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The transition to e-accounting has made a new kind of relationship between ac-
counting firms and their clients possible. Through a service provider’s application, 
accounting firms are able to offer their clients the possibility to handle a larger share 
of their bookkeeping processes on their own, and therefore influence their account-
ing costs. This however, creates a challenge for the accounting firm; how to bill cli-
ents?  
 
The goal of the thesis is to compare different service provider’s application software 
and identify which digital financial management software is the best fit for the case 
company. It aims to illustrate how the case company can offer completely paperless 
bookkeeping for their clients, as well as provide an opportunity to increase the effi-
ciency of their bookkeeping processes. A sensitivity analysis has been carried out to 
evaluate the profitability of purchasing the software. Additionally, the analysis can be 
used in pricing digital financial services for the clients. 
 
The thesis is product-oriented, made for a case company, the accounting firm Etelän 
Kirjanpitotalo Oy. The thesis was carried out during the summer and winter of 2013. 
The framework of the thesis consists of e-accounting and software acquisition pro-
cess theory. The empirical part of the thesis presents the product plan comprising of 
the introduction to the firm itself, its business sector and a product schedule. Finally, 
the report gives an overview of the implementation of the product including the sen-
sitivity report, and explains how the software selection process was accomplished. 
 
Digital financial management software is an inevitable investment for the case com-
pany. Additionally, it also provides new opportunities for income generation. In the 
future, the bookkeeper's role is likely to be much more multifaceted; accounting 
firms must offer expertise and additional services such as consultancy and financial 
director services to their clients. The product of the thesis meets the case company´s 
expectations: the company is satisfied with the comparison of the software options 
and will exploit the findings of the report in making their final decision regarding the 
choice of software. 
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1 Johdanto 

Taloushallinnon sähköistäminen yleistyy jatkuvasti. Verkkolaskutusta suosivat etenkin 

isot yritykset ja valtionhallinto. Nämä ovatkin asettaneet vaatimuksen siirtyä verkkolas-

kutuksen piiriin, jonka jälkeen asiointi tapahtuu ainoastaan tällä tavalla. (From 2009, 

57). Verkkolaskun suurimmat hyödyt ovat paperittomuudessa ja laskujen käsittelyn au-

tomatisoinnissa, jolloin painetta käyttöönottoon luodaan perinteisten paperilaskujen lä-

hetyskielloilla ja lisätyillä laskutuslisillä (Yrityssuomi 2013a). 

 

Yritysten taloushallinnon ulkoistaminen tilitoimistoille on entistä yleisempää, joten 

myös tilitoimistojen palveluvalikoiman on laajennuttava vastaamaan asiakkaiden vaati-

mustasoa. Pelkkä kirjanpidon ja veroasioiden hoitaminen ei riitä tulevaisuuden tilitoi-

mistoille, vaan niiltä odotetaan kokonaisvaltaisia taloushallintopalveluita. Tulevaisuuden 

tilitoimistot voivat hoitaa asiakasyritystensä kaikki taloushallinnon prosessit automaa-

tion avulla. Automatisoinnin ansiosta kirjanpidon osatoiminnot, kuten myyntilaskut, 

ostolaskut, matka- ja kululaskut sekä palkanlaskenta, ovat kutistuneet ja niiden hoitami-

nen on nopeaa. (Mäkinen & Vuorio 2002, 44–47, 86.) 

 

Kirjanpitäjän työ on muuttumassa perinteisestä tiliöinti- ja tallennustyöstä taloushallin-

non asiantuntija- ja konsultointityöksi. Nykyisin tilitoimiston kirjanpitäjältä vaaditaan 

laajempaa näkemystä yrityksen talousasioista, koska reskontranhoitajan työhön sisältyy 

entistä enemmän tiliöintien tekemistä. Tulevaisuuden kirjanpitäjällä on merkittävä rooli 

yrityksen taloudellisen tiedon muuntamisessa yritysjohdolle ymmärrettävään muotoon. 

Lisäksi hän toimii yrityksen taloudellisen tilan analysoinnissa yritysjohdon tukena. (Mä-

kinen & Vuorio 2002, 20, 202–203.) 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyö on produktityyppinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on valita toi-

meksiantajalle sopivin digitaalinen taloushallinnon valmisohjelmisto. Ohjelmistovalinta 

toteutetaan valittua ohjelmiston hankintaprosessimallia apuna käyttäen. Tavoitteena on 

myös laatia herkkyysanalyysi digitaalisen taloushallinto-ohjelmiston kannattavuudesta.  
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Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Helsingissä toimivalle tilitoimisto Etelän 

Kirjanpitotalo Oy:lle, jossa opinnäytetyön tekijät ovat töissä. Kohdeyrityksessä tehdään 

kirjanpito vielä pääsääntöisesti perinteisellä tavalla, eli paperiaineisto järjestellään ja ma-

pitetaan ja tapahtumat tallennetaan manuaalisesti kirjanpito-ohjelmaan. Tästä poikkeuk-

sena ovat TITO-tiliotteiden tilitapahtumien automaattitiliöinnit kirjanpitoon, palkkata-

pahtumien noudot sähköisesti palkanlaskentaohjelmistosta kirjanpito-ohjelmistoon 

sekä kausiveroilmoitusten ja veroilmoitusten sähköinen lähettäminen Verohallintoon. 

 

Opinnäytetyössä käydään aluksi läpi sähköisen taloushallinnon teoriaa, ohjelmistohan-

kinnan prosessimalleja sekä kannattavuuden ja herkkyysanalyysin teoriaa. Näiden jäl-

keen Granlundin ja Malmin (2004, 127–143) esittelemään valmisohjelmiston hankinta-

prosessimalliin pääasiallisesti pohjautuvan itse kehittämämme nelivaiheisen Ohjelmisto-

valinnan prosessimallin avulla selvitetään, mikä kartoitetuista ohjelmistoista olisi toi-

meksiantajalle sopivin. Ohjelmistovalinnan apuna käytetään lisäksi Hurtin (2013, 77) 

esittämää Järjestelmäkehityksen elinkaarimallia (SDLC) sekä Kyvykkyyden kypsyystaso-

mallia (CMM).  

 

1.2 Menetelmä ja rakenne 

Opinnäytetyö on produktityyppinen kehittämishanke, jonka tuotoksena valittiin toi-

meksiantajalle sopivin digitaalinen kirjanpito-ohjelmisto. Osana produktia laadittiin oh-

jelmiston hinnoittelusta herkkyysanalyysi, jota toimeksiantaja voi käyttää apuna hinnoi-

tellessaan kirjanpitopalveluja mahdollista tulevaa ohjelmistoa käyttäville asiakkailleen.  

 

Opinnäytetyössä on tapaustutkimuksen ja kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä, koska 

organisaation tapahtumia pyritään kuvaamaan yksityiskohtaisesti ja tietoa pyritään 

hankkimaan kokonaisvaltaisesti luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Kehittämishank-

keen suunnitelma toteutetaan joustavasti ja muutetaan tarvittaessa olosuhteiden muut-

tuessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 130, 165.)   

 

Produkti toteutetaan tutustumalla alan kirjallisuuteen ja ohjelmistopalveluntarjoajien 

esittelyihin ja tarjouksiin. Tutkimusta varten haastateltiin Etelän Kirjanpitotalo Oy:n 
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edustajaa, ja sen henkilöstölle tehtiin kysely siitä, mitkä ovat työntekijöiden ja heidän 

asiakkaidensa raportointitarpeet sähköisen taloushallinnon ohjelmistolta.  

 

Opinnäytetyö rakentuu seuraavasti: Opinnäytetyön viitekehys, luvut kaksi, kolme ja 

neljä, käsittelevät sähköisen taloushallinnon teoriaa, erilaisia ohjelmiston hankintapro-

sessimalleja sekä kannattavuuden ja herkkyysanalyysin teoriaa. Viidennessä luvussa on 

esitetty produktin suunnitelma sekä toimeksiantajan ja toimialan kuvaus. Kuudennessa 

luvussa käydään läpi empiirinen osuus, jossa vertaillaan eri ohjelmistoja teorian poh-

jalta. Opinnäytetyö on produktimuotoinen ja tuotos on Excel-tiedosto, jossa verrataan 

eri ohjelmistotoimittajien tarjoamia ohjelmistoja hintoineen ja ominaisuuksineen. Seit-

semännessä luvussa esitetään ohjelmistovertailun tuloksia ja niiden hyödynnettävyyttä, 

sekä esitetään mahdolliset kehitys- ja jatkotutkimusehdotukset. Luvun lopussa arvioi-

daan omaa oppimista opinnäytetyöprosessin aikana. Opinnäytetyön keskeisimmät kä-

sitteet on selitetty liitteessä yksi. 
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2 Sähköinen taloushallinto 

Kirjanpitolain (1336/197) 2 luvun 8 §:n mukaan taloushallinto voidaan toteuttaa ko-

neellisesti, kunhan se voidaan tarvittaessa muuttaa kirjalliseen muotoon ja tasekirja on 

tällä hetkellä ainoa kirjallisesti säilytettävä asiakirja. Sähköisellä taloushallinnolla tarkoi-

tetaan taloushallinnon kokonaisvaltaista hoitamista nykyaikaisilla ohjelmistoilla ja auto-

maatiota hyödyntävillä prosesseilla, jotka sisältävät muun muassa verkkolaskutuksen, 

automatisoidut tiliöinnit, sähköisen arkistoinnin sekä selaimessa toimivan tilitoimiston 

ja asiakkaan yhteiskäyttöisen järjestelmän. Yrityksen taloushallinto koostuu monesta 

osa-alueesta, kuten laskutuksesta, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta, kirjanpidosta, 

raportoinnista ja viranomaisille annettavista ilmoituksista. Se on ajankäyttöä tehostava 

ja kustannustehokas ratkaisu, joka on mahdollista ottaa käyttöön pilvipalveluna. (He-

lanto ym. 2013, 14, 28; Kurki, Lahtinen & Lindfors 2011, 18.) 

  

Sähköisen taloushallinnon hyötynä voidaan pitää sitä, että vältetään moninkertainen ja 

päällekkäinen työ, jota suoritettaisiin sekä asiakasyrityksessä että tilitoimistossa. Se myös 

mahdollistaa joustavamman aikataulutuksen itse työnteon määräaikojen puitteissa, jol-

loin asiakasyrityksellä on tilaisuus seurata talouttaan ajantasaisesti. Perinteisessä kirjan-

pidossa saatu tieto on jo sinänsä vanhentunutta, koska yleensä aineisto toimitetaan ja 

työ tehdään lähellä kausiveroilmoitusten jättöpäivää. Sähköisesti tieto olisi tallentunut 

tarvittaviin osiin, kuten hyväksymiskiertoon, reskontraan, maksatukseen, kirjanpitoon, 

viranomaisilmoituksiin ja arkistoon sitä mukaa, kun tapahtumia syntyy yrityksessä. (He-

lanto ym. 2013, 12–14.)  

 

Tilitoimiston harkitessa siirtymistä sähköiseen taloushallintoon, tulisi sen arvioida tilan-

netta kokonaisuutena eli minkälaista toimintamallia se tulee tarjoamaan asiakkailleen. 

Onko tilitoimiston tarkoitus tarjota ainoastaan sähköistä taloushallintoa vai onko säh-

köisen taloushallinnon tarkoitus olla vähäinen osa tarjontaa? Ohjelmistovalinnan tulisi 

olla tilitoimistolle tärkeä strateginen päätös, jossa huomioidaan hinnan lisäksi myös se, 

että ohjelmiston tarjoaja on laajasti käytetty, sitoutunut ohjelmiston kehitystyöhön, 

huomioinut tietoturvariskit ja millaiset ohjelmiston käytön tukipalvelut ovat. (Helanto 

ym. 2013, 16, 19.) Tilitoimiston valitsema strategia määrittää asiakkaalle tarjottavan 

tuotteen, jossa pitäisi huomioida uusimman tekniikan ja laajimman palveluvalikoiman 
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sijasta enemmän asiakkaan kokemusta hyvästä palvelusta. Tällöin taloushallinnon ohjel-

mistolta vaaditaan tarjotun palvelun lisäksi asiakkaan tarpeiden huomioimista. (Lyyti-

nen 2010b, 48–50). 

 

Nykyisin, kun reskontranhoitajan työhön sisältyy myös tiliöintien tekemistä, vaaditaan 

tilitoimiston kirjanpitäjältä laajempaa näkemystä yrityksen talousasioista. Kirjanpitäjästä 

on tullut yrityksen luottohenkilö, joka analysoi ja tulkitsee yritysjohdolle kirjanpidon an-

tamaa informaatiota. Kirjanpitäjän työ onkin muuttumassa tiliöinti- ja tallennustyöstä 

taloushallinnon asiantuntija- ja konsultointityöksi. Jotta yritysjohtaja pystyy tekemään 

oikeita päätöksiä, tarvitsee hän käyttöönsä taloudellista tietoa yrityksestä. Kirjanpitäjän 

ja asiakasyrityksen johdon välillä on usein kuilu, jonka eri puolilla puhutaan eri kieltä. 

Kirjanpitäjä tarjoaa yrityksen taloudellisesta tilasta dataa ja yritysjohtaja haluaisi saada 

informaatiota siitä. Tulevaisuuden kirjanpitäjällä on merkittävä rooli yrityksen taloudel-

lisen datan muuntamisessa informaatioksi ja hän toimii yritysjohdon tukena yrityksen 

taloudellisen tilan analysoinnissa. (Mäkinen & Vuorio 2002, 20, 202–203.) 

 

Asiakkaan tarpeita voidaan huomioida taloushallinnon ohjelmistoista kerätyn tiedon 

avulla. Tieto voidaan jakaa sen tuottajan ja hyväksikäyttäjän näkökulmasta tarkastellen 

kolmeen eri lajiin: haluttuun, saatuun ja tarvittuun tietoon. Kuviossa 1 on esitetty halu-

tun, saadun ja tarvitun tiedon kohtaaminen. (Mäkinen & Vuorio 2002, 20, 20–22.) 

 

 

 Kuvio 1. Haluttu, saatu ja tarvittu tieto (mukaillen Mäkinen & Vuorio 2002, 21) 
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Mikäli haluttu, saatu ja tarvittu tieto ovat sama asia, on tiedon tuottaminen tehokkainta. 

Todellisuudessa tilanne, jossa mitään turhaa tietoa ei ole kerätty ja saatavilla, on harvi-

nainen. Kuvio 1 kuvastaa tilannetta, jossa halutun, saadun ja tarvitun tiedon yhteinen 

kattavuus on vähäistä.   

 

Yrityksen johto tarvitsee yrityksen taloudellisesta tilasta kertovaa tietoa. Keskeisimmät 

ominaisuudet, joista muodostuva kokonaisuus kuvaa yrityksen liiketaloudellista tilaa, 

ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Yrityksen taloudellista tietoraken-

netta kuvaava talouskolmio eli yrityksen terveyskolmio on kuvattu kuviossa 2. (Aho 

2013; Mäkinen & Vuorio 2002, 22.) 

 

 

 

Kuvio 2. Yrityksen talouden terveyskolmio (mukaillen Mäkinen & Vuorio 2002, 22) 

 

Kun yrityksen johto saa oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa korkealaatuista tietoa yri-

tyksen kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta, ja osaa käyttää saa-

maansa tietoa hyväkseen, voi se pyrkiä parantamaan yrityksen taloudellisia ominaisuuk-

sia. (Mäkinen & Vuorio 2002, 22.) 

 

Sähköisen taloushallinnon vahvuutena voidaan pitää tehtävien ja työnjaon joustavuutta 

sekä tiivistä yhteistyötä tilitoimiston ja asiakkaan välillä. Lisäksi vahvuuksia ovat tehok-

Vakavaraisuus
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kaat prosessit, paperittomuus ja sitä kautta ekologisuus, verkkolaskutuksen helppokäyt-

töisyys ja etätyön mahdollisuus. Ohjelmistojen investointiin ja ylläpitoon ei tarvitse 

käyttää paljon rahaa ja aineistoa on tehokasta ja turvallista arkistoida ja hakea sieltä tie-

toa. (Helanto ym. 2013, 19.) 

 

Sähköisen taloushallinnon mahdollisuuksia ovat työn jalostusarvon nousu sekä tilitoi-

miston tehokkuuden ja kannattavuuden kasvu. Tilitoimiston liiketoiminnan kehittämi-

nen alan murroskohdassa on mahdollisuus, jonka avulla kirjanpitäjän työnkuvasta voi-

daan luoda monipuolisempi, kiinnostavampi ja houkuttelevampi. Tulevaisuuden liike-

toimintaan panostamalla voidaan kasvattaa myös tilitoimiston arvoa. Ohjelmistotoimit-

tajan toimiminen tilitoimiston kumppanina ja kehityksen tukena avaa tilitoimistolle uu-

denlaisia ansaintamahdollisuuksia. Sähköinen taloushallinto helpottaa myös uusasiakas-

hankintaa, kun tilitoimisto voi tarjota nykyaikaista palvelua ja panostaa myös sisäiseen 

laskentaan ja neuvontaan mekaanisen tositteiden tallennustyön sijasta. Maantieteelliset 

rajoitteetkaan eivät ole esteenä, koska asiakas voi olla fyysisesti missä päin tahansa. (He-

lanto ym. 2013, 19, 21; Lahti & Salminen 2008, 172.) 

 

Heikkouksia sähköisessä taloushallinnossa ovat uusien työtapojen opiskelun välttämät-

tömyys, tilitoimiston mahdollinen vaihtuminen ja se, että pienten asiakkaiden perintei-

nen palveleminen on turvattava. Perinteisessä kirjanpidossa tallennustyön osuus on 

jopa 80 % kirjanpitotyöstä. Sähköistymisen myötä tallennustyön osuus vähenee ja kir-

janpitäjän työssä korostuu automaation hallinta, poikkeustilanteiden tunnistaminen ja 

hoitaminen sekä täsmäytystyö. Pilvipalveluna saatavissa ohjelmistoissa on kustannuste-

hokkaita vaihtoehtoja perinteistä palvelua haluaville asiakkaille. (Helanto ym. 2013, 19, 

22.) 

 

Sähköisen taloushallinnon uhat ovat valinnoissa, jotka liittyvät oikeanlaiseen hinnoitte-

lumalliin ja sopivaan ohjelmistotoimittajaan. Myös asiakasmenetykset uhkaavat, jos säh-

köistä taloushallintoa ei ole saatavilla. Yleensä tilitoimistot hinnoittelevat palvelunsa 

tuntiperusteisesti. Sähköisen taloushallinnon hinnoittelu on haasteellista, koska auto-

maation myötä laskutettavat tunnit vähenevät. Tällöin paremmiksi hinnoittelumalleiksi 

sopisivat esimerkiksi kiinteä tai tositeperusteinen hinnoittelu. (Helanto ym. 2013, 19, 

22.) Ratkaisuja voivat olla, että tilitoimisto ottaa lisää asiakkaita säästyneiden työtuntien 
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täydentämiseksi tai tuottaa lisäpalveluita, kuten konsultointia tai neuvontapalveluita 

korkeammalla tuntiveloituksella. (Helanto ym. 2013, 59–60.) 

 

Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna sähköisen taloushallinnon edut ovat merkittäviä. 

Verkkolaskutuksen myötä asiakasyritys pystyy tehostamaan prosesseja niin osto- kuin 

myyntitoiminnoissaan. Pilvipalveluna toimiva ohjelmisto helpottaa työnjakoa niin yri-

tyksen sisällä kuin yrityksen ja tilitoimiston välillä ja antaa mahdollisuuden nähdä yrityk-

sen taloustilanne lähes reaaliajassa. Aktiivisesti sähköisiä palveluita haluavat asiakkaat 

painottavat tyypillisesti enemmän palvelutasoa ja tarkempien ja ajantasaisempien talous-

tietojen tuomia hyötyjä kuin taloudellisia säästöjä, ja tähän palvelutarpeeseen tilitoimis-

ton pitäisi kyetä vastaamaan. Tilitoimiston on tässä tilanteessa mahdollista luoda uusia 

palvelumalleja, kuten neuvonta- ja konsultointipalveluja. Asiakasyrityksen ottaessa käyt-

töönsä sähköistä taloushallintoa sen kannattaa viedä se koko organisaatioon, jolloin jo-

kainen saa henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, joihin on määritetty oikeat käyttöoikeus-

rajoitukset. Tällöin ei synny ongelmia tietoturvan tai hyväksymisketjun tahoilta. (He-

lanto ym. 2013, 20–21, 23–24.) 

 

2.1 Sähköisen taloushallinnon määritelmä 

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yrityksen taloushallinnon tehostamista hyödyntä-

mällä tietotekniikkaa ja erilaisia sovelluksia, kuten Internetiä, integrointia, itsepalvelua 

sekä erilaisia sähköisiä palveluita. Kun taloushallinnon kaikki tietovirrat ja käsittelyvai-

heet ovat automatisoitu ja ne käsitellään sähköisesti ilman paperia, voidaan puhua digi-

taalisesta taloushallinnosta. Tällaista tilannetta voidaan kutsua myös automaattiseksi ta-

loushallinnoksi. Digitaalinen ja sähköinen taloushallinto eroavat toisistaan siten, että di-

gitaalisessa taloushallinnossa kaikki taloushallinnon aineisto käsitellään sähköisessä 

muodossa koko arvoketjussa. Mikäli toimittajayritys lähettää laskun paperimuodossa ja 

laskun vastaanottaja muuttaa sen sähköiseksi skannaamalla, on kyseessä sähköinen ta-

loushallinto. (Lahti & Salminen 2008, 19–22.)  

 

Taloushallinnon sähköistyminen tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluu muun muassa 

sähköinen laskujen kierrätys ja hyväksyminen, maksuliikenne, tiliotteiden ja viitesiirto-



 

 

9 

jen vastaanotto, viranomaisilmoitusten lähettäminen sekä kirjanpidon rutiinitöiden vä-

hentyminen automatisoinnin ansiosta.  Kaikkien näiden osien toimiessa saumattomasti 

yhteen saadaan sähköisyydestä suurin mahdollinen hyöty irti. Sähköisessä taloushallin-

nossa työt on mahdollista järjestää ajasta ja paikasta riippumatta ja yritystä voidaan joh-

taa ajantasaisen taloudellisen tiedon perusteella. (Suomen Yrittäjät 2013a.) 

 

2.2 Myynnit 

Myyntitoiminto on yritykselle elintärkeä toiminto. Myyntilaskun laadinnan tulisi olla 

nopeaa ja helppoa. Niin hyvin kuin laskutus toimii, ilman viiveitä ja virheitä, myös yri-

tyksen maksukykyisyys ja kassan hallinta pysyvät kunnossa. Laskutus on asiakkaille nä-

kyvä osa yritystä ja siksi se on osa yrityksen imagoa ja asiakaspalvelua. (Lahti & Salmi-

nen 2008, 73–75.) 

 

Myyntilaskutuksen prosessi lähtee liikkeelle myyntitilausprosessin jälkeen siitä, kun 

lasku laaditaan, lähetetään ja arkistoidaan päättyen siihen, kun asiakas maksaa laskun ja 

maksusuoritus kohdistetaan myyntireskontraan ja kirjaus näkyy pääkirjanpidossa. Sa-

moin tapahtuu asiakkaan maksaessa laskun perintätoimenpiteiden jälkeen. Kuviossa 3 

on esitetty digitaalinen myyntilaskuprosessi, jossa on kaikki edellä mainitut myyntilasku-

prosessin vaiheet, mutta osa vaiheista on automatisoitu, ja lähettäjän lisäksi myös las-

kun saaja vastaanottaa ja käsittelee laskun sähköisesti. (Helanto ym. 2013, 43; Lahti & 

Salminen 2008, 21–22, 73–74.) 
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Digitaalinen myyntilaskuprosessi
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Kuvio 3. Digitaalinen myyntilaskuprosessi (mukaillen Helanto ym. 2013, 44) 

 

Kuvion 3 mukaisen digitaalisen myyntilaskuprosessin toimijoita ovat tilitoimisto, tilitoi-

miston asiakasyritys ja taloushallinto-ohjelmisto. Digitaalinen myyntilaskuprosessi alkaa 

siitä, kun yritys laatii myyntilaskun, jolloin lasku tallentuu yrityksen taloushallinto-ohjel-

mistossa sekä reskontraan että pääkirjanpitoon, ja sen tapahtumat tiliöityvät automaatti-

sesti oikeille kirjanpidon tileille. Myyntilaskun automaattitiliöinnit muodostuvat tuotere-

kisterissä tuotteen taakse määritellyn kirjanpidon tilin mukaisesti. Seuraava vaihe on 

myyntilaskun lähetys. Digitaalisessa kirjanpidossa yritys lähettää myyntilaskut sähköi-

sesti suoraan asiakkaansa taloushallinto-ohjelmistoon. Asiakkaan maksusuoritus päivit-

tyy reskontraan, kun asiakas on maksanut laskun ja viitesuoritukset siirtyvät pankista ta-

loushallinto-ohjelmistoon. Suoritukset kohdistuvat myyntireskontrassa automaattisesti 

oikeille myyntilaskuille ja pääkirjanpitoon. Myyntireskontran seurantaa voi hoitaa joko 

tilitoimisto tai sen asiakasyritys itse. (Helanto ym. 2013, 44; Lahti & Salminen 2008, 73–

74.) 

 

Sähköiseen myyntilaskutukseen siirtymisen hidasteena on ollut se, ettei siitä ole synty-

nyt merkittäviä kustannussäästöjä ja sähköisyyteen siirtyminen on vaatinut merkittäviä 

kehityspanostuksia, jos yritykselle ei ole riittänyt valmis standardiratkaisu. Nykyisin eri 
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standardit pystyvät toimimaan paremmin keskenään ja eri ohjelmistojen käyttöönotto ei 

ole niin haastavaa kuin ennen. (Lahti & Salminen 2008, 73–75.) 

 

Sähköisen laskutuksen hyötyjä ovat virheiden ja selvitystyön vähentyminen. Sen avulla 

saadaan säästöjä tulostus- ja postituskuluihin, ja myös yrityksen asiakaspalvelu paran-

tuu, kun asiakasta voidaan palvella nopeammin ja tehokkaammin. Sähköinen myyntilas-

kutus lyhentää laskujen läpimenoaikaa, jolloin maksut saadaan nopeammin yrityksen 

käyttöön. Sillä on positiiviset vaikutukset myös yrityksen imagoon. Sähköinen myynti-

reskontra on Suomessa kirjanpidon osaprosesseista automatisoiduin ja tähän kehityk-

seen on vaikuttanut myönteisesti erittäin toimiva edistyksellinen pankkijärjestelmä ja 

viitenumerokäsittely kotimaisten maksujen osalta. (Helanto ym. 2013, 44; Lahti & Sal-

minen 2008, 76.) 

 

Laskua hallitaan ja ohjataan pitkälti järjestelmissä olevien perus- ja ohjaustietojen avulla. 

Myyntitoimintojen perustiedot sisältävät muun muassa asiakasrekisterin, tuoterekisterin 

ja näiden takana olevat tiliöintisäännöt. Asiakasrekisteri sisältää tiedot asiakkaan ni-

mestä, toimitus- ja laskutusosoitteesta, maksuehdoista, arvonlisäveronumeroista ja 

mahdollisista alennuksista sekä luotonvalvonnan tiedot mahdollisista myyntiestoista. 

Asiakastiedot sisältävät tyypillisesti myös luokittelun ulkoisiin ja konsernin sisäisiin asi-

akkaisiin, jolloin järjestelmä tiliöi myynnin sen mukaisesti. Tuoterekisteri sisältää yrityk-

sen myytävät tuotteet ja niiden hinnan. (Lahti & Salminen 2008, 76–77.) Myyntilaskun 

muodostus sähköisesti tapahtuu valitsemalla asiakasrekisteristä asiakas ja tuoterekiste-

ristä tuotteet, jolloin laskulle muodostuu automaattisesti hintatiedot ja asiakkaan taus-

talle tallennetut tiedot, kuten maksutavat ja toimitusehdot. (Lahti & Salminen 2008, 77–

78.) 

 

Myyntilaskutusprosesseja on erityyppisiä, kuten käteis- ja internetmyynti, tilaus- ja sopi-

musperusteinen myynti, prosessilaskutus, edelleenlaskutus ja manuaalilaskutus. Näihin 

kaikkiin tyyppeihin pätee samat periaatteet tavoiteltaessa sähköistyksen tehokkuutta. 

Näitä periaatteita ovat itsepalvelun hyödyntäminen ja tiedon ottaminen järjestelmään 

sen alkulähteiltä. Itsepalvelun hyödyntämisellä tarkoitetaan sitä, että parhaimmassa ta-

pauksessa asiakas itse tekee omasta toimestaan tilauksen järjestelmään. Tiedon ottami-
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nen alkulähteiltä tarkoittaa sitä, kun data siirtyy automaattisesti sovelluksista tai moduu-

leista toiseen. Laskutukseen tietoa syöttäviä esijärjestelmiä ovat esimerkiksi myyntiti-

laus-, projektiohjaus-, operatiivisen liiketoiminnan ohjausjärjestelmät ja sopimustieto-

kannat. (Lahti & Salminen 2008, 78–79.) 

 

2.3 Ostot 

Ostolaskujen käsittely on eniten resursseja vievä prosessi, joten sen tehostaminen ja au-

tomatisointi tuottaa suurimmat hyödyt. Säästöt kustannuksissa voivat olla jopa 90 pro-

senttia automatisoinnin myötä. Ostolaskuprosessiin kuuluu seuraavat vaiheet: tilaus- ja 

toimitusprosessi, ostolaskun vastaanotto, ostolaskun tiliöinti ja kierrätys, ostolaskun 

tarkistus, hyväksyntä ja päivitys ostoreskontraan, maksatus, täsmäytykset ja jaksotukset 

sekä arkistointi. Sähköiseen ostolaskuprosessiin liittyy olennaisesti perustietojen yllä-

pito. (Helanto ym. 2013, 45; Lahti & Salminen 2008, 48–50.) Kuviossa 4 on esitetty di-

gitaalinen ostolaskuprosessi, jossa sekä laskun lähettävä että vastaanottava yritys käsitte-

levät laskun sähköisesti. (Lahti & Salminen 2008, 21–22.) 

 

Digitaalinen ostolaskuprosessi
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Kuvio 4. Digitaalinen ostolaskuprosessi (mukaillen Helanto ym. 2013, 46) 

 

Kuvion 4 mukaisessa digitaalisessa ostolaskuprosessissa on samat toimijat kuin digitaa-

lisessa myyntilaskuprosessissakin. Toimijoita ovat siis tilitoimisto, tilitoimiston asiakas-
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yritys ja taloushallinto-ohjelmisto. Digitaalinen ostolaskuprosessi alkaa, kun yritys vas-

taanottaa ostolaskun sähköisesti taloushallinto-ohjelmistoon ja ostolaskun tarkastaja 

asiatarkastaa laskun tietokoneen näytöltä. Tämän jälkeen lasku siirtyy sähköisesti laskun 

hyväksyjälle, joka hyväksyy laskun ja tiliöi sen, mikäli laskulle ei ole määritelty auto-

maattitiliöintejä. Kun ostolasku on käynyt läpi hyväksymiskierron, on se valmis makset-

tavaksi. Ostolasku siirtyy suoraan taloushallinto-ohjelmiston ostoreskontrasta pankkiin 

maksettavaksi. Kun suoritus ostolaskusta on lähtenyt pankkitililtä, päivittyy maksu ta-

loushallinto-ohjelmistossa ostoreskontraan ja pääkirjanpitoon. Tilitoimisto ja sen asia-

kasyritys voivat keskenään päättää kumpi, yritys vai tilitoimisto, hoitaa yrityksen osto-

reskontraa ja maksujen seurantaa. (Helanto ym. 2013, 45; Lahti & Salminen 2008, 50.) 

 

Perinteiseen ostolaskujen käsittelyyn verrattuna sähköinen ostolaskujen käsittely on tur-

vallisempaa ja nopeampaa, koska riski paperisen laskun häviämiselle, hitaalle laskun-

kierrolle ja kirjausvalmiudelle vasta hyväksymiskierron jälkeen, sekä manuaaliset työvai-

heet ja tallennustyöt poistuvat. Ostolaskujen automaattiset tiliöinnit määritellään 

yleensä toimittajan mukaan. (Helanto ym. 2013, 45; Lahti & Salminen 2008, 48–50.) 

