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1 Johdanto
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sähköisen taloushallinnon tuomia
mahdollisuuksia tilitoimiston asiakkaille. Sähköinen taloushallinto ja digitalisaatio on
nostanut rajusti suosiotaan taloushallinnon alalla viime vuosina, minkä seurauksena
tilitoimistot pystyvät palvelemaan asiakkaitaan aiempaa monipuolisemmin. Yritysten
vaatimukset sähköisille palveluille ovat kasvaneet maailman kehityksen ja
toimintaympäristön digitalisoitumisen seurauksena.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä sähköisen taloushallinto tarjoaa
tilitoimistoasiakkaalle. Aihetta lähestytään tilitoimistoasiakkaan näkökulmasta, mikä
auttaa muutoin laajan aiheen rajauksessa. Tutkimusongelmana on, miten sähköistä
taloushallintoa voidaan hyödyntää tilitoimistoasiakkaan näkökulmasta. Kun
tarkastellaan sähköisen taloushallinnon vaikutuksia, tulee teoriaa peilata käytännön
toteutumiseen, mikä on tämän opinnäytetyön tarkoitus.
Tutkimusongelmaa lähdetään ratkaisemaan laadullisen tutkimuksen keinoin.
Empiirinen tieto ja tutkimusmateriaali hankitaan teemahaastattelun keinoin, joka
sopii hyvin opinnäytetyön luonteeseen, sekä toimeksiantajan toiveisiin.
Sähköistymisen vaikutuksista on tehty useampia tutkimuksia, sillä ilmiö ja
tilitoimistoalan murros on ollut pitkään käynnissä. Tämä opinnäytetyö työ tuo uutta
näkökulmaa ilmiöstä, sillä tutkimuksessa keskitytään sähköisistä palveluista saataviin
konkreettisiin etuihin, joita saadaan prosessien muutoksilla. Työssä tutkitaan myös
perinteisen ja sähköisen taloushallinnon eroja, joista voidaan vetää johtopäätöksiä
sähköistymisprosessin tarpeelle.
Aihetta on tärkeä tutkia lisää, sillä taloushallinto alana sekä tilitoimistoala ovat
muuttuneet viime vuosina nopeaa vauhtia. Ajankohtainen tutkimus tuo aina
hyödyllistä tietoa aiheesta ja ilmiöstä, kun kyseessä on nopeasti yleistyvä tai
muuttuva ilmiö.
Toimeksiantajana toimii keskisuomalainen tilitoimisto, joka on hiljattain alkanut
tarjota sähköisiä palveluita yritysasiakkailleen. Muutosprosessin vuoksi sähköistymisen vaikutuksia on tärkeä tutkia. Toimeksiantaja saa tärkeää ja konkreettista tietoa
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sähköisten palveluiden hyödyistä ja vaikutuksista. Tutkimuksen pohjalta saadaan tietoa, jota voidaan hyödyntää markkinointimielessä tai tilitoimiston palveluliiketoiminnan suunnittelussa.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu tutkimusmenetelmiin,
laskentatoimeen, sähköiseen sekä perinteiseen taloushallintoon, tilitoimistoalaan ja
näiden ympärillä oleviin käsitteisiin ja ilmiöihin.

2 Tutkimusasetelma
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen taustaa ja tarkoitusta. Tutkimusteoriaa käytetään opinnäytetyön tutkimuspuolen apuna. Luvussa käsitellään tutkimuksen suunnitelmaa, sekä toimeksiantaja esitellään lyhyesti.

2.1 Tutkimuksen lähtökohdat
Tutkimusongelma ratkaistaan erilaisilla tutkimusmetodeilla. Tutkimusmetodit ovat
yhteydessä aineistonkeruumenetelmiin, sekä kerätyn datan analysointiprosesseihin.
Lähestymistavan valinta kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen välillä tutkimusongelman
ratkaisemiseksi tuo pohjan aineistonkeruumenetelmän valitsemiselle. (Kananen
2015b, 53.)
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusongelma muodostuu yleensä miten- tai mitäkysymysten kautta. Laadullinen tutkimus pyrkii tutkimaan tietyn aiheen ilmiötä yleisesti, yleensä jostain tietystä näkökulmasta, jolloin tutkimus voidaan rajata pelkän
laajan aiheen pintaraapaisun sijasta. Tutkimusongelma kiteyttää kysymyksen avulla,
mitä tutkittavasta aiheesta halutaan selvittää. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka
2006.)
Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana on miten tilitoimiston asiakas voi hyödyntää
sähköistä taloushallintoa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä hyötyjä ja
työkaluja sähköinen taloushallinto tarjoaa tilitoimistoasiakkaille. Sähköisen taloushallinnon suosio on kasvanut viime vuosina rajusti, joka on tuonut muutoksia perinteiseen asiakkaan ja tilitoimiston suhteeseen. Tutkimus on rajattu sähköisen taloushal-
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linnon tuomiin hyötyihin tilitoimiston ja sen asiakkaiden näkökulmaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada käsitys sähköisen taloushallinnon ilmiöstä ja sen tuomista muutoksista. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään kontrastia sähköisen
ja perinteisen taloushallinnon hyödyistä ja käytöstä, josta voidaan johtaa syitä jotka
vaikuttavat tilitoimistoasiakkaan valintaan sähköisen ja perinteisen taloushallinnon
välillä.
Varsinaisina tutkimuskysymyksinä oli muun muassa:







Mitä hyötyjä sähköinen taloushallinto tarjoaa?
Mitkä ovat syitä ottaa sähköinen taloushallinto perinteisen kirjanpitotavan tilalle?
Toteutuvatko sähköisen taloushallinnon hyödyt yrityksissä?
Jos sähköinen taloushallinto ei tuo odotettua hyötyä, mitkä ovat syyt sille ja kuinka
taloushallinnon sähköistämistä voidaan kehittää?
Mitä syitä on pysyä perinteisessä kirjanpitotavassa ja onko sille jatkossa enää tarvetta?
Kuinka sähköisten palveluiden tarjoaminen muuttanut tilitoimiston ja asiakkaan välistä suhdetta?

