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ohjelma. Sähköinen ohjelma haluttiin ottaa käyttöön potentiaalisten asiakkaiden osalta. Tili-
toimisto Oy haluaa jatkaa Asterilla työskentelyä jatkossakin, mutta halukkaille tarjotaan säh-
köistä vaihtoehtoa.  
 
Opinnäytetyötä lähdettiin toteuttamaan kehittämistutkimuksena, mutta tutkimuksen edetessä 
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huomioimaan, millä tavalla kirjanpidon prosessit kehittyvät nykyisiin prosesseihin verrattuna 
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nalta hyödyllisiä prosessimuutoksia, mutta myös haasteita työskentelyyn. Kirjanpidon proses-
sien kehitys vaikuttaa eniten kirjanpitäjän työhön. 
 
Tutkimuksessa käsiteltiin ainoastaan Tilitoimisto Oy:ssä tehtyjä kokeiluja. Kokeiluun käytet-
tiin Tilitoimisto Oy:n asiakkaita. Ilmiön tutkiminen painottuu pääosin yhden työntekijän asia-
kaskuntaan, joista valittiin kolme asiakasyritystä sähköisen kirjanpidon käyttöönoton kokei-
luun. Asiakasyritykset ovat mikroyrityksiä, joiden kirjanpitoa työstetään jatkossakin Heerok-
sessa. Toiminnan tarkoituksena oli tuottaa selvitys, josta olisi hyötyä sähköisen ohjelman 
käyttöönottoa harkitseville, mutta myös auttamaan Tilitoimisto Oy:n siirtymisvaiheen hah-
mottamista. 
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1 Johdanto 

Kyseessä ̈ ei ole varsinainen toimeksianto, eikä tilitoimiston nimen tai muiden yksityiskohtais-

ten tietojen kertomista ole katsottu tarpeelliseksi. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan pienen ti-

litoimiston kirjanpidon prosessien sähköistymistä. Opinnäytetyössä keskitytään kirjanpidon 

prosessiketjuun, joka alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen. Pääasiassa työssä keskity-

tään pääkirjanpidon toimintoihin ja sen kytköksistä kaikkeen muuhun.   

 

Tilitoimisto Oy koki tarpeelliseksi kehittää toimintojaan ottamalla nykyaikaisen sähköisen kir-

janpito -ohjelmiston perinteisen ohelle käyttöön. Sähköinen ohjelmisto tuo uudenlaisia ulot-

tuvuuksia, joita halutaan oppia hyödyntämään työssä monipuolisesti. Tilitoimisto Oy haluaa 

olla mahdollisimman tehokas ja pysyä ajan tasalla. Heeros ohjelman käyttöönotto haluttiin 

aloittaa, minkä takia aihe tuntui oikealta valinnalta. 

 

Opinnäytetyössä kerrotaan perinteisistä kirjanpidon prosesseista, mitä toimintoja ne pitävät 

sisällään ja miten ne ilmenevät sähköisessä ohjelmassa. Tämän jälkeen sähköisen ohjelman 

käyttöönotto oli selkeämpää, tiesi mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mihin tulevaisuu-

dessa pyrkiä vaikuttamaan. Kirjanpitoprosessin suurin kehitys on toimintaympäristö eli selain-

käyttöinen ohjelmisto.  

 

Tilitoimisto Oy:n johto on ollut alun alkaen kiinnostunut sähköisen ohjelman tarjoamasta 

mahdollisuudesta, jolloin henkilöstöä on haluttu tukea kaikin mahdollisin tavoin ohjelman 

käyttöönotossa ja sen opettelussa. Henkistä muutosprosessia koettiin pääosin opetteluvai-

heessa, kun tietyt toiminnot eivät lähteneet heti ensimmäisestä kerrasta käyntiin. Ennen oh-

jelman valintaa Tilitoimisto Oy:ssä tutustuttiin moniin ohjelmistotarjoajiin, jonka jälkeen 

käytiin yhdessä suullisesti läpi, millaisia ohjelmia markkinoilla on ja mikä ohjelma vastaa par-

haiten Tilitoimisto Oy tarpeisiin.  

 

Laadullinen tutkimusmenetelmä sopi tilanteeseen parhaiten, koska Tilitoimisto Oy:n proses-

seja haluttiin tarkastella lähemmin, kokeilla käytännössä ja käyttää teoriaa apuna tutkimuk-

sen laatimisessa. Laadullista tutkimusta laatiessa pääsin etenemään tilanteen mukaan pereh-

tymällä kirjallisuuteen, tekemällä käytännön kokeiluja ja sen jälkeen palaamalla takaisin kir-

jallisuuden pariin. Tutkimuksen laatimiseen käytettiin apuna havainnointia ja kirjallisia läh-

teitä. Johtopäätöksissä tehdään päätelmä Tilitoimisto Oy:n kirjanpidon prosessien kehityk-

sestä sähköisen ohjelmiston käyttöönoton myötä. Sähköiset toiminnot koetaan erilaisiksi, 

jotka tuovat alkuun omia haasteita. Tutkimuksen jälkeen kerrotaan opinnäytetyön toteutuk-

sesta ja onnistumisesta. 

 



 7 

1.1 Opinnäytetyön ja Tilitoimisto Oy:n taustaa 

Tilitoimisto Oy:llä on monia kymmeniä mikro- ja pienasiakkaita sekä muutama keskisuuri yri-

tysasiakas, joille tarjotaan taloushallinnon palveluja, kuten muun muassa kirjanpitoa, myynti- 

ja ostolaskujen tekoa ja seurantaa, matkalaskujen tekoa, palkanlaskentaa, verotukseen liitty-

viä toimenpiteitä sekä konsultointia. Suurin osa asiakkaista ovat toiminimiä ja osakeyhtiöitä. 

Tilitoimisto Oy:llä on keskeinen sijainti Helsingin kantakaupungissa, johon on hyvät liiken-

neyhteydet. Työntekijöitä on yhteensä viisi, joista jokaisella on oma asiakaskuntansa.  

 

Tilitoimisto Oy otti alkuvuodesta 2017 Heeros sähköisen selaimessa toimivan taloushallinto -

ohjelmiston käyttöönsä, johon päätettiin siirtää alkuun muutama Tilitoimisto Oy:n osakeyhtiö 

asiakas. Heeros ohjelmistoon päädyttiin, pitkän, noin vuoden kestäneen selvitysprosessin jäl-

keen. Tilitoimisto Oy tutustui moneen sähköisen taloushallinto -ohjelmiston tarjoajaan. Kaikki 

olivat visuaalisesti erilaisia ja osa oli huomattavasti kehittyneempiä, kun taas osa kehityk-

sensä alkuvaiheessa. Hinnasto vaihteli myös, jolla oli osittain vaikutusta päätöksen tekoon.  

 

Tilitoimisto Oy käyttää taloushallinnon Asteri ohjelmaa. Sen avulla yritys on pystynyt hoita-

maan kaikkien asiakkaidensa kirjanpitoa, myynti- sekä ostoreskontraa, laskutusta sekä palkan-

laskentaa. Kaksi vuotta sitten Tilitoimisto otti Asterin ohelle eTasku –ohjelman. eTasku on se-

laimessa toimiva kuittien skannaus, matkalaskujen tekoon tarkoitettu ohjelma sekä arkisto. 

Siellä tiliöidyt tositteet siirrettään csv-tiedoston avulla Asterin kirjanpitoon.  

 

Tilitoimisto Oy:llä ei ole tarvetta siirtyä sähköisen ohjelmiston käyttöön kokonaan, minkä ta-

kia yritykset voidaan siirtää kaikessa rauhassa, tarpeen ja tilanteen mukaan. Ohjelmiston 

käyttöönoton yhteydessä henkilöstölle pidettiin kolmen päivän koulutus Heeroksen toimesta, 

jonka jälkeen ongelmatilanteissa oli mahdollisuus käyttää ohjelmistotukea.  Sen jälkeen valit-

tiin muutama potentiaalinen yritysasiakas, joille tarjottiin sähköistä taloushallintoa.  

 

Yrityksen muutostarve syntyy yleensä silloin, kun sen toiminnot eivät täytä ympäristön ja kil-

pailutilanteen vaatimuksia. Nykyisiin toimintoihin voidaan olla yrityksen sisällä tyytyväisiä, 

mutta todellisuudessa muutostarve voi olla suuri. Kaikki riippuu myös yrityksen tavoitteista ja 

millaiseen tulokseen se pyrkii. (Lanning, Roiha ja Salminen 1999, 32-33.)  

 

Aiheen valinta kävi helposti, koska Tilitoimisto Oy koki tarpeelliseksi kehittää toimintojaan 

ottamalla nykyaikaisen sähköisen kirjanpidon -ohjelmiston perinteisen ohelle käyttöön. Säh-

köinen ohjelmisto tuo uudenlaisia ulottuvuuksia, joita halutaan oppia hyödyntämään työssä 

monipuolisesti. Tilitoimisto Oy haluaa olla mahdollisimman tehokas ja saada sähköisestä oh-

jelmasta tarpeellisen hyödyn irti. Kirjanpidon prosesseista onkin hyvä laatia silloin selvitys. 

Sähköisen ohjelman tuomat muutokset on hyvä hahmottaa, jolloin myös asiakkaan tarpeisiin 

on helpompi vastata.  
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Kirjanpidon prosessiketju alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen, sillä asiakas toimittaa 

aineiston kirjanpitäjälle ja prosessin lopussa kirjanpitäjä toimittaa kirjanpidon raportit asiak-

kaalle. Kyseinen prosessi sisältää myös monta muuta vaihetta ennen raporttien toimittamista, 

mutta opinnäytetyössä keskitytään enemmän pääkirjanpidon toimintoihin ja sen kytköksistä 

kaikkeen muuhun. 

1.2 Tavoite 

Tilitoimisto Oy:n prosessit ovat perinteisellä tasolla, jossa työn tekeminen painottuu pääosin 

papereiden kanssa työskentelyyn. Yritys haluaa kuitenkin pysyä ajan tasalla ja kehittää toi-

mintojaan, jotta asiakkaita riittäisi tulevaisuudessakin ja työskentelystä saataisiin miellyttä-

vämpää. Siksi Tilitoimisto Oy otti perinteisen ohjelmiston ohelle sähköisen taloushallinto –oh-

jelman. Nykyisille sekä uusille asiakkaille voidaan tarjota tarvittaessa osittain tai kokonaan 

sähköistä vaihtoehtoa heidän kirjanpidon hoitamiseen, eikä heidän tarvitse lähteä etsimään 

sitä muualta.  

 

Tilitoimisto Oy:n kanssa käydyn keskustelun mukaan yritys haluaa pysyä maanläheisenä eli ei 

tavoittele varsinaista kasvua tai kilpailua, mutta haluaa ylläpitää omaa osaamista ja tarjota 

asiakkaille nykyaikaisia talouden hallintaan suunnattuja menetelmiä. Sähköinen ohjelma ke-

hittää perinteisiä kirjanpidon prosesseja, jolloin kyseinen kehitysvaihe halutaan ymmärtää ja 

sitä halutaan pystyä hahmottamaan. Mitä tapahtuu siirtovaiheessa ja mihin kehitys vaikuttaa?   

 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Tilitoimisto Oy:lle, miten nykyiset kirjanpidon pro-

sessit kehittyvät sähköisen ohjelmiston avulla sekä tuleeko kirjanpidon prosessiketjusta te-

hokkaampi ja mieluisampi. Kehittämistutkimuksen tarkoituksena on löytää kehittämiskohteen 

tueksi teoreettinen aineisto, jonka avulla kohteen eli Tilitoimisto Oy:n prosesseja voidaan tar-

kastella. Perinteiset kirjanpidon prosessit kirjataan ylös ja sähköisen ohjelmiston prosesseja 

kokeillaan käytännössä, minkä jälkeen perinteisten prosessien pohjalta lähdetään miettimään 

kirjanpidon prosessien kehitystä ja tästä ilmenneitä kehittämisen tarpeessa olevia toimintoja.  

 

Opinnäytetyö rajattiin pääkirjanpidon prosessin kehityksen tutkimiseen sen takia, että aihe on 

itsessään hyvin laaja. Aiheessa yhdistyvät perinteinen ja sähköinen kirjanpito sekä prosessit ja 

niiden kehittäminen. Osakirjanpitoja ei tämän takia haluttu ottaa mukaan opinnäytetyöhön, 

jotta aiheesta ei tule liian laajaa. Niiden liitoksista kirjanpito-ohjelmaan mainitaan, jotta 

pääkirjanpidon toiminnoista saadaan kokonaiskuva. Osittain rajaus tehtiin myös sen takia, 

että suurin osa löytyneistä opinnäytetöistä käsittelee kirjanpidon lisäksi osakirjanpitoja. Opin-

näytetyötä tehdessä toivon kehittyväni Tilitoimisto Oy:n työntekijänä, opiskelijana, oppivani 

uusia alaan liittyviä asioita sekä tekeväni oivalluksia koko opinnäytetyön prosessin aikana.  
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1.3 Aikaisemmat tutkimukset 

Taulukko 1:seen on listattu aiempia eri ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä, jotka käsitte-

levät tilitoimistojen prosesseja tai sähköisiä taloushallintaohjelmia. Taulukosta huomaa, että 

aihetta on käsitelty jo monien vuosien varrella ja käsitellään edelleen. Taloushallinnon ala on 

ollut pitkään murroksessa ja siirtyminen sähköisiin ohjelmiin on edelleen käynnissä. Muutoksia 

tapahtuu koko ajan ja yhä enemmän tilitoimistoja siirtyy käyttämään sähköistä taloushallinon 

ohjelmaa.  