Kirjanpitolaissa ei ole säädetty, minkälainen on laskujen hyväksymismenettely, joten se 

kuuluu yrityksen sisäisen valvonnan piiriin. Näin ollen yritys voi järjestää asiatarkastus- 

ja hyväksymisrutiinit itselle tarkoituksenmukaisiksi. (Lahti & Salminen 2008, 64.) 

 

Ostolaskun vastaanottotavat käsittelyjärjestelmään voivat olla paperinen lasku, joka 

skannataan, verkkolasku tai EDI- liittymä (Electronic Data Interchange). Yritysten väli-

sessä laskutuksessa löytyy vastaanottajaa palvelevia ohjelmistoja, kuten taloushallinnon 

sovellukset tai laajat toiminnanohjausjärjestelmät eli ERP-sovellukset (Enterprise Re-

source Planning), joihin sisältyy ostolaskujen sähköinen käsittely. Skannauspalveluita 

voidaan ostaa esimerkiksi Itellalta tai Xeroxilta. Skannauksessa hyödynnetään optisia 

OCR-tiedon (Optical Character Recognition) poimintaohjelmia, jotka tunnistavat ja 

poimivat automaattisesti kirjanpidon ja laskun käsittelyyn tarvittavat tiedot. Tällaisia tie-

toja ovat laskun päivämäärä, eräpäivä, laskun summa, maksuviite, valuutta, toimittajan 

pankkitili ja tilaus- tai sopimusnumero. Verkkolaskuun verrattuna skannatussa laskussa 

on enemmän mahdollisuuksia virheisiin, koska optisesti luettuna ohjelma voi lukea tie-

toa väärin, kuten esimerkiksi muuttaa laskun päivämäärän eräpäiväksi. (Lahti & Salmi-

nen 2008, 55–57.) 



 

 

14 

 

Suurin hyöty sähköisessä taloushallinnossa saadaan verkkolaskulla, jonka avulla voidaan 

vähentää virheitä, tehostaa laskujen käsittelyä ja tuoda säästöjä prosesseihin. Verkkolas-

kun avulla on mahdollista automatisoida ostolaskujen käsittely ja maksatus. (Valtion-

konttori 2013.) Verkkolasku sisältää samat tiedot kuin paperilasku, mutta se lähetetään 

ja vastaanotetaan sähköisesti. Verkkolasku sisältää sekä laskudatan, joka voidaan auto-

maattisesti siirtää kierrätysjärjestelmiin, että laskun kuvan, joka on väline laskun tarkas-

tukseen ja kierrätykseen. Laskudata on standardein määriteltyä, ja sen perusteella synty-

vät automaattikirjaukset ja maksutapahtumat. Laskun kuvan ja sen, millaista tietoa ku-

vaan sisällytetään, määrittelee pitkälti laskuttaja itse. (Lahti & Salminen 2008, 57–58.) 

 

Ostolaskujen käsittely vaihtelee yrityskohtaisesti. Jos yrityksellä on kustannuspaikkaseu-

ranta ja laskut kierrätetään useilla henkilöillä, lisääntyvät työmäärä ja kustannukset huo-

mattavasti. (Lahti & Salminen 2008, 58.) Laskun sisältövaatimuksista määrätään arvon-

lisäverolaissa (1501/1993). Arvonlisäverolain 22 luvun 209 §:n mukaan laskun pitää si-

sältää vähintään laskun antamispäivä, juokseva tunniste, myyjän nimi ja arvonlisävero-

tunniste, ostajan nimi ja arvonlisäverotunniste, myytyjen tavaroiden määrä ja laji tai pal-

velujen laajuus ja laji, tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakon 

maksupäivä, veron peruste verokannoittain, veroton yksikköhinta, hyvitykset ja alen-

nukset, jotka eivät sisälly yksikköhintaan, verokanta ja suoritettavan veron määrä tai 

merkintä verottomuudesta.  

 

EDI eli organisaatioiden välinen tiedonsiirto on yksi vanhimpia standardeja. Se on laa-

jasti käytössä etenkin isojen yritysten välisessä tiedonsiirrossa. EDI on kallis kahden yri-

tyksen ja niiden välissä olevan kahden operaattorin välinen järjestelmäprojekti. Tämän 

vuoksi pienet ja keskisuuret yritykset ovat jääneet sen ulkopuolelle. EDI:n rinnalle kil-

pailijoiksi on tullut muun muassa OASIS-UBL- (Universal Business Language) ja 

OAGIS- (Open Applications Group) standardit, jotka perustuvat internetin kautta ta-

pahtuvaan tiedonsiirtoon. (Lahti & Salminen 2008, 60.) Olemassa olevia standardeja on 

myös Internetpohjainen ja avoin IOL (Interorganizational Linkages), joka pohjautuu 

XML- (Extensible Markup Language) ja ebXML- (Electronic Business Extensible Mar-

kup Language) kieleen. EDI:in verrattuna Internetin kautta toimivan IOL:n etuna on, 

ettei se ole niin monimutkainen eikä partnerikohtainen. (Penttinen 2010, 7.) 
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Suomessa on käytössä kolme eri verkkolaskuformaattia, jotka ovat verkkolaskukonsor-

tion määrittelemä eInvoice, Suomen pankkiyhdistyksen Finvoice ja Tieto Oyj:n ja Adit-

ron oma tuote TEAPP-SXML ja näiden kaikkien tekninen tietuemuoto on joko XML 

tai ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Nämä liittyvät vaki-

oituihin tiedostokuvauksiin, joilla määritellään laskun minimitietosisältö. (Lahti & Sal-

minen 2008, 88; Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus 2014.) 

 

2.4 Matka- ja kululaskut 

Matka- ja kululasku syntyy yritykselle, kun sen työntekijä tekee työmatkan ja on oikeu-

tettu saamaan matkakulukorvauksia tai hän joutuu tekemään pienhankintoja itse yrityk-

selle. Tyypillisesti työntekijöille korvattavia matka- ja kulukorvauksia ovat kilometrikor-

vaukset, päivärahat sekä muut matkoihin liittyvät kulut ja ostot, kuten hotelli- ja majoi-

tuspalvelut, pysäköintikulut, asiakkaisiin ja yrityksen sisäisiin kokouksiin liittyvät neu-

vottelu- ja edustuskulut, toimisto- ja kahvitarvikehankinnat ja kirjallisuus. (Lahti & Sal-

minen 2008, 93.) Sähköisen taloushallinnon myötä matka- ja kululaskujen käsittelyä 

voidaan nopeuttaa siten, että matkalla ollut lähettää itse matkalaskunsa ja siihen liittyvät 

kuitit suoraan järjestelmään ja sille määritellylle hyväksymiskierrolle (Helanto ym. 2013, 

46). Digitaalinen matka- ja kululaskuprosessi on havainnollistettu kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Digitaalinen matka- ja kululaskuprosessi (mukaillen Helanto ym. 2013, 47) 
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Kuvion 5 mukaisessa digitaalisessa matka- ja kululaskuprosessissa on samat toimijat 

kuin digitaalisessa myynti- ja ostolaskuprosessissakin. Toimijoita ovat tilitoimisto, tili-

toimiston asiakasyritys ja taloushallinto-ohjelmisto. Yrityksen edustaja voi laatia matka- 

tai kululaskun heti matkan jälkeen suoraan taloushallinto-ohjelmistoon. Tämän jälkeen 

lasku siirtyy hyväksymiskiertoon asiatarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, ja sille muodos-

tuu kirjanpidon tiliöinnit automaattisesti sen siirtyessä reskontraan ja pääkirjanpitoon. 

Matka- ja kululaskut maksetaan siirtämällä ne taloushallinto-ohjelmistosta suoraan 

pankkiin maksettavaksi. Kun tiliotteet siirtyvät pankista taloushallinto-ohjelmistoon, 

kohdistuu maksettu suoritus automaattisesti oikealle laskulle reskontrassa ja päivittyy 

pääkirjanpitoon. Reskontran seurantaa voi hoitaa joko tilitoimisto tai asiakasyritys. (He-

lanto ym. 2013, 46.) 

 

2.5 Pääkirjanpito ja raportointi 

Pääkirjanpidon automatisoinnilla on tärkeä vaikutus raportoinnin valmistumisaikatau-

luihin ja virheettömyyteen. Toiminnanohjauksen ja taloushallinnon järjestelmien pääkir-

janpidon toiminnallisuuksissa on yleensä merkittäviä eroavaisuuksia. Myös se, miten 

toiminnallisuudet tukevat automatiikkaa vaihtelee. Olennaisia sidosryhmiä ja rajapintoja 

pääkirjanpidossa ovat muut taloushallinnon osaprosessit. Tällaisia osakirjanpitoja voi-

vat olla muun muassa osto-, myynti-, matka- ja kululasku-, käyttöomaisuus- sekä laina- 

ja talletusreskontra, sekä palkka-, kassa- ja vaihto-omaisuuskirjanpito. Osakirjanpidoksi 

katsotaan kirjanpito, jonka tiedot siirretään pääkirjanpitoon liiketapahtumina tai niiden 

yhdistelminä automaattisesti tai manuaalisesti. Tietojärjestelmässä, jossa on aukoton 

kirjausketju, ei ole osakirjanpitoa. Osakirjanpito on kyseessä, kun koneellisesti tallen-

nettuja ja tiliöityjä ostolaskuja siirretään suoraan pääkirjanpitoon. (Lahti & Salminen 

2008, 127–128.) Sähköisessä taloushallinnossa kirjanpitäjän on helppo tarkistaa kirjan-

pitoa jatkuvasti, tehdä tarvittavat täsmäytykset, vyörytykset, jaksotukset sekä muut 

muistiotositteet ja kirjata arvonlisävero loppuun. Tämän jälkeen järjestelmästä muodos-

tetaan kausiveroilmoitus lähetettäväksi Verohallintoon. (Helanto ym. 2013, 48, 51–52.) 

Kuviossa 6 on kuvattu digitaalinen pääkirjanpitoprosessi. Digitaalinen pääkirjanpito-

prosessi alkaa yrityksen myyntilasku-, ostolasku-, matka- ja kululasku- sekä palkanlas-

kentaprosessin jälkeen siitä, mihin nämä loppuvat. 
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Kuvio 6. Digitaalinen pääkirjanpitoprosessi (mukaillen Helanto ym. 2013, 49) 

 

Kuten myynti-, osto- ja matka- ja kululaskuprosessinkin, myös kuvion 6 mukaisen pää-

kirjanpitoprosessin toimijoita ovat tilitoimisto, sen asiakasyritys ja taloushallinto-ohjel-

misto. Pääkirjanpidossa tarkastetaan, että edellä mainittujen prosessien automaattitili-

öinnit ovat kirjautuneet oikeille tileille ja korjataan tarvittaessa tiliöintivirheet. Kun kau-

den kirjanpito on tarkastettu ja korjattu, tehdään kaudelle jaksotukset ja arvonlisävero-

kirjaukset. Tämän jälkeen kauden kirjanpito täsmäytetään ja kausiveroilmoitustiedot lä-

hetetään sähköisesti Verohallintoon. Lopuksi seurantajakso voidaan sulkea muutoksilta. 

(Helanto ym. 2013, 48–49; Lahti & Salminen 2008, 127–128.) 

 

Kirjanpidossa olennainen asia on tositteen käsite. Kirjanpitolaki asettaa sille muoto- ja 

sisältövaatimuksia, ja sen tarkoitus on olla liiketapahtuman todentava ja selväkielinen 

kirjallinen tai koneellisella tietovälineellä oleva asiakirja, joka säilytetään yhdessä kirjan-

pitomerkinnän eli kirjauksen kanssa. (Lahti & Salminen 2008, 133–134.) Tositteista 

muistiotosite on sellainen, joka tehdään suoraan pääkirjanpitoon ja sen liitteenä on ar-

kistoitava tiedot ja laskelmat, miten kirjattaviin summiin on päädytty. Muistiotositteella 
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kirjattavia tapahtumia ovat esimerkiksi jaksotukset ja niiden purut, oikaisut ja korjauk-

set, täsmäytykset, vyörytykset ja muut sisäiset kustannussiirrot, laskennalliset kurssierot 

ja maksettava arvonlisävero. (Lahti & Salminen 2008, 128–129.) 

 

Muistiotositteelle saadaan tehokkuutta ja pienempää virheriskiä, jos sen kirjaaminen 

pystytään automatisoimaan. Tapoja sille ovat muun muassa automaattiset vyörytykset, 

jaksotukset ja niiden purut, tositteen kopiointi, Excel-tositteet ja valuuttamääräisten 

erien uudelleenarvostaminen. Kuukausittaisia jaksotuksia joudutaan tekemään esimer-

kiksi, kun yritys haluaa raportoida kuukauden tuloksensa nopeassa tahdissa. Tällöin kir-

janpito ei vielä sisällä kaikkia siihen kuuluvia tapahtumia, jolloin jaksotuksella kirjataan 

kaikki olennaiset puuttuvat kulut kirjanpitoon. Kaikki kuukauden ostolaskut eivät esi-

merkiksi ole ostoreskontrassa vielä seuraavan kuukauden alussa, jolloin jaksotustosit-

teen tiedot, kuten lisättävien ostovelkojen määrä, saadaan järjestelmän ulkopuolelta, ja 

ne täytyy tallentaa järjestelmään manuaalisesti. Seuraavan kuukauden kirjanpidossa van-

hat jaksotukset puretaan ja tehdään uudet. Useissa järjestelmissä jaksotuksen purku voi-

daan automatisoida, jolloin järjestelmä purkaa kirjaukset joko purkuajon jälkeen tai vä-

littömästi. Jaksotus voi mahdollisesti olla saman sisältöinen ja -suuruinen kuukaudesta 

toiseen, jolloin tehokkuutta saadaan tositteiden kopioinnilla. Kopioinnin hyötynä on, 

että se sisältää tietyt kirjaukset valmiina ja ainoana manuaalisena vaiheena syötetään uu-

det summatiedot. Monet järjestelmät pystyvät lukemaan tietoja myös Excelistä, jolloin 

Excelissä laadittua tositetta ei tarvitse syöttää manuaalisesti järjestelmään. Excel-tosit-

teet ovat tehokkaita, koska niiden avulla vältetään kaksinkertainen työ ja mahdollisten 

virheiden riski pienenee. Vyörytysten tarkoituksena on jakaa yrityksen yhteisiä kerty-

neitä kuluja muille kustannusseurantakohteille. (Lahti & Salminen 2008, 134–136.)  

 

Tilien täsmäytyksellä tarkoitetaan osakirjanpitojen tallentamista pääkirjanpitoon siten, 

että kaikki kirjanpitovelvollisen liiketapahtumat on käsitelty ja niiden eheys ja oikeelli-

suus säilyvät. Tarkoituksena on, että osakirjanpitojen ja pääkirjanpitojen summat täs-

määvät keskenään ja kaikki tapahtumat on käsitelty täydellisinä. (Lahti & Salminen 

2008, 136–137.) 
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Taloushallinnon raportit jakautuvat sisältönsä perusteella kahteen päätyyppiin: sisäisiin 

ja ulkoisiin raportteihin. Näiden lisäksi on eri käyttäjäryhmien prosesseihin liittyviä yh-

teenveto-, tarkistus- ja valvontaraportteja. Ulkoisia raportteja ovat kirjanpidosta tileit-

täin johdetut raportit, kuten tilikohtainen tuloslaskelma ja tase. Muita lakisääteisiä ra-

portteja ovat päivä- ja pääkirja. Päiväkirjasta voidaan nähdä liiketapahtumat päivittäin ja 

pääkirjasta tileittäin. Myös viranomaisilmoitukset ovat ulkoisia raportteja. Arvonlisäve-

ron raportoinnin pohjana on yleensä arvonlisäverokoodisto, johon merkitään kaikki sii-

hen vaikuttavat tapahtumat ja josta saadaan muodostettua viranomaisille lähtevä ilmoi-

tus. Sisäisiä raportteja ovat muun muassa toteumaraportti, erilaiset budjetit, ennusteet ja 

vertaamiset toteumiin. (Lahti & Salminen 2008, 147–149.) Sähköinen taloushallinto 

mahdollistaa ajantasaisemman tiedon saamisen, joten sisäisen laskennan tekeminen on 

nopeampaa, koska verrattuna perinteiseen kirjanpitoon raportointiviive poistuu. Järjes-

telmän automatiikkaan on mahdollista määritellä tarkempia kohdistuksia ja jakoja eri 

kustannuspaikkoihin. (Helanto ym. 2013, 50.) 

 

Euroopan Unioni ja sen osana myös Suomi pyrkivät keventämään yritysten hallinnol-

lista taakkaa. Yhtenä osana uudistuksia on raportoinnin helpottaminen sähköisen tase-

kirjan, XBRL:n, avulla. Tämän Euroopan Unioni haluaisi otettavan käyttöön vuonna 

2018. Kyse on tilinpäätöstietojen rakenteellisesta muutoksesta, jolloin ei tarvitse enää 

lähettää erikseen tietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle, Verohallinnolle ja Tilastokes-

kukselle. Riittää, kun lähettää XBRL-muotoisen tilinpäätösdokumentin, joka pohjautuu 

XML-kieleen ja Raportointikoodistoon, jonka määritykset on kerätty vastaanottajien 

tietotarpeesta. Suomessa XBRL:n pilotit otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Vero-

hallinnolla on sähköisen tasekirjan vastaanottovalmius aikaisintaan vuonna 2016. (Kos-

kentalo 2012a, 40–41; Koskentalo 2012b; Koskentalo 2013, 30–31; Suomen Yrittäjät 

2013b.) 

 

2.6 Kontrollit 

Kontrolleilla tarkoitetaan yrityksen sisäisellä valvonnalla tapahtuvaa seurantaa. Sillä py-

ritään estämään erilaiset väärinkäytökset, tehostamaan eri prosesseja tuottavammiksi ja 

päällekkäisten työvaiheiden poistoon. Sähköinen taloushallinto on automatisoitua, joten 

kontrolleilla on tärkeä merkitys osana sitä. Suureen rooliin nousevat käyttäjäoikeudet, 
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joilla määritellään, mikä taho asiatarkastaa ja mikä hyväksyy laskun. Kirjanpitäjän rooli 

on valvoa, että automaattiset tapahtumat kirjautuvat oikein kirjanpitoon liittyvien sään-

nösten mukaisesti.  

 

Yrityksessä tarvitaan erilaisia kontrolleja, koska ne ovat olennainen osa yrityksen hallin-

toa ja riskien hallintaa ja niistä vastaa toimiva johto. Keskeisimpiä kontrolleja ovat ta-

loushallinnon kontrollit, joiden tavoitteina voidaan pitää sitä, että erilaisista prosesseista 

karsitaan kaikki epähaluttu pois. Tällöin kontrolleja ylläpitävä taho saa kohtuullisen var-

muuden toimintojen vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta, taloudellisen raportoinnin luo-

tettavuudesta sekä yksikköihin kohdistuvien lakien ja määräysten noudattamisesta. Säh-

köisessä taloushallinnossa on korostettava myös järjestelmäympäristön kontrolleja. 

(Lahti & Salminen 2008, 154, 156.) 

 

Kontrollijärjestelmien yksi perusajatus on, että niiden taso nousee, jos tehtävät on ja-

ettu useammalle henkilölle. Lahti ja Salminen (2008, 156–157) selvittävät tarkemmin 

kontrolleista seuraavasti: 

 

− Kontrolleilla estetään ja seurataan paremmin vaarallisia työyhdistelmiä. Väärinkäy-

tökset eivät ole mahdollisia yksittäisen työntekijän toimesta, jos tehtävät ovat ha-

jautettuja, kuten esimerkiksi ostoreskontran ylläpidossa, jossa yksi ylläpitää toimitta-

jarekisteriä, toinen käsittelee ostolaskut ja kolmas laittaa maksatukseen ostolaskut.  

− Kontrolleina voidaan pitää järjestelmien pakollisia syöttötietoja, jotka varmistavat, 

että raportointia varten on huomioitu kaikki tarvittavat tiedot. Nämä määritellään 

kirjanpitotilien asetuksiin. 

− Duplikaattien syntyminen voidaan estää järjestelmässä siten, että samaa laskun nu-

meroa tai toimittajaa ei voida tallentaa kahta kertaa. 

− Järjestelmässä voidaan ylläpitää euromääräisiä limiittejä, jotka tietyn summan ylitty-

essä vaativat ylimääräisiä varmennuksia, kuten esimerkiksi liian suuren tuntipalkan 

syöttämisessä tai ostolaskun hyväksymisessä. 

− Järjestelmään voidaan määrittää syötettyjen arvojen tarkistus, jolloin esimerkiksi tiet-

tyyn kenttään voidaan syöttää vain tiettyjä arvoja, kuten esimerkiksi tuotekenttään 

vain tuotekoodeja, jotka on määritelty materiaalinhallintasovelluksessa. 
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2.7 Tilinpäätös 

Perinteisessä taloushallinnossa tasekirjan ja tase-erittelyiden tekeminen on usein irral-

laan kirjanpito-ohjelmasta ja niiden taustalla käytetään esimerkiksi Microsoft Officen 

taulukkolaskentaohjelma Exceliä tai tiedonkäsittelyohjelma Wordia. Näiden erillisyyden 

takia mahdollisuus virheen riskeille kasvaa, koska kirjanpito-ohjelmassa mahdollisesti 

tehty korjaus ei päivity tilinpäätösasiakirjoille. Sähköisen taloushallinnon etu on, että 

tiedot haetaan automaattisesti tilinpäätösraporteille. (Helanto ym. 2013, 53.) Kurjen, 

Lahtisen ja Lindforsin (2011, 19) mukaan kotimaisissa ohjelmistoissa on mahdollista 

tulostaa tilinpäätösasiakirjat suoraan kirjanpidosta.  

 

2.8 Arkistointi 

Tasekirja on ainoa lakisääteisesti paperilla säilytettävä asiakirja ja muu kirjanpitomateri-

aali voidaan säilyttää sähköisesti. Sähköisen arkistoinnin hyötyinä voidaan pitää, että ar-

kistoon on mahdollista päästä ajasta ja paikasta riippumatta, sieltä tietojen hakeminen 

on nopeaa, siellä olevat tiedot pystytään hyödyntämään helpommin erilaisiin raporttei-

hin sekä tilan säästö, koska paperisia arkistoja ei tarvita. Arkistolla voi olla monta käyt-

tötarkoitusta, jotka vaikuttavat sen rakenteeseen ja käyttöoikeuksiin. Teknisesti siellä 

voi olla aktiivi- ja pysyväisarkistot, joista aktiiviarkistossa on päivittäiset työssä tarvitta-

vat, tilikauden aikaiset dokumentit, asiakirjat ja tositteet, ja pysyväisarkistoon tallenne-

taan dokumentit vähintään tilikausittain. Tärkeätä on määritellä käyttöoikeudet niin, 

että arkistoa voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. (Lahti & Salminen 2008, 

167, 170.) Tämä säästää kirjanpitäjän työtä, jos asiakas voi hakea itse tietoa arkistosta eri 

kriteerein. (Helanto ym. 2013, 52.) 

 
Digitaalisessa muodossa säilytettävät tositteet ja niiden perusteella laadittu kirjanpitoai-

neisto tulee säilyttää kahdella erillisellä tietovälineellä, jotka eivät ole välittömässä yhtey-

dessä toisiinsa. Kummankin tietovälineen tietosisällön oikeellisuus ja eheys tulee tarkis-

taa, kun sisältö siirretään pysyvään säilytykseen. (KILAN yleisohje koneellisessa kirjan-

pidossa käytettävistä menetelmistä, 25–26.) 
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3 Ohjelmiston hankintaprosessi 

Taloushallinnon tietojärjestelmää hankittaessa toteutustapavaihtoehdot kannattaa kar-

toittaa perusteellisesti. Kaikilla vaihtoehdoilla on hyvät ja huonot puolensa. Sopivim-

man vaihtoehdon etsintää määrittävät etenkin organisaation rakenne, koko, toimiala, 

raportointitarpeet, taloushallinnon organisaatio, ohjelmiston hinta ja investointiin va-

rattu budjetti. Hankintaa tehtäessä on myös otettava huomioon, että tietojärjestelmän 

hankinta- ja kehitysprosessit ovat aina tapauskohtaisia ja ohjeet on sovitettava ympäris-

tön mukaan. Esimerkiksi pieneen yritykseen hankittavan kirjanpito-ohjelmiston hankin-

taprosessi on täysin erilainen kuin suuren yrityksen globaaliin käyttöön tulevan ERP-

järjestelmän hankintaprosessi. (Granlund & Malmi 2004, 127.) 

 

Organisaation suunnitellessa siirtymistä sähköiseen taloushallintoon, on sen ensiksi 

päätettävä, hankitaanko ohjelmisto kokonaan räätälöitynä vai valmisohjelmistona (Hurt 

2013, 177). Jos päädytään hankkimaan valmisohjelmisto, tulee selvittää, hankitaanko se 

lisenssillä vai sovellusvuokrauksella eli ASP-palveluna (Application Service Provider). 

Myös valmisohjelmistoon on mahdollista tehdä räätälöintejä. Taloushallinnon ohjelmis-

tohankinnoissa päädytään nykyisin hankkimaan yleensä valmisohjelmisto niiden run-

saan ja monipuolisen tarjonnan vuoksi. Mikäli valitaan valmisohjelmisto, tulisi tarjolla 

olevista valmisohjelmistoista pystyä valitsemaan yritykselle sopivin vaihtoehto. (Gran-

lund & Malmi 2004, 129.) ASP:lla hankittavien ohjelmistojen hyötyjä lisenssillä hankit-

taviin ohjelmistoihin verrattuna ovat muun muassa investoinnin edullisuus, lisääntynyt 

joustavuus, ohjelmistotalon mahdollisesti parempi asiakaspalvelu ja vastuullisempi rooli 

tiedon säilytyksestä ja palautuksesta mahdollisen katastrofin sattuessa. ASP:iin liittyviä 

riskejä ovat psykologiset ja käytöstekijät, palvelukatkokset, tietoturvariskit ja organisaa-

tion mahdollinen kyvyttömyys maksaa kuukausittaisia maksuja. (Hurt 2013, 178.) 

 

Tietojärjestelmähankkeiden, etenkin ERP-hankkeiden, yhteydessä on otettava huomi-

oon mahdolliset räätälöintitarpeet. Räätälöintitarpeet ja -mahdollisuudet ovat aina ta-

pauskohtaisia, mutta mikäli suuria räätälöintejä tarvitaan ja niiden toteutusmahdollisuu-

det ovat huonot, voi projektista tulla hyvinkin suuritöinen ja kallis. Joskus räätälöinti 
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voi onnistua hyvinkin helposti. Nykyisin tietohallinnon osa-alueita voi entistä parem-

min myös ulkoistaa. Ohjelmiston omistusta pohdittaessa on otettava huomioon ulkois-

tuksen mahdolliset haittapuolet. (Granlund & Malmi 2004, 130.)  

 

Vaatimusmäärittely ja -hallinta (Requirements Engineering and Management) on elin-

tärkeä vaihe ohjelmistokehityksessä. Jos sitä ei hoideta kunnolla, saatetaan kehityspro-

jektin lopussa huomata, että tuote on väärä eikä se vastaa sille asetettuja vaatimuksia. 

Jos kehitysprosessin muita vaiheita ei hoideta kunnolla, saattaa tuote olla viallinen tai 

sille varattu budjetti tai aikataulu olla ylittyneet. Myös organisaatiolla on merkittävä 

rooli ohjelmiston kehitysprojektin menestyksessä, sillä se asettaa puitteet projektin to-

teutukselle. Organisaatio on vastuussa esimerkiksi vaatimusmäärittelyyn ja -hallintaan 

kohdistuneesta asenteesta, projektiin annettujen varojen ja resurssien määrästä, käyttö-

koulutuksesta ja tietojen päivityksestä, prosessin määrittelystä ja parannuksesta, annet-

tujen resurssien motivaatiosta ja moraalista, laadunvarmistuksesta sekä tiedon säilyttä-

misestä. (Chemuturi 2013, 203–204.) 

 

Onnistuneeseen suunnitteluun tarvitaan tietotekniikan, raportoinnin ja sovellusten ym-

märtämistä. Nykyaikaisilla ohjelmistoilla itse raporttien tuottaminen on helppoa vali-

kosta tulostamalla. Niiden sisällön ja muodon ymmärtäminen onkin asia erikseen. Tar-

peet integroida taloushallinnon järjestelmiä yrityksen muiden järjestelmien kanssa ovat 

kasvussa, sillä perusjärjestelmien tuottamat raportit eivät aina riitä. Raportteja saatetaan 

joutua siirtämään sovelluksesta toiseen, jotta niiden sisältöä voitaisiin analysoida moni-

puolisemmin. Täytyy muistaa, ettei raportteja voida tuottaa sellaisesta, mistä yrityksessä 

ei kerätä tietoa. Tämä joskus unohtuu, kun taloushallinnon asiantuntijoilta pyydetään 

uusia raportteja. Toisaalta turhan tiedon kerääminen voi syödä kohtuuttoman paljon 

työntekijöiden aikaa ja resursseja, joten lisätiedon keräämistä on aina harkittava tarkoin 

kustannus- ja hyötynäkökulmasta, jos tiedon kerääminen ei tapahdu automaattisesti. 

Ohjelmistohankintaa tehtäessä tuleekin aluksi selvittää, mitä tietoa yrityksessä kerätään 

ja onko kerättävä tieto riittävää, vai tarvittaisiinko muutakin tietoa. Riittävän ajoissa on 

myös pohdittava, miten kerätty tieto olisi mahdollista varastoida siten, että se olisi käy-

tettävissä eri sovelluksille mahdollisimman hyvin. Tämä vaatii tietohallinnon, taloushal-

linnon ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden tiimityöskentelyä, kuten muutkin suun-

nitteluvaiheet. (Granlund & Malmi 2004, 128.) 
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Tietojärjestelmää hankittaessa kannattaa noudattaa tietynlaista projektinhallinnan kaa-

vaa. Luvuissa 3.1 – 3.3 esitellään neljä erilaista ohjelmiston hankintaprosessimallia, 

joista yksi valitaan käytettäväksi tämän opinnäytetyön kehittämishankkeen hankintapro-

sessissa. Esiteltävät ohjelmiston hankintaprosessimallit ovat seuraavat: 

 

1. Järjestelmäkehityksen elinkaarimalli eli SDLC (Systems Development Life Cycle) 

Hurtin (2013, 76–78) esittämän mallin mukaan. 

2. Järjestelmäkehityksen elinkaarimalli eli SDLC Granlundin ja Malmin (2004, 130–

132) esittämän mallin mukaan. 

3. Järjestelmäkehityksen tutkimus- ja suunnittelumalli eli SSADM (Structured Systems 

Analysis and Design Method) (Chemuturi 2013, 177–182). 

4. Valmisohjelmiston hankintaprosessimalli (Granlund & Malmi 2004, 133–143). 

 

3.1 SDLC-malli 

Ohjelmiston hankinta- ja kehitysprosesseissa käytetään usein järjestelmäkehityksen elin-

kaarimallia eli SDLC-mallia, joka on projektinhallinnan metodi. SDLC-prosessin avulla 

pyritään tuottamaan korkealaatuisia järjestelmiä, jotka vastaavat asiakkaan odotuksia ja 

tarpeita. SDLC-mallin mukaiseen järjestelmän hankinta- ja kehitysprosessiin kuuluu 

useita erillisiä selkeästi määriteltyjä työvaiheita, jotka toteutetaan suunnitellun aikataulun 

ja kuluarvioiden puitteissa. (Chemuturi 2013, 169; Hurt 2013, 76; Vallampati 2010, 13.)  

 

SDLC-malleja on useita erilaisia. Suosituimpia niistä ovat esimerkiksi vesiputousmalli, 

spiraalimalli ja iteratiivinen malli (Chemuturi 2013, 169). Hurt (2013, 76–78) esittää 

SDLC-prosessin vesiputousmallin mukaisesti. Hurtin mukaisessa SDLC-prosessissa 

järjestelmäkehitys ja -hankinta on jaettu seitsemään vaiheeseen, joita ovat alullepano ja 

suunnitelma (Initiation/planning), vaatimusanalyysi (Requirements analysis), suunnit-

telu (Design), luonti (Build), testaus (Test), käyttöönotto (Implementation) sekä käyttö 

ja ylläpito (Operations and maintenance). Kuviossa 7 on kuvattu Hurtin vesiputous-

mallin mukainen SDLC-prosessi. 
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Kuvio 7. Järjestelmäkehityksen elinkaarimalli eli SDLC (mukaillen Hurt 2013, 77)  

 

Hurtin (2013, 76–77) kuvaaman SDLC-mallin mukainen järjestelmän hankintaprosessi 

alkaa siitä, että jollakulla organisaatiossa on täyttymätön tarve, johon aletaan etsiä sopi-

vaa ratkaisua. Tämä ensimmäinen vaihe on nimeltään alullepano ja suunnitelma. Siihen 

kuuluu hankintaprojektin suunnittelu, johon sisältyy toteutettavuusanalyysin laatiminen. 

Toteutettavuusanalyysin avulla selvitetään, onko projekti mahdollinen taloudellisesta, 

operatiivisesta ja teknologisesta perspektiivistä katsottuna.  

 

Toisessa vaiheessa tehdään vaatimusanalyysi, jolla selvitetään, mitä uudella järjestelmällä 

halutaan saavuttaa. Vaatimusanalyysiä varten tehdään prosessikaavioita ja haastatellaan 
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järjestelmän tulevia käyttäjiä. Vaatimusanalyysin avulla halutaan asettaa selkeät päämää-

rät uudelle järjestelmälle. (Hurt 2013, 77.) 

 

Kolmas vaihe on järjestelmän suunnittelu, joka tehdään vaatimusanalyysin pohjalta. 

Suunnitteluvaiheessa huomioidaan, mitä dokumentteja ja sisäisiä kontrolleja ohjelmis-

ton on tarjottava ja suunnitellaan ohjelmiston ulkonäkö. Usein taloushallinto-ohjelmis-

tot pilkotaan moduuleihin. Moduulit voivat perustua yrityksen prosesseihin tai sidos-

ryhmiin. (Hurt 2013, 77–78.) 

 

Neljäs vaihe on ohjelman luonti ja tässä vaiheessa ohjelmisto rakennetaan. Jos on pää-

dytty hankkimaan valmisohjelmisto, räätälöidään se tässä vaiheessa yrityksen tarpeita 

vastaavaksi. Jos taas luodaan kokonaan uusi järjestelmä, tehdään sen koodaus tässä vai-

heessa. (Hurt 2013, 78.) 

 

Viides vaihe on ohjelmiston testaus. Testaukseen kuuluu ohjelmiston testikäyttö koh-

deorganisaatiossa. Testauksen aikana käyttäjät voivat antaa kritiikkiä ja parannusehdo-

tuksia järjestelmälle. Testauksen perusteella tehtyjen parannusten jälkeen ollaan valmiita 

siirtymään kuudenteen vaiheeseen, joka on järjestelmän käyttöönotto. Tässä vaiheessa 

uusi järjestelmä otetaan organisaatiossa viimein todelliseen käyttöön, jotta voitaisiin 

saavuttaa vaatimusanalyysissa asetetut tavoitteet. (Hurt 2013, 78.) 

 

Seitsemäs ja viimeinen vaihe on järjestelmän käyttö ja ylläpito, johon kuuluu ohjelmis-

ton muunneltavuus organisaation tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Erityisesti talous-

hallinnon järjestelmät ovat dynaamisia, koska organisaatioissa ihmiset, prosessit, tuot-

teet ja palvelut sekä vallitseva lainsäädäntö muuttuvat, ja järjestelmien on pysyttävä 

muutoksessa mukana. (Hurt 2013, 78.) 

 

Granlund ja Malmi (2004, 130–132) puolestaan esittävät SDLC-prosessin, joka on tii-

vistetty viiteen päävaiheeseen. Vaiheita ovat järjestelmäanalyysi (Systems Analysis), kä-

sitteellinen järjestelmäsuunnittelu (Conceptual System Design,) fyysinen suunnittelu 

(Physical Design), implementointi ja järjestelmävaihto (Implementation and Conver-

sion) sekä käyttö ja ylläpito (Operation and Maintenance) (kuvio 8). Koko prosessin 

ajan tulee ottaa huomioon hankkeen taloudellinen, teknologinen, lainsäädännöllinen, 
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aikataulullinen ja operatiivinen puoli. Nämä kriteerit on esitetty kuviossa 8 ensin mai-

nittujen vaiheiden rinnalla. 

 

 

 

Kuvio 8. Järjestelmäkehityksen elinkaarimalli (SDLC) (mukaillen Granlund & Malmi 

2004, 132) 

 

Granlundin ja Malmin (2004, 132) esittämän SDLC-mallin mukainen ohjelmiston han-

kinta- ja kehitysprosessi alkaa järjestelmäanalyysin tekemisellä. Järjestelmäanalyysiä var-

ten tehdään muun muassa käyttäjäkyselyt, haastattelut ja toteutettavuusanalyysi. Näillä 

pyritään selvittämään järjestelmälle asetetut informaatiotarpeet ja muut vaatimukset 

sekä, onko projekti toteuttamiskelpoinen.  

 

Toinen vaihe on ohjelmiston käsitteellinen suunnittelu, johon kuuluu suunnitteluvaih-

toehtojen ja -spesifikaatioiden määritteleminen. Valmisohjelmiston hankintaprosessissa 
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tällä tarkoitetaan ohjelmistovaihtoehtojen vertailua, jonka pohjalta ohjelmistovalinta 

tehdään. (Granlund & Malmi 2004, 132.) 

 

Kolmannessa vaiheessa tehdään fyysinen suunnittelu, joka käsittää muun muassa ohjel-

miston tietokantasuunnittelun ja ohjelmoinnin. Valmisohjelmistoa hankittaessa tällä 

tarkoitetaan ohjelmiston räätälöintiä organisaation tarpeita vastaavaksi ja esimerkiksi 

ohjelmistosta käyttöönotettavien moduulien valintaa. (Granlund & Malmi 2004, 132.) 

 

Neljännessä vaiheessa tehdään järjestelmän implementointi eli käyttöönotto. Imple-

mentoinnista tehdään suunnitelma, jonka mukaan järjestelmänvaihto toteutetaan. En-

nen kuin uusi ohjelmisto voidaan ottaa käyttöön, se täytyy asentaa ja testikäyttää. Uu-

den ohjelmiston käyttäjien on myös saatava koulutusta ohjelmiston käyttöä varten. 

Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä vaihto vanhasta ohjelmistosta uuteen. (Granlund & 

Malmi 2004, 132.) 

 

Käyttöönoton jälkeen tulee viides vaihe, joka on käyttö ja ylläpito. Tähän vaiheeseen 

kuuluu ohjelmiston modifiointi tarvittaessa sekä ohjelmiston jatkuva ylläpito ja kehittä-

minen organisaation tilanteiden ja sitä koskevan lainsäädännön muuttuessa. (Granlund 

& Malmi 2004, 132.) 

 

Granlundin ja Malmin (2004, 131) mukaan SDLC-malliin sisältyy myös seuraavat arvi-

ointikohteet, jotka on otettava huomioon koko prosessin ajan: laitteisto (hardware), oh-

jelmistot (software) ja toimittajat. Laitteiston, kuten henkilökohtaisten tietokoneiden ja 

palvelinkoneiden prosessointinopeudet ja tietoliikenneverkkojen tiedonsiirtonopeus, on 

oltava sopivia olemassa olevan tekniikan kanssa. Ohjelmistoista on otettava huomioon 

kaikki niihin liittyvät asiat, kuten käyttäjäystävällisyys, räätälöintimahdollisuudet ja mui-

den käyttäjien kokemukset ohjelmistoista. Toimittajien osuus nykyajan tietojärjestelmä-

hankinnoissa on erityisen kriittinen. Toimittajiin kohdistuvia arviointikohteita voivat 

olla esimerkiksi toimittajan koko ja maine, tukipalvelujen laatu ja hinta sekä tuotekehi-

tyspanostukset.  
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SDLC-mallin mukaisessa järjestelmän hankinta- ja kehitysprosessissa tulee Granlundin 

ja Malmin (2004, 131–132) mukaan ottaa koko prosessin ajan huomioon myös seuraa-

vat arviointikriteerit ja mittarit: taloudellinen, teknologinen, lainsäädännöllinen, aikatau-

lullinen ja operatiivinen. Taloudellinen arviointikriteeri tarkoittaa, että hankkeen kustan-

nusten ja hyötyjen tulee olla järkevät ja projektille annettujen resurssien riittävät. Pro-

jekti ei kuitenkaan saa ylittää sille annettua kokonaisbudjettia. Teknologinen arviointi-

kriteeri tarkoittaa, että järjestelmän on oltava määriteltyjen teknisten vaatimustasojen 

mukainen ja sen on oltava yhteensopiva yrityksen tietojärjestelmien kanssa. Lainsäädän-

nöllisellä arviointikriteerillä tarkoitetaan, että hankintaprosessissa on otettava huomioon 

mahdolliset lainsäädännölliset velvoitteet. Aikataulullinen arviointikriteeri tarkoittaa, 

että hankintaprosessille on laadittava aikataulu sekä osoitettava projektivastaava, pro-

jektiryhmät ja valvontaryhmät. Hankintaprosessille on myös asetettava tavoitteet ja nii-

den seurantamalli ja tarkastuspisteet. Operatiivisella arviointikriteerillä tarkoitetaan 

käyttäjän näkökulman huomioon ottamista koko prosessin ajan, jotta loppukäyttäjät ky-

kenisivät käyttämään järjestelmää. 

 

3.2 SSADM-malli 

Kolmas käsiteltävä hankintaprosessimalli on Chemuturin (2013, 177–181) esittelemä 

ohjelmistojen vaatimusmäärittelyn (Requirements Engineering) tekemiseen tarkoitettu 

järjestelmärakennuksen tutkimus- ja suunnittelumalli eli SSADM. SSADM-malli on 

työkalu, jota käytetään osoittamaan ohjelmistoprojektin vaatimukset mahdollisimman 

nopeasti, vaivattomasti ja niin täsmällisesti kuin mahdollista. SSADM-malli perustuu 

osittain SDLC-malliin ja on hyvin samantapainen kuin Hurtin mukainen SDLC-malli. 

Siinäkin ohjelmiston hankinta- ja kehitysprosessi on jaettu seitsemään osa-alueeseen: 

soveltuvuustutkimukseen (Feasibility Study), vaatimusanalyysiin ja -erittelyyn (Require-

ments Analysis and Specification), korkean tason suunnitteluun (High Level Design), 

matalan tason suunnitteluun (Low Level Design), rakentamiseen (Construction), tes-

taukseen (Testing) sekä toimitukseen ja käyttöönottoon (Delivery and Implementa-

tion). SSADM-prosessi on kuvattu kuviossa 9 Chemuturin esittämän vesiputousmallin 

mukaisesti.  
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Kuvio 9. Järjestelmärakennuksen tutkimus- ja suunnittelumalli eli SSADM (mukaillen 

Chemuturi 2013, 178) 

 

Chemuturin (2013, 177–179) esittämän SSADM-mallin ensimmäinen vaihe on toteutet-

tavuusanalyysin tekeminen. Toteutettavuusanalyysillä pyritään määrittämään ohjelmis-

ton kehitysprosessin toteuttamiskelpoisuus sekä keräämään tietoa ohjelmistolta odote-

tuista toiminnallisuuksista, hyödyistä ja kuluista.  
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Toiseen vaiheeseen kuuluu vaatimusanalyysin ja -erittelyn laatiminen. Tässä vaiheessa 

selvitetään ja analysoidaan ohjelmistolle asetetut vaatimukset ja tuotetaan kirjallinen 

vaatimuserittely. (Chemuturi 2013, 179.) 

 

Kolmas vaihe on korkean tason suunnittelu, joka tehdään vaatimusanalyysin pohjalta. 

Siihen kuuluu järjestelmän arkkitehtuurin ja pääprosessivirtojen eli moduulien suunnit-

telu sekä inputin ja outputin määrittely. Korkean tason suunnittelusta laaditaan kirjalli-

nen korkean tason suunnitelma eli HLD (High Level Design). Tämän jälkeen siirrytään 

neljänteen vaiheeseen, joka on matalan tason suunnittelu. Tässä vaiheessa jokainen oh-

jelmiston osa määritellään ja suunnitellaan, ja laaditaan matalan tason suunnitelma eli 

LLD (Low Level Design). (Chemuturi 2013, 179.) 

 

Viides vaihe on ohjelmiston rakentaminen. Tässä vaiheessa ohjelmiston kaikki osat ra-

kennetaan ja testataan. Valmiit osat yhdistetään moduuleiksi, joiden integraatio testa-

taan. Kaikki testeissä havaitut virheet korjataan. (Chemuturi 2013, 179–180.) 

 

Kuudes vaihe on testaus, jolloin suoritetaan järjestelmätestaus. Jos järjestelmätestauk-

sen aikana ohjelmassa havaitaan vielä puutteita, ne korjataan. Tämän jälkeen voidaan 

siirtyä seitsemänteen vaiheeseen, joka on ohjelman toimitus ja käyttöönotto. Tässä vai-

heessa suoritetaan ensin ohjelmiston pilottiajo, sitten rinnakkaiskäyttö vanhan ohjelmis-

ton kanssa ja lopulta siirtyminen käyttämään vain uutta ohjelmistoa. (Chemuturi 2013, 

180.) 

 

3.3 Valmisohjelmiston hankintaprosessimalli 

Granlund ja Malmi (2004, 132–133) esittelevät myös erityisesti valmisohjelmiston han-

kintaan soveltuvan SDLC-malliin pohjautuvan valmisohjelmiston hankintaprosessimal-

lin (kuvio 10), jonka päävaiheita ovat tarvekartoitus, ohjelmistotalojen ja ohjelmistojen 

kartoitus, tarjouspyyntöjen tekeminen, finalistien tarkempi analyysi, ohjelmistovalinta, 

sopimuksen tekeminen, käyttöönotto sekä ylläpito ja päivitykset. Prosessin eri vaiheet 

eivät käytännössä seuraa toisiaan aina kronologisessa järjestyksessä, vaan prosessi on 

iteratiivinen eli prosessin suunnittelu ja toteutus tapahtuvat pienemmissä osissa ja pro-

sessia toistetaan. 
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Kuvio 10. Valmisohjelmiston hankintaprosessi (mukaillen Granlund & Malmi 2004, 

133–143) 

 

Kuvion 10 kohdat 1–5 käydään tarkemmin läpi luvuissa 3.3.1 – 3.3.4. Kuvion 10 kohtia 

6–8 ei käsitellä tässä opinnäytetyössä, koska ne on rajattu tämän työn ulkopuolelle. 

 

3.3.1 Tarvekartoitus 

Ohjelmistohankinnan tulisi alkaa aina huolellisella tarvekartoituksella. Tarvekartoitusta 

tehtäessä tulee analysoida raportointitarpeet ja ottaa huomioon se, että hankinta sopii 

yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan. Ohjelmistoinvestointia valmisteltaessa on hyvä 
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käydä läpi yrityksen raportointiprosessit ja kartoittaa raporttien käyttäjien nykyiset ra-

portointitarpeet. Myös tulevaisuuden analysointi- ja raportointitarpeet tulisi voida ottaa 

huomioon tarvekartoitusta tehtäessä. (Granlund & Malmi 2004, 133.) 

 

Tarveanalyysiä tehtäessä tulee kartoittaa niiden henkilöiden raportointitarpeet, joita uusi 

järjestelmä tulisi pääsääntöisesti palvelemaan. Tarveanalyysi voidaan tehdä esimerkiksi 

lomakekyselyllä, mikäli käyttäjäjoukko on suuri, tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi haastat-

telemalla yrityksen johtoa. (Granlund & Malmi 2004, 133.) 

 

3.3.2 Ohjelmistojen kartoitus ja tarjouspyyntöjen tekeminen 

Kun tarvekartoitus on tehty, aloitetaan tiedonhankinta mahdollisista eri ohjelmistovaih-

toehdoista. Nykyisin ohjelmistoista on saatavilla tietoa helposti ja kattavasti Interne-

tistä. Parhaassa tapauksessa ohjelmistotarjoajan sivuilta löytyy täydellinen tuotekuvaus 

ja ohjelmiston kokeiludemo ladattavaksi, kun taas huonommissa tapauksissa sivuilla 

kerrotaan vain ylimalkaisesti tuotteesta ja mainostetaan ohjelmiston erinomaisuutta. 

(Granlund & Malmi 2004, 133.) 

 

Kun potentiaaliset ohjelmistotarjoajat on selvitetty, kannattaa olla suoraan yhteydessä 

ohjelmistotoimittajiin ja pyytää heiltä tuote-esittelyä. Ohjelmistotoimittajat kertovat 

mielellään myös referenssiyrityksistä eli jo olemassa olevista asiakkaistaan. Myös vierai-

lemalla ohjelmistoa käyttävissä yrityksissä voi saada puolueetonta tietoa ohjelmiston 

käytettävyydestä. (Granlund & Malmi 2004, 133–134.) 

 

Kun tiedetään, mitkä ohjelmistot tarjoavat yrityksen tarpeisiin varteenotettavia ratkai-

suja, pyydetään ohjelmistoista tarjoukset. Tarjouksia kannattaa pyytää useammalta, oh-

jeellisesti noin 3–8, ohjelmistotoimittajalta. Tarjouspyynnön avainkohtia ovat hinta ja 

sen laskentaperusteet. Valmisohjelmistoa hankittaessa hinta muodostuu lisenssimak-

suista, vuotuisista ylläpitomaksuista ja mahdollisista muista maksuista, kuten ostetuista 

koulutuspalveluista. Lisenssimaksut määräytyvät yleensä sen mukaan, kuinka monta yh-

täaikaista käyttäjää ohjelmistolle halutaan tai nimettyjen käyttäjien mukaan. Jälkimmäi-

nen vaihtoehto on yleensä edullisempi ja harkintaa tehtäessä onkin arvioitava tapaus-
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kohtaisesti yritykselle sopivampi vaihtoehto. Ylläpitomaksut voivat vaihdella huomatta-

vasti sovelluksesta riippuen. Joissain ohjelmistoissa ei ole lainkaan erillisiä vuosimaksuja 

ja ohjelmistopäivitykset tulevat ilman lisämaksuja, kun taas toisissa ohjelmistoissa vuo-

sittaiset ylläpitomaksut ovat jopa 30 prosenttia hankintahinnasta. (Granlund & Malmi 

2004, 134.) 

 

Mikäli ohjelmisto on mahdollista hankkia ASP-palveluna, tulee sen kustannuksia pyrkiä 

vertailemaan yritykselle hankitun ja ylläpidettävän ohjelmiston kustannuksiin. Myös eri 

ASP-vaihtoehtojen kuukausimaksuja ja sisältöjä tulee vertailla. ASP-sovellusvuokrauk-

sessa hinnoitteluun vaikuttaa vuokrattavien sovellusten lukumäärä sekä käyttäjien ja 

transaktioiden lukumäärät tai näiden yhdistelmät. (Granlund & Malmi 2004, 134.) 

 

3.3.3 Finalistien tarkempi analyysi 

Finalistien tarkempaa analyysia tehtäessä ohjelmistovaihtoehdoista on valittu 1–3 par-

haimmalta vaikuttavaa vertailemalla niiden ominaisuuksia tarvekartoituksen tuloksiin. 

Finalistien analyysiä helpottamaan voidaan laatia esimerkiksi taulukko, johon eri ohjel-

mistovaihtoehdot laitetaan rinnakkain ja niiden ominaisuudet vaihtoehtojen alle riveit-

täin. (Granlund & Malmi 2004, 135.) 

 

Joissain tapauksissa finalisteiksi valitaan vain yksi ohjelmisto. Tällainen tilanne voi tulla 

kyseeseen, jos ohjelmiston hankintaprosessin alkuvaiheessa on ollut tiedossa, mihin oh-

jelmistovaihtoehtoon tullaan päätymään ja vertailuja on tehty, jotta on voitu varmistua 

päätöksen oikeellisuudesta. Yhteen finalistivaihtoehtoon voidaan päätyä esimerkiksi, jos 

kyseessä on tuttu ohjelmistotoimittaja, jonka tuotteita on jo käytössä yrityksessä, eikä 

hyvää yhteistyökumppania haluta vaihtaa. Lisäksi aiemmat hyvät kokemukset, ohjel-

misto-osa-alueiden helpompi hallittavuus ja kustannussäästöt voivat olla syynä yhden 

ohjelmistofinalistin valintaan. (Granlund & Malmi 2004, 135–136.) 
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3.3.4 Ohjelmistovalinta 

Lopullista valintaa tehtäessä tulee kiinnittää laajasti huomiota eri tekijöihin. Granlundin 

ja Malmin (2004, 136) mukaan keskeisiä tekijöitä ovat laiteympäristö ja käyttöjärjestel-

mät, tietokantaratkaisut, tietoturvakysymykset, sovelluksen toiminnallisuudet, ohjelmis-

totoimittaja ja investointianalyysi. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä on, toimiiko uusi 

ohjelmisto käytössä olevan käyttöjärjestelmän kanssa vai vaatiiko se myös atk-laitteis-

ton uusimista. Myös tietokantaratkaisujen rooli ja merkitys ovat tärkeitä järjestelmä-

suunnittelussa. Tietokanta- ja tietovarastointiratkaisut tulisi mahdollisuuksien mukaan 

suunnitella palvelemaan mahdollisimman hyvin sekä käytössä olevia että tulevia sovel-

luksia. (Granlund & Malmi 2004, 136.) 

 

Tietoturvakysymykset ovat ehdottoman tärkeä osa ohjelmistohankintaa. Etenkin kun 

tietoturvariskit ovat nykyajan tietoyhteiskunnassa yhä suurempi uhka. Varsinkin Inter-

netin välityksellä käytettäviä pilvipalveluita harkittaessa on muistettava, että tietoturvan 

kannalta Internet on huono tiedonsiirtoympäristö. Tietoturvaratkaisut kannattaakin jät-

tää alan asiantuntijoiden eikä taloushallinnon henkilöstön vastuulle. (Granlund & 

Malmi 2004, 136–137.) 

 

Käyttäjän kannalta merkittävin tekijä on ohjelmiston toiminnallisuus, eli mitä sillä voi-

daan tehdä ja miten, sekä mitä sillä ei voida tehdä. Ohjelmiston on oltava käyttäjäystä-

vällinen eli sillä tulee olla hyvä input/output-suhde. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjel-

misto antaa halutun hyvälaatuisen tuloksen mahdollisimman pienillä ponnisteluilla. Sel-

keä visuaalinen käyttöliittymä eli näkymä ruudulla valikot ja painikkeet mukaan lukien 

sekä help-toiminto ovat osa käyttäjäystävällisyyttä. Esimerkiksi käyttäjäystävälliseltä 

budjetointiohjelmistolta voidaan nykyisin vaatia muun muassa moniulotteisen tiedon 

hallintamahdollisuutta (esim. erilaiset organisaatiorakenteet ja tuoteryhmittelyt), eri 

budjetointitavat (alhaalta ylös, ylhäältä alas ja näiden yhdistelmä), erilaiset vyörytys- ja 

jakosäännöt, eri valuuttojen käyttömahdollisuus, monipuoliset linkit muihin ohjelmis-

toihin, mahdollisuus porautua budjettitietoihin, käytön hajauttaminen ja monitasoiset 

käyttäjämahdollisuudet. (Granlund & Malmi 2004, 137.) 
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Ohjelmistohankinta on nykyään yhä enemmän ohjelmistotoimittajapartnerin valintaa. 

Joissain tapauksissa tämä saattaa olla koko valintapäätöstä tehtäessä tärkein yksittäinen 

tekijä. Granlundin ja Malmin (2004, 140–141) mukaan ohjelmistotoimittajaa valittaessa 

on huomioitava muun muassa seuraavat asiat: 

 

− toimittajan koko, kokemus alalla ja tuotekehityspanostukset 

− nykyisen käyttäjäkunnan koko, toimialat, sijainti ja käyttökokemukset 

− asennuspalvelut ja käyttöönoton konsultointi 

− ohjelmistopäivitysten kehittäminen (vähintään lakisääteiset muutokset) 

− tekninen tuki, puhelinneuvonta ja vikapäivystys (hinta ja laatu) 

− koulutuspalvelut (hinta ja laatu). 

 

Valmisohjelmiston hankintaprosessiin kuuluu lisäksi sopimuksen tekeminen, käyttöön-

otto ja ylläpito ja päivitykset, mutta ne on rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle, joten niitä 

ei käsitellä tässä. 

 

3.4 Kyvykkyyden kypsyystasomalli 

Ohjelmistoinsinööri Watts Humphrey loi Kyvykkyyden kypsyystasomallin eli CMM:n 

(Capability Maturity Model) 1980-luvulla erityisesti viranomaisille tehtävien ohjelmisto-

projektien ja niiden toimeksisaajien suositukseksi. Kyvykkyyden kypsyystasomallia voi-

daan käyttää moniin muihinkin eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi projektinhallintaan, 

ohjelmiston ylläpitoon ja riskienhallintaan. Mallin avulla pyritään määrittämään, millä 

kypsyystasolla organisaation hallinnolliset prosessit ovat. (Hurt 2013, 79.)  

 

Kyvykkyyden kypsyystasomallia voidaan käyttää apuna ohjelmistohankinnan tarvekar-

toituksen ja vaatimusanalyysin tekemisessä. Kun mallin avulla on määritelty, millä kyp-

syystasolla organisaation hallinnolliset prosessit ovat, voidaan tätä tietoa käyttää hyväksi 

arvioitaessa organisaation tarpeita ja vaatimuksia tulevalle ohjelmistolle. Kuvion 11 mu-

kaisessa kyvykkyyden kypsyystasomallissa organisaation toiminta on jaoteltu viiteen ta-

soon, joita pyritään kiipeämään ylöspäin tavoitellen kypsempää järjestelmällistä toimin-

taa. Näitä tasoja ovat alkutilanne (Initial), toistettavissa oleva (Repeatable),  
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määritelty (Defined), johdettu (Managed) ja optimoitu (Optimized). (Hurt 2013, 79; So-

litaire Consulting Ltd 2013, 4.) 

 

 

Kuvio 11. Kyvykkyyden kypsyystasomalli eli CMM (mukaillen Hurt 2013, 79; Solitaire 

Consulting Ltd 2013)  

 

Kuvion 11 mukaisen kyvykkyyden kypsyystasomallin alin taso eli taso 1 on alkutilanne, 

jossa organisaation prosessit ovat kaoottisia, sekavia ja irrallaan toisistaan. Organisaa-

tioon voi kuulua korkeasti motivoituneita ja tavattoman ahkeria yksilöitä hoitamassa or-

ganisaation yksittäisiä prosesseja, mutta organisaation kokonaisprosessit ovat hajallaan 

ja sekaisin. (Hurt 2013, 79–80; Solitaire Consulting Ltd 2013.) 

 

Kyvykkyyden kypsyystasomallin taso 2 on nimeltään toistettavissa oleva. Tässä kyp-

syysvaiheessa olevan organisaation toimintaan kuuluu suunnitelmallisuutta. Prosessit 

ovat toistuvia ja kehityksen seuraamiseksi organisaation perushallintoprosessit ja kont-

rollit ovat otettu käyttöön. Hurstin (2007, teoksessa Hurt 2013, 80) mukaan tasolla 2 

on tehty prosessikuvaukset ja toimintatapastandardit, mutta ne liittyvät vain yksittäisiin 

projekteihin. (Hurt 2013, 80; Solitaire Consulting Ltd 2013.) 

 

TASO 1 
Alkutilanne

TASO 2 
Toistettavissa 

oleva

TASO 3 
Määritelty

TASO 4     
Johdettu

TASO 5 
Optimoitu
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Taso 3 on nimeltään määritelty. Tässä vaiheessa hallintoprosesseja hyödynnetään orga-

nisaatiossa laajasti. Organisaation toimintaohjeet johdetaan sopimaan myös yksittäisiin 

projekteihin, mutta niitä ei mitata. (Hurt 2013, 80; Solitaire Consulting Ltd 2013.) Paul 

Everyn (Solitaire Consulting Ltd 2013) mukaan suurin osa yrityksistä on tasojen 2 ja 3 

välillä, eli niiden prosessit on dokumentoitu ja standardisoitu, mutta johdon tavoitteet 

on vain väljästi linkitetty prosessien tuotoksiin.  

 

Taso 4 on johdettu, ja tässä vaiheessa olevan organisaation prosesseille on asetettu ta-

voitteet, joita seurataan. Prosesseista kerätään yksityiskohtaista tietoa, jolla mitataan ja 

kontrolloidaan prosessien toimivuutta ja niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

(Hurt 2013, 80; Solitaire Consulting Ltd 2013.) 

 

Taso 5 on optimoitu ja siihen kuuluu jatkuvan kehittymisen ideologia. Prosesseja kehi-

tetään ja optimoidaan jatkuvasti niistä saadun palautteen ja uusien innovatiivisten ideoi-

den ja tekniikoiden avulla. Organisaation henkilökunta työskentelee yhdessä prosessien 

parantamiseksi, ja ymmärtää prosessit tarpeeksi hyvin kokeillakseen ja päättääkseen, 

onko niitä tarpeen muuttaa. (Hurt 2013, 80; Solitaire Consulting Ltd 2013.) 

 

3.5 Yhteenveto ohjelmiston hankintaprosessimalleista 

Ohjelmistohankinnan ja -kehityksen prosessimallit ovat pohjimmiltaan hyvin samankal-

taisia keskenään. Prosessimallien välillä on vivahde-eroja riippuen siitä, mihin tarkoituk-

seen malli on kehitetty. Chemuturin (2013, 177–181) mukaisessa SSADM-mallissa huo-

mioidaan paremmin ohjelmistokehitysprosessin tarpeet kuin ohjelmistohankinnan vaa-

timukset, joten se soveltuu parhaiten järjestelmärakennuksen ja -kehityksen prosessi-

malliksi. SSADM-mallin ulkopuolelle jäävät kokonaan järjestelmän ylläpito ja päivityk-

set, joka on mukana sekä molemmissa esitetyissä SDLC-malleissa että Granlundin ja 

Malmin (2004, 133–141) mukaisessa valmisohjelmiston hankintamallissa.  

 

SDLC-malli on kehitetty vastaamaan erityisesti järjestelmäkehityksen tarpeita. SDLC-

malli soveltuukin paremmin räätälöidyn ohjelmiston hankintaan kuin valmisohjelmis-

ton hankintaprosessin malliksi. Esitellyistä prosessimalleista Granlundin ja Malmin 
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(2004, 133–141) esittämä valmisohjelmiston hankintaprosessimalli on parhaiten valmis-

ohjelmiston hankintaprosessin tarpeita vastaava. 
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4 Hankinnan kannattavuus ja herkkyysanalyysi 

Kuvion 10 mukaisessa Granlundin ja Malmin (2004, 138) esittämässä valmisohjelmis-

ton hankintaprosessimallin ohjelmistovalintavaiheeseen kuuluu investointianalyysi, 

mutta sitä ei tehdä tässä opinnäytetyössä, koska opinnäytetyön tekijöillä ei ole käytettä-

vissä investointilaskelmaa varten tarvittavia toimeksiantajan sisäisen laskennan tietoja. 

Investointilaskelman sijasta tehdään herkkyysanalyysi.  

 

Yrityksen investointikohteina voivat olla esimerkiksi laitteistot, tietojärjestelmät ja uu-

det toimintatavat. Investoinnille tyypillisiä piirteitä ovat pitkä ajallinen kesto, laajat vai-

kutukset, suuri sitoutunut pääoma ja epävarmuus. Lisäksi ne vaikuttavat peruuttamatto-

masti yrityksen toimintaan. (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2007, 203.) Suunnitte-

lussa tulisi tehdä investointilaskelmia, jolla voidaan selvittää, onko hankinta kannattava 

vai ei (Stenbacka, Mäkinen & Söderström 2010, 219). Investointien kannattavuuden 

suunnittelu on tärkeää, koska sillä on merkitystä syntyvään tulokseen. Investoinnista ai-

heutunut kustannus pitää kattaa tulevilla myyntituotoilla, joten ne pitää huomioida 

myös hinnoissa. (Eklund & Kekkonen 2011, 110.) Investointeihin liittyy aina epävar-

muutta, joka pääasiallisesti johtuu tulevista kassavirroista. Laskelmissa tulisi huomioida 

epävarmuustekijät ja menetelmänä voi olla herkkyysanalyysi, skenaariotyöskentely tai 

reaalioptiot. (Ikäheimo ym. 2007, 219–220.) Kahta jälkimmäistä ei käsitellä tässä opin-

näytetyössä. 

  

Herkkyysanalyysissä keskeisten investointilaskelmien komponenttien arvoa muutetaan 

ja selvitetään, mikä vaikutus näillä muutoksilla on investoinnin arvoon. Tämä voidaan 

toteuttaa mekaanisesti muuttamalla eri komponenttien arvoa ja tarkastelemalla, millä 

tekijöillä on erityinen vaikutus investoinnin toteuttamiskelpoisuuteen. Toinen toteutus-

tapavaihtoehto on, että herkkyysanalyysi toteutetaan asiantuntijoiden, tuotteen markki-

noiden, tuotantoteknologian tai raaka-ainemarkkinoiden arvioon siitä, miten eri kom-

ponentit vaihtelevat pessimistisen, todennäköisen ja optimistisen tulevaisuuden arvion 

perusteella. (Ikäheimo ym. 2007, 219–220.) Suunnitelmiin liittyvä tieto on luonteeltaan 

epävarmempaa, mutta epävarmuus liittyy olennaisesti tulevaisuuden ennustamiseen. 

Mitä pidemmälle tulevaisuuteen halutaan nähdä, sitä enemmän epävarmuutta on siedet-

tävä. (Eskola & Mäntysaari 2006, 113–114.) 
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Yritys käyttää tuotteidensa valmistamiseen erilaisia tuotannontekijöitä, joita voidaan 

ryhmitellä työsuorituksiin, aineksiin sekä lyhyt- ja pitkävaikutteisiin tuotantovälineisiin. 

Näihin jokaiseen voidaan liittää kustannuslajilaskelmilla niille kuuluvat kustannukset. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 84.) Kustannuslaskennassa selvitetään sekä tuotannonte-

kijöiden käytön määrä että tämän käytön arvo. Sen vuoksi kustannuslaskenta seuraa yri-

tyksen reaaliprosessia ja rahaprosessia. Kustannusten tehokkaassa johtamisessa on tär-

keää, että johto tunnistaa keskeisimmät kustannustekijät. Laskentakohteiden kustannus-

ten selvittämisessä pyritään käyttämään aiheuttamisperiaatetta, eli ne kustannukset, 

jotka laskentakohde on aiheuttanut, ovat sille kuuluvia kustannuksia. (Ikäheimo, Laiti-

nen, Laitinen & Puttonen 2011, 82–84.) Tilitoimisto on palveluyritys, jossa huomatta-

vaksi kustannuseräksi muodostuvat työkustannukset. Koneiden, kaluston ja laitteiden 

määrän ratkaisee palveluyrityksen toiminnan luonne. Tilitoimistossa tarvitaan nykyai-

kaisia atk-laitteita ja käyttöomaisuuden määrä vaikuttaa kiinteisiin kustannuksiin. Kan-

nattavuutta palveluyrityksessä voidaan arvioida sillä, kuinka paljon henkilöstön työ-

ajasta voidaan laskuttaa. (Stenbacka ym. 2010, 104–105.) 

 

Etenkin palvelualoilla henkilöstöstä johtuvat kustannukset ovat keskeinen kustannuste-

kijä. Työkustannukset muodostuvat kahdesta osatekijästä: tehdyn työn määrästä ja työn 

yksikkökustannuksesta. Näiden määrittely on ongelmallista, koska tilannekohtaisesti tie-

tyissä työtapahtumissa saattaa aika vaihdella työsuoritteen tekovaiheessa. Kustannuslas-

kennassa on tarpeen selvittää sekä työn määrä- että yksikkökustannuskomponentti. 

Nämä voidaan tehdä joko ennakkolaskelmana, jossa voidaan hyödyntää mahdollisia 

standardiaikajärjestelmiä tai käyttää karkeata ajantarvearviota, tai jälkilaskelmana, jossa 

työkustannukset selvitetään palkanlaskennan kautta. Palkanlaskennasta voidaan selvit-

tää henkilökohtaiset ansiot ja palkkakustannukset kohteittain. Työkustannusten keskei-

nen tekijä on palkkakustannus, joka on työsuhteeseen perustuva korvaus tehdystä 

työstä. Palkaksi luetaan myös luontoisedut. Yrityksen kokonaistyövoimakustannus 

koostuu bruttopalkasta, joka sisältää rahapalkan lisäksi mahdollisen luontoisedun, ja vä-

lillisistä työvoimakustannuksista, joista suurin osa on lakisääteisiä, kuten työeläke-, sosi-

aaliturva-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksu. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2010, 84–89.) 
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Ainekustannuksiin luetaan raaka-aineet, osat ja puolivalmisteet, apu- ja lisäaineet sekä 

käyttöaineet kuten poltto- ja voiteluaineet ja tarvikkeet. Ainekustannukset sisältävät sa-

mat osatekijät kuin työkustannuksetkin eli määrän ja yksikkökustannukset. Kaikki aine-

kustannukset eivät ole kustannuslaskennassa samanarvoisia, esimerkiksi apu- ja lisäai-

neet käsitellään välillisinä muina kustannuksina kertoimia käyttäen eikä tuotekohtaisina 

välittöminä kustannuksina. Ainekustannusten ennakkolaskelmissa voidaan käyttää va-

kiohintoja, standardeja, vanhoja jälkilaskelmia tai tilannekohtaisia arvioita. Jälkilaskelma 

voidaan johtaa kirjanpidosta käyttäen inventointimenettelyä. Ainekustannukset selvite-

tään fyysisen inventoinnin ja varastokirjanpidon avulla. Peruskaavana voidaan käyttää 

alkuvarasto + ostot = käyttö + loppuvarasto + hävikki. Kirjanpidon avulla voidaan sel-

vittää ainesten ja tarvikkeiden saapuneet määrät ja hankintahinnat nimikkeittäin, käyte-

tyt määrät nimikkeittäin ja kohteittain, kustannukset kohteittain ja varastoidut määrät 

nimikkeittäin. Aines- ja tarvike-erän hankintahinta koostuu sen ostohinnasta ja toimi-

tukseen liittyvistä kustannuksista. Ainekäytön arvostukseen liittyy hankaluuksia, jos 

hankintahinnat vaihtelevat ja arvostusperusteet voivat liittyä alkuperäiseen hankintahin-

taan, jälleenhankintahintaan tai vakio- ja standardihintaan. Alkuperäistä hankintahintaa 

voidaan soveltaa käytön arvostamiseen eri tavoin, kuten esimerkiksi FIFO-, LIFO-, 

punnitun keskihinnan- ja juoksevan keskihinnan menetelmiä käyttäen. Jälleenhankinta-

hintaa voidaan käyttää arvostamisessa päivänhintamenetelmää tai vakio- eli standardi-

hintaa käyttäen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 89–95.) 

 

Muita lyhytvaikutteisia tuotannontekijöitä ovat esimerkiksi ostetun energian kustannuk-

set, edustusmenot ja erilaiset vuokrat. Lyhytaikaiset tuotantovälineet käytetään sitä mu-

kaa, kun ne hankitaan, jolloin arvostusongelmia ei yleensä synny. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2010, 96.) Ympäristökustannuksilla tarkoitetaan kaikkia niitä kustannuksia, joita 

suoritteen elinaikana koituu ympäristövaikutuksen perusteella joko yritykselle tai yhteis-

kunnalle. Nämä voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin kustannuksiin. Tavanomaisia sisäisiä 

ympäristökustannuksia ovat tuotannontekijöihin esimerkiksi raaka-aineiden ja energian 

käyttöön sekä jätteiden käsittelyyn liittyviä tavallisia kustannuksia. Sen sijaan esimerkiksi 

kunnan järjestämä ilmainen jätehuolto on ulkoinen kustannus. Näitä ei yleensä edes 

mielletä ympäristökustannuksiksi. (Ikäheimo ym. 2011, 90–91.) 
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Pääomakustannuksia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat lähinnä käyttöomaisuuden 

hankinnasta, hallussapidosta ja vakuuttamisesta. Hankintamenon aiheuttamia kustan-

nuksia ovat poistot ja korot. Kustannuslaskennan poistoissa on kyse hyödykkeen han-

kintahinnan jaksottamisesta hyödykkeen käyttöajaksi. Poistot perustuvat hyödykkeen 

arvon alenemiseen, joka mitataan hankintahinnan ja jäännösarvon erotuksena. Arvon 

vähenemiseen vaikuttavat ajan kulumisesta johtuvat syyt, kuten esimerkiksi mallin van-

heneminen ja käytössä kulumisesta johtuvat syyt. Sisäisessä laskennassa on luontevaa 

tehdä poistot pitoajan poistosuunnitelman mukaisesti. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 

96–105.) 

 

Kustannuslaskennan keskeisiä tehtäviä on jaksottaa pitkävaikutteisten tuotannontekijöi-

den kustannukset niiden vaikutusajalle. Tuotteen valmistuksessa saatetaan esimerkiksi 

käyttää konetta, jonka pitoaika on viisi vuotta. Koneen hankinnan kustannus voidaan 

jaksottaa vuosille esimerkiksi sen viiden vuoden kokonaiskapasiteetin kuluttamisen pe-

rusteella. Jos tuote on tietyllä ajanjaksolla käyttänyt koneen kokonaiskapasiteetista 10 

%, voidaan sille kohdistaa sama 10 % koneen hankintakustannuksesta. Jos koneen han-

kintahinta on muuttunut, voidaan käyttö arvostaa alkuperäisen hinnan sijasta jälleen-

hankintahintaan. (Ikäheimo ym. 2011, 86.) 

 

Pääomaa sitoutuu lähinnä käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan. Sisäisessä laskennassa 

on vaikea erottaa vieras ja oma pääoma toisistaan. Jotta käyttöomaisuushyödykkeen 

kustannukset pystytään laskemaan oikein, on sille laskettava korkokustannus. Tämä on 

kohdistettava tuotteelle rahoitustavasta riippumatta. Arvioitaessa sitoutuneen pääoman 

määrää, voidaan ongelma ratkaista keskimääräislaskentaa käyttäen siten, että lasketaan 

yhteen kunkin kuukauden lopun sitoutunut pääoma ja jaetaan summa kahdellatoista. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 104–105.) Neilimon ja Uusi-Rauvan (2010, 96) mukaan 

vakuutuskustannuksia voivat olla toimintaa varten otetut vastuu- ja keskeytysvakuutuk-

set, palovakuutus sekä ajoneuvojen liikennevakuutukset. 

 

Stenbackan ym. (2010, 72, 75) mukaan kannattavuuden parantamiseen vaikuttavia teki-

jöitä, joihin yritys voi vaikuttaa, ovat myyntihinnan korotus, myyntimäärän lisäys sekä 

muuttuvien ja kiinteiden kustannusten alentaminen. Huomioitavaa on, että nämä tekijät 

eivät muutu yleensä yksittäin vaan yksi tekijä voi vaikuttaa toiseen tekijään, esimerkiksi 
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jos myyntihintaa nostaa, myyntimäärä laskee. Tällöin tulee arvioida myös tulostekijöi-

den keskinäistä riippuvuussuhdetta. (Eklund & Kekkonen 2011, 71.)  

 

Ikäheimon ym. (2007, 192) mukaan päätöksenteon tueksi tehtävät laskelmat poikkeavat 

tavanomaisesta kustannuslaskennasta, koska niissä huomioidaan vain relevantit kustan-

nukset eli kustannukset, joihin päätös vaikuttaisi. 
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5 Produktin suunnittelu 

Onnistuneeseen suunnitteluun tarvitaan tietotekniikan, raportoinnin ja sovellusten ym-

märtämistä. Opinnäytetyön kehittämishankkeena on etsiä toimeksiantajalle sopivin di-

gitaalinen taloushallinto-ohjelmisto ja laatia ohjelmistohankinnasta herkkyysanalyysi. 

Suunnittelussa lähdetään liikkeelle siitä, että ohjelmisto tulee olemaan valmispaketti 

ASP-palveluna, ja sille ei ole etukäteen varattua budjettia.  

 

Luvuissa 3.1 – 3.3 esitellyt ohjelmiston hankintaprosessimallit eivät soveltuneet sellaise-

naan kaikilta osin käytettäväksi toimeksiantajan ohjelmiston valintaprosessissa. SDLC- 

ja SSADM-mallit soveltuvat paremmin ohjelmistokehitykseen kuin valmisohjelmiston 

hankintaan. Granlundin ja Malmin (2004, 133–143) esittämän valmisohjelmiston han-

kintaprosessimallin mukainen tarvekartoitus ei olisi sellaisenaan tarjonnut vastausta 

kaikkiin toimeksiantajan ohjelmistovalinnassa huomioonotettaviin seikkoihin. Niinpä 

näiden prosessimallien ja luvussa 3.4 esitetyn kyvykkyyden kypsyystasomallin pohjalta 

ja niitä yhdistelemällä kehitimme itse valmisohjelmiston valintaprosessimallin, joka on 

esitetty kuviossa 12. Tätä prosessimallia käytetään toimeksiantajalle hankittavan ohjel-

miston valinnassa.  

 

Valmisohjelmiston valintaprosessimallissa valittiin käytettäväksi pääosin kuvion 10 mu-

kainen valmisohjelmiston hankintaprosessimalli, koska ainoana vaihtoehtona toimeksi-

antajalle hankittavaksi digitaaliseksi taloushallinto-ohjelmistoksi pidetään valmisohjel-

mistoa, ja kuviossa 10 esitetty prosessimalli soveltuu parhaiten valmisohjelmiston han-

kintaan. Ohjelmiston valintaprosessissa käytettiin osittain myös kuvion 7 mukaista 

SDLC-mallia ja kuvion 9 mukaista SSADM-mallia yhdistelemällä niissä esitettyjen vaa-

timusanalyysien ominaisuuksia, ja yhdistämällä se valmisohjelmiston hankintaprosessi-

mallin mukaiseen tarvekartoitukseen. Lisäksi vaatimusanalyysin tekemisessä käytettiin 

kyvykkyyden kypsyystasomallia, joka esitellään luvussa 3.4. 
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Kuvio 12. Valmisohjelmiston valintaprosessimalli 

 

Kuvion 12 mukaisen valmisohjelmiston valintaprosessimallin ensimmäinen vaihe on 

vaatimusanalyysi. Tässä vaiheessa tehdään yritysjohdon haastattelu, työntekijäkysely, 

kohdeorganisaation kyvykkyyden kypsyystason määrittäminen ja prosessikuvaukset. 

Vaatimusanalyysissä kartoitetaan toimeksiantajayrityksen raportointitarpeet, jotta järjes-

telmän valintaprosessissa voitaisiin ottaa huomioon, mitä tietoa yrityksessä kerätään ja 

ovatko nämä tiedot riittäviä. Tämä toteutetaan työntekijäkyselyn avulla. Muut ohjelmis-

tolle asetetut tavoitteet ja vaatimukset pyritään kartoittamaan määrittämällä toimeksian-

tajayrityksen kyvykkyyden kypsyystaso ja haastattelemalla yrityksen johtoa. Toimeksian-

tajan ja sen asiakkaiden taloushallinnon eri toimintojen prosessit määritetään ja kuva-

taan prosessikaavioilla. Prosessikuvaukset tehdään itse omien havaintojen ja teorian 

pohjalta. Myyntilasku-, ostolasku- ja pääkirjanpitoprosessien tutkiminen ja tunnistami-
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nen edesauttavat myös digitaalisten taloushallinnon ohjelmistojen toimintoihin ja pro-

sesseihin perehtymistä. Tällöin pystytään selkeimmin esittämään toimeksiantajalle, mi-

ten nykyinen tilanne muuttuisi digitalisoinnin myötä.  

 

Valmisohjelmiston valintaprosessin toinen vaihe on ohjelmistojen kartoitus ja pisteyttä-

minen. Tähän vaiheeseen kuuluu myös tarjouspyyntöjen tekeminen. Ohjelmistovertai-

luun mukaan otettavien ohjelmistojen valinta tehdään etsimällä Internetin avulla eri 

ASP-palveluna tarjottavia ohjelmistoja ja huomioimalla toimeksiantajan ehdotuksia. Va-

linnassa käytetään apuna myös Taloushallintoliiton vuonna 2010 tekemää taloushal-

linto-ohjelmistojen vertailua. Vertailtaviksi ohjelmistoiksi valitaan ne ohjelmistot, jotka 

ovat sopivimmat toimeksiantajalle ominaisuuksiltaan ja hinnoiltaan. Tätä varten teh-

dään itse pisteytystaulukko, johon kerätään yhteen tiedot ohjelmistojen ominaisuuk-

sista, toiminnallisuuksista, rajapinnoista ja toimeksiantajalle syntyvistä kustannuksista. 

Vertailuissa ei oteta mukaan nykyisen, käytössä olevan ohjelmiston kustannuksia. Ver-

tailtavien ohjelmistojen valinnassa pyritään toimeksiantajan pyynnöstä välttämään valit-

semasta ohjelmistoja samalta ohjelmistotalolta, koska tarkoituksena on vertailla ohjel-

mistoja mahdollisimman kattavasti. Ohjelmistojen pisteyttäminen toteutetaan laatimalla 

Excel- taulukko, johon kerätään yhteen ohjelmistojen ominaisuudet ja hinnat, jotka si-

sältävät sekä ohjelmiston kertakustannuksen että kuukausimaksun määrän ja tarjousten 

perusteella tulevat käyttäjämäärät toimeksiantajan osalta. Pisteytystaulukon laadinnassa 

käytetään apuna myös Taloushallintoliiton tekemää taloushallinto-ohjelmistojen vertai-

lua, koska siinä eri ohjelmistojen ominaisuudet on tuotu hyvin esiin.   

 

Ohjelmistotoimittajille lähetettävissä tarjouspyynnöissä ohjelmistotaloilta pyydetään 

pääsääntöisesti kaksi eri tarjousta. Toisessa tarjouksessa ohjelmiston hinnan tulee muo-

dostua siten, että tilitoimistolla on kaksi ohjelmiston käyttäjää, ja toisen tarjouksen tulee 

koskea koko tilitoimiston henkilökuntaa eli se pyydetään kymmenelle käyttäjälle. Tar-

jouspyynnöissä pyydetään huomioimaan myös transaktioiden määrä ja hinta, jos ne vai-

kuttavat ohjelmiston hintaan. Osa tarjousten sisällöstä saattaa olla luottamuksellista, jo-

ten produktin toteutuksessa on huomioitava, ettei mahdollisia salassapidettäviä tietoja 

julkisteta. 
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Kolmas vaihe on finalistien tarkempi analyysi. Tässä vaiheessa finaaliin valittuja ohjel-

mistoja vertaillaan ja pyydetään niistä mahdollisesti toiset ohjelmistoesittelyt. Vertailun 

pohjalta tehdään ohjelmistovalinta eli siirrytään vaiheeseen neljä. Tässä vaiheessa vali-

tun ohjelmiston hankinnasta tehdään myös herkkyysanalyysi. Tätä varten arvioidaan 

ohjelmistosta aiheutuvat sellaiset vuotuiset kustannukset, joita voidaan pitää relevant-

teina ohjelmistohankinnan kannalta. Tarkoituksena on selvittää, mitä kustannuksia oh-

jelmistohankinnalle pitäisi kohdistaa. Herkkyysanalyysin avulla voidaan laskea, miten 

suuria muutoksia tietyn tai tiettyjen tekijöiden muutokset saavat aikaan tulosennus-

teissa. Tällaisia muuttuvia tekijöitä voivat olla myyntihinta, muuttuvat kustannukset tai 

kuinka paljon kysyntää tuotteelle on. Tässä tapauksessa herkkyysanalyysin tehtävänä on 

näyttää, miten vuosittainen kysyntä sekä muuttuvat ja kiinteät kustannukset vaikuttavat 

myyntihintaan ja siten voittoon, liikevaihtoon ja muuttuviin kustannuksiin.  

 

Herkkyysanalyysi toteutetaan luomalla arvotaulukko, jolla nähdään, miten myyntihin-

nan muuttuminen vaikuttaa toimeksiantajan voittoon ja liikevaihtoon. Lisävertailun 

vuoksi tehdään myös toinen herkkyysanalyysi, jossa hinnan lisäksi vertailtavaksi kom-

ponentiksi otetaan muuttuvien kustannusten yksikkökustannukset. Tällöin voidaan tar-

kastella, mikä yrityksen tulos mahdollisesti olisi näiden komponenttien, eli hinnan ja 

muuttuvien kustannusten, muuttuessa.  

 

Koko valmisohjelmiston valintaprosessin ajan otetaan huomioon hankkeen taloudelli-

nen, teknologinen, lainsäädännöllinen, aikataulullinen ja operatiivinen kriteeri. Kuviossa 

12 nämä kriteerit on esitetty oikeassa laidassa vaiheiden 1 – 4 rinnalla.  

 

Kehittämishanke on onnistunut, jos sen avulla saadaan valittua toimeksiantajaa tyydyt-

tävä ohjelmisto ja toteutettua suunnitellut laskelmat. Lisäksi onnistumisena voidaan pi-

tää, jos se sisältää ohjelmistovalintaan ja laskelmiin liittyvät olennaiset tiedot. Epäonnis-

tuneena se jää tiedoiltaan vajaaksi niin ohjelmistoesittelyjen kuin laskelmienkin osalta, 

joten sen käytettävyys jää epäselväksi. 

 

Opinnäytetyölle laadittiin alustava aikataulu, jonka mukaisesti opinnäytetyötä oli tarkoi-

tus tehdä. Opinnäytetyöaikataulua päivitettiin kahdesti opinnäytetyöprosessin aikana. 

Opinnäytetyön tekemiseen suunniteltu aikataulu on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Opinnäytetyön suunniteltu aikataulu 

Tehtävä pvm, johon mennessä tehty 

Kehittämishankkeen määrittely   

      Aiheen määrittely 11.3.2013 

      Tavoitteiden asettaminen 25.3.2013 

      Opinnäytetyösuunnitelma 7.4.2013 

Kehittämiskohteeseen perehtyminen   

      Kehittämishankkeen suunnittelu   

            Toimeksiantajan kuvaus 15.4.2013 

            Toimialakuvaus 22.4.2013 

      Teoreettinen viitekehys   

            Sähköinen taloushallinto 31.5.2013 

            Ohjelmiston hankintaprosessi 12.6.2013 

Kehittämishankkeen toteutus   

      Ohjelmiston valintaprosessin toteutus   

            Vaatimusanalyysin tekeminen 31.8.2013 

            Ohjelmistotarjontaan perehtyminen 16.5.2013 

            Ohjelmistoesittelyissä käynti 15.11.2013 

            Ohjelmiston valinta 6.12.2013 

      Herkkyysanalyysin toteutus 24.1.2014 

Kehittämishankkeen esittely toimeksiantajalle   

Arviointi   

      Toimeksiantajan suorittama arviointi 31.1.2014 

      Toteutuksen arviointi 26.2.2014 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi taulukon 1 mukaisesti kehittämishankkeen määrittelyllä 

vuoden 2013 maaliskuussa. Toimeksiantajalta opinnäytetyön aiheeksi oli saatu tilitoi-

mistoon sopivan digitaalisen taloushallinto-ohjelmiston etsiminen. Tekijöiden ei tarvin-

nut kehittämishanketta tehdessä tutustua toimeksiantajaan, koska tekijät työskentelevät 

toimeksiantajan palveluksessa ja yritys oli sen vuoksi heille entuudestaan tuttu. Kehittä-

mishankkeen tekeminen aloitettiin tutustumalla ohjelmistotarjontaan ja pyytämällä oh-

jelmiston toimittajilta ohjelmistoesittelyjä. Ohjelmistoesittelyt ajoittuivat osittain sa-

malle ajanjaksolle opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen kirjoittamisen kanssa. Pro-

duktin kehittämishanke toteutettiin pääosin loppuvuoden 2013 aikana.  

 

Seuraavaksi tutustutaan yleisesti toimeksiantajaorganisaation toimialaan, ja selvitetään 

sen tulevaisuuden näkymiä. Sen jälkeen esitellään toimeksiantajaorganisaatio ja talous-

hallinnon sähköistämisen nykytilanne toimeksiantajalla. 
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5.1 Toimialakuvaus 

Taloushallinnon palvelut voidaan luokitella osaamisintensiiviseksi liike-elämän palve-

luksi. Tämä tarkoittaa yritysten toisille yrityksille tuottamia palveluita, joissa asiantunti-

jatoiminnalla on suuri merkitys. Tällä alalla on ollut tasaista kasvua ja myös tulevaisuu-

dessa suuntaus on kasvava. Tämän kasvun lisäksi alalla on yleistä taloudellista kasvua 

tukeva merkitys tarjotessaan asiakkailleen asiantuntemustaan ja näin parantaen heidän 

liiketoiminnan kehitystä. (Metsä-Tokila 2011, 10–11.)  

 

Taloudessa on jo pidempään jatkunut epävarmuus, mutta liike-elämän palvelut jatkavat 

pääosin kasvuaan. Alalle syntyi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä uusia yrityk-

siä jopa yli 1500. Tulevaisuudessakin yritysmäärän odotetaan kasvavan. Kasvun syitä 

voivat olla esimerkiksi yritysten halu keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja samalla saada 

aikaan säästöjä ja toiminnan tehostumista ulkoistamisen avulla. Taloushallintoalan kas-

vun myötä sillä on työllistävä merkitys Suomessa ja työllistyvät ovat suhteellisen koulu-

tettua työvoimaa. Edelleen varsinkin kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista on pulaa koko 

maassa. (Metsä-Tokila & Tikkanen 2013, 1–3.) Metsä-Tokilan (2011, 26) mukaan elä-

köityminen on alan piirissä keskeinen asia ja nuoria pyritään houkuttelemaan alalle. 

Tämä on haastavaa, koska työskennelläkseen henkilöllä tulee olla tietty peruskoulutus ja 

-ymmärrys alasta.  

 

Tulevaisuuden haasteina voidaan pitää taloushallinnon vientiä ja kansainvälistymistä, 

koska tällä hetkellä toiminta on lähinnä kansallista (Metsä-Tokila 2011, 31, 36). Alan ra-

kennemuutoksen hidasteina voidaan pitää asiakasyritysten laskentatoimen kehittymät-

tömyyttä ja etenkin pienemmille asiakasyrityksille ajatus kirjanpidon käytöstä johtami-

sen apuvälineenä on vieras. Lisäksi kirjanpidon automatisoinnin hidas kehitys näkyy 

puutteina tietotekniikan hyväksikäytössä ja tietoteknisessä osaamisessa. Tämä hidastaa 

siten työn luonteen muuttumista neuvontapainotteiseksi. (Metsä-Tokila 2011, 36). Tu-

levaisuudessa trendi on paperittomassa kirjanpidossa, jonka yhtenä etuna on laskujen 

hyväksymiskierrätyksen huomattava nopeutuminen. Sähköisesti hoidetaan enenevässä 

määrin myös laskutus, kirjanpito tilinpäätöksineen, raportoinnit sekä palkanmaksut ja 

arkistoinnit. (Metsä-Tokila 2011, 40; Helanto ym. 2013, 4–5.)   
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5.2 Toimeksiantajan kuvaus 

Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Etelän Kirjanpitotalo Oy:lle, joka on yksi Itäkes-

kuksessa toimivan Yrittäjien Palvelukeskuksen yrityksistä. Yrittäjien Palvelukeskus tar-

joaa asiakasyrityksilleen kirjanpidot, palkanlaskennat, tilintarkastukset ja yritysvälitykset. 

Yrittäjien Palvelukeskukseen kuuluu yhteensä kuusi yritystä, joista kaksi on tilintarkas-

tustoimistoja, yksi tilitoimisto ja yksi yritysvälitystoimisto. (Yrittäjien palvelukeskus 

2012.) 

 

Etelän Kirjanpitotalo on perustettu vuonna 1995 ja tällä hetkellä sillä on asiakkaana 

noin 250 yritystä eri toimialoilta (Etelän Kirjanpitotalo Oy 2012). Asiakaskunta koostuu 

pienistä yrityksistä, joista suurin osa on osakeyhtiömuotoisia. Myös yksityiset elinkei-

nonharjoittajat muodostavat suuren asiakasryhmän. Lisäksi asiakaskuntaan kuuluu 

asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, yhdistyksiä ja avoimia yhtiöitä. 

Suurin osa toimeksiantajan asiakasyrityksistä on niin sanotusti vakituisia asiakkaita, joi-

den kirjanpito tehdään kuukausittain tai neljännesvuosittain, mutta joukossa on myös 

satunnaisia asiakkaita, kuten vähäistä liiketoimintaa harjoittavia yksityisiä elinkeinonhar-

joittajia, joiden kirjanpito tehdään vain kerran vuodessa. Eniten asiakkaita on ravintola- 

ja rakennusalalta. Vuoden 2013 aikana päättyneellä tilikaudella Etelän Kirjanpitotalon 

liikevaihto oli noin 611 000 euroa ja tilikauden voitto noin 23 000 euroa.  

 

Etelän Kirjanpitotalo Oy on Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto, jossa työs-

kentelee omistajan lisäksi yhdeksän työntekijää. Tilitoimiston omistajan lisäksi työnteki-

jöistä kaksi on suorittanut Taloushallintoliiton myöntämän KLT-tutkinnon. Tilitoimis-

ton omistaja on suorittanut lisäksi Kauppakamarin myöntämän HTM-tilintarkastajatut-

kinnon. Henkilökuntaan kuuluu omistajan lisäksi kaksi palkanlaskijaa ja seitsemän kir-

janpitäjää. Osa kirjanpitäjistä laskee myös asiakkaiden palkkoja, ja molempien palkan-

laskijoiden työhön sisältyy myös asiakasyritysten kirjanpidon laadintaa. Toimeksianta-

jayrityksen henkilökunta koostuu noin kolmekymmentä – kuusikymmentävuotiaista 

työntekijöistä. Omistajan lisäksi työntekijöistä kaksi on miehiä ja loput seitsemän ovat 

naisia. Suurin osa henkilökunnasta on koulutukseltaan merkonomeja. Kolme työnteki-
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jää on suorittanut korkeakoulututkinnon. Opinnäytetyön tekijöiden lisäksi yksi työnte-

kijä suorittaa parhaillaan tradenomitutkintoa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa. 

Yksi yrityksen työntekijöistä on osa-aikaeläkkeellä, yksi tekee lyhennettyä työviikkoa ja 

yksi on opintovapaalla. 

 

Etelän Kirjanpitotalossa on käytössä Microsoftin käyttöjärjestelmät Windows Vista, 

Windows XP ja Windows 7. Näistä Windows 7 on toimeksiantajalla yleisimmin käy-

tössä oleva käyttöjärjestelmä. Toimeksiantajan asiakastietokanta on tallennettu Excel-

tiedostoon. Asiakastietokannasta löytyy asiakkaan nimi, asiakasnumero, asiakkaan kir-

janpitäjä tilitoimistossa, asiakkaan palkanlaskija tilitoimistossa, tilikauden päättymispäi-

vämäärä sekä päivämäärä, jolloin veroilmoitus on viimeistään annettava. Asiakasyritys-

ten perustiedot, kuten Y-tunnus, osoite, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite ja puhelinnu-

mero, on tallennettu vain kirjanpito-ohjelmaan ja paperimuodossa yrityksen hallinto-

mappiin. 

 

5.3 Taloushallinnon sähköistämisen lähtötilanne toimeksiantajalla 

Toimeksiantaja tekee asiakasyrityksilleen vain pääkirjanpitoa ja palkanlaskentaa sekä 

hoitaa viranomaisilmoitusten, kuten kausiveroilmoitusten ja tilikausittaisten veroilmoi-

tusten, laadinnan. Asiakasyritykset hoitavat tällä hetkellä itse muut osat kirjanpitopro-

sesseistaan.  