Tutkimuksen perusteella voidaan saada tietoa sähköistymisen hyödyistä ja mahdollisuuksista. Toimeksiantaja voi hyödyntää tutkimustuloksia esimerkiksi myynti- ja
markkinointimielessä. Tutkimustuloksia voidaan tarkastella tilitoimiston palveluliiketoiminnan kautta.
Teoreettinen viitekehys käsittelee sähköistä sekä perinteistä taloushallintoa. Työssä
käsitellään myös laskentatoimea ja tilitoimistoalaa, joka antaa hyvät perusteet ymmärtää tutkimuksen taustaa.
Toimeksiantaja
Toimeksiantaja on keskisuomalainen tilitoimisto, joka on hiljattain alkanut tarjota
sähköisen taloushallinnon palveluita perinteisten palveluiden rinnalla yritysasiakkailleen. Yrityksellä on pitkät perinteet ja asiakassuhteet, jonka vuoksi muutosprosessi
yrityksen palveluliiketoiminnassa on ilmeinen.
Toimeksiantajan asiakkaina on eri alojen yrityksiä, joiden liikevaihto vaihtelee tuhansista euroista miljoonaluokkaan. Joukossa on yksinyrittäjiä sekä yrityksiä joilla on
kymmenkunta työntekijää. Tilitoimistossa työskentelee vajaa kymmenen henkilöä
mukaan lukien yrittäjät, joista suurin osa työskentelee yritysasiakkaiden parissa.
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2.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus
Analyysimenetelmät
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii saamaan tietoa mielipiteistä ja
asenteista varsinaisten numeeristen arvojen sijasta. Tärkeää on saada käsitys ilmiön
syy-seuraussuhteista. Parhaimmillaan laadullista tutkimusta hyödyntää yhdessä
määrällisen tutkimuksen kanssa, jolloin tutkittavasta aiheesta saadaan syvempi ja
moniulotteisempi käsitys. (Kvalitatiivinen tutkimus n.d.)
Laadullisen tutkimuksen tutkimusdata voi koostua kaikenlaisesta ympärillä olevasta
informaatiosta. Voidaan sanoa, että ajatus datan ”keräämisestä” on hieman
harhaanjohtava, sillä tutkimusdataa ei varsinaisesti ole olemassa odottamassa
keräystä. Sanoista koostuva tutkimusdata liitetään yleensä kvalitatiiviseen, kun taas
numeroiden ympärillä oleva data liitetään kvantitatiiviseen tutkimukseen. (Merriam
& Tisdell. 2016, 105–106.)
Ilmiön rakenteiden välisiä suhteita pyritään ymmärtämään laadullisen tutkimuksen
avulla. Yleistäminen ei välttämättä sovi kvalitatiiviseen tutkimukseen, koska
tutkimuksesta nousseet tulokset kertovat tutkittavasta ilmiöstä vain tutkimuksen
aikana. (Kananen 2014a, 22–26)
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusdataa käsitellään lukujen ja niiden välisten
systemaattisten yhteyksien avulla. Muuttujia käsitellään yleensä taulukkomuodossa,
jossa voidaan tarkastella riippumattoman muuttujan suhdetta riippuvaan
muuttujaan. Koe- ja vertailuryhmät liityvät klassiseen koeasetelmaan, joiden
tarkoituksena on eliminoida koeolosuhteiden vaikutukset mittaustuloksiin.
Määrällisessä tutkimuksessa pyritään varmistamaan, että kausaalisuhde ei ole
näennäinen, vaan todellinen. (Alasuutari 2011, 27.)
Tutkimukseen valitaan laadullinen eli kvalitatiivinen toteutus. Kvalitatiivisella
tutkimusotteella saa syvempää tietoa sähköistymisen hyödyistä, joka sopii paremmin
tutkimuksen luonteeseen ja toimeksiantajan toiveisiin.
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Aineistonkeruumenetelmät
Teemahaastattelun tarkoituksena on saada käsitys tutkittavasta ilmiöstä.
Haastattelija ja haastateltava keskustelevat tutkittavasta aiheesta ja teemasta.
Haastattelussa on tietty runko teemoista tai kysymyksistä. Haastattelija vie
keskustelua eteenpäin sitä mukaan, kun vastaukset avaavat uusia polkuja.
Haastattelijalla tulee olla tietty peruskäsitys tutkittavasta ilmiöstä, joka selkenee
haastattelun valmistuttua. (Kananen 2015a, 83.)
Haastattelu on erinomainen keino kerätä tutkimusaineistoa monenlaisissa eri
tutkimuksissa. Kyselyaiheita voidaan muuttaa ja haastattelurunko on hyvin joustava,
joka antaa mahdollisuuden viedä haastattelua eteenpäin erilaisissa tilanteissa.
Varsinaisten vastausten lisäksi haastateltavan käytöstä voidaan havannoida, jolloin
vastauksiin voi tulla uusia ei-kielellisiä merkityksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 34.)
Tutkimuksen toteutus
Tutkimusaineisto kerätään teemahaastattelulla tilitoimiston yrittäjän ja vetäjän
kanssa, joista molemmat työskentelevät aktiivisesti yrityksessä. Keskustelussa
käydään läpi tilitoimiston asiakkaiden kokemuksia sähköisestä taloushallinnosta ja
tilitoimistoyhteistyöstä yleisesti. Apuvälineenä käytetään valmiiksi laadittua
haastattelurunkoa.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena selvittää absoluuttisia totuuksia,
vaan yleinen käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Teemahaastattelua varten tehdään
haastattelupohja, jossa on aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Kysymykset ovat suuntaa
antavia ja tarkoituksena on tuoda pohjassa esitetyt asiat esille jossain vaiheessa
haastattelua. Haastattelupohja toimii samalla työkaluna, joka vie keskustelua
eteenpäin, mikäli keskustelu ei itsessään lähde luontevasti eteenpäin.
Kysymyksillä pyritään saamaan relevanttia tietoa tutkimusta varten.
Haastattelupohjan kysymykset toimivat myös eräänlaisena muistilistana, jonka avulla
voidaan varmistaa, että kaikki halutut asiat tulevat käsiteltyä haastattelussa.
Teemahaastattelu tallennetaan ääninauhurin avulla, jonka jälkeen äänitiedosto
puretaan tietokoneelle ja kirjoitetaan puhtaaksi. Haastattelun tulokset on näin
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helpompi hahmottaa ja jäsennellä tutkimusta varten, joka tuo luotettavuutta
tutkimukseen.

2.3 Tutkimuksen luotettavuus ja aiemmat tutkimuset
Luotettavuuden varmistaminen
Validiteetti ja reliabiliteetti ovat yleensä olleet määrällisen tutkimuksen yhteydessä
käytettäviä termejä arvioitaessa tutkimusdatan luotettavuutta. Termit ovat myös
nousseet osaksi tarkastellessa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Validiteetti
laadullisessa tutkimuksessa viittaa aitoon ja rehelliseen tutkimusdataan. Mittarin
pätevyys riippuu siitä, mittaako tutkimus sitä mitä on tarkoituskin mitata.
Reliabiliteetti viittaa datan pysyvyyteen ja toistettavuuteen, eli uusintatutkimuksilla
saadut tutkimustulokset ovat samansuuntaisia. (Anderson, 2010.)
Koska tutkimustyypit ovat erilaisia, luotettavuustarkastelua on vaikea soveltaa
sellaisenaan kaikkiin tutkimuksiin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa useimmin
käytetyt luotettavuusmittarit voidaan soveltaa kvalitatiiviseen tutkimukseen, mutta
validiteetti- ja reliabiliteettikäsitteet voidaan myös kyseenalaistaa laadullisen
tutkimuksen yhteydessä. (Kananen 2014b, 126.)
Tutkimuksen perusedellytys perustuu dokumentaatioon. Koska tutkimuksen
luotettavuutta arvioidaan toistettavuuden avulla, tarkka dokumentaatio
tutkimusprosessista ja -asetelmasta on välttämätöntä. Kvalitatiivisen tutkimuksen
luotettavuutta voidaan tarkastella niin, että saavatko kaksi eri henkilöä saman
lopputuloksen, kun aineistoa kategorisoidaan. Tulkintojen ja koodauksen oikeellisuus
ja tarkkuus voidaan ajatella reliabiliteettina. (Mts. 131.)
Tarkalla dokumentoinnilla saavutetaan pohja laadullisen opinnäytetyön
luotettavuusarviointia varten. Kirjoittajan ajatuksenkulku, jota seurataan
dokumentoinnilla, tulee käydä ilmi työstä, jotta ulkopuolinen arvioija voi sitä tutkia.
Tutkittavaa ilmiötä voi tarkastella aineitotringulaation eli eri tietolähteiden käytön
avulla. Ulkopuolinen voi myös antaa palautetta saaduista tulkinnoista, jotka
tutkimuksen tekijä on tehnyt. Luotettavuutta voidaan myös tarkastella
tutkimusaineiston kyllääntymisellä. (Mts. 134.)
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Tämän tutkimuksen luotettavuutta varmistetaan laadukkaalla dokumentoinnilla.
Teemahaastattelusta saatu äänitiedosto kuunnellaan ja litteroidaan mahdollisimman
nopeasti haastattelun jälkeen. Litteroinnin jälkeen vastaukset teemoitetaan ylös
nousseiden asioiden perusteella. Haastattelun ääninauha kuunnellaan vielä
myöhemmin uudestaan, jonka pohjalta tehty puhtaaksikirjoitus tarkastetaan.
Puhtaaksikirjoituksesta tehty tutkimusaineiston teemoittaminen tehdään myös
toistamiseen, jota peilataan alkuperäiseen teemoitteluun. Näin varmistetaan
dokumentoinnin laatu ja samalla tutkija voi löytää uusia näkökulmia ja tulkintoja
kerärylle tutkimusaineistolle.
Aikaisemmat tutkimukset
Sähköistä taloushallintoa ja tilitoimistoalan murrosta on tutkittu monesta eri
näkökulmasta viimevuosina. Aihe pysyy ajankohtaisena, sillä yhä useammat yritykset
ja tilitoimistot siirtyvät sähköisen taloushallinnon pariin, joka tuo ison muutoksen
alaan.
Sähköisen taloushallinnon vaikutuksia tilitoimistoasiakkaan liiketoimintaan on
opinnäytetyössään tutkinut muun muassa Annika Hassinen (2015). Työssä käsiteltiin
sähköistymisen vaikutuksia asiakasyritysten liiketoimintaprosesseihin ja niiden
kehitystä.
Tilitoimiston asiakkaan siirtymistä sähköiseen taloushallintoon on tutkittu asiakkaan
osaamisvaatimusten näkökulmasta Pasi Salon (2013) toimesta. Tutkimuksessa
pyrittiin löytämään tapoja, jolla voitaisiin helpottaa asiakasyritysten osaamiskynnystä
ottaa sähköinen taloushallinto käyttöön.
Sanna Kärkkäinen (2012) on tutkinut opinnäytetyössään syitä, miksi sähköistä
taloushallintoa ei käytetä tilitoimiston asiakkaiden keskuudessa. Työssä käsiteltiin
syitä miksi sähköistyminen ei kiinnosta ja miten tilannetta voisi kehittää
suotuisammaksi tilitoimiston ja sen asiakkaiden kautta.
Tämä tutkimus luo uutuusarvoa, sillä tutkimuksessa pyritään saamaan esille
konkreettisia hyötyjä sähköisestä taloushallinnosta verrattuna perinteiseen
tilitoimistoyhteistyöhön. Tutkimuksessa pyritään hakemaan myös syitä, jotka
puoltavat pysymistä perinteisessä tavassa hoitaa taloushallintoa sähköisten
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palveluiden sijasta. Jakoa perinteisen ja sähköisen taloushallinnon tilasta pyritään
selvittämään tilitoimiston ja sen asiakkaan välisen suhteen kautta. Tutkimuskohteet
ovat myös jokaisessa tutkimuksessa erilaisia, jonka vuoksi laadullisesta otteella,
tutkimuksesta voidaan saada erilaisia havaintoja ja tulkintoja.

