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Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Kojamo Oyj:n kanssa kirjoittajan työskennellessä yrityk-
sessä kesän 2018 ajan. Työn aiheena oli ostolaskujen automaattinen käsittelyn kehittäminen 
Kojamo Oyj:ssa Tämän työn tarkoituksena ja tavoitteena oli kartoittaa Kojamo Oyj:n tämän 
hetkinen tilanne ostolaskujen automaattisessa käsittelyssä ja löytää konkreettisia kehityseh-
dotuksia sen parantamiseksi.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutkittiin taloushallinnon kehitystä, sähköistä taloushallintoa 
ja sen nykypäiväisiä hyötyjä yrityksille. Teoriaosuudessa tutkitaan myös ostolaskujen käsitte-
lyä ja sen automatisoitumista. Teoriaosuuden tarkoituksena oli antaa kuva taloushallinnosta 
ja sähköisesta taloushallinnosta. Teoriaosuudessa käydään myös syvemmin läpi ostoreskontraa 
ja ostolaskuja. Teoriaosuudessa on käytetty kirjallisia ja sähköisiä lähteitä. 
 
Opinnäytetyön tutkimus pohjautui kirjoittajan havaintoihin työskennellessään ostoreskontra-
hoitajana Kojamo Oyj:llä kesällä 2018. Tutkimusta varten pidettiin myös teemahaastatteluja 
Kojamo Oyj:n työntekijöiden kanssa, jonka avulla saatiin laajasti luotettavaa tietoa yrityksen 
toiminnasta, toimintatavoista ja kehityshalusta. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli siis tehdä Kojamo Oyj:lle perusteellinen kartoitus heidän tä-
män hetkisestä automatisoidusta ostolaskujen käsittely prosessista ja löytää siihen konkreetti-
sia kehitysehdotuksia, miten toimintaa voidaan parantaa ja kehittää entisestään. 
 
Opinnäytetyön perusteella voidaan todeta, että Kojamo Oyj:n sähköinen taloushallinto on hy-
vällä mallilla ja yritys pyrkii kehittämään automatisoituja prosessejaan kuten automatisoida 
ostolaskuprossesia. Automatisoitu ostolaskuprosessi säästää paljon resursseja. Automaattinen 
ostolaskujen käsittely vaatii muiltakin kuin vain Kojamo Oyj:ltä työtä. Toimittajien ja Kojamo 
Oyj:n tulee tehdä yhteistyötä, jotta ostolaskujen automaattinen käsittely onnistuu. Tutkimuk-
sen avulla löytyi kolme suurempaa kokonaisuutta, joita kehittämällä automatisointi helpottuu 
ja sen tuoma hyöty suurenee siitä, mitä se on tällä hetkellä yrityksessä. 
 
Johtopäätökset tutkimuksesta tekijä kasasi tutkimusanalyysistä. Digitaalisuus ja automati-
sointi ovat iso osa tulevaisuutta. Kojamo Oyj haluaa kehittää yritystään, joten he ovat myös 
valmiita tekemään asioita sen eteen, että ostolaskuja saataisiin vielä enemmän automaatti-
seen käsittelyyn. Jotta kaikki tämä toimisi ja kehitystä saadaan eteenpäin, yrityksen tulee 
olla rohkea ja haastaa itseään kehittämään toimintaansa. 
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This thesis was made in cooperation with Kojamo Oyj when thesis writer was working for the 
company during summer 2018. The subject of the thesis was the automatic process of pur-
chase invoices and its development opportunities in Kojamo Oyj. The purpose of this thesis 
was to find out about the current situation of the automatic process of as purchase invoices 
in Kojamo Oyj and to find concrete development proposals to improve it. 
 
In the theoretical part of this thesis financial management, electronic financial management 
and its benefits to companies were investigated. The theoretical part also examines exam-
ined the process of purchase invoices and its automatic process. The purpose was to describe 
financial management and electronic financial management. The theory is based on litera-
ture and electronic sources. 
 
The empirical part was based on the writer’s observations when she was working as a pur-
chase ledger clerk at Kojamo Oyj in summer 2018. Interviews were carried out with Kojamo 
Oyj’s financial management employees who gave a lot of reliable information of the com-
pany’s operations, operation methods and development in the company. 
 
The purpose of the study was to find out about the current situation of automated purchase 
invoice processing at Kojamo Oyj and to find out concrete suggestions on how to improve the 
process and how to develop it in the future. 
 
Based on the thesis, Kojamo Oyj’s electronic financial management is on a good level and the 
company is always trying to increase the number of automatic processes, for example the 
company’s automatic processes in purchase invoicing. Automated financial management 
saves a lot of resources. Automatic handling of purchase invoices requires co-operation with 
suppliers. The study helped to find three bigger entities whose development makes the auto-
mation easier and more effective. 
 
The conclusions were based on and analysed from the information in the empirical part. Digi-
talization and automation are a significant part of the future. Kojamo Oyj wants to develop 
its business, therefore the company finds out the problems and corrects them to make the 
purchase invoice process even more automated. To achieve all of this work and progress in 
the company requires brave measures and the ability to challenge existing processes. 

Keywords: Purchase invoice, automated purchase invoice process, electronic financial mana-
gement 
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1 Johdanto 

 

Sähköinen taloushallinto on mennyt valtavasti lähivuosina eteenpäin ja sen avulla pystytään 

tekemään uudenlaisia ratkaisuja. Nykypäivänä yritetään saada mahdollisimman paljon auto-

matisoitua ihmisten tekemiä töitä. Digitaalisuus on iso osa monien yrityksien arkea ja sen ke-

hittyminen on nopeaa. Tämä opinnäytetyö kertoo Kojamo Oyj:n automaattisten ostolaskujen 

käsittelystä ja sen kehityspotentiaalista. Opinnäytetyö on tehty yhdessä Kojamo Oyj:n kanssa 

ja sen tavoitteena on selvittää yrityksen tämän hetkinen tilanne ostolaskujen automaattisessa 

käsittelyssä. Tavoitteena on myös löytää konkreettisia kehitysideoita Kojamo Oyj:n ostolasku-

jen automaattiseen käsittelyyn.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi sähköistä taloushallintoa ja ostoreskontran toi-

mintaa yksilöllisemmin läpi. Teoriaosuudessa myös perehdytään ostolaskujen automaattiseen 

käsittelyyn. Tutkimusprosessissa perehdytään Kojamo Oyj:n tämän hetkiseen tilanteeseen au-

tomaattisten ostolaskujen käsittelyssä ja sen pohjalta löytää konkreettisia kehitysehdotuksia 

ja ratkaisuja toiminnan parantamiseksi. 

 

Kojamo Oyj:lle tulee vuosittain 200 000 laskua eli noin 17 000 laskua kuukaudessa (Aalto, 

2018). Tämä on todella iso määrä laskuja ja vain murto-osa laskuista on automaattisessa kä-

sittelyssä. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää konkreettisia ehdotuksia kuinka automaatti-

sen ostolaskujen käsittelyn saa toimivammaksi ja miten sitä voidaan parantaa.  