 

Tällä hetkellä käytössä on Aditro-ohjelmistotalon Tikon kirjanpito-ohjelmisto, joka on 

erityisesti tilitoimistojen tarpeisiin suunniteltu kirjanpitojärjestelmä. Tikon kirjanpito-

ohjelmassa on valmiit malliyritykset, -tilikartat, -tilisäännöt ja -raportit, joiden ansiosta 

ohjelmisto on helppokäyttöinen ja virheiden mahdollisuus on minimoitu. Tikon kirjan-

pidossa on laskureskontra, joka auttaa seuraamaan esimerkiksi myyntisaamisia, ostovel-

koja, siirtosaamisia ja -velkoja, tilisaamisia ja -velkoja, lainoja, sijoituksia, jäsenmaksuja 

ja selvittelytiliä.   
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6 Produktin toteutuksen kuvaus  

Kehittämishankkeena tehtiin ohjelmistovertailu, jonka pohjalta valittiin toimeksianta-

jalle parhaiten sopiva digitaalinen taloushallinto-ohjelmisto. Kehittämishankkeeseen 

kuuluu myös herkkyysanalyysi, jonka avulla toimeksiantaja voi arvioida digitaalisen kir-

janpitopalvelun hinnoittelua asiakkailleen. Lisäksi tehtiin prosessikaaviot toimeksianta-

jatilitoimistossa tehtävästä asiakkaiden pääkirjanpitoprosessista ja siihen liittyvistä kir-

janpidon osaprosesseista.  

 

Kehittämishanke toteutettiin tutustumalla aluksi sähköisen taloushallinnon ja ohjelmis-

tohankinnan teoriaan, toimeksiantajaan ja sen prosesseihin, toimeksiantajan toimialaan 

ja toimialan tulevaisuuden näkymiin. Näiden tietojen pohjalta valittiin toimeksiantajalle 

sopivin ohjelmistohankinnan prosessimalli, jonka avulla ohjelmistovertailun ja - valin-

nan toteutus suunniteltiin ja toteutettiin.  

 

Toimeksiantaja ei ollut määritellyt hankkeelle aikataulua, joten tekijät saivat määritellä 

aikataulun itse. Opinnäytetyöprosessin aikana havaittiin, että jotkin vaiheet vaativat 

enemmän aikaa kuin niiden tekemiseen oli alustavassa aikataulussa suunniteltu. Kun ai-

kataulun riittämättömyys havaittiin, tehtiin uusi aikataulu, josta tekijöiden kiireiden 

vuoksi jouduttiin kuitenkin joustamaan ja laatimaan vielä kolmas aikataulu. Kolmannen 

aikataulun laadinnassa pyrittiin ottamaan huomioon tekijöiden elämäntilanteet niin hy-

vin, ettei aikataulua tarvitsisi enää muuttaa. Tekijät sitoutuivat tekemään opinnäytetyön 

kolmannen aikataulun mukaisesti ja saatiin valmiiksi sen puitteissa.  

 

Opinnäytetyöprosessi eteni ajoittain nopein pyrähdyksin eteenpäin ja toisinaan oli pit-

kiäkin aikoja, jolloin tekijöiden muista kiireistä johtuen prosessi eteni hyvin hitaasti. Al-

kuperäistä aikataulua päivitettiin kahdesti opinnäytetyöprosessin aikana. Muutoksista ei 

aiheutunut kuitenkaan haittaa itse kehittämishankkeelle, vaan siitä oli pikemminkin 

hyötyä, sillä ohjelmistovertailu tuli tehtyä huolella ja ajan kanssa.  
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6.1 Valmisohjelmiston valintaprosessin toteutus 

Ohjelmiston hankintaprosessin mallina käytettiin SDLC-malliin pohjautuvaa kuvion 10 

mukaista valmisohjelmiston hankintaprosessia, jonka päävaiheet on esitelty luvuissa 3.2 

– 3.6. Ohjelmistohankinnan vaiheiden toteutus kuvataan luvuissa 6.2 – 6.5. Hankinta-

prosessissa käytettiin osittain myös kuviossa 7 esitettyä SDLC-mallia, jonka kohdan 2 

mukainen vaatimusanalyysi yhdistettiin valmisohjelmiston hankintaprosessimallin tar-

vekartoitukseen. 

 

Ohjelmiston arviointikriteereinä käytettiin SDLC-mallin mukaisia arviointikriteereitä, 

jotka on esitelty kappaleessa 3.1. Ohjelmiston arviointikriteerit kohdistuvat laitteistoi-

hin, ohjelmistoihin ja toimittajiin. Lisäksi käytetään taloudellista, teknologista, lainsää-

dännöllistä, aikataulullista ja operatiivista arviointikriteeriä. 

 

6.2 Vaatimusanalyysi 

Vaatimusanalyysiä varten haastateltiin Etelän Kirjanpitotalon johtoa ja kyselytutkimuk-

sen avulla tiedusteltiin yrityksen työntekijöiden näkemyksiä tilitoimiston asiakasyritysten 

raportointitarpeista. Vaatimusanalyysiä varten myös kuvattiin prosessikaavioilla toimek-

siantajan ydintoiminnon, eli asiakkaiden kirjanpidon laatimisen, prosessi sekä toimeksi-

antajan asiakkaiden osakirjanpitoprosessit. Prosessikaaviot tehtiin sekä nykyisistä pro-

sesseista että tulevan ohjelmiston käyttöönoton jälkeisistä prosesseista. Näin voitiin 

vertailla, kuinka prosessit muuttuisivat uuden ohjelmiston käyttöönoton myötä. 

 

6.2.1 Yritysjohdon haastattelu 

Yritysjohdon haastattelu toteutettiin heinäkuussa 2013 haastattelemalla Etelän Kirjanpi-

totalo Oy:n hallituksen puheenjohtajaa tapaamalla hänet henkilökohtaisesti yrityksen 

toimitiloissa. Haastattelun apuna käytettiin nauhuria, jolle haastattelu kokonaisuudes-

saan tallennettiin. Tällöin vastaukset ja mahdolliset muut aiheeseen liittyvät asiat oli 

helppo tarkistaa jälkeenpäin. Kahdessa ennen haastattelua toteutuneessa ohjelmistoesit-

telyssä esiin tulleet asiat ja kysymykset olivat osaltaan vaikuttaneet haastattelukysymyk-

siin. Haastattelukysymykset ovat liitteenä (liite 3).  
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Haastattelukysymykset lähetettiin haastateltavalle sähköpostitse haastattelua edeltävänä 

päivänä, jolloin hänellä oli mahdollisuus valmistautua kysymyksiin etukäteen. Haastatte-

luun oli varattu aikaa noin tunti, mutta haastattelu kesti lopulta noin 15 minuuttia, 

koska haastateltava oli pystynyt valmistelemaan vastauksensa valmiiksi eikä aikaa näin 

ollen kulunut turhaan pohdiskeluun ja vastausten miettimiseen.  

 

Haastattelun jälkeen haastatteluaineisto litteroitiin, tulkittiin ja analysoitiin. Vastauksista 

kävi ilmi, että käytössä olevaa ohjelmistoa ei haluta korvata kokonaan uudella, vaan ai-

noana vaihtoehtona ohjelmistohankinnassa pidetään käytössä olevan kirjanpito-ohjel-

miston rinnalle hankittavaa ohjelmistoa. Uuden ohjelmiston odotetaan tarjoavan vähin-

tään samat raportit kuin käytössä oleva ohjelmisto tarjoaa eli ainakin tuloslaskelman, ta-

seen sekä päivä- ja pääkirjan. Uuden ohjelmiston halutaan sisältävän kirjanpito, palkan-

laskenta sekä myynti- ja ostolaskutus. Tällä hetkellä Etelän Kirjanpitotalossa ei ole asi-

akkaille tarjolla sähköistä myynti- ja ostolaskutusohjelmaa, joten se tulisi olemaan koko-

naan uusi moduuli. Näiden lisäksi myös muut mahdolliset osiot, kuten matka- ja kulu-

laskut, ovat tervetulleita, mikäli ne sisältyvät ohjelmistoon ilman erillistä hintaa. 

 

Etelän Kirjanpitotalo Oy:ssä on käytössä Microsoftin käyttöjärjestelmistä Windows 

Vista, Windows XP ja Windows 7, joista Windows 7 on tällä hetkellä yleisin käyttöjär-

jestelmä. Laitteita uusittaessa tullaan käyttöjärjestelmissä siirtymään Windows 7:ään. Tä-

män hetkisten tietokonelaitteistojen prosessointi- ja tiedonsiirtonopeuksista sekä yh-

teensopivuudesta olemassa olevan tekniikan kanssa ei haastattelussa selvinnyt muuta 

kuin, että kyseiset ominaisuudet ovat tällä hetkellä riittävät. Uutta ohjelmistoa hankitta-

essa ollaan kuitenkin valmiita uudistamaan Atk-laitteita ja käyttöjärjestelmiä, mikäli uusi 

ohjelmisto sitä vaatii. Haastattelussa selvisi, että ohjelmistohankinnassa halutaan edetä 

asiakkaiden tarpeiden mukaisesti eikä aikataulua ole vielä tarkemmin määritelty. Myös-

kään kokonaisbudjettia ei ohjelmistohankinnalle ole vielä laskettu.  

 

Ohjelmiston laskutuskäytäntötoiveista selvisi haastattelussa, että vaihtoehtona pidetään 

ainoastaan sellaisia ohjelmistotarjoajia, jotka voivat laskuttaa suoraan tilitoimiston asiak-

kaita. Tilitoimisto ei halua olla välikätenä ja "pankkina" ohjelmistotarjoajalle ja asiakkail-

leen laskuttamalla asiakkaitaan ohjelmiston käytöstä. Uusi ohjelmisto halutaan pitää 

erillisenä lisäpalvelumahdollisuutena jo olemassa oleville asiakkaille. Asiakkaita ei haluta 



 

 

56 

yllyttää käyttämään uutta ohjelmistoa, mutta tilitoimisto ja kirjanpitäjät voivat suositella 

ohjelmistoa niille asiakkailleen, jotka ilmaisevat kiinnostuksensa esimerkiksi verkkolas-

kujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tilitoimisto ei halua joutua päävastuuseen 

asiakkaidensa kouluttamisesta ohjelmiston käyttöön, vaikka opastusta asiakkaille voi-

daan ja joudutaankin antamaan. Riippumattomuus ohjelmistosta on tärkeää tilitoimis-

tolle myös ohjelmiston mahdollisten ongelmatilanteiden varalta. Toimeksiantajan kanta 

on, että ohjelmistotarjoaja on vastuussa käyttöongelmista suoraan asiakkaalle ilman tili-

toimiston väliintuloa. 

 

6.2.2 Työntekijäkysely 

Etelän Kirjanpitotalon työntekijöille tehtiin kysely, joka sisälsi neljä kysymystä koskien 

tämän hetkisiä ja tulevaisuuden raportointitarpeita. Kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan 

tilitoimiston työntekijöiden ja asiakkaiden raportointitarpeet uuden kirjanpito-ohjelmis-

ton hankintaa varten. Kysely toteutettiin avoimena lomakekyselynä Webropol-kysely-

ohjelman avulla Internetin välityksellä. Webropol valittiin kyselyn toteutustavaksi, 

koska sen avulla kyselyn tekeminen sujui vaivattomasti ja työntekijät pystyivät vastaa-

maan kyselyyn ajasta ja paikasta riippumatta. Webropol-kyselyn vaihtoehtona pohdittiin 

työntekijöiden ryhmähaastattelua, mutta siitä luovuttiin, koska koettiin, että tällöin ää-

nessä saattaisivat olla vain puheliaimmat henkilöt. Webropolin kautta kaikki pääsivät 

halutessaan vastaamaan kyselyyn rehellisesti ja omien mieltymystensä mukaisesti. Työn-

tekijäkyselyn kysymykset ovat liitteenä (liite 4). Kysely lähetettiin kahdeksalle työnteki-

jälle mukaan lukien tilitoimiston omistaja. Opinnäytetyön tekijät eivät itse voineet vas-

tata kyselyyn. Kyselyyn vastasi kuusi työntekijää, eli 75 prosenttia kaikista kyselyn saa-

neista ja 60 prosenttia kaikista tilitoimiston työntekijöistä. 

 

Kyselystä selvisi, että tilitoimiston asiakkaiden raportointitarpeet ovat laajemmat kuin, 

mitä nykyinen kirjanpito-ohjelmisto tarjoaa. Etelän Kirjanpitotalon työntekijöiden mu-

kaan tilitoimiston asiakkaat tarvitsevat nykyisestä järjestelmästä saatavien raporttien, li-

säksi kassavirtalaskelmia, varastoseurantaa, myyntiraportteja, ostoreskontraa ja maksu-

pääteliikenteen raportteja. Nykyisestä Tikon kirjanpito-ohjelmistosta saatavista rapor-
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teista asiakkaat tarvitsevat tuloslaskelmaa, tasetta, pääkirjaa, päiväkirjaa, laskureskontra-

listaa, kausiveroilmoitusta ja tasekirjaa. Näiden lisäksi asiakkaat tarvitsevat verotilira-

portteja, anniskelun neljännesvuosi-ilmoituksia ja palkkoihin liittyviä raportteja.  

 

Työntekijät itse käyttävät työssään nykyisestä kirjanpito-ohjelmasta saatavista rapor-

teista tuloslaskelmaa, tasetta, pääkirjaa, päiväkirjaa, laskureskontralistaa, myyntisaami-

set-listausta sekä kausiveroilmoitusta ja muita alv-raportteja, kuten arvonlisäveron seu-

ranta- ja tarkistusraportteja. Lisäksi kirjanpitäjät käyttävät seuraavia asiakkaiden laatimia 

tai heidän ohjelmistaan tulostettuja raportteja: myyntiraportit, maksupääteliikenteen ra-

portit, varastoraportit sekä osto- ja myyntireskontraraportit. Kirjanpitäjät laativat myös 

itse asiakkaiden kirjanpitoon liittyviä raportteja Excel-taulukkolaskentaohjelmiston 

avulla. Tällaisia raportteja ovat esimerkiksi käteismyynnin yhteenvetoraportti, luotto-

korttimyyntiraportit ja budjetit. Muita kirjanpitäjien tarvitsemia raportteja ovat esimer-

kiksi pankilta saatavat arvopapereihin ja provisioihin liittyvät kuukausiyhteenvetorapor-

tit sekä tilinpäätöstä varten pankilta saatavat, esimerkiksi lainoja ja leasingvuokria kos-

kevat, vastuuerittelyraportit. 

 

Puolet kyselyyn vastanneista ei usko, että tilitoimiston asiakkaat tai työntekijät tarvitse-

vat tulevaisuudessa muita kuin tällä hetkellä käyttämiään raportteja. Kaksi eli 33,3 pro-

senttia vastanneista ei osaa sanoa, tarvitaanko muita raportteja tulevaisuudessa. Yksi 

vastaaja eli 16,7 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että osa asiakkaista hyötyisi ajanta-

saisemmasta tulosraportoinnista ja budjetoinnista, mutta uskoo, että nykyinenkin kir-

janpito-ohjelmisto pystyy tulevaisuudessa tuottamaan kyseisentyyppisiä raportteja siinä 

missä toiset kirjanpito-ohjelmat.  

 

Yksi vastaaja eli 16,7 prosenttia vastanneista uskoo, että tulevaisuudessa saattaisi olla 

hyötyä siitä, että ohjelmistosta pystyttäisiin saamaan tulosennusteita. 16,7 prosenttia us-

koo tässäkin kohtaa, että ohjelmiston olisi syytä pystyä tarjoamaan nykyistä ajantasai-

sempaa tulosraportointia ja budjetointia, mutta nykyisestä ohjelmistosta tullaan niitä 

jossain vaiheessa todennäköisesti saamaan. Kaksi eli 33,3 prosenttia vastaajista oli sitä 

mieltä, että nykyisestä ohjelmistosta saatavilla raporteilla pärjätään ja kaksi eli 33,3 pro-

senttia ei osannut sanoa, pitäisikö tulevan ohjelmiston voida tarjota muitakin kuin ny-

kyisestä ohjelmistosta saatavilla olevia raportteja.  
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6.2.3 Toimeksiantajan kyvykkyyden kypsyystason määrittäminen 

Sivulla 34 esitetyn kuvion 11 mukaisen kyvykkyyden kypsyystasomallin avulla pyritään 

määrittelemään ja ymmärtämään organisaation prosesseja. Sitä voidaan käyttää myös 

esimerkiksi projektinhallintaan, ohjelmiston ylläpitoon ja riskienhallintaan. Tässä työssä 

kyvykkyyden kypsyystasomallin avulla pyritään määrittämään toimeksiantajan hallinnol-

listen prosessien kypsyysvaihe. Tämän tiedon valossa pyritään päättelemään, mitkä ovat 

Etelän Kirjanpitotalo Oy:n tarpeet ja vaatimukset tulevalle ohjelmistolle.  

 

Toimeksiantajan oma kirjanpito tehdään lakisääteisesti kuukausittain ja tilinpäätös tili-

kausittain. Työntekijöiden työaikaa ja tehtyjä töitä seurataan Excelissä olevalla kello-

korttipohjalla, jota työntekijät itse täyttävät. Myyntilaskutus tapahtuu siten, että työnte-

kijät kirjaavat tehdyt työt Excelissä tehtyyn tulostettavaan laskutuslomakepohjaan. Näi-

den tulostettujen laskutuslomakkeiden pohjalta esimies laatii varsinaiset myyntilaskut 

Excelissä tehtyyn myyntilaskupohjaan.  

 

Etelän Kirjanpitotalo on kyvykkyyden kypsyystasomallin mukaisista kypsyystasoista ta-

sojen 2 ja 3, eli toistettava ja määritelty, välillä. Tason 2 kriteereihin kuuluu toiminnan 

suunnitelmallisuus, prosessien toistuvuus ja hallintoprosessien käyttöönotto. Tason 3 

kriteereitä ovat toimintatapojen määrittely ja standardisointi, mutta ei niiden mittaus. 

Toimeksiantajan toiminta on suunniteltua ja prosessit toistuvia. Prosesseja ei kuiten-

kaan ole kuvattu eikä standardisoitu, eikä niitä mitata. Etelän Kirjanpitotalossa ei myös-

kään ole tehty organisaation toimintaohjetta, joka kyvykkyyden kypsyystasomallin ta-

solla 3 olevassa yrityksessä tulisi olla laadittu.  

 

6.2.4 Prosessikuvaukset 

Eri yritysten kirjanpitoprosessit voivat poiketa toisistaan suurestikin. Kirjanpitoproses-

sin kulku riippuu yritystoiminnan luonteesta, toimialasta, käytössä olevista järjestelmistä 

sekä yrityksen asiakkaiden ja toimittajien järjestelmistä, toimialasta ja yritystoiminnan 

luonteesta. Myös eri tilitoimistoissa kirjanpitoprosessit poikkeavat toisistaan. Tilitoimis-
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tojen kirjanpitoprosessien eroavuudet johtuvat eri tilitoimistojen erilaisista toimintamal-

leista ja käytössä olevien järjestelmien erilaisuudesta sekä eri asiakkaiden erilaisista toi-

mintamalleista ja näiden kirjanpitojärjestelmien erilaisuudesta.  

 

Kirjanpitoa voidaan tehdä perinteisesti, osittain sähköisesti tai kokonaan sähköisesti. 

Kirjanpitoprosessin osa-alueita ovat myyntilaskuprosessi, ostolaskuprosessi, matka- ja 

kululaskuprosessi sekä pääkirjanpitoprosessi. Myös palkanlaskentaprosessi on osa yri-

tysten kirjanpitoprosessia, mutta sitä ei käsitellä tässä opinnäytetyössä. Seuraavaksi käy-

dään läpi toimeksiantajan asiakasyrityksillä tällä hetkellä käytössä olevat ostolasku-, 

myyntilasku- ja pääkirjanpitoprosessit, joita havainnollistetaan osana produktia tehtyjen 

prosessikaavioiden avulla. Vertailun vuoksi samat prosessit käydään läpi myös digitaali-

sena, jolloin nähdään, kuinka prosessit muuttuvat uuden ohjelmiston käyttöönoton 

myötä. Matka- ja kululaskuprosessia ei käydä tässä läpi, koska toimeksiantajan asiak-

kailla on hyvin vähän matka- ja kululaskuja.  

 

6.2.4.1 Myyntilaskuprosessi 

Perinteisessä myyntilaskuprosessissa toimeksiantajatilitoimiston asiakasyritys tekee 

myyntilaskunsa itse omalla järjestelmällään ja kirjaa ne myyntireskontraansa, mikäli sillä 

sellainen on käytössään. Kuviossa 13 on esitetty perinteinen myyntilaskuprosessi, jossa 

asiakasyrityksellä on myyntireskontra käytössään. 

 



 

 

60 

Kirjanpitoasiakkaan perinteinen myyntilaskuprosessi

P
an

kk
it

ili
M

yy
n

ti
la

sk
u

- 
ja

 -
re

sk
o

nt
ra

oh
je

lm
a

A
si

a
ka

s
T

ili
to

im
is

to
/

ki
rj

an
p

it
äj

ä
A

si
a

kk
a

a
n

 a
si

a
ka

s

Phase

Alku

Tulostaa ja 
arkistoi 

myyntilasku- 
raportit

Vastaanottaa 
myyntilasku- 

raportit

Myyntilaskujen 
tulostus ja lähetys 

asiakkaalle

Vastaanottaa laskun
Maksaa laskun

Maksusuoritus

Myyntireskont- 
ran seuranta ja 

päivitys

Pankkitilille 
tulleiden 

viitemaksujen 
kohdistus 

myyntilaskuille

Myyntilasku

Myyntilaskun 
laadinta

Viitemaksujen 
nouto pankista

Loppu (pääkirjanpidon 
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Kuvio 13. Tilitoimiston asiakasyrityksen perinteinen myyntilaskuprosessi 

 

Kuviossa 13 kuvattuun perinteiseen myyntilaskuprosessiin kuuluu laskun laatiminen 

esimerkiksi laskutusohjelmalla, laskun tulostaminen ja lähettäminen asiakkaalle. Yritys 

tarvitsee laskusta kopion myös omaan kirjanpitoonsa, jolloin se perinteisesti tulostaa 

siitä toisen kappaleen omaan myyntilaskumappiinsa. Mikäli yrityksellä on myyntires-

kontra käytössään, tallentaa se tässä vaiheessa myyntilaskun myyntireskontraansa. 

Useissa laskutusohjelmissa on myyntireskontra samassa, jolloin tehty myyntilasku tal-

lentuu automaattisesti myös myyntireskontraan.  

 

Perinteisessä myyntilaskuprosessissa asiakkaiden maksamista laskuista pankkitilille tul-

leet viitesuoritukset noudetaan yrityksen verkkopankista ja kohdistetaan ne reskont-

rassa oleville avoimille myyntilaskuille. Monilla reskontraohjelmilla on mahdollista 

tehdä kohdistus automaattisesti, jolloin pankin tiliotteita ei tarvitse tulostaa eikä kohdis-

taa suorituksia käsin reskontrassa oleville laskuille. Myyntireskontrasta voidaan tarkistaa 

erääntyneet myyntilaskut. Laskusta, josta maksu ei ole saapunut eräpäivään mennessä, 

voidaan lähettää asiakkaalle maksumuistutus perinteisesti tulostamalla se laskutusohjel-

masta ja lähettämällä se asiakkaalle. Perinteistä myyntilaskuprosessia käyttävä yritys toi-

mittaa myyntilaskut kerran kuussa tilitoimistoon, jossa kirjanpitäjä tiliöi ja tallentaa 



 

 

61 

myyntitapahtumat pääkirjanpitoon joko suoraan laskuilta tai myyntilaskuraporteilta, mi-

käli myyntilaskuja on paljon. 

 

Sähköisessä myyntilaskuprosessissa myyntilaskun tallennusta ei tarvitse tehdä moneen 

kertaan, vaan myyntilasku tallentuu niin reskontraan kuin pääkirjanpitoonkin samalla, 

kun lasku ensimmäisen kerran luodaan. Sähköinen myyntilaskuprosessi on kuvattu ku-

viossa 14. 

 

Kirjanpitoasiakkaan sähköinen myyntilaskuprosessi

P
an

kk
it

ili
D

ig
it

aa
lin

en
 

ta
lo

u
sh

al
lin

to
-

oh
je

lm
is

to
A

si
ak

as
Ti

lit
o

im
is

to
/

ki
rj

an
p

it
äj

ä
Ti

li
to

im
is

to
n

 
as

ia
kk

aa
n

 a
si

ak
as

Phase

Alku
Myyntilaskujen 

lähetys asiakkaalle 
sähköisesti

Maksaa laskun

Maksusuoritus

Myyntireskontran 
seuranta ja päivitys

Vastaanottaa 
laskun

Myyntilaskun 
laadinta

Myyntilaskun 
muodostus ja 

automaattinen 
ti liöinti

Tuloslaskelman 
ja taseen 
tarkastelu

Tiliöintien 
tarkastus ja 

korjaus

Viitesuoritusten 
automaattinen 
nouto pankista

Suoritusten 
automaatti- 
kirjaukset 

pääkirjanpitoon

ALV-
siirtotiedosto 

Tyvi-palveluun
Loppu

Loppu

Kuvio 14. Sähköinen myyntilaskuprosessi 

 

Kun myyntilasku luodaan ja tallennetaan digitaaliseen taloushallinto-ohjelmistoon kuvi-

ossa 14 esitetyn mukaisesti, tallentuu se järjestelmässä samalla kertaa myyntireskontraan 

ja pääkirjanpitoon. Lisäksi se voidaan lähettää asiakkaalle verkkolaskuna tai sähköposti-

laskuna, jolloin säästyy laskun tulostamiseen ja postitukseen käytetty aika ja materiaali-

kustannukset. Lasku voidaan myös tulostaa ja lähettää asiakkaalle itse tai se voidaan lä-

hettää sähköisesti tulostuspalveluun postitettavaksi.  
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Myyntilaskuille voidaan luoda tiliöintisääntöjä erilaisin kriteerein, esimerkiksi myyntilas-

kun tapahtumarivien mukaan, jolloin myyntilaskun tapahtumat kirjautuvat tapahtumari-

veiltä automaattisesti pääkirjanpidossa oikeille myyntitileille. Sähköinen ohjelmisto ke-

rää pääkirjanpidon tapahtumien tiedot automaattisesti kausiveroilmoitukselle, jonka kir-

janpitäjä lähettää kuukausittain sähköisesti Verohallintoon. Yritys voi myös maksaa 

kausiveronsa sähköisen taloushallinto-ohjelmiston kautta. 

 

Kuviossa 14 on esitetty, kuinka sähköisessä myyntilaskuprosessissa asiakkaiden maksa-

mat laskut kirjautuvat päivittäin automaattisesti kirjanpitoon, kun pankin tiliotteet ja vii-

tesuoritukset noudetaan pankista. Näin yrityksellä on käytössään aina ajantasaista tietoa 

myyntilaskujensa tilanteesta. Yrityksen johto voi tarkastella milloin ja missä vain ajan 

tasalla olevaa tuloslaskelmaa ja tasetta.  

 

Moni asia, joka perinteisestä myyntilaskuprosessissa on vaatinut tapahtumien manuaa-

lista tallentamista ja kohdistamista, tallentuu sähköisessä prosessissa täysin automaatti-

sesti. Näin virheiden mahdollisuus pienenee, kun samaa tietoa ei tarvitse tallentaa use-

aan otteeseen eri järjestelmiin. Sähköisessä myyntilaskuprosessissa ei tarvita erillistä 

pääkirjanpidon prosessia lainkaan, koska tapahtumat tallentuvat automaattisesti pääkir-

janpitoon. Tilitoimiston kirjanpitäjälle jää tällöin tehtäväksi vain tarkistaa, että tapahtu-

mat ovat kirjautuneet oikein ja kohdistaa tulleista viitemaksuista mahdolliset kohdentu-

mattomat suoritukset käsin reskontraan. 

 

Sähköisten myyntilaskujen tarkasteleminen ja etsiminen on huomattavasti helpompaa ja 

nopeampaa kuin paperille tulostettujen laskujen etsiminen mapista, sillä sähköisestä jär-

jestelmästä laskuja voi etsiä erilaisin hakukriteerein. 

 

6.2.4.2 Ostolaskuprosessi 

Perinteisessä ostolaskuprosessissa tilitoimiston asiakasyritys vastaanottaa ja maksaa 

omat ostolaskunsa sekä kirjaa ne mahdolliseen ostoreskontraansa. Asiakas kokoaa, jär-

jestelee ja mapittaa kirjanpitoaineistonsa ja toimittaa sen kerran kuukaudessa tilitoimis-

toon. Kuviossa 15 on kuvattu perinteinen ostolaskuprosessi, jossa tilitoimiston asiakas-

yrityksellä on ostoreskontra käytössään. 
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Kirjanpitoasiakkaan perinteinen ostolaskuprosessi
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Kuvio 15. Tilitoimiston asiakasyrityksen perinteinen ostolaskuprosessi 

 

Ostolaskuprosessi on myyntilaskuprosessin toinen pää. Kuvion 15 mukaisessa perintei-

sessä ostolaskuprosessissa tilitoimiston asiakasyritys vastaanottaa ostolaskun paperi-

sena, kirjaa sen ostoreskontraansa, mikäli sellainen on käytössä, siirtää erääntyvät osto-

laskut maksutiedostona pankkiin ja maksaa ne. Kerran kuukaudessa tulostetaan ostolas-

kuraportit, jotka toimitetaan ostolaskujen ja muun kuukausittaisen kirjanpitoaineiston 

mukana tilitoimistoon, jossa kirjanpitäjä tiliöi ja tallentaa ostolaskutapahtumat ostolas-

kuraporteista pääkirjanpitoon. Mikäli ostolaskuja on vähän, voidaan ne tallentaa pääkir-

janpitoon myös suoraan laskuilta. 

 

Jos tilitoimiston asiakasyrityksellä ei ole ostoreskontraa käytössään, asiakasyritys mapit-

taa ja maksaa laskut, ja toimittaa ne kerran kuussa muun kirjanpitoaineiston kanssa tili-

toimistoon, jossa kirjanpitäjä tiliöi ja tallentaa ne kirjanpitojärjestelmään. 

 

Kuten sähköisessä myyntilaskuprosessissakin, myös sähköisessä ostolaskuprosessissa 

ostolaskujen tapahtumat tallentuvat yhdellä tallennuskerralla sekä reskontraan että pää-

kirjanpitoon.  Kuviossa 16 on kuvattu sähköinen ostolaskuprosessi. Vaikka sähköinen 
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ostolaskuprosessi näyttääkin kuvion 16 prosessikaaviossa monimutkaisemmalta kuin 

perinteinen ostolaskuprosessi kuviossa 15, on se todellisuudessa yksinkertaisempi, 

koska moni työtunteja vaativa työvaihe jää pois. 

 

Kirjanpitoasiakkaan sähköinen ostolaskuprosessi

P
an

kk
it

ili
D

ig
it

a
al

in
e

n
 

ta
lo

u
sh

a
lli

n
to

-o
h

je
lm

is
to

A
si

ak
as

Ti
lit

o
im

is
to

/ 
ki

rj
a

n
p

it
ä

jä

Phase

Alku

Ostolaskun 
asiatarkastus ja 

hyväksyntä

Ostolaskut veloitus

Ostolaskujen maksu

Maksun siirto 
eräpäivänä pankkiin

Laskun 
automaattikirjaukset 

pääkirjanpitoon 

Ostoreskontran 
seuranta ja päivitys

Tiliöintien tarkastus 
ja korjaus

Tiliotteiden 
automaattinen nouto 
pankista ja maksujen 

kohdistus

Maksujen 
automaatti- 
kirjaukset 

pääkirjanpitoon

Loppu

ALV-
siirtotiedosto 

Tyvi-palveluun

Ostolaskun 
sähköinen 

vastaanotto

Tuloslaskelman 
ja taseen 
tarkastelu

Loppu

Kuvio 16. Sähköinen ostolaskuprosessi 

 

Kuvion 16 mukaisessa sähköisessä ostolaskuprosessissa tilitoimiston asiakasyritys vas-

taanottaa ostolaskun digitaaliseen taloushallinto-ohjelmistoon sähköisessä muodossa 

joko verkkolaskuna tai ulkoisen skannauspalvelun kautta sähköiseksi muunnettuna. Mi-

käli yrityksellä on käytössään ostolaskujen hyväksymiskierto, siirtyy sähköinen osto-

lasku asiatarkastajan tai -tarkastajien ja hyväksyjän tai hyväksyjien hyväksyttäväksi. Hy-

väksymiskierron jälkeen lasku voidaan laittaa maksuun suoraan digitaalisesta taloushal-

linto-ohjelmistosta ilman verkkopankkiin kirjautumista. Yrityksen niin halutessa sähköi-

sen hyväksymiskierron voi jättää pois, jolloin yritys voi siirtää saapuneen ostolaskun 

suoraan maksuun. Kun ostolasku on veloitettu pankkitililtä, päivittyy se automaattisesti 

maksettu-tilaan. Kaikki laskut eivät kuitenkaan aina tule sähköisesti, vaan asiakkaan saa-

mat paperilaskut voidaan skannata tilitoimistossa tai asiakas voi itse skannata ne. Kaikki 

skannatut laskut, jotka eivät ole tulleet skannauspalvelun kautta, täytyy kuitenkin kirjata 

manuaalisesti kirjanpitoon, koska kirjanpito-ohjelma ei lue niiden tietoja. Ostolaskuille 
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luodaan tiliöintisäännöt yleensä toimittajan eli laskun lähettäneen yrityksen mukaan, jol-

loin samalta toimittajalta tulleet ostolaskut kirjautuvat automaattisesti pääkirjanpitoon 

toimittajalle määritellylle kirjanpidon kulutilille.  