 

Vuosi Tekijän nimi Opinnäytetyön nimi 

2009 Pöysti Jarkko 

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston 

kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy 

2010 Vuoti Maria 

Tilitoimistoala muutoksessa: Pienen tilitoimiston sähköistymi-

nen - Case: Tilitoimisto Oy 

2010 Sievänen Heli 

Sähköisen taloushallinnon käyttöönotto ja testaus tilitoimis-

tossa  

2010 Luukka Hanna 

Sähköisen taloushallinnon hyödyntäminen tilitoimistossa Case: 

Pohjois-Espoon tili- ja lakipalvelu Oy 

2010 Vuoti, Maria 

Tilitoimistoala muutoksessa: Pienen tilitoimiston sähköistymi-

nen - Case: Tilitoimisto Oy 

2012 Vidgren Katariina Sähköisen taloushallinnon prosessien kehittäminen 

2013 Kivioja Saila Tilitoimiston kirjanpitoprosessi 

2014 Hämäläinen Vilma Tilitoimiston prosessien kehittäminen 

2014 Ollikainen Lasse Taloushallinnon sähköistäminen tilitoimistossa  

2014 Hirvi Saara Taloushallinnon sähköistymisen vaikutukset tilitoimistoihin 

2016 Hokkala Tuomas Tilitoimiston sähköiseen taloushallintoon siirtyminen  

2016 Koskinen Jenna 

Onko tilitoimiston kannattavaa siirtyä sähköiseen taloushallin-

toon? case: Tilitoimisto X Oy 

2016 Hoikkala Tuomas Tilitoimiston sähköiseen taloushallintoon siirtyminen 

2017 Oksala Tatu 

Tilitoimiston toiminnan sähköistäminen: : case Yritys X:n ta-

loushallintojärjestelmän ohjelmistokuvaus 

2017 Nuutinen Toni Taloushallinnon alan kehittyminen kohti automaatiota 

 

Taulukko 1: Aikaisemmat opinnäytetyöt 
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Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon tuo omia haasteita, mutta yleensä kaikenlaiset uudet 

toiminnot ja asiat ovat haasteellisia, kunnes ne oppii tuntemaan ja niitä oppii käyttämään. 

Sähköisestä taloushallinnon ohjelmasta voi sanoa samaa. Kaikki taloushallinnon ohjelmat 

näyttävät visuaalisesti erilaisilta ja ne sisältävät omia toimintatapoja, mutta päätoiminto eli 

taloudenhoito sähköisesti on kaikissa sama. Ohjelmaa valittaessa tuleekin kiinnittää huo-

miota, millaisia toimintoja ohjelmalta haluaa, haluaako sen olevan visuaalisesti miellyttävä 

tai itselleen helposti ymmärrettävissä.  

 

2 Kehittämistutkimus ja laadullinen tiedonkeruumenetelmä 

Tutkija saa olla mukana toteuttamassa kehittämistutkimusta, vaikka hänen läsnäolonsa ei ole 

välttämätön. Tutkimuksella voidaan tavoitella muutosta, mutta se voi jäädä myös toteutu-

matta, jolloin mikään ei muutu ja tutkimus jää selvityksen tasolle. (Kananen 2012, s.24.) Ke-

hittämistutkimus valittiin sen takia, koska Tilitoimisto Oy suunnitteli uuden sähköisen Heeros 

kirjanpito-ohjelman käyttöönottoa. Sähköisen kirjanpidon prosesseja aiottiin kokeilla käytän-

nössä, jonka avulla kehittämisvaiheet haluttiin kirjata esille.  

 

Tutkija voi itse valita mitä asioita hän haluaa ottaa tutkimukseen mukaan. Objektiivinen tar-

kastelu ei onnistu, kun tutkija on mukana tekemässä selvitystä. Silloin selvityksellä voidaan 

ainoastaan ymmärtää tutkittavaa kohdetta ja pohtia, mistä se koostuu ja mitkä tekijät ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän vuoksi selvityksen tiedot eivät ole sovellettavissa kai-

kissa tilanteissa, koska tutkimuksesta saatu tieto pohjautuu tietylle kohteelle tehtyyn selvi-

tykseen. (Kananen. 2012, 25-26.) 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin ainoastaan Tilitoimisto Oy:ssä tehtyjä kokeiluja. Kokeiluun käytet-

tiin todellisia Tilitoimisto Oy:n asiakkaita. Ilmiön tutkiminen painottuu pääosin yhden työnte-

kijän asiakaskuntaan, joista valittiin kolme asiakasyritystä mukaan sähköisen kirjanpidon 

käyttöönoton kokeiluun. Asiakasyritykset ovat mikroyrityksiä. Lisäksi nykyisistä tavanomaisista 

prosesseista laadittiin lista, jonka avulla kehitystä lähdettiin hakemaan.  

 

Osallistuvalla havainnoinnilla voidaan pureutua yrityksen sisäisiin prosesseihin paljon syvem-

min. Sen avulla saadaan luotettavaa tietoa, jonka avulla voidaan laatia yritykselle kehityseh-

dotus. Tutkittava kohde voidaan kuvailla sanoin ja lausein. Prosesseja pyritään ymmärtämään 

ja antamaan niistä syvällinen kuvaus sekä lopuksi tulkinta kokonaisuudesta. (Kananen 2012, 

92-95.) Sähköisen kirjanpidon ohjeiden lukeminen ei anna tarpeeksi ymmärrettävää kuvaa ul-

kopuoliselle henkilölle ohjelmiston toiminnasta, vaan ne vaativat käytännön kokeilun. Osallis-

tumalla kirjanpidon prosesseihin nykyinen ja sähköinen kirjanpito voidaan ymmärtää syvälli-

semmin, jolloin kehittäminen on käytännönläheisempää. 
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Kehittämistutkimus on moniosainen ja siinä käytetään teoriaa apuna. Tutkimus eroaa pelkästä 

kehittämisestä tai toteutuksesta niin, että siinä on tutkimuksellinen ote. Silloin tutkimuksen 

aikana dokumentoidaan ja käytetään tieteellisiä menetelmiä, joista saadaan uutta ja luotet-

tavaa tietoa. Kehittämistutkimus etenee suunnilleen seuraavasti: määritellään ongelma, esi-

tetään ratkaisu, kokeillaan ratkaisua ja arvioidaan. Sen keskeisiä osia ovat kokeilu, vaikutta-

minen ja vaikutuksen mittaaminen. (Kananen 2012, 19-20, 25-26.)  

 

Opinnäytetyö haluttiin toteuttaa kehittämistutkimuksena, jotta nykyisiä kirjanpidon proses-

seja päästiin tarkastelemaan ja havainnoimaan. Sähköisen ohjelmiston kokeiluvaiheista teh-

tiin dokumentointia eri vaiheissa, jolloin uusia menetelmiä päästiin vertailemaan vanhoihin 

menetelmiin. Opinnäytetyötä tehdessä toteutettiin kokeilu- ja vaikuttamisen vaihe, mutta 

vaikutusta ei mitattu, vaan johtopäätökset siitä tehtiin kokemuksen ja havainnoinnin perus-

teella.  

 

Kehittämiskohteeseen pyritään vaikuttamaan interventiolla eli selvitetään prosessit ja miten 

ne toimivat ja määritellään ratkaisun tuomat parannusehdotukset. Haasteena on määritellä, 

mikä todellisuudessa vaikuttaa muutokseen. Tapahtuuko kehitys esimerkiksi suunnitelmalli-

suuden ansiota, prosessien määrittämisen ansiota vai olisiko kohde kehittynyt ilman edellä 

mainittuja muutenkin. Syy- ja seuraussuhteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan löy-

tää oikeat vaikuttavat tekijät eli interventio ja sitä kautta vaikuttamaan muutokseen. Oikei-

den menetelmien käyttäminen muutoksen tavoittelussa edellyttää syy- ja seuraussuhteiden 

tuntemista. (Kananen 2012, 21-22.)  

 

Alkuun selvitettiin Tilitoimisto Oy:n nykyiset kirjanpidonprosessit ja sen jälkeen sähköisen oh-

jelmiston kirjanpidonprosessit. Sähköisen ohjelmiston kokeiluvaiheessa pyrittiin huomioi-

maan, millä tavalla kirjanpidon prosessit kehittyvät nykyisiin prosesseihin verrattuna. Kokei-

lun aikana ilmeni Tilitoimisto Oy:n ja sen asiakkaiden kannalta hyödyllisiä prosessimuutoksia.  

 

Laadullisella tutkimuksella tuntematon ilmiö voidaan selvittää hyvinkin tarkasti ja siitä voi-

daan antaa kattava ja laaja kuva. Tietoa kerätään tilanteen mukaan, eikä kysymyksiä voi tie-

tää ennakkoon. Tarvittaessa prosessissa voidaan palata aikaisempiin vaiheisiin. Ilmiötä pyri-

tään selittämään sanoin, mutta tarvittaessa voidaan käyttää määrällistä tutkimusmenetelmää 

ja saada tarvittavaa tietoa matemaattisista luvuista. Yleensä laadullinen tutkimus on valittu 

ilmiölle, jota ei määrällisellä tutkimuksella pysty selittämään. Laadullisessa tutkimuksessa ke-

rätään tietoa havainnoimalla, teemahaastattelun avulla tai käytetään kirjallisia lähteitä 

apuna. (Kananen 2014, 16-18; Kananen 2012.,29-30, 93.) 

 

Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii tilanteeseen parhaiten, koska Tilitoimisto Oy:n proses-

seja haluttiin tarkastella lähemmin. Tutkimusmenetelmä sopii parhaiten myös sen takia, että 
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siinä voidaan käyttää apuna havainnointia ja kirjallisia lähteitä. Tutkimuksen käytännön ko-

keilu painottuu havainnointiin. 

3 Prosessin määritelmä 

Prosessi ilmenee monella eri tavalla. Monenlaisia toimintoja voidaan kuvata prosessina, kuten 

esimerkiksi kehitys-, muutos-, heräämis- tai neuvottelutoiminnot ovat sellaisia, jotka koostu-

vat monista eri vaiheista. Myös liiketoiminta pitää sisällään monenlaisia toimintoja, jotka tois-

tuvat, niitä toteutetaan ja niillä tehdään tulosta, jolloin kyseistä toimintoketjua voi kutsua 

liiketoimintaprosessiksi. (Laamanen 2012, 19.)  

 

Prosessien määrittämiseen voidaan lähteä liikkeelle ajattelemalla, että prosessi alkaa asiak-

kaasta ja päättyy asiakkaaseen. Tähän ajatukseen pohjautuen lähdetään suunnittelemaan 

prosessia eli toimenpiteet ja resurssit. Lisäksi huomioidaan, mitä tietoja tarvitaan prosessin 

toteuttamiseen. Prosessin onnistuminen tuo yritykselle monia hyötyjä, kuten yhteistyön asiak-

kaan kanssa, asiakas arvostaa saamaansa palvelua, henkilöstö ymmärtää roolinsa, kokonaisuu-

den ja miten tuottaa lisäarvoa. Organisaation tavoitteet ja asiakkaan tarpeet koko toiminnan 

kehittämisen lähtötekijöinä. (Laamanen 2012, 21, 26-29; Viitala ja Jylhä 2013, 289-290.)  

 

Yrityksen prosessien tunnistamisella ja kuvaamisella on tärkeä rooli kehityksen kannalta. Tie-

toja käytetään tulevan kehityksen pohjatietona, jonka perusteella voidaan määritellä kehityk-

sen tarvetta. Tällä tavoin yrityksen kehitys on sen omista tarpeista lähtöisin. (Laamanen 

2012, 39; Viitala ja Jylhä 2013, 289; Lanning ym. 1999, 250.) Monesti uusi tietojärjestelmä 

tuo mahdollisuuden kehittää vanhoja toimintaprosesseja. Toinen tapa on tunnistaa ongelma, 

perustaa kehittämisryhmä ja hakea sitä kautta ratkaisua. Kolmannessa vaihtoehdossa yritys 

määrittelee tietoisesti, mitä prosesseja se haluaa kehittää. Tuolloin prosessien tutkimiseen ja 

kehittämiseen valitaan asiantuntijaryhmä. (Laamanen 2012, 202.)  

 

Prosessin parantamisessa voidaan tavoitella tiettyä asiaa, mutta sen tulee silloin perustua nu-

meroihin, mittayksikköön tai kiinnitettyyn aikaan. Muussa tapauksessa kyseessä ei ole tavoite, 

vaan päämäärä tai toivomus. Prosessien kehittämisen tavoitteille on ominaista, että ne liitty-

vät ydinsuorituskykyyn. Tavoitteella voidaan hakea esimerkiksi ajansäästöä. (Laamanen 2012, 

203-204.) 

 

Prosessin kehittämisessä on tärkeää kuvata ja mitata prosessi mahdollisimman tarkkaan. Sitä 

kautta voidaan löytää tekijät, joihin halutaan vaikuttaa. Ongelmana saattaa olla pieni asia, 

eikä suinkaan koko prosessi. Pienillä parannuksilla voidaan saada suurta muutosta aikaiseksi. 

(Laamanen 2012, 209-211; Lecklin 2006, 134.)  
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Kuvio 1: Prosessien kehittäminen. ( Lecklin 2006,135.) 

 

Liiketoiminnan kehittäminen digitalisaation avulla tuo yritykselle mahdollisuuden menestyä, 

mutta se edellyttää kasvua, kannattavuutta ja kilpailukyvyn kehittämisen keinoja. Kuviossa 1 

kerrotaan, mitä keinoja kehittämiseen tulisi käyttää. Aluksi selvitetään prosessien nykyti-

lanne, tehdään tilanteesta analyysi, poimitaan ongelmakohdat, pohditaan eri vaihtoehtoja ja 

siirrytään toteutusvaiheeseen tavoitetta kohti.  

 

Digitalisuus vaatii kaikkien toimenpiteiden hoitamista sähköisesti eri sidosryhmien kanssa. 

