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Abstrakt 

Syftet med detta arbete är undersöka hur min uppdragsgivares arbetsprocesser 

effektiveras genom byte av ekonomisystem. Uppdragsgivaren i detta arbete är Kuljetus ja 

Maanrakennus P. Salonen Oy som är ett företag från Järvenpää. Företaget har sin 

verksamhet inom transport och jordbyggnad och erbjuder sina tjänster för andra företag, 

kommuner samt privatpersoner.  

 

I teoridelen behandlas ekonomiförvaltning, automatiserad ekonomiförvaltning, 

arbetsprocesser, Lean-tänkande och dess historia samt intern kontroll. Den empiriska 

delen består av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. För att få information om 

uppdragsgivarens nya ekonomisystem, intervjuas produktchef som har kunskap om de 

nya systemen. För att kunna jämföra nuvarande och nya system, behövs även information 

om de nuvarande systemen. Genom att intervjua bokföraren hos uppdragsgivaren fås den 

information om nuvarande system som krävs för detta arbete. 

 

Resultat från den kvalitativa undersökningen visar att man ska undvika manuella 

arbetsuppgifter och onödiga faser i arbetet enligt de nya systemen. Inköps- och 

försäljningsfakturor kommer överföras automatisk till bokföringen utan manuella 

förflyttningar. På grund av detta blir företagets månadsbokslut klart i tid och företagets 

ledning kan i realtid följa verksamhetens omsättning och resultat.  
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Tiivistelmä 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten toimeksiantajayritykseni Kuljetus ja 

Maanrakennus P. Salonen Oy:n työprosessit tehostuvat taloushallinnon ohjelmia 

vaihtamalla. Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen on kuljetus- ja maanrakennusalalla 

toimiva järvenpääläinen yritys, joka tarjoaa palveluita yrityksille, kunnille ja 

yksityishenkilöille.  

 
Opinnäytetyöni teoriaosuudessa käsitellään taloushallintoa, digitaalista taloushallintoa, 
työprosesseja, Lean-ajattelua ja sen historiaa sekä sisäistä valvontaa. Tämän työn 
empiirinen osuus on toteutettu käyttäen kvalitatiivista tutkimusmenetelmää 
haastatteluiden muodossa. Saadakseni tietoa toimeksiantajayrityksen uusista 
talohallinnon järjestelmistä, haastattelin uusien taloushallinnon järjestelmien 
tuotepäällikköä. Vertaillakseni keskenään nykyisiä ja uusia järjestelmiä, tarvitsin 
tarkempaa tietoa myös nykyisistä taloushallinnon järjestelmistä. Haastattelemalla 
toimeksiantajayrityksen kirjanpitäjää sain lopputyöhöni tarvittavaa tietoa nykyisistä 
järjestelmistä. 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen perusteella toimeksiantajayritykseni uusissa järjestelmissä 
vältytään manuaalisilta työtehtäviltä ja turhilta työvaiheilta automaation ansiosta. Osto-
ja myyntilaskut siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon ilman manuaalisia siirtoja. Tämän 
ansiosta yrityksen kuukausikirjanpito valmistuu ajallaan ja yrityksen johto voi reaaliajassa 
seurata toiminnan liikevaihtoa ja tulosta. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to study how different work processes becomes more 
effective in Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy by changing the financial 
administration systems. Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy is based in Järvenpää 
and provides transportation and civil engineering services to other businesses, 
municipalities and private persons.  
 
The theoretical part of this study consists of a more detailed approach to the financial 
administration, different work processes and the theory of Lean-thinking including its 
history and compliance. An empirical part of this thesis is based on the qualitative research 
methods and covers more detailed Information about the new financial administration 
softwares used in Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy. In addition, experiences and 
opinions from the company is main accountant gave me some important information 
about the previous financial administration systems and through this I was able to make a 
comparison between the previous and new financial management systems. 
 
As a result, it can be concluded that the new financial systems will benefit their end users 
by decreasing the number of manual tasks and unnecessary work processes thanks to the 
increased automated operations built into the system. Sale and purchase invoices can for 
example now be transferred straight to the system without any manual transfers, which 
can have a positive outcome in terms of finishing monthly accounting on time. For the 
company management team this makes it easier to follow and evaluate sales figure and 
profit. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni aiheena on tutkia, miten työprosessit tehostuvat taloushallinnon ohjelmia 

vaihtamalla toimeksiantajayrityksessäni. Työni toimeksiantajana toimii järvenpääläinen 

perheyