola-Nieminen 19.11.2015). 

 

Johdonmukaisuuden periaatteella tarkoitetaan samanlaisten liiketapahtumien yhdenmu-

kaista kohtelua kirjanpidossa. Eli jos kirjanpitolaki sallii useamman kaltaisen menettelyta-

van, on sitä sovellettava kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa johdonmukaisesti. Menettely-

tapaa voi perustellusta syystä muuttaa, ja se tulee perustella tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Kirjanpidon tilien tulee myös tätä periaatetta noudattaen sisältää johdonmukaisesti samoja 

liiketapahtumia. (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 44) 

 

Verotus. Suomessa yrityksillä on karkeasti jaettuna kaksi merkittävää veroerää: tulovero 

ja arvonlisävero (ALV). Elinkeinotoimintaa liiketoimintana harjoittavan kirjanpitovelvollisen 

on suoritettava toiminnastaan tulovero yhteiskunnalle. Liiketoiminnan tunnusmerkkejä 

ovat muun muassa voiton tavoittelu, suunnitelmallisuus, jatkuvuus ja taloudellisen riskin 

olemassaolo. Elinkeinotulon verottamisesta säätelee pääsääntöisesti EVL (1968/360). 

Verotusta hallinnoi Suomessa Verohallinto.  

 

Yrityksen tulovero suoritetaan pääsääntöisesti ennakonkantona. Ennakonkanto eli ennak-

kovero on vero, jonka verovelvollinen maksaa itse tuloistaan Verohallinnolle. Ennakkove-

ron määrän perusteena käytetään viimeksi vahvistetun verotuksen tulo- ja varallisuustieto-

ja. Esimerkiksi vuoden 2016 ennakkoverojen perusteena ovat vuoden 2014 tiedot. Perus-

teena olevaa tuloa voidaan korottaa tai alentaa toimiala- tai tapauskohtaisesti. Ennakko-

veron tulisi vastata mahdollisimman tarkasti tilikauden lopullista veroa. (Veronmaksajat 

2016, 99.) Tilikauden päättyessä katsotaan, ovatko maksetut ennakot riittävät verojen 

kattamiseen. Jos veroja pitää maksaa lisää, ne kirjataan siirtoveloiksi. Jos taas odotetaan 



 

 

8 

veronpalautuksia, ne kirjataan siirtosaamiseksi. Muiden muassa nämä ovat niin kutsuttuja 

siirtoeriä kirjanpidossa. (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 107.)  

 

Täysin uudella, aloittavalla yrityksellä ei ole luonnollisestikaan ennakkoveron maksuun 

tarvittavia tietoja saatavilla, ja tällöin ennakkovero määrätään arvion mukaan. Yhtiömuo-

don valinta vaikuttaa verotuksessa. Keskeinen ero verotuksen kannalta on se, että yksityi-

sen elinkeinon harjoittajan ja henkilöyhtiön tapauksessa ei veroteta itse yritystä erikseen, 

vaan verotus on omistajien ja yhtiömiesten verotusta.  Tulo tulee verotettua yrittäjän tai 

osakkaan tulona riippumatta siitä, onko hän nostanut yrityksestä voittoa vai ei. (Myrsky 

2010.) 

 

Arvonlisävero on luonteeltaan kulutusvero. Yritys perii yhteiskunnan puolesta arvonlisäve-

ron myymistään tuotteista ja palveluista. Vastaavasti se saa vähentää ostoissa muille yri-

tyksille maksamansa ALV:n perimästään ALV:stä ja näiden erotuksena jäävä summa tili-

tetään Verohallinnolle. Eri tuotteille ja palveluille on eri ALV-prosentteja eli ALV-kantoja. 

Yleinen ALV-kanta on 24 % ja muita ovat esimerkiksi ruoka 14 % sekä henkilökuljetus, 

majoitus, kirjat ja lehtien irtonumerot 10 % (AVL 8. luku). 

 

Arvonlisäverolain (1993/1501) mukaan kirjanpito tulee järjestää niin, että arvonlisäveron 

määrään vaikuttavat liiketapahtumat saadaan vaivattomasti selville kirjanpitoaineistosta. 

ALV tilitetään kuukausittain juoksevassa kirjanpidossa suoriteperusteisten ostojen ja 

myyntien mukaan. ALV tulee suorittaa myös saaduista ennakkomaksuista. (Leppiniemi, 

Kykkänen 2015, 67-69.) Myyntiä EU:n alueelle kutsutaan yhteisömyynniksi. Jos Suomesta 

myytävän tavaran toimituspaikka on muu EU-maa ja ostaja on siellä paikallisessa maassa 

verovelvollinen, tällöin on kyse verottomasta myynnistä. (Veronmaksajat 2016, 117.)  

 

Verohallinto hallinnoi yritysten ja yhteisöjen verotusta sähköisessä verotilijärjestelmässä. 

Sinne kootaan maksuunpantavat ennakkoverot, arvonlisävero ja työnantajamaksut. Vero-

velvollinen ilmoittaa maksut kausiveroilmoituksella joko paperisessa tai sähköisessä muo-

dossa. Sähköinen ilmoittaminen tehdään tunnistautumalla järjestelmään Katso-

tunnisteella. Kausiveroilmoituksen eräpäivä on kuukauden 12. päivään mennessä. Esi-

merkiksi tammikuun kausiveroilmoitus on annettava maaliskuun 12. päivään mennessä. 

(Peltomäki 2015, 126-130.) 

 

2.2 Kirjanpito liiketoimintaprosessina 

Prosessi voidaan kuvata sanalla jalostusketju, joka käynnistyy panoksella ja jonka loppu-

tuloksena on asiakkaan tarpeen täyttävä tuotos. Ydinprosessit ovat sellaisia prosesseja, 
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jotka ovat yhteydessä ulkoiseen asiakkaaseen. Tukiprosessit tukevat ydinprosessin onnis-

tumisessa, ja ne eivät yleensä ole suorassa yhteydessä asiakkaaseen vaan ovat organi-

saation sisäisiä jalostusketjuja. Yksittäisten ydin- tai tukiprosessien kulkua mietittäessä on 

tunnistettava, mitkä ovat pääprosessit ja niihin liittyvät osaprosessit. (Lecklin, Laine 2009, 

40-41.)  

 

Kaikilla liiketoimintaprosesseilla on tavallisesti 2-5 alaprosessia (Sharp, McDermott 2008, 

52). Prosessin niin kutsuttu omistaja on henkilö, joka on vastuussa prosessista. Hän seu-

raa ja kehittää prosessia niin, että se tuottaa oikean lopputuloksen tehokkaasti ja tuotta-

vasti. Prosessin omistaja ei välttämättä itse osallistu prosessin toteuttamiseen, mutta 

päättää, miten prosessissa pitää toimia. Prosessin omistaja voi olla myös tiimi. Vastuu 

prosessin onnistumisesta jakaantuu vähintään kahteen osaan, eli on vastuu prosessin 

määrittämisestä ja vastuu toimia määritysten mukaisesti. (Pesonen 2007, 132.) 

 

Jokaisella prosessilla ja siitä saatavalla tuotoksella on asiakas, joka voi olla yrityksen si-

säinen tai ulkoinen taho. Ulkoista asiakasta palvelevat prosessit ovat useimmiten ydinpro-

sesseja eli niitä, joiden takia yritys on olemassa. Sisäistä asiakasta eli organisaation sisäl-

lä olevaa henkilöä tai tiimiä palvelevat prosessit on yleensä määritelty tukiprosesseiksi. 

(Sharp, McDermott 2008, 61) Ulkoiselle asiakkaalle päätyvä palvelu liikkuu näin ikään 

kuin ketjussa, ja kaikki ketjun jäsenet vaikuttavat siihen, että tuotos on vaatimusten mu-

kainen. Jokainen prosessi on näin yhtä tärkeä ja tehtävä samalla tarkkuudella, vaikka tuo-

tos päätyisi ensin organisaation sisäiselle asiakkaalle. (Pesonen 2007, 233, Sharp, 

McDermott 2008, 61.) 

 

2.2.1 Kirjanpidon pääprosessit ja osaprosessit 

Kirjanpidon pääprosessi on pääkirjanpito ja sen osaprosesseja mahdolliset osakirjanpidot 

(KPL 2:2 §.) Jos esimerkiksi yrityksen osto- ja myyntireskontrat toteutetaan erillisessä 

sovelluksessa, josta siirretään yhdistellyt saldotiedot pääkirjanpidon sovellukseen, on kyse 

tällöin osakirjanpidosta. Jos taas näiden reskontrien tiedot siirtyvät sellaisinaan, eli jokai-

nen liiketapahtuma kirjautuu erikseen pääkirjaan, ei tällöin ole kyse osakirjanpidosta vaan 

pääkirjanpidon osasta. (KILA 2011, 5, Rekola-Nieminen 2015.)  

 

Kirjanpito koostuu useasta osaprosessista, jotka kaikki tuottavat tietoa pääkirjanpidon 

tekemistä varten. Tässä nähtävä, mukailtu jaottelu (kuvio 2) on yksi tapa ryhmitellä kirjan-

pidon prosessit (Lahti, Salminen 2014, 16–17). Kuvion prosessit on selostettu pääpiirteis-

sään alkaen myyntilaskuprosessista ja edeten myötä päivään.  
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PÄÄKIRJANPITO
ydinprosessi

Käyttöomaisuusprosessi

Myyntilaskuprosessi Ostolaskuprosessi

Rahaliikennejärjestelmä

Matkalaskuprosessi

Palkkaprosessi

Vaihto-omaisuusprosessi

 

 

Kuvio 2. Pääkirjanpito ja yleiset kirjanpidon osaprosessit (Lahti, Salminen 2014, 19) 

 

Myyntitoiminto ja myyntilaskuprosessi. Yritys voi myydä suoritteitaan laskun mukaan 

tai käteismyynteinä, johon kuuluvat myös luotto- ja pankkikorttimyynnit. Myyntiprosessi 

voidaan vielä itsessään jakaa ainakin neljään osaprosessiin, joita ovat myynnit, myynnin 

suoritukset, myynnin palautukset ja hyvitykset sekä myynnin luotonvalvonta. (Halonen, 

Steiner 2010, 293.) 

 

Myynnit kerätään useimmiten myyntiraportiksi, varsinkin jos käteiskuittien määrä on huo-

mattava, jolloin niiden käsittely yksittäin olisi työlästä. Myyntiraportissa voidaan myynnit 

ryhmitellä tuoteryhmä-, myyntipiste- tai kassapistekohtaisesti tarpeen mukaan. Jos myynti 

on tehty laskun mukaan, asiakkaalle toimitetaan lasku, jossa on kuvaus myytävästä tuot-

teesta, lukumäärä, hinnat, toimituskulut ja maksuehdot. (Halonen, Steiner 2010, 295.) 

Myyntilaskutuksessa sähköinen verkkolasku on korvaamassa perinteistä paperilaskua. 

Verkkolaskussa on kaikki samat tiedot kuin paperilaskussa, ja se voidaan lähettää suo-

raan asiakkaalle verkkopankkiin. Näin voidaan saada kustannussäästöä postitus- ja las-

kunkäsittelykuluissa. Jos asiakkaalla ei ole verkkolaskumahdollisuutta, voidaan käyttää 

tulostuspalvelua suurille määrille laskuja. Verkkolaskutuksen suosio on suurinta teollisuu-

dessa ja yritykseltä yritykselle myytäessä. Myös kuluttajille osoitettujen verkkolaskujen 

osuus on jo verraten yleistä. (Lahti, Salminen 2014, 62, 78-80.)  

 

Sähköisessä taloushallinnossa yrityksen myyntityötä tekevät henkilöt pystyvät tekemään 

myyntitarjouksen ja laskun suoraan järjestelmässä. Lisäksi järjestelmässä voidaan hallin-

noida tuote- ja hintatietoja, jolloin myyntiprosessin vaiheet tehostuvat ja hintavirheen riski 

pienenee. Myyntijärjestelmään voidaan myös asettaa oletustiliöinti eli tili, jolle liikesuoritus 

yleensä kirjataan, valmiiksi. (Siivola et al. 2015, 34.)  

 

Osakirjanpidossa avoimet eli maksamattomat myyntilaskut ovat myyntireskontrassa. Kun 

asiakas maksaa laskun, se kirjataan maksetuksi ja poistuu reskontrasta. (Lahti, Salminen 
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2014, 78, 85.) Vähittäiskaupassa myynti tapahtuu useimmiten käteismyyntinä, josta tiedot 

kulkevat kassakoneelta kirjanpitojärjestelmään. Jos myynnit eivät siirry pääkirjanpitoon 

minkään järjestelmän välityksellä, myynnit syötetään kirjanpitoon käsin. Tällöin voidaan 

myyntiraporttia käyttää tositteena, jolloin myynneistä kirjataan kuukausikohtaiset loppu-

summat pääkirjanpitoon. (Fredman 2014, Lahti, Salminen 2014, 88.) 

 

Ostotoiminto ja ostolaskuprosessi.  Ostoja ovat kaikki liiketoiminnan tavoitteiden saa-

vuttamista varten hankittavat tuotteet, raaka-aineet, ylläpitokulut ja muut menot, joita teh-

dään tulonhankkimiseksi. Ostotapahtuma alkaa, kun joku yrityksen valtuuttama henkilö 

tekee tilauksen tai ostaa hyödykkeen käteismaksuna yrityksen lukuun. Käteismaksuihin 

luetaan myös yrityksen pankki- tai luottokortilla tehtävät ostot. (Halonen, Steiner 2010, 

324-326.)  

 

Tavaran toimittaja lähettää laskun toimittamistaan tuotteista tai palveluista. Ostolasku käy 

läpi yrityksessä sisäisesti päätetyn asiatarkastuksen ja hyväksymismenettelyn (Lahti, 

Salminen 2014, 68).  Kuten myyntilaskuprosessi, on myös ostolaskuprosessi sähköistet-

tävissä kokonaan verkkolaskujen avulla. Sähköisessä taloushallinnossa laskut toimitetaan 

valmiiksi digitaalisina verkkolaskuina pankin järjestelmään. Paperiset laskut voidaan lähet-

tää skannauspalveluun, jonka kautta ne saadaan verkkolaskumuotoon. Asiakas voi myös 

itse skannata ja lähettää maksamansa laskun sähköpostilla, mutta tällöin kirjanpitäjän on 

mahdollisesti tulostettava lasku ja kirjattava laskun tiedot kirjanpitoon. (Siivola et al. 2015, 

45, 59.) 

 

Ostotositetta kirjattaessa tutkitaan, onko kysymyksessä vaihto-omaisuusosto, investoin-

tiosto koneisiin ja kalustoon vai jokin muu hankinta. Tämä on tärkeää, sillä se määrittää, 

mikä menotili ostolle tulee valita. (Ahokas 2012,99.) Toistuville ostosopimuksille, kuten 

esimerkiksi vuokrille, leasingmaksuille tai tietoliikennepalveluille, voidaan luoda rekisteri, 

jossa maksuja seurataan sopimuksittain (Lahti, Salminen 2014, 57). 

 

Avoimet ostolaskut listataan ostoreskontraan toimittajan mukaiseen järjestykseen. Paperi-

sessa ostolaskujärjestelmässä tietojen syöttö on tehty manuaalisesti. Ostolaskujen käsit-

telyn sujuvuuteen vaikuttaa se, että ostolasku sisältää tarpeelliset viitetiedot laskun tunnis-

tamiseksi ja kohdentamiseksi. Ostolaskulle voidaan asettaa oletustiliöinti varsinkin silloin, 

jos toimittajalta vastaanotetaan säännöllisesti laskuja, joiden sisältö on samankaltainen. 

Ostoreskontrajärjestelmässä toiminnot voivat olla niin automatisoidut, että lasku kirjautuu 

automaattisesti, jos se täsmää suuruudeltaan ja määriltään ostotilaukseen. (Lahti, Salmi-

nen 2014, 54, 60–69.) Sähköisessä ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä voidaan maksu-
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päiviä harventaa yhteen tai kahteen kertaan viikossa, koska laskujen kiertonopeus lisään-

tyy automaation myötä (Lahti, Salminen 2014, 75). 

 

Sekä myynnit että ostot voivat olla eri verokantojen alaisia, ja pääkirjanpidossa on voitava 

erottaa nämä toisistaan arvonlisäveron määrittämistä varten. Joissakin järjestelmissä on 

mahdollista olla sellaiset ohjaustiedot, joilla eri verokantaiset liiketapahtumat pystytään 

poimimaan. Jos näin ei ole, on eri verokantaisille myynneille ja ostoille oltava erilliset tilit. 

(Leppiniemi 2004, 358–359.) 

 

Matkalaskuprosessi. Matkalaskuja aiheutuu henkilöstön työhön liittyvistä matkoista. 

Matkan aikana koituu työntekijälle todennäköisesti liiketoimintaan liittyviä kuluja, kuten 

majoitus- tai neuvottelukuluja, jotka on kirjattava myös kirjanpitoon. Matka- ja kululaskut 

käsitellään useimmiten ostoreskontrassa, ja niiden käsittely omana prosessinaan voi-

daankin nähdä tarpeelliseksi vain noin yli 10 työntekijän yrityksissä, joissa työmatkoja teh-

dään säännöllisesti. Matkalaskun pohjana voi olla ennen matkaa tehty suunnitelma sen 

toteuttamisesta. (Lahti, Salminen 2014, 101.) Matka- ja kululaskut voidaan myös muuttaa 

sähköisiksi mobiililaitteen avulla kuvaamalla, jolloin kuittien hukkaamisen ja muidenkin 

kuittitietoihin liittyvien virheiden riski pienenee.(Lahti, Salminen 2014, 114). 

 

Palkanlaskentaprosessin tarkoituksena on laskea ja kirjata oikein kirjanpitoon kaikesta 

yrityksen toiminnasta aiheutuvat palkkakustannukset ja niihin liittyvät henkilöstösivukulut 

ja ennakonpidätyserät. Palkkatapahtumia syntyy, kun työntekijä merkitsee työsuorituksen-

sa sovitulla tavalla työaikakirjanpitoon. Palkka voi olla tunti- tai kuukausiperusteinen pe-

ruspalkka, mutta käytännössä se muodostuu lisäksi erilaisista osista, lajeista ja lisistä, 

jotka perustuvat työsuoritteeseen. (Halonen, Steiner 2010, 370, Lahti, Salminen 2014, 

139.)  Palkanlaskenta on perinteisesti ollut hyvin erillinen osaprosessi, mutta se on kuiten-

kin kiinteässä yhteydessä maksuliikenneprosessiin ja raportointiin. Suomessa henkilön 

palkanmaksua säätelevät lainsäädäntö ja sopimukset kuten työehtosopimukset. (Lahti, 

Salminen 2014, 135.) 