Tämä tarkoittaa tiedon kulkevan sähköisesti, mutta myös sen arkistoimisen sähköisessä muo-

dossa. Tiedon pitää alun alkaen siirtyä ohjelmasta toiseen sähköisesti ilman, että välissä olisi 

minkäänlaisia vaiheita paperin käsittelyyn. Digitalisuudessa mitään ei muuteta sähköiseen 

muotoon jälkikäteen, vaan tieto on suoraan sähköisesti saatavilla. Tällä tavalla siitä saadaan 

paras hyöty, eikä samaa tietoa tule käsiteltyä moneen kertaan. (Lahti ja Salminen 2014, 20-

22.)  
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Kuvio 2: Digitalisaation keinot liiketoiminnan uudistamisessa. (Ilmarinen ja Koskela 2015, 31.) 

4 Heeros kirjanpito 

Heeros Kirjanpito on selainkäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aineiston voi tallentaa Heeros kir-

janpitoon sähköistä käsittelyä varten, mutta sinne voi myös välittää aineiston suoraan sähköi-

senä. Ensimmäiset toiminnot vaativat aina manuaalisen työn, mutta sen jälkeen ne voidaan 

automatisoida. Tiliotteelta ja viitemaksuaineistosta saadaan kirjattua reskontratapahtumat ja 

tapahtumia voidaan vyöryttää ja jaksottaa. (Heeros Oyj 2017g.) 

 

 

Kuvio 3: Heeros 2017g. 
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Kuvio 3 näyttää, että ohjelmisto koostuu monesta osasta. Kaikki osat ovat liitoksissa toisiinsa, 

paitsi ePalkat. Kirjanpito vaatii toimiakseen pankkiyhteydet sekä Admina arkiston. eTosite on 

suositeltava, koska siitä saa kaikki tositteet linkitettyä kirjanpitoon ilman erillistä tallennus 

vaihetta.  

 

Heeros kirjanpidossa on valmiina Liikekirjurin, Yhdistyskirjurin ja Kiinteistökirjurin tilikartat, 

joita voi tarvittaessa muokata ja lisätä niihin uusia tilejä. Tilikartta löytyy malliyrityksestä, 

jonka voi kopioida asiakkaalle ja muokata sitä sen jälkeen asiakaskohtaisesti. Muokkaaminen 

onnistuu myös malliyritykselle, mutta silloin tiedot siirtyvät kaikille niille asiakkaille, joille 

kyseinen tilikarttapohja on otettu käyttöön. Malliasiakkaan tilikartassa tileille on määritelty 

omat alv verokannat. (Heeros Oyj 2017e.) 

 

4.1 Heeroksen toiminnot 

Tilitoimisto Oy sopii ensin Heeroksen kanssa Web Service -yhteyskanavan avaamisesta ja laatii 

sopimuksen pankin kanssa, jotta sähköisen tiliotteen noutaminen onnistuu. Tämän jälkeen Ti-

litoimisto Oy täyttää yritysasiakkaan kanssa pankkiyhteys valtuutuksen ja toimittaa sen pan-

kille. Yritysasiakas perustetaan Heeros kirjanpitoon, jonka jälkeen sähköinen tiliote saapuu 

ohjelmaan esimerkiksi kerran kuussa. (Heeros Oyj 2017b.) 

 

Yritysasiakkaalle tulee avata kirjanpidon yhteydessä sähköinen arkisto nimeltään Admina. Ar-

kistoon tallennetaan kaikki yritystoimintaan liittyvät asiakirjat niin asiakkaan kuin myös kir-

janpitäjän toimesta. Asiakkaalle voidaan myös avata mobiili käyttöoikeudet. Mobiili on sovel-

lus, jonka voi ladata älypuhelimeen tai tablettiin ja ottaa kulu- ja myyntilaskuista sekä pie-

nistä kulukuiteista kuvia, jotka arkistoituvat sähköiseen tosite arkistoon, josta kirjanpitäjä 

käy lisäämässä ne kirjanpitoon. (Heeros Oyj 2017b.)   

 

Asiakkaan perustamisen jälkeen ohjelmaan kirjataan taseen alkusaldot. Tarvittaessa voidaan 

kirjata tuloslaskelman saldot vertailukelpoisuutta varten. Mikäli Heeros otetaan käyttöön kes-

ken tilikauden, niin aiemmat tapahtumat voidaan kirjata joko tapahtumatarkkuudella tai kuu-

kausittaisten saldojen perusteella kuun viimeiselle päivälle. Tapahtumien siirto onnistuu myös 

tiedostosiirtona toisesta järjestelmästä.  (Heeros Oyj 2017c.) 

 

Tiliotteen tiliöinnin automatisointi voidaan määritellä perustamisen yhteydessä. Tiliöinti-

sääntö voidaan kopioida malliyritykseltä tai perustaa käsin. Tiliotteille on kirjanpito-ohjel-

massa oma paikkansa, missä niitä pääsee tarkastelemaan. Ohjelma ilmoittaa, onko tiliote tili-

öity, kesken vai uusi. Mikäli kirjanpidon asetuksissa on määritelty tiliotteelle automaattinen 

tiliöinti, niin ohjelma tiliöi uuden tiliotteen valmiiksi ja luo jokaiselle tapahtumalle oman to-

sitenumeronsa, jonka jälkeen tiliöintiä pääsee tarvittaessa muokkaamaan. (Heeros 2017f.) 
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Tiliote voidaan tiliöidä myös manuaalisesti. Uuden tiliotteen kohdalla voidaan valita manuaa-

lisesti automaattitiliöinti tai tiliöidä jokainen tapahtuma käsin tiliöi -painikkeesta. Käsin tiliöi-

täessä tapahtumat saavat tositenumeron tiliöinnin tallennuksen yhteydessä. Tiliöidyn tiliot-

teen voi tulostaa tämän jälkeen pdf-tiedostoksi ja tallentaa Admina -arkistoon. (Heeros Oyj 

2017f.) 

 

Manuaalisen kirjanpidon syöttötilassa päästään valitsemaan tositepäivämäärä, tositelaji, tilit 

ja summa. Tositenumerointi voidaan automatisoida ja alv-koodit on syötetty tilinumeroiden 

taakse valmiiksi. Vienti voidaan kopioida samalle, uudelle tai useammalle tositteelle. Vienti 

voidaan myös jakaa useammalle riville esimerkiksi silloin, kun summa halutaan jakaa tasan eri 

tilien tai kustannuspaikkojen kesken. Tapahtuma voidaan jaksottaa halutulle aikavälille, 

jonka voi määritellä tietylle päivämäärälle tai jakaa tietyille kuukausille. (Heeros Oyj 2017d.) 

 

etosite voidaan tiliöidä samalla, kun se tallennetaan kirjanpitoon tai se voidaan lisätä tiliöi-

tyyn kirjanpidon tapahtumaan jälkeenpäin. eTosite voidaan lisätä myös eTosite arkistosta. 

Tapahtumien tarkistamiseen on oma toimintonsa, jossa ohjelma näyttää erottavat tositteet. 

Tilassa voidaan myös numeroida tositteita uudelleen, muuttaa tositepäivämäärää ja laskea 

arvonlisävero uudelleen. (Heeros Oyj 2017d.)  

 

Arvonlisäverot lasketaan ohjelmassa kauden päätteeksi, koska ohjelmassa on käytössä brutto-

kirjaustapa. Kirjanpidon tileille on kirjattu arvonlisäveroprosentit, jolloin ohjelma kerää jo-

kaisesta tiliöinnistä kertyneet arvonlisäverot yhteen määritetyille arvonlisäveron tileille.  Kau-

siverolaskentaan on oma painikkeensa, josta pääsee valitsemaan päivämäärävälin tai kauden, 

jolle laskenta halutaan muodostaa. Tämän jälkeen ohjelma tulostaa arvonlisäveroilmoituksen 

pdf-tiedostoon ja luo tarvittaessa tyvi-aineiston. Tyvi-aineisto voidaan lähettää verottajalle, 

jolloin arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse täyttää käsin. Lopuksi ilmoitus tallennetaan Admina 

-arkistoon. (Heeros Oyj 2017a.) 

4.2 Heeros raportointi 

Heeroksessa on valmiit raporttipohjat, jotka perustuvat Liikekirjurin (LK) tilikarttaan. Raport-

teja saa seuraavanlaisia: tase, tase-erittely, tuloslaskelma, pää- ja päiväkirjat, käytetyt tilit -

raportin sekä laskureskontran raportit. Raportit on mahdollista saada suomen, englannin ja 

ruotsin kielellä. Raportille voidaan määrittää haluttu aikaväli, jolta se halutaan muodostaa. 

Se voidaan rajata myös tositelajin, tositenumeroinnin ja tilien perusteella. Tulostusmuodoista 

voidaan valita pelkistetty virallinen muoto, jolloin raportti näyttää tietoja tiliryhmätasolla. 

Muut raporttivaihtoehdot tulostuvat tilitasolla. Raportit voidaan myös helposti tallentaa Ad-

mina -arkistoon. (Heeros Oyj 2017h.) 
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Tuloslaskelman voi tulostaa brutto- tai netto -summilla siitä huolimatta, onko alv laskentaa 

tehty. Tuloslaskelmalla päästään porautumaan tiliryhmätasolle ja siitä edelleen tilitason ta-

pahtumiin. Mikäli alv laskentaa ei ole tehty, niin tositetta voidaan vielä muokata tapahtuma-

tasolla. Taseen tulostaminen ja siinä porautuminen onnistuu samalla tavalla, kuin tuloslaskel-

man kanssa. Taseessa vastaavaa- ja vastattavaa menevät aina tasan. Erotus näkyy vastattavaa 

puolella tilikauden voittona tai tappiona. Taseessa näkyvää tulosta tulisi näin ollen verrata tu-

loslaskelman tulokseen. (Heeros Oyj 2017h.) 

 

Pääkirjassa tapahtumat näkyvät järjestettyinä tileittäin. Tulostuksen yhteydessä tehdään va-

linta, halutaanko tapahtumat päivämääräjärjestyksessä. Lisäksi näkymään voidaan saada vä-

lisummat. Mikäli päivämääräjärjestys on valittuna myös, niin välisummat tulevat päivämäärit-

täin ja tositelajijärjestyksessä. Tulostuksen yhteydessä voidaan myös valita laskulinkit näky-

viin, jolloin raportilta pääsee porautumaan tapahtumien laskuille. Pääkirjan voi tulostaa tie-

tyltä aikaväliltä tai kauden perusteella.  (Heeros Oyj 2017h.) 

 

Päiväkirjassa tapahtumat näkyvät päivämääräjärjestyksessä. Raportille tulostuvat ainoastaan 

saldolliset tilit valitulta aikaväliltä. Summat tulevat raportille kirjanpidon debet- ja kredit-

kentistä. Tarvittaessa päiväkirjaan saadaan myös välisummat näkyviin ja päästään porautu-

maan laskuille, kuten pääkirjassa. Pää- ja päiväkirjalle voidaan tulostaa laskulinkin lisäksi las-

kunumerot ja arvonlisäveroon liittyvät tiedot näkyviin. (Heeros Oyj 2017h.)  

 

Tase-erittelyn voi tulostaa muiden raporttien tapaan, mutta sitä ennen taseen tilien määritys-

ten tulee olla kunnossa ja poistoille tulee perustaa oma tositelajinsa. Määrityksellä voidaan 

valita, mitä tilejä ja miten tarkkaa tietoa näytetään tase-erittelyllä. (Heeros Oyj 2017h.) 

 

Ohjelmassa on Liikekirjurin tilikarttaan perustuvat verolomakkeet 6B, 5 ja 4. Verolomake 6A 

löytyy myös, mutta ohjelma ei hae siihen tietoja kirjanpidosta, vaan se tulee täyttää käsin. 

Verolomaketta varten on omat oletuskaavat, jolloin Liikekirjurista poikkeaville tileille tulee 

kehitellä oma kaava verolomaketta varten. Verolomakkeen voi kopioida vuodelta toiselle. 

(Heeros Oyj 2017i.)  

 

Tavanomainen tilitoimisto vastaanottaa kuukausittain asiakkaan kirjanpitoaineiston, laatii 

juoksevan kirjanpidon, arvonlisäverolaskelman ja kausiveroilmoituksen sekä tilikauden lopuksi 

tilinpäätöksen ja veroilmoituksen. (Mäkinen 2012, 42, 94.) Sähköisten toimintojen myötä asia-

kas säästyy paperin käsittelyltä ja arkistoinnilta. Paperiset asiakirjat voidaan skannata sähköi-

seen muotoon. Skannauksen jälkeen tieto on luettavissa sähköisenä, mutta ohjelma ei osaa 

lukea tietoa samalla tavalla, kuin valmiiksi sähköisenä tullutta tositetta. Valmiiksi sähköinen 

tosite sisältää monesti tietoja, jotka ohjelma osaa tunnistaa ja lukea automaattisesti sisään. 

(Ilmarinen ja Koskela 2015, 123-124.)  
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Sähköisen ohjelman myötä vanhojen tapojen mukaan toimivat tilitoimistot joutuvat hankki-

maan lisää asiakkaita pärjätäkseen. Yritysjohto tarvitsee ajantasaista ja helposti ymmärrettä-

vää tietoa tulevaisuudessa, jolloin rutiineistaan poikkeavat tilitoimistot tulevat pärjäämään 

parhaiten. Innovatiiviset tilitoimistot panostavat palvelutuotteiden kehittämiseen ja koulutta-

miseen, jolloin asiakkaita ei tarvita lisää, eikä henkilökuntaa ole tarvetta irtisanoa. (Mäkinen 

2012, 92.) 

 

Sähköisessä taloushallinnossa pyritään mahdollisimman vähäiseen manuaaliseen työhön (Lind-

fors ja Koivumäki 2012, 20). Tiliöintiautomatiikalla voidaan määritellä oletus- ja automaatti-

käsittelyjä, jolloin esimerkiksi myyntilaskut voidaan siirtää kirjanpitoon valmiiksi tiliöityinä. 