3 Taloushallinto yleisesti
Taloushallintoa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Yleensä taloushallintoa on helppo lähteä tarkastelemaan laskentatoimen ja lakisääteisen kirjanpidon
kautta.

3.1 Laskentatoimi
Laskentatoimen tarkoituksena on tuottaa informaatiota sitä harjoittavalle yritykselle
tai yhdistykselle, sekä niiden sidosryhmille. Laskentatoimi jaetaan yleensä sisäiseen ja
ulkoiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi on lakisääteistä, johon kirjanpito
perustuu. Kirjanpidon tarkoituksena on tallentaa liiketapahtumia, joiden perusteella
tieto yrityksen taloudellisesta tilasta ja toiminnasta menevät mm. verottajalle, yrityksen johdolle ja muille sidosryhmille. (Lindfors 2008, 13.)
Sisäisen laskentatoimen tehtävänä on yleensä tuottaa informaatiota yrityksen johdolle, joka helpottaa yrityksen operatiivista johtamista. Sisäiseen laskentatoimeen
kuuluu budjetointi, sen seuranta ja investointilaskelmat. Sisäiset laskentaprosessit
ovat yrityksen omaa toimintaa varten, joten niitä voidaan harjoittaa parhaaksi havaitulla tavalla. Ne eivät myöskään ole lakisääteisiä, joten tietoa ei jaeta yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille. (Mts. 13.)
Yrityksen talouteen liittyvien tietojen sujuva käsittely helpottaa yrityksen hallinnointia. Hyvin hoidettu taloushallinto kertoo aina yrityksen ajan tasalla olevan taloudellisen tilan. (Nicholson 2006, 1.)
Yrityksen julkisesta tilinpäätöksestä tehtävä tilinpäätösanalyysi antaa kuvan yrityksen
taloudellisesta tilasta ja sen avulla pyritään ennustamaan yrityksen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Tilinpäätökseen voidaan kuitenkin tehdä sellaisia kirjauksia, jotka
ovat harkinnanvaraisia. Näin ollen tilinpäätöstä voidaan ohjata haluttuun suuntaan ja
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tilinpäätösanalyysissä käytettävät mittarit eivät välttämättä anna luotettavaa kuvaa
yrityksen tilasta. (Laitinen 2002, 11.)
Tarve kunnolliselle taloushallinnon järjestelmälle ja sisäiselle laskennalle kasvaa yrityksen kehityksen mukana. Kun tietojärjestelmät toimivat reaaliaikaisesti ja sujuvasti
keskenään, taloudellinen informaatio saadaan nopeammin ja laadukkaammin perille.
Esimerkiksi katelaskenta on erittäin tärkeää aloilla, joilla kilpailu on kovaa, tästä johtuen sisäisen laskennan, raportoinnin ja talousjärjestelmien on toimittava kunnolla.
(Lehtonen 2007, 85–87.)
Kuviossa 1. havainnollistetaan yritystoiminnan suhdetta yrityksen talouteen. Jotkut
ajattelevat talouden hallinnan olevan vain verojen minimointia varten, mutta todellisuudessa tärkeämpiä asioita ovat yrityksen kyky tehdä tulosta ja rahan riittävyyden
seuraaminen. Yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa voi arvioida kuviossa 1. olevan
kaavion avulla. Yrityksen kannattavuus, rahankulku, talouden seuranta ja suunnittelu
ovat läsnä jokaisessa yritystoiminnan suunnittelun vaiheessa. (Karjalainen 2013, 12 –
13.)

Kuvio 1. Talous suunnitteluprosessissa (mukaillen Karjalainen 2013, 13.)
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Yrityksen tuloksentekokyky on riippuvainen kulujen suhteesta tuloihin. Toiminnan on
aina oltava kannattavaa, jonka arvioimiseen tarvitaan taloudellista dataa. Dataa voidaan hyödyntää uuden tuotteen hinnoittelussa, sekä sen avulla voidaan arvioida jatkuvasti kehittyvää liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvustrategiaa. (Atkinson, Kaplan, Matsumura & Young 2012, 87–88.)