 

Tämän opinnäytetyön tekijä työskenteli Kojamo Oyj:llä kesän 2018 ajan. Opinnäytetyö perus-

tuu kirjoittajan omiin havaintoihin ja kirjoittajan omii kokemuksiin. Tämän myötä aihe pys-

tyttiin ymmärtämään laajemmin. Jotta tutkimus on luotettava, kirjoittaja on teemahaastatel-

lut yrityksen ostoreskontranhoitajia ja kehittämispäällikköä eli tämän aiheen asiantuntijoita. 

Haastatteluissa on käyty läpi automaattisten ostolaskujen käsittelyn toimivuutta ja siihen liit-

tyviä ongelmia. Tutkimus on validi, koska kirjoittajan haastatteluissa on käyty tarkkaan läpi 

tutkimusongelma ja mistä tietyt ongelmat johtuvat, miten ne vaikuttavat työskentelyyn ja 

miten niitä voidaan parantaa. Kirjoittaja analysoi teemahaastatteluiden vastauksia ja omaan 

kokemukseensa liittyvää tietoa. Niiden perusteella tekijä löytää yrityksen isoimmat haasteet 

ostolaskujen automaattisessa käsittelyssä ja etsii niihin konkreettisia kehitysideoita.  
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2 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyö on toteutettu yhdessä toimeksiantaja Kojamo Oyj:n kanssa. Yritys on perustettu 

vuonna 1969, jonka jälkeen siitä tuli vuonna 1997 osakeyhtiö. Yrityksen nimi oli silloin vielä 

VVO Oyj. Uudistettuaan strategiansa VVO Oyj vaihtoi nimensä vuonna 2017 Kojamo Oyj:ksi. 

(Kojamo Oyj, 2018). Kojamo Oyj listautui pörssiin keskäkuussa 2018. Kun yhtiön osake on jul-

kisen kaupankäynnin kohteena tarkoittaa se sitä, että yhtiö on pörssiyhtiö (Ikäheimo & E.Lai-

tinen & T.Laitinen & Puttonen 2014, s.13). Kojamo Oyj:llä on 316 tytäryhtiötä ja 36 osakkuus-

yhtiötä. (Lummelahti, 2018)  

 

Kuva 1 Kojamo Oyj 

Kojamo Oyj on Suomen suurin kiinteistösijoittaja ja sillä on noin 37 000 vuokra-asuntoa eri 

puolilla Suomea. Yrityksen toiminta perustuu siis vuokra-asumisen tarjontaan. Yrityksellä on 

kaksi eri kuluttajabrändiä Lumo ja VVO. Yritys keskittyy tarjoamaan parempaa kaupunkiasu-

mista ihmisille. Kojamo Oyj haluaa olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaiden ykkösvalinta. 

Yritys panostaa digitaalisiin palveluihin ja asiakaskokemukseen. Yrityksellä on kolme (3) ar-

voa, jotka kuvaavat yritystä hyvin: hinku onnistua, ilo palvella ja rohkeus uudistaa. Kojamo 

Oyj:llä ei ulkoisteta juuri mitään työtehtäviä vaan kaikki tehdään itse. (Kojamo Oyj, 2018) 

Yrityksellä on tavoitteita ja selkeitä suunnitelmia tulevaisuuteen. Kojamo Oyj on mukana kau-

pungistumiskehityksessä ja aikoo voimakkaasti investoida asuntotarjonnan kasvuun rakennut-

tamalla uusia kiinteistöjä ja ostamalla jo olemassa olevia. (Kojamo Oyj, 2018) 

3 Taloushallinto 

Luvussa käsitellään taloushallintoa ja sen prosesseja sekä sen sähköistymistä. Sähköinen ta-

loushallinto on nykypäivänä melkein jokaisella yrityksellä jollain tapaa käytössä. Luvussa pe-

rehdytään tarkemmin ostoreskontran toimintaan ja sitä kautta ostolaskuihin ja niiden merki-

tykseen yrityksissä. Kappaleessaa käydään myös läpi verkkolaskutusta. 

”Taloushallinto tarkoittaa yrityksen tai organisaation taloudellisten resurssien hallintaa ja val-

vontaa.” (Summarum, 2018). ”Taloushallinto palvelee yrityksen, viraston tai muun 
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organisaation arkisia toimintoja sekä tavoitteiden saavuttamista. Taloushallinnon toimintoja 

ovat mm. palkanlaskenta, laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta. Erilaisten 

rahaan liittyvien toimintojen ja lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi taloushallinto tuot-

taa johdolle tärkeää tietoa toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tarpeisiin.” (TE-palvelut, 

2018) 

Taloushallinto on keskeinen osa jokaisen yrityksen toimintaa ja sen tehtävänä on laatia erilai-

sia taloushallinnon raportteja yritykselle ja sen johdolle, jonka perusteella yritys voi tehdä 

erilaisia päätöksiä. Se myös antaa apua toiminnanohjaukseen ja huolehtii taloudellisten re-

surssien hallinnoinnista. Yrityksen taloushallintoa ulkoistetaan nykypäivänä yhä enemmän esi-

merkiksi tilitoimistojen hoidettavaksi, jolloin yritys pystyy keskittymään omaan liiketoimin-

taansa. (TE-palvelut, 2018) 

3.1 Taloushallinnon prosessit 

Alla olevassa kuvassa on esimerkki taloushallinnon prosesseista. Kuvasta näkee, kuinka pääkir-

janpito on keskeisin asia taloushallinnon prosessissa. Sen ympärillä olevat ostoreskontra, mat-

kareskontra, rahaliikennejärjestelmä, projektilaskenta, palkkakirjanpito, vaihto-omaisuus ja 

tuotanto, käyttöomaisuusreskontra ja laskutus- sekä myyntireskontra tuottavat informaatiota 

ja materiaalia pääkirjanpitoon. Tämän seurauksena syntyy suuria määriä raportoitavaa tietoa, 

jota hyödynnetään esimerkiksi johdon tekemissä ostopäätöksissä. Kaikki tämä tieto arkistoi-

daan. 

 

Kuva 2 Taloushallinnon prosessikuvaus 
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3.2 Sähköinen taloushallinto 

”Sähköinen taloushallinto tarkoittaa taloushallinnon eri tehtävien osittaista automatisoimista 

ja siirtämistä digitaaliseen muotoon.” (Summarum, 2018). Sähköisen taloushallinnon tarkoi-

tuksena on pyrkiä järjestämään toiminnot niin, että manuaalista työtä olisi mahdollisimman 

vähän. (Koivumäki & Lindfors 2012, s,11). Taloushallinto on nykypäivänä suurimmalla osalla 

yrityksistä sähköinen. Useimmat yritykset ovat lähteneet liikkeelle sähköiseen taloushallin-

toon ostolaskujen sähköistämisen kautta. Suomessa otettiin verkkolaskutus käyttöön vuonna 

1999. Jotta yrityksen taloushallinto olisi mahdollisimman tehokas, on hyvä saada kaikki osa-

alueet sähköiseen muotoon. Suurimpia syitä siihen miksi taloushallinnon toimintaa on haluttu 

tehostaa, on se, että se säästää resursseja ja se tuottaa nopeammin eri raportteja esimerkiksi 

yrityksen johdolle. (Koivumäki & Lindfors 2012, s.18) 