Tietojen siirto järjestelmästä toiseen voidaan toteuttaa eräsiirtona tai reaaliaikaisena, eikä 

niitä tarvitse kirjata käsin. (Tilisanomat 4/2017, 53.)  

 

Kaikki liiketapahtumat kirjataan yhteen paikkaan eli pääkirjanpitoon. Osakirjanpitoja ovat 

laina-, talletus-, osto-, myynti-, matka- ja kululaskureskontra sekä palkka-, kassa-, projekti- 

vaihto-omaisuus- ja käyttöomaisuuskirjanpito. Osakirjanpidot voivat olla valmiiksi sähköisessä 

ohjelmassa tai niille on rakennettu liitoksia pääkirjanpitoon siirtämistä varten.  (Lahti ja Sal-

minen 2014, 150-152.)  

 

Pääkirjanpidon ketju kulkee tositteesta raportointiin. Sinne kerätään tietoa kaikista muista 

ohjelman liittymistä ja reskontrista, jonka jälkeen ne täsmäytetään. Lisäksi käydään välitilit 

ja jaksotukset läpi ja täsmäytetään. Lopuksi kirjanpitokausi suljetaan, käsitellään verotuk-

seen liittyvät asiat ja hoidetaan raportointi. Osakirjanpito on oma prosessinsa, jolla on oma 

alku ja loppu. Pääkirjanpito toimii kaiken tiedon yhdistäjänä. (Lahti ja Salminen 2014, 17-18.) 
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Kuvio 4: Pääkirjanpito muodostuu osakirjanpidoista ja suoraan pääkirjanpitoon tehtävistä 
muistiotositteista. (Lahti ja Salminen 2014.) 

 

Pääkirjanpidon tasetta seurataan ja siitä tarkistetaan, että tilit täsmäävät ja sinne merkityt 

varaukset sekä jaksotukset ovat määriltään oikeat. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että tulos- 

ja taseraportointi on oikeanlainen. Osakirjanpidosta siirretyn tiedon tulee täsmätä pääkirjan-

pidon tietojen kanssa, jolloin osakirjanpidosta voidaan tulostaa täsmäytysraportti ja verrata 

tietoja keskenään. (Lahti ja Salminen 2014. 161-162, 199.)  

4.3 Tilikartta, järjestäminen ja tositteet 

Tilikartta eli tililuettelo on kirjanpitotilien luettelo, joka sisältää viralliseen tilinpäätökseen 

kuuluvia tase ja tuloslaskelman sekä veroilmoitukseen annettavien tietojen tilejä. Tilikart-

taan voi halutessaan perustaa lisätilejä esimerkiksi yrityksen sisäisiä tarpeita varten. Tilien 

sisältö tukee pitää kaudesta toiseen samanlaisena vertailukelpoisuuden takia. (Lindfors 2010, 

16; Taloushallintoliitto 2015b.)  

 

Sähköisessä ohjelmassa laskutuksen, reskontran ja muun osakirjanpidon tieto siirtyy suoraan 

kirjanpitoon. Ohjelman ulkopuolelta tuleva tieto tulee viedä kirjanpitoon erikseen. (Lindfors 

ja Koivumäki 2012, 24.) Tiliotteiden tallentaminen kirjanpitoon voidaan automatisoida niin, 

että ne tulevat pankista konekielisinä suoraan ohjelmaan. Myös tiliotteella näkyville tapahtu-

mille voidaan luoda automaattitiliöinti. Näin ollen tiliotetta voidaan käyttää tositteena. (Lind-

fors ja Koivumäki 2012, 24; Lindfors 2010, 23.)  
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Tositteen tulee olla alkuperäinen ja siitä tulee selkeästi ilmetä, mikä liiketapahtuma on ky-

seessä. Tosite voi olla paperisena tai sähköisessä muodossa.  Tositteelta tulee löytyä päiväys 

ja sen tulee olla numeroitu (Taloushallintoliitto 2015c, Leppiniemi ja Leppiniemi 2010, 49.) 

Kirjanpidossa voi olla käytössä yksi tositenumerointisarja, jolloin ohjelma ehdottaa seuraavaa 

vapaana olevaa numeroa. Monesti tositenumerosarjan pääsee valitsemaan niin, että osto- ja 

myyntilaskuille sekä pankkitositteille otetaan käyttöön omaa numerosarja. (Lindfors 2010, 21-

22.)   

 

4.4 Kirjaukset, tuloslaskelma ja tase 

Kirjaukset tehdään aika- ja asiajärjestyksessä, jolloin kirjanpito-ohjelmasta on mahdollista 

tulostaa päivä- ja pääkirja. Päiväkirjassa kirjatut tapahtumat näkyvät aikajärjestyksessä ja 

pääkirjassa asiajärjestyksessä (Lindfors 2010, 17.) Suoriteperusteinen kirjaus tarkoittaa sitä, 

että myynti tai osto kirjataan sen päivän perusteella, jolloin se on tapahtunut. Maksuajankoh-

dalla ei ole merkitystä muuten, kuin kirjanpitotilin valitsemisen kannalta. Mikäli osto tehdään 

kuluvan tilikauden aikana, mutta maksetaan seuraavan tilikauden aikana, niin se kirjataan ku-

luvan tilikauden ostovelkoihin. (Helsingin Seudun Kauppakamari 2017b.) 

 

Kirjaukset tulee tehdä aukottomasti niin, ettei välistä poisteta mitään ja kaikki liiketapahtu-

mat löytyvät ja linkittyvät kirjauksesta tilinpäätösvaiheeseen saakka. Kirjauksia ei saa poistaa 

välistä, vaan silloin tulee luoda uusi korjaava tosite. Kirjanpidon taseesta ja tuloslaskelmasta 

tulee löytyä kaikki liiketoimintaan kuuluvat tapahtumat oikeassa järjestyksessä ja oikeilta kir-

janpidontileiltä. (Taloushallintoliitto 2015d.) Kirjanpitolaki (1997/1336) pykälä 6 määrittää, 

että kirjausketjun tulee olla aukoton ja sen tulee olla todennettavissa.  

 

  

Kuvio 5: Kirjausketjun toteutuminen käytännössä. (Rekola-Nieminen, L. 2006, 36.) 

 

Tase koostuu yrityksen varoista ja veloista sekä omasta pääomasta. Taseen varat ja velat 

muuttuvat vasta sitten, kun hyödykkeitä myydään tai tehdään ostoja. Muussa tapauksessa sen 

tiedot pysyvät samana. Taseen kaksi puolta eli varat ja velat menevät tasan. Varallisuus nä-

kyy taseessa niin, että ylimpänä on vaikeasti rahaksi muutettavia ja alempana rahat. Varalli-

suus voidaan rahoittaa omalla- tai vieraalla pääomalla. Omaa pääomaa ovat omistajan sijoi-

tuksia ja yrityksen kerryttämä voitto. Vieras pääoma voi olla pankista otettu laina, vero-, 

osto-, siirto- ja palkkavelkaa. (Talousverkko 2016a.)  

Tosite
Reskontra
yhteeneto

Pääkirja Tase/ 
tuloslaskelma
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Tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta. Liiketapahtumat kirjataan suoriteperustei-

sesti, jolloin tilikaudelle kuuluvat erät tulee kirjattua oikealle tilikaudelle. Tuloslaskelmasta 

ei näe rahaliikennettä. (Tekniikan akateemiset 2017; Talousverkko 2016b.) Tuloslaskelman lu-

vut näkyvät arvonlisäverottomina. Ylimpänä näkyy liikevaihto, jonka alle on eriteltynä liike-

toiminnan kuluja. Liikevaihdosta vähennetään kulut ja saadaan alaosaan liikevoitto. Liikevoi-

ton jälkeen laskelmassa tulevat rahoitustuotot ja –kulut. (Talousverkko. 2016b.)  

 

Tase-erittely on yrityksen sisäinen tilinpäätösasiakirja, jota ei ilmoiteta rekisteröitäväksi pa-

tentti- ja rekisterihallitukseen. Tase-erittelystä ilmenee yksityiskohtaiset tiedot yrityksen ta-

seeseen kirjatuista tileistä ja niiden sisällöstä. (Leppiniemi ja Kykkänen 2015, 53.)  

 

4.5 Verotus, raportointi ja arkistointi 

Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverolliset liiketapahtumat tulee kirjata niin, että veron 

määrän pystyy tarkistamaan kirjanpidosta. Eri arvonlisäverokantaiset myynnit ja ostot pitää 

pystyä todentamaan. Ostojen- ja myynnin arvonlisäverotus tilitetään suoriteperusteisesti, 

mutta poikkeukset ovat mahdollisia. (Leppiniemi ja Kykkänen 2015, 67-69.) 

 

Arvonlisävero ilmoitetaan kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä kausiveroilmoituk-

sella. Verottajan ohjeistus vuodelle 2017 on, että verot tulee ilmoittaa sähköisesti oma vero 

palveluun. Ilmoituksen tekeminen paperilomakkeella on mahdollinen vain erityisestä syystä. 

Ilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Korjaukset tehdään uudella korvaa-

valla lomakkeella. (Verohallinto 2017a.) 

 

Liiketoiminnan menestyksen kannalta ulkoisen laskentatoimen keräämän ajantasaisen tiedon 

saanti on olennaista. Monesti viralliset lakisääteiset tulosteet eivät ole riittäviä yrityksen ti-

lasta tiedottamiseen, vaan niiden lisäksi kannattaa antaa yrityksen tarpeita palveleva koko-

naisuus. Raportointitapa riippuu myös yrityksen koosta, toiminnasta ja elinkaaresta. (Sorjonen 

ja Kosonen 2015, 223-224.)  

 

Tavallisesti tilitoimisto lähettää valmistuneesta kuukauden kirjanpidosta raportteja ja yh-

teenvetoja. Kirjanpito valmistuu yleensä lähemmäs arvonlisäveron maksupäivää, jolloin ra-

portti esittää toissa kuukauden lukuja. Sähköisessä kirjanpidossa raportit voidaan saada aikai-

semmin. (Saviala 2013, 122.) Yrityksellä voi olla oma aikataulu kirjanpidon tekemiseen. Kausi-

veroilmoituksen eräpäivä asettaa kirjanpidon tekemiselle kuitenkin takarajan. Kuukauden kir-

janpidon kirjaamisen jälkeen tarkistetaan, täsmääkö kirjanpidon pankkitili tiliotteen kanssa. 

Osakirjanpidoista saa tulostettua omat raportit, joiden saldot tulee täsmätä kirjanpidon tilien 

kanssa. Tarkistus on suositeltavaa tehdä kuukausittain. (Lindfors 2010, 87-88.) 
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Lämpöpaperisista kuiteista tulisi ottaa kopio erilliselle paperille, koska lämpöpaperi ei säily 

kirjanpitolain edellyttämää aikaa. Kirjanpitoaineistoa tulee säilyttää kahdella erillisellä tieto-

välineellä, mutta paperisen aineiston säilytyksen lisäksi riittää yksi tietoväline.  (Saviala 2013, 

122-123.)  

 

Vuonna 2016 kirjanpitolakiin tuli muutos kirjanpitoaineiston säilyttämisestä. Säilytysmuoto 

saa olla sähköinen myös tilinpäätöksen jälkeen. Säilytysmuodon pitää tukea kirjausketjun au-

kottomuutta ja kirjausten tulee olla helposti todennettavissa. Uuden lain myötä asiakkaalla 

on vapaus valita kirjanpidon arkistoinnin muoto. (Kuittinen 2016; Tilisanomat 6/2017, 30.) 

4.6 Resurssit, riskit ja eettisyys 

Yrityksen henkilöstö on tärkeässä asemassa menestyksen kannalta. Henkilöstöresurssien johta-

misella voidaan vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin, tehtäviin ja osaamiseen. Johtaminen 

määrittyy yrityksen tavoitteiden ja vision mukaisesti. Hyvä perehdytys auttaa henkilöstöä 

pääsemään nopeammin toimintatapoihin kiinni. Tämän jälkeen ylläpidetään jatkuvaa kehi-

tystä ja osaamista organisoidulla toiminnalla. (Viitala ja Jylhä 2013, 216-235.) Poikkeustilan-

teissa tilitoimiston on hyvä varautua turvaamaan työn jatkuvuus. Tällöin voidaan turvautua 

esimerkiksi ulkopuoliseen apuun.  (Taloushallintoliitto 2015a.) 

 

Tietoriskin voi aiheuttaa esimerkiksi, kun tietojärjestelmä on pois käytöstä, tiedot joutuvat 

vääriin käsiin tai tiedot tuhoutuvat. Häiriö palvelun laadussa voi aiheuttaa vahinkoa sekä ym-

päristöriksit, kuten esimerkiksi tulipalo tai muu vahinkoa aiheuttava ympäristövaikutus. (Vii-

tala ja Jylhä 2013, 342-343.) 

 

Sopimuksella on suuri merkitys, johon tulisi huomioida yrittäjän ja kirjanpitäjän vastuunjako. 

Puutteellisesta kirjanpitoaineistosta tulee tiedottaa asiakasta ja pyytää toimittamaan puuttu-

vat aineistot. Mikäli niitä ei saada, niin kirjanpito laaditaan olemassa olevien tietojen perus-

teella. Tilitoimiston tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta ja pyrkiä antamaan ohjeistuksia 

tai konsultointeja kirjallisesti, myös tapaamisen yhteydessä. (Helsingin Seudun Kauppakamari 

2017a.)  