3.2 Tilitoimiston rooli
Yritys voi halutessaan ulkoistaa taloushallintonsa tilitoimistolle. Toiminnan laajuus ja
luonne vaikuttavat merkittävästi siihen, kannattaako taloudenhoito ulkoistaa joko
osittain tai kokonaan tilitoimistolle. Merkittäviä tekijöitä ulkoistamispäätökselle ovat
oma talousasioiden ja kirjanpidon osaaminen, käytettävissä olevat resurssit ja halu
järjestää taloushallinto itse. (Taloushallinnon ulkoistamiseen vaikuttavat tekijät n.d.)
Vuonna 2013 Suomessa oli reilu 260 000 yritystä. Yksinyrittäjien osuus yrityksistä oli
noin 170 000. Suomen Yrittäjien järjestämässä yksinyrittäjäkyselyssä päätoimisista
yksinyrittäjistä joka toinen arvioi yritystoiminnasta saatujen bruttotulojen jäävän alle
2000 euroon kuukausittain. Yksinyrittäjistä noin 70 prosentilla jäävät tulot alle keskitulon. Vain noin 3 prosenttia kyselyyn vastaajista arvioivat pääsevänsä yli kuukausittain yli 6000 euron tuloihin. (Yksinyrittäjäkysely 2013, 5.)
Taloushallintoliittoon kuuluu noin 800 jäsentoimipaikkaa. Liittoon kuuluvilla jäsentilitoimistoilla on noin 140 000 yritystä ja yhteisöasiakasta hoidettavanaan. Vuonna
2015 jäsentilitoimistojen toimipaikkakoko oli keskimäärin 8,4 henkilöä, joista yksi tilinpäätöstaidot omaava kirjanpitäjä hoiti noin 27 asiakkaan taloushallintoa keskimäärin. (Tilitoimistoala Suomessa n.d.)
Ulkoistettavat palvelut
Tilitoimiston palveluita voi ulkoistaa yrityksen tarpeiden mukaan. Yleisimpänä ulkoistettavana palveluna ovat juoksevan kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen. Liiketapahtumat ja tositteet kirjataan kirjanpito-ohjelmaan, joiden perusteella lakisääteiset
viranomaisilmoitukset lähetetään. Viranomaisilmoituksia ovat esimerkiksi arvonlisäveroilmoitukset, veroilmoitukset ja tilinpäätös. Juoksevan kirjanpidon pohjalta voi-
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daan muodostaa raportteja yrityksen taloudellisesta tilasta, joita yrittäjä voi halutessaan hyödyntää yrityksen talousohjauksellisessa tarkoituksessa. (Tilitoimiston palvelut n.d.)
Toinen helposti ulkoistettavissa oleva palvelu koostuu palkkahallinnosta ja palkanlaskennasta. Yksinkertaisimmillaan tilitoimisto laskee palkat sekä ilmoittaa verottajalle
työnantajasuoritukset ja vuosi-ilmoitukset. Palveluihin voi kuulua myös monien erilaisten hakemusten, kuten kela-, palkkatuki- ja sairaspäivärahahakemusten tekemistä. (Mt.)
Ulkoistaminen voi olla sähköisten palveluiden avulla kokonaisvaltaista. Tilitoimisto
voi hoitaa maksatuksia, laskutusprosessia, ostolaskujen käsittelyä ja sähköisen arkiston ylläpitoa yrityksen tarpeiden mukaan. (Mt.)
Yrityksen talousjohtaminen on olennainen osa yritystoimintaa. Yrityksen talousjohtamisen organisointi riippuu yrityksen tarpeista ja sen rooli on muuttunut voimakkaasti
viime vuosina. Tilitoimistot voivat auttaa yrityksiä sisäisen laskentatoimen ja ohjauksen kanssa. Talousohjauksen ulkoistaminen tilitoimistoille ei kuitenkaan ole tänä päivänä vielä kovin yleistä. (Tenhunen 2013.)
Tilitoimiston rooli tulevaisuudessa
Digitalisaatio on iskenyt kovasti tilitoimistoalalle. Asiakasyritykset ovat entistä hintatietoisempia ja haluavat juuri oikeanlaista yritykselle sopivaa palvelua. Varsinainen
lakisääteinen kirjanpito ei itsessään tuota yritykselle lisäarvoa. Tästä johtuen tilitoimistojen ja kirjanpitäjien rooli onkin muuttumassa yhä entistä enemmän konsultoivaan suuntaan. (Leviäkangas, Mikkola, Saarimaa & Tammivuori 2016.)
Yritysneuvonta nousee yhä enemmän keskeiseksi osaksi tilitoimistopalvelua. Tilitoimistolla on muutamia selkeitä kilpailuetuja normaaliin yrityskonsultointia harjoittavaan palveluntarjoajaan verrattuna. Tilitoimisto ja asiakasyritys tuntevat toisensa jo
valmiiksi, sekä tilitoimistolla on valmiiksi käsitys asiakasyrityksen taloudesta. Yrittäjä
säästää huomattavasti aikaa, kun yrityksen talousasioita ei tarvitse selittää ulkopuoliselle konsultille. Yhteistyön edetessä tilitoimisto ja asiakas voivat syventyä tarkemmin liiketoiminnan kehittymiseen ajan saatossa, jolloin tilitoimistolla on parempi kä-
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sitys yrityksen kehityksestä. Tämä on huomattava ero tilanteeseen, jossa tarkastellaan vain yhtä yrityksen elinkaaren pientä osaa. Osaava kirjanpitäjä voi aidosti luoda
lisäarvoa yritykselle, joka on helppo todentaa esimerkiksi kassavirran kehittymisellä.
(Mt.)

3.3 Perinteinen taloushallinto
Perinteinen kirjanpito muodostuu yksinkertaisimmillaan ostolaskuista,
myyntilaskuista, tiliotteeista ja muistiotositteista. Kaikki laskut ovat eivät ole vielä
digitaalisessa muodossa, vaan ne löytyvät joko paperisena tai skannattuna. Koska
osto- tai myyntilaskut eivät vielä ole konekielisiä, tietojärjestelmä ei tunnista
esimerkiksi laskujen loppusummaa tai toimittajaa. Laskujen hyväksyminen ja
tallentaminen kirjanpitoon vaatii manuaalisen työvaiheen. (Mäkinen & Vuorio 2002,
39–41.)
Tositteet muodostuvat liiketapahtumista, joita ovat esimerkiksi yrityksen tulot ja
menot. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tositteet kirjataan vähintään kahdelle eri
tilille eli yhden tilin debet-puolelle ja vastatilin tilin kredit-puolelle. (Tomperi 2010,
15–16.)
Kuviossa 2. esitellään perinteinen taloushallinnon prosessi. Ensin tapahtuu liiketapahtumia. Liiketapahtumista tulee tositeaineistoa, jonka jälkeen tositteet kirjataan
kirjanpitoon aikajärjestyksessä. Tositteet kirjataan tuloiksi ja kuluiksi eri tileille niiden
luonteen mukaan. Kun tilikauden aikaiset liiketapahtumat on kirjattu ja kohdistettu
ajallisesti oikeille kausille sekä tileille, tehdään tilinpäätös. Tilinpäätöksen perusteella
tehdään viranomaisilmoitukset sekä analysoidaan kulunut tilivuosi yrityksen tunnuslukujen perusteella. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen. 2015, 13.)

Liiketapahtumat

Kirjaaminen

Raportointi

Analysointi

•Myynnit, ostot ja palkat

•Tietojen ryhmittely
eri tileille
aikajärjestyksessä

•Tilinpäätös

•Tunnusluvut ja
kaaviot

Kuvio 2. Ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumista tilinpäätöksen analysointiin (mukaillen Jormakka ym. 2015, 13.)
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4 Sähköinen taloushallinto
Tässä luvussa käsitellään tarkemmin sähköistä taloushallintoa ja sen ominaisuuksia.
Yrityksen taloushallinto rakentuu monesta osasta, jotka vuorovaikuttavat keskenään
toistensa kanssa. Osien sähköistyminen on avainasemassa tarkasteltaessa yrityksen
taloushallinnon tehostumista, manuaalisen työn vähenemistä sekä prosessien reaaliaikaistumista.