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ovat verkkolaskut, sähköinen järjestelmä, yrityksen johtami-

nen ja turvallisuus. Verkkolaskun käyttäminen on ympäristöystävällisempää kuin paperilaskun 

lähettäminen. Se myös säästää kustannuksia ja on huomattavasti nopeammin perillä. Verkko-

laskut tallentuvat myös suoraan arkistoon, josta ne löytyvät helposti. Kun lasku tulee verkko-

laskuna, säästytään myös työntekijöiden inhimillisiltä virheiltä kuten näppäilyvirheiltä. Säh-

köisen järjestelmän avulla yritykset pystyvät ulkoistamaan taloushallinnon osittain tai koko-

naan toiselle yritykselle. Sähköinen järjestelmä tuo myös joustavuutta työntekoon kuten etä-

päiviä, jolloin töitä voi tehdä missä vain, kunhan löytyy internet. Sähköinen taloushallinto 

helpottaa myös yrityksen johtamista. Sen avulla pystytään tuottamaan taloutta koskevat ajan-

kohtaiset raportit, milloin ja missä tahansa. Sähköisten taloushallintojärjestelmien suojauk-

sesta, tietoturvasta ja varmuuskopioinneista vastaa sitä tarjoava yritys, joten siitä ei tarvitse 

huolehtia. (Procounter International Oy, 2014) 

3.3 Taloushallinto Kojamo Oyj:llä 

Kojamo Oyj:llä on sähköinen taloushallinto. Kojamo Oyj käyttää Baswaren taloushallintojär-

jestelmiä. Taloushallinto toimii Kojamo Oyj:ssä alla olevan kaavan mukaisesti. Talousjohtaja 

vastaa taloushallinnosta. Taloushallinnon puoli tuottaa konsernin liiketoiminnan ohjaamisessa 

tarvittavat taloushallinnon- ja rahoitustoiminnan palvelut. Alla olevasta kaavasta näkee, että 

taloushallinon ja rahoitustoiminnan palvelut koostuvat rahoitus-, konserniraportointi- ja ta-

louspalveluyksiköistä. Kirjanpito ja ostoreskontra kuuluvat talouspalvelut-yksikköön.  (Kojamo 

Oyj, 2018) 
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Kuva 3 Kojamo Oyj:n taloushallinnon organisaatio 

3.4 Ostoreskontra 

Ostoreskontraan kirjataan yritykseen saapuvat ostolaskut ja sitä kautta maksetaan myös osto-

laskuja (Anttonen & Hakonen 2010, s.129). Ostoreskontran hoitajan työtehtäviin kuuluvat os-

tolaskujen kirjaaminen ostoreskontraan, ostolaskujen hyväksymismenettelyn valvominen, 

avoimien ostolaskujen määrän seuraaminen, ostolaskujen maksaminen ja toimittajatietojen, 

kuten tilinumeroiden sekä ennakkoperintärekisteröintitietojen päivittäminen (Anttonen & Ha-

konen 2010, s.129). Eri yrityksissä ostolaskuja käsitellään monilla eri tavoin. Pienemmissä yri-

tyksissä ei yleensä ole varsinaista ostoreskontran hoitajaa vaan sitä hoitaa vain yksi henkilö. 

Suuremmissa yrityksissä on yleensä taloushallinnon tiimi, joka hoitaa ostolaskujen käsittelyä. 

(Anttonen & Hakonen 2010, s.132). Jos yritys x on ulkoistanut taloushallinnon osa-alueita yri-

tykselle y, yleensä silloin kyseinen yritys vastaa yrityksen x ostoreskontrasta. 

3.5 Ostolasku 

Ostolaskut ovat laskuja, jotka tulevat yritykselle, kun he ostavat jonkin palvelun tai tuotteen. 

Ostolaskut tulevat joko paperisina tai sähköisinä yritykselle. Verkkolasku on samanlainen kuin 

paperilasku, mutta se tulee vain sähköisenä eikä postitse. Sähköistä reittiä tuleva verkkolasku 

on nykypäivänä paljon yleisempi kuin paperilasku.  

3.6 Sähköinen laskutus 

Sähköinen laskutus tarkoittaa laskun toimittamista asiakkaalle sähköisessä muodossa. Siinä 

laskut lähetetään operaattoreiden tai pankkien välityksellä suoraan asiakkaan maksujen tai 

ostolaskujen käsittelyohjelmaan. Jotta sähköinen laskutus onnistuu, tulee yrityksellä olla 

Taloushallinto

(talousjohtaja)

Rahoitusyksikkö Konserniraportointiyksikkö
Talouspalvelut-yksikkö

(Kirjanpito & 
ostoreskontra)
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taloushallinnossa käytössä järjestelmä, joka pystyy vastaanottamaan ja lähettämään laskuja 

sähköisessä muodossa. Tämän lisäksi tulee olla myös sopimus pankin tai operaattorin kanssa. 

Sähköinen laskutus säästää kustannuksia, aikaa ja se on myös ympäristöystävällistä. Sähköi-

sestä laskutuksesta on erilaisia vaihtoehtoja, kuten verkkolasku, e-lasku, EDI-lasku ja sähkö-

postilasku. (Anttonen & Hakonen 2010, s. 146) 

3.7 Verkkolasku 

Verkkolasku on samanlainen lasku kuin paperilasku, mutta se on vain sähköisessä muodossa. 

Verkkolaskusta löytyy kaikki samat tiedot kuin paperilaskuistakin, mutta se siirretään auto-

maattisesti verkkolaskuoperaattorin tai pankin välityksellä vastaanottajalle. (Anttonen & Ha-

konen 2010, s.146) 

3.8 Ostolaskun merkitys taloushallinnossa ja -prosesseissa 

Ostoreskontrasta saadaan tulostettua erilaisia raportteja, kuten ostolaskuluettelo, maksuluet-

telo, avoimet ostolaskut, siirrot kirjanpitoon ja paljon muita raportteja (Anttonen & Hakonen 

2010, s.136). Nämä kaikki tiedot tulevat, kun ostolaskut ovat käsitelty oikein. Ostolaskujen 

käsittely taloushallinnossa on tärkeää, koska jos niitä ei käsittele yritykselle tulee siitä seu-

raamuksia kuten maksumuistutuksia. Pahimmassa tapauksessa lasku voi mennä perintään ja 

ulosottoon. 