 

Palkkajärjestelmässä on pidettävä yllä kunkin työntekijän palkkaan vaikuttavia tietoja. 

Sähköisessä palkkahallinnossa taustatiedot syötetään järjestelmään ja palkanlaskenta-

toimenpide on tämän jälkeen lähinnä ohjelmistossa tehtävä ajo. Sen vuoksi on tärkeää, 

että ohjelmistossa on työsuhteesta oikeat tiedot työtuntien ja muiden työsuhteen muutok-

sien osalta. (Lahti, Salminen 2014, 140.) Palkanlaskennalla on tärkeä yhteiskunnallinen 

viranomaisraportointitehtävä, sillä palkkatiedot on raportoitava työeläkevakuutusyhtiöille, 

verottajalle ja mahdollisesti Kansaneläkelaitokselle (Kela) (Lahti, Salminen 2014, 141). 
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Taloushallintoliitto on määritellyt palkanlaskennan ja palkkahallinnon toiminnon erikseen 

siten, että palkanlaskentapalvelulla tarkoitetaan palkanlaskentaa ja siihen liittyviä kuukau-

si- ja vuosi-ilmoituksia viranomaisille ja muille sidosryhmille. Palkkahallintopalveluun liitty-

vät lisäksi lisäpalvelut kuten erilaiset hakemukset ja ilmoitukset, ja se on näin ollen toimin-

naltaan laajempi kokonaisuus kuin palkanlaskentapalvelu. (Taloushallintoliitto 2015f) 

 

Rahaliikennejärjestelmä. Edellä kuvatut prosessit realisoituva rahaliikennejärjestelmäs-

sä, jossa yrityksen myynti- ja ostoprosesseissa syntyvät liikesuoritukset välittyvät pankin 

taloushallintojärjestelmään. Rahaliikenne onkin pikemminkin toiminto kuin erillinen osa-

prosessi. Pankki veloittaa yrityksestä ulospäin tarkoitetut maksut yrityksen pankkitililtä. 

Pankki myös kokoaa ja välittää sisään tulevat maksut tiliotteella yritykseen. Maksusuori-

tukset voidaan kirjata tiliotteen perusteella. Se on perinteisesti ollut paperinen dokumentti, 

mutta nykyään useimmiten sähköinen asiakirja, jonka pankki toimittaa suoraan taloushal-

linnon sovellukseen. Tapahtumat tiliöidään yksittäin, tai rahaliikennejärjestelmään on voitu 

asettaa automaattitiliöinti, jonka perusteella maksu kirjautuu oikealle tilille. Osto- ja myynti-

reskontrien tapahtumia voidaan kohdistaa viitenumeron avulla.  (Halonen, Steiner 2010, 

116–122.) Tiliotetta voidaan käyttää meno- tai tulotositteena edellyttäen, että siinä on 

maksukohtaisesti yksilöity tieto vastaanotetusta tuotannon tekijästä tai luovutetusta suorit-

teesta. (Leppiniemi 2004, 35). 

 

Vaihto-omaisuuskirjanpitoprosessi. Jos yrityksellä on varastoitavia raaka-aineita, puo-

livalmisteita tai valmiita tuotteita, ne näkyvät taseessa vaihto-omaisuutena. Se on yleensä 

taseen merkittävin yksittäinen erä. Varaston saldoa ja arvoa seurataan varastokirjanpito-

järjestelmässä. Sinne merkitään oikea-aikaisesti ostettu vaihto-omaisuutta lisäävänä ja 

myyty tavara sitä vähentävänä merkintänä. Vähittäiskauppaa harjoittavassa yrityksessä 

varastotoiminnot ovat selkeitä, sillä varaston arvo muodostuu lähinnä tavaran ostohinnan 

mukaan.  Varaston arvosta pidetään lukua myös inventoinnilla, jossa fyysisesti lasketaan 

tuotteiden määrä varastossa ja dokumentoidaan suunnitelmallisesti tilikauden aikana tai 

tilikauden lopuksi. Kaupintavarastolla tarkoitetaan yrityksen tiloissa säilytettävää kolman-

nen osapuolen omistamaa tavaraa. Sitä ei saa inventoida yrityksen omaksi vaihto-

omaisuudeksi.(Halonen, Steiner 2010, 347–348, 352.) 

 

Käyttöomaisuuskirjanpitoprosessi. Käyttöomaisuutta ovat yrityksen yritystoiminnan 

käyttöön tekemät hankinnat, jotka tuottavat tuloa useana vuotena peräkkäin. Kyse on näin 

ollen ostoista. Tällaisia ovat esimerkiksi koneet ja kalusto, joiden hankintahinta on ollut yli 

850 euroa ja käyttöikä yli kolme vuotta (EVL 3:33 §). Pitkävaikutteista käyttöomaisuutta 

ovat myös rakennukset ja liikehuoneistot (EVL 3:34 §). Käyttöomaisuudesta tehdään pois-

tot hankintamenon vähentämiseksi vähitellen yrityksen tuloista. Poistoaika ja määrä riip-
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puvat omaisuuden käyttötarkoituksesta. Alle kolme vuotta käytössä oleva omaisuus saa-

daan vähentää kerralla hankintavuonna (KPL 3:33 §). Käyttöomaisuuden määrä ilmenee 

taseen pysyvistä vastaavista. 

 

Kirjanpitovelvollisen tulee järjestää käyttöomaisuutensa ja siitä tehtävien poistojen seuran-

ta, ja se laaditaan yleensä hyödykekohtaisesti. Käyttöomaisuuskirjanpidosta tulee käydä 

ilmi kaikki hyödykkeet, joita vielä käytetään yrityksen toiminnassa tulojen hankkimiseen, 

vaikka hyödykkeen hankintameno olisi jo kokonaan poistettu (Leppiniemi 2004, 60). Käyt-

töomaisuuskirjanpito voi olla integroitu oston tietojärjestelmään, tai se voi olla erillinen 

järjestelmä, jonne syötetään hankinnat ja käyttöomaisuuden myynnit ja poistot. Pienissä 

yrityksissä käyttöomaisuuskirjanpito voi olla vain taulukkolaskentaohjelmassa. (Halonen, 

Steiner 2010, 409.) Jos yrityksellä on vähän käyttöomaisuutta, sitä ja poistoja voidaan 

seurata pääkirjanpitoon hyödykkeille avattavia tilejä hyödyntäen (Leppiniemi 2004, 60).  

 

Pääkirjanpitoprosessi. Pääkirjanpito kokoaa kirjaukset kaikista yrityksen liiketapahtumis-

ta. Sinne kootaan tietoa muista osaprosesseista, tehdään tarvittavat oikaisut ja siirtovien-

nit muistiotositteilla sekä täsmäytetään siihen reskontrat. Lisäksi sen yhteydessä tehdään 

jaksotukset sekä kauden sulkeminen ja käsitellään verot. Pääkirjanpidon pohjalta luodaan 

raportteja liiketoimintaa varten. (Lahti, Salminen 2014, 17, 152.) Jaksottaminen liittyy 

muun muassa vaihto-omaisuuden ja pysyvien vastaavien kohdistamiseen oikealle tilikau-

delle. Kauden sulkemisella kuukauden lopuksi estetään myöhemmin tapahtumasta kau-

delle kuulumattomia kirjauksia. Kuukauden tilitettävä arvonlisävero lasketaan pääkirjanpi-

don perusteella. (Lahti, Salminen 2014, 91–105.) 

 

Edellä kuvatut osaprosessit ovat sähköistymisen myötä automatisoituneet vaiheittain, ja 

niiden välillä tapahtuu tiedonvaihtoa, joka nopeuttaa entisestään pääkirjanpidon tekemis-

tä. Kirjanpidon prosessien sähköistämisellä pyritään vähentämään moneen kertaan tehtä-

vää tallennustyötä ja sen myötä myös virheiden riskiä. (Siivola et al. 2015, 22.) Kirjanpito-

ohjelmisto voi koostua moduuleista, joissa eri osakirjanpitoja hallinnoidaan. Tällöin tiedot 

ovat valmiiksi samassa ohjelmistossa. Jos osakirjanpitoja hallinnoidaan eri järjestelmässä, 

ne on siirrettävä pääkirjanpidon järjestelmään ohjelmien liittymien kautta. (Lahti, Salminen 

2014, 151.) Tällaisten toisiinsa integroituneiden ja automatisoitujen taloushallinnon mo-

duulien ansiosta tietoa ei tarvitse syöttää moneen kertaan tietojärjestelmään, ja näin vir-

heiden riski myös pienenee. Esimerkiksi suuren yrityksen myynti-, osto- ja varastointihen-

kilöstön järjestelmään suorittamat toimenpiteet siirtyvät toiminnanohjausjärjestelmässä 

suoraan pääkirjanpitoon. (Lahti, Salminen 2014, 42.)  
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2.2.2 Virhe kirjanpidossa 

Virhe eli väärin tekeminen kirjanpidossa voidaan määritellä esimerkiksi lakien ja oikeus-

käytäntöjen vastaisesti toimimiseksi. Virheelliset kirjaukset voivat olla tositteeseen pohjau-

tumattomia kirjauksia. Virheettömyyteen pyrittäessä on noudatettava hyvää kirjanpitota-

paa ja KILA:n antamia lausuntoja ja yleisohjeita. Virheitä voivat olla pikkuerehdykset, huo-

limattomuudesta johtuvat tai tahalliset virheet. (Leppiniemi 2013.)   

 

Tilintarkastuksen yhteydessä puhutaan olennaisesta virheestä silloin, kun tilinpäätöksessä 

on niin paljon virheitä, että ne yhdessä vaikuttavat tilinpäätöksestä saatavan taloudellisen 

informaation vääristymiseen ja sen pohjalta tehtävien taloudellisten päätösten tekemi-

seen. (Halonen, Steiner 2010, 45.) 

 

Verohallinto tekee omia tarkastuksiaan yrityksiin paljastaakseen yrityksen kirjanpitoon 

liittyviä laiminlyöntejä ja virheellisyyksiä. Verotarkastuksista kerätyn tilaston perusteella 

kirjanpidossa toistuvat vuosittain samankaltaiset virheellisyydet. Ne liittyvät esimerkiksi 

arvonlisäveron tulkintaan tai tuloverotukseen, mutta verojen ennakkoperinnässä esiintyvät 

virheet ovat toistuvina yleisimpiä. Jos pienissä yrityksissä on jaettu taloushallinnon tehtä-

viä omistajayrittäjän ja tilitoimiston kesken, on oltava erityisen huolellinen, että erilaiset 

ennakkoilmoitukset täsmäävät toisiinsa, kuten esimerkiksi, jos yrittäjä itse ilmoittaa arvon-

lisäveron tai maksaa ennakkopalkkoja. Kansainväliseen kauppaan liittyvästä arvonlisäve-

rottamisesta havaitaan usein myös tahattomia tulkintavirheitä. (Orjala 2015.) Leppiniemen 

mukaan virheet verotuksessa johtuvat useimmiten tietämättömyydestä. Verohallinnon 

linjan mukaan on verovelvollisen tunnettava uudet ennakkoverosäädökset heti niiden tul-

lessa voimaan. Tuloveroissa uusia säädöksiä tulee noudattaa seuraavan tilikauden alusta. 

(Leppiniemi 2013.) 

 

Samuel Sundberg (2016) on tutkinut opinnäytetyössään yleisimpiä verotarkastuksissa ilmi 

tulleita virheitä sekä arvonlisäverotuksessa että tuloverotuksessa. Tässä on nostettu esille 

muutamia yleisluontoisimpia virheitä, joita voi tarkastella juoksevassa kirjanpidossa. Tut-

kimuksessa muistutetaan, että tulokset ovat osaltaan kvalitatiiviseen menetelmään perus-

tuen haastateltujen henkilöiden omakohtaisia kokemuksia virheiden laadusta ja määrästä. 

Myös verotarkastus on luonteeltaan sellainen toimenpide, joka tuottaa Verohallinnon kan-

nalta subjektiivisen tuloksen, ja verovelvollisella on oikeus vaatia oikaisua verotarkastuk-

sen johtopäätöksiin. (Sundberg 2016, 44.) 

 

Arvonlisäveroon liittyviä virheitä esiintyy esimerkiksi EU-tavarakaupassa käytettävien las-

kutositteiden merkintöjen osalta. Niissä saattaa olla puutteita myyjän verotunnisteessa, 
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merkinnöissä myynnin verottomuudesta tai käännetystä verovelvollisuudesta, joihin kir-

janpitäjä tulisi kiinnittää huomiota. Edustuskuluihin liittyy arvonlisäverotuksen näkökulmas-

ta haasteellisia kohtia, koska ei ole aina helppoa määritellä edustusluonteisia kuluja, jotka 

eivät ole verovähennyskelpoisia ja liikeneuvotteluihin kiinteästi liittyviä kuluja kuten tarjoi-

luja. Esimerkiksi ainoastaan edustustarkoitukseen hankittu tila ei oikeuta verovähennyk-

seen. (Sundberg 2016, 31–32.) 

 

Lisäksi yksi yleinen virhe on, että kun henkilöautoa on käytetty liiketoiminnan ohella yksi-

tyiskäyttöön, on tehty arvonlisäverovähennys auton liiketoiminnan käytön osalta (Sund-

berg 2016, 33). Tämä ei ole siis luvallista, vaan henkilöautojen osalta sovelletaan poik-

keussäännöstä, jonka perusteella vähäinenkin käyttö muussa kuin vähennykseen oikeut-

tavassa tarkoituksessa, esimerkiksi yksityisajossa, poistaa verovähennysoikeuden. Kodin 

ja yrityksen toimipaikan välinen ajo katsotaan yksityisajoksi. Yrittäjälle voi tulla edullisem-

maksi, että yrittäjä käyttää omaa henkilöautoaan yritystoiminnassaan ja laskuttaa kilomet-

rikorvauksen yritykseltä. Tällöin yrityksen kulukirjauksissa ei saa olla autoon liittyviä kulu-

ja. Autokouluautojen ja taksien osalta on kuitenkin tähän poikkeussäännös. (Veronmaksa-

jat 2016, 18–19.)  Tuloverojen osalta yleisimpiä virheitä on yksityiskulujen vähentäminen 

liiketoiminnan hyväksi. Näitä ovat kulut, jotka eivät suoranaisesti liity liiketoimintaan, ja 

tähän liittyykin usein tulkinnanvaraisuutta. (Sundberg 2016, 35).  

 

Arvonlisäverotilityksissä tapahtuva virhe voi koitua yrittäjän tappioksi, jos hän maksaa 

liikaa veroja. Verotus saadaan korjata seuraavan kuukauden verotuksessa vähentämällä 

liikaa maksettu summa tai voidaan tehdä arvonlisäveron palautushakemus. Jos virhe on 

tehty veronsaajan vahingoksi, on tehtävä uusi valvontailmoitus, korjausilmoitus ja makset-

tava puuttuva vero. (Leppiniemi, Kykkänen 2015, 72.)   

 

Kirjanpitovirheen korjaaminen on rutiininomainen toimenpide, ja kaikki havaitut virheet on 

korjattava. Virheen kertautuessa siitä saattaa tulla vakava ja olennainen virhe kirjanpitoon. 

Virheen korjaaminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa kuluvan tilikauden tulokseen. Tässä voi-

daan soveltaa olennaisuuden periaatetta siten, että vähäiseksi katsotun erän voi kirjata 

kuluvan tilikauden menoksi tai tuloksi. Jos on kuitenkaan mitään epäselvyyttä erän olen-

naisuudesta, on se kirjattava edellisen tilikauden voittovaroihin. (Leppiniemi 2013.) 

 

Joskus juoksevassa kirjanpidossa voi tulla vastaan tilanne, jossa liiketapahtumalle ei ole 

sillä hetkellä tositetta tai muuta selvitystä, esimerkiksi pankkitilille tulleesta suorituksesta. 

Tällöin on suotavaa tehdä vastakirjaus selvittelytilille, jossa liiketapahtuma säilyy, kunnes 

kirjanpitäjä on sen perusteen selvittänyt. Näin saadaan kuukausikirjanpito tehtyä kirjanpi-

tolain säätämässä määräajassa. Selvittelytili on purettava eli kirjaukset selvitettävä vii-
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meistään tilinpäätökseen mennessä, sillä tilinpäätöksessä ei saa enää olla selvittelytiliä. 

(Leppiniemi 2004, 67.) 

 

Tietoteknisiin sovelluksiin liittyy erityisiä riskejä: ohjelmisto voi käsitellä tietoja virheellisesti 

tai käsitellä virheellistä tietoa. Nämä ovat teknisiä tiedonsiirto-, taltiointi- ja käyttövirheitä. 

Ne voivat johtua siitä, että ohjelmistoon ei ole tehty välttämättömiä muutoksia tai että oh-

jelmistoon on toisaalta tehty luvattomia muutoksia. Jos kirjanpito on pitkälle automatisoi-

tua, on täsmäyttäminen tehtävä vähintään kuukausittain. Sisäisen valvonnan avulla pyri-

tään vähentämään tietotekniikasta aiheutuvia riskejä. (Halonen, Steiner 2010, 70–71, Lah-

ti, Salminen 2014, 161.) Vaikka sähköinen kirjanpito helpottaa ja nopeuttaa kirjanpitäjän 

työtä, on kirjanpitäjän osattava tunnistaa ilmentyvät poikkeukset ja osattava ohjata auto-

maattisia toimintoja oikein (Siivola et al. 2015, 36). 