 

Kirjanpitolaki edellyttää, että kirjanpito laaditaan määräajassa, varsinainen kuitti liitetään 

todentamaan maksua, huolehditaan myös ulkomaille siirretyn kirjanpidon oikeanlaisesta säily-

tyksestä, olemaan velvollinen säilyttämään kirjanpitoaineiston ja ilmoittamaan tilinpäätöstie-

dot patentti- ja rekisterihallitukselle määräajassa. (Sorjonen ja Kosonen 2015, 226.) 
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5 Nykyiset kirjanpidon prosessit 

Tilitoimisto Oy:n tavoitteena on työskennellä kirjanpidon parissa mahdollisimman 

tehokkaasti, asiakasta palvellen ja mielekkäällä työskentelymenetelmällä. Tehokkuudella 

tarkoitetaan sitä, että prosesseista halutaan mahdolliset ylimääräiset toiminnot pois, jotta 

aikaa menisi varsinaisen kirjanpidon työstämiseen.  

 

Yrityksen henkilöstö on avainasemassa kirjanpidon prosessin kaikissa vaiheissa. Kirjanpitäjä 

avaa ohjelmiston, jonne asiakas on lisännyt kirjanpidon tositteet, käsittelee ne ja ottaa 

prosessin loppuvaiheessa yhteyttä asiakkaaseen. Tilitoimisto Oy panostaa henkilöstönsä 

hyvinvointiin ja jaksamiseen. Yrityksellä on työterveyshuolto ja työntekijöillä on 

työajanseuranta, johon kirjataan päivän aikana tehdyt työt. Lisäksi henkilöstön osaamista 

halutaan tukea tarjoamalla alan koulutuksia. Erityisesti kiinnitetään huomiota lakimuutoksiin 

ja uusiin säännöksiin, jotta toiminta pysyy ajan tasalla.  Työn tekoa tuetaan myös tarjoamalla 

erilaisia ulkopuolisten palvelujen käyttömahdollisuuksia, kuten esimerkiksi yrittäjille 

suunnattuja lakipalveluja sekä veroasiantuntijoita. Ongelmatilanteet pyritään ratkomaan 

tiimissä, mutta tarpeen tullen kysytään ulkopuolisen kantaa. Lyhyitä poissaoloja onnistutaaan 

turvaamaan oman tiimin kesken, mutta tarvittaessa yrityksellä on ulkopuolinen kirjanpidon 

ammattilainen käytössään, joka tuuraa poissaoloja ja mahdollistaa töiden jatkuvuuden.  

 

Tilitoimisto Oy:ssä on varauduttu riskeihin hyvin tarvittavilla vakuutuksilla. Tietotekniikka -

tuki on ulkoistettu, joka huolehtii myös siitä, että ohjelmistojen varmuuskopiot pysyvät 

tallessa. Varmuuskopiot turvaavat taas ympäristöriskitilanteissa. Tilitoimisto Oy pyrkii aina 

antamaan ohjeistukset sähköpostitse ja pyytää asiakkaitaan lähettämään kysymykset myös 

kirjallisesti, mikä turvaa erimielisyys tilanteissa. 

 

5.1 Nykyisen pääkirjanpidon prosessikuvaus 

1 Pääkirjanpidon prosesseja käytetään kuukausittaisen liiketoiminnan tuottojen ja 

kulujen kirjaamiseen.  

a. Pääkirjanpidon prosessi alkaa siitä, kun asiakas toimittaa Tilitoimisto Oy:lle 

kirjanpitoaineiston. Kirjanpitoaineisto toimitetaan yleensä paperimuodossa 

tai sähköisenä sähköpostin tai muun ohjelman välityksellä niin, että ne 

tulostetaan sähköisestä muodosta paperille. 

 

2 Asiakkaita ovat pääosin toiminimet ja pienet osakeyhtiöt, jotka tarvitsevat apua lain 

vaatiman kirjanpidon ja viranomaisilmoitusten tekoon.  

a. Kirjanpidosta saatujen tietojen käytöstä hyötyy toiminimen tai osakeyhtiön 

yrittäjä.  
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b. Kirjanpidon tekeminen ajoissa säästää erilaisilta seuraamusmaksuilta. 

Kirjanpitäjä lähettää yrittäjälle kauden taseen, tulos- ja 

arvonlisäverolaskelman. Se antaa yrittämisen kannalta olennaisia tietoja 

yrityksen sen hetkisestä tilasta sekä tiedon maksettavasta 

arvonlisäverosummasta tai palautuksesta.   

 

c. Moni yrittäjä ei ymmärrä taseen ja tuloslaskelman merkitystä tai eivät osaa 

tulkita sitä, jolloin tulosteet saatetaan vain sivuuttaa.  

 

3 Pääkirjanpidon päämäärä ja sen mittaaminen 

a. Pääkirjanpidon prosessin päämääränä on kirjata kaikki kaudelle kuuluvat 

liiketapahtumat ja ilmoittaa arvonlisäverot ajoissa verottajalle. Yleensä 

kauden päättymisen jälkeen asiakkaalla on noin 20 päivää aikaa toimittaa 

kirjanpitomateriaali, jotta se tehdään luvatusti sitä seuravan kuukauden 12. 

päivään mennessä.  

 
b. Varsinaista asiakastyytyväisyysseurantaa ei ole. Asiakkaan kanssa halutaan 

olla läheisiä ja toivotaan, että asioista puhutaan tarvittaessa avoimesti. 

Yleensä asiakas koetaan tyytyväiseksi, kun hänen kirjanpitonsa hoidetaan 

ajallaan ja maksettavien arvonlisäverojen määrät ilmoitetaan hyvissä ajoin. 

 

4 Mitä tarvitaan ja mitä tuotetaan 

a. Pääkirjanpidon prosessi käynnistyy siitä, että paperinen aineisto tiliöidään 

käsin paperille. Sähköisesti lähetetyt laskut tulostetaan ensin paperille ja sen 

jälkeen tiliöidään. Tiliöity kirjanpitoaineisto kirjataan käsin kirjanpito-

ohjelmaan. Lisäksi tarvitaan yleensä omavero -palvelun valtuudet, jolloin 

kirjanpitäjä voi käydä tekemässä arvonlisäveroilmoituksen omilla 

tunnuksillaan.  

 

b. Mikäli kirjanpidossa on epäselvyyksiä, niin asiakkaalle lähetetään asiasta 

sähköpostitse kysely. Selvitys voi joskus estää pääkirjanpidon prosessin 

etenemisen, jolloin vastausta joudutaan odottelemaan, mutta joskus se 

voidaan kirjata selvittelytilille ja korjata seuraavan kuukauden kirjanpidon 

yhteydessä, jos kyselyyn saadaan vastaus.  

 

c. Kirjanpidon prosessin seurauksena ohjelmasta voidaan tulostaa tase, tulos- ja 

arvonlisäverolaskelma. Tietojen avulla voidaan tarkistaa myös 

ennakkoverojen tarve.  
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5 Prosessikaavio 

a. Työvaiheita ovat: 

i. Kirjanpitäjä saa kirjanpitoaineiston paperisena postitse tai sähköisenä 

sähköpostitse.  

ii. Sähköpostitse tullut aineisto tulostetaan paperille. 

iii. Aineisto järjestetään päivämäärä- tai asiajärjestykseen. 

iv. Tiliöinti tehdään paperiseen kirjanpitoaineistoon, minkä jälkeen 

tiliöinti tallennetaan kirjanpito-ohjelmaan. 

v. Puuttuvista tai selvitettävistä tositteista voidaan tässä vaiheessa 

lähettää asiakkaalle kysely tai kirjata ne selvittelytilille. 

vi. Kirjanpito-ohjelmasta tulostetaan tase, tulos- ja 

arvonlisäverolaskelma. 

vii. Verottajalle tehdään arvonlisäveroilmoitus. 

viii. Tulosteet lähetetään asiakkaalle sähköpostitse ja mainitaan 

selvitettävistä tai puuttuvista tositteista.  

 

b. Kirjanpidon suorittaa yleensä yksi ja sama kirjanpitäjä kaudesta toiseen. 

Asiakas on mukana kirjanpitoprosessissa yleensä alussa, kun aineisto tuodaan 

tai lähetetään. Silloin asiakas kertoo, mikäli aineistossa on huomioitavaa. 

Kirjanpidon prosessin aikana kirjanpitäjä voi tarvita asiakkaalta selvityksiä tai 

kirjanpitoaineistosta voi puuttua kuitteja tai laskuja, joita pyydetään 

lähettämään. Tulosteiden lähettämisen yhteydessä kirjanpitäjä voi mainita, 

mikäli kirjanpidossa on huomioitavaa, mutta yleensä materiaalit lähetetään 

asiakkaalle sellaisenaan ilman suurempia viestejä.  

 

c. Kirjanpito-ohjelmalla ei ole liittymiä muihin ohjelmiin, mutta tarvittaessa 

tietoa voidaan tuoda ja viedä muistion avulla. Yleensä kaikenlainen tieto 

syötetään ohjelmaan manuaalisesti. 

 

6 Pääkirjanpidon liittymät muihin prosesseihin 

a. Pääkirjanpitoon kirjataan tietoja muista ohjelmista ja osakirjanpidoista, 

kuten eTaskusta, palkkaohjelmasta sekä myynti- ja laskureskontrasta (katso 

kuvio 2). eTasku on selainkäyttöinen ohjelma, johon asiakas voi kuvata pieniä 

kuitteja, laskuja ja luoda matkalaskuja. Tiliöinti voidaan suorittaa suoraan 

eTaskussa ja siirtää tiedot excelin ja leikkaus –työkalun avulla kirjanpito-oh-

jelmaan. Myös muista ohjelmista tulostetaan raportit paperille ja ne kirjataan 

manuaalisesti kirjanpito-ohjelmaan. 
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b. Pääkirjanpito on prosessihierarkiassa keskeisin paikka eli siellä tehdään kaikki 

kirjaukset ja sieltä saadaan lopulliset raportit ja tulosteet. Tositteet ja niihin 

tehdyt tiliöinnit säilytetään kansiossa ja Asteri ohjelmaan kirjataan 

ainoastaan tositteille tehdyt tiliöinnit.  

 

c. Koko toimintoketjun muut prosessin ovat myös tärkeässä asemassa 

pääkirjanpidon kannalta. Asiakkaan tulee toimittaa kirjanpitoaineisto ajoissa. 

Kirjanpitäjän tulee käsitellä aineisto mahdollisimman pian sen saatuaan ja 

toimittaa siitä saadut tulosteet asiakkaalle.  Kirjanpitäjän osaaminen ja 

asiakaspalvelutaito ovat keskeisessä asemassa koko prosessin toteutuksessa. 

Mitä enemmän kirjanpitäjällä on osaamista, sitä tehokkaammat ovat 

työskentelytavat. Asiakaspalvelutaidon avulla asiakassuhteen ylläpito on 

luontevampaa ja asiakkaan tyytyväisyyteen on silloin helpompi vaikuttaa. 

 
7 Vastuut ja tarkennukset 

a. Asiakkaan vastuulla on toimittaa kirjanpitoaineisto ajoissa kirjanpitäjälle ja 

tarkistaa kirjanpitäjän lähettämien tulosteiden paikkansapitävyys.  

b. Asiakas voi tarvittaessa kysyä kirjanpitäjältä konsultaatiota erilaisiin 

liiketapahtumiin, joilla voi olla vaikutusta kirjanpitoon. 

c. Kirjanpitäjän vastuulla on tehdä kirjaukset huolella ja hoitaa kirjanpito sekä 

viranomaisilmoitukset ajallaan.  

d. Kirjanpitäjän tulee kysyä aina selvitystä ja tarkennusta asiakkaalta, eikä 

mitää kirjauksia saa tehdä oman mielen mukaan. 

e. Kirjanpitäjä voi tarvittaessa saada apua kollegoiltaan ja yrittäjille 

suunnatuista lakineuvonta palvelusta. Tilitoimisto Oy:llä on oma it-tuki, johon 

voidaan olla yhteydessä teknisten selvitysten suhteen. 

f. Kirjanpitotietoja tuotetaan yrittäjän ja viranomaisten hyväksi. 

 

5.2 Heeros sähköiset prosessit käytännössä 

Pääkirjanpidon prosessi alkaa siitä, kun pankista tulee sähköinen tiliote Heeros kirjanpitoon 

tiliöitäväksi. Lisäksi liiketapahtumien kuitit ja laskut toimitetaan mobiili sovelluksen 

välityksellä sähköisesti eTosite arkistoon. Asiakas ottaa kuitista tai laskusta kuvan, lisää 

liiketapahtuman tiedot sovelluksessa näkyviin kenttiin ja painaa lähetä painiketta, jolloin 

kuitti tai lasku on heti kirjanpitäjän saatavilla. Liiketapahtumat voidaan lisätä myös 

osakirjanpidoista. 

 

Heeroksessa tositenumerointi on sidoksissa tositelajiin, jolloin esimerkiksi ostojen 

tositenumerointi alkaa numerosta yksi ja juoksee siitä eteenpäin sekä myyntien 
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tositenumerointi alkaa numerosta yksi ja etenee juoksevassa järjestyksessä. Aluksi numerointi 

tuntuu epäselvältä, eikä juoksevaa tositenumerointia pysty näkemään kokonaisuutena. 

Ohjelman lyhyen käytön jälkeen ja hakutoimintoihin tutustumisen jälkeen numerointia oppii 

seuraamaan. 

 

Admina arkistoon voidaan lisätä muun muassa laskuja, mutta kannattavampaa on lisätä ne 

suoraan eTositteeseen, koska Adminasta siirron edellytyksenä on, että lasku tallenetaan ensin 

koneelle ja sieltä liitetään kirjanpitoon. Etositteesta laskun voi linkittää suoraan 

liiketapahtumalle kirjanpitoon.  