Ostoreskontran hoitajan tehtävänä on seurata, että laskun tarkastus etenee ja sille tulee hy-

väksyntä hyvissä ajoin, jotta lasku voidaan maksaa eräpäivään mennessä. Tällä vältetään vii-

västyskorkokuluja ja pahimmassa tapauksessa lasku voi mennä perintään ja ulosottoon 

saakka. (Anttonen & Hakonen 2010, s.131-132) 

Integroidussa taloushallinnon järjestelmissä tieto laskutuksesta, reskontrista ja muista osakir-

janpidosta siirtyy suoraan kirjanpitoon. Jotta ostotapahtumat kirjautuvat kirjanpidossa oi-

keille kirjanpidon tileille ja maksut maksetaan oikeaan aikaan oikealle pankkitilille, rekiste-

reiden ja perustietojen tulee olla oikein. (Anttonen & Hakonen 2010 s,75) 

Yrityksillä on yleensä kaksivaiheinen laskujen hyväksymiskierto. Tämä tarkoittaa sitä, että 

lasku menee ensin tarkastettavaksi henkilölle, joka on tilannut tuotteen tai palvelun. Sen jäl-

keen lasku menee hyväksyttäväksi seuraavalle taholle, joka on yleensä korkeammassa ase-

massa. (s.76). Nykypäivänä taloushallinnossa pystytään lisäämään valmiiksi tietyn tyyppisiin 

laskuihin oikeat tarkastajat ja hyväksyjät, jotta lasku menee automaattisesti näille henki-

löille. On myös mahdollista laittaa sijaiset henkilöille esimerkiksi loman ajaksi ja laskut siirty-

vät automaattisesti heidän tuuraajilleen. (Anttonen & Hakonen 2010, s.77) 
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3.9 Ostolaskun käsittely kirjanpidossa 

Kirjanpitolain mukaan käteisellä tapahtuvat ostot on kirjattava heti pääkirjanpitoon ja niistä 

on pidettävä erillistä kassakirjanpitoa. Muut kirjaukset saa tehdä kuukausikohtaisesti viimeis-

tään neljän kuukauden kuluttua kalenterikuukauden päättymisestä. Kirjanpito voidaan tehdä 

joko maksu- tai suoriteperusteisesti. Maksuperusteinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että kulukir-

jaus kirjataan vasta, kun lasku on maksettu. (Koivumäki & Lindfors 2012, s.92). Kahdenkertai-

nen kirjanpito tarkoittaa sitä, että tapahtuma kirjataan sekä debet-puolelle eli toisen tilin va-

semmalle puolelle, että kredit-puolelle eli tilin oikealle puolelle. Tämä kertoo syyn rahan liik-

keeseen ja käytetyn rahan tilin. 

Esimerkki kahdenkertaisesta kirjanpidosta: 

Yritys x on ostanut kesäkukkia kaupasta 30 € ja pyytänyt maksutavaksi verkkolaskun. Lasku 

saapuu verkkolaskuna ostoreskontraan, jossa se tiliöidään asianmukaisesti ja laitetaan kier-

toon. Kun lasku on saanut hyväksynnän, ostoreskontran hoitaja siirtää sen kirjanpitoon. Kir-

janpidossa kulu kirjaantuu ostovelat tilille eli kredit-puolelle ja ostotilille eli debet-puolelle. 

Alla esimerkki piirrettynä. 

 

Ostot Ostovelat 

Kuva 4 Kahdenkertainen kirjanpito 

4 Ostolaskun automaattinen käsittely  

Ostolaskun automaattinen käsittely tarkoittaa sitä, että verkkolasku tiliöityy datan avulla au-

tomaattisesti (Lahti & Salminen, 2014). Tietyille verkkolaskuille on asetettu omat säännöt da-

taan, jonka mukaan ostolasku automaattisesti käsittelee itsensä. Jos lasku ei täsmää siihen 

laadittuihin sääntöihin, siirtyy se ostoreskontran hoitajien käsiteltäväksi.  

Ostolaskun automaattisessa käsittelyssä lasku menee useimmiten automaattisesti kiertoon 

niille henkilöille ketkä tarkistavat ja hyväksyvät laskun, jos sille pitää vielä erikseen saada hy-

väksyntä. Automatisoinnin tavoitteena on kuitenkin, että lasku on jo hyväksytty tilaus vai-

heessa esimerkiksi, jos tilaus on tehty hankintaehdotuksen kautta tai lasku on sopimukseen 

perustuva lasku. Tällöin koko lasku voidaan käsitellä ilman henkilökäsittelyä (Lahti & Salmi-

nen, 2014). Sen jälkeen lasku joko siirtyy automaattisesti kirjanpitoon tai menee siirtovalmii-

siin laskuihin. Siirtovalmiit laskut ovat laskuja, jotka ovat tiliöity ja hyväksytty asianmukai-

sesti eli ne ovat siirtovalmiita kirjanpitoon. Siirtovalmiista laskuista pitää manuaalisesti siirtää 

Debet + Kredit - Debet - Kredit + 

30€   30€ 
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laskut kirjanpitoon. Ostolaskun käsittely on vasta siinä vaiheessa kokonaan automaattista, kun 

lasku siirtyy suoraan kirjanpitoon ilman manuaalisia siirtoja.  

Ostolaskujen käsittelyn automatisointi tehostaa ja yksinkertaistaa ostolasku prosessia. Se 

myös vähentää virheiden määrää, säästää työaikaa ja laskee kustannuksia (Accounter, 2018). 

Ostolaskujen käsittelyn automatisointi siis hyödyttää yrityksiä paljon varsinkin sellaisia, joi-

den ostolasku määrä on suuri. Ostolaskujen automaattisen käsittelyn kehitys ja toteutus on 

pitkällä jo suorien hankintojen kohdalla eli tilauksiin perustuvien ostolaskujen käsittely. Mo-

nilla yrityksillä on kuitenkin haasteita saada epäsuorien hankintojen ostolasku prosessia auto-

matisoitua. Tämä on monella yrityksellä kehityskohteena. 

4.1 Tietojärjestelmät 

Taloushallinnon järjestelmällä seurataan organisaation taloudellisia tapahtumia. Seuraamisen 

avulla yritys pystyy raportoimaan toiminnastaan sidosryhmille eli ulkoiseen laskentatoimeen 

ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa informaatiota organisaation ul-

kopuolisille sidosryhmille, kun taas sisäinen laskentatoimi keskittyy raportoimaan yrityksen 

johdolle. (Lahti & Salminen 2008, 14) 

Jokaisella yrityksellä on koostaan huolimatta käytössä taloushallinto- ja kirjanpitojärjestelmä. 

Taloushallinnon tietojärjestelmä ratkaisut luokitellaan kahteen pääryhmään taloushallinnon 

erillisjärjestelmiin eli valmisohjelmistoon ja kokonaisvaltaisiin integroituihin eli ERP-järjestel-

miin. Yleensä yrityksillä on käytössä ERP ja sen lisäksi heillä on muutamia taloushallinnon eril-

lisjärjestelmiä. (Lahti & Salminen 2008, 31-32) 

Eri kokoisilla yrityksillä on erilaiset tarpeet taloushallintojärjestelmiin. Pienille yrityksille riit-

tää pienet taloushallintojärjestelmät, kuten esimerkiksi laskutussovellus, myyntireskontratoi-

minnallisuus ja lakisääteisiä raportteja tuottava sovellus. (Lahti & Salminen 2008, 31-32) 

4.2 ERP-järjestemä 

”ERP eli Enterprise Resource Planning on toiminnanohjausjärjestelmä. Se on yrityksen toimin-

nan ja resurssien suunnitteluun ja hallintaan kehitetty tietojärjestelmä, joka voi sisältää mo-

nia eri osia kuten kirjanpito, laskutus, varastonhallinta, tuotannonohjaus, sekä prosessien, 

materiaalien että resurssien hallinta.” (Accountor enterprise, 2018) 