 

Kuten ei sähköisessä myyntilaskuprosessissa, ei sähköisessä ostolaskuprosessissakaan 

tarvita erillistä pääkirjanpidon prosessia lainkaan, vaan ostotapahtumat kirjautuvat auto-

maattisesti pääkirjanpitoon, kun lasku vastaanotetaan digitaaliseen taloushallintojärjes-

telmään. Yrityksen ei myöskään tarvitse toimittaa ostolaskumappeja tilitoimistoon, 

koska tilitoimiston kirjanpitäjä pääsee suoraan digitaaliseen taloushallinto-ohjelmistoon 

tarkastelemaan ostolaskuja.  

 

Sähköisessä ostolaskuprosessissa tilitoimiston kirjanpitäjän tehtävä on manuaalisen os-

tolaskujen tallentamisen sijaan tarkastaa, että ostolaskut ovat kirjautuneet oikeille kulu-

tileille ja korjata mahdolliset väärille kulutileille kirjautuneet ostotapahtumat oikeille ku-

lutileille. Jos toimittajalle ei ole luotu oletustiliöintiä, eivät sen lähettämät ostolaskut kir-

jaudu millekään kulutilille, vaan ne tiliöityvät automaattisesti niin sanotulle kaatotilille. 

Oletustiliöinti voi puuttua esimerkiksi siksi, että lasku on ensimmäinen kyseiseltä toi-

mittajalta. Kaatotili on välitili, josta ostolaskut tiliöidään oikeille kulutileilleen. Samalla 

kirjanpitäjä voi määritellä toimittajalle oletustiliöinnin.  

 

Kun ostolaskujen tiliöinnit on tarkastettu ja korjattu, siirtyvät tapahtumien tiedot auto-

maattisesti kausiveroilmoitukselle, jonka kirjanpitäjä lähettää kuukausittain sähköisesti 

digitaalisesta taloushallinto-ohjelmasta suoraan Verohallintoon. Tilitoimiston asiakasyri-

tys voi maksaa kausiveronsa suoraan digitaalisen taloushallinto-ohjelmiston kautta, ku-

ten muutkin laskunsa. 

 

6.2.4.3 Pääkirjanpitoprosessi 

Sähköinen pääkirjanpitoprosessi koostuu sähköisestä myyntilasku-, ostolasku-, palkka- 

ja matka- ja kululaskuprosesseista, jolloin erillistä pääkirjanpidon prosessia ei tarvita 

lainkaan, kun tiedot siirtyvät kirjanpidon osaprosesseista aina automaattisesti pääkirjan-

pitoon. Sähköisessä pääkirjanpitoprosessissa kirjanpitäjän tehtäväksi jää tarkistaa pro-

sessien sujuminen oikealla tavalla sekä viranomaisilmoitusten lähettäminen sähköisesti.  
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Perinteisessä pääkirjanpitoprosessissa tilitoimiston asiakasyritys toimittaa paperiset 

myynti- ja ostolaskunsa sekä tiliotteensa mieluiten tiliotteen mukaan aikajärjestyksessä 

mappiin järjestettyinä kuukausittain tilitoimistoon, jossa kirjanpitäjä tiliöi ja tallentaa ta-

pahtumat kirjanpitojärjestelmään. Tästä vaiheesta alkaa toimeksiantajan nykyinen asia-

kasyrityksille tehtävän kirjanpidon prosessi. Tallennettuaan kirjanpitoaineiston kirjan-

pito-ohjelmistoon, tilitoimiston kirjanpitäjä lähettää yrityksen arvonlisäveron kausive-

roilmoituksen Verohallintoon joko sähköisesti tai paperilla.  

 

Osittain sähköinen kirjanpitoprosessi on yhdistelmä sähköistä ja perinteistä kirjanpito-

prosessia. Osittain sähköisessä kirjanpitoprosessissa perinteiseen kirjanpitoprosessiin 

on otettu mukaan joitain sähköisiä ominaisuuksia. Toimeksiantajatilitoimisto tekee asia-

kasyritystensä kirjanpidon suurimmaksi osaksi osittain sähköisesti. Osittain sähköinen 

kirjanpitoprosessi on esitetty kuviossa 17. 

 

 

Kuvio 17. Asiakasyrityksen osittain sähköinen pääkirjanpitoprosessi Etelän Kirjanpito-

talossa 
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Kuvion 17 mukaisessa osittain sähköisessä pääkirjanpitoprosessissa tilitoimiston asia-

kasyritys toimittaa paperisen kirjanpitoaineiston tilitoimistoon. Asiakasyrityksen tulisi 

mieluiten järjestää kirjanpitoaineisto, eli myynti- ja ostolaskut, mappiin aikajärjestyk-

sessä tiliotteen mukaan. Tilitoimistossa kirjanpitäjä tiliöi ja tallentaa laskut kirjanpitojär-

jestelmään. Mikäli toimeksiantaja laskee asiakasyrityksen työntekijöiden palkat, voidaan 

palkkakirjaukset siirtää sähköisesti Tikon palkanlaskentaohjelmasta yrityksen pääkirjan-

pitoon. Jos asiakasyritys laskee itse työntekijöidensä palkat tai ne lasketaan jossain muu-

alla, joudutaan palkkakirjaukset syöttämään manuaalisesti kirjanpitojärjestelmään. Kun 

myynti- ja ostolaskut, tiliotetapahtumat ja palkat on tallennettu kirjanpito-ohjelmistoon, 

ajetaan kuukausittaiset arvonlisäverokirjaukset, joista Tikon kirjanpito-ohjelmisto muo-

dostaa arvonlisäveron kausiveroilmoituksen, jonka kirjanpitäjä lähettää sähköisesti kir-

janpito-ohjelmistosta siirtotiedostona Tyvi-palvelun kautta Verohallintoon. 

 

Mikäli asiakasyrityksellä on käytössään TITO-tiliotteet, on tiliotetapahtumien, kuten 

pankkitilille tulleiden pankki- ja luottokorttimaksujen, tallentaminen kirjanpitoon huo-

mattavasti nopeampaa kuin tallentamalla tapahtumat manuaalisesti. Esimerkiksi yhdestä 

vastaanotetusta luottokorttimaksusta kirjautuu kirjanpitoon tyypillisesti kolme vientiä: 

tilille tullut summa, luottokorttiprovisio ja luottokorttimaksun bruttosumma. Tämän 

vuoksi yritysten, joiden pankkitilille tulee kuukausittain paljon pankki- ja luottokortti-

maksuja on suositeltavaa ottaa TITO-tiliotteet käyttöön, koska tällöin niiden kuukausit-

taisen kirjanpidon tallentaminen pääkirjanpitoon nopeutuu huomattavasti. Mikäli pro-

visiot eivät näy tiliotteella, tarvitaan asiakasyrityksen luottokorttitilitysten välittäjältä eli 

Nets Oy:ltä tai pankilta, luottokorttitilitysten kuukausiraportti. 

 

Noin puolet toimeksiantajan asiakasyrityksistä on valtuuttanut tilitoimiston noutamaan 

tiliotteet sähköisesti pankista TITO-tiliotteina suoraan kirjanpito-ohjelmistoon. Tikon-

kirjanpito-ohjelmistossa TITO-tiliotteiden tapahtumille voidaan määritellä tiliöintisään-

nöt eri kriteerien perusteella ja/tai yhdistelemällä eri kriteerejä. Kriteerejä voivat olla 

esimerkiksi maksaja, maksun saaja, viitenumero ja/tai tiliotteella näkyvä tapahtuma-

koodi.  
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Tikonissa on rajapinnat myös muihin sovelluksiin, joten kirjanpitoon voidaan siirtää ta-

pahtumia esimerkiksi Excel-tiedostoista. Tämä ominaisuus helpottaa erityisesti tilinpää-

töksen laatimista sekä muiden jaksotusten kirjaamista, koska Excelissä tehtyjä jaksotus-

laskelmia ei tarvitse tallentaa manuaalisesti kirjanpitoon, vaan viennit voidaan siirtää 

palkanlaskentaohjelmasta automaattisesti suoraan kirjanpito-ohjelmistoon. Tikoniin 

voidaan määritellä myös vyörytyssääntöjä, joiden avulla kuukausittaiset jaksotukset, ku-

ten esimerkiksi vakuutusmaksujen jaksotukset, voidaan kirjata helposti ja nopeasti kus-

tannuspaikoittain. Tikon kirjanpito-ohjelmistossa on kilpailijoihin verrattuna myös erin-

omainen tasekirjan laatimisominaisuus. Tikon kirjanpito-ohjelmistoa myös päivitetään 

jatkuvasti vastaamaan alati muuttuvaa kirjanpitoa koskevaa lainsäädäntöä. 

 

Vaatimusanalyysin tuloksena selvisi, että tuleva ohjelmisto halutaan hankkia sovellus-

vuokrauksella nykyisen ohjelmiston rinnalle. Toimeksiantaja on valmis investoimaan 

ohjelmistohankintaan uusimalla olemassa olevia laitteistoja. Tulevan ohjelmiston ei ha-

luta olevan investointi, johon sitoutuu paljon pääomia. Uudelle ohjelmistolle asetetut 

raportointivaatimukset ovat työntekijäkyselyn, yritysjohdolle tehdyn haastattelun ja toi-

meksiantajan kyvykkyyden kypsyystason määrittämisen perusteella hyvin samanlaiset 

kuin toimeksiantajalla nykyisin käytössä olevan ohjelmiston raporttitarjonta. Ohjelmis-

tolta vaadittu vähimmäiskriteeri on, että ohjelmistolla saadaan muodostettua samat ra-

portit kuin nykyiselläkin ohjelmistolla.  

 

Tulevaisuutta silmällä pitäen ohjelmistosta tulisi löytyä mahdollisuus ainakin budjetoin-

tiin ja tulosennusteen saamiseen. Jotta ohjelmistohankinta olisi järkevä, tulee ohjelmis-

tolla pystyä tekemään kirjanpitoa myös digitaalisesti. Vaatimusanalyysin prosessiku-

vauksista käy selkeästi ilmi, että prosessit tehostuisivat merkittävästi kirjanpidon digita-

lisoinnin myötä niin toimeksiantajalla kuin suurimmalla osalla sen asiakkaistakin. 

 

6.3 Ohjelmistojen kartoitus ja tarjouspyyntöjen tekeminen 

Suuri osa nykyisistä digitaalisista taloushallinto-ohjelmistoista tarjotaan ASP-palveluna, 

jolloin yritys ei hanki ohjelmistolisenssiä vaan vuokraa käyttöoikeuden. Tällöin ohjel-

misto on käytettävissä Internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Tällaisia oh-
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jelmistoja ei yleensä voida räätälöidä yrityskohtaisesti. Ohjelmiston käytettävyys ja päi-

vitys ovat palveluntarjoajan vastuulla, eikä ohjelmistoa tarvitse asentaa käyttäjän ko-

neelle. Ohjelmistotoimittajan vastuulla on myös varmuuskopiointi ja tietoturva. 

 

Ohjelmiston valintaprosessissa vaiheeseen Ohjelmistojen kartoitus ja tarjouspyyntöjen 

tekeminen valikoituivat ohjelmistot osittain Taloushallintoliiton tekemän ohjelmisto-

vertailun ja toimeksiantajan ehdotusten mukaisesti. Tarkoituksena on käsitellä ohjelmis-

tojen ominaisuuksia ja hinnoittelua. Lähes kaikki ohjelmistotarjoajat tarjoavat tilitoimis-

toille mahdollisuutta jälleenmyydä ohjelmistoa, mutta koska vaatimusanalyysissä kävi 

ilmi, ettei toimeksiantaja halua toimia ohjelmiston jälleenmyyjänä, ei jälleenmyyntimah-

dollisuudella ole vaikutusta ohjelmistovalintaan. 

 

Taloushallintoliitto on tehnyt vuonna 2010 vertailun taloushallinto-ohjelmistoista, jol-

loin se lähetti kyselyn kahdelletoista ohjelmistotalolle. Kyselyyn vastasi Atsoft Oy Mäki-

nen (Asteri yritysohjelmat), jolla ei ole ASP/Saas-palvelua, EmCe Solution Partner Oy 

(EmCe), Lemonsoft Oy (Lemonsoft), MaestoYhtiöt (Maestro, Expera), NetBaron So-

lutions Oy (NetBaron), Visma Software Oy (Visma Econet PRO), Western Systems 

Oy (Lasso 2010 Tilitoimistojärjestelmä) ja ProCountor International Oy (ProCountor). 

Taloushallintoliitto pyysi ohjelmistotoimittajia antamaan kolmelle esimerkkitilitoimis-

tolle tiettyjen toimintojen hinnan ja kuvauksen sekä mistä hinta koostuu. Näiden kuvit-

teellisten tilitoimistojen yhteisenä piirteenä oli halu selvittää kokonaispalveluna tarjotun 

sovellusvuokrauksen hinnoittelu, jossa olisi huomioituna arkistointi, varmistus ja ver-

siopäivitys. Tilitoimiston tuottaman aineiston ja tietokantojen oikeudet kuuluvat tilitoi-

mistolle tai asiakkaalle kaikilla muilla ohjelmistotoimittajilla, paitsi ProCountorilla, joka 

tekee sopimuksen suoraan asiakkaan kanssa. Arkistoinnista kaikki ohjelmistotoimittajat 

huolehtivat kirjanpitolain mukaisesti. (Lyytinen 2010a.)  

 

Kaikki tutkimuksen esimerkkitilitoimistot tarjosivat sekä kirjanpito- että palkanlasken-

tapalvelua ja sähköisiä taloushallinnon palveluja. Toimintoina olivat kirjanpito, palkan-

laskenta, matkalaskut, myyntilaskut, ostolaskut ja pankkiyhteys, joista pyydettiin hinta 

kahdessa erässä. Hintakriteereinä olivat kertainvestointina huomioitava kertaluonteinen 

hinta-arvio ja siihen mahdollisesti sisältyvät koulutuksen ja käyttöönoton osuudet sekä 
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laskennallinen vuosikustannus, joka syntyy kuukausimaksun lisäksi kaikista tilitoimis-

tolle syntyvistä kustannuksista, riippuen siitä, mitä toimintoja on käytössä. (Lyytinen 

2010a.) 

 

Tutkimus osoitti, että ohjelmistotoimittajien palvelutarjonta on erilaistunutta ja hinta-

vertailu hankalaa. Se ei myöskään huomioinut tilitoimiston ja asiakkaan välisiä käyttäjä-

rooleja eikä ohjelmistojen laatu- tai tehokkuuskysymyksiä. Todellisuudessa ohjelmisto-

toimittajat tekevät tarjouksen tilitoimiston tarpeen mukaan ja hinnan muodostumista 

tulisi arvioida tämän perusteella, vaikka pelkän hinnan ei tulisi olla valinnan taustalla. 

(Lyytinen 2010b, 48–50.)  

 

Taloushallintoliiton tutkimuksen perusteella mukaan ohjelmistovertailuun ohjelmisto-

toimittajiksi valikoituivat Lemonsoft ja ProCountor, koska toimeksiantaja piti näitä ver-

tailun ohjelmistoista kiinnostavimpina. Näiden lisäksi ohjelmistovertailuun valittiin mu-

kaan Heeros Systems Oy:n Heeros ohjelmistokokonaisuus, Finnvalli Oy:n Fivaldi oh-

jelmisto sekä toimeksiantajalla käytössä olevan Aditron Tikon ohjelmiston uusi pilvipal-

veluna toimiva versio. Toimeksiantaja oli saanut Visma Netvisorista tuote-esittelyn jo 

aiemmin, eikä kyseinen ohjelmisto ollut saanut toimeksiantajan hyväksyntää. Netvisor 

on otettu mukaan vertailuun, koska se on varteenotettava vertailuohjelmisto, ja siitä on 

olemassa valmiit palvelukuvaukset ja tiedot sen laitevaatimuksista. Lemonsoftin ja Hee-

roksen tuote-esittelyt olivat toukokuussa 2013, ProCountorin heinäkuussa 2013 ja 

Aditro Tikonin ja Fivaldin marraskuussa 2013. Esittelyiden pitkään aikaväliin vaikutti 

osaltaan kesä ja sille keskittynyt lomakausi. 

 

6.3.1 Lemonsoft 

Lemonsoftin tuote-esittely toteutettiin kesäkuussa 2013. Esittely tapahtui etäesittelynä, 

jolloin esittelyä katsottiin tietokoneen näytöltä Lemonsoftin esittelijän opastuksella. 

Tuote-esittelyssä käytiin läpi yrityksen historiaa ja ohjelmiston toiminnallisuuksia. Le-

monsoft Oy on vuonna 2006 perustettu ohjelmistotalo, jonka päätuote on Lemonsoft 

yritysohjelmistot. Lemonsoftilla on toimipisteitä Vaasassa, Joensuussa ja Helsingissä. 

(Lemonsoft 2013a.) Lemonsoft-ohjelmisto on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on 
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tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muo-

kattavissa vastaamaan eri toimialojen tarpeita ja erityispiirteitä. Ominaisuudet ovat hel-

posti muokattavissa ja päivitettävissä myös liiketoiminnan muutostilanteissa. Lemon-

soft-ohjelmisto on laaja kokonaisuus, josta voidaan muodostaa kunkin yrityksen tarpei-

siin sopiva kokonaisuus. (Lemonsoft 2013b.) Taloushallintokokonaisuus sisältää lasku-

tus/myyntireskontran, sähköisen laskutuksen, perusrekisterit, kirjanpidon, tasekirjan, 

käyttöomaisuus- ja konsernikirjanpidon, ostoreskontran, osto- ja matkalaskujen hyväk-

synnän, kassan, pankkiyhteyden, taloushallinnon automatisoinnin, automatisoidut ra-

porttijonot ja ennakko- ja osamaksulaskutuksen (Lemonsoft 2013c). 

 

Tuote-esittelyssä esiteltiin ohjelmiston eri ominaisuuksia ja näytettiin, mitä erilaisten va-

likkojen sisältä löytyy. Kyseessä on täysin digitaalinen taloushallinto-ohjelmisto, koska 

tietojärjestelmässä on aukoton kirjausketju. Kirjaukset ohjautuvat samanaikaisesti niin 

reskontraan kuin pääkirjanpitoonkin. Tositteelle porauduttaessa nähdään sekä laskudata 

että laskun kuva, joka voidaan viedä osaksi päivä- ja pääkirjan tapahtumia sekä hakea 

tuloslaskelmasta tai taseesta. 

 

Ohjelmisto sisältää perustiedot, kuten toimittaja- ja asiakasrekisterin, tuoterekisterin ja 

näiden taustalla olevat tiliöintisäännöt. Myyntilasku voidaan tehdä hakemalla asiakkaan 

tiedot asiakasrekisteristä ja lisäämällä laskuun tuoterekisteristä myytävät tuotteet. Osto-

laskujen automatiikan taustalla on toimittajarekisteri ja tämän pohjalta luotavat tiliöinti-

säännöt.  

 

Esittelyssä näytettiin ostolaskujen kierrätys ja hyväksyntä ja siitä luotiin maksuaineisto 

maksuun. Esittelyssä tehtiin myös yksi myyntilasku, joka siirtyi samanaikaisesti sekä res-

kontraan että kirjanpitoon. Ohjelmistossa ostolaskut voidaan käsitellä joko paperisesti, 

jolloin ne lähetetään edelleen skannattavaksi, tai verkkolaskuna, jonka standardina on 

Finvoice.  

 

Lemonsoftilla on mahdollista tehdä tosite myös manuaalisesti. Tällöin esimerkiksi skan-

natusta laskusta voidaan syöttää toimittaja, summa ja kirjanpidon tilit. Ohjelmistolla 

voidaan myös tehdä jaksotuksia, vyörytyksiä ja täsmäytyksiä sekä kauden loppuun voi-

daan tehdä arvonlisäverokirjaus. Kontrollit voidaan toteuttaa käyttäjäkohtaisesti, jolloin 
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voidaan esimerkiksi määritellä, kuka voi hyväksyä laskuja ja kuka voi laittaa ne mak-

suun.  

 

Esittelyssä näytettiin päivä- ja pääkirja sekä tuloslaskelma ja tase. Tasekirjan teko tapah-

tuu Microsoft Officen Word-tiedostolla ja Lemonsoftin ohjelmistosta voidaan siirtää 

tiedot siihen. Ongelmallisena koettiin se, että jos tilinpäätökseen tulee korjauksia, nämä 

eivät siirry automaattisesti tasekirjaan, koska se on erillään oleva tiedosto. Ohjelmistolla 

voidaan hoitaa viranomaisyhteydet, kuten kausiveroilmoitukset ja veroilmoitukset. Le-

monsoftilla on myös mahdollista rajapinnan avulla yhdistää ohjelmisto toimeksiantajan 

käyttämään ohjelmistoon. Kyseessä on sovellusvuokraus, joten ohjelmistontarjoaja hoi-

taa ylläpidon, tietoturvan, päivitykset ja varmistukset. 

 

Esittelyn hyvänä puolena nähtiin, että esittelijällä oli kokemusta kirjanpidosta ja tilitoi-

mistoalasta, ja näin ollen saatiin esittää tarkentavia kysymyksiä, kun niitä syntyi esittelyn 

edetessä. Ohjelmisto saatiin myös testikäyttöön kuukauden ajaksi. Esittelyn lopussa 

pyydettiin tarjous ja siitä koottiin tiedot ominaisuuksista ja hinnoista. Lemonsoftista 

saatiin kaksi eri vaihtoehtoista tarjousta, joihin sisältyivät lisäksi käyttöönoton ja koulu-

tuksen kustannukset. 

 

6.3.2 Heeros 

Heeros Systems Oy on vuodesta 2000 asti toiminut sähköisen taloushallinnon ratkai-

suihin erikoistunut yritys, jonka Deloitte on palkinnut kasvuyrityksenä kaksi kertaa pe-

räkkäin. Heeros tuoteperheeseen kuuluu kaikki sähköisen taloushallinnon prosessit pa-

perilaskun skannaamisesta, osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja sähköiseen arkistoin-

tiin. (Heeros 2013a.) 

 

Heeroksen tuotteita ovat seuraavat osat: Link - verkkolaskujen vastaanotto ja lähetys, 

Circula - ostolaskujen kierrätys, tiliöinti ja ostoreskontra, Venda - sähköiset myyntilas-

kut ja myyntireskontra, Identa - ostolaskujen skannaus ja tunnistus, Admina - sähköi-

nen arkistointi, Audita - tilintarkastuksen asiakirjojen hallintaan, Kirjanpito - keskeinen 

osa Heeroksen kokonaisjärjestelmää, Mobiiliratkaisut - älypuhelinten ominaisuuksien 

yhdistäminen taloushallinto-ohjelmistoon (Heeros 2013b). 
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Esittelyissä kerrottiin ohjelmistontarjoajien historiaa yleisesti sekä näytettiin itse ohjel-

man toiminnallisuuksia. Heeroksen esittelijä tuli toimeksiantajan toimitiloihin tekemään 

esittelyn ja siihen käytettiin hänen omia laitteitaan. Toukokuussa 2013 Heeroksella ei 

ollut vielä käytössään kirjanpitoa, joten sen ohjelmisto käsitti ainoastaan sähköiset mat-

kalaskut, myyntilaskut, ostolaskut ja arkiston. Ohjelmistolla on rajapintaa eri järjestel-

miin, joten Heeroksen ohjelmisto olisi mahdollista yhdistää toimeksiantajalla käytössä 

olevaan Tikon-kirjanpito-ohjelmistoon. 

 

Heeroksen ohjelmistoesittelyssä hyväksyttiin ja maksatettiin erilaisia laskuja ja tehtiin 

matkapuhelimella matkalasku, joka meni hyväksyntään ja maksatukseen esittelyn ede-

tessä. Arkistossa nähtiin sähköinen lasku, joka sisälsi sekä laskudatan että laskun kuvan. 

Ohjelmistossa pystyi porautumaan tositteelle ja tiliöimään automaattisesti.  

 

Ohjelmiston käyttäminen vaikutti selkeältä, mutta sen heikkoutena oli, ettei siinä vielä 

ohjelmistoesittelyn aikaan ollut kirjanpito-osaa, joten ohjelmistosta ei pystynyt tosittei-

den perusteella saamaan tarvittavia raportteja, kuten päivä- ja pääkirjaa ja niistä synty-

vää tuloslaskelmaa ja tasetta. Näin ollen tilinpäätös ja tasekirjan teko eivät tulleet kysy-

mykseen Heeros-ohjelmistolla vielä tuolloin. Näiden puutteiden lisäksi Heeroksesta 

puuttuivat viranomaisyhteydet. Edellä mainittujen puutteiden valossa katsottiin, että 

Heeroksen sähköinen taloushallinto-ohjelmisto vaatii rinnalleen toisen ohjelmiston, 

joka toimeksiantajan tapauksessa olisi Aditro Tikonin. Puutteena nähtiin myös se, ettei 

ohjelmistoa saatu testikäyttöön. Esittelyn pohjalta pyydettiin tarjous, josta kerättiin 

ominaisuudet ja hinnat Excelissä tehtyyn ohjelmistovertailuun. Tarjouksesta kerättiin 

erilliseen Excel-tiedostoon tarjouksen sisältämät ominaisuudet ja hinnat. Ohjelmis-

toesittelyn jälkeen Heeros on julkaissut kirjanpito-ohjelmiston. 

 

6.3.3 Visma Netvisor 

Netvisor on osa Visma Solutions Oy:tä ja se on Suomen johtava taloushallinnon ja yri-

tysten liiketoimintaprosessit yhdistävä pilvipalvelu (Visma 2013 a). Visma Netvisoria on 

kehitetty yli 10 vuotta ollen näin alan yksi pioneeri. Kehitystyön pääpisteinä ovat olleet 
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alusta alkaen yritysten liiketoiminnan tukeminen ja joustavan työnjaon mahdollistami-

nen yrityksen ja tilitoimiston välillä. Visma Netvisor on selainkäyttöinen ASP -palvelu, 

mihin ei tarvita erillisiä investointeja ja ylläpitäjä vastaa asennuksista, päivityksistä ja yl-

läpidosta. (Visma 2013b.) Tilitoimiston palvelupakettiin sisältyvät seuraavat sähköiset 

osa-alueet: ostolaskut ja ostoreskontra, myyntilaskut ja myyntireskontra, matkalaskut, 

palkanlaskenta, maksuliikenteen hallinta, reaaliaikainen tuloksen ja kassavirran rapor-

tointi, arkistointi ja yhteydet viranomaisiin (Visma 2013c).  

 

Ohjelmistosta oli tehty etäesittely vuoden 2011 aikana, jossa oli esitelty ominaisuuksia. 

Tarjousta ei tuolloin tehty, koska ohjelmistohankintaa ei katsottu ajankohtaiseksi. Esit-

telyn pohjalta opinnäytetyön tekijöillä oli mahdollisuus tutustua näihin ominaisuuksiin 

ja laitevaatimuksiin ilman tarjousta.    

 

6.3.4 Fivaldi 

Oy Finnvalli Finland Ab on talous- ja kiinteistöhallinnon tarpeisiin sovelluspalvelua 

tuottava ohjelmistotalo (Fivaldi 2013a).  Fivaldi palvelukonsepti on vuodesta 2000 läh-

tien tarjonnut asiakkailleen tarvittavat ohjelmistopalvelut, käyttöönoton, koulutuksen, 

palvelinresurssit, varmistusjärjestelmät, jatkuvan valvonnan, tietoturvan sekä kehitys-

työn ja päivityksen ASP-palvelun kautta. Sovelluspalvelut pohjautuvat Oraclen tieto-

kantaan. (Fivaldi 2013b.) Fivaldin ohjelmistokomponentit taloushallintoon muun mu-

assa ovat Fivaldi Taloushallinto, Laskutus, Tilausten-/tarjoustenkäsittely, Myyntires-

kontra, Ostoreskontra, Ostolaskujen kierrätys, Kirjanpito ja kustannuslaskenta, Palkan-

laskenta ja Viranomaisyhteydet (Fivaldi 2013c). 

 

Tuote-esittelyssä esiteltiin ohjelmiston eri ominaisuuksia ja näytettiin, mitä erilaisten va-

likkojen sisältä löytyy. Kyseessä on myös täysin digitaalinen taloushallinto-ohjelmisto, 

koska tietojärjestelmässä on aukoton kirjausketju. Kirjaukset ohjautuvat samanaikaisesti 

niin reskontraan kuin pääkirjanpitoon. Tositteelle porautuessa nähdään niin laskudata 

kuin kuva siitä. Tämä voidaan viedä osaksi päivä- ja pääkirjan tapahtumia sekä hakea 

tuloslaskelmasta tai taseesta. 
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Ohjelmisto sisältää yritysrekisterin, joka sisältää toimittaja- ja asiakastiedot sekä tuotere-

kisterin, jonka taustalla on tiliöintisäännöt. Myyntilasku voidaan tehdä hakemalla asiak-

kaan tiedot rekisteristä ja lisäämällä laskuun tuoterekisteristä myytävät tuotteet. Ostolas-

kujen automatiikan taustalla on toimittajarekisteri ja tämän pohjalta voidaan myös 

luoda tiliöintisäännöt.  

 

Esittelyssä näytettiin ostolaskujen kierrätys ja hyväksyntä ja siitä luotiin maksuaineisto 

maksuun. Esittelyssä tehtiin myös yksi myyntilasku, joka siirtyi samanaikaisesti sekä res-

kontraan että kirjanpitoon. Ohjelmistossa ostolaskut voidaan käsitellä joko manuaali-

sesti paperimuodossa, tai toimittaja lähettää laskun skannauspalveluun, jotta se saadaan 

sähköiseen muotoonsa tai verkkolaskuna, jonka standardina on Finvoice. Ohjelmistolla 

voidaan myös tehdä jaksotuksia, vyörytyksiä ja täsmäytyksiä sekä kauden loppuun voi-

daan tehdä arvonlisäverokirjaus. Kontrollit voidaan toteuttaa käyttäjäkohtaisesti, jolloin 

voidaan määritellä, kuka voi hyväksyä laskuja ja kuka voi laittaa ne maksuun.  

 

Esittelyssä näytettiin päivä- ja pääkirja sekä tuloslaskelma ja tase. Tasekirjan teko tapah-

tuu ohjelmistossa ja viimeistely Microsoft Officen Word-tiedostolla. Wordin hyötynä 

on, että tasekirjaa voidaan muokata helpommin, kuten lisätä tietoja oikeille sivuille. Täl-

lainen tulee kyseeseen, jos halutaan tasekirjaan lisätä toimintakertomus. Ohjelmistolla 

voidaan hoitaa viranomaisyhteydet, kuten kausiveroilmoitukset ja veroilmoitukset. 

Fivaldin ohjelmistolla on myös mahdollista rajapinnan avulla yhdistää ohjelmisto toi-

meksiantajan käyttämään ohjelmistoon. Kyseessä on sovellusvuokraus, joten ohjelmis-

tontarjoaja hoitaa puolestaan ylläpidon, tietoturvan, päivitykset ja varmistukset.  