 

Admina on toisin sanoen asiakkaan ja kirjanpitäjän välinen arkisto, jossa kannattaa säilyttää 

pitkäaikaisia ja liiketoiminnan kannalta olennaisia asiakirjoja. Mikäli arkistoon lisätään 

liiketapahtuman laskuja ja kuitteja, voidaan ne poistaa sen jälkeen, kun ne on siirretty 

kirjanpitoon. Poisto voidaan ja kannattaa tehdä myös sen takia, että samassa näkymässä on 

tositearkisto, johon tallentuvat kaikki kirjanpitoon lisätyt tositteet. Näin ollen laskut olisivat 

arkistossa kahteen kertaan. 

 

Sähköisen tiliotteen tiliöinti onnistuu manuaalisesti, kun tapahtumille tullaan joka 

tapauksessa linkittämään tositteet etosite arkistosta. Automaatinen tiliöinti ehdottaa 

tapahtumille tilejä, jotka kirjanpitäjä tarkistaa ja hyväksyy tai muuttaa. Toisin sanoen kirjan-

pitäjän vastuulle jää tarkistaa tiliöintien oikeellisuus ja linkittää tositteisiin liiketapahtumat 

todentavat kuitit.  

 

Lopuksi kaudelle suoritetaan kausiverolaskenta, tulostetaan ilmoitustiedot pdf-muotoon tai 

luodaan tyvi-aineisto. Tyvi-aineisto on konekielinen muoto, joka siirretään sellaisenaan 

verottajan ilmoitin.fi sivuston kautta. Mikäli ilmoitus tulostetaan pdf-muotoon, niin sen tiedot 

käydään ilmoittamassa verottajan oma vero –palvelussa. Ilmoituksen voi tallentaa Admina 

arkistoon asiakkaan nähtäväksi. Kirjanpidosta tulostetaan vielä virallinen tase ja 

tuloslaskelma tileittäin ja tallennetaan ne myös Admina arkistoon asiakkaan nähtäväksi. 

Ilmoituksen tekeminen tyvi-aineiston avulla jäättää yhden tarkistusvaiheen pois, jolloin se 

pienentää naputteluvirheen mahdollisuutta, mutta siitä jää epäilys paljonko ohjelman muo-

dostamaan aineistoon voidaan luottaa. Manuaalisesti ilmoitettavassa ilmoituksessa 

kirjanpitäjä tarkistaa, täsmääkö verottajan järjestelmään syötetyt numerot kirjanpito-

ohjelmasta tulostetun ilmoituksen tietoihin. Tyvi-aineistossa tämä vaihe jää pois.  

 

Kirjanpidon prosessi alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen. Tästä lähtökohdasta voidaan 

suunnitella kirjanpidon prosessin kulku. Kirjanpidon prosessin toteuttamiseen tarvitaan 

asiakkaan liiketapahtumista kuitit ja laskut, jotka asiakas toimittaa sähköisesti suoraan 

Heeros ohjelmistoon. Kuukauden päätyttyä kirjanpitäjä käy tarkistamassa automaattitiliöinnit 
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ja linkittämässä tositteet tiliotteeseen. Lopuksi tehdään kausiverolaskenta ja 

kausiveroilmoitus. Tämän jälkeen kirjanpitäjä raportoi asiakasta maksettavista 

arvonlisäveroista sekä lähettää tase ja tuloslaskelman. Samalla kirjanpitoaineisto ja raportit 

arkistoidaan sähköisesti Adminaan. Edellä kuvattu prosessi eroaa perinteisestä niin, että 

tositteet tulevat suoraan kirjanpitoon kytköksissä olevaan ohjelmaan, jolloin niitä ei tarvitse 

tulostaa. Ohjelma ehdottaa tiliöinnit, jotka joko hyväksytään tai muutetaan halutuiksi ja sen 

jälkeen linkitetään tositteelle. Raportit tallentuvat automaattisesti Admina arkistoon, jolloin 

asiakkaalle ei välttämättä tarvitse lähettää niitä sähköpostissa.  

 

Prosessien kehittämisessä Heeroksen käyttöönotto mahdollistaa vanhojen toimintaprosessien 

kehittämisen, koska se tarjoaa erilaisen toimintaympäristön ja toimintatavan. Sähköisten pro-

sessien kehittämisryhmään yrityksellä ei ole resursseja ja kolmatta vaihtoehtoa ei tarkastella, 

koska rajallinen työaika halutaan käyttää oman työn tekemiseen, eikä asiantuntijaryhmän 

käyttöön ole tarvetta. 

 

Prosessin kuvaaminen auttoi määrittämään, mitä toimintoja kirjanpitoprosessi pitää sisällään 

ja miten ne ilmenevät sähköisessä ohjelmassa.Tämän jälkeen sähköisen ohjelman 

käyttöönotto oli selkeämpää, tiesi mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mihin 

tulevaisuudessa pykriä vaikuttamaan. Kirjanpitoprosessin suurin muutos on toimintaympäristö 

eli selainkäyttöinen ohjelmisto. Alkuun asiakkaat ohjattiin toimittamaan laskunsa Admina-

arkistoon, mutta pian käytännön työn myötä huomattiin, että eTositteeseen kannattaa lisätä 

kaiken kokoiset kuitit ja laskut, koska ne saa nopeammin linkitettyä sieltä kirjanpitoon.  

 

Johto on ollut alun alkaen kiinnostunut sähköisen ohjelman tarjoamasta mahdollisuudesta, 

jolloin henkilöstöä on haluttu tukea kaikin mahdollisin tavoin ohjelman käyttöönotossa ja sen 

opettelussa. Henkistä muutosprosessia koettiin pääosin opetteluvaiheessa, kun tietyt 

toiminnot eivät lähteneet heti ensimmäisestä kerrasta käyntiin. Ennen ohjelman 

käyttöönottoa Tilitoimisto Oy:ssä käytiin yhdessä avoimesti läpi, millaisia ohjelmia on 

markkinoilla ja millaista ohjelmaa Tilitoimisto Oy hakee. Ohjelmavalinnan aikana pyrittiin 

ennakoimaan ohjelmiston tuomia muutoksia etukäteen, jolloin lähdettiin liikkeelle 

miettimällä nykytilannetta ja mitä asiakkaalle voidaan tarjota sähköisen ohjelman 

käyttöönoton jälkeen. Ohjelman tuomia kustannuksia ja omaa hinnoittelua tarkasteltiin ja 

tavoiteltiin tilitoimiston ja asiakkaan kannalta toimivaa ratkaisua. Kuviossa 1 havainnollistaa 

muutoksen aikana käytyä prosessiketjua. 

 

Ohjelman käyttöönoton jälkeen sähköistä kirjanpitopalvelua tarjottiin vain muutamalle 

potentiaaliselle asiakkaalle, jotta siirto Asterista Heerokseen saatiin toteuttaa omassa 

rauhassa. Siitä huolimatta aikataulupaineet yllättivät ja työskentelytahti kiristyi. Kaikkien 

vaiheiden haluttiin olevan sähköisiä, jolloin jokaiselle paperiselle vaiheelle etsittiin sille 
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sopiva sähköinen prosessi. Sähköinen ohjelma mahdollistaa uuden palvelumallin kehittämisen, 

jonka avulla asiakassuhdetta voitaisiin syventää. Työskentelyprosessissa voidaan pyrkiä myös 

digitaalisuuteen, jolloin asiakkaan kirjanpito tehtäisiin alusta loppuun täysin sähköisenä.  

Kuvio 2. Havainnollistaa tätä prosessia hyvin.  

 

Tavanomaisesti tiliöinti suoritettiin paperiselle tositteelle, mutta nyt laskut voidaan toimittaa 

sähköisinä suoraan kirjanpitoon tai ne voidaan skannata sähköiseen muotoon. Suoraan 

sähköisinä tulleet laskut ovat ohjelman tunnistettavissa ja luettavissa paremmin, kuin 

skannauksen kautta lisättyjen. Skannauksen jälkeen ohjelma voi oppia lukemaan laskusta 

tiettyjä kohtia, mutta joskus skannaajan pitää kirjoittaa tiedot itse. Heeros ohjelmiston 

käyttöönotto mahdollistaa täysin digitaalisen kirjanpidon prosessin luomisen, mutta silloin 

kaikkien toimenpiteiden tulee olla sähköisiä, eikä välissä käsiteltäisi paperia ollenkaan. 

 

Pääkirjanpidon taseen seuraaminen on helppoa ohjelman tarjoaman yksinkertaisen painikkeen 

avulla. Painike löytyy pääkirjanpidon näkymästä, joka avaa raporttivalikon uudelle 

välilehdelle. Valikosta pääsee valitsemaan monipuolisesta valikoimasta omiin tarpeisiin 

sopivan raportin. Taseen voi tulostaa selaimeen tai pdf-muotoon. Osakirjanpidoista 

tulostetaan omat raportit ja verrataan pääkirjanpidon raportteihin, että kirjatut luvut 

täsmäävät.  

 

5.3 Heeros ohjelman tuomat muutokset 

Heeroksen kirjanpidon käyttöönotto tarkoitti Liikekirjuri Tilikartan käyttöönottoa. Tämä luo 

Tilitoimisto Oy:lle mahdollisuuksia saada uusia asiakkaita, joilla on ennestään käytössä 

Liikekirjurin Tilikartta. Silloin perustamisvaiheesta putoaa yksi vaihe pois eli sopivien tilien 

etsiminen tilikartasta. Lisäksi ohjelmasta ohjelmaan siirto onnistuu sähköisesti. Lukuja ei 

tarvitse syöttää paperilta ohjelmaan, vaan ne siirretään ohjelmaan yhtenä tiedostona. 

Kirjausketju etenee niin, että sähköinen ohjelma järjestää tapahtumat puolestasi oikeaan 

järjestykseen tiliotteen mukaan (katso kuvio 5.). Manuaalisessa kirjauksessa kirjanpitotili 

valitaan itse, mutta automaattisessa tiliöinnissä ohjelma valitsee määrityksiin kirjatut tilit 

puolestasi. Asiakasyritykselle jää tehtäväksi toimittaa osakirjanpitoon kuuluvat tiedot, jos 

osakirjanpidot eivät ole sähköisiä. Sähköisistä osakirjanpidoista kirjanpitäjä voi siirtää tiedot 

suoraan pääkirjanpitoon (katso kuvio 4). 

 

Heeroksesta löytyy painike, joka voi numeroida tositteet uudelleen, jolloin kirjanpidon 

aukottomuus säilyy. Tällöin kirjanpidosta pystyy poistamaan välistä rivejä tiliöitävän kauden 

aikana ja järjestämään tositteet uudelleen.  Muussa tapauksessa tulee luoda uusi korjaava 

tosite. Lisäksi ohjelmassa on lukuisia mahdollisuuksia kirjausketjun tarkistukseen. Yksi niistä 

on hakukenttien hyödyntäminen, jolloin näkymä voidaan rajata esimerkiksi tiliotteen 
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kirjauksiin, ostoihin tai muuhun asiaryhmään. Toinen vaihtoehto on hyödyntää tulostettavia 

raportteja. Ohjelmasta löytyy myös painike, mikä tarkistaa tositteet ja ilmoittaa ne, jotka 

eivät täsmää. 

 

Ennen kirjanpidon aloittamista kirjanpitäjä vilkaisee taseessa näkyviä saldoja. Erityisesti 

kiinnitetään huomiota siihen, onko taseeseen kirjattu selvitettäviä tositteita, jotka tulisi 

kirjata sieltä pois oikealle tuloslaskelman tilille. Käytetyssä kirjanpidon ohjelmassa on myös 

mahdollista tulostaa tilin saldoerittely pdf-muotoon. Sähköisessä kirjanpidossa tase voidaan 

tarkistaa niin, että selaimeen tulostetaan tase, josta pääsee porautumaan asiaryhmään ja sen 

tapahtumiin. 

 

Tuloslaskelmassa seurataan tulosta. Mikäli tulos näyttää vuodelle tehtyä arviota 

korkeammalta, niin asiakasta varoitetaan korkeammista tuloveroista ja tiedotetaan 

ennakontäydennysmaksusta.  Heeros kirjanpidossa ennustettavuus paranee, koska kirjanpitoa 

päästään tiliöimään tarvittaessa saman kuun aikana, jolloin tuloksesta saadaan tarkempi ja 

ajankohaisempi. Tämä edellyttää myös, että asiakas on lisännyt kirjanpitomateriaaleja 

säännöllisesti eTositteeseen. Heeroksen raportit näkymässä on mahdollisuus tulostaa tase-

erittely csv, pdf tai html muotoon. Tiedot voidaan tällöin kopioida csv –tiedostosta ja syöttää 

haluttuun paikkaan, eikä niitä tarvitse erikseen paperilta katsoa ja naputella tietokoneelle. 

 

Kirjanpitoprosessin lopuksi asiakkaalle lähetetään tilieritelty tase ja tuloslaskelma, josta 

yritysasiakkaan tulee tarkistaa tietojen paikkansapitävyys. Sähköisessä kirjanpidossa tase ja 

tuloslaskelma tallennetaan Admina arkistoon, josta asiakas voi käydä niitä katsomassa. Moni 

yritysasiakas ei osaa lukea tase ja tuloslaskelmaa, vaikka tulkintaan on annettu neuvoja.  

 

Nykyisessä ohjelmassa kirjaukset tehdään nettokirjauksina ja jokainen arvonlisävero kirjataan 

omalle tilille tiliöinnin yhteydessä, jolloin arvonlisäverollisille tapahtumille kirjataan vähin-

tään kolme tiliä. Heeros kirjanpidossa tehdään bruttokirjauksia, jolloin arvonlisäverojen 

määrät menevät niille määritetyille tileille. Esimerkiksi toimitilavuokra voi olla 

arvonlisäverollinen tai arvonlisäveroton. Molemmille on oma tilinumero, joista toinen on 

arvonlisäverolla 24% ja toinen ilman arvonlisäveroa. Puhelinlaskulla voi usein olla kahta eri 

arvonlisäverokantaa, jolloin summa jaetaan sen mukaan kahdelle eri tilille, esimerkiksi 

puhelinkulut 24% ja matkakulut 10%. Kausiverolaskennan yhteydessä laskelma tallennetaan 

Admina arkistoon samalla kertaa, kun luodaan tyviaineisto tai tulostetaan kausiverolaskelma 

selaimeen. 