ERP-järjestelmä koostuu eri osista, jotka voidaan valita yritykselle yrityksen tarpeiden mu-

kaan. ERP-järjestelmä on siitä hyvä, koska siihen voidaan liittää muita järjestelmiä osaksi ko-

konaisuutta, kuten CRM-järjestelmän. CRM-järjestelmä on yrityksen asiakkuudenhallinta jär-

jestelmä. ERP-järjestelmän suurimmat hyödyt yritykselle ovat tietojen tallennus yhteen sa-

maan paikkaan, josta yrityksen eri osastot pystyvät kaikki hyödyntämään reaaliaikaista tietoa 
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samanaikaisesti. Yrityksen tehokkuus toiminnallisesti sekä taloudellisesti lisääntyy ERP-järjes-

telmän avulla. (Accountor enterprise, 2018) 

Toiminnanohjaus on liiketoiminnan sydän, koska nykypäivänä yrityksillä on käytössään jokin 

järjestelmä, johon yrityksen koko toiminta jollain tapaa linkittyy. ERP-järjestelmä pitää huo-

len siitä, että yrityksen liiketoiminnan ydintoiminnot kulkevat sujuvasti alusta loppuun reaa-

liajassa. Järjestelmä antaa myös tarvittavaa laajaa tietoa kenttätyöntekijöistä yrityksen joh-

toon saakka. (Accountor enterprise, 2018) 

5 Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessi noudattaa yleensä tiettyä etenemistapaa. Ensin valitaan tutkimusaihe ja sii-

hen perehdytään. Perehtymisestä edetään välivaiheiden kautta tutkimuksen raportoimiseen. 

(Jyväskylän yliopisto, 2010) 

Tutkimus lähti liikkeelle opinnäytetyöntekijän työskennellessä Kojamo Oyj:llä kesän 2018 ajan 

ostoreskontranhoitajana. Tekijä kysyi esimieheltään, onko heillä aiheita ja tarvetta johonkin 

tutkimukseen. Opinnäytetyö lähti liikkeelle Kojamo Oyj:n tarpeesta kehittää heidän ostolas-

kujen automaattista käsittelyä ja löytää sen tämän hetkiset ongelmat.  Opinnäytetyön ai-

heeksi valikoitui sen takia ostolaskujen automaattisen käsittelyn kehittäminen Kojamo 

Oyj:ssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli siis kartoittaa yrityksen tämän hetkinen tilanne osto-

laskujen automaattisessa käsittelyssä ja löytää konkreettisia ideoita, miten sen toimintaa voi-

daan kehittää entisestään. Kirjoittajan käydessä läpi opinnäytetyön aihetta esimiehensä 

kanssa tuli esimieheltä erityisesti toive löytää konkreettisia kehitysideoita toiminnan paranta-

miseksi (Lummelahti, 2018)  

Alun perin tutkimus oli rajattu Kojamo Oyj:n tytäryhtiön Lumo Kodit Oy:n laskuihin. Tutkimus 

oli rajattu ensin pelkästään yhden tytäryhtiön laskuihin, koska kyseiselle yhtiölle tulee isoin 

määrä laskuja. Opinnäytetyön tekijän tehdessä havaintoja ostolaskujen automaattisesta käsit-

telyprosessista, hän huomasi, että samoja ongelmia löytyi jokaiselta yhtiöltä. Tämän takia 

kirjoittaja päätti keskittyä koko yhtiön laskumassaan. Tämä ei sinänsä laajentanut tutki-

musta, koska Kojamo Oyj:n kaikille tytäryhtiölle ja heidän tytäryhtiölle tulee samankaltaisia 

laskuja paljon.  Kojamo Oyj vastaan ottaa noin 200 000 laskua vuodessa, joten toimivasta os-

tolaskujen automaattisesta käsittelystä olisi hyötyä yritykselle. 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus perustui havaintoihin kirjoittajan työskentelyn kautta, teemahaastatteluihin sekä 

kirjallisiin ja sähköisiin lähteisiin.  

Tutkimus lähti liikkeelle siitä, kun tekijä tutustui omiin työtehtäviinsä ja alkoi tehdä havain-

toja sen pohjalta. Kirjoittaja kävi myös paljon keskusteluita muiden ostoreskontran hoitajien 
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kanssa. Tämän lisäksi kirjoittaja piti teemahaastatteluja ostoreskontranhoitajien ja kehittä-

mispäällikön kanssa. Tutkimus eteni nopeasti hyvää vauhtia ja se on luotettava. Tutkimuksen 

tekee luotettavaksi se, että opinnäytetyön tekijä ja teemahaastatteluiden haastateltavat 

ovat kaikki tutkimusongelman aiheen asiantuntijoita. Tutkimuksesta tekee luotettavan myös 

tekijän laaja perehtyminen ja ymmärrys työympäristöstä sekä työtehtävistä ja konkreettisten 

ongelmien huomaaminen omin silmin.  

Tekijän teemahaastatteluissa on käyty tarkkaan läpi tutkimusongelmaa ja mistä kyseiset on-

gelmat johtuvat. Tutkimusongelmaa on myös katsottu laajasti ja teemahaastatteluissa on pe-

rehdytty millä eri tavoin tutkimusongelma vaikuttaa työskentelyyn ja miten sitä voidaan pa-

rantaa.  

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmiin kuuluu tekijän omien, jokapäiväisten töiden sisäistämi-

nen sekä koko yrityksen toiminnan sisäistäminen. Tämä kuuluu tutkimusmenetelmiin, jotta 

tutkimuksesta saadaan mahdollisimman kattavaa ja luotettavaa tietoa. Osa tutkimuksesta pe-

rustuu kirjoittajan omaan oppimiseen ja havainnollistamiseen. Opinnäytetyössä on myös käy-

tetty eri kirjoja ja lähteitä etsittäessä tietoa digitalisaatiosta ja ostolaskujen automaattisesta 

käsittelystä. Kirjoittaja teki tiiviisti yhteistyötä yrityksen muiden työntekijöiden kanssa, kuun-

teli heidän mielipiteitään aiheesta ja haastatteli heitä. 

5.2 Kojamo Oyj:n automaattinen ostolaskujen käsittely 

Kojamo Oyj on yrityksen konserniyhtiö. Yrityksellä on 306 tytäryhtiötä ja 36 osakkuusyhtiötä. 

Kojamo Oyj:llä kehitetään toimintaa jatkuvasti. Yrityksessä halutaan saada mahdollisimman 

paljon ostolaskujen prosesseja automatisoitua. 