 

2.2.3 Täsmäyttäminen ja muita varmennusmenetelmiä 

Täsmäyttämisellä tarkoitetaan vertailua esimerkiksi osakirjanpitojen ja pääkirjanpidon 

summien välillä tietyin väliajoin. Kirjanpidontilin ja osakirjanpidontilin saldon tulee olla sa-

ma sillä hetkellä, kun tilejä verrataan keskenään (Lahti, Salminen 2014, 163). Kirjanpito-

lautakunnalla on suositukset täsmäyttämisten tekemiseksi. Täsmäyttäminen tehdään kuu-

kausittain tai tilikausittain täsmäyttämisen kohteen mukaan. Täsmäytys voidaan tehdä 

esimerkiksi tuottamalla sovelluksesta osakirjanpidon raportti sen tilien saldoista sekä pää-

kirjanpidon raportti, jossa on vastaavien pääkirjatilien saldot. Toimenpiteen avulla voidaan 

saada selville kirjanpidossa olevat virheet, jotka on oikaistava korjaustositteella. Korjauk-

sen jälkeenkin on osoitettava, että osakirjanpidon tiedot vastaavat pääkirjanpidon merkin-

töjä. (KILA 2011,18–21.) 

 

Varmennustoimenpiteiden osalta tarkastellaan laadunhallintaa tilintarkastuksen viiteke-

hyksessä. Tässä osuudessa käytetään tilintarkastuksen terminologiaa mukaillen termejä 

tarkastus, seuranta ja kontrolli. Tilintarkastus on toimenpide, joka tehdään tilikauden päät-

teeksi tilintarkastusvelvolliselle yhteisölle tai säätiölle. Sille on raja-arvot, jotka eivät ole 

sidoksissa yrityksen kokoluokan raja-arvoihin. Kolme raja-arvoa ovat seuraavat: taseen 

loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto ylittää 200 000 ja palveluksessa on keski-

määrin yli kolme henkilöä. Jos enintään vain yksi näistä arvoista ylittyy tilikaudella ja sitä 

edeltäneellä tilikaudella, voidaan tilintarkastaja jättää valitsematta. Jos yrityksen päätoi-

mialana on arvopaperikauppa, on aina suoritettava tilintarkastus. (TilintL 2:2§.) Tilintarkas-

tusvelvollisten yhtiöiden osalta valtuutettu tilintarkastaja tarkastaa yrityksen juoksevan 

kirjanpidon, tilinpäätöksen, hallinnon sekä toimintakertomuksen (Halonen, Steiner 2010, 

268). Opinnäytetyön aiheen rajauksen mukaan tässä osuudessa keskitytään juoksevan 
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kirjanpidon tarkastukseen. Lisäksi, koska työn tavoitteena on ehkäistä ulkoistetun kirjanpi-

don prosessissa tapahtuvaa virhettä, on tässä keskitytty lähinnä tilintarkastuksessa käy-

tettyyn työtapaan aineistotarkastus, joka käsittää kirjanpidon raportit ja tositeaineiston. 

Aineistotarkastusta on kahden tyyppistä: yksittäisten tapahtumien tarkastaminen ja ana-

lyyttinen tarkastaminen (Halonen, Steiner 2010, 246). 

 

Analyyttisellä tarkastuksella tarkoitetaan suhdelukujen ja kehityssuuntien analysoimista 

(Lahti, Salminen 2014, 189). Tällaisella tarkastuksella pyritään kiinnittämään huomiota 

poikkeamiin ja muutoksiin aineistossa sekä löytämään näille selityksiä ja arvioimaan niitä 

(Ahokas 2012, 99).  Aineiston tarkastuksessa analyyttinen tarkastus soveltuu parhaiten 

suureen määrään liiketapahtumia, jotka ovat ennakoitavissa (Tomperi 2009). Monitoroival-

la kontrollilla tarkoitetaan jälkikäteen tietyin väliajoin tehtävää tarkastusta (Lahti, Salminen 

2014, 189). 

 

Kontrollitoiminnot ovat sisäisiä prosesseja, joilla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus 

yksikön toimintojen tehokkuudesta, taloudellisten raporttien luotettavuudesta sekä lakien 

ja säädösten noudattamisesta. Kontrollitoiminnot voidaan lisäksi jakaa ehkäiseviin ja pal-

jastaviin kontrolleihin. Ehkäisevällä kontrollilla pyritään estämään virheen tapahtuminen 

prosessissa jo ennalta ja paljastavalla kontrollilla havaitsemaan jo tapahtuneet ongelma-

kohdat. Analyyttinen ja monitoroiva kontrolli ovat molemmat paljastavia tarkastustoimenpi-

teitä. (Lahti, Salminen 2014, 188-189.)  

 

Kun taloushallinnon toimintoja on sähköistetty ja automatisoitu, ovat niihin liittyvät kontrollit 

usein sovelluksiin sisäänrakennettuina ja automatisoituina (Lahti, Salminen 2014, 192). 

Tietoteknisten kontrollien hyötynä on ennalta määrättyjen liiketoimintasääntöjen noudat-

taminen johdonmukaisesti. Myös tiedon oikea-aikaisuus ja saatavuus paranevat sekä riski 

tietoisesta kontrollien kiertämisestä pienenee (Halonen, Steiner 2010, 70). 

 

Pienillä yrityksillä juokseva kirjanpito voidaan tarkastaa tehokkaasti käymällä pääkirja läpi 

silmämääräisesti ja kiinnittämällä huomiota epätavallisiin kirjauksiin. Suurilla yrityksillä 

tämänkaltainen silmäily pelkästään ei ole suositeltavaa, vaan käytetään kirjanpidon sovel-

luksessa olevia selailuominaisuuksia. Näistä havaituista kirjauksista selvitetään aina tar-

kasti niiden perusteet, jotta voidaan varmistua niiden oikeellisuudesta. (Halonen, Steiner 

2010, 268.) 

 

Myynnit. Myyntiprosessiin liittyvien valvontatoimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on 

varmistaa, että kaikille asiakkaille suoritetuista palveluista ja muista suoritteista saadaan 

myös maksusuoritus (Ahokas 2012, 101). Myyntiä tarkastettaessa on hyvä muodostaa 
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ensin kokonaiskuva myytävästä suoritteesta eli selvittää, onko kyseessä tavaran vai pal-

velun myynti vai molempia. Teoriassa olennaisen virheellisyyden riskin odotetaan olevan 

suurempi, mitä pienempi joukko yksittäisellä yrityksellä on asiakkaita ja mitä suuremmista 

kertaluonteisista eristä myyntikirjaukset koostuvat. Kääntäen taas mitä suurempi on asia-

kaskunta ja mitä pienemmät kertaerät ovat, sitä pienempi on olennaisen riskin toteutumi-

sen mahdollisuus.  (Halonen, Steiner 2010, 293.)  

 

Myyntireskontran täsmäyttäminen pääkirjanpidon myyntisaamistiliin saldoon kuukausittain 

on tavallinen, hyvän kirjanpitotavan mukainen kontrollitoimenpide (KILA 2011, 18).  Myyn-

titapahtumista on oltava hyväksytty tosite ja niiden tulee olla kirjattuna oikealle kuukaudel-

le (Halonen, Steiner 2010, 301, 307). 

 

Myynnin aineistotarkastuksessa voidaan ottaa otos myyntilaskuista ja tutkia, ovatko ne 

kirjattuina oikeille kirjanpidon tileille. Myyntisaamisten perintäkelpoisuuden arviointi eli 

arviointi siitä, kuinka suurella todennäköisyydellä saadaan raha asiakkaalta, tehdään 

yleensä tilinpäätöksen yhteydessä. (Halonen, Steiner 2010, 319, 322.)  

 

Ostot. Ostoja tarkastettaessa muodostetaan ensin kokonaiskäsitystä ostojen tyypillisistä 

piirteistä eli tarkastellaan, millaisia toimittajat ovat, ovatko hankinnat kotimaan vai ulko-

maan ostoja, onko olemassa rahoitusjärjestelyjä myyjän kanssa ja ovatko ostot palveluita, 

tuotteita vai käyttöomaisuutta. Ostolaskuihin liittyvän tarkastuksen tavoite on varmistaa, 

että hyväksytyt laskut maksetaan ja että ne menevät maksuun vain yhden kerran. Varmis-

tellaan myös, että kirjatut tapahtumat kuuluvat yrityksen toimintaan ja että kaikki toteutu-

neet ostot on kirjattu kirjanpitoon.  Ostoista voidaan tarkastaa aineistotarkastuksena sa-

moin kuin myynneistä, että ne on kirjattu oikeille kirjanpidon tileille. (Halonen, Steiner 

2010, 332, 340.) 

 

Ostoreskontran listaus avoimena olevista laskuista on täsmäytettävä säännöllisesti pääkir-

janpidon ostovelkatilin saldoon. Täsmäytys voi olla automaattinen tai manuaalinen toi-

menpide. (Lahti, Salminen 2014, 75.) 

 

Rahaliikenne. Pankkitilin täsmäytys on yksi tärkeimmistä täsmäytystoimenpiteistä. Sen 

avulla voidaan osoittaa, että myös osakirjanpitoina olevien myynti- ja ostoreskontrien 

maksutapahtumat on käsitelty kokonaisuudessaan (KILA 2011,19). Pankkitilin saldon on 

siis oltava sama pankin tiliotteella ja pääkirjassa. Sähköisissä tiliotteissa on usein järjes-

telmän sisäinen kontrolli, joka edellyttää, että debet- ja kreditpuolet ovat samat. Siitä huo-

limatta pankkitiliä ja pääkirjantiliä voi satunnaisesti täsmäyttää. (Leppiniemi 2004, 41.)  
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Palkkakulut. Palkkaprosessiin muodostuu riskejä muun muassa silloin, kun yhteisössä 

sovelletaan useita eri työehtosopimuksia tai kun työehtosopimussäännökset ovat hiljattain 

merkittävästi muuttuneet. Jos yrityksessä on paljon kausiluontoisia työntekijöitä tai työnte-

kijöiden vaihtuvuus on muutoin suuri, se voi myös olla riskitekijä palkanlaskennassa. 

(Tomperi 2009, 35, 70.) 

 

Palkanlaskentaprosessiin liittyviä analyyttisiä aineistotarkastustoimenpiteitä voidaan tehdä 

esimerkiksi vertaamalla kuluvan vuoden palkkatilien saldoja edellisen vuoden vastaaviin 

saldoihin. Tässä on otettava huomion muutokset henkilöstömäärässä. Voidaan myös ver-

rata palkkakuluja suhteessa toteutuneeseen myyntiin kuluvalla ja edellisellä tilikaudella. 

Näillä kahdella toimenpiteellä on tarkoituksena havaita poikkeuksellisen suuria tai pieniä 

palkkoihin liittyviä kirjauksia.  Yksittäisiä palkkatapahtumia voidaan tutkia ottamalla otos ja 

tutkimalla jonkin palkkalistan henkilöille maksettuja palkkoja verraten niitä työaikaseuran-

nan tietoja vastaaviin tietoihin palkkajärjestelmässä. (Halonen, Steiner 2010, 380.) 

 

Vaihto-omaisuus. Vaihto-omaisuudesta voidaan tehdä aineistotarkastus esimerkiksi ver-

taamalla yrityksen varastokirjanpitoon lisättyjä tavaroita saapumisilmoituksiin. Varaston 

muutos -tilille merkitään varaston arvossa tapahtunut nousu tai lasku. Tiliä käytetään kui-

tenkin vain tilinpäätösvaiheessa, jolloin saadaan tavaran lopullinen arvo taseeseen. (Ha-

lonen, Steiner 2010, 348, 363, 405.) 

 

Käyttöomaisuus. Käyttöomaisuuskirjanpito tulee täsmäyttää vähintään tilikausittain pää-

kirjanpidon kanssa. (Leppiniemi 2004, 60). Myös KILA:n (2011, 18) mukaan täsmäyttämi-

nen voidaan tehdä vain tilikausittain, jos tapahtumien määrä on vähäinen. Useammin 

täsmäyttäminen voi olla siis myös tarpeen, jos yrityksellä on paljon käyttöomaisuutta ta-

seessa. 
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3 Tilitoimistot kirjanpitopalveluiden tuottajina 

Tässä luvussa määritellään tilitoimiston toimintaperiaatetta ja nykyistä toimintaympäristöä 

yleisellä tasolla. Tilitoimistolla tarkoitetaan taloushallinnonpalveluita tuottavaa yritystä, eli 

taloushallinnon palveluyritystä. Tilitoimisto tekee asiakkaan toimeksiannosta tämän yritys-

toimintaan liittyvät kirjanpito- ja raportointityöt. (Taloushallintoliitto 2015a, 2-5.) Lisäksi 

esitellään laatuun vaikuttavia tekijöitä tilitoimiston kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa. 

 

3.1  Tilitoimistojen toimintaympäristö 

Taloushallinnon palveluja tarjoavia yrityksiä on Suomessa noin 4300 kappaletta. Niistä 

noin puolet ovat 1-4 henkilön toimistoja, 28 % on 5-9 henkilön toimistoja ja 22 % on yli 9 

henkilön tilitoimistoja. Tilitoimistoista 800 kappaletta on auktorisoituja Suomen taloushal-

lintoliiton jäsentoimistoja. Suomen taloushallintoliitto ry on riippumaton taloushallintoalan 

yhdistys, joka järjestää alan koulutusta, julkaisee alan ajankohtaista tietoa ja hallinnoi tili-

toimistojen auktorisointia. Lisäksi se ohjeistaa hyvän tilitoimistotavan noudattamiseen ja 

ylläpitää Taloushallinnon toimialastandardia (TAL-STA) (Taloushallintoliitto 2015a, Ta-

loushallintoliitto 2016, 28–29.) 

 

Tilitoimiston auktorisointi tapahtuu tilitoimiston omasta hakemuksesta. Auktorisoinnissa 

toimiston ulkopuolinen Taloushallintoliiton tarkastaja tekee tarkastuskäynnin tilitoimistoon 

ja varmistaa, että siellä noudatetaan kaikilta osin Hyvää tilitoimistotapaa, jonka sisältämä 

ohjeistus on koottu Taloushallintoalan toimialastandardiin (TAL-STA). Standardi julkaistiin 

vuonna 2012 (Lyytinen 2012), ja se sisältää neljä aihealuetta: eettinen ohjeistus, toimek-

siannon hoitaminen, kirjanpitopalvelu ja palkanlaskentapalvelu. Tarkastus tehdään viiden 

vuoden välein, joten kaikkia standardin vaatimuksia on ylläpidettävä aktiivisesti. Yksi tär-

keä edellytys on, että vähintään yhdellä toimiston vastaavalla henkilöllä on suoritettuna 

alan vaatima KLT-tutkinto (kirjanpidon ja laskennan tutkinto). (Taloushallintoliitto 2015a, 

Taloushallintoliitto 2015c.) 

 

Auktorisoinnin tarkoituksena on viestittää ulospäin esimerkiksi asiakkaille, että tilitoimiston 

järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu, palvelutuotanto on jatkuvaa ja vastuuvakuu-

tukset kunnossa, ja tällä tavoin osaltaan lisätä uskottavuutta ja laatutasoa (Taloushallinto-

liitto 2015d). Tilitoimisto voi käyttää markkinoinnissaan auktorisoitu-statusta, ja se saa 

käyttöönsä erilaisia työssä hyödynnettäviä laatutyökaluja, neuvontaa ja alan julkaisuja 

(Taloushallintoliitto 2015b).  
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Taloushallintoliiton suositus on, että kaikilla tilitoimiston asiakkailla on nimetty ja dokumen-

toitu varahenkilö, ja tämä onkin yksi auktorisoinnin edellytyksistä. Varahenkilöjärjestelmäl-

lä varmistetaan tilitoimiston asiakastoimeksiantojen jatkuvuus vastaavan kirjanpitäjän äkil-

lisen poissaolon, kuten sairauden, onnettomuuden tai muun syyn varalta.  Varahenkilö on 

yleensä toinen kirjanpitäjä tilitoimiston sisältä, tai jos tilitoimistossa ei ole muuta henkilö-

kuntaa, myös sen ulkopuolelta, jolloin varahenkilö on myös rekisteröitävä Taloushallinto-

liittoon. (Taloushallintoliitto 2015e.) 

 

Tilitoimistojen asiakkaat voivat olla kaikenkokoisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat kirjanpi-

tovelvollisia. Yleisintä taloushallintopalvelujen ulkoistaminen on pienillä yrityksillä (Tauluk-

ko 1.) ja elinkeinonharjoittajilla. Taloushallintoliitto ja tilintarkastusyhteisö BDO Internati-

onal tekivät vuonna 2015 tutkimuksen keskisuurten yritysten taloushallintopalvelujen ul-

koistamisesta, ja tutkimuksessa sivutaan myös pienyritysten ulkoistamisen vaikuttimia. 

Sen mukaan noin 90 % pieniksi luokitelluista yrityksistä on ulkoistanut taloushallintoansa. 

Keskisuurista yrityksistä puolestaan vain noin puolet on ulkoistanut taloushallintoansa. 

Keskisuureksi yritykseksi kutsutaan tässä yhteydessä sellaista yritystä, joka työllistää 50–

250 työntekijää. (BDO, Taloushallintoliitto 2015, 4-5.)  

 

Myös muissa tutkimuksissa on todettu, että mitä pienempi yritys on, sitä todennäköisem-

pää on, että se ulkoistaa kirjanpitonsa. Kirjanpito on myös yleisin toiminto, joka pienen 

yrityksen toiminnoista ulkoistetaan. (Ojala et al. 2014, 804.) Ulkopuolinen kirjanpitäjä on 

pienille yrityksille tärkeä tietolähde koskien verosäännöksiä, jaettavaa osinkoa ja muita 

asetuksia esimerkiksi EU:n taholta. Tutkimusten mukaan kirjanpitäjän pätevyys ja toimin-

nan laadukkuus taloushallinnon palvelun hoitamisessa lisää yrityksen halukkuutta ostaa 

lisäneuvontapalveluja.  (Ojala et al. 2014, 804, 811) 

 

Yritys voi valita tietyt taloushallinnon prosessit, jotka ulkoistetaan tilitoimiston tehtäväksi, 

tai se voi ulkoistaa koko taloushallinnon. Ulkoistamista suunniteltaessa on hyvä kartoittaa 

yrityksessä tai palveluntarjoajan avulla kokonaiskustannukset, hyödyt ja tarpeet yrityksen 

kannalta (BDO, Taloushallintoliitto 2015, 18). Asiakkaan ja tilitoimiston välille solmitaan 

palvelusopimus, jossa määritellään, mitä tehtäviä asiakas on ulkoistanut yrityksestään 

tilitoimiston tehtäväksi. (Taloushallintoliitto 2015a, 2-5)  

 

Tavallisin ulkoistuskohde ovat palkkahallinto, lakisääteinen kirjanpito ja ostolaskujen käsit-

tely. Ne ovat rutiininomaisia prosesseja, joissa ulkoistamisen hyödyn on koettu olevan 

korkeimmillaan. Näin voidaan asiakasyrityksessä keskittyä sen ydinliiketoiminnan kehit-

tämiseen, kun resursseja ei kulu taloushallinnon hoitamiseen. Pienillä yrityksillä suurin osa 

taloushallinnosta koostuu näistä rutiininomaisista prosesseista, mikä voi selittää korkeam-
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paa ulkoistamisen astetta verrattuna keskisuuriin yrityksiin. Pienissä yrityksissä ei ole vält-

tämättä myöskään tarvetta ja resursseja kokoaikaisen taloushallinnon työntekijän palk-

kaamiseen ja johdon laskentatoimen rooli ei ole niin suuressa osassa kuin keskisuurissa 

yrityksissä. Keskisuurissa yrityksissä voidaan haluta säilyttää sisäinen ja ulkoinen lasken-

tatoimi tiiviissä yhteydessä toisiinsa yrityksen sisällä.  Kirjanpidon uusien säännösten seu-

raaminen vaatii myös resursseja, jotka voidaan ulkoistaa kirjanpidon myötä tilitoimistolle. 