 

Tilitoimisto Oy:ssä kirjanpidot on hoidettu pääosin saapumisjärjestyksessä. Joskus asiakas 

saattaa toimittaa kirjanpitomateriaalin muutamaa päivää ennen arvonlisäveron 

ilmoituspäivää. Joskus materiaalit palautetaan samana päivänä tai myöhässä. Sähköisen 
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ohjelman myötä asiakkaalla on mahdollisuus ottaa kirjanpitoon lähetettävästä laskusta kuva 

ja tallentaa se suoraan eTositteeseen. Silloin kirjanpitäjällä on ajankohtainen tieto koko ajan 

ja kirjanpidon tekeminen voidaan aikaistaa. 

 

Asiakkaan kirjanpitoaineistoa on säilytetty tähän saakka paperilla ja tietokoneella. 

Päättyneen tilikauden kansiota on ensin säilytetty seuraavan tilikauden päättymiseen saakka, 

minkä jälkeen asiakasta on pyydetty noutamaan kansio omaan säilöön. Uuden kirjanpitolain 

myötä kirjanpitoaineistoa voi säilyttää sähköisenä niin, että esimerkiksi Admina arkisto on 

riittävä säilytyspaikkana. Tämä helpottaa kirjanpitäjän sekä asiakkaan työtä, koska tiliöity 

kirjanpito tallentuu Admina-arkistoon. Tositteet ovat helposti todennettavissa kirjanpidossa. 

 

Tilitoimisto Oy:lle täsmällinen toiminta on tärkeää. Asiakkaiden kanssa on sovittu, että 

kirjanpitoaineisto tulee toimittaa kohdekuukauden seuraavan kuun 20. päivä, jolloin 

kirjanpito luvataan tehdä ajoissa arvonlisäveron ilmoituspäivään mennessä. Joskus asiakkaat 

toimittavat aineiston sovitun päivän jälkeen, jolloin Tilitoimisto Oy:ssä on yhdistetty 

voimavarat ja tehty kirjanpito siitä huolimatta eräpäivään mennessä. Tilanteessa, jossa 

asiakas ei toimita kirjanpitoaineistoa ajoissa, halutaan Tilitoimisto Oy:n toimesta muistuttaa 

asiakasta lähettämään aineistot nopeasti ennen eräpäivää kirjanpitäjälle. Joskus 

muistutusviestejä voidaan lähettää muutama, ennen kuin asiakas reagoi tilanteeseen. 

Sähköisessä kirjanpidossa tälläinen on helpompi välttää. Asiakasta on hyvä ohjeistaa heti 

alkuun ottamaan tositteista kuvia heti kuitin saatuaan, jolloin paperista tositetta ei tarvitse 

enää säilyttää.  

 

Monesti mikroyrityksillä ei ole tarvetta Tilitoimisto Oy:n osakirjanpitoihin, koska esimerkiksi 

myyntilaskuja tehdään vain pari kuussa. Silloin asiakkaalle riittää pääkirjanpidon-, verotuksen 

ja raportoinnin hoito. Pääkirjanpitoon on tarvittaessa yhdistetty tositteita eTasku palvelusta 

csv-tiedoston avulla. Sähköisen ohjelmiston myötä tietoja ei tarvitse hakea erillisistä 

ohjelmista, vaan kaikki liitokset löytyvät samalta ohjelmiston tarjoajalta. Esimerkiksi 

tositteiden liittäminen pääkirjanpitoon tehdään tiliöinti vaiheessa, josta löytyy liitä painike. 

Painike avaa eTosite näkymän, josta valitaan tapahtumaan kuuluva tosite ja painetaan uudel-

leen liitä painiketta. Tositteita ei tarvitse noutaa csv-tiedoston välityksellä, mutta sekin on 

mahdollista, jos eTositteen sijaan halutaan käyttää eTaskua.  

 

5.4 Asiakkaiden siirto Heerokseen 

Asiakkaiden siirto Heeros kirjanpitoon sujui alkuselvitysten jälkeen helposti. Ohjelma tulee 

käytössä nopeasti tutuksi ja sen toiminnot oppii myös nopeasti. Liikekirjurin tilien käyttö ei 

tuota ongelmia, koska ohjelma sisältää erittäin hyvät hakutoiminnot manuaalisessa tiliöinti -

vaiheessa. Tilit löytää helposti nimen tai alkunumeron perusteella. Liikekirjurin tileillä on 
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hyvin looginen järjestys, jolloin tietää esimerkiksi myynteihin liittyvien tilien alkavan 

numerolla 3 ja ostoihin liittyvien tilien alkavan numerolla 4. Erityisesti ohjelmassa siirtyminen 

eri osakirjanpitojen, arkistojen ja välilehtien välillä on sujuvaa. Kaikki löytyy samasta 

paikasta ja tietojen yhdistäminen onnistuu selaimessa paikasta riippumatta.  

 

Tietojen siirto Asteri kirjanpito-ohjelmasta Heeros kirjanpito-ohjelmaan tehdään 

manuaalisesti, koska ohjelmissa on eri tilikartat käytössä. Siirto vie sen takia tavallista 

enemmän aikaa. Siirtoa varten Asteri ohjelmasta tulostettiin viimeisin tase ja tuloslaskelma 

Exceliin, jonka jälkeen jokaisen tilin viereen kirjattiin Liikekirjurin vastaava tilinumero (katso 

liite 1). Tällä tavalla tilien hahmottaminen ja löytäminen tietyn asiakkaan kohdalla oli alkuun 

helpompaa, koska Excelissä voi käyttää hakutoimintoa ja monesti Asterin kirjanpitotilit 

tulevat kirjanpitäjältä ulkomuistista. Liikekirjurin tilikartassa tilinumeron selite voi poiketa 

Asteri tilikartan tilinumeron selitteestä, minkä takia Heeroksen kirjanpidossa olevaa 

hakutoimintoa on alkuvaiheessa hidasta käyttää. Katso liitteestä kaksi (2) esimerkiksi tiliä 

6955 Pankkikulut ja vertaa 8564 Rahaliikenteenkulut. 

 

Asiakas B perusti osakeyhtiön syyskuussa 2016. Osakeyhtiölle valittiin pidennetty tilikausi, 

joka päättyy 31.12.2017. Asiakkaan tulee ilmoittaa arvonlisäverot neljännesvuosittain 

verottajalle. Kirjanpitoa on työstetty alun alkaen Asteri kirjanpito-ohjelmassa, mutta se 

päätettiin siirtää kesällä 2017 Heerokseen. B Oy:llä ei ole tilintarkastajaa. 

 

Asterissa kirjatut tapahtumat siirrettiin Heeros kirjanpitoon syyskuusta 2016 kesäkuulle 2017 

saakka. Tapahtumat on jo kertaalleen tiliöity ja arkistoitu, minkä takia Heeros kirjanpitoon 

syötetään ainoastaan viimeisimmän kauden tilien saldot. Siirtovaiheessa joudutaan kuitenkin 

miettimään tapahtumille Liikekirjurin mukaiset tilit. Työn helpottamiseksi Liikekirjurin 

tilikartta tulostettiin Excel –tiedostoon, josta pääsi tarvittaessa näkemään kaikki tilit. Tilien 

etsimiseen käytettiin myös Heeros kirjanpidon haku -toimintoa.   

 

Asiakas B Oy täytti maksuliikennevaltakirjan, jonka Tilitoimisto Oy toimitti eteenpäin 

asiakkaan pankkiin, jotta tiliotteet tulevat jatkossa sähköisinä suoraan Heeroksen 

kirjanpitoon. Sen jälkeen asiakas B Oy perustettiin Heeros kirjanpitoon ja käyttöön avattiin 

Admina -arkisto sekä eTosite liittymä. Adminan avaus on pakollinen. Asiakas siirrettiin 

Heerokseen kesken tilikauden, minkä takia aiemmat tapahtumat kirjataan kerralla 

viimeisimmän kauden tietojen perusteella. Tämä ratkaisu tehtiin sen takia, että yrityksen 

toiminta on pienimuotoista.  

 

Toisen asiakkaan B Oy:n siirrossa ohjelmaan syötettiin manuaalisesti alkusaldot 

viimeisimmästä taseesta ja tuloslaskelmasta. Alkusaldoja syötettäessä käytettiin alkusaldot -

tililajia, jolloin vastatiliä ei tarvittu. Sen jälkeen tulostettiin taseen raportti, jota verrattiin 
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toisesta kirjanpito-ohjelmasta tulostettuun taseen raporttiin. Alkusaldoihin syötettiin 

nettosummat, koska kirjatuista kuukausista on jo tehty arvonlisäverolaskelmat ja 

ilmoitukset.  Tilien täsmätessä aloitettiin varsinaisen kirjanpidon teko, jolloin summat 

kirjattiin bruttona. 

 

B Oy:n maksuliikenne sopimusta ei saatu ajoissa pankkiin, minkä takia heinä-elokuun 

liiketapahtumat kirjattiin manuaalisesti Heerokseen ja syyskuusta eteenpäin tiliöinti tehtiin 

suoraan sähköiselle tiliotteelle. Tiliotteille on Heeroksessa oma paikkansa, josta ne löytyivät 

tiliöintiä varten. Tapahtumissa ei ollut jaksotettavia tapahtumia. Asiakas ehti ottamaan 

eTosite sovelluksen käyttöönsä, johon hän lisäsi kuvia pienistä kuiteista heinäkuusta lähtien. 

Pääkirjanpidon tiliöinti näkymässä lisättiin eTosite sarake, ja eTosite arkistosta haettiin 

varsinainen liite, joka siirtyi nopeasti tiliöinti näkymään ja kirjaukset tulivat jokaiseen 

tietokenttään automaattisesti, jolloin kirjanpitäjän tehtäväksi jäi määritellä oikeat 

kirjanpitotilit. Asiakas toimitti laskut erikseen pdf-muodossa sähköpostiin, jolloin ne 

tallennettiin ensin koneelle ja sen jälkeen liitettiin tiliöinti vaiheessa pääkirjanpitoon.  

 

Kauden päätteeksi ajettiin kausiverolaskenta, josta saatiin tiedot maksettavista 

arvonlisäveroista. Ohjelmassa on mahdollisuus luoda aineistosta tyvi-aineisto. Tyvi-aineiston 

voi tallentaa verottajan ilmoitin.fi sivustolle. Tällä kertaa kausiveroilmoitus tulostettiin pdf-

muotoon ja ilmoitus tehtiin erikseen oma vero -palvelussa. Lisäksi kaudesta tulostettiin 

viralliset tase ja tuloslaskelmat tileittäin, jolloin tulostukseen aukeavat kaikki kirjanpidossa 

käytetyt tilit. Tulosteet tallennettiin Admina arkistoon, josta asiakas pääsi niitä myös 

halutessaan katsomaan. Adminasta lähetettiin lisäksi sähköpostiviesti tallenteiden lisäyksestä.  

 

Asiakas lisäsi muutamia liiketoiminnan asiakirjoja Admina arkistoon, joita voidaan säilyttää 

siellä. Tiliöidyille tositteille on oma välilehtensä Adminassa, jonne ne siirtyvät 

automaattisesti kauden siirron yhteydessä. Tapahtumat tallentuvat sinne, kun kauden 

kirjanpito saadaan valmiiksi ja sille toteutetaan siirto. Pää- ja päiväkirja näyttävät erittäin 

selkeiltä ja niistä voi tarkistaa omat kirjaukset. Asiakkaan kirjanpidolle ei voida suorittaa 

vielä tilinpäätöstä, eikä täyttää verolomaketta, koska tilikausi on kesken. 

 

Tilitoimisto Oy:lle tuli maaliskuussa 2017 uusi asiakas, joka perusti yrityksen C Oy:n ja halusi 

ottaa sähköisen ohjelmiston käyttöönsä alusta alkaen. Yritys on vuosimenettelyssä, minkä 

takia sille ei tehdä kausiverolaskentaa kuukausittain, vaan kerran vuodessa. Toiminta on 

aluksi pientä, minkä takia asiakas otti käyttöönsä ainoastaan Heeros kirjanpidon, Admina 

arkiston ja eTosite mobiilisovelluksen.  

 

C Oy:n perustaminen Heerokseen oli helpompaa, koska yritykselle ei tarvinnut kirjata 

alkusaldoja toisesta järjestelmästä. Sähköinen maksuliikenne käynnistettiin heti, jolloin tietyt 
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manuaaliset vaiheet jäivät pois. Heeros kirjanpitoon tuli sen jälkeen sähköinen tiliote kerran 

kuukaudessa huhtikuusta eteenpäin. Tiliotteet tiliöitiin toistaiseksi manuaalisesti, koska 

automaattitiliöintiä varten tulee luoda tiliotemääritykset. Tiliotemääritysten luontia 

kokeiltiin ja todettiin helpoksi, mutta kaikkia määrityksiä ei ole päästy vielä luomaan. 

Määritysten luomista jatketaan, jotta automaattitiliöinti painiketta päästään hyödyntämään 

jatkossa. 

 

Admina arkiston hyödyntäminen on toiminut hyvin ja sinne lisättiin yrityksen 

perustamisasiakirjat sekä muut liiketoimintaan liittyvät asiakirjat. Asiakas ohjattiin aluksi 

lisäämään laskunt Adminaan, mutta jatkossa hänet ohjeistettiin käyttämään eTositetta 

laskujen kuvaamiseen, jotta ne voidaan linkittää tiliotteelle suoraan ilman tallennus 

välivaihetta.   