Yrityksellä on käytössä sähköinen taloushallinto, joten kaikkien ostolaskujen tulisi saapua säh-

köisesti. Kojamo Oyj:lle tulee vuodessa noin 200 000 ostolaskua, joka on noin 17 000 ostolas-

kua kuukaudessa. Tietysti kuukaudesta riippuen tulee vähän alle tai yli tuon luvun. 17 000 las-

kusta 97% tulee verkkolaskuina ja loput 3 % paperilaskuina. Kojamo Oyj ei ota vastaan ollen-

kaan paperisia laskuja vaan kaikkien laskujen pitää tulla verkkolaskuina. Jos toimittajilla ei 

ole verkkolaskutusta käytössä, Kojamo Oyj tarjoaa ilmaisen mahdollisuuden käyttää Baswa-

rea, josta pystyy lähettämään sähköisen ostolaskun. Varsinkin toimittajia, joita tulee suuret 

määrät laskuja, tulee haastaa modernisoimaan järjestelmiään. Useimmiten paperisina tulevat 

laskut ovat pieniltä toimittajilta tai sitten yksinkertaisesti verkkolasku ei ole tullut perille, jo-

ten laskun toimittaja lähettää laskun paperilaskuna. Laskujen määrästä (17 000) noin 20 % on 

automaattisessa käsittelyssä. Tähän 20 % sisältyy myös ne laskut, jotka ovat automaattisessa 

käsittelyssä, mutta vaatii ostoreskontran hoitajan korjauksia. Automaattisesti käsittelevien 

ostolaskujen summa on siis pienempi kuin 20 %. Ostoreskontran hoitajat tiliöivät yli 80 % las-

kuista itse. Se on paljon prosentteja koko Kojamo Oyj:n laskujen massasta.  
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Ensimmäisessä kuvassa nähdään ostolaskujen käsittelyn jakauman. 80 % ostolaskuista on siis 

mauaalisessa käsittelyssä eli ostoreskontran hoitajat käsittelevät laskut ja laittavat kiertoon. 

20 % ostolaskujen määrästä on ostolaskujen automaattisessa käsittelyssä.  

Toisessa kuvassa nähdään kuinka suuri osa edellisen kuvan 20 % ostolaskuista on oikeasti auto-

mattisessa käsittelyssä. Kojamo Oyj:llä on siis kehittettävää automaattisten ostolaskujen kä-

sittelyssä. 

 

 

Kuva 5 Ostolaskujen manuaalinen ja automaattinen käsittely 

80 %

20 %

Ostolaskut

Manuaalinen ostolaskun
käsittely

Automatisoitu ostolaskun
käsittely
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Kuva 6 Ostolaskujen automaattisen käsiteltävien laskujen määrä ja ne, jotka menevät vielä 

siitä manuaaliseen käsittelyyn. 

Ostolaskujen automaattiseen käsittelyyn tulisi saada vietyä enemmän laskuja ja sitä pitäisi 

saada huolellisemmaksi. Huolellisuus on siksi tärkeää, koska moni jo automatisoitu lasku tulee 

ostoreskontranhoitajan käsiteltäväksi virheiden vuoksi.  

Automaattiseen käsittelyyn menevät ostolaskut tulevat yritykselle kahdella eri tavalla. Osto-

laskuja menee automaattiseen käsittelyyn joko sopimusnumeroiden avulla ja/tai hankintaeh-

dotusten kautta.  

Kun yritys ostaa kuukausittain jotain samaa tiettyä palvelua tai tuotetta, kyseessä on kuukau-

sittain tuleva ostolasku. Kuukausittain tuleville samoille laskuille on tehty omat sopimusnume-

rot. Sopimusnumeroilla tulevat laskut ovat automatisoituja tiliöimään itse itsensä. Näitä kut-

sutaan selffareiksi. Selffareihin on syötetty tietyt tiedot toimittajasta, vastaanottajasta ja os-

tolaskusta, joiden avulla se automaattisesti käsittelee itsensä. Automaattisia sopimuksia eli 

selffari sopimuksia on noin 2500 kappaletta (Aalto, 2018). Jotta ostolaskusta saadaan tehtyä 

sopimusnumerolla toimiva selffari, pitää yrityksen tehdä yhteistyötä toimittajan kanssa. Toi-

mittajalle on ilmoitettu, että laskussa käytetään tiettyä sopimusnumeroa ja sen avulla yrityk-

sen käyttämä talousjärjestelmäohjelman data tunnistaa laskun ja osaa tiliöidä sen sille laadit-

tujen sääntöjen mukaan. Jokaisella sopimusnumerolla on omat tietyt rajat ja säännöt kirjat-

tuna dataan. Yrityksen talousjärjestelmäohjelman dataan on asetettu tietyt ohjeet, miten se 

automaattisesti tiliöi laskun. Jos laskussa on jotain epäselvää, kuten esimerkiksi lasku ylittää 

summa rajan, palautuu ostolasku automaattisesti manuaaliseen käsittelyyn.  

70 %

30 %

Ostolaskujen automaattinen 
käsittely

Automaattinen

Manuaalinen
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Suurimmalla osalla yritykseen tulevilla energialaskuilla on sopimusnumerot, joten suurin osa 

energialaskuista on automaattisessa käsittelyssä. Kojamo Oyj:llä tällä hetkellä kaikki laskut 

menevät automaattisen käsittelynkin jälkeen siirtovalmiiden laskujen joukkoon, josta se ma-

nuaalisesti siirretään kirjanpitoon. 

Alla on esimerkki sopimusnumerolla toimivasta ostolaskun automaattisesta käsittelystä. 

 

 

 

Kuva 7 Sopimusnumerolla automatisoitu ostolaskun käsittely 

1. Toimittaja x lähettää saman laskun Lumo Kodit Oy:lle joka kuukausi. Toimittaja x ja 

Lumo Kodit Oy on sopinut keskenään, että näissä joka kuukausi tulevissa laskuissa 

käytetään tiettyä samaa sopimusnumeroa. Sopimusnumeroa käytetään siksi, että da-

tan avulla Kojamo Oyj:n käyttämä ohjelma tunnistaa ostolaskun ja tiliöi sen auto-

maattisesti 

2.  Kun lasku saapuu Lumo Kodit Oy:n käyttämään Basware-ohjelmistojärjestelmään, se 

tunnistaa automaattisesti sopimusnumeron. 

3. Sopimusnumerolla on asetettu tietyt ehdot minkä mukaan lasku voi tiliöityä auto-

maattisesti. Jos lasku vastaa datan asettamia sääntöjä, tiliöityy se automaattisesti. 

Jos ostolasku ei vastaa sääntöjä siirtyy se ostoreskontranhoitajien käsiteltäviksi. 

4. Kun sopimusnumerolla oleva lasku on tiliöitynyt automaattisesti, siirtyy se Bawaren 

IP-ohjelmassa siirtovalmiiden laskujen joukkoon, josta se pitää manuaalisesti siirtää 

kirjanpitoon, josta se lähtee sitten maksuun. 