(BDO, Taloushallintoliitto 2015, 6-8.) Tämän tutkimuksen mukaan tilitoimistoilla on vielä 

kehitettävää lisäarvopalvelujen myymisessä yrityksille, sillä varsinkin keskisuurissa yrityk-

sissä ulkoistamisesta ei ole saatu otettua kaikkea hyötyä irti (BDO, Taloushallintoliitto 

2015, 9). 

 

Sähköinen taloushallinto voidaan toteuttaa yrityksessä joko hankkimalla yritykseen ta-

loushallinnon ohjelmisto tai hyödyntää pilvipalvelua. Pilvipalvelu tarkoittaa internetin kautta 

käytettävää ohjelmistopalvelua, jota palveluntarjoaja hallinnoi ja kehittää. (Lahti, Salminen 

2014, 45) Pienillä ja mikroyrityksillä on useimmiten kirjanpitosovellus käytössä tilitoimis-

tonsa kautta tai pilvipalveluna. Nykyisin on myös tavallista, että kirjanpitäjällä tilitoimistos-

sa ja asiakkaalla on samanlainen näkymä internetissä pilvipalveluna toimivaan järjestel-

mään ja asiakas pääsee sitä kautta katsomaan ajantasaisia tietojaan. Asiakasyritykset 

odottavat, että tilitoimistolla on käytössään nykyaikaisemmat ja automatisoidummat oh-

jelmistot, kuin niillä itsellään olisi resursseja hankkia (BDO, Taloushallintoliitto 2015, 9).  

 

Keskisuurten yritysten palvelussa painopiste siirtyy lakisääteisen kirjanpidon suorittami-

sesta enemmän konsultoivaan johdon raportointiin (Lahti, Salminen 2014, 37). Automaati-

on lisääntyminen kirjanpidossa ei Taloushallintoliiton puheenjohtaja Vuokko Mäkisen mu-

kaan vaaranna työllisyyttä alalla, sillä kone ei pysty luovaan ajatteluun, jota erilaisissa 

tilanneanalyyseissä tarvitaan (Jokinen 2014b). 

 

3.2 Tilitoimistojen laatutekijöitä 

Laatu on käsitteenä suhteellinen; sille ei ole yksiselitteistä määritelmää. Laatu on kunkin 

ihmisen oma kokemus ja odotusten täyttyminen tuotteesta tai palvelusta. Asiakaslähtöi-

sestä näkökulmasta laatu on sitä, että asiakkaan odotusten, tarpeiden ja toiveiden täytty-

minen toteutuu. Palvelut toteutetaan, kuten on sovittu asiakkaan kanssa esimerkiksi so-

pimuksessa. Sopimuksella luodaan palvelulle raamit, ja tyytyväisen asiakkaan saaminen 

edellyttää sellaisten odotusten täyttymistä, joita asiakas ei ole itse osannut ilmaistakaan. 

Asiantuntijapalveluiden tuottajana on tiedettävä asiakasta paremmin, mitä hän voi palve-

lulta odottaa. Ei ole kuitenkaan organisaation kannalta järkevää tuottaa niin sanottua yli-

laatua. Sillä tarkoitetaan lisäominaisuuksia, joista ei ole asiakkaalle hyötyä tai joille asiak-
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kaalla ei ole käyttöä. Resursseja kuluu tällöin hukkaan ylilaadun tuottamiseen. (Pesonen 

2007, 35–37.) Asiantuntijaorganisaation tarjoama palvelu on yleensä sen luonteista, että 

se vaatii laajaa tietämystä ja erikoistaitoja jostakin aihealueesta. Asiakas haluaa ostaa 

palvelun, koska ei itse pysty toteuttamaan tarvittavaa toimenpidettä tai ei aikaa säästääk-

seen halua sitä opetella. (Pesonen 2007, 30, 34) 

 

Asiakkaan tunteminen on avainasemassa taloushallinnon palveluyrityksessä. Näin hänelle 

osataan tarjota sellainen palvelukokonaisuus, josta hän eniten hyötyy, mukaan lukien asi-

akkaan kannalta merkitykselliset raportit. Lyytisen (2012) mukaan on jopa harhaanjohta-

vaa toimittaa asiakkaalle pelkkiä taloushallinnon ohjelmistojen vakioraportteja, jos ne eivät 

tuo asiakkaan liiketoiminnalle lisäarvoa. Taloushallintoliiton toimialastandardi (TAL-STA) 

ohjaa tilitoimistoja siihen, miten he voivat auttaa asiakasta käyttämään kirjanpidon tulos-

tietoja ja varallisuusasemansa tietoja tilikauden aikana. Sitä kautta tilitoimisto tuottaa asi-

akkaalle lisäarvollista tietoa tämän liiketoiminnasta (Lyytinen 2012). Samaa mieltä on 

myös Taloushallintoliiton puheenjohtaja Vuokko Mäkinen Tilisanomat-lehden haastatte-

lussa (Jokinen 2014a). Hänen mukaansa taloushallinnon ammattilaisen tehtävä ei ole 

enää nykypäivänä pelkkä tiedon tallentaminen, vaan sen analysointi sekä asiakkaan oh-

jaaminen ja yritystoiminnan kehittämisessä mukana oleminen.  

 

Taloushallintoliiton jäsenillä eli auktorisoiduilla tilitoimistoilla on lisäksi mahdollisuus hyö-

dyntää liiton julkaisemia laatutyökaluja ja lomakkeita. Tilitoimistot voivat valita niistä omiin 

tarkoituksiinsa sopivia ja muokata niitä omiin laadunhallintatarpeisiinsa. (Taloushallintoliit-

to 2015g) 

 

Taloushallintoliiton ja BDO-tilintarkastusyhteisön tekemän (2015, 10–11) kyselytutkimuk-

sen mukaan keskisuuret yritykset pitävät palvelun laatua ja osaamistasoa tärkeimpinä 

tekijöinä valitessaan palveluntarjoajaa. Hintaa ei pidetä niin merkityksellisenä, vaan laa-

dukkuudesta ja monipuolisuudesta ollaan valmiita maksamaan. Lisäarvoa koetaan saata-

van muun muassa toimialatuntemuksesta, raporttien räätälöitävyydestä ja monipuolisuu-

desta ja palkanlaskennan osalta työehtosopimusten (TES) tuntemisesta. Arvoa annetaan 

tämän tutkimuksen mukaan myös pysyvälle yhteyshenkilölle tilitoimistossa. Myös aiem-

massa tutkimuksessa on saatu samansuuntaisia tuloksia, mutta siinä tilitoimistojen neu-

vontapalvelujen laatua pidettiin tärkeämpänä kuin asiakassuhteen kestoa yrityksen ja tie-

tyn kirjanpitäjän välillä. Tämä tutkimus oli tehty norjalaisista tilitoimistoista. Siellä tilitoimis-

toala on säännellympää, ja sikäläinen auktorisointi on pakollinen kaikille tilitoimistoille, 

jotta ne voivat harjoittaa liiketoimintaa (Gooderham, Tobiassen & Døving, E. and 

Nordhaug, O. 2004, 16.)  
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Tilitoimiston asiakas voi vaikuttaa palvelunsa laadukkuuteen täyttämällä oman vastuunsa 

kirjanpidon luotettavuudesta. Asiakkaalla on vastuu tilitoimistolle toimittamansa aineiston 

oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja kuulumisesta kirjanpitoon. Hän vastaa niin ikään ve-

rojen suorittamisesta ja työntekijöidensä työnantajavelvoitteista, eivätkä nämä vastuut 

siirry tilitoimistolle ulkoistettaessa taloushallintoa. (Taloushallintoliitto 2015a, 13.) 

 

Taloushallintoliiton yleisissä sopimusehdoissa (YSE KL2004) sanotaan, että asiakkaan on 

viipymättä ilmoitettava palvelussa havaitsemastaan virheestä tilitoimistolle ja tilitoimistolla 

on tällöin oikeus ja velvollisuus korjata virhe tai laiminlyönti. Toisaalta tilitoimisto ei ole 

velvollinen vastaamaan asiakkaan puutteellisista, virheellisistä tai myöhässä toimitetusta 

aineistosta aiheutuvasta vahingosta (Taloushallintoliitto 2015a, 13). Asiakas voi siis omal-

ta osaltaan edesauttaa palvelun laatua toimimalla palvelusopimuksen mukaisesti.  

 

Pesosen (2007, 13–17) mukaan laadun kehittäminen kohdistuu palvelun prosesseihin. 

Kuviossa 3 on kuvattu asiakkaan toimintaprosesseihin tuottama panos ja lopuksi asiak-

kaan saama tuotos. Näiden välissä toteutuvat organisaation prosessit, joiden laatua arvi-

oidaan ja kehitetään palautteiden sekä tuotoksen perusteella.  Laadunhallinnan kannalta 

on tärkeää: 

-määrittää, millainen tuotoksen pitää olla. 
-antaa tietoa siitä, mitä asioita tulee tehdä ja miten. 
-hankkia tilannekohtaista tietoa. 
-tehdä tarkastuksia työn edetessä tai ainakin lopuksi. 
-parannella tarvittaessa tuotosta. 
-arvioida onnistumista ja ottaa opiksi. 
(Pesonen 2007, 85.) 
 

 

TOIMINTAPROSESSIT

sisältää seuraamisen ja ohjaamisen
Asiakas

               PARANTAMINEN

-tiedon                        -palautteiden
jatkokäsittely                kerääminen
muutoksiksi

Asiakas

Asiakkaan 
tarve on 
täytetty,

Asiakas on 
tyytyväinen

Asiakkaalla 
on tarve ja 

vaatimuksia

 

 

Kuvio 3. Laadun parantaminen asiantuntijaorganisaatiossa. 

(Lecklin, Laine 2009, 18, Pesonen 2007, 51) 
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3.3 Motivaatiotekijät asiantuntijaorganisaatiossa 

Henkilöstön motivaatio ja innostus on asiantuntijaorganisaatiossa tärkeä kantava voima-

vara. Asiantuntijan motivaation ylläpitämiseen vaikuttaa oman työtehtävän toteuttaminen 

itsenäisesti ja toisaalta palautteen saaminen työstä ja työn seuranta (Pesonen 2007, 69–

71). Martela, Jarenko ja Järvilehto (2015) ovat kirjassaan ’’Draivi, voiko sisäistä motivaa-

tiota johtaa?’’ haastatelleet lukuisten suomalaisten yritysten johtotehtävissä olevia henki-

löitä ja vertailleet tutkimuksia aiheesta. Näiden perusteella voidaan motivaatiotekijät jakaa 

sisäisiin ja ulkoisiin motivaatiotekijöihin. Sisäisen ja ulkoisen motivaation teoria ei ole uusi 

asia, vaan siitä on esitetty teorioita jo 1970-luvulta lähtien. Silloin tutkijat toivat ulkosyntyi-

sen motivaation rinnalle sisäsyntyisen motivaation (Salmela-Aro, Nurmi 2002, 16). 

 

Ulkoinen motivaatio syntyy toiminnasta jonkin ulkoisen päämäärän saavuttamiseksi, joita 

ovat työssä esimerkiksi palkka, edut, status tai toisaalta ulkoisen uhan, kuten rangaistuk-

sen, välttäminen (Martela, Jarenko & Järvilehto 2015, 21). Sisäisellä motivaatiolla varus-

tettu työntekijä on jo lähtökohtaisesti innostunut käsillä olevasta työstä ja arvostaa teke-

määnsä myös ilman ulkoisia palkintoja. Tällaisen työntekijän katsotaan olevan luovempi, 

aikaansaavempi ja sitoutuneempi työhönsä kuin ulkoisten asioiden kautta motivoitunut. 

Ulkoisesti motivoitunut ihminen tekee vain sen, mitä vaaditaan, kun taas sisäisesti moti-

voitunut näkee toimenkuvansa laajemmin ja on tutkitusti aloitteellisempi. (Martela, Jarenko 

& Järvilehto 2015, 47.) 

 

Sisäisen motivaation vahvuuteen vaikuttavat yksilön odotukset tehtävässä onnistumisesta 

sekä yksilön tehtävälle tai toiminnalle antama arvo. Tehtävään liittyvillä odotuksilla viita-

taan niihin ennakko-oletuksiin, joita ihmisellä on suoriutumisestaan tehtävästä. Toiminnan 

arvostuksella viitataan havaintoon, jonka mukaan ihmiset näyttävät tekevän tehtäviä, joita 

he arvostavat, ja välttävän tehtäviä, joita he eivät arvosta. Ihmisen arvostus tehtävää koh-

taan taas koostuu Ecclesin ja Wigfieldin mallin mukaan kolmesta tekijästä: saavutusarvos-

ta, kiinnostusarvosta tai mieltymyksestä sekä hyötyarvosta. Saavutusarvo merkitsee toi-

minnassa onnistumisen tärkeyttä henkilön minäkuvan ja tarpeisiin vastaamisen kannalta. 

Kiinnostusarvo viittaa henkilön mieltymykseen tehtävää kohtaan, ja sitä kautta tehtävä 

vetää puoleensa, sen tekeminen palkitsee ja saa henkilön sitoutumaan tehtävän tekemi-

seen. Tehtävän tai toiminnan hyötyarvo on nähdä se välineenä saavuttaa muita lyhyen tai 

pitkän tähtäimen päämääriä. Näistä kolmesta saavutus- ja kiinnostusarvo ovat enemmän 

sisäsyntyistä motivaatiota ja hyötyarvo ulkoista motivaatiota. (Salmela-Aro, Nurmi 2002, 

108–109) 
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Johdon tärkeänä tehtävänä on henkilöstön motivointi ja sitouttaminen suorittamaan orga-

nisaation vastuulla olevat päivittäiset toiminnat ja tehtävät tehokkaasti, ajallaan sekä hy-

vin. Tärkeätä on muistaa, että henkilöstöä palkattaessa on tehty sopimus, jonka jo sinäl-

lään tulisi motivoida ja sitouttaa henkilöä sovittujen tehtävien suorittamiseen. Työympäris-

tössä tapahtuva jatkuva muutos ja kehittyminen edellyttävät myös tehtävien ja toiminnan 

jatkuvaa muutosta. (Lecklin, Laine 2009, 183)  

 

Salmela-Aron ja Nurmen (2002, 189) mukaan työntekijän motivaation jako suoraviivaisesti 

sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon on keinotekoinen, koska työmotivaatiossa on kysymys 

laajasta motiivien verkostosta. Esimerkiksi työntekijää motivoi saatava palkka, koska sillä 

hän pystyy elättämään itsensä ja perheensä, mutta samalla hän on innostunut työstään, 

jolle kokee olevan tarvetta. (Martela, Jarenko & Järvilehto 2015, 34) Kuviossa 4 on kuvat-

tu motivaatioiden verkostoa tämän tiedon pohjalta. 

 

Sisäinen

Ulkoinen

Motivaatio

Odotukset Arvostukset

Palkka, palkkio

Kunnia

Käsky, 
lahjonta

Rangaistus

Kykyuskomukset

Pystyvyyden ja 
pätevyyden 

tunteet Saavutusarvo

Kiinnostus, 
mieltymys

Hyöty, päämäärä

 

Kuvio 4. Motivaatioiden verkko (mukaillen Martela, Jarenko & Järvilehto 2015, 21–47, 

Salmela-Aro, Nurmi 2002, 189–190) 
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4 Kehittämistutkimuksen toteutus 

Aloin työstää opinnäytetyötä syksyllä 2015, jolloin olin työharjoittelussa Accountor P-

H:ssa. Osallistuin sinä aikana tämän aiheen tiimoilta pidettyihin palavereihin ja tein tie-

donkeruuta. Toimeksiantajayrityksellä ei ollut varsinaista aikataulutarvetta lomakkeen to-

teutukselle, joten sain toteuttaa kehitystyön oman aikatauluni mukaan. Päätavoitteeksi 

asetin työn valmistumisen toukokuuhun 2016 mennessä. Taulukossa 2 on kuvattu opin-

näytetyön toteutusvaiheet viikkotasolla aikajanalla.  

 

Taulukko 2. Opinnäytetyön aikataulu. 

 
Vuosi 2015 Vuosi 2016 

Kuukausi Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti 

Suunnittelu   
  

            
  

    
  

    
  

    
  

  

Tiedonkeruu   
  

                                    
  

  

Haastattelut   
  

      
 

    
 

      
  

    
  

    
  

  

Lomakkeen kehitystyö   
  

    
  

    
  

            
 

        
 

  

Lomakkeen testaus                                                 

 
 

4.1 Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät 

Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena kehittämistutkimuksena. Kehittämistutkimus ei ole 

tieteellisestä näkökulmasta erillinen tutkimusmenetelmä, vaan sen tekemisessä hyödyn-

netään tilanteen ja kehittämiskohteen mukaan sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tut-

kimusta. Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus toteutetaan kyselykaavakkeen muodos-

sa suurelle määrälle tutkittavia kohteita. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa 

taas halutaan saada ilmiöstä syvällisempi ymmärrys. Tällöin voidaan käyttää menetelmä-

nä havainnointia ja avoimiin kysymyksiin perustuvia haastatteluja (Kananen 2010, 37, 74.) 