4.1 Verkkolasku
Verkkolasku on yleensä laskutusohjelmalla tehty konekielinen lasku, joka lähetetään
vastaanottajalle internetin kautta. Ero normaaliin sähköisesti lähetettyyn laskuun on
siinä, että lähettäjä ja vastaanottaja voivat lukea ja käsitellä laskun automaattisesti
ohjelman kautta ilman, että laskun tietoja tarvitsee manuaalisesti käsitellä. (Verkkolaskutus n.d.)
Taloushallinnon sähköistyminen perustuu verkkolaskuun. Yrityksen taloushallinnossa
olevasta aineistosta suurin osa koostuu osto- ja myyntilaskuista. Kun laskut siirretään
paperisesta tai skannatusta muodosta sähköiseksi verkkolaskuksi, aikaa säästyy manuaalisen tallennustyön poistumisen kautta. Verkkolaskut mahdollistavat tiedon siirtymisen esimerkiksi suoraan tilausjärjestelmästä varastonhallintaan ja reskontraan ja
laskutukseen. Kun järjestelmän osat on integroitu keskenään sopivaksi, voidaan taloushallintoa automatisoida mahdollisimman tehokkaasti. (Kurki, Lahtinen & Lindfors
2011, 19.)
Verkkolaskutus nopeuttaa huomattavasti yrityksen tilaus- ja laskutusprosessia. Verkkolaskujen kulkeminen sähköisessä muodossa ilman tallennusvirheitä vähentää asiakaspalveluun tarvittavaa työaikaa, sillä laskukopioiden ja muiden selvitystöiden tarve
vähenee. Tämä tuo pitkällä aikavälillä merkittävästi kustannussäästöjä. (5 Ways electronic invoicing helps businesses get paid faster 2016, 4.)
Yrityksen ostolaskuprosessi (ks. kuvio 3.) nopeutuu merkittävästi verkkolaskulla ja
sähköisellä käsittelyllä. Manuaaliset työvaiheet jäävät pois, joka vähentää virheitä
laskujen käsittelyssä. Ostolaskut tulevat verkkolaskuna, skannattuja tai paperisena.
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Jos ostolaskut halutaan käsitellä kokonaan sähköisesti, muutetaan ne itse tai kolmannen osapuolen avulla sähköiseen muotoon, jotta taloushallinnon ohjelmisto pystyy
käsittelemään niitä. Laskun käsittelyketju tapahtuu kokonaan sähköisesti internetin
välityksellä, joka on verkkolaskun ydin. (Kurki ym. 2011, 26.)

Kuvio 3. Yrityksen ostolaskuprosessi (mukaillen Kurki, Lahtinen & Lindfors 2011, 27.)
Kun yritykselle saapuu ostolasku (ks. kuvio 3.), lasku otetaan käsittelyyn tai muutetaan sähköisesti käsiteltävään muotoon. Saapuvassa laskussa voi olla valmiiksi jo tiliöinti tai kustannuspaikkatiedot. Laskut käyvät yleensä kierrätysprosessin, jossa lasku
tarkistetaan ja hyväksytään tilauksesta ymmärtävän henkilön tai henkilöiden esimerkiksi tavaran tilaajan kautta. Kierrätysprosessin aikana laskusta voidaan tehdä muutospyyntöjä toimittajalle, vaihtaa ennakkotiliöintiä, tehdä uusia tiliöintejä tai muuttaa
kustannuspaikkoja. Hyväksymisen jälkeen laskut siirtyvät ostoreskontraan ja maksatukseen. Ostoreskontran ja maksatuksen jälkeen laskut siirtyvät kirjanpitoon. Laskujen sähköinen arkistointi voi tapahtua prosessin eri vaiheissa. (Mts. 26–27.)
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4.2 Sähköisen taloushallinnon prosessit
Digitaalisen ja sähköisen taloushallinnon määritelmää on vaikea erotella. Yleisesti
voidaan ajatella, että digitaalisessa taloushallinnossa kaikki tieto käsitellään ilman
paperia ja liiketapahtumat ovat automatisoitu mahdollisimman pitkälle
taloushallinnon järjestelmässä yrityksen ja sidosryhmien välillä. Sähköinen
taloushallinto onkin esiaste taloushallinnon osaprosessien yhteensovittamiselle, josta
seuraa kokonaan digitaalinen ketju. (Lahti & Salminen 2014, 24–26.)
Kustannustehokkuuden kehittäminen on merkittävässä osassa yritysten välisessä kilpailussa. Toimintoketjun tehokkuus esimerkiksi postimyyntiä harjoittavassa yrityksessä voi olla selkeä kilpailuetu muihin toimijoihin nähden. Nopea ja hyvin toimiva taloushallinnon järjestelmä parantaa toimintoketjua, joka puolestaan helpottaa toiminnan suunnittelua ja benchmarkkausta. (Lumijärvi, Kiiskinen & Särkilahti, 1995. 96–
101.)
Isojen yritysten pääkirjanpito muodostuu yleensä taloushallinnon osaprosesseista kuviossa 4. esitetyllä tavalla. Pääkirjanpidon automatisointi mahdollisimman pitkälle
vaikuttaa kriittisesti raportoinnin virheettömyyteen, laatuun ja valmiusaikatauluun.
Toiminnanohjauksen ja taloushallinnon järjestelmissä on eroja automaation asteessa
ja osaprosessien integroinnissa. (Lahti & Salminen 2014, 150.)
Pääkirjanpito muodostuu sinne tehtävistä kirjauksista, osakirjanpitoon tehdyistä kirjauksista, sekä kirjauksista, jotka ovat syntyneet liiketoiminnan prosesseista. Automaattisesti tapahtuvat liiketoiminnan prosessit sekä osakirjanpidon kirjaukset muodostavat suurimman osan kirjanpidon tapahtumista. Kirjausten tietolähteitä ovat esimerkiksi: myynti- ja ostoreskontra, matka- ja kululaskureskontra, vaihto-omaisuus ja
käyttöomaisuusreskontra, kassa- ja palkkakirjanpito, talletus- ja lainareskontra sekä
projektikirjanpito. (Mts. 150.)
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Kuvio 4. Pääkirjanpidon osa-alueet (mukaillen Lahti & Salminen 2014, 152.)
Tapahtumat voidaan siirtää kuukausi- mieluiten päiväkohtaisena koosteena pääkirjanpitoon. Tapahtumaketjusta on voitava selvittää tapahtumien alkuperäiset tositenumerot, jotta tapahtuman alkuperäislähteeseen päästään tarvittaessa käsiksi. Osakirjanpidot voivat olla samassa järjestelmässä pääkirjanpidon kanssa moduuleina, tai
ne voidaan siirtää erillisohjelmasta pääkirjanpitoon automaattisesti järjestelmien välillä olevilla liittymillä. Muistiotositteiksi kutsutaan tositteita, jotka tehdään suoraan
pääkirjanpitoon. Muistiotositteet sisältävät yleensä liitteitä, josta käy ilmi kirjauksiin

19
perustuva aineisto tai laskelmat. Yleisimpiä tapahtumia, joita kirjataan muistiotositteilla ovat: täsmäytystositteet, korjaukset ja oikaisut, jaksotukset tai niiden purut, kirjanpidon laskennalliset kurssierot, arvonlisäverokirjaukset, sisäiset kustannuspaikkasiirrot ja muut vyörytykset. (Mts. 151.)