Toinen tapa, jolla yrityksen laskut tällä hetkellä menevät automaattisesti käsittelyyn on Tam-

puurin hankintaehdotuksen kautta. Hankintaehdotuksen kautta tilataan vuosittain noin 31 000 

kertaa (Aalto, 2018). Hän, joka tekee oston hankintaehdotuksen kautta täyttää samalla osto-

laskun tiedot. Siihen kirjataan suoraan mihin tilille ostolasku tiliöidään, minkä suuruinen se 

voi olla ja mitä tilataan. Tämän hankintaehdotuksen avulla laskut tiliöityvät automaattisesti, 

kun ostolasku vastaa hankintaehdotukseen laitettuja tietoja. Hankintaehdotuksessa määritel-

lään kenelle laskut menevät tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Ostolasku tiliöityy automaat-

tisesti, jos se vastaa hankintaehdotusta ja menee suoraan ilman kenenkään muun käsittelyä 

sen tarkastajalle ja hyväksyjälle. Sen jälkeen, kun lasku on tarkastettu ja hyväksytty siirtyy 

lasku siirtovalmiisiin laskuihin, josta se siirretään manuaalisesti kirjanpitoon. 

1.Toimittaja x 
Lasku  

Pihatyöt 
6/2018 

 

2.Lasku saa-
puu Baswa-
reen Lumo 
Kodit Oy 

3.Datan 
avulla lasku 

tiliöityy auto-
maattisesti 

4.Lasku siir-
tyy siirtoval-
miiden lasku-
jen jokkoon 
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Hankintaehdotuksella tehdyistä tilauksista kuitenkin jotkut laskut menevät automaattisesti 

siirtovalmiisiin, koska henkilö, joka on tehnyt tilauksen, on hyväksynyt laskun jo tilaus vai-

heessa. Jos laskulla on jotain epäselvää lähettää ohjelma sen manuaaliseen ostolaskujen kä-

sittelyyn eli ostoreskontran hoitajien käsiteltäväksi.  

Alla esimerkki hankintaehdotuksen kautta tehdystä tilauksesta. 

 

 

 

Kuva 8 Hankitaehdotuksen kautta automaatisoitu käsittey 

1.Isännöitsijä tekee hankintaehdotuksen kautta oston toimittajalta x. Isännöitsijä tilaa asun-

toon pesukoneen. 

2.Hankintaehdotusta tehdessä isännöitsijä täyttää lomakkeeseen mihin tilille pesukone tiliöi-

dään, kuinka paljon se voi maksaa enintään ja minkälainen pesukone halutaan. 

3.Kun toimittaja x vastaanottaa tilauksen lähettävät he laskun. Lasku tiliöityy automaatti-

sesti, jos toimittajalta x tuleva lasku vastaa hankintaehdotukseen laittamia ehtoja. Jos lasku 

ei vastaa annettuja ehtoja siirtyy se ostoreskontran hoitajien käsiteltäväksi. 

4.Laskun tiliöidyttyä automaattisesti siirtyy se siirtovalmiiden laskujen joukkoon. Sieltä osto-

lasku pitää siirtää manuaalisesti kirjanpitoon, josta se sitten lähtee maksuun. 

1.Isännöitsijä 
tilaa toimitta-
jalta x pesuko-

neen 

2.Hankintaeh-
dotukseen kir-
jataan tiedot 

3.Lasku tiliöi-
tyy automaat-

tisesti  

4.Ostolasku 
siirtyy siirto-
valmiisiin las-

kuihin 
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Kuva 9 Ostolaskun prosessi 

Kaavasta näkee tarkemmin mitä kautta ostolaskut tulevat. Kun ostolasku saapuu, menevät ne 

joko automaattiseen käsittelyyn tai sitten ostoreskontran hoitajien käsittelyyn. Baswaren IP 

ohjelmassa laskut käsitellään ja sieltä ne siirretään kirjanpitoon, jonka ohjelmana toimii SAP, 

josta ne menevät maksuun OpusCapitaan. Jos lasku käsittelee itsensä automaattisesti, joutu-

vat ostoreskontran hoitajat vielä siirtämään laskut Baswaren IP ohjelman siirtovalmiiden koh-

dasta kirjanpitoon, josta se siirtyy SAP:iin. SAP:sta ostolaskut menevät maksuun OpusCapitan 

kautta.  

Opinnäytetyöntekijän teemahaastatteluissa ostoreskontranhoitajat Strömberg ja Turunen 

(2018) kertoivat omia mielipiteitään automaattisesta ostolaskujen käsittelystä. Heidän mie-

lestään suurimmat ongelmat olivat juuri sopimusnumeroiden käytössä ja siinä, että automaat-

tisesti tiliöityvät laskut ei tiliöidy automaattisesti. Sopimusnumeroilla automaattisesti tiliöity-

vät laskut pitää tarkistaa, joka hidastaa huomattavasti töitä. Tarkistaminen itsessään vie jo 

aikaa ja niissä on myös paljon korjattavaa, koska niistä saattaa puuttua tiliöintejä tai tiliöin-

nit voivat olla väärin (Strömberg 2018). Automaattinen ostolaskuprosessi säästäisi aikaa mui-

hin töihin ja helpottaisi yksinkertaisten laskujen tiliöinnin kanssa (Turunen 2018). 

5.3 Tutkimustulosten analysointi 

Tutkimustulosten analysointi kiteyttää tutkimusprosessin tiedot. Analyysin avulla tutkija lisää 

aineistoon informaatioarvoa ja kertoo tutkimuksensa tulokset. Tutkimuksen analysoinnissa 

käydään läpi tutkimuksen tuloksia ja niiden luotettavuutta sekä oikeellisuutta. (KvaliMOTV, 

2018). 
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Kirjoittajan käydessä läpi Kojamo Oyj:n tämän hetkistä tilannetta ostolaskujen automatisoi-

dussa prosessissa nousi esille muutamia kehitysehdotuksia. Tutkimustuloksia analysoidessa 

löytyi pari suurempaa ongelmaa, jotka työllistävät paljon yrityksen työntekijöitä. Automaatti-

sen ostolaskun käsittelyn tarkoituksena on saada ostolaskun käsittely sujuvammaksi ja nope-

ammaksi ilman työntekijän apua. Tällä hetkellä yrityksessä työntekijät joutuvat käsittele-

mään automaattisesti käsiteltyjä laskuja uudelleen, koska automatisoitu prosessi ei ole niin 

toimiva. Seuraavissa kappaleissa kirjoittaja esittelee esiin tulleet ongelmat. Tekstissä käy-

dään myös läpi kehitysehdotukset ja johtopäätökset.  

Ensimmäinen ongelmista on sopimusnumeron käyttö muissakin laskuissa kuin kuukausilas-

kuissa. Esimerkkinä toimittajalta on tullut lasku, jossa on erillispyynnöstä käyty siivoamassa 

rappukäytävää. Tämä kyseinen toimittaja hoitaa kohteen siivoukset ja siitä tulee kuukausi-

lasku sopimusnumerolla eli laskusta on tehty selffari. Kuitenkin näihin erillisiin laskuihin on 

myös merkitty sama sopimusnumero. ERP tunnistaa tämän sopimusnumeron ja tiliöin laskun 

sille annetuilla säännöillä eli kuukausilasku siivouksille. Onneksi mitkään laskut eivät mene 

suoraan kirjanpitoon vielä. Automaattisesti käsiteltyjen ostolaskujen tarkistamiseen menee 

todella paljon aikaa, kun jokainen lasku pitää käydä yksitellen läpi. 