 

Tämän empiirisen osuuden kokoamiseen käytin pääasiassa kvalitatiivisia tutkimusmene-

telmiä kuten havainnointia ja haastatteluja. Työharjoittelun aikana pystyin jokapäiväisessä 

työssä havainnoimalla keräämään kohteesta tietoa. Havaintomateriaalia keräsin myös 

osallistumalla yhteisiin palavereihin, joissa tutkittavaa asiaa käsiteltiin, ja tekemällä näistä 

muistiinpanot. Havainnoinnilla voidaan kerätä tietoa siitä, miten ihmiset toimivat luonnolli-

sessa toimintaympäristössään. Havainnointi sopii tutkimuksellisena toimenpiteenä erityi-

sesti tilanteisiin, joissa on tarkoituksena kehittää yksilön toimintaa ja vuorovaikutustilantei-

ta muiden välillä (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 114). 

 

Taustatietietoa keräsin tekemällä teemahaastattelutyyppisiä haastatteluja yrityksen johdol-

le ja muulle henkilökunnalle. Teemahaastattelu on kehittämistutkimukselle tyypillinen tie-

donkeruumenetelmä, jonka kohteena ovat henkilöt, joita ilmiö koskettaa. Jos kaikkia hen-
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kilöitä ei ole tarkoituksenmukaista haastatella, käytetään kvalitatiivisen tutkimuksen ter-

mein teoreettista otantaa. (Kananen 2012, 100–101.) Haastattelut voidaan toteuttaa ryh-

mässä tai yksilöhaastatteluina. Ryhmähaastattelu säästää jonkin verran aikaa, mutta ryh-

män vaikutus saattaa näkyä vastauksissa. Yksilöhaastattelulla saadaan Kanasen (2012, 

100) mukaan luotettavampaa tietoa aiheesta. Toisen näkemyksen mukaan taas ryhmä-

haastattelu tuottaa totuudenmukaisemman kuvan, koska ryhmän jäsenet voivat auttaa 

toisiaan muistamaan jotain, mitä ei yksin haastateltaessa tulisikaan mieleen (Ojasalo, Moi-

lanen & Ritalahti 2009, 42). 

 

Teemahaastattelun teemat johdetaan yleisesti tutkimuskysymyksiin liittyvistä aihealueista. 

Haastattelun tavoitteena on ilmiön ja aiheen ymmärtäminen kaikista näkökulmista välttäen 

liian yksityiskohtaisten kysymysten esittämistä (Kananen 2012, 61–62). Teemahaastatte-

lut suositellaan tallentamaan nauhurilla, joka toimii muistin ja tulkinnan apuna. Nauhoitettu 

aineisto litteroidaan eli kirjoitetaan auki, ja se voidaan tehdä sanatarkasti tai käyttäen 

yleiskieltä (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 107). 

 

Henkilökunnan teemahaastattelun teemoina olivat: 

-Laatu kirjanpitäjän työssä 
-Asiakkaan odotukset 
-Asiakaslupausten toteuttaminen 
-Varahenkilöjärjestelmä  
-Ideoita ja ajatuksia varmennuslomakkeeseen liittyen 
 

Haastatteluihin osallistui noin 12 henkilöä tilitoimistossa. Teemahaastattelun luonteen 

mukaisesti kunkin haastattelun kulku ja sisältö riippuivat teemoista versonneista lisäkysy-

myksistä. Haastattelut nauhoitettiin sujuvuuden takia, ja ne kirjoitettiin myöhemmin auki 

analysoitavaksi. Haastatteluja ja niistä tehtyjä analyysejä on seuraavissa kappaleissa re-

feroitu yleisellä tasolla kyseiseen aihepiiriin liittyen. 

 

Lisäksi keräsin tietoa erilaisista olemassa olevista yrityksen sisäisistä ohjeista ja doku-

menteista, jotka liittyivät viitekehykseen. Varsinaisten haastattelujen lisäksi suullisia tie-

donantoja saatiin aiheeseen liittyvistä keskusteluista tai vastauksista yksitäisiin kysymyk-

siin henkilökunnalta. Tiedonannot on esitetty kunkin aiheen asiayhteydessä. 

 
4.2 Kirjanpitopalvelun käytännön toteutus toimeksiantajayrityksessä  

Toimeksiantajana olevan tilitoimiston Accountor P-H:n johto muodostuu palvelujohtajasta 

ja kolmesta tiimiesimiehestä. Henkilöstö on jaettu kolmeen tiimiin käytännön hallinnollisis-

ta syistä. Palkkahallinto on oma kolmen hengen tiiminsä, ja kirjanpito on jaettu kahteen 

tiimiin. (Accountor Pohjois-Helsinki 2015a., Kajander 10.12.2015) 
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Accountor P-H:lla on noin 700 asiakasta, jotka edustavat pääasiassa pieniä yrityksiä ja 

elinkeinonharjoittajia. Yrityksiä on lukuisilta toimialoilta, kuten kampaamo- ja kauneuden-

hoitoalan yrityksiä, kuljetus- ja huoltoalan yrityksiä, vähittäismyyntikauppiaita ja muita toi-

mialoja. Tilitoimistoon on sulautunut joitakin vuosia sitten kaksi muuta pientä tilitoimistoa, 

joilla on ollut erityisosaamista juuri kauppiastoiminnasta ja kauneus- ja kampaamoalasta. 

(Kajander 10.12.2015.)  

 

Asiakkaalla on aina sama kontaktihenkilö eli niin sanottu oma kirjanpitäjä tilitoimistossa, 

mikä luo työlle jatkuvuutta. Jokaisella kirjanpitäjällä on täten tietyt asiakkaat, joiden kirjan-

pidosta hän on vastuussa. Tällöin voidaan olettaa, että hän tuntee parhaiten asiakkaan 

tarpeet ja erityiskysymykset. Accountor Group on määritellyt jokapäiväisessä työssä täy-

tettävät kolme asiakaslupausta: 

-Aina ajallaan ja oikein, mikä tarkoittaa, että sovitut palvelut tuotetaan oikeaan aikaan ja 
oikein toimitettuna. 
-Asiantuntija lähellä sinua, eli asiakkaan liiketoimintaan paneudutaan ja asiakas saa jou-
tuisasti vastauksia liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin. 
-Aloitteellista asiakaspalvelua, jolloin asiantuntija on aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen 
eri tavoilla ja osaa ennakoida asiakkaan tarpeita.  
 

Asiakaslupaukset on muodostettu satojen asiakashaastattelujen perusteella, joissa on 

kysytty asiakkaiden odotuksia ’’maailmanluokan taloushallintoyritykseltä’’ (Accountor 

Group 2014b). Asiakkaat antavat suoraan suullista palautetta esimerkiksi tiimiesimiehille 

ja omalle kirjanpitäjälleen (Kajander 10.12.2015). Asiakkaalta tulee joka tapauksessa ky-

syä palautetta vähintään kerran vuodessa, jolloin asiakas arvioi palvelua asteikolla 1-5, 

jossa numero 1 tarkoittaa ’’ei lainkaan tyytyväinen, yhteistyö ei jatku’’ ja numero 5 tarkoit-

taa ’’olen erittäin tyytyväinen, yhteistyö jatkuu’’. Jos asiakas arvioi numeron 3, toimisto 

tekee parantavia toimenpiteitä asiakkaan suuntaan, jotta yhteistyö jatkuisi ja löydetään 

parannuskohdat. Asiakastyytyväisyysmittaukset tallennetaan konsernin sähköiseen järjes-

telmään, jossa niitä voi tarkastella alueittain.  

 

Toimiston kirjallinen viestintä tapahtuu lähinnä sähköpostin välityksellä. Säännöllisin vä-

liajoin on palavereja ja kokouksia, joissa koko toimistoa koskevaa tietoa jaetaan. Lisäksi 

on koko konsernin intranet, Agenda, josta löytyy koko konsernia koskevaa ajantasaista 

tietoa. Jokaisella asiakkaalla on niin kutsuttu hallintomappi, jonne on tallennettu kaikki 

liiketoimintaan liittyvät tärkeät asiakirjat. Hallintomapille on suunniteltu yhtenevä sisällys-

luettelo, jota suositellaan kaikkien käyttävän työssään. Accountor-konsernissa on myös 

käytössä Microsoft Dynamics CRM (Customer Resource Management) -järjestelmä, jonne 

jokaisen kirjanpitäjän tulee tallentaa vähintään perustiedot asiakkaistaan. Haastattelujen 

perusteella CRM-järjestelmää ei koeta aina ensisijaiseksi tietolähteeksi, kun tarvitaan tie-
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toja asiakkaasta, vaan vastaavalta kirjanpitäjältä tai palkanlaskijalta tiedustellaan suoraan 

keskustelemalla tärkeät tiedot sekä käytetään paperista hallintomappia, jonne ajankohtai-

set dokumentit talletetaan. Kokemus CRM-järjestelmän tehottomuudesta aiheutuu lähinnä 

ohjelman teknisistä syistä johtuvasta käytettävyydestä ja päivityksistä, jolloin tallennettuja 

tietoja on saattanut kadota järjestelmästä. Perustietojen, kuten yhteystietojen, tallentami-

seen se on toimiva väline.  

 

Tilitoimistossa on käytössä yhteinen tietokoneen verkkoasema, G-asema, jonne tallete-

taan kaikki ajankohtainen materiaali. Sinne tallennetaan myös työssä tarvittavat seuranta-

lomakkeet. Ne ovat kirjanpitäjien päivittäisessä työssä käytössä olevia tiettyjä sähköisiä 

seurantalomakkeita. Näitä ovat ainakin työvaiheseurantalomake ja työaikaseurantaloma-

ke. Lomakkeet on laadittu Excel-taulukkotiedostoiksi, joissa on ohjeet taulukon täyttä-

miseksi ja valmiiksi tarvittavat funktiot. Nämä lomakkeet ovat Accountorin konsernitasolla 

laatimia ja käytössä kaikissa konsernin toimipisteissä. Tiedonantojen perusteella työvai-

heseurantalomake ei kuitenkaan ole käytössä koko henkilöstön osalta Accountor P-H:ssa 

(Kajander 27.1.2016).  

 

Accountor P-H auktorisoitiin ensimmäisen kerran keväällä 2015, mikä on yksi osoitus siitä, 

että laatu ja työtavat ovat hyvällä tolalla tilitoimistossa. Teemahaastatteluissa keskuste-

limme laadusta kirjanpitäjän ja palkanlaskijan työssä. Ensisijaisena asiana laadukkuudes-

sa nähtiin kirjanpidon oikeellisuus ja täsmällisyys sekä lakien noudattaminen. Asiat pyri-

tään tekemään kerralla oikein, jolloin selvittelyyn ei kulu aikaa esimerkiksi tilinpäätösvai-

heessa. Asiakkaan näkökulmasta laadukkuutena nähtiin nopea reagointi asiakkaan tie-

dusteluihin sekä se, että asiakkaan liiketoimintaan perehtyminen ja hahmottaminen syväl-

lisesti auttavat ymmärtämään asiakkaan tarpeita paremmin ja siten antamaan parempaa 

palvelua. Toimiston laaja tietotaito nähtiin hyvänä resurssina ja kommunikaatio koettiin 

muutoinkin mutkattomaksi, jolloin kollegalta voi saada tarvittaessa opastusta.  

 

4.2.1 Kirjanpidon prosessit toimeksiantajayrityksessä 

Suurimmalla osalla eli noin 78 %:lla tilitoimiston asiakkaista on vielä käytössään perintei-

nen paperinen kirjanpitotapa, jonka tukena käytetään tietoteknisiä sovelluksia (Tamminen 

10.2.2016). Erilaisia taloushallinnon ohjelmistoja on käytössä viitisen kappaletta, joista 

eniten käytössä ovat Procountor, Tikon sekä Tikonin pilvipalveluversio NetTikon sekä 

sähköisten laskujen käsittelyssä InvoiceReady (entinen eOffice). Näiden lisäksi käytetään 

ProMicro-ohjelmaa, josta ollaan kuitenkin vaiheittain luopumassa. Asiakkaat ovat lisäksi 

valtuuttaneet tilitoimiston hallinnoimaan sähköistä tiliotetta sekä tekemään sähköiset vi-

ranomaisilmoitukset Katso-palvelun kautta (Kajander 27.1.2016).  
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Seuraavaksi kuvaillut kirjanpidon prosessit ovat paperitositteisiin perustuvan kuukausikir-

janpidon vaiheet Tikon-ohjelmaa apuna käyttäen, koska tämä on toistaiseksi suurin asia-

kaskunta. Tikon on moduuleista koostuva kirjanpidon ohjelmisto, jossa on mahdollista 

ottaa käyttöön eri moduuleita kirjanpidonprosesseille. Prosessit kuvataan teoreettista vii-

tekehystä mukaillen. Prosessien kokoamiseen käytettiin omia muistiinpanoja työharjoitte-

lusta ja Accountor-konsernin Tikon-pääkirjanpidon prosessiohjetta (2014). Koska yritykset 

ovat hyvin erilaisia ja eri toimialoilta, on tässä kuvattuna perustoimintatavat ja poikkeusta-

pauksia on otettu harkiten mukaan.  

 

Kuukausittaisen juoksevan kirjanpidon toteutus alkaa siitä, kun asiakas on toimittanut to-

sitteet pääasiassa postitse ja osittain sähköpostilla vastaavalle kirjanpitäjälle. Sähköpos-

tista tositteet tulostetaan paperille, jolloin saadaan kaikki tositteet yhteen paikkaan map-

piin. Tositteista erotellaan eri liiketapahtumat, kuten myynnit ja ostot, sekä järjestellään ne 

päivämäärän mukaiseen järjestykseen. Koska asiakas on jo maksanut laskut omassa 

verkkopankissaan, hän on jo hyväksynyt laskujen oikeellisuuden. Kirjanpitäjän on kuiten-

kin kriittisesti katsottava laskujen kuuluminen liiketoimintaan sekä pyydettävä tarvittaessa 

lisätietoja asiakasyritykseltä.  

 

Kirjanpitoa aloitettaessa tarkistetaan, että ohjelmassa on avoinna oikea kohdekausi. Edel-

listen kausien tulisi olla suljettuna, jotta kirjauksia ei tule tehdyksi väärälle kuukaudelle. 

Asiakkaiden tiliotteet tulevat pankkien järjestelmistä Tikoniin, jossa ne voidaan noutaa 

Titona (Tiliote tositteena). Asiakkaan mukaan tiliotteet ovat päiväkohtaisia tai kuukausi-

kohtaisia. Titoon voidaan tehdä automaattitiliöintisääntöjä ohjelman Ylläpito-

sovelluksessa. Ohjelmassa tehdään debet- ja kredit-kirjaukset yleensä nettokirjausmene-

telmää käyttäen, jolloin ohjelma laskee tilin mukaisen ALV:n. Tositteelle kirjoitetaan selite, 

tai selite tulee tositteelle yleensä tiliotteen perusteella. Selitteessä voidaan selventää tosit-

teen sisältöä. Kaikille tositelajeille kuten, myynnit tai ostot, on lisäksi oma tositelajinumero. 

 

Myynnit kirjataan useimmiten manuaalisesti verokannan mukaan asiakkaan toimittaman 

myyntiraportin perusteella, johon on koottu koko kuukauden myynti. Se voi olla käsin kir-

joitettu paperi tai jonkinlainen lomakkeenomainen raportti. Asiakkaan kanssa on sovittu, 

miten myynti on tarpeen erotella kirjanpidossa, esimerkiksi työntekijöittäin tai toimipisteit-

täin. Asiakkaat saattavat toimittaa myös erikseen kaikki myyntilaskut, jotka kirjataan ma-

nuaalisesti järjestelmään arvonlisäverokannan mukaiselle kirjanpidon tilille. Myynnit kirja-

taan ensin myyntisaamistilille, josta myyntitulot kirjataan saaduiksi tiliotteen perusteella. 

Jotkut asiakkaat laskuttavat tuotteitaan ja palveluitaan tilitoimiston kautta, jolloin myynti-

laskut tehdään Tikonin Laskut-moduulissa ja lähetetään sähköisesti. Varaston muutos eli 
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muutokset vaihto-omaisuuden määrässä saadaan tällöin noudettua kirjanpitoon (Saukko 

2014, 11). 

 

Ostotositteet käydään läpi ja katsotaan, että niissä on tarvittavat laskumerkinnät kuten alv-

kanta. Ostot kirjataan Titon perusteella oikeille ALV-kannan mukaisille kulutileille. Usein 

toistuville laskuille on tavallisesti tallennettu oletustiliöinti, joka nopeuttaa kirjaamista. Kä-

teisostokuitit kirjataan muistiotositteina. Jos käteiskuitteja on paljon, niistä voidaan tehdä 

Excel-ohjelmalla koontitosite, joka kirjataan yhtenä tositteena. Mikäli kyseessä on vakuu-

tus tai muu jaksotettava kulu, kirjoitetaan selitteeseen laskulta tiedot vakuutuksen voimas-

saoloajasta ja laskun kohdekausi. 

 

Tikonissa on mahdollista ottaa käyttöön laskureskontra, ja se on useimmilla yrityksillä käy-

tössä. Laskureskontraominaisuutta käyttämällä voidaan eritellä siirtovelka- ja -saamistilit 

ja nähdä niiden saldot. Sinne voidaan syöttää esimerkiksi avoimet myynti- ja ostolaskut 

toimittajan nimen ja viitenumeron mukaan, ja sieltä voidaan seurata ennakonpidätyksiä ja 

niiden maksuja kuukausittain ja tilikausittain (Saukko 2014, 51). Käyttöomaisuuden poistot 

tehdään pääasiassa vyörytystoiminnon avulla. Siihen voidaan syöttää taustatiedoksi vyö-

rytyssäännöt, kuten kuinka monen tilikauden aikana käyttöomaisuuden hankintameno 

poistetaan. Kun vyörytys tehdään kuukausitasolla, se on laskennallinen poisto ja lopulli-

nen poisto lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. 