4.3 Digitaalisuuden hyödyt
Koska digitaalinen taloushallinto toimii reaaliaikaisesti, laskutusprosessi nopeutuu
huomattavasti. Laskutuksesta johtuvat virheet sekä myyjän, että maksajan puolelta
voivat viivästyttää maksatusprosessia pahasti, joka syö yrityksen kassavirtaa. Myyntisaatavien kierto nopeutuu, joka on merkittävä tekijä, mitä isommaksi yrityksen liikevaihto kasvaa. Laskujen tiedot ja käsittely esimerkiksi ERP-ohjelmistossa auttavat laadukkaamman talousinformaation tuottamisessa. Kun tieto on digitaalisessa muodossa yrityksen sisällä, sitä voi käsitellä kaikki henkilöt, joilla on oikeus ja tarve niiden
käsittelyyn. Hyvin organisoitu talousprosessi luo läpinäkyvyyttä yrityksen sisällä, joka
auttaa yritystä toimimaan nopeasti ja sulavasti. (5 Ways electronic invoicing helps
businesses get paid faster 2016, 4–6.)
Digitaalinen ja automaattinen taloushallinto on nopeaa ja tehokasta. Digitaaliseen taloushallintoon siirtyneet isot organisaatiot ovat saaneet lisättyä taloushallinnon tehokkuutta keskimäärin noin 30-50%. Tehokkuuslaskelmissa otetaan koko prosessi
huomioon, joka sisältää taloushallinto-osaston käyttämien resurssien lisäksi yrityksen
muiden taloushallintoon osallistuvien työntekijöiden käyttämät resurssit. Integroitu
taloushallinto poistaa päällekkäisiä tiedon käsittelyvaiheita. Parantunut tehokkuus
aiheuttaa kustannussäästöjä yhdessä paperittomuuden kanssa, sillä arkistointi tapahtuu sähköisesti, eikä fyysisiä paperitositteita tarvitse arkistoida omiin toimitiloihin.
Sähköistyminen on myös ympäristöystävällistä, sillä se säästää luontoa fyysisten laskujen kuljetuksen poistumisella, paperinkulutuksen pienentymisellä ja fyysisten arkistoiden ylläpidon tarpeen kautta. (Lahti & Salminen 2014, 32–33.)
Koska sähköistä taloushallintoa voi käyttää paikasta ja ajasta riippumatta, voidaan
laskuja käsitellä ja raportteja luoda tai lukea missäpäin maailmaa. Internet-yhteys ja
päätelaite riittävät järjestelmän käyttöön, joka tuo konkreettista hyötyä esimerkiksi
matkalaskujen luonnissa GPS-reittitietojen avulla. (Mts. 32.)
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Taloushallinnon automatisointi osaprosessien kautta vähentää virheitä, sekä
mahdollistaa realiaikaisen raportoinnin. Reaaliaikainen raportointi ja tieto on
elinehto suurille, globaaleille ja kovasti kilpaillulla alalla toimiville yrityksille.
Digitaalisuus mahdollistaa läpinäkyvämmän taloustiedon, joten tarvittavaan tietoon
on helpompi päästä käsiksi. Vaikka sähköinen taloushallinto ja automaatio poistavat
manuaalisen työn käsittelyvirheitä, tulee järjestelmää suunnitella ja käyttää alusta
asti oikein ohjaustietojen ja parametrien avulla. Virhetilanteet moninkertaistuvat,
joiden vaatima korjaustyö voi olla työlästä. (Mts. 32.)

5 Tutkimuksen toteutus ja tulokset
Luvussa esitellään tutkimuksen toteutus, sekä tutkimuksesta saadut tulokset.
Tuloksista käy ilmi, että sähköinen taloushallinto tarjoaa selkeitä etuja perinteiseen
tapaan hoitaa yhtiön taloutta. Tulokset ovat jaoteltu eri teemoihin vastausten
perusteella. Tulosten analysoinnissa on otettava huomioon, että tulokset ovat
riippuvaisia asiakasyritysten lähtökohdista ja tarpeista. Tuloksista voidaan vetää
tiettyjä johtopäätöksiä, mutta niitä ei voida kuitenkaan yleistää kaikkiin tapauksiin,
sillä tutkimuksesta saatu tieto sähköistymisen eduista on riippuvaista vastaajasta.

5.1 Tutkimuksen toteutus
Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla tilitoimiston vetäjien kanssa. Teemahaastattelu toteutettiin toukokuussa 2016. Haastattelussa käytettiin itse tehtyä haastattelupohjaa (ks. liite 1), jonka avulla varmistettiin, että halutut asiat käsiteltiin
keskustelussa.
Teemahaastattelu tallennettiin ääninauhurin avulla, jonka jälkeen äänitiedosto
siirrettiin tietokoneelle puhtaaksikirjoitusta varten. Puhtaaksikirjoitetusta tekstistä
nostettiin tuloksia teemoittain, jotta tutkimustulosten käsittely oli helpompaa ja
selkeämpää. Litterointi ja teemoittaminen varmistivat tutkimustulosten luotettavan
käsittelyn. Teemoittaminen tehtiin vastausten perusteella, jotka muodostivat
muutamia selkeitä linjoja.
Tutkimuksen luotettavuus perustuu tarkkaan dokumentaatioon. Keskustelun
äänitiedosto kuunneltiin ja puhtaaksikirjoitettiin parin päivän sisällä haastattelusta.
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Äänitiedosto kuunneltiin uudestaan ja puhtaaksikirjoitus tarkistettiin kahden
kuukauden kuluttua haastattelusta, jotta tutkimusaineiston käsittelyn luotettavuus
lisääntyi. Myös teemoittaminen vastausten perusteella tehtiin uudestaa, jota
verrattiin aikaisemmin tehtyyn teemoittamiseen. Näin varmistettiin varmistettiin
tulkintojen luotettavuutta. Vastausten perusteella voitiin nostaa ylös tietyt esille
nousseet pääteemat.

5.2 Verkkolasku
Yrittäjät kokivat, että verkkolaskut, niin myynti- kuin ostolaskujen puolella, olivat
selkeä etu vanhoihin paperisiin tai skannattuihin laskuihin. Verkkolaskujen seuranta
ja käsittely oli huomattavasti mukavampi vaihtoehto verrattuna tilanteeseen, jossa
kotiin tulee paljon paperisia laskuja.
Virheitä laskujen maksuissa ei tule ja ostoreskontran perusteella voi seurata
maksussa olevia laskuja. Tuplasuorituksia ei tule tehtyä, joten laskujen
selvittelytyöhön kuluu vähemmän aikaa.
Myyntilaskutus ja myyntisaamisten seuraaminen on helppoa, sekä sähköinen
järjestelmä mahdollistaa perintätoimenpiteiden aloittamisen helposti.
Myyntilaskutus on joka tapauksessa hoidettava jotenkin, joten miksei sitä voisi
samantien hoitaa samalla vaivalla sähköisesti.
Monet toimijat vastaanottavat ainoastaan verkkolaskuja, joten myyntilaskutus on
pakko hoitaa verkkolaskuna itse tai kolmannen osapuolen avulla. Verkkolaskujen
käyttö tuo myös tiettyä luotettavuutta yritysten välisessä laskuttajan ja asiakkaan
suhteessa.

5.3 Realiaikainen taloushallinto
Yrittäjät kokivat realiaikaisen taloushallinnon isona hyötynä. Erityisesti kassavirran
ennustaminen on tuo yritykselle hyötyä, mitä suurempi yritys on kyseessä. Osto- ja
myyntireskontran seuraaminen on helpompaa kun aiemmin.
Mitä suurempaa yritystoiminta on, sitä suuremmassa merkityksessä talouden
suunnittelu, sisäinen laskenta ja katteen seuranta on. Realiaikainen
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talousinformaatio auttaa päätöksen teossa ja kertoo toiminnan kannattavuudesta
huomattavasti nopeammin verrattuna perinteiseen tapaan hoitaa taloutta.
Reaaliaikainen taloushallinto on myös tiivistänyt yhteistyötä asiakkaan ja tilitoimiston
välillä. Tilitoimistoyhteistö ja kirjanpitäjän rooli on mennyt entistä enemmän
konsultoivaan suuntaan, jota pidettiin positiivisena asiana sekä asiakasyritysten, että
tilitoimiston puolelta.
Realiaikaisuuteen liittyvä pilvessä tapahtuva sähköinen taloushallinto oli myös
tervetullut uudistus aiempaan verrattuna. Yrittäjä voi vaikka puhelimella seurata
saapuvia ostolaskuja tai myyntisaamisten tilannetta. Pilvessä tapahtuvaa prosessia
voi hoitaa ja seurata paikasta riippumatta. Tarvitaan vain internetyhteys ja tietokone,
jopa älypuhelimella voi hoitaa yrityksen taloushallintoa.