Toinen isoimmista ongelmista on tällä hetkellä, että Kojamo Oyj:llä on erään toimittajan 

kanssa ongelmia automatisoida laskujen käsittelyä. Ongelma johtuu siitä, että toimittajalla 

on erilainen data, kuin yrityksellä. Kun data on erilainen, ei ole mahdollista käsitellä laskuja 

automaattisesti. Tämä on isompana ongelmana yrityksessä, koska kyseiseltä toimittajalta tu-

lee joka kuukausi monia satoja kuukausilaskuja.  

Viimeisenä ongelmana on iso siirtovalmiiden laskujen määrä. Kojamo Oyj voisi harkita, että 

tietyt laskut, jotka ovat automaattisessa kierrossa, menisivät suoraan kirjanpitoon asti. Siinä 

on omat riskinsä, koska silloin laskua ei ole kukaan muu käsitellyt vaan se tiliöityy datan 

avulla. Kysymys kuuluukin, että pystytäänkö automaattiseen ostolaskujen käsittelyyn luottaa 

niin paljon, että sitä kautta tiliöidyt laskut menevät suoraan kirjanpitoon. Siihen pitäisi lait-

taa tietyt tarkat säännöt. Jos lasku on täydellisesti tiliöity sen annettujen ohjeiden mukaan 

niin laskun voi viedä suoraan kirjanpitoon, mutta jos se vähääkään poikkeaa ohjeista, niin tu-

lee sen palautua käsittelemättömiin laskuihin. 
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6 Kehittämisehdotukset 

Sopimusnumerolla tuleviin laskuihin tulisi olla omat numeronsa eikä niitä tulisi käyttää mihin-

kään muihin laskuihin. Laskuja pyytäessä ja ostojen tekohetkellä tulisi tehdä selväksi toimit-

tajalle, että nämä ovat erillisveloitettavia laskuja, eikä näihin tule käyttää kuukausilaskutet-

tavien laskujen sopimusnumeroita.  

Ratkaisuna toimittajan kanssa olevaan ongelmaan koen, että Kojamo Oyj:n tulisi haastaa tätä 

kyseistä toimittajaa uudenaikaistamaan ohjelmiaan, jotta datat pystyisivät kohtaamaan toi-

sensa. Se, että tämä prosessi saataisiin automatisoitua, säästäisi huomattavasti aikaa ja re-

sursseja. Suurin osa tältä toimittajalta tulevista laskuista on joka kuukausi tulevia laskuja tai 

samankaltaisia yksittäisiä laskuja. Tähän olisi helppo laatia automaattinen käsittely. Kojamo 

Oyj:n tulisi siis vaatia toimittajiltaan enemmän tietyissä asioissa, varsinkin sellaisten toimitta-

jien kanssa keneltä tulee paljon laskuja.  

Siirtovalmiiden laskujen käsittelyyn menee niin paljon aikaa, että ne laskut, jotka tiliöidään 

automaattisesti voisi mennä suoraan kirjanpitoon. Kojamo Oyj voisi aloittaa tämän kuukausi-

veloitus laskuista edellyttäen, että sopimusnumerolla tulevat laskut eivät sekaannu enää eril-

lisveloitettavien laskujen kanssa keskenään. Esimerkiksi myös tuote x voisi tiliöityä automaat-

tisesti ja siirtyä suoraan kirjanpitoon. Tällä hetkellä meillä on yksi toimittaja, jonka ostolas-

kut ovat aina samaa tuotetta ja palvelua, joten tämän automaattisen käsittelyn voisin laatia 

niin, että se menee suoraan kirjanpitoon ilman, että se pitää itse sinne siirtää.  

Kun yllä mainitut kolme asiaa saadaan ostolaskujen automaattisessa käsittelyssä kuntoon, tuo 

se taloushallinnon puolelle lisää aikaa keskittyä muihin asioihin. Kun automaattisen laskun kä-

sittelyn saa siihen valmiuteen, että ostolaskua ei tarvitse ollenkaan manuaalista käsittelyä ol-

laan jo pitkällä kehityksessä. Tällä hetkellä osa laskuista on automaattisessa käsittelyssä ja 

tiliöityy oikein, mutta silti lasku pitää manuaalisesti käydä siirtämässä kirjanpitoon. Kojamo 

Oyj:n tulee myös olla rohkea ja uskaltaa haastaa toimittajia kehittämään heidän toimintaansa 

eteenpäin.  

7 Johtopäätökset 

Kojamo Oyj:llä kehitetään jatkuvasta sähköistä taloushallintoa ja halutaan jatkuvasti saada 

automatisoitua enemmän prosesseja, jotta resursseja pystytään käyttämään muihin asioihin. 

Yrityksessä on hyvin toimiva sähköinen taloushallintojärjestelmä, mutta he haluavat automa-

tisoida siihen kuuluvia prosesseja, kuten juuri ostolaskujen käsittelyn. Yritykseen tulee valta-

vasti laskuja, mutta jo 97 % niistä tulee sähköisesti. Niistä noin 20 % menee automaattiseen 

käsittelyyn. Onnituneet automaatti käsittelyt ovat kuitenkin alle 20 %. 

Kojamo Oyj on hyvällä mallilla automaattisessa ostolaskujen käsittelyssä, mutta sitä pitää ke-

hittää vielä paljon. Luvun alussa esittämäni ongelmat tulisi ratkaista, jotta ostolaskuista 
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voidaan käsitellä suurempi osuus automaattisesti. Kun tämä saadaan kuntoon, että nykyiset 

automaattisessa käsittelyssä olevat laskut oikeasti automaattisesti käsittelevät itsensä pysty-

tään keskittymään monimutkaisempien laskujen automaattiseen käsittelyyn ja sen kehityk-

seen.  

Ehdotus siitä, että osa automaattisesti käsitellyistä ostolaskuista menisi suoraan kirjanpitoon 

olisi järkevää. Siirtovalmiiden laskujen määrä on todella suuri ja ne pitää käydä läpi ennen 

siirtämistä kirjanpitoon. Yrityksen kannattaa siis olla rohkea ja kokeilla tätä ensin esimerkiksi 

muutaman tietyn jatkuvan laskun kohdalla. Tämä vaatii tietenkin, että laskun automaatti-

sessa käsittelyssä ei ole ollut ongelmia. Ehdotan siis, että tietyt laskut, jotka ovat olleet pi-

dempään automaattisessa käsittelyssä ja prosessi on sujunut moitteettomasti, siirtyisivät au-

tomaattikäsittelyn lisäksi suoraan automaattisesti kirjanpitoon. Tämä säästää huomattavan 

paljon resursseja, jos tämä saadaan onnistumaan isomman laskumassan kanssa tulevaisuu-

dessa. 
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Liite 1: Teemahaastattelukysymykset 

 

1. Tausta Kojamo Oyj:llä? 
2. Työtehtävät? 
3. Ostolaskujen käsittelyn toimivuus tällä hetkellä? 
4. Ostolaskujen automaattinen käsittelyn tämän hetkinen tilanne? 
5. Automaattisen ostolaskujen käsittelyn ongelmat? 
6. Automaattiseen ostolaskujen käsittelyn kehitysideoita? 