 

Joillakin yrityksillä on käytössään Invoice Ready -ohjelma, jonne osaprosessien tositteet 

kuten ostolaskut tulevat sähköisinä ja jonka kautta kirjanpitäjä laittaa ne maksuun. Invoi-

ceReadysta tiedot tuodaan Tikonin pääkirjanpitoon liiketapahtumittain, joten tällöin on 

kyse pääkirjanpidon osasta, ei osakirjanpidosta. Tässä ollaan jo melko lähellä täysin säh-

köisen kirjanpidon tekemistä. Yrityksellä voi kuitenkin olla joitakin muita tositteita vielä 

paperisena, kuten käteiskuitteja. Yrityksen mahdolliset matkalaskut noudetaan Tikoniin 

M2-matkalaskuohjelmasta. (Saukko 2014, 126.) 

 

Ostolaskujen pitkävaikutteista omaisuutta kartuttavat liiketapahtumat kirjataan käyttö-

omaisuudeksi taseeseen. Käyttöomaisuutta seurataan pienillä yrityksillä niitä varten ava-

tuilla kirjanpidon tileillä, joissa on käyttöomaisuusoptio. Sinne voidaan syöttää hyödykkeen 

numeroavain, käyttöaika ja poistosuunnitelma (Saukko 2014, 109.) Tikonissa on kuitenkin 

mahdollista ottaa käyttöön erillinen käyttöomaisuuskirjanpito.  

 

Palkat lasketaan tilitoimiston erillisessä palkkahallintotiimissä, jonne prosessi on keskitet-

ty. Tällöin palkat käsitellään Tikonin palkanlaskentaohjelmalla, josta kirjanpitäjä noutaa 

sähköisesti palkkalaskelmat kirjanpitoon. Palkkahallinto huolehtii, että palkkojen laskenta-
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perusteet ja TES:n noudattaminen ovat ajan tasalla. Kirjanpitäjä on näin prosessin sisäi-

senä asiakkaana. Jotkut asiakkaat haluavat laskea itse palkkakulut ja toimittavat siten 

palkkalaskelman suoraan kirjanpitäjälle. 

 

Mikäli tositteissa on ollut epäselvyyttä eli puutteellisia tietoja, ne kirjataan selvittelytilille 

sekä tiedustellaan asiakkailta lisätietoja. Kun kaikki kohdekaudelle kuuluvat kirjaukset on 

tehty, ajetaan ohjelmassa arvonlisäverolaskelma. Se on automaattinen toimenpide, joka 

laskee kauden tilitettävän arvonlisäveron. Ohjelmasta saadaan tulostettua alv-

tarkistusraportteja. ALV:n seurantaraportista ohjeistetaan tarkistamaan, että laskennalli-

nen ALV (Lask.ALV) ja kirjattu ALV (Kirj.ALV) täsmäävät. Sovellus noutaa laskennallisen 

ALV:n -kenttään tiedot kirjanpidon tilien saldoista ja kirjatun ALV:n -kenttään eri liiketapah-

tumille kirjattu Alv. Näissä kentissä voi olla korkeintaan muutaman sentin heitto juuri edel-

lä mainittujen tietojen noudon erojen takia, mutta tätä suuremman eron syy on selvitettävä 

(Saukko 2014, 157). Jos tässä vaiheessa huomataan virhe, pystytään ALV-kirjaus vielä 

perumaan ja korjaamaan tilanne sekä tekemään uusi ALV-kirjaus. 

 

Muita täsmäytystoimenpiteitä ohjeistetaan tekemään kuten KILAn menetelmäohjeissa 

(KILA 2011), eli ostoreskontra täsmätään pääkirjanpidon ostovelkatilin saldoon ja myynti-

reskontra myyntisaamistilinsaldoon kuukausittain. Muutkin reskontratilit täsmäytetään 

pääkirjantilin saldoihin, esimerkiksi käyttöomaisuusreskontra. 

 

Pankkitilin saldo on kehotettu täsmäyttämään pääkirjan pankkitilin saldoon. Tase-erittelyä 

katsomalla nähdään kunkin tase-erän sisältö ja se, mitä on lisääntynyt ja vähentynyt. Ta-

se-erittelyjen erät täsmätään pääkirjatilien vastaaviin saldoihin. Tuloslaskelman tilikauden 

tulos on kehotettu täsmäämään taseen tilikauden tulokseen. Lisäksi taseen vastaavaa ja 

vastattavaa -puolen pitäisi täsmätä, jos kirjanpito on oikein. Tuloslaskelman palkkojen 

henkilösivukuluja osuus maksetuista palkkakuluista lasketaan prosentteina. Prosenttia 

verrataan vakuutusyhtiön työeläkemaksun (Tyel) laskulla ilmoittamaan prosenttiin.  

Lisäksi neuvotaan etsimään tosite-eroja ohjelman toiminnolla, jolla voi selvitä poikkeamia. 

(Saukko 2014, 12, 192.) 

 

Täsmäytysten jälkeen voidaan olla kohtuullisen varmoja, että kirjanpito on olennaisilta 

osiltaan oikein, ja voidaan tehdä tarvittavat viranomaisilmoitukset. ALV ilmoitetaan kausi-

veroilmoituksella verottajalle Katso-tunnistetta käyttäen. Suurin osa asiakkaista on valtuut-

tanut tilitoimiston hallinnoimaan Verotilipalveluaan, ja näin ilmoitukset voidaan tehdä suo-

raan tilitoimiston kautta. Myös mahdolliset työnantajailmoitukset tehdään näin. Ilmoituk-

sessa käytetään Personec Link -ohjelmaa, josta voidaan lähetyksen jälkeen tulostaa pa-
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perille lähetyksen todentava raportti. Näin voidaan varmistua, että ilmoitukset ovat todella 

lähteneet.  

 

Asiakkaille toimitetaan sähköisesti pääasiassa tuloslaskelma ja tase ohjelman vakioraport-

teina, joissa nähdään menneen kuukauden tuloksen muodostuminen, tuloksen muodos-

tuminen vuoden alusta nykyhetkeen sekä vastaava aikajakso edelliseltä vuodelta. Lisäksi 

toimitetaan tase sekä tiedot maksettavasta arvonlisäverosta. Näin perinteiseen tapaan 

tehtynä kirjanpito tuottaa taloudelliset tiedot noin kuukauden jälkikäteen, jolloin tieto ei ole 

enää täysin ajantasaista, kun se saavuttaa asiakkaan.  

 

Pienillä yrityksillä kokonaan sähköisen kirjanpidon käyttöönotto voi olla kustannuskysy-

mys, sillä kirjanpitopalveluun tulee tällöin lisäksi verkko-operaattorin ja sovelluksen ylläpi-

täjän kulut. Tällöin säästöä ei välttämättä synny juurikaan. Hyöty mitataan ennemmin tie-

don ajantasaisuudella, ja tällöin on asiakkaan kanssa harkittava, tuoko se tarvittavaa lisä-

arvoa liiketoimintaan. (Tamminen 10.2.2016.) 

 

Lähtökohtaisesti asiakkaat odottavat, että lakisääteinen kirjanpitopalvelu tulee hoidetuksi 

oikein ja ajallaan. Lisäneuvontapalvelua on myös tarjolla, mutta monikaan asiakas ei koe 

sellaista tarpeelliseksi omassa liiketoiminnassaan (Tamminen 10.12.2015). Teemahaas-

tattelun teemana keskustelimme asiakkaiden odotuksista kirjanpitopalvelun suhteen. Yh-

teenvetona voidaan sanoa, että asiakkaiden ensisijainen odotus palvelusta on, että kirjan-

pito on tehty lakisääteisesti oikein ja ajallaan ja että muutenkin noudatetaan sitä, mitä pal-

velusopimuksessa on sovittu. Asiakkaan mukaan vaihtelee paljon, millaista palvelua hän 

haluaa. Jotkut asiakkaat ovat todella kiinnostuneita taloudellisista luvuista ja haluavat 

neuvoja ja huomioita niiden perusteella. Toisia asiakkaita kiinnostaa lähinnä maksettavien 

verojen määrä. Kiinnostus kokonaan sähköiseen kirjanpitoon on lisääntynyt, ja siinä hou-

kuttelee juuri tietojen ajantasaisuus. 

 

Taloushallintoliitto kannustaa tilitoimistoja tarjoamaan lisäarvoa asiakkaille, mutta kuten 

haastatteluistakin tuli esiin, on hyvin vaihtelevaa, miten asiakas on kiinnostunut kehittä-

mään liiketoimintaansa. Jos asiakas ei ole kasvuhakuinen yritys, ei ehkä ole perusteltua 

tuottaa tällaista ylilaatua, josta asiakas ei koe hyötyvänsä. Silti palveluja voi jossain mää-

rin markkinoida ja kertoa, mitä mahdollista hyötyä asiakas saisi, vaikka siitä joutuisi mah-

dollisesti maksamaan. Asiakkaan pitäisi kokea, että hyöty on suurempi kuin siitä koituvat 

kustannukset. Aiemmin kuvattujen tutkimusten mukaan myös peruskirjanpidon laaduk-

kuus ja vaikutelma kirjanpitäjän pätevyydestä sen hoitamiseen vaikuttavat jonkin verran 

asiakkaan halukuuteen lisäpalveluiden ostamiseen. Joten jos peruskirjanpidossa on sat-
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tunut joskus yksittäisiä virheitä tai erehdyksiä, voi olla vaikeaa vakuuttaa asiakasta enää 

lisäpalveluiden hyödyistä. 

 

4.2.2 Kirjanpidon ongelmakohdat toimeksiantajayrityksessä 

Edellä kuvatut Accountor P-H:n kirjanpidon prosessien ja täsmäytysten ohjeistukset nou-

dattavat sitä peruskaavaa, jotka on yleisesti kirjanpidon menetelmäohjeissa hyväksytty. 

Virheitä voi silti tulla inhimillisistä sekä tietotekniikkaan tai muihin olosuhteisiin liittyvistä 

syistä. Opinnäytetyön suunnittelun yhteydessä pohdimme eri tilaisuuksissa kirjanpidon 

ongelmakohtia ja sitä, miksi virheitä syntyy ja millaisia ratkaisuja voidaan löytää. Virheitä 

voi syntyä ensinnäkin jonkinasteisesta tietämättömyydestä, rutinoitumisesta totuttuihin 

tapoihin sekä perehdytyksen puutteellisuuksista. Mutta myös arkiset asiat, kuten työn 

keskeytyminen jostakin syystä tai yllättävät kiiretilanteet, voivat johtaa epähuomiossa vir-

heelliseen toimintaan. Tietotekninen kirjanpito on alttiina ohjelman sisäisille virheille, kuten 

viitekehyksessä aiemmin mainittiin. Asiakkaiden toimittamissa tiedoissakin saattaa olla 

puutteita, jotka sitten myöhemmin tulevatkin ilmi virheenä kirjanpidossa. 

 

Ongelmakohdiksi tai haasteiksi nähtiin erityisesti sellaisten virheiden esiintyminen, jotka 

ovat voineet vaikuttaa useammalla tilikaudella (Tamminen 10.12.2015). Virheitä on tapah-

tunut vuosien varrella sellaisissa yksittäisissä tapauksissa, joissa asiakkuuden kirjanpito-

vastuu on siirtynyt toiselle kirjanpitäjälle tai kirjanpitotiimien ja palkanlaskennan välillä on 

saattanut tulla tietokatkos, joka on johtanut väärään tietoon kirjanpidossa. Jotkut yhteen 

liittyvät yritykset ovat olleet eri kirjanpitäjien vastuulla, esimerkiksi saman yrittäjän use-

ammat toiminimet, ja siihen liittyen on tietoja kirjattu väärin perustein. Usealla tilikaudella 

vaikuttavat virheet ovat kuitenkin johdon mukaan harvinaisia. (Tamminen 28.10.2015.) 

 

Tällaiset harmilliset erehdykset aiheuttavat asiakkaille vahinkoa, jos ne ehtivät kulkeutua 

asiakkaille asti. Pienempiä, helposti korjattavia virheitä tapahtuu esimiesten havainnon 

mukaan useammin, mutta näistä ei kuitenkaan aina kulkeudu tieto esimiestasolle asti (Ka-

jander 27.1.2016). Tilitoimistolle aiheutuu kuitenkin aina epäluottamusta sekä mahdollinen 

korvausvelvoite asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Virheiden selvittämisestä koituu 

ylimääräistä tuottamatonta työtä, sekä saatetaan joutua korvausvelvolliseksi virheen luon-

teen mukaan (Tamminen 4.12.2015). Nykyään tiedon kulkemiseen tilitoimistossa on pa-

nostettu enemmän korostamalla kommunikaation tärkeyttä ja keskustelemalla aiheesta. 

Asiakkaiden koordinoimiseen kirjanpitäjien välillä panostetaan siten, että toisiinsa liittyviä 

asiakasyrityksiä ei ole eri kirjanpitäjillä. Asiakkailla, jotka ovat jollakin tavalla yhteydessä 

toisiinsa, voi olla keskinäisiä maksusopimuksia, esimerkiksi kampaajalla voi olla alivuokra-

lainen, joka maksaa osan toimitilojen kuluista kuukausittain. Siksi on sujuvampaa, että 
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toisiinsa liittyvät asiakkaat ovat saman kirjanpitäjän vastuulla. Laajemmin ajateltuna kom-

munikaatiossa on otettava huomioon myös konsernin ylemmältä taholta tuleva tiedonkul-

ku sekä asiakkailta tilitoimistolle tuleva tarpeellinen tieto (Kajander 27.1.2016).  

 

Varahenkilöjärjestelmä toimii pääosin hyvin, mutta kaikilla ei ole varmistettua varahenkilöä 

asiakkuuksille. Haastattelujen mukaan varahenkilöjärjestelmän toimivuuden kannalta on 

hyödyllistä, että molemmat kirjanpitäjät työskentelevät samassa työhuoneessa, jolloin 

asiakkaat tulevat jo jossain määrin tutuiksi. Toisaalta ajateltiin, että pyrkimys on toimia 

siten, ettei varahenkilöä täytyisi käyttää kuin poikkeustilanteessa, joka onkin varahenkilö-

järjestelmän alkuperäinen tarkoitus. Mutta toisaalta nähtiin hyvänä asiana, jos yhteistyötä 

voisi kehittääkin varmennusjärjestelmän muodossa.  

 

Asiakkailta tullut palaute suoraan Accountor P-H:lle on ollut pääsääntöisesti hyvää. Eniten 

kriittistä palautetta tulee siitä, jos ennakkoveroja on kirjanpidossa kertynyt liian vähän, 

jolloin asiakkaalle on tullut suuret jälkiverot maksettavaksi. Tämä on sellainen asia, johon 

on erityisesti kehotettu kiinnittämään huomiota, eli tietynlaiseen ennakointiin juoksevassa 

kirjanpidossa. (Kajander 27.1.2016.) 

 

Asiakkaiden epätyytyväisyys esimerkiksi kirjanpitäjän vaihtuessa voi johtua osittain siitä, 

että kaikilla asiakkailla ei välttämättä ole vertailukohtaa muusta tilitoimistosta, joten kirjan-

pitäjän vaihtuessa hän voi ensin kokea epäjatkuvuuden huonoksi asiaksi, mutta myö-

hemmin muuttaa mielipidettään. Uusi kirjanpitäjä on voinut tuoda esiin sellaisia asioita, 

joita aiemmin ei ole tuotu esiin palvelutilanteessa. Asiakas yllättyy tällöin positiivisesti. 

Entisiä asiakkaita on myös palannut takaisin Accountor P-H:lle toisista tilitoimistoista. 

(Tamminen 10.12.2015.) 

 

Pääpiirteissään kirjanpidon prosesseihin ei näyttäisi liittyvän mitään rakenteellista ongel-

maa, vaan on kyse yksittäisistä tapauksista, jos joitakin virheitä on ilmennyt. Laatutason 

nähtiin siis yleisesti olevan korkealla, ja se haluttaisiin myös säilyttää sillä tasolla sekä 

vähentää virheet minimiin (Tamminen 10.12.2015.) 

 

Yhteisessä palaverissa (13.11.2015) koko henkilökunnan kanssa pohdimme mahdollisia 

varmennuskohteita juoksevassa kirjanpidossa, joita voisi olla tarpeellista varmentaa kuu-

kausittain. Näitä olivat ainakin: 

-Myyntireskontran ja myyntisaamistilin täsmääminen 
-Joidenkin erityiskysymysten huomioiminen kuten autojen arvonlisäverotus 
-Verotilin täsmääminen pääkirjaan ja kausiveroilmoituksen lähteminen verottajalle 
-Tase-erittelystä kaluston muutos 
-Eläkemaksujen kertyminen suhteessa maksettuihin palkkoihin 
-Ennakkoverojen riittävä kertyminen 
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Lisäksi pohdittiin tositeselitteiden tärkeyttä tositteissa, varsinkin silloin, jos joku muu kuin 

vastuullinen kirjanpitäjä tarkastelee yritystä. Tämän lisäksi korostettiin valppautta auto-

maattitiliöintien suhteen. Kuten viitekehyksessäkin tuli ilmi, kirjanpitäjän on automaation 

myötä kiinnitettävä erityistä huomiota myös automaation toimintaan oikealla tavalla, että 

taustatiedot ja asetukset ovat tarkasti oikein.  

 

Kirjanpitäjien ja palkkahallinnon välistä tiedonkulkua pidettiin pääpiirteissään nykyään hy-

vänä, ja siihen on kiinnitettävä huomiota jatkossakin. On tärkeää, että kaikki muutokset 

asiakkaiden työntekijöiden tilanteessa ilmoitetaan palkkahallintoon. Palkkahallinnon on 

puolestaan oltava ajan tasalla jatkuvasti muuttuvissa työelämän sopimuksissa. Aiemmin 

kuvattujen tutkimustenkin mukaan (BDO, Taloushallintoliitto 2015, 10–11) asiakkaat ar-

vostavat etenkin työehtosopimusten tuntemista, sillä asiakkailla ei välttämättä ole resurs-

seja perehtyä niihin tarpeeksi syvällisesti, jonka vuoksi he ostavat palkkahallintopalvelun. 