 

Esittelyn hyvänä puolena nähtiin, että esittelijällä oli kokemusta kirjanpidosta ja tilitoi-

mistoalasta, ja näin ollen saatiin esittää tarkentavia kysymyksiä, kun niitä syntyi esittelyn 

edetessä. Ohjelmistoa ei ollut mahdollista saada testikäyttöön. Tarjous pyydettiin ennen 

esittelyä ja siitä koottiin tiedot ominaisuuksista ja hinnoista, joihin sisältyivät lisäksi 

käyttöönoton ja koulutuksen kustannukset. 
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6.3.5 ProCountor 

ProCountor International Oy on suomalainen yritys, joka perustettiin vuonna 2001 

osaksi Accountor-konsernin ohjelmistoliiketoimintaa (ProCountor 2013c). ProCountor 

on Internetissä toimiva sähköisen taloushallinto-ohjelmisto, jonka avulla on mahdol-

lista hoitaa muun muassa myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, matka- ja kululaskujen 

hallinta, palkanlaskenta, kirjanpito ja raportointi. Ohjelmisto sisältää yhteydet verkko-

laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen, postituspalvelun, ostolaskujen skannaus-

palvelun, maksuliikenteen ja viranomaisilmoitukset. Asiakkaan käyttäessä ProCountor 

Taloushallintoa saa myös tilitoimisto käyttöoikeuden veloituksetta, jotta yhteiskäyttö 

onnistuisi. (ProCountor 2013d.) 

  

ProCountorin tuote-esittely pidettiin etäesittelynä heinäkuussa 2013 tietokoneen väli-

tyksellä. Alussa nähtiin hieman yrityksen historiaa ja käytiin läpi ohjelmiston ominai-

suuksia sekä hintoja. Esittelyn aikana käytiin myynti- ja ostolaskujen sähköiset toiminta-

periaatteet läpi. Kirjaukset ohjautuvat samanaikaisesti niin reskontraan kuin pääkirjan-

pitoon. Tositteelle porauduttaessa nähdään sekä laskudata että kuva siitä. Tämä voidaan 

viedä osaksi päivä- ja pääkirjan tapahtumia sekä hakea tuloslaskelmasta tai taseesta. Au-

tomatiikkaa voi ylläpidon kautta tehdä siten, että muun muassa ostolaskut tiliöityvät sa-

man tien ja ajantasaisesti sekä kirjanpitoon että reskontraan. Kyseessä on täysin digitaa-

lisen taloushallinto-ohjelmiston sovellusvuokraus, koska tietojärjestelmässä on aukoton 

kirjausketju. Ohjelmistontarjoaja hoitaa ylläpidon, tietoturvan, päivitykset ja varmistuk-

set. 

 

Ohjelmisto sisältää perustiedot, kuten toimittaja- ja asiakasrekisterin, tuoterekisterin ja 

näiden taustalla olevat tiliöintisäännöt. Myyntilasku voidaan tehdä hakemalla asiakkaan 

tiedot rekisteristä ja lisäämällä laskuun tuoterekisteristä myytävät tuotteet. Ostolaskujen 

automatiikan taustalla on toimittajarekisteri ja tämän pohjalta luodaan tiliöintisäännöt.  

Esittelyssä näytettiin ostolaskujen kierrätys ja hyväksyntä ja siitä luotiin maksuaineisto 

maksuun. Esittelyssä tehtiin myös yksi myyntilasku, joka siirtyi samanaikaisesti sekä res-

kontraan että kirjanpitoon. Ohjelmistossa ostolaskut voidaan käsitellä joko paperisesti, 

jolloin ne lähetetään edelleen skannattavaksi, tai verkkolaskuna, jonka standardina on 
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Finvoice, jos verkkolaskutusoperaattorina on pankki tai Itellan omassa verkossa toi-

miva verkkolasku. Tuote-esittelyssä näytettiin päivä- ja pääkirja sekä tuloslaskelma ja 

tase. 

 

Ohjelmistolla voidaan myös tehdä jaksotuksia, vyörytyksiä ja täsmäytyksiä sekä kauden 

loppuun arvonlisäverokirjaus. Kontrollit voidaan toteuttaa käyttäjäkohtaisesti, jolloin 

voidaan määritellä, kuka voi hyväksyä laskuja ja kuka voi laittaa ne maksuun. 

 

Ongelmallisena ohjelmistossa nähtiin, että kirjanpidon tilit tulee luoda siten, että ne me-

nevät veroilmoitukseen oikeisiin kohtiin. Ohjelmiston kautta voidaan hoitaa myös vi-

ranomaisyhteydet sekä tehdä tasekirjan. Verrattuna muihin ohjelmiston tarjoajiin, Pro-

Countorin hinnat ovat loppukäyttäjiä varten. 

 

Ohjelmistosta on mahdollista ottaa testi käyttöön tilaamalla se ProCountorin sivustolta. 

Esittelyn lopussa pyydettiin tarjous ja siitä koottiin tiedot ominaisuuksista ja hinnoista. 

Tarjous sisälsi kolme vaihtoehtoa ProCountor Taloushallinnosta, mihin sisältyivät li-

säksi käyttöönoton ja koulutuksen kustannukset. 

 

6.3.6 Aditro Tikon 

Aditrolla on pitkä kokemus palkanlaskennan, henkilöstö- ja taloushallinnon alalla ja sen 

juuret ovat 1960-luvun alussa ja päätynyt 2000-luvulla erilaisten fuusioitumisten ja yri-

tysostojen jälkeen nykymuotoonsa (Aditro 2013a). Taloushallinnon ratkaisut ovat hyö-

dyksi liiketoiminnan kehittämiseen, rutiiniprosesseista strategisen tiedon tuottamiseen 

ja analysointiin. Aditron taloushallinnon ratkaisut sisältävät seuraavat prosessit, kuten 

ostotilauksesta maksuun, myyntitilauksesta maksuun, kirjanpidon, sisäisen laskennan, 

raportoinnin ja liiketoimintatiedon hallinnan ja mittaamisen. (Aditro 2013b.) 

 

Aditro Tikonin tuote-esittely pidettiin Leppävaarassa Aditron toimitiloissa. Esittely kes-

kittyi ainoastaan tuotteisiin. Esittelyn aikana käytiin läpi myynti- ja ostotoiminnot sekä 

tutustuttiin arkistoon. Myynti- ja ostotoiminnot on mahdollista suorittaa yksittäin tai 

massoittain, jolloin suuria määriä aineistoja voidaan laittaa maksatukseen yhtä aikaa. Pe-



 

 

78 

rusasioita, kuten tositteen luomista ei juuri käyty läpi, koska toimeksiantajalla on käy-

tössään Aditron Tikon-ohjelmisto ja sähköisessä ohjelmistossa perustoiminnot ovat hy-

vin samantapaiset. Tämä ohjelmisto koettiin käytettävyydeltään helpoimmin omaksut-

tavaksi juuri tästä syystä. 

 

Tuote-esittelyssä esiteltiin ohjelmiston eri ominaisuuksia ja näytettiin, mitä erilaisten va-

likkojen sisältä löytyy. Kyseessä on täysin digitaalinen taloushallinto-ohjelmisto, koska 

tietojärjestelmässä on aukoton kirjausketju. Kirjaukset ohjautuvat samanaikaisesti niin 

reskontraan kuin pääkirjanpitoon. Tositteelle porautuessa nähdään niin laskudata kuin 

kuva siitä. Tämä voidaan viedä osaksi päivä- ja pääkirjan tapahtumia sekä hakea tulos-

laskelmasta tai taseesta. 

 

Ohjelmisto sisältää perustiedot, kuten toimittaja- ja asiakasrekisterin, tuoterekisterin ja 

näiden taustalla olevat tiliöintisäännöt. Myyntilasku voidaan tehdä hakemalla asiakkaan 

tiedot rekisteristä ja lisäämällä laskuun tuoterekisteristä myytävät tuotteet. Ostolaskujen 

automatiikan taustalla on toimittajarekisteri ja tämän pohjalta luodaan tiliöintisäännöt.  

Esittelyssä näytettiin ostolaskujen kierrätys ja hyväksyntä ja siitä luotiin maksuaineisto 

maksuun. Esittelyssä tehtiin myös yksi myyntilasku, joka siirtyi samanaikaisesti sekä res-

kontraan että kirjanpitoon. Ohjelmistossa ostolaskut voidaan käsitellä joko paperisesti, 

jolloin ne lähetetään edelleen skannattavaksi, tai verkkolaskuna, jonka standardina on 

Finvoice tai TEAPPSXML.  

 

Tikonilla on mahdollista tehdä tosite myös manuaalisesti. Tällöin esimerkiksi skanna-

tusta laskusta voidaan syöttää toimittaja, summa ja kirjanpidon tilit. Ohjelmistolla voi-

daan myös tehdä jaksotuksia, vyörytyksiä ja täsmäytyksiä sekä kauden loppuun arvonli-

säverokirjaus. Kontrollit voidaan toteuttaa käyttäjäkohtaisesti, jolloin voidaan määri-

tellä, kuka voi hyväksyä laskuja ja kuka voi laittaa ne maksuun.  

 

Esittelyssä näytettiin päivä- ja pääkirja sekä tuloslaskelma ja tase. Tasekirjan teko onnis-

tuu ohjelmistossa ja tilinpäätöstiedot päivittyvät sille, jos korjauksia tulee myöhemmin. 

Silloin pitää vain päivittää tiedot. Ohjelmistolla voidaan hoitaa viranomaisyhteydet, ku-

ten kausiveroilmoitukset ja veroilmoitukset. Kyseessä on sovellusvuokraus, joten ohjel-

mistontarjoaja hoitaa puolestaan ylläpidon, tietoturvan, päivitykset ja varmistukset.  
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Ohjelmistosta on saatavilla erilaisia demoversioita Aditro Tikonin asiakassivuilla ja nii-

hin tulee olla asiakastunnukset. Esittelyn lopussa pyydettiin tarjous ja siitä koottiin tie-

dot ominaisuuksista ja hinnoista, joihin sisältyivät lisäksi käyttöönoton ja koulutuksen 

kustannukset. 

 

6.3.7 Yhteenveto vertailtavista ohjelmistoista 

Itse kehittämämme valmisohjelmiston valintaprosessimallin vaiheeseen ohjelmistojen 

kartoitus ja pisteyttäminen, kuuluu pisteytystaulukon tekeminen. Ohjelmistoja arvioitiin 

ja pisteytettiin itse laaditulla pisteytystaulukolla ominaisuuksiltaan, toiminnallisuuksil-

taan, rajapinnoiltaan ja hinnoiltaan. Kaikilla ohjelmistoilla on mahdollista tehdä kirjan-

pito myös perinteisesti manuaalisesti tallentamalla. Ohjelmistotoimittajia arvioitiin nii-

den alan kokemuksen, tuotekehityspanostusten, konsultoinnin, päivitysten ja koulutus-

palveluiden perusteella. Pisteytystaulukko on esitetty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Ohjelmistojen pisteytystaulukko 

 

 

Taulukossa 2 esitetään ohjelmistojen ominaisuudet, rajapinnat, laiteympäristö ja käyttö-

järjestelmät, tietokantaratkaisut, tietoturva ja ohjelmistotoimittajan ominaisuudet. 

Nämä tulivat esiin joko heidän kotisivuiltaan tai ne oli erikseen hinnoiteltu tarjoukseen. 

Lemonsoft ProCountor Heeros Fivaldi Netvisor Tikon

Ominaisuudet, kpl 31 28 20 28 31 30

Toiminnallisuudet, käyttäjämukavuus, help-toiminto 10 9 5 8 8 10

Raportointimahdollisuus 1 1 0 1 1 1

Rajapinnat:

Avoin rajapinta (CSV,XML) 1 1 1 1 1 1

Palvelurajapinta (Webservice) 1 0 0 1 1 1

OVT-yhteydet 1 1 1 1 1 1

XBRL 1 0 0 0 0 0

Laiteympäristö ja käyttöjärjestelmät 1 1 1 1 1 1

Tietokantaratkaisut 1 1 1 1 1 1

Tietoturva 1 1 1 1 1 1

Ohjelmistontoimittaja:

kokemus alalla ja tuotekehityspanostukset 1 1 1 1 1 1

asennuspalvelut ja käyttöönoton konsultointi 1 1 1 1 1 1

ohjelmistopäivitysten kehittäminen 1 1 1 1 1 1

koulutuspalvelut 1 1 1 1 1 1

Yhteensä 53 47 34 47 50 51

Pisteytystaulukko
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Pisteen sai, jos ne oli ilmoitettu. Kaikki ohjelmistot olivat toiminnoiltaan ja käytettävyy-

deltään samantyyppisiä ja niitä arvioitiin havainnointiin perustuen. Tässä huomioitiin, 

kuinka helppoja eri valikot ovat käyttää ja miten niitä on ohjeistettu help–toiminnoin. 

Nämä ovat tärkeitä seikkoja liittyen käyttäjämukavuuteen. Rajapinnoissa vertailtiin sisäl-

tääkö taloushallinto-ohjelmisto avoimen rajapinnan, palvelurajapinnan, organisaatioi-

den välisen tiedonsiirron (OVT) ja XBRL:n. Pisteen sai rajapinnasta, jos sellainen on. 

Pisteytyksessä huomioitiin laiteympäristö ja käyttöjärjestelmät, joiden tarkoituksena oli 

tarkastella, tarvitseeko toimeksiantaja päivityksiä. Tietokantaratkaisut ja tietoturva ovat 

tärkeitä osa-alueita, etenkin pilvipalveluina toimiviin taloushallinnon-ohjelmistoihin, ja 

pisteen sai, jos ne tiedot oli ilmoitettu ja huomioitu. 

 

Suppeimmat ominaisuudet olivat Heeros-ohjelmistossa, jossa toukokuussa ei vielä ollut 

kirjanpitoa ja palkanlaskenta tullee tulevina vuosina. Lemonsoftissa ja Netvisorissa ovat 

monipuolisimmat ominaisuudet. Erona näiden kesken on se, että Lemonsoft on myös 

toiminnanohjausjärjestelmä.   

 

Ohjelmiston hankintaprosessin vaatimusanalyysissä tehtiin yritysjohdon haastattelu. 

Haastattelun pohjalta selvisi toimeksiantajan toive ohjelmiston laskutuskäytännöistä. 

Tavoitteena on selvittää, miten ohjelmistotoimittajat laskuttavat ohjelmistojensa käy-

töstä. Ohjelmistotoimittajien laskutustavat ovat esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Ohjelmistotoimittajien laskutustavat 

 

 

Taulukossa 3 vertaillaan, miten ohjelmistotoimittajien laskutustavat eroavat toisistaan. 

Vaihtoehtoina on, että laskutetaan tilitoimistoa, sen asiakasta tai näiden laskutustapojen 

yhdistelmä. ProCountor ja Netvisor eivät laskuta lainkaan tilitoimistoa. Lemonsoftilla ja 

Fivaldilla on mahdollisuus näiden laskutustapojen yhdistelyyn. Heeros ja Aditron Tikon 

laskuttavat ainoastaan tilitoimistoa. Laskutustavan yhdistelmällä voidaan saada ohjel-

miston kustannus paremmin jaettua asiakasyrityksen ja tilitoimiston välillä. Tilitoimisto 

Lemonsoft ProCountor Heeros Fivaldi Netvisor Tikon

Laskuttaa tilitoimistoa x x x x

Laskuttaa loppukäyttäjää (tilitoimiston asiakas) x x x x

Näiden yhdistelmä x x

Ohjelmistotoimittajien laskutustavat
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maksaisi silloin kiinteää kuukausimaksua käyttäjämäärän ja moduulien mukaan. Asia-

kasyritys maksaisi myös käyttäjämäärän ja moduulien mukaan, mutta maksaisi lisäksi 

transaktioidensa määrän. Ohjelmistojen lähtöhinnoissa oli hajontaa noin 200 eurosta 

lähes 5000 euroon. Ohjelmistojen hintaan vaikuttivat käyttäjämäärät ja toisaalta 

transaktioiden määrä tai näiden yhdistelmä. Tarjouspyynnöissä olleet kaksi vaihtoeh-

toista käyttäjämäärää toteutuivat ainoastaan Lemonsoftin tarjouksessa. Syystä tai toi-

sesta muihin tarjouksiin sisältyi tarjous vain toisesta käyttäjämäärästä. 

 

Myyntilaskutuksen prosessi on kaikissa samantapainen ja etenee, kuten luvussa 2.2 on 

esitetty, lähtien liikkeelle myyntitilausprosessin jälkeen laskun laatimisesta, lähettämi-

sestä ja arkistoimisesta päättyen siihen, kun asiakas maksaa laskun ja suoritus kohdiste-

taan myyntireskontraan ja kirjaus näkyy pääkirjanpidossa tai asiakkaan maksaessa perin-

tätoimenpiteiden jälkeen. Esittelyissä myös huomattiin, että laskutusta oli erityyppisiä, 

kuten käteis-, tilaus-, sopimus- ja manuaalilaskutus. 

 

Ostolaskuprosessista voidaan havaita kaikissa ohjelmistoissa luvussa 2.3 esitetyt vai-

heet. Ohjelmistoissa on tilaus- ja toimitusprosessi, ostolaskun vastaanotto, ostolaskun 

tiliöinti ja kierrätys, ostolaskun tarkistus, hyväksyntä ja päivitys ostoreskontraan, maksa-

tus, täsmäytykset ja jaksotukset sekä arkistointi. 

 

Pääkirjanpidon toiminnallisuuksissa on jonkin verran eroja taloushallinnon ja toimin-

nanohjauksen järjestelmissä siinä, mitä ne pitävät sisällään ja miten ne tukevat automa-

tiikkaa. Olennaisia sidosryhmiä ja rajapintoja pääkirjanpidossa ovat muut taloushallin-

non osaprosessit, kuten luvussa 2.5 on esitetty. Tällaisia osakirjanpitoja voivat olla 

muun muassa osto-, myynti-, matka- ja kululaskukirjanpito, laina- ja talletusreskontra 

sekä palkka-, kassa-, käyttöomaisuus- ja vaihto-omaisuuskirjanpito. Osakirjanpidoksi 

katsotaan kirjanpito, jonka tiedot siirretään pääkirjanpitoon liiketapahtumina tai niiden 

yhdistelminä automaattisesti tai manuaalisesti. Tietojärjestelmä, jossa on aukoton kir-

jausketju, ei ole osakirjanpitoa. Aukoton kirjausketju on kyseessä, kun koneellisesti tal-

lennettuja ja tiliöityjä ostolaskuja siirretään suoraan pääkirjanpitoon. Kaikki paitsi Hee-

ros ovat tietojärjestelmiä, joissa on aukoton kirjausketju. Käyttöomaisuuskirjanpito löy-

tyy Lemonsoftilta. 
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Joissakin tapauksissa ohjelmisto on mahdollista ottaa käyttöön tilitoimistoon veloituk-

setta, jos asiakasyritys tekee tilitoimistolle valtuutuksen. Tällöin tilitoimistokäyttäjä kir-

jautuu asiakasyrityksen ohjelmistoon ja hoitaa digitaalisen taloushallinnon käyttäjäkoh-

taisesti. Jos toimeksiantajan lähtökohta on tilitoimistolle veloitukseton digitaalinen ta-

loushallinto, uhkana on, että käyttöön tulevia ohjelmistoja on paljon. Tämä taas vaatii 

henkilöstöltä enemmän tietotaitoa eri ohjelmistojen käytössä.  

 

Esittelyissä tuli esille myös joidenkin Etelän Kirjanpitotalossa käytössä olevien ohjel-

mistojen päivittämisen tarve uudempaan versioon. Esimerkiksi Microsoftin Office-pa-

kettiin olisi suositeltavaa tehdä päivitys. Järjestelmistä Windows XP:n ohjelmistotuki 

loppuu huhtikuussa 2014 ja Windows Vistan ohjelmistotuki on jo päättynyt. Käyttöjär-

jestelmät toimivat edelleen, mutta saattavat sisältää tietoturvariskin. (Microsoft 2014.)  

 

Loppujen lopuksi kaikkia ohjelmistoja on helppo käyttää ja niiden ominaisuudet mah-

dollistavat paperittoman kirjanpidon. Esittelyjen aikana syntyikin mielikuva siitä, että 

tärkein tehtävä digitaaliseen kirjanpitoon siirryttäessä on, että ohjelmiston ylläpito ja 

taustatiedot ovat oikein ja perusteellisesti tehty. 

 

6.4 Finalistien tarkempi analyysi 

Kehittämishankkeen ominaisuusvertailussa parhaimpiin ohjelmistoihin valikoituivat 

Aditron Tikon pistein 51 ja Lemonsoft pistein 53. Kuviossa 18 on vertailtu finalistioh-

jelmistojen hyviä ja huonoja puolia toimeksiantajan kannalta. Aditron Tikon on talous-

hallinto-ohjelmisto ja Lemonsoft tämän lisäksi myös toiminnanohjausjärjestelmä. Mo-

lemmat ohjelmistot ovat ominaisuuksiltaan laajoja, vaikkakin hinnakkaita. Hintaan vai-

kuttavat niin käyttäjämäärä kuin myynti- ja ostolaskujen transaktiot. Tarjousten perus-

teella Excel-tiedostoon on koottu näiden hinnat, jolloin toimeksiantajalla on mahdolli-

suus tehdä tarkentavia laskelmia halutessaan.  
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Kuvio 18. Finalistien vertailu 

 

Aditron Tikon on toimeksiantajalle entuudestaan tuttu ohjelmisto. Tuttuudesta on hyö-

tynä nopeampi ohjelmiston opettelu. Sovellusvuokraus on hyvin samannäköinen niin 

ulkoasultaan kuin käytöltäänkin nykyiseen lisenssillä hankittuun ohjelmistoon verrat-

tuna. Tarjouksen perusteella, sisältäen käyttöönoton, koulutuksen, ominaisuudet ja 

käyttäjämäärän, Aditro on yksi kalleimmista. Toisaalta hintaan vaikutti tilitoimiston 

käyttäjämäärä, joka tarjouksessa laskettiin vastaamaan nykyistä toimeksiantajan ohjel-

mistolisenssin käyttäjämäärää. Tässä laskelmassa ei ole otettu huomioon transaktioiden 

määrää, mikä osaltaan lisää kuukausimaksun määrää. Toimeksiantajan näkökulmasta 

huonona puolena ohjelmistossa on se, että Aditro laskuttaa ainoastaan tilitoimistoa eikä 

loppukäyttäjää eli tilitoimiston asiakasta. 

 

Lemonsoft osoittautui hyvin kiinnostavaksi ohjelmaksi juuri sen ominaisuuksiensa 

vuoksi. Se on monipuolinen toiminnanohjausjärjestelmä, jolla on mahdollista tehdä 

myös sähköinen tasekirja. Toimeksiantajan asiakkaissa on paljon ravintoloita, joten oh-

jelmistolla on erittäin käyttökelpoisia ominaisuuksia juuri tätä asiakaskuntaa palvele-

maan. Lemonsoft on käyttäjäystävällinen ja muistuttaa ulkoasultaan enemmän toimin-

nanohjausjärjestelmää kuin taloushallinto-ohjelmistoa. Tämä saattaa vaatia totuttelua, 

jos toiminnanohjausjärjestelmän käyttö ei ole tuttua. Lemonsoftin hintaan vaikutti osal-

taan käyttäjämäärät ja moduulit. Asiakasyrityksen maksettavaksi tulisi transaktioiden 

määrä, jota laskelmassa ei ole otettu huomioon, koska se ei ole tilitoimiston kulu. Le-

monsoftilta saatiin kaksi vaihtoehtoista tarjousta, joista finaaliin valikoitui toinen.  
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6.5 Ohjelmistovalinta 

Lemonsoftin vaihtoehto valittiin lopuksi, koska se on monipuolinen ja sen hinta on 

kohtuullinen. Vaatimusanalyysin yhteydessä esille tuli, että tarkoituksena on aloittaa di-

gitaalisen taloushallinnon tarjoaminen asiakkaille aluksi pienimuotoisesti, jolloin ei 

synny tarvetta siirtyä kokonaan tuottamaan palveluita täysin digitaalisesti.  

 

Lemonsoftin toiminnallisuuksissa oli sellaisia ominaisuuksia, joita etenkin toimeksianta-

jan ravintola-alan asiakasyritykset voisivat hyödyntää saumattomasti. Yhdestä järjestel-

mästä ravintola voisi sähköisen taloushallinnon lisäksi hoitaa yrityksensä kassa- ja varas-

totoiminnot. Myös Lemonsoftin joustavampi laskutustapa painottui kyseisen ohjelmis-

ton valinnan puolesta.    

 

6.6 Herkkyysanalyysi 

Toisena tavoitteena oli laatia ohjelmistohankinnasta herkkyysanalyysi ja tämä toteutet-

tiin vain Lemonsoftin osalta. Herkkyysanalyysiä tehtäessä jouduttiin aluksi miettimään, 

mitä sellaisia relevantteja kustannuksia digitaaliselle ohjelmistolle kohdistuu, joilla olisi 

vaikutusta päätöksentekoon, koska tarkoituksena ei ollut tehdä tavanomaista kustan-

nuslaskelmaa. Digitaalisen ohjelmiston välittömiin kustannuksiin laskettiin ohjelmiston 

käyttöön kohdistuvat työkustannukset ja muut välittömästi ohjelmistoon kohdistuvat 

kustannukset, koska näillä arvioitiin olevan suurin merkitys kustannusten syntymisessä. 

Ohjelmiston hankintaan ja käyttöön kohdistuvat relevantit kustannukset on esitetty 

taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Ohjelmistohankintaan kohdistuvien relevanttien kustannusten laskenta-

kaava 
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Taulukossa 4 esitetyt relevantit kustannukset liittyvät palkkoihin ja ohjelmistojen kus-

tannuksiin. Toimeksiantajan työntekijöiden palkat ovat kuukausipalkkoja ja ohjelmisto-

jen maksut ovat samat kuukausittain. Palkkakulut laskettiin toimeksiantajan työntekijöi-

den arvioidun kuukausipalkan ja sen sivukulujen perusteella. Vuoden työtunnit lasket-

tiin siten, että kuukaudessa on keskimäärin 21,5 työpäivää ja työpäivän pituus on 7,5 

tuntia. Selvää on, että toimeksiantaja ei pysty laskuttamaan kaikkia digitaaliselle kirjanpi-

dolle kohdistuvia työtunteja. Nämä laskuttamattomat työtunnit tulisi huomioida laskel-

missa. Toimeksiantajan ehdotuksesta arvioidaan, että laskutettavaa tulisi 60 % tehdyistä 

työtunneista, joten kokonaiskustannuksiin lisättiin palkkakustannuksia 40 %. Tällöin 

voidaan laskuttaa 100 % palkkakustannuksista. Ohjelmiston kuukausimaksu otettiin 

suoraan ohjelmistovertailun hinnoista ja kerrottiin se kuukausien määrällä vuodessa. 

Ohjelmistossa on kaksi käyttäjää, mutta alussa laskelmissa huomioidaan vain yhden 

työntekijän palkan kustannukset, koska molemmat käyttäjät eivät alkuun tee töitä koko-

aikaisesti uudella ohjelmistolla. Molemmat käyttäjät tekevät sähköistä taloushallintoa 

perinteisen kirjanpidon rinnalla ja arviolta noin puolet heidän työajastaan kuluu sähköi-

sen taloushallinnon tekemiseen. Nämä kustannukset voidaan luokitella kiinteiksi kus-

tannuksiksi, koska ne eivät muutu. 

 

Varsinaisia ainekustannuksia ei ollut tarpeen huomioida, koska ohjelmiston digitaalisuu-

den ansiosta esimerkiksi paperia tai mappeja ei tarvita. Myöskään energiantarve ei tulisi 

merkittävästi kasvamaan nykyisestä, koska työt tullaan jatkossakin tekemään tietoko-

neilla. Energiankulutusta lisäisi hieman se, että jokaisen ohjelmistoa käyttävän työnteki-

jän työpisteelle olisi tarpeen hankkia vähintään yksi tietokoneen näyttö lisää. Toimitila-

vuokria ei ole tarpeen kohdistaa ohjelmistolle, koska kyseessä on pilvipalvelu, jonka tar-

koituksena on paikasta riippumaton työskentelymahdollisuus ja niin kauan, kun rinnalla 

Relevantit kustannukset

+ Palkat

+ Palkan sivukulut 30 %

+ Palkkojen veloittamaton osuus 40 %

+ Ohjelmiston kustannukset

= Kokonaiskustannukset
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on perinteinen lisenssillä hankittu kirjanpito-ohjelmisto, on perusteltua kohdistaa toimi-

tilakustannukset pelkästään sille.  

 

Ohjelmiston käyttöönottokustannusta ei tarvinne aktivoida käyttöomaisuuteen, josta 

tehdään poistot, koska ohjelmiston käyttöönottokulu voidaan sen edullisuuden vuoksi 

käsitellä vuosikuluna, jolloin se kohdistuu vain ohjelmiston käyttöönottovuodelle. Le-

monsoftin tapauksessa ohjelmistontarjoaja ylläpitää ja päivittää ohjelmiston. Vakuutus-

maksuihin ohjelmistohankinnalla ei todennäköisesti ole suurta merkitystä, eikä myös-

kään korkokuluihin, koska ohjelmistoa ei tarvinne rahoittaa vieraalla pääomalla ja toi-

meksiantajalla ei ole olemassa olevia lainoja rahoitusyhtiöiltä.  

 

Seuraavaksi mietittiin, mitä pitää huomioida ja ottaa laskelmiin mukaan, jos halutaan 

tietää, mikä olisi digitaalisen ohjelmiston myyntihinta, jos laskutusperusteena olisi tunti-

veloitus. Taulukossa 5 on esitetty digitaalista taloushallinto-ohjelmistoa käyttävältä asi-

akkaalta veloitettavan kirjanpitotyön tuntihinnan laskentakaava. 

 

Taulukko 5. Toimeksiantajan veloittaman kirjanpitotyön arvioidun minimituntiveloi-

tuksen laskentakaava 

 

 

Kuten taulukossa 4 esitettiin, kokonaiskustannukset syntyvät palkoista, niiden sivuku-

luista, laskuttamattomasta palkan osuudesta ja ohjelmiston maksuista. Arvioidun tunti-

veloituksen laskemista varten nämä kokonaiskustannukset jaetaan digitaalisesti tehdystä 

taloushallinnosta laskutettavien arvioitujen tuntien määrällä, kuten taulukossa 5 on esi-

tetty. Laskutettavat työtunnit saadaan laskettua jakamalla kokonaiskustannukset koko-

naistyötuntien määrällä, joka on kerrottu 60 prosentilla eli arvioidulla kokonaistyötun-

tien laskutettavalla osuudella. Taulukon 5 laskentakaavassa on huomioitu myös tavoi-

teltu kate. Tällä tavalla laskettuna saadaan tehdylle työlle laskettua arvonlisäveroton mi-

nimituntiveloitus.  

 

Kokonaiskustannukset + Katetavoite = Minimituntiveloitus

Arvioidut laskutetut tunnit

Arvioitu tuntiveloitus
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Ensimmäisenä vuotena lasketaan mukaan investoinnista syntynyt kertakustannus ja oh-

jelmiston kuukausimaksut. Toisena vuotena ohjelmistoa käyttävältä asiakkaalta perit-

tävä tuntiveloitus hieman laskee, koska ohjelmiston kustannuksiksi huomioidaan enää 

vain kuukausimaksut. Tällä laskutoimituksella voidaan arvioida, minkälainen tuntiveloi-

tus tulisi kyseeseen, jos laskutusperusteeksi valittaisiin tuntiveloitus. Edellisen laskelman 

rinnalla lasketaan myös se, paljonko pitäisi laskuttaa, että nämä tavoitteet saavutettai-

siin. 

 

Tositteen myyntihinta laskettiin jakamalla vuoden kokonaiskustannusten ja katetavoit-

teen summa arvioidulla vuotuisella tositemäärällä. Tämän jälkeen voidaan tositemäärää 

muuttamalla laskea, kuinka monta tositetta digitaalisella taloushallinto-ohjelmistolla tu-

lisi käsitellä, jotta määrä olisi kohtuullinen suhteessa tositteen myyntihintaan. Tämän 

jälkeen valitaan tositemäärä ja tehdään siitä herkkyysanalyysi. Taulukossa 6 on esitetty 

herkkyysanalyysiin liittyvät osatekijät ja laskentakaavat. 

 

Taulukko 6. Herkkyysanalyysin osatekijät ja niiden laskentakaavat  

 

 

Taulukossa 6 esitetään herkkyysanalyysin osatekijät. Hinta per tosite on laskettu jaka-

malla vuotuisten kokonaiskustannusten ja katetavoitteen summa arvioidulla tositemää-

rällä. Kysyntä pyrittiin sitomaan kaavan avulla myyntihintaan sillä periaatteella, että jos 

hinta nousee, kysyntä laskee. Kysyntä on sidottu tähän arvioituun vuotuiseen tosite-

määrään ja arvioitu hinta vaikuttaa kysyntään prosentin verran vähentävästi. Kun hinta 

per tosite, kysyntä ja kustannukset on arvioitu, näiden perusteella voidaan laskea liike-

vaihto ja voitto. Nämä tiedot käsitellään salaisina, koska ne voidaan luokitella kuulu-

viksi liikesalaisuuden piiriin.  