5.4 Ajansäästö ja mukavuustekijät
Verkkolaskujen käsittely on nopeaa, kun sähköinen ohjelma tulee tutuksi. Aikaisemmat paperityöt hoituvat huomattavasti helpommin ja nopeammin sähköisessä järjestelmässä. Ajansäästöä on pidetty merkittävänä sähköisen taloushallinnon hyötynä.
Paperitöiden vähentyminen on vapauttanut yrittäjän tai talousasioiden hoitajan aikaa varsinaisen yritystoiminnan pyörittämiseen. Sähköinen arkistointi on helpottanut
ja tuonut varmuutta tärkeiden dokumenttien säilyttämiseen. Isojen paperikasojen
säilyttäminen vie paljon tilaa ja paperiarkistojen läpikäynti ja laskujen etsiminen on
työlästä ja aikaavievää.
Ennenkaikkea sähköisen järjestelmän käyttöönottaneet pitivät uutta tapaa todella
mukavana verrattuna aikaisempaan tapaan hoitaa talousasioita. Monet yrittäjät
kokivat, että he eivät halua nähdä kotonaan pyörimässä enää yhtään papereita tai
laskuja.
Nuorille yrittäjille, joilla ei välttämättä juuri ole normaalia kokemusta perinteisestä
taloushallinnosta tilitoimiston kanssa, kiinnostus sähköistä taloushallintoa kohtaan
oli suurempaa kuin pitkään toimineilla yrittäjillä. Nuorempi sukupolvi on tottunut
digiaikaan, jolloin sähköisten palveluiden käyttö tuntuu luontevammalta.
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5.5 Kustannukset
Monille, erityisesti isoimmille yrityksille, sähköinen taloushallinto on tuonut kustannussäästöjä. Myyntilaskujen käsittely erillisellä laskutusohjelmalla, jonka jälkeen tapahtuva manuaalinen tallennus kirjanpitoon ja saatavien seuraaminen vie paljon yrityksen ja tilitoimiston aikaa verrattuna tilanteeseen jossa myyntilaskujen luominen,
seuranta ja tallennus hoituvat yhdellä ohjelmalla sähköisesti. Ajansäästö tuo aina lisää aikaresursseja muuhun toimintaan, eli käytännössä aika on rahaa.
Tilitoimiston käyttämä aika varsinaiseen tallennuskirjanpitoon on pienentynyt verkkolaskujen ja reskontrien avulla. Monet toimijat veloittavat paperilaskujen lähettämisestä, joka haittaa jo pelkästään periaatteen tasolla. Muistutuslaskuista johtuvat
maksut pienentyvät, kun laskut eivät vahingossa jää maksamatta reskontran käytön
avulla.
Kun laskutus, ostolaskujen vastaanotto, maksatus, arkistointi ja kirjanpito hoituvat
yhdellä ohjelmalla, säästöt ohjelmistomaksuissa voivat laskea kustannuksia riippuen
yrityksen aiemmin käyttämistä ohjelmistoista.

5.6 Syitä pysyä perinteisessä taloushallinnossa
Keskustelun aikana ilmi useita syitä, jotka puoltavat pysymistä perinteisessä tavassa
hoitaa taloushallintoa. Syyt ovat aina tapauskohtaisia yritysten kesken, joka tulee ottaa huomioon puhuttaessa perinteisen taloushallinnon hyödyistä. Suurimmat tekijät
liittyivät yritystoiminnan laajuuteen ja yrittäjän kokemaan lisäarvoon.
Kustannukset
Sähköisen järjestelmän käyttöönotto ja kiinteät kulut tuovat menoerän yrittäjälle.
Yrityksissä, joiden toiminta on vielä pientä, sähköisen järjestelmän tuomat kulut
muodostuvat suhteellisen korkeiksi. Mikäli yrityksen kirjanpidossa on vain vähän tapahtumia, on laskut ja maksut usein helpompi ja nopeampi hoitaa perinteisesti itse.
Kun myyntilaskut on tehty ja lähetetty sekä ostolaskut tarkistettu ja maksettu, aineisto toimitetaan tilitoimistoon varsinaista kirjanpitoa ja arvonlisäveroilmoituksia
varten. Prosessi on näin nopea ja edullinen kirjanpitolaskun kannalta, mikäli tositeaineisto on pieni.
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Lisäarvon puute
Mitä kauemmin yritys on ollut toiminnassa, sitä vaikeampaa yrittäjälle on lähteä mukaan muuttamaan jo hyväksi osoittautuneita rutiineja. Sähköistyminen ei välttämättä
tuo kaikille konkreettisia hyötyjä, tai kaikkia hyödynnettäviä mahdollisuuksia ei osata
peilata oman yrityksen tarpeisiin. Muutosta ei koeta tarpeelliseksi, jolloin vaihtoa ei
vielä nähdä ajankohtaiseksi. Vaikka useat yrittäjät pitivät sähköistä taloushallintoa
hyvänä asiana, he eivät kokeneet, että sähköistymien tuo konkreettisia hyötyjä heidän talousasioiden tai yrityksen pyörittämisen yhteyteen.
Aikaresurssit
Uuden järjestelmän ja käyttötavan oppiminen myös vie aikaa, joka on monille kynnyskysymys. Vaikka yrittäjä kokee hyötyvänsä sähköisistä palveluista, jää muutos
vielä toistaiseksi tulevaisuuteen rajallisten aikaresurssien puolesta. Monet asiakkaat
myös kokevat, että heidän osaaminen ja tietotekniset taidot eivät ole vaaditulla tasolla. Kiinnostus ja motivaatio sähköisen järjestelmän opettelulle ja käyttöönotolle ei
näin tule tarvittavalle tasolle.

6 Johtopäätökset ja pohdinta
Tässä luvussa käsitellään tutkimustuloksista johdettuja johtopäätöksiä. Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida tutkimuksen onnistumista, jota
käsitellään kappaleen loppupuolella.
Johtopäätökset
Tutkimuksen tuloksia peilattiin teoreettiseen viitekehykseen, jonka avulla
tutkimuskysyksiin onnistuttiin saamaan vastauksia. Empiirinen tieto tutkimuksen
taustalla olevasta sähköisen taloushallinnon ilmiöstä ja sen yleistymisestä sai lisää
vahvistusta.
Yhteenvetona tutkimuksesta voidaan todeta, että sähköinen taloushallinto tarjoaa
monia hyödyllisiä työkaluja yrityksen taloushallinnon hoitoon
tilitoimistoyhteistyössä. Sähköisten palveluiden hyödyt riippuvat paljon yrityksen
toiminnasta, koosta ja tarpeista. Yrittäjän tai talousasioiden hoitajan aikaresurssit ja