 

Kolmas Heeroksen kirjanpitoon siirretty asiakas on Tilitoimisto Oy:llä pitkään asioinut D Oy. D 

oy:llä on pientä liiketoimintaa, minkä takia käyttöön otettiin ainoastaan Heeros kirjanpito, 

Admina arkisto ja eTosite mobiilisovellus. Asiakas siirrettiin kirjanpitoon kesken kauden 

elokuussa 2017, jolloin asiakkaan kustannusten säästämiseksi kirjanpito-ohjelmaan kirjattiin 

viimeisen taseen ja tuloslaskelman tiedot alkusaldoiksi. Alkusaldojen kirjauksessa 

noudatettiin samaa kirjaus- ja tarkistusmenetelmää, kuin asiakas C Oy:llä. Asiakkaalle 

avattiin maksuliikenneyhteys, jolloin ensimmäinen tiliote saapui syyskuun alussa. Elokuun 

tiliote saatiin tiliöityä manuaalisesti ja tehtyä sille kausiverolaskenta. Arvonlisäveroilmoitus 

ilmoitettiin verottajan katso-tunnistus palvelun kautta. Kolmannen asiakkaan siirrossa ei 

huomattu edellä mainittuihin asiakkaiden siirtoihin nähden poikkeuksia.   
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6 Johtopäätökset 

Heeros sähköisen ohjelmiston käyttöönotto tuo kirjanpidon prosesseihin uusia toimintatapoja 

ja kirjanpito voidaan tehdä paikasta riippumatta. Sähköisen ohjelmiston käyttöönotto 

tarkoittaa sitä, että paperia ei tarvitse käsitellä tulevaisuudessa, eikä mitään tarvitse tulostaa 

paperille. Tarvittavat raportit ja asiakirjat voidaan tallentaa suoraan kirjanpidon ohjelmasta 

selaimessa toimivaan arkistoon. Asiakkaan kirjanpitomateriaalia ei tarvitse odottaa 

toimitettavan kerralla kerran kuukaudessa, vaan sitä pystyy seuraamaan reaaliajassa, koska 

asiakas voi tallentaa tositteensa suoraan Heerokseen.  Asiakkaan ei tarvitse ensin tallentaa 

kuitteja omalle tietokoneelle ja sen jälkeen koota ne sähköpostiviestiin ja lähettää 

kirjanpitäjälle. Heeroksen asiakas voi ottaa kuitista kuvan sovelluksella, joka tallentaa kuvan 

eTositteeseen, josta kirjanpitäjä linkittää sen pääkirjanpitoon.   

 

Kirjanpidon tekeminen Heeroksessa on erilaista, mutta myös mieluisaa. Tiliöinti tehdään 

tiliotteelle, johon linkitetään kuitteja eTositteesta. Linkittäminen on helppoa, koska tositteet 

löytyvät päivämääräjärjestyksessä eTositteesta, jolloin niitä ei tarvitse ensin järjestää tai 

käydä läpi. Etositteesta kuitit voidaan järjestää näkymään myös nimen tai summan 

perusteella. Toimintatapa on kuitenkin erilainen perinteiseen paperin kanssa työskentelyyn 

verrattuna ja sen vuoksi kaipaa aluksi totuttelua. 

 

Automaattitiliöinti muuttaa työskentelyä, jolloin jatkossa kiinnitetään huomiota ainoastaan 

siihen, että ohjelma on valinnut oikeat tilit ja laskun sisältö vastaa tiliöintiä. Kirjaukset 

tehdään Heeroksessa bruttokirjauksina, jolloin jokaisella tilillä on oma arvonlisäverokantansa 

ja jokainen tili näkyy tuloslaskelmassa omanaan. Heeroksen tuloslaskelmasta tulee Asterin 

tuloslaskelmaa pidempi ja yksityiskohtaisempi. Sähköisessä ohjelmassa joudutaan kuitenkin 

manuaalisesti korjaamaan tai lisäämään lisätili, jos kuitissa on kaksi arvonlisäverokantaa, 

joista ohjelma on tunnistanut yhden. Tositteet joutuu joka tapauksessa käymään läpi, jolloin 

arvonlisäverokanta tulee samalla tarkistettua.  

 

Kirjanpidon prosessit selvitettiin kirjallisuuden avulla. Jälkeenpäin tarkasteltuna niitä olisi 

voinut kuvailla entistä tarkemmin ja syvällisemmin, koska niiden pohjalta kuuluu lähteä 

selvittämään varsinaiset kehityksen tarpeet.  Tavoitteena oli kuitenkin tarkastella, miten 

prosessit kehittyvät sähköisen ohjelmiston avulla ja voidaanko niitä kehittää. Prosessien 

tarkastelu osoittaa, että sähköinen ohjelmisto poistaa tiettyjä työskentelyvaiheita, mutta 

samalla tuo uusia työskentelyvaiheita tilalle. Työskentely sähköisen ohjelmiston parissa on 

mielekästä, sillä ohjelmisto keskittää monta työskentelyprosessia samaan paikkaan. Aineiston 

haku tapahtuu selaimessa, josta asiakas voi tarvittaessa etsiä kaipaamansa tositteen itse 

Adminassa näkyvän tositearkiston avulla.  
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Sähköisen ohjelmiston tuomat mahdollisuudet kehittävät prosesseja jo itsessään ja tuovat 

mahdollisuuden tulevaisuudessa etätyöskentelyyn. Silloin työn jatkuvuus ei ole paikasta 

riippuvainen. Luonnollisesti ohjelmiston tuomat muutokset työskentelyyn ja aineiston 

toimittamiseen vaikuttavat yrityksen ja asiakkaan väliseen sopimukseen, jolloin sopimuksessa 

mainitut ehdot eivät välttämättä ole yhtä toimivia sähköisen ohjelmiston kanssa.  

 

Sähköinen ohjelmisto muuttaa prosesseja sen verran, että asiakkaiden kirjanpidon 

hoitamiseen joudutaan mahdollisesti miettimään uutta työskentelyaikataulua tulevaisuudessa. 

Esimerkiksi tiliotteet tulevat kerran kuussa, mutta tarvittaessa ne voi saada useamminkin. 

Asiakkaiden kirjanpidon käsittelyjärjestykseen ei enää varsinaisesti päde saapumisjärjestys, 

koska sähköisessä ohjelmassa tiliotteet tulevat aina ajallaan esim. kuun alussa, jolloin 

kirjanpitoa voi lähteä jo työstämään. Ainoastaan puuttuvien tai epäselvien tositteiden perään 

kysely voi hidastaa toimia sekä mahdolliset ohjelman virhetilat.  

 

Kirjanpidon prosessien selvittäminen, tarkastelu ja niistä tehdyt analyysit olivat 

mielenkiintoisia. Prosessien määrittäminen on tärkeä vaihe, kuten teoria osuudessa siitä 

mainitaankin. Siitä huolimatta koen, että opinnäytetyöhön tehdyt määritykset olisivat voineet 

olla vielä syvällisempiä ja tarkempia. Kokemuksena tämä oli minulle uutta ja 

kehittämistutkimuksen haastavuus tuli opinnäytetyön tekovaiheessa esille. 

Suunnitteluvaiheessa opinnäytetyö oli tarkoitus suorittaa kehittämistutkimuksena, mutta työn 

edetessä huomasin siinä enemmänkin toiminnalliselle tutkimukselle ominaisia piirteitä, jolloin 

työ ei varsinaisesti kehittänyt uutta tietoa tai tuotetta, vaan enemmänkin toimii oppaana 

niille, jotka miettivät sähköiseen ohjelmaan siirtymistä. Kokemani perusteella uskon myös, 

että prosessien kehittämiseen soveltuu paremmin kahden henkilön tiimi tai jopa ryhmä.  

 

Prosessin aikana opin paljon uutta, niin opiskelijana kuin työntekijänäkin. Opin tuntemaan 

sähköisen ohjelmiston syvällisemmin. Heeroksella työskentely on mielekästä, vaikka sen 

toiminnot kaipaavat jossain määrin vielä kehittämistä, jotta työskentely olisi sujuvampaa. 

Tietokoneella työskentely on itselleen hyvin luontaista ja sähköisyys tekee työn teosta 

huomattavasti mukavampaa ja mielenkiintoisempaa. Kaikki tieto löytyy samasta paikasta. 
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Liite 1: Tilitoimisto Oy:n asiakkaan taseen tilien muutos 

 

Tilitoimisto Oy:n asiakkaan taseen tilien muutos  

 

TASE    Liikekirjurin tilit   

Vastaavaa       

PYSYVÄT VASTAAVAT      

 Aineelliset hyödykkeet      

 1120 Koneet ja kalusto  1161 Koneet ja laitteet  5579,15 

 Aineelliset hyödykkeet      

VAIHTUVAT VASTAAVAT      

Lyhytaikaiset       

 Myyntisaamiset      

 1500 
Myyntisaamiset lyhyt-
aik.  1701 Myyntisaamiset  6944 

 Myyntisaamiset      

 Muut saamiset      

 1531 Selvittelytili  1727 
Siirtyvät myyntisaamiset 
/selvittelytili  976,27 

 1549 Muu rahoitusomaisuus  1970 Sijoitustili  2000 

 Muut saamiset     2976,27 

 Lyhytaikaiset     9920,27 

 Rahat ja pankkisaamiset      

 1710 Pankki 1  1910 Pankkitili  72184,05 

 Rahat ja pankkisaamiset     72184,05 

       87683,47 
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Vastattavaa       

OMA PÄÄOMA       

 Osakepääoma     2500 

 2000 Osakepääoma  2001 Osakepääoma  2500 

 Osakepääoma     2500 

 Tilikauden voitto (tappio)     73300,7 

 Oma pääoma yhteensä     75800,7 
        

VIERAS PÄÄOMA      

 Lyhytaikainen      

 Ostovelat      

 2430 Ostovelat lyhytaik.  2871 Ostovelat  2867 

 Ostovelat lyhytaik.      

 Muut velat      

 2461 Ennakonpidätysvelka  2921 Ennakonpidätysvelka  1061,3 

 2462 Sotuvelka  2923 Sosiaaliturvamaksuvelka  39,1 

 2464 ALV-velka  2939 Arvonlisäverovelka  5006,65 

 2488 Velat osakkaille  2941 Velat osakkaille  2908,72 

 Muut velat     9015,77 

Lyhytaikainen      11882,77 

       87683,47 
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Liite 2: Tilitoimisto Oy:n asiakkaan tuloslaskelman tilien muutos 

 

 

TULOSLAS-
KELMA  Liikekirjurin tilit   
        
LIIKEVAIHTO       

 3010 
Myynti ALV24% netto-
kirjaus 3004 Myynti  141335,50 

 3041 EU palvelumyynti 3344 Yhteisöpalvelumyynti 726,00 
LIIKEVAIHTO      142061,50 
        
Materiaalit ja palvelut      
 Ulkopuoliset palvelut     -19266,42 

 4205 Ulkopuoliset palvelut 4490 
Muut ulkopuoliset palve-
lut -19266,42 

 Ulkopuoliset palvelut     -19266,42 
Materiaalit ja palvelut      
Henkilösivu-
kulut       
 Palkat ja palkkiot      
 6000 Palkat ja palkkiot 5000 Työntekijäpalkat 22600,00 
 6013 Luontoisedut 5440 Muut luontoisedut -120,00 

 6015 Luontoisedut-vastatili 5450 
Muut luontoisetujen vas-
tatili 120,00 

 Palkat ja palkkiot     -22600,00 
 Eläkekulut      
 6020 Eläkekulut 6100 YEL-maksut -1427,91 
 Eläkekulut     -1427,91 
 Muut henkilösivukulut      
 6030 Sotu 6300 Sosiaaliturvamaksut -234,60 
 Muut henkilösivukulut     -234,60 
Henkilöstöku-
lut      -24262,51 
Liiketoiminnan muut kulut      
 6105 Vuokrat 7230 Toimitilavuokrat -3200,00 

 6295 
Muut vap.eht.henkilös-
tömenot 7170 Muut henkilösivukulut -2884,65 

 6300 Päivärahat 7884 
Päivära-
hat  -237,00 

 6305 km korvaukset 7874    -606,45 
 6315 Hotellilaskut 7824    -3216,95 
 6395 Muut matkakulut 7864    -3288,65 
 6400 Edustuskulut 7994    -149,35 
 6405 Asiakaslahjat 7964    -89,90 
 6610 Kaluston vuokraus 7724 Kone- ja kalustovuokrat -43,55 

 6615 
Pienkalusto ja tarvik-
keet 8624 Toimistotarvikkeet -1009,31 

 6625 Kolmen vuoden kalusto 7744    -4419,70 

 6800 
Kokous ja neuvottelu-
kulut 8654    -575,51 

 6805 Postikulut 8544 Posti- ja lähettikulut -113,00 
 6905 Toimistotarvikkeet 8624 Toimistotarvikkeet -857,41 
 6910 Työtarvikkeet 8626    -2111,27 
 6911 Catering/ rekvisiitta 8626    -815,46 
 6912 Työvaatteet 7124    -545,00 
 6925 Atk-kulut 7664    -32,52 
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6935 Kirjanpitokulut 8384 Taloushallintopalvelut -735,00 

 6955 Pankkikulut 8564 Rahaliikenteen kulut -178,11 
 6975 Kirjat ja lehdet 8464 Lehdet  -30,82 

 6995 Muut liikekulut 8764 
Muut vähennyskelpoiset 
liikekulut -40,00 

Liiketoiminnan muut kulut     -25179,61 
       73352,96 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)      
Rahoitustuotot ja -kulut      
 Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta    
 7400 Korkokulut 9550    -0,72 
 7500 Muut rahoituskulut 9694    -5,00 

 7550 
Verojen korot ja li-
säykset 9540    -46,54 

 Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta   -52,26 
Rahoitustuotot ja -kulut     -52,26 
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    73300,70 
        
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    73300,70 
        
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)     73300,70 

 