 

Herkkyysanalyysilla voidaan laskea, kuinka suuria muutoksia tietyn tai tiettyjen tekijöi-

den muutokset saavat aikaan tulosennusteissa. Tällaisia muuttuvia tekijöitä voivat olla 

Herkkyysanalyysi

Hinta per tosite Salainen

Kysyntä Arvioitu vuotuinen määrä - 1 % x Hinta per tosite

Yksikköhinta Salainen

Muuttuvat kustannukset, vuosi -

Kiinteät kustannukset, vuosi Salainen

Liikevaihto Kysyntä x Hinta per tosite

Voitto Liikevaihto - Muuttuvat kustannukset, vuosi - Kiinteät kustannukset, vuosi
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myyntihinta, muuttuvat kustannukset tai kuinka paljon kysyntää tuotteelle on. Herk-

kyysanalyysin arvotaulukoiden tehtävänä on selvittää jonkin tekijän muutoksen vaiku-

tuksia tulosennusteisiin. Ilman arvotaulukkoa samat tiedot voidaan tarkastaa syöttä-

mällä muuttuva komponentti kohtaan myyntihinta per tosite taulukossa 6. Arvotaulukko 

on siten kätevin ratkaisu, koska taulukon avulla nähdään heti, missä myyntihinnassa 

kriittinen piste sijaitsee eli ollaan nolla-tuloksessa. Taulukoissa 7 ja 8 näinä komponent-

teina käytetään myyntihintaa ja muuttuvia yksikkökustannuksia, jolloin voidaan nähdä 

niiden vaikutus toimeksiantajan tulosennusteeseen. 

 

Taulukko 7. Herkkyysanalyysin arvotaulukko komponenttina myyntihinta 

 

 

Taulukossa 7 tarkasteltavana komponenttina on myyntihinta, joka nousee 0,05 eurolla 

per tosite. Arvotaulukon avulla voidaan vertailla, kuinka erisuuruiset tositteen myynti-

hinnat vaikuttavat vuotuiseen voittoon, liikevaihtoon ja muuttuviin kustannuksiin. Jos 

myyntihinta antaa voittosarakkeessa negatiivisen tuloksen, on kyseessä tappio.     

 

Taulukko 8. Herkkyysanalyysin arvotaulukko komponentteina myyntihinta ja muuttu-

vat yksikkökustannukset 

 

 

Taulukossa 8 arvotaulukon vertailtaviksi komponenteiksi hinnan lisäksi tulivat muuttu-

vat yksikkökustannukset. Tositteen myyntihinta nousee 0,05 euroa per tosite ja muuttu-

vat yksikkökustannukset 0,05 euroa per tosite. Muuttuvat yksikkökustannukset valittiin 

Myyntihinta Voitto Liikevaihto Muuttuvat kustannukset,vuosi

Salainen -  €          -  €            -  €                                             

0,05 €           -  €          -  €            -  €                                             

0,10 €           -  €          -  €            -  €                                             

0,15 €           -  €          -  €            -  €                                             

0,20 €           -  €          -  €            -  €                                             

Myyntihinta

Salainen 0,05 €        0,10 €          0,15 €                                           

0,05 €           -  €          -  €            -  €                                             

0,10 €           -  €          -  €            -  €                                             

0,15 €           -  €          -  €            -  €                                             

Muuttuvat yksikkökustannukset
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mukaan, koska alussa arvioitiin, ettei niitä ole, ja nyt tämä epävarmuustekijä huomioi-

daan mukaan arvotaulukossa. Arvotaulukon muuttuvien komponenttien perusteella 

nähdään heti, mikä yhdistelmä on tappiollinen ja mikä voitollinen. 

 

Nämä arvotaulukot toteutettiin kahtena taulukkona, joissa ensimmäisen vuoden kus-

tannuksiin lasketaan mukaan myös ohjelmistosta syntyvä kertakustannus, joka voidaan 

edullisen hintansa takia käsitellä vuosikuluna. Toisena vuotena ei enää huomioitu kerta-

kustannusta, jolloin kustannukset pienenevät tämän osalta. 

 

Herkkyysanalyysia varten selvitettiin, mitkä ovat digitaalisen taloushallinto-ohjelmiston 

kustannukset lisättynä voittotavoitteella. Sitten arvioitiin, mikä olisi ohjelmistolla käsi-

teltävä tositemäärä vuotuisesti. Näiden tietojen pohjalta saatiin laskettua, mikä olisi mi-

nimituntiveloitus, jos toimeksiantaja valitsee laskutustavaksi tuntiveloituksen tai tosite-

määrään pohjautuvan laskutustavan. Tositemäärään pohjautuvaa laskutustapaa tarkas-

teltiin vielä herkkyysanalyysin avulla. Tätä varten pohdittiin kysyntää ja sen vaikutusta 

tositteen myyntihintaan. Näin saatiin arvioitua, mitkä eri myyntihinnat vaikuttavat ky-

syntään, toimeksiantajan liikevaihtoon, voittoon ja muuttuviin kustannuksiin. Nämä tie-

dot katsottiin liikesalaisuuden piiriin kuuluviksi, joten hintatiedot jätetään tässä kerto-

matta. Nämä tiedot on jätetty produktiin ja toimeksiantaja voi itse arvioida ja suunni-

tella, millaisen laskutustavan ja hinnan valitsee.  
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7 Pohdinta 

Internet on avannut uusia mahdollisuuksia kirjanpidon tekemiseen ja kirjanpitoproses-

sien tehostamiseen. Internetin ansiosta tilitoimiston ja sen asiakasyritysten välinen vuo-

rovaikutus ja kommunikaatio ovat nopeutuneet ja tehostuneet. Nykyisin tilitoimistojen 

ei enää tarvitse lähettää asiakkailleen tuloslaskelmaa, tasetta ja kausiverojen maksutie-

toja postitse kirjeenä, vaan kuukausittaiset raportit ja kausiveroilmoitukset voidaan lä-

hettää asiakkaille sähköpostitse. Kirjanpitäjä voi lähettää sähköisessä muodossa myös 

muut raportit, kuten tilinpäätöstiedot ja tasekirjan. Nykyisin myös Verohallinnon lo-

makkeet on mahdollista lähettää valmiiksi täytettyinä suoraan asiakkaan sähköpostiin, 

josta asiakas tulostaa lomakkeen, allekirjoittaa sen ja toimittaa edelleen Verohallintoon. 

Sähköisesti voi lähettää veroilmoituksen ja kausiveroilmoituksen Verohallintoon sekä 

tilinpäätöstiedot Kaupparekisteriin. 

 

Taloushallinnon sähköistyminen on mahdollistanut uudenlaisen työnjaon tilitoimiston 

ja asiakasyrityksen välillä. Tilitoimistot ovat lisänneet sovellusvuokrauksen (ASP, SaaS, 

pilvipalvelu) tarjoamista asiakkailleen. Sovellusvuokraus tarjoaa asiakasyritykselle mah-

dollisuuden hoitaa itse suuremman osan kirjanpitoprosessistaan niin halutessaan. Näin 

asiakkaalla on paremmat vaikutusmahdollisuudet oman kirjanpitolaskunsa suuruuteen. 

Jos asiakasyritys haluaa säästää kirjanpitolaskussa, voi se tehdä itse suuremman osan 

kirjanpidostaan, jolloin tilitoimiston rooliksi jää kirjanpitosovelluksen tarjoaminen, kir-

janpidon oikeellisuuden tarkistaminen sekä mahdollisesti tilinpäätöksen laatiminen. 

(Helanto ym. 2013, 16; Mäkinen & Vuorio 2002, 44–47.) 

 

Tulevaisuuden kirjanpitäjän rooli voi olla hyvin paljon nykyistä monimuotoisempi, pai-

nottuen asiakasyritysten tukemiseen asiantuntijan ja konsultin roolissa. Tulevaisuudessa 

tilitoimistot tarjonnevat enenevässä määrin asiakkailleen myös talousjohtajapalvelua. 

Vanhanaikaisen manuaalisen toimintamallin, jossa kirjanpitäjän tehtävä on tiedon tal-

lentaminen paperilta sähköiseen muotoon kirjanpito-ohjelmaan, ylläpitäminen on kal-

lista ja tehotonta. Tulevaisuuden yritysten vaatiessa tilitoimistoilta samanaikaisesti sekä 

kustannustehokkuutta että ajantasaisuutta ja täsmällisyyttä, on perinteisestä kirjanpito-

prosessista kiinnipitävän tilitoimiston vaikea perustella asiakkailleen, miksi niiden pitäisi 
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maksaa siitä, että korkeasti koulutettu taloushallinnon asiantuntija tallentaa tietoa ma-

nuaalisesti järjestelmään ja käyttää aikaa tietojen ja tositteiden etsimiseen. Tulevaisuutta 

silmällä pitäen tilitoimiston olisikin järkevintä kehittää palvelujaan ja toimintaansa siten, 

että se pyrkisi aina tarjoamaan mahdollisimman sähköistettyä taloushallintoa sen sijaan, 

että se etenisi pienin hypähdyksin kohti sähköistä taloushallintoa vastaten vain jo ole-

massa olevien asiakkaidensa taloushallinnon sähköisyyden tason vaatimuksiin ja tarpei-

siin. (Helanto ym. 2013, 13, 16; Mäkinen & Vuorio 2002, 202–204.)  

 

Helsingissä toimivan tilitoimisto Count Dealin toimitusjohtaja Jarmo Tähtinen uskoo 

konsultoinnin olevan tulevaisuudessa kirjanpitäjän tärkeä tehtävä. Tilitoimistojen toi-

menkuvaan ei ole perinteisesti kuulunut neuvonta, mutta Count Dealin palveluihin 

konsultointi on kuulunut aina. "Count Dealin asiakkaan ovatkin kiitelleet konsultoin-

nista ja kertoneet, että aiemmin heille ei ole kerrottu mitä luvut ovat tarkoittaneet." 

(Mäkinen & Vuorio 2002, 48–50.) Myös Etelän Kirjanpitotalo voisi laajentaa tuotevali-

koimaansa tarjoamalla asiakkailleen konsultointia taloushallintoon ja verotukseen. Kon-

sultoinnin tarjoaminen olisi potentiaalinen aluevaltaus myös siksi, että toimeksiantajan 

kanssa samoissa toimitiloissa toimii tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuslain (459/2007) 

24 §:ssä säädetyn tilintarkastajan riippumattomuusvaatimuksen perusteella tilintarkas-

taja ei voi tarkastaa omaa toimintaansa. Näin ollen tilintarkastusyhteisö ei voi kaikissa 

tapauksissa antaa konsultointipalvelua organisaatiolle, jonka lakisääteisen tilintarkastuk-

sen se suorittaa. Tilitoimisto voi kuitenkin tarjota konsultaatiota asiakkailleen. Konsul-

toinnin tarjoamisen riskinä ovat kuitenkin vastuukysymykset esimerkiksi sellaisessa ta-

pauksessa, jossa annettu konsultointi on ollut virheellistä tai harhaanjohtavaa. 

 

Pelkkä laskentatoimen tuntemus ei enää nykyisin riitä laskentatoimen ammattilaiselle, 

vaan häneltä vaaditaan myös tietojärjestelmäsuunnittelun, -kehityksen ja -sovellusten 

tuntemusta. Näiden kahden osa-alueen tietämys täytyy osata yhdistää myös monimut-

kaisiin yritysmiljöisiin. Jos laskentatoimen asiantuntija ei kunnioita teknologian tarjo-

amia mahdollisuuksia ja rajoitteita, ei yritysjohdolle voida tarjota sen tarvitsemia palve-

luita sen pyrkiessä vastaamaan dynaamisen markkinaympäristön tarpeisiin. (Dillard 

2000, 407.)  
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7.1 Johtopäätökset 

Tavoitteena oli etsiä toimeksiantajalle sopivin digitaalinen taloushallinto-ohjelmisto, 

koska toimeksiantajalla ei tällä hetkellä ole käytössään sellaista. Hankinta olisi tarpeelli-

nen, koska digitaalisten ohjelmistojen käytön yleistyessä siltä ei voi enää pitkään välttyä. 

Kehittämishankkeena etsimme toimeksiantajalle sopivimman taloushallinto-ohjelmis-

ton. Kehittämishanke toteutettiin vertailemalla eri ohjelmistojen ominaisuuksia ja hin-

toja. Internetistä on mahdollista löytää monta eri ohjelmistontarjoajaa ja tutustua ohjel-

mistoihin ainakin pintapuolisesti. Vertailuun pyrittiin valitsemaan eri ohjelmistotalojen 

taloushallinnon ohjelmistoja siinä hyvin onnistuen, koska vertailtaviin ohjelmistoihin ei 

tullut samojen ohjelmistotalojen tuotteita. Onnistuimme tekemään valituista ohjelmis-

toista kattavan ominaisuustaulukon, jossa oli vertailtu kirjanpidon, palkanlaskennan ja 

digitaalisia myynti- ja ostolaskutoimintojen ominaisuuksia.  

 

Lopulliseen ohjelmistovalintaan vaikutti ohjelmiston monipuolisuus ja hinta. Toimeksi-

antajalle suositeltavaksi ohjelmistoksi valikoitui Lemonsoft. Toimeksiantajalle ehdote-

taan, että digitaalisen taloushallinnon tarjoaminen asiakkaille aloitetaan pienimuotoi-

sesti, jolloin saadaan aikaa tehdä mahdollisia suurempia muutoksia vaiheittain siirryttä-

essä täysin digitalisoituun taloushallintoon.  

 

Toisena tavoitteena oli laatia herkkyysanalyysi, mikä osoittautui haasteelliseksi etenkin 

epävarmuuden huomioimisen takia. Pyrimme kuitenkin saamaan analyysiin kaikki olen-

naiset kustannukset suhteessa käytettyyn työaikaan. Pyrimme arvioimaan tositetasolla, 

kuinka paljon kysynnän määrä korreloi suhteessa tositteen myyntihintaan siten, että 

hinnan noustessa kysyntä laskee. Teimme kaksi arvotaulukkoa Exceliin. Ensimmäisen 

arvotaulukon tarkasteltava komponentti oli hinta ja miten se vaikutti vuositasolla tulok-

seen ja liikevaihtoon. Toisessa arvotaulukossa vertailtiin hinnan ja muuttuvien yksikkö-

kustannusten vaikutusta tulokseen. Laskelmien perusteella hinnoittelu tulisi olemaan 

ongelmallista. Tässä tapauksessa pelkkä tositeperusteinen laskutusperuste on epävarma 

ja vaativa valinta, koska ainakaan alussa asiakkaita ei ole paljon eikä näin ollen käsiteltä-

viä tositteitakaan. Tuntiveloitus näillä laskelmilla tulisi hieman edullisemmaksi kuin ny-

kyinen käytössä oleva tuntiveloitus asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna, mutta onko 
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se kannattava valinta, jää toimeksiantajan harkittavaksi. Laskelmissa ei huomioitu tilin-

päätöksiin menevää aikaa, joten sekin tulisi laskuttaa. Etenkin, jos se ei sisältynyt esitet-

tyyn 60 prosentin laskutettavaan osuuteen. Tosiasia kuitenkin on se, että jos laskutetaan 

ainoastaan kirjanpidosta, laskutettavia asiakkaita täytyy olla paljon, jotta se olisi kannat-

tavaa. 

 

Pilvipalveluna saatavissa ohjelmistoissa on kustannustehokkaita vaihtoehtoja perinteistä 

palvelua haluaville asiakkaille. Kaikista pienimpien yritysten ei kannata kustannussyistä 

siirtyä digitaaliseen taloushallintoon. 

 

Loppujen lopuksi kaikkia ohjelmistoja on helppo käyttää ja niiden ominaisuudet mah-

dollistavat paperittoman kirjanpidon. Esittelyjen aikana syntyikin mielikuva siitä, että 

tärkein tehtävä digitaaliseen kirjanpitoon siirryttäessä on, että ohjelmiston ylläpito ja 

taustatiedot ovat oikein ja perusteellisesti tehty. 

 

Jos toimeksiantaja ei valitse yhtä digitaalista ohjelmistoa käyttöönsä, pitää henkilöstöllä 

olla laaja tietämys eri ohjelmistojen käytöstä, koska silloin asiakasyritys päättää, minkä 

ohjelmiston valitsee. Riskinä on, että tilitoimistossa käytetään monia eri ohjelmistoja, 

joiden käytön opettelu vaatii henkilöstöresursseja. 

 

Toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen esitettyyn ohjelmistosuositukseen ja on osaltaan 

lähtenyt viemään ohjelmiston hankintaprosessia eteenpäin. Toimeksiantaja tulee jatka-

maan ohjelmiston hankintaprosessia ottamalla yhteyttä Lemonsoftin yhteyshenkilöön ja 

pyytämällä tältä vielä uuden tarjouksen. Tämän jälkeen toimeksiantajan ohjelmiston 

hankintaprosessi jatkuu sopimuksen tekemisellä, ohjelmiston käyttöönotolla sekä ylläpi-

dolla ja päivityksillä.  

 

7.2 Jatkotoimenpiteet ja kehitysehdotukset 

Etelän Kirjanpitotalossa pystyttäisiin pienin ponnisteluin siirtymään kyvykkyyden kyp-

syystasomallin (kuvio 6) tasojen 2 ja 3 väliltä tasolle 4 laatimalla prosessikuvaukset tai 

ottamalla tässä työssä esitetyt prosessikuvaukset käyttöön ja standardisoimalla ne. Li-

säksi suurimmasta osasta ohjelmistoista, joihin tutustuttiin, on saatavilla laskutus- ja 
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henkilöstön työajanseurantaohjelma, jolla yrityksen sisäisten prosessien mittaaminen ja 

kontrollointi olisi todella helppoa ja luotettavaa. Ohjelmisto helpottaisi ja nopeuttaisi 

tilitoimiston asiakaslaskutusta eikä tehtyjen töiden laskutus viivästyisi tai jäisi laskutta-

matta, kuten nykyisen Exceliin pohjautuvan järjestelmän kanssa on suuri riski, että näin 

tapahtuu.  

 

Ohjelmistohankinnan investointilaskelma ja uuden ohjelmiston ansaintalogiikka jäivät 

käsittelemättä tässä työssä, joten niistä aiheista voisi tehdä Etelän Kirjanpitotalolle uu-

den opinnäytetyön. Uuden kirjanpito-ohjelmiston käyttöönotto rajattiin tämän opin-

näytetyön aiheen ulkopuolelle, joten Etelän Kirjanpitotalo Oy:lle voisi tehdä myös uu-

den ohjelmiston käyttöönottoa käsittelevän opinnäytetyön. 

 

Etelän Kirjanpitotalossa ei ole tehty perehdytysopasta uusille työntekijöille. Perehdy-

tysopas tai toimintaohje olisi erittäin hyödyllinen, kun uusi työntekijä tulee taloon. 

Kaikkien työntekijöiden ei silloin tarvitsisi tehdä omia muistiinpanojaan, vaan toiminta-

ohjeet löytyisivät oppaasta. Oppaasta olisi hyötyä myös vanhoille työntekijöille ja yrityk-

selle, koska eri työntekijöille on muodostunut hieman erilaiset toimintamallit ja oppaa-

seen voisi joko koota kaikki vaihtoehtoiset tavat tehdä asioita tai ne tavat, joita Etelän 

Kirjanpitotalo haluaa työntekijöidensä käyttävän.  

 

Etelän Kirjanpitotalossa olisi hyvä laatia kunnollinen asiakastietokanta, johon tallennet-

taisiin kaikki asiakkaiden perustiedot, kuten asiakkaan nimi, asiakasnumero, Y-tunnus, 

osoite, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan kirjanpitäjä ja pal-

kanlaskija tilitoimistossa, tilikauden alkamis- ja päättymispäivä sekä mahdolliset muut 

tärkeät päivämäärät, kuten veroilmoituksen jättöpäivä. Nykyisessä asiakasluettelossa ei 

ole kaikkia asiakasyrityksistä tarvittavia perustietoja, kuten Y-tunnusta, osoitetta, puhe-

linnumeroa, yhteyshenkilön nimeä ja sähköpostiosoitetta. Jos kaikki perustiedot olisivat 

asiakasluettelossa ajantasalla, voitaisiin tietokantaa käyttää monipuolisesti ja sen sisältä-

mät tiedot voitaisiin esimerkiksi ajaa Excelistä suoraan uuteen ohjelmistoon. Tällöin 

kaikkien asiakkaiden tietoja ei tarvitsisi syöttää yksitellen manuaalisesti ohjelmistoon. 
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7.3 Oman oppimisen arviointi 

Aloitimme opinnäytetyöprosessin keväällä 2013, emmekä päättäneet heti alussa tarkkaa 

projektin valmistumispäivää. Aikatauluja korjattiin muutamaan otteeseen osin toisen te-

kijän työn takia ja toisen opiskelun takia. Työn pitkittymisen vuoksi taukoja opinnäyte-

työn tekemiseen tuli jonkin verran ja siitä syystä prosessin jatkaminen ja aiheeseen si-

sään pääseminen saattoi välillä tuntua haastavalta. Parityönä tehtynä opinnäytetyö oli 

mielekäs ja mukaansatempaava. Asioista yhdessä puhuminen ja miettiminen edesauttoi-

vat saamaan käsiteltäviin teorioihin ja käytäntöön laajempaa näkökulmaa. Kaiken kaik-

kiaan työnjako oli onnistunut, kun jaoimme tehtävät niin, että toinen keskittyi ohjelmis-

toihin tutustumiseen ja sähköisen taloushallinnon teoriaan ja toinen paneutui ohjelmis-

ton hankintaprosessin hallintaan ja kirjanpitoprosessien kulkuun. 

 

Aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Jopa toimeksiantajan asiakkaiden on suu-

remman yhteistyökumppanin edessä nöyrryttävä ja siirryttävä paperisesta kirjanpidosta 

digitaaliseen aikakauteen. Tämän prosessin aikana asiakkailta onkin tullut kysymyksiä 

liittyen verkkolaskutukseen siirtymisestä, ja on ollut hieno kokemus saada jakaa tietoa ja 

soveltaa opinnäytetyön tekemisessä opittuja teorioita käytäntöön.  

 

Opinnäytetyön tekemisen myötä tekijöiden taloushallinnon osaaminen laajeni laskenta-

toimen saralla koskemaan sähköistä taloushallintoa ja laskentatoimen ulkopuolella pro-

jektinhallintaa. Ohjelmiston hankintaprosessimallit tarjosivat kokonaan uutta tietoa mo-

lemmille tekijöille, ja ohjelmiston valintaprosessin läpivienti kasvatti tekijöiden projek-

tinjohtamistaitoja ja ohjelmistoasiantuntemusta. 

 

Parannettavaa olisi myös ollut. Ohjelmistojen vertailuista olisi voinut saada tarkemman 

kuvauksen, jos olisimme pyytäneet finalistiohjelmistoista toiset tuote-esittelyt. Joissain 

tapauksissa ohjelmistokuvaukset tehtiin pitkälti muistikuvien varassa, koska aina esitte-

lijältä ei saatu lupaa tallentaa esittelyä.  
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Liitteet 

Liite 1. Keskeiset käsitteet 

ASP-palvelu (Application Service Provider) tarkoittaa sovellusohjelmiston käytön 

vuokrausta sopimuspohjaisesti Internetin välityksellä eli pilvipalveluna. (Granlund & 

Malmi 2004, 37.) Yhteistä tälle palvelumuodolle on, että palveluntarjoaja hoitaa palve-

linten ja ohjelmistojen ylläpidon ja pääsyn järjestelmään tietoverkon kautta useimmiten 

käyttäjän tunnistuksella ja erilaisilla tietoturvaominaisuuksilla (Fredman 2010, 45). 

 

Digitaalinen taloushallinto-ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa, jolla kirjanpidon voi 

tehdä kokonaan sähköisesti, eli ohjelmalla voi sekä lähettää että vastaanottaa verkkolas-

kuja. 

 

Osakirjanpito tarkoittaa kirjanpidon osaa, josta tiedot siirretään pääkirjanpitoon liike-

tapahtumina tai niiden yhdistelminä koneellisesti tai osakirjanpidon merkintöjen yhdis-

telmistä kirjaamalla. Esimerkiksi myynti- ja ostoreskontra ovat osakirjanpitoja. 

(Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä 

26.1.1998.) 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä tarkoittaa tietojär-

jestelmää, joka integroi yrityksen eri toiminnot, kuten tuotannon, jakelun, varastonhal-

linnan, laskutuksen ja kirjanpidon. (Granlund & Malmi 2004, 31–32.) 

 

Digitaalinen taloushallinto tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen koko taloushallinnon 

aineisto käsitellään sähköisesti eli sekä tulevat että lähtevät laskut ovat verkkolaskuja. 

(Lahti & Salminen 2008, 21.) 

 

Pilvipalvelulla (Cloud Service) tarkoitetaan internetiin ulkoistettua tietojenkäsittelyä, 

jolloin taloushallinnon ohjelmistot myydään kuukausimaksullisina palveluina. Samaa 

tarkoittaa myös SaaS eli Software as a Service-palvelu ja ASP eli Application Service 

Provider-palvelu. Ohjelmisto siis myydään internetselaimella toimivana palveluna ja se 
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sisältää ohjelmiston lisäksi muun muassa varmistuskopioinnin ja muun teknisen ylläpi-

don. (Helanto, Kaisaniemi, Koskinen, Kuntola & Siivola 2013, 35.) 

 

SDLC-malli (Systems Development Life Cycle) eli järjestelmäkehityksen elinkaarimalli 

kuvastaa ohjelmiston hankinta- ja kehitysprosessin päävaiheita. (Granlund & Malmi 

2004, 130.) 

 

SEPA (Single Euro Payment Area) tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta, jossa yksi 

pankkitili riittää maksuliikenteessä Euroopassa (Gedik 2008, 22–24). Kotimaisen suora-

veloituksen päättyessä 31.1.2014 SEPA -suoraveloitus tai paperilaskutus on vaihtoeh-

toina, jos laskuttajalla ei ole valmiuksia lähettää verkkolaskuja (Rytsy 2012, 46–47). 

 

SSADM-malli (Structured Systems Analysis and Design Method) eli järjestelmäraken-

nuksen tutkimus- ja suunnittelumalli kuvastaa ohjelmiston hankinta- ja kehitysprosessin 

vaiheita. SSDAM-prosessia kuvataan vesiputousmallin avulla. (Chemuturi 2013, 177–

178.) 

 

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa paperitonta kirjanpitoa, jossa taloushallinnon ai-

neisto on joko valmiiksi sähköisessä muodossa tai muutetaan jälkikäteen sähköiseen 

muotoon esimerkiksi skannaamalla. (Lahti & Salminen 2008, 21–22.) 

 

Sähköinen taloushallinto-ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa, jolla kirjanpidon voi 

tehdä sähköisesti, mutta jolla ei voi lähettää eikä vastaanottaa verkkolaskuja. 

 

TITO eli tiliote tositteena. Tämä tarkoittaa standardoitua konekielistä tiliotetta, mikä 

kehitettiin kansallisen pankkienvälisen maksujenvälityksen järjestelmän tietosisältöjen 

pohjalta. SEPA:n myötä uusi standardoitu konekielinen tiliote, ISO 20022, tullee haas-

tajaksi, koska se sisältää paremmat kansainväliset raportointimahdollisuudet ja pohjau-

tuu XML-standardiin. (Rantanen 2010, 48–51.) 

 

Verkkolasku tarkoittaa sähköistä laskua, jonka tiedot välitetään konekielisessä muo-

dossa. Tässä työssä verkkolaskulla tarkoitetaan sekä e-laskua että Finvoice-verkkolas-

kua. 
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Liite 2. Produktin aikajana 
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Liite 3. Haastattelukysymykset Etelän Kirjanpitotalo Oy:n johdolle 

 

Toimeksiantajayrityksen johdon haastattelu 30.7.2013 klo 12 

Kysymykset uuden ohjelmiston hankintaan liittyen: 

1. Ollaanko hankkimassa uutta ohjelmistoa käytössä olevan Tikon-kirjanpito-oh-

jelmiston rinnalle vai ollaanko vaihtamassa käytössä oleva kirjanpito-ohjelmisto 

kokonaan uuteen? Vai pidetäänkö molempia vaihtoehtoja mahdollisina? 

2. Mitkä ovat uuden ohjelmiston raportointitarpeet (vaatimukset uudelle ohjelmis-

tolle; mitä tietoja ja raportteja uuden ohjelmiston halutaan tarjoavan)? (Tähän 

kysymykseen liittyen toteutetaan myös kysely työntekijöille.) 

3. Mitä seuraavista osioista uuden ohjelmiston halutaan sisältävän:  

 kirjanpito 

 palkanlaskenta 

 matka- ja kululasku 

 myynti- ja ostolaskut ja niiden kierrätys 

 jokin muu, mikä? 

4. Mitkä ovat tällä hetkellä käytössä olevat käyttöjärjestelmät Etelän Kirjanpitotalo 

Oy:ssä? 

5. Mitkä ovat tällä hetkellä käytössä olevien tietokonelaitteistojen (tietokoneet, pal-

velinkoneet, tietoliikenneverkot) prosessointinopeudet, tiedonsiirtonopeudet ja 

yhteensopivuus olemassa olevan tekniikan kanssa? 

6. Ollaanko ohjelmistohankinnan yhteydessä valmiita hankkimaan uusia laitteita 

ja/tai käyttöjärjestelmiä, mikäli uusi ohjelmisto niitä vaatii? 

7. Mikä on ohjelmistohankinnan aikataulu? Milloin ohjelmisto haluttaisiin ottaa 

käyttöön? 

8. Mikä on ohjelmistohankinnan kokonaisbudjetti? 

9. Eri ohjelmistotarjoajilla on erilaisia käytäntöjä laskutuksensa suhteen. Osa ohjel-

mistotarjoajista laskuttaa ohjelmistokäytöstä ainoastaan tilitoimistoa ja osa las-

kuttaa joko tilitoimistoa tai suoraan tilitoimiston asiakasta. Osa ohjelmistotarjo-
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ajista maksaa tilitoimistolle provisiota uusien asiakkaiden hankinnasta ohjelmis-

tokäyttäjiksi. Mikä/mitkä vaihtoehdot soveltuisivat Etelän Kirjanpitotalolle? So-

piiko Etelän Kirjanpitotalon liikeideaan, että kirjanpitäjä "myy" ohjelmistoa asi-

akkaille? 
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Liite 4. Kyselytutkimuksen kysymykset Etelän Kirjanpitotalo Oy:n työntekijöille 

 

Kysely Etelän Kirjanpitotalo Oy:n työntekijöille 

Kyselyssä on neljä kysymystä, jotka koskevat tämän hetkisiä ja tulevaisuuden raportoin-

titarpeita. Kyselyllä pyritään kartoittamaan tilitoimiston työntekijöiden ja asiakkaiden 

raportointitarpeet  uuden kirjanpito-ohjelmiston hankintaa varten. Kysely toteutetaan 

osana Birgitta Immasen ja Mari Parkkalin opinnäytetyötä HAAGA-HELIA ammatti-

korkeakoulussa. 

 

1. Mitä raportteja asiakkaasi tarvitsevat ja käyttävät? Jos tiedät asiakkaiden käyttä-

vän muitakin kuin kirjanpitoon tulevia ja kirjanpidossa tuotettuja raportteja, 

kerro myös ne. 

2. Mitä raportteja itse käytät osana työtäsi? Kerro sekä kirjanpito-ohjelmiston (Ti-

kon) tuottamat, asiakkaan itsensä kirjanpitoon tuomat että itse tekemäsi raportit, 

joita käytät. 

3. Uskotko, että sinä ja asiakkaasi tarvitsette tulevaisuudessa muitakin raportteja 

kuin tällä hetkellä käyttämänne raportit? Huomioi vastauksessasi vain ne ra-

portit, joita käytätte, älä niitä, joita tällä hetkellä olisi mahdollista saada (esim. Ti-

konista). 

4. Tarvitsisitko tai uskotko tulevaisuudessa tarvitsevasi muita kuin nykyisen ohjel-

miston tarjoamia raportteja? Mitä? 

 