25
mielenkiinto ovat merkittäviä tekijöitä päätettäessä sähköisen taloushallinnon
käyttöönotosta.
Sähköisen järjestelmän hyödyt olivat nähtävissä heti käyttöönoton jälkeen. Suurin
osa sähköistymisen hyödyistä pohjautui verkkolaskujen lähetykseen ja
vastaanottoon. Verkkolaskujen suurin hyöty oli reaaliaikaisessa tiedossa ja sähköisen
laskun mukavuudessa verrattuna perinteiseen paperilaskuun. Sähköisten
ostolaskujen hallinnointi helpottuu huomattavasti. Digitalisaation lisääntyessä
yritykset voivat automatisoida laskutusprosesseja yhä enemmän ja enemmän.
Erillisen laskutusohjelman poistumista voidaan pitää hyvänä asiana. Uusien yrittäjien
on helppo aloittaa myyntilaskujen lähetys suoraan sähköisen järjestelmän kautta.
Reaaliaikainen tieto muuttaa tilitoimiston ja asiakkaan yhteistyötä yhä tiiviimmäksi,
jolloin kirjanpitäjän rooli muuttuu tallennustyöstä konsultoivaan suuntaan. Yrityksen
toimintaa voidaan ohjata reaaliaikaisen tiedon pohjalta huomattavasti paremmin
verrattuna vanhaan tilanteeseen, jossa kirjanpidon tuottama talousinfo ei ole
ajantasalla.
Vaikka sähköinen taloushallinto tarjoaa kiistattomia hyötyjä yrityksen
taloushallinnossa, on tapauksia joissa perinteinen taloushallinto säilyy parempana
vaihtoehtona hoitaa kirjanpitoa. Sähköisen taloushallinnon kustannukset ovat
suhteellisen korkeat pienyrityksille ja kirjanpitoaineiston ollessa pieni, on kirjanpito
helppo ja nopea hoitaa perinteisesti tilitoimiston kautta.
Suurimpina kynnykskysymyksinä siirtymisessä perinteisestä taloushallinnosta
sähköiseen on edelleenkin motivaatio ja saatu lisäarvo. Kaikki eivät koe saavansa
konkreettista hyötyä sähköisistä palveluista tai uuden tavan opettelu tuntuu
hankalalta. Vanhassa tavassa pysymisen tuomat mukavuustekijät on vaikea murtaa,
jos tieto sähköisistä palveluista on hataralla pohjalla. Yrittäjät ovat monesti myös liian
kiireisiä opettelemaan uuden järjestelmän tuomia muutoksia.
Sähköinen taloushallinto mahdollistaa monia palveluita, joita yritykset eivät ole vielä
aiemmin käyttäneet. Reaaliaikaisen informaation hyödyntäminen esimerkiksi
kassavirtasuunnittelun avulla ei ole kaikille tuttua, jota voidaan kuitenkin pitää
erittäin tärkeänä, mitä isommaksi yritys kasvaa. Kaikki eivät ole käyttäneet
reskontraohjelmia, tai edes yksinkertaisia sähköisiä laskuja. Myynti- ja
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ostoreskontran käyttö on varmasti hyödyllistä mikäli yrityksellä on paljon
liiketapahtumia. Myös myyntisaamisten seuraaminen ja perintäpalvelut hoituvat
myös tarvittaessa sähköisen järjestelmän kautta. Digitalisaation lisääntyessä tarve
sähköisille palveluille ja innovaatioille tulee lisääntymään.
Tutkimuksen yhteenveto
Tutkimuksen tarkoituksena oli saada vastauksia muun muassa seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:





Mitä hyötyjä sähköinen taloushallinto tarjoaa tilitoimistoasiakkaalle?
Miksi sähköinen taloushallinto kannattaa ottaa käyttöön?
Miten tilitoimistoyhteistyö ja asiakassuhde on muuttunut?
Onko perinteisille kirjanpitopalveluille enää kysyntää jatkossa?

Tutkimuksesta saadaan vastaukset keskeisiin tutkimuskysymyksiin, jolloin tutkimusta
voidaan pitää tämän osalta onnistuneena. Laadullinen tutkimus täyttää työlle
asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Tutkimustuloksien perusteella tehtyjä
johtopäätöksiä voidaan myödyntää toimeksiantajan ja muidenkin toimesta.
Sähköinen taloushallinto voidaan tutkimuksen perusteella nähdä hyvänä asiana,
mutta kaikille se ei vielä tarjoa konkreettista lisäarvoa. Toisaalta tulevaisuudessä
sähköinen taloushallinto voidaan nähdä jo standardina, joten varsinaisia hyötyjäkään
suhteessa perinteiseen taloushallintoon ei tarvitse etsiä.
Tutkimuksen perusteella nousee kysymys siitä, että osaavatko yritykset hahmottaa
sähköisten palveluiden hyötyjä verrattuna perinteiseen tapaan hoitaa talousasioita
itse tai tilitoimiston kautta. Vastauksista saadun tiedon perusteella voidaan ajatella,
että tulisiko sähköisen taloushallinnon markkinointia hoitaa jotenkin erilailla, jotta
pienyrittäjät kiinnostuisivat sähköisestä taloushallinnosta helpommin. Luonnollisesti
kaikkia sähköisen taloushallinnon palveluita ei ole järkevä käyttää, jos ei niille näe
konkreettista tarvetta tai hyödyt jäävät vähäisiksi, mutta onko tarvekartoitusta tehty
ja potentiaalia tuotu riittävästi esille tarjottaessa sähköistymistä?
Sähköistyminen mahdollistaa monia lisäpalveluita, joita yritykset eivät välttämättä
ole ennen käyttäneet. Taloushallinnon tarvekartoituksesta tulee entistä tärkempi osa
pohdittaessa sähköiseen taloushallintoon siirtymistä sekä sähköisten palveluiden
laajuutta.
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Sähköinen taloushallinto jatkaa yleistymistään kun uudet yrittäjät ottavat uuden
järjestelmän yhä todennäköisemmin käyttöönsä kuin aiemmin. Ilmiö on alalla jo
yleisesti tiedetty ja sen tuomia vaikutuksia on tarkasteltu paljon. Taloushallinnon
kokonaan digitalisoituminen on kuitenkin vielä pitkän ajan päässä, sillä perinteinen
taloushallinto tarjoaa omat hyötynsä varsinkin pienyrittäjille. Mikäli yritystoiminta
ollaan lopettamassa lähiaikoina, vanhaa tapaa on turha lähteä enää muuttamaan.
Luotettavuus
Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ilmiötä ja
saavutetut tutkimustulokset tukevat teoriaa digitalisaation tuomista hyödyistä.
Vaikka absoluuttisia totuuksia tutkimuksessa ei pyritty saamaan, voidaan
tutkimustuloksista vetää johtopäätöksiä, jotka voivat auttaa toimeksiantajaa ja
toimeksiantajan asiakasyrityksiä pohdittaessa taloushallinnon sähköistämistä.
Dokumentaation, tutkimustilanteen ja analysoinnin puolesta tutkimusta voidaan
pitää luotettavana. Haastattelusta saatuja tietoja voidaan pitää aitona ja rehellisenä
tutkimusdatana. Tutkimustulokset riippuvat tutkimuksen tekohetkestä. Vuoden tai
vuosien päästä toistettava vastaavanlainen tutkimus voisi luultavasti tuoda hieman
konkreettisempia ja polarisoituneempia vastauksia, sillä sähköinen taloushallinto ja
tilitoimistoala ovat olleet murroksessa jo pitkään ja vauhti pysyy kiihtyvänä.
Tutkimustulokset ovat linjassa yleisen teorian kanssa taloushallinnon sähköisten
palveluiden hyödyistä. Koska sähköinen taloushallinto on melko uusi asia
toimeksiantajalle sekä sen asiakasyrityksille, tutkimuksen toistaminen antaa
luultavasti tarkempia ja konkreettisempia tuloksia sähköistymisen hyödyistä, kun
sähköistä taloushallintoa on käytetty jo pidemmän aikaa.
Jatkotutkimukset
Tutkimus avaa mahdollisuuksia jatkotutkimuksille. Toimeksiantaja voi myöhemmin
selvittää sähköistymisen vaikutuksia yrittäjille, jotka ovat jo pidempään jo käyttäneet
sähköisiä palveluita. Taloushallinnon järjestämisen kustannuksista voidaan tehdä
jatkotutkimuksia, jonka pohjalta voidaan esittää vertailua sähköisen ja perinteisen
taloushallinnon eroista kustannusten näkökulmasta.
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Tarkempi tutkimus esimerkiksi toimeksiantajan liiketoiminnan kehittymisen ja
henkilöstön osaamisen näkökulmasta on varmasti hyödyllinen kun sähköisen
taloushallinnon muutosprosessia on viety eteenpäin. Talousosaamisen tai
kirjanpitotaitojen kehitystä voidaan myös tarkastella itse yrittäjän näkökulmasta.
Sähköisiä palveluita kun voi käyttää tilitoimiston kanssa yhteisesti.
Tilitoimistojen palveluliiketoimintaa ja kehittymistä voidaan myös tarkastella
sähköistymisen näkökulmasta. Perinteisten palveluiden tarjoaminen sähköisten
palveluiden rinnalla on varmasti monen tilitoimistoyrittäjän mielessä nykypäivänä ja
tulevaisuudessa.
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