 

4.3 Laadunvarmennuslomakkeen ja -toimintasuunnitelman kehittäminen  

Kaikki tilitoimistossa pidetyt kokoukset ja palaverit olivat tärkeitä varmennuslomakkeen ja 

sen sisällön suunnittelussa. Ajatuksena on laadunvarmennuksen lähestyminen siltä kan-

nalta, että kirjanpitäjällä olisi mahdollisuus varmentaa työnsä vertaisellaan eli toisella kir-

janpitäjällä eikä niinkään olla esimiesten tarkkailun alaisena. Tämän arveltiin kannustavan 

kirjanpitoon liittyvien asioiden tai ongelmien kommunikoimiseen rohkeammin ja yhteistyön 

lisääntymiseen henkilöstön välillä. Lähtökohta on, että päävastuussa on edelleen vastuul-

linen kirjanpitäjä, mutta hänellä olisi mahdollisuus saada toisen henkilön varmistus teke-

mästään työstä. Osa asiakkaista on tilintarkastusvelvollisia, jolloin kontrolli on säännölli-

sempää tilintarkastuksen johdosta. Katsottiin kuitenkin, että luotava toimintatapa koskisi 

kaikkia yrityksiä, eikä ainoastaan niitä, jotka eivät ole tilintarkastusvelvollisia. Pyrkimykse-

nä oli myös tehdä varmennuslomakkeesta mahdollisimman sujuvasti jokapäiväisessä 

työssä toteutettava, eikä siitä saisi tulla ylimääräistä taakan tunnetta työntekijöille. Var-

mennuksen tekemiseen voisi kulua noin 15 - 30 minuuttia kuukaudessa, käyttöönottovai-

heessa ehkä vähän enemmän aikaa. Lomakkeen oli tarkoitus toimia sähköisesti täytettä-

vänä. 

 

4.3.1 Tekninen suunnittelu 

Työharjoittelun pohjalta minulla oli jo tiedossa, mitä muita seurantakaavakkeita kirjanpitä-

jillä on päivittäisessä käytössä. Aloitin suunnittelun siihen pohjautuen, että tuleva seuran-

takaavake olisi jollakin tavalla osana näitä seurantapohjia ja näin olisi saumattomasti yh-

teydessä päivittäisessä työskentelyssä. Työvaiheseurantalomake vaikutti käytännöllisim-
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mältä pohjalta tähän tarkoitukseen. Se sisälsi lähtökohtaisesti kolme välilehteä: perustie-

dot, kk-seuranta ja vuosiseuranta. Perustietoihin on listattu kaikki kyseisen kirjanpitäjän 

asiakkaat asiakasnumerojärjestykseen. Seurantavälilehdille kirjanpitäjä merkitsee esimer-

kiksi saapuneet tositteet ja lähetetyt raportit. Nämä kolme välilehteä on linkitetty Excelissä 

siten, että perustiedot näkyvät samoina joka välilehdellä. 

 

 

 

Kuva 1. Varmennuslomakkeen välilehti Excel-taulukossa ja lomakkeen otsikkorivit 

 

Lomakkeen kk-seuranta-välilehdelle lisäsin kapean sarakkeen varahenkilön nimeä varten. 

Uudeksi välilehdeksi tuli varmennus-välilehti (kuva 1), johon suunnittelin lomakkeen. 

Suunnittelussa otin huomioon, että se noudattaa ulkoasultaan muita lomakkeita ja on näin 

yhdenmukainen niiden kanssa. Yläreunaan tulivat lomakkeen tunnistetiedot, jotka on linki-

tetty perustietoihin, joten niitä ei tarvitse erikseen kirjoittaa. Oikealle tein kahden sarak-

keen leveydelle varmennuskohteet. Näiden viereen tein muita seurantalomakkeita mukail-

len lyhennetyt toimintaohjeet joka varmennuskohdalle, joten niistä voi helposti tarkistaa 

varmennuskohdan tarkoituksen. Tämä voi olla tarpeen ainakin lomakkeen käyttöönotto-

vaiheessa.  

 

Ohjeiden vasemmalla puolella on pohja sen kohdekuukauden merkinnöille, jota ollaan 

varmentamassa. Solut on kiinnitetty siten, että ohjeet liukuvat reunasarakkeiden alle, jol-

loin aina kohdekuukauden pohja on käytännöllisesti varmennuskohteiden vieressä, mutta 

ohjeet saa myös tarvittaessa liu’utettua esiin. Koko vuoden kuukausien pohjat tehtiin val-

miiksi lomakkeelle.  

 

4.3.2 Sisällön suunnittelu 

Sisällön suunnittelussa otin huomioon palaverikeskustelussa esillä olleet ongelmakohdat, 

teemahaastatteluiden näkökulmat ja muut ideat, joita sain palautteena prosessin edetes-

sä, sekä tietoperustan täsmäytyssuosituksista ja tilintarkastuksesta. Lisäksi huomioin Ti-

kon-kirjanpidon prosessiohjeessa suositeltuja varmennusmenetelmiä, koska ne ovat kui-

tenkin organisaation suosituksia. Teemahaastatteluissa pohdittiin muun muassa, vaikut-

taisivatko kirjanpitäjien kokemuserot varmennuksen tekemiseen, sekä pohdittiin jonkinlais-
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ta ryhmäjärjestelmää varahenkilöjärjestelmäksi. Pohdittiin myös mahdollisuutta, että var-

mennuksesta tulisi osa muutaman valitun työtehtävää, mutta tällöin se olisi luultavasti 

huomioitava jo työajan resursoinnissa. 

 

Sisällön laajuutta pohtiessani mietin, mitä perustäsmäytyksiä siihen kannattaisi ottaa, kos-

ka ajankäyttö on kuitenkin otettava huomioon. Esimiehen palautteen perusteella ei ollut 

huono asia, jos varmennettavat kohdat ovat niin sanottua perustietoa kuten pankkitilin 

täsmäytys, mutta jotain muuta näkökulmaa siinä myös voisi olla. Tilintarkastuksen teorian 

pohjalta sain ajatuksen sisällyttää varmennukseen pistokoemaista aineistotarkastusta, 

joka menisi hieman pintaa syvemmälle kirjanpidon tositteisiin. Varmennuslomakkeen koko 

sisältö, toimintaohje ja tarvittavat raportit on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa toimin-

taohjeessa (liite 3). Seuraavaksi on kuvattu pääpiirteissään sisältö sekä lyhyet perustelut. 

 

Koska suurin osa tilitoimiston asiakkaista on suhteellisen pieniä yrityksiä, voidaan aluksi 

tehdä pääkirjaselailu. Myynti- ja ostolaskuista tehdään reskontrien täsmäytys pääkirjaan 

sekä aineistovarmennusta. Ne ovat tietoperustan mukaan yleisin tositemuoto kaikilla yri-

tyksillä, joten oli perusteltua sisällyttää ne lomakkeelle. Tähän liittyen arvonlisäveron käsit-

tely autoilun osalta varmennetaan, koska tilitoimistossa on myös monia kuljetusyrityksiä ja 

autoihin liittyvä alv oli yhtenä huomiona palaverissa. Tämä oli myös Sundbergin (2016) 

tutkimuksessa yksi verotarkastuksessa yleisimpiä virheitä.  

 

Veroista varmennetaan ennakkoveron riittävyys, jota pidettiin kaikissa keskusteluissa tär-

keänä kohteena. Tikon-pääkirjanpidon prosessiohjeessa sitä ei mainittu tarkistuskohtee-

na, mutta siinä oli esillä ennakkoverojen seuranta laskureskontrassa. Arvonlisävero täs-

mäytetään ALV-seurantaraportin perusteella. Käyttöomaisuuskirjanpito suositellaan tarkis-

tamaan vähintään tilikausittain, joten se sisällytettiin varmennuslistaan. Rahaliikennejär-

jestelmästä varmennetaan pankkitilin saldo ja tiliotteelta automaattitiliöintien paikkansa 

pitävyyttä. Palkkakuluista lasketaan henkilösivukulujen suhteellinen prosenttiosuus. 

 

Aluksi ryhmittelin varmennuskohteet kirjanpitoprosessien mukaan, kuten esimerkiksi 

myynnit ja ostot, mutta työn edetessä päätin muuttaa ryhmittelyn täsmäytys- ja aineisto-

varmennus-ryhmiin. Myös lomakkeen testaaminen käytännössä vaikutti ryhmittelyn muut-

tamiseen, koska oli tärkeää, että työ sujuisi nopeasti. Tällöin huomioitiin, että eri raporttien 

tulostamista näyttöruudulle ei tarvitsisi tehdä montaa kertaa, vaan yhden raportin tiedot 

käsitellään kerralla. 

 

Varmennuslomakkeen ulkopuolelle rajattiin vaihto-omaisuuden tarkastaminen, koska 

useimmat yritykset tekevät inventoinnin vain kerran vuodessa. Tilinpäätöksen tarkastami-
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nen oli tässä opinnäytetyössä rajattu ulkopuolelle, joten varastokirjanpitoa ei käsitellä lo-

makkeella. Harvalla yrityksellä on käytössä Tikonin laskutusominaisuus, jossa on mahdol-

lista seurata varaston muutosta kuukausitasolla. Myyntien perintäkelpoisuuden arviointi on 

rajattu ulkopuolelle tässä vaiheessa, koska se tehdään yleensä tilinpäätöksen yhteydessä. 

 

4.3.3 Varmennuksen toimintaperiaate  

Varmennuksen kulku on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteenä (liite 3) olevassa toimintaoh-

jeessa. Ohjeessa on kuvattu vaiheet käyttöönotto, varmennuksen aloitus, varmennuksen 

tekeminen, selvitykset ja raportointi. Varmennuksen tarkoituksena on, että varahenkilönä 

toimiva kirjanpitäjä varmentaa kuukauden aikana yhden yrityksen toisen tilitoimiston kir-

janpitäjän asiakasyrityksistä. Tämä yritys on myös sellainen, jonka varahenkilönä hän 

toimii. Varmennusprosessin toimintaperiaatteesta tehtiin lisäksi prosessikaavio (kaavio 1), 

joka on myös liitteenä toimintaohjeen yhteydessä. 

 

Prosessianalyysin tarkoituksena on selvittää, mikä on eri osapuolten rooli prosessissa ja 

mitkä ovat sen kriittisiä vaiheita. Prosessikaaviota voidaan käyttää liiketoimintaprosessin 

kuvaamiseen kehitettävää palvelutuotetta varten tai muita organisaation toimintoja varten. 

Sen avulla saadaan objektiivinen kokonaiskuva niin asiakkaille, henkilöstölle kuin johdol-

lekin palvelutuotannon kokonaisuudesta ja tiedon liikkumisesta organisaation sisällä. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009,178) 

 

Niin kutsuttu uimaratakaavio on käytännöllinen tapa kuvata organisaation prosessia. Ui-

maratakaavio esittää prosessin tekijät, niiden toteuttamat vaiheet ja työn kulkemisen vai-

heiden välillä. Jokaisella prosessiin osallistuvalla tekijällä on niin sanottu uimarata eli vaa-

kasuuntainen sarake, joka etenee oikealta vasemmalle. Joskus uimaradat voivat olla 

myös ylhäältä alaspäin kulkevia, mutta sen ei ole todettu olevan paras tapa kuvata liike-

toimintaprosesseja. Vaiheet on kuvattu laatikossa uimaradan sisällä. Nuolet näyttävät työn 

kulkusuunnan eli sen, missä järjestyksessä vaiheet toteutuvat. Tarkemmin määriteltynä 

nuolen voidaan katsoa tarkoittavan, että sen vaiheen loppuun saattaminen, josta nuoli 

lähtee, on edellytys seuraavan vaiheen tekemiselle, johon nuoli osoittaa. (Sharp, McDer-

mott 2008, 216.) 

 

Mietittäessä kaavion rakennetta tärkeitä kohtia on, mitkä tekijät sisällytetään toimintoihin.  

Sharpin ja McDermottin (2008, 246, 248) mukaan pääperiaate on, että kaikki tekijät, jotka 

käsittelevät, muokkaavat tai edistävät työtä, on kuvattava uimaratakaavion tekijöinä. Yh-

dellä tekijällä voi olla myös useita eri rooleja prosessissa, jolloin ne voidaan kuvata erillisil-

lä uimaradoilla osoittaen, että kyse on samasta tekijästä. Kaavion otsikosta tulisi käydä 
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ilmi prosessin nimi ja se, millainen tapaus on kyseessä, sekä aikajakso (Sharp, McDer-

mott 2008, 216). Prosessin rajauksessa mietitään juuri, mitä halutaan kuvata ja kuinka 

yksityiskohtaisesti. Asiantuntijapalvelussa on perusolettamuksena, että työntekijät ovat 

alansa ammattilaisia, joten on harkittava, kuinka pikkutarkasti vaiheita on tarpeen kuvata 

(Pesonen 2007, 132). On pidettävä mielessä, että työnkulkukaavion tehtävänä on kuvata 

nimensä mukaisesti työn kulkemista toimijalta toiselle, kuvata jokainen toimija, joka käsit-

telee työtä sen liikkuessa prosessissa, sekä kuvata ensin työn virta ja sen jälkeen yksi-

tyiskohdat. (Sharp, McDermott 2008, 203.) 

 

Kehitetyssä varmennusprosessissa osallisina ovat pääasiassa asiakkaasta vastaava kir-

janpitäjä ja tämän varahenkilönä oleva kirjanpitäjä. Jokaisella kirjanpitäjällä on prosessis-

sa kaksoisrooli sen mukaan, mitä tehtävää hän on prosessista suorittamassa. Jokainen 

kirjanpitäjä toimii siis myös jonkun toisen varahenkilönä. Lisäksi varmennuksesta raportoi-

daan lopuksi tiimiesimiehelle. Nämä tekijät on kuvattu uimaradoilla. Alin uimarata kuvaa 

työvaiheseuranta-nimistä Excel-lomaketta, jonka osana varmennuslomake on.  Prosessi 

piirrettiin Microsoft Visio -ohjelmalla, ja kaavion selitteet on kuvattu liitteessä 4. Muodoilla 

ja erilaisilla nuolilla viestitään tiedon luonnetta ja kulkusuuntaa.  

 
Kaavio 1. Varmennuslomakkeen käyttöönotto ja varmennusprosessi 

 

 
 
 
Prosessikaaviossa on kuvattu lomakkeen käyttöönottovaihe ja kuukausiprosessi. Käyt-

töönottovaiheen tarkoituksena on, että kirjanpitäjä sopii varahenkilön kaikille asiakkuuksil-

leen ja varahenkilö saa tiedon niistä yrityksistä, joiden varahenkilönä hän on sekä saa 

tietoonsa ensimmäisen varmennettavan yrityksen nimen. 
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Käyttöönottovaiheen jälkeen toistetaan kuukausittain kuvattu varmennusprosessi. Joka 

kuukaudelle päätetään eri varmennettava yritys. Kirjanpitäjällä on keskimäärin 30 asiakas-

ta, joten oli syytä miettiä, miten varmennettava yritys valitaan. Yrityksiä voisi harkinnan 

mukaan ajoittaa myös hieman kausivaihtelun mukaan, eli keväällä, kun tilinpäätöksiä teh-

dään eniten, olisi varmennettavana pieniä yrityksiä ja toiminimiä, joissa tapahtumien mää-

rä on tavallisesti pienempi kuin osakeyhtiöissä. Varmennuksen olisi tarkoituskin olla sa-

tunnaisella otannalla tehty. Yksi vaihtoehto voisi olla laittaa etusijalle ensin sellaiset asiak-

kaat, jotka eivät ole tilintarkastusvelvollisia. Myös jos asiakkuudessa on kirjanpitäjän ko-

kemuksen perusteella ollut aiemmin joitain haasteita, se voisi olla varmennettavana etusi-

jalla ja haasteista tulisi keskustella varahenkilön kanssa ennen varmennusta. 

 

Pohdimme myös sitä, miten varmennusrutiini toimisi päivittäisten töiden keskellä sujuvasti 

kuukaudesta toiseen, kun eri kirjanpitäjillä on vaihtelevasti hektisiä ja rauhallisia hetkiä. 

Perustoimintatapana voitaisiin päättää tehdyn varmennuksen jälkeen heti palautekeskus-

telussa seuraavan kuukauden varmennuskohde valmiiksi. Näin varahenkilö voisi oma-

aloitteisemmin tarttua varmennukseen, kun hänellä on sopiva hetki. Eli kuukausivarmen-

nus tehdään kunkin kuukauden aikana, mutta sille ei ole määritelty tarkempaa ajankohtaa 

kuukauden sisällä. 

 

Varahenkilönä oleva kirjanpitäjä tekee merkinnät omaan varmennuslomakkeeseensa sa-

rakkeille, kuten hän kirjanpitomateriaalista kohdat on havainnut. Sitten hän ilmoittaa vas-

taavalle kirjanpitäjälle varmennuksen suorittamisesta. Vastaava kirjanpitäjä katsoo mer-

kinnät varahenkilön varmennuslomakkeelta, mutta ei itse tee lomakkeelle merkintöjä. Va-

rahenkilö merkitsee loppukeskustelun jälkeen Excelin kommentti-toiminnolla selvittelyitä 

vaatineisiin kohtiin, että ne on huomioitu.    
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5 Pohdinta 

Lopuksi tässä luvussa pohditaan opinnäytetyön tuloksia, jatkokehitysmahdollisuuksia ja 

hyödynnettävyyttä. Lisäksi käsitellään kehittämistyön luotettavuutta ja kirjoittajan oman 

oppimisen sisältöä ja kehittymistä.  

 
5.1 Tulokset ja kehittämisehdotukset 

Yhteenvetona voidaan tässä opinnäytetyössä esitettyjen teorioiden ja haastattelujen poh-

jalta sanoa, että tilitoimiston vähimmäisvaatimuksena on asiakkaan liikesuoritusten tallen-

taminen oikein lakia noudattaen ja riittävän kuvan antaminen taloudellisesta tilanteesta 

sekä viranomaisilmoitusten tekeminen ajallaan. Laadukas palvelu osaa tarjota asiakkaalle 

lisäarvoa, josta hän on valmis myös maksamaan. Tutkimusten mukaan on kuitenkin suo-

riuduttava lähtökohtaisesti mahdollisimman virheettömästi näistä lakisääteisistä tehtävistä, 

jotta asiakas voisi olla halukas ostamaan lisäpalveluita. Tämän työn tarkoituksena ollut 

varmennuslomakkeen kehittäminen keskittyy juuri kirjanpitopalvelun luotettavuuden var-

mistamiseen. Kehittämistyön tuloksena syntyi täysin sähköisenä toimiva varmennusloma-

ke sekä toimintasuunnitelma varmennuksen toteuttamiseksi. Ensisijaisena tavoitteena oli 

lomakkeen tekeminen, ja toimintasuunnitelma haluttiin tehdä, jotta käyttöönotto sujuisi 

helposti ja kaikilla osallistujilla olisi selkeä kuva prosessista. 

 

Työn teoriaan kokoamisessa huomioitiin tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset. Koska 

työ tehtiin toimeksiantona tilitoimistolle, oli tarpeen esitellä tilitoimistojen toimintaympäris-

töä yleisellä tasolla.  Monissa artikkeleissa tuli esille kirjanpitäjän toimenkuvan muuttumi-

nen entistä enemmän asiakasta konsultoivaan suuntaan tilitoimistoissa (Lyytinen 2012, 

Ojala et al. 2014), joten laadun ja lisäarvon vaikutus kasvaa tulevaisuudessa ja yritysten 

on pystyttävä vastaamaan tähän kysyntään. Näin asiakkaan ilmaisemattomat toiveet tule-

vat täytetyiksi.  

 

Kehittämistutkimukselle on tyypillistä, että ratkaisun testaus arvioidaan joskus myöhem-

min. Erityisesti silloin, kun on kyse opinnäytetyöstä, joka on sidottu osittain muun kuin 

kohdeorganisaation aikatauluun, raportista voi puuttua varsinainen ratkaisun testaus. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 68.) Varmennuslomakkeen tekninen toimivuus testat-

tiin kertaalleen käytännössä yhdessä kirjanpitäjän kanssa aidolla yrityksellä. Tässä vai-

heessa tarkentui vielä moni asia lomakkeen sisällöstä ja olennaisista kohdista sekä toi-

mintaperiaatteesta. Varmennuslomakkeen toimivuus pitkällä aikajaksolla tulee testatuksi 

vasta useiden kuukausien tai vuosien päästä, kun toimintatapaa on toistettu useita kym-

meniä kertoja. Onnistumisen mittareina on arvioitava, kuinka paljon aiemmin toistuneita 

virheitä on saatu vähennettyä. Tilitoimistossa voitaisiin esimerkiksi joidenkin kuukausiko-
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kousten yhteydessä tehdä yhteinen kooste tiimiesimiesten toimesta puolen vuoden aikana 

tehdyistä havainnoista. Jatkokehittämisenä voitaisiin miettiä, miten havainnoista saadaan 

kaikkia hyödyntävä kooste esimerkiksi koulutuksen tueksi. Esimerkiksi Sundberg (2016, 

44) on tutkimuksessaan nostanut esille henkilöstön koulutuksen virheiden ehkäisemises-

sä. Ratkaisevinta on, miten virheistä voidaan ottaa oppia niin yksilö- kuin organisaationkin 

tasolla. Tärkeää on luottamuksellisen ilmapiirin luominen, mikä motivoi työntekijöitä itse-

ohjautuvasti. (Martela, Jarenko & Järvilehto 2015, 119–121.) 

 

Haasteena varmennusprosessin toteutumiselle on resurssien riittäminen ja sen totuttami-

nen kattavasti koko tilitoimistossa. Accountor-konsernin olemassa oleva työvaiheseuran-

talomake on merkittävässä roolissa varmennusprosessin toteuttamisessa, sillä varmen-

nuslomake on osa sitä. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen kirjanpitäjä käyttäisi tätä päi-

vittäisessä työssään. Koska työvaiheseurantalomaketta ei ole sellaisenaan käytössä kai-

killa kirjanpitäjillä, voi olla riskinä, että myös varmennuslomake ei tule riittävän laajasti 

käyttöön. Motivaatioteorioiden pohjalta voidaan todeta, että lomakkeista saatavaa hyöty-

arvoa ei ehkä koeta riittäväksi omassa työskentelyssä.  

 

Varahenkilöjärjestelmän osalta voi olla käytännössä haasteellista pitää yllä kaiken katta-

vaa varahenkilöjärjestelmää, koska asiakastilanne ja muut työtilanteet eri kehitysprojek-

teissa elävät. Varsinkin tässä tilitoimistossa tehdään paljon kehitystyötä, jolloin niihin koh-

distetaan mukana olevien henkilöiden resursseja. 

 

Tiedon oikeellisuuden osalta voisi kehittämiskohteena olla myös CRM-järjestelmän laa-

jempi hyödyntäminen. Alustavissa suunnitelmissa oli, että CRM-järjestelmän käyttöä ja 

hyödyntämistä käsiteltäisiin laajemmin tässä työssä, minkä vuoksi se oli yhtenä teemana 

henkilökunnan teemahaastattelussa. Mikäli CRM-järjestelmässä nähdään paljon kehittä-

miskohteita, se voisi toimia kokonaan omana opinnäytetyön aiheenaan, sillä kyse on kui-

tenkin melko laajasta liiketoiminnan prosessista. 

 

5.2 Luotettavuus, ajankohtaisuus ja tarpeellisuus 

Työn rakenteessa on noudateltu opinnäytetyön perusrakennetta, jossa ensin määritellään 

tutkimusongelma ja kysymykset ja tämän pohjalta tehty viitekehys esitellään sen jälkeen 

(Kananen 2012, 18). Tutkimuskysymyksiin ja ongelmaan tehtiin vain pieniä tarkennuksia 

työn edetessä, kun työtä rajattiin paremmin. Työn rakennetta muokattiin useaan ottee-

seen, jotta siitä saatiin tarpeeksi selkeä ja tiivis kokonaisuus. 
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Lähteitä on pyritty käyttämään monipuolisesti ja löytämään tieteellistä näkökulmaa aihee-

seen. Lähdemateriaalina on käytetty alan luotettavia tietolähteitä kuten Taloushallintoliiton 

julkaisuja, KILA:n ohjeita, tunnettujen taloustieteilijöiden teoksia ja Suomen lakeja. Yleis-

maailmallisten aiheiden, kuten laatuun ja prosesseihin liittyvän tietoperustan luomiseen, 

pystyttiin hyödyntämään myös englanninkielisiä tutkimuksia ja teoksia. Uutta näkökulmaa 

viitekehykseen on etsitty henkilöstön osaamisen ja motivoinnin vaikutuksista asiantuntija-

organisaation työn laatuun. Ajatus tähän syntyi suunnitteluvaiheessa, ja teoriakirjallisuutta 

tutkiessa se oli melko tärkeässä asemassa laatutekijänä.  

 

Empiirisessä osuudessa käytettiin kehittämistutkimukselle tyypillistä tapaa tehdä teema-

haastatteluja. Teemahaastattelujen tekemisessä oli kannattavaa nauhoittaa puhe, sillä 

näin materiaalia oli helpompaa työstää ja mitään tietoa ei jäänyt oman muistin tai tulkin-

nan varaan, mitä helposti tapahtuu kirjallisia muistiinpanoja tehdessä.  

 

Työ esiteltiin Accountor P-H:ssa tilitoimiston johtoryhmälle. Esittelyssä käytiin läpi var-

mennuslomakkeen sisältö sekä varmennuksen toimintaperiaate. Työn sisältöä pidettiin 

yleisesti hyvänä ja kattavana. Lomakkeella olevia varmennuskohteita voi tarpeen mukaan 

karsia, jos näyttää siltä, että resursseja ei riitä koko listan läpikäymiseen kuukausittain. 

Varmennuslomaketta voisi käyttää myös kirjanpitäjän oman työnsä tarkastamisessa eten-

kin uuden työntekijän perehdyttämisessä, koska siinä on huomioitu laajasti eri kirjanpidon 

kohteita. Työn esittelyn jälkeen lisäsin lomakkeeseen vielä sarakkeen tositenumerolle, 

jolloin kyseessä olevan tapahtuman jäljittäminen on helpompaa.  

 

Kehittämistyö oli ajankohtainen toimeksiantajayritykselle, koska laadunhallinta-aihetta 

käsiteltiin ajankohtaisissa palavereissa ja pohdittiin ratkaisuja siihen. Tilitoimistossa on 

työn alla myös laajempi perehdyttämismateriaali, joka kokoaa toimiston työtavat yhdeksi 

kokonaisuudeksi, joten tämän varmennuslomakkeen ajateltiin tukevan sitäkin projektia. 

On myös tärkeää, että uusille työntekijöille esitellään tämä toimintatapa, niin siitä tulee 

luonnollinen osa työrutiineja. 

 

Toimivasta varmennusjärjestelmästä hyötyisi koko henkilökunta, kun tietotaitoa pystyttäi-

siin näin jakamaan luonnollisella tavalla. Hankalat tilanteet tai ongelmakohdat kirjanpidos-

sa tulisivat helpommin ja nopeammin esiin, ennen kuin mitään vahinkoa pääsee synty-

mään. Varahenkilöjärjestelmästä tulee kattava ja se pystytään pitämään ajan tasalla. Näin 

kaikilla asiakkuuksilla on tilitoimiston sisällä varahenkilö kirjanpitäjän poissaolon varalle. 

Hyötyä saadaan myös uuden työntekijän perehdyttämiseen sekä tilanteeseen, jossa asi-

akkaan kirjanpitäjä vaihtuu toiseen. Laadukkaalla toiminnalla pyritään säilyttämään asiak-

kaan luottamus ja pitkät asiakassuhteet.  
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Hyödyt on pyrittävä näkemään pitkällä tähtäimellä, siten että varahenkilöllä on parempi 

tuntuma mahdollisesti sijaistamiinsa yrityksiin, ja hän voi mahdollisesti laajentaa myös 

omaa osaamistaan erilaisten yritysten parissa. Tarkoituksena on tähtäimellä ajatella var-

mennuksen vaikutusta myös käänteisesti, siten että kirjanpitäjä alkaa itse myös kiinnittää 

erityistä huomiota kohtiin, joita varmennuslomakkeessa on. Arveltiin myös, että yhteistyö 

ja tietoisuus eri asiakkaiden erityiskysymyksistä lisääntyisi. Tästä varmennuslomakkeesta 

voisi olla hyötyä myös muille Accountor-tilitoimistoille konsernin sisällä. 

 

5.3  Oman oppimisen arviointi 

Oman oppimiseni ja työskentelyni osalta pidin hyvänä asiana, että olen pohtinut aihetta 

laaja-alaisesti ottaen huomioon toimeksiantajan toimintaympäristön ja olosuhteet. Toisaal-

ta lähteitä oli saatavilla niin paljon, että oli välillä haastavaa erottaa olennainen tieto epä-

olennaisesta. Toisaalta opin hyödyntämään paremmin Haaga-Helian tarjoamia sähköisiä 

kirjoja ja artikkelitietokantoja, joista löytyi työtä tukevia lähteitä. Omasta mielestäni teoria-

osuus tukee hyvin empiiristä osuutta, joskin sitä olisi mahdollisesti voinut vielä tiivistää. 

Pyrin myös tarpeen mukaan havainnollistamaan tekstiä taulukoilla, kuvilla ja kuvioilla.  

 

Työn edetessä oli pidettävä mielessä työn tavoite ja konkreettisen produktin aikaansaami-

nen. Teemahaastattelujen osalta olisin voinut mahdollisesti keskittyä enemmän kirjanpito-

prosessien kulkuun ja henkilöstön omaan laaduntarkkailuun. On kuitenkin vaikea sanoa, 

kuinka tieteellisesti luotettavaa tietoa teemahaastattelujen tuloksena on lopulta mahdollis-

ta saada, koska on kyse jokaisen henkilökohtaisesta näkökulmasta tällaisessa toiminnalli-

sessa työssä.  

 

Työn etenemisen kannalta koin hyödylliseksi osallistua opinnäytetyöntekijöille järjestettyi-

hin tekstipajoihin, joissa sai varmuutta ainakin tekstin ulkoasuun ja kielellisiin asioihin. 

Työn tekemisessä korostuivat omat vahvuudet ennemmin toimintakonseptien, ideoiden ja 

teknisten toteutusten suunnittelijana kuin tieteellisen raportin kirjoittajana. Toisaalta oli 

hyvä harjaannuttaa myös raportointitaitoakin, koska kaikenlaisia taitoja on hallittava työ-

elämässä. Lisäksi opin käyttämään RefWorks-viittausohjelmaa, joka toimii Word-

ohjelmiston liitännäisenä. Se helpotti lähteiden kokoamista ja viitteiden lisäämistä tekstiin. 

 

Lopuksi haluaisin kiittää Accountor Pohjois-Helsingin väkeä tuesta sekä osallistumisesta 

haastatteluin, näkemyksin ja ideoin tämän opinnäytetyön valmistumiseen. 
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Liite 2. Kululajikohtainen tuloslaskelma (KPA 1:1§) ja tase (KPA 1:6§) 

TULOSLASKELMA 

LIIKEVAIHTO 
 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen  

lisäys (+) ta vähennys (-) 

Valmistus omaan käyttöön (+) 

Liiketoiminnan muut tuotot 

   Materiaalit ja palvelut 

 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat: 

  
Ostot tilikauden aikana 

  
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 

 
Ulkopuoliset palvelut 

Henkilöstökulut 
 

 
Palkat ja palkkiot 

 
Henkilösivukulut 

  
Eläkekulut 

  
Muut henkilösivukulut 

Poistot ja arvonalentumiset 

 
Suunnitelman mukaiset poistot 

 
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 

 
Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 

Liiketoiminnan muut kulut 

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

Rahoitustuotot ja -kulut: 

 
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 

 
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 

 
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 

  
Saman konsernin yrityksiltä 

  
Muilta 

 
Muut korko- ja rahoitustuotot 

  
Saman konsernin yrityksiltä 

  
Muilta 

 
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 

 
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 

 
Korkokulut ja muut rahoituskulut 

  
Saman konsernin yrityksille 

  
Muille 

   VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 

   Satunnaiset 
erät 

 

 
Satunnaiset tuotot 

 
Satunnaiset kulut 

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 

   

 
Tilinpäätössiirrot 

  
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 

  
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 

Tuloverot 
 

Muut välittömät verot 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
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TASE 

    VASTAAVAA 
 

VASTATTAVAA 
 PYSYVÄT VASTAAVAT 

 
OMA PÄÄOMA 

 Aineettomat hyödykkeet 
 

Osakepääoma  
 

 
Kehittämismenot 

 
Ylikurssirahasto 

 

 
Aineettomat oikeudet 

 
Arvonkorotusrahasto 

 
Liikearvo 

 
Käyvän arvon rahasto 

 
Muut pitkävaikutteiset menot 

 
Vararahasto 

 

 
Ennakkomaksut 

 
Muut rahastot 

 Aineelliset hyödykkeet 
    

 
Maa- ja vesialueet 

  
Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen  

 
Rakennukset ja rakennelmat 

  
mukaiset rahastot 

 
Koneet ja kalusto 

  
Muut rahastot 

 

 
Muut aineelliset hyödykkeet 

 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 

 
Ennakkomaksut ja muut kesken- 

 
Tilikauden voitto (tappio) 

 
eräiset hankinnat 

    
Sijoitukset 

 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTY-
MÄ 

 
Osuudet saman konsernin yrityksissä 

  
Poistoero 

 

 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 

  
Vapaaehtoiset varaukset 

 

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 

    
 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 
 

PAKOLLISET VARAUKSET 

 
Muut osakkeet ja osuudet 

  
Eläkevaraukset 

 
Muut saamiset 

  
Verovaraukset 

 
Omat osakkeet/osuudet 

  
Muut pakolliset varaukset 

      VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 

VIERAS PÄÄOMA 
 Vaihto-omaisuus 

 
Pitkäaikainen 

 

 
Aineet ja tarvikkeet 

  
Joukkovelkakirjalainat 

 
Keskeneräiset tuotteet 

  
Vaihtovelkakirjalainat 

 
Valmiit tuotteet/tavarat 

  
Lainat rahoituslaitoksilta 

 
Muu vaihto-omaisuus 

  
Eläkelainat 

 

 
Ennakkomaksut 

  
Saadut ennakot 

Saamiset 
  

Ostovelat 
 

 
Pitkäaikaiset 

  
Rahoitusvekselit 

 
  Myyntisaamiset 

  

Velat saman konsernin yrityk-
sille 

 
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 

  
Velat omistusyhteysyrityksille 

 
  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 

  
Muut velat 

 

 
  Lainasaamiset 

  
Siirtovelat 

 

 
  Muut saamiset 

 
Lyhytaikainen 

 

 
  Maksamattomat osakkeet/osuudet 

  
Joukkovelkakirjalainat 

 
  Siirtosaamiset 

  
Vaihtovelkakirjalainat 

 
Lyhytaikaiset 

  
Lainat rahoituslaitoksilta 

 
  Myyntisaamiset 

  
Eläkelainat 

 

 
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 

  
Saadut ennakot 

 
  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 

  
Ostovelat 

 

 
  Lainasaamiset 

  
Rahoitusvekselit 

 
  Muut saamiset 

  

Velat saman konsernin yrityk-
sille 

 
  Maksamattomat osakkeet/osuudet 

  
Velat omistusyhteysyrityksille 

 
  Siirtosaamiset 

  
Muut velat 

 Rahoitusarvopaperit 
  

Siirtovelat 
 

 
  Osuudet saman konsernin yrityksissä 

    
 

  Omat osakkeet/osuudet 
    

 
  Muut osakkeet ja osuudet 

    
 

  Muut arvopaperit 
    Rahat ja pankkisaamiset 
    VASTAAVAA YHTEENSÄ 
  

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 
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Liite 3. Toimintasuunnitelma varmennuslomakkeen käyttöön 

Salainen 
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Liite 4. Prosessikaavion elementtien selitykset 

 

Mallintamisen elementti Esimerkkityyppejä Kysymykset, joilla haetaan

(prosessin rakenneosa)

Toimija Henkilö Kuka tekee, mitä tekee

Kaistat Rooli

eli 'uimaradat' Organisaatio

Järjestelmä

Alku Syöte Mistä alkaa, mikä synnyttää

Heräte alun

Loppu Tuote Mihin loppuu, mitä syntyy

Palvelu

Info

Toiminta ja toiminnan kohde Manuaalinen toiminto Mitä tehdään ja miten

Automaattinen toiminto

Mihin tekeminen kohdistuu, 

Tieto, materiaali, mitä tuotetaan, mikä liikkuu

valmiste prosessissa

Päätös Ehto Vaihtoehtoisen prosessin 

Sääntö etenemiskohta

Data Syöte ohjelmistoon Mitä sisältöä tuotetaan tai 

tai dokumenttiin tarkkaillaan

Siirtymä Suunta Mistä minne, missä järjestyksessä

Järjestys

 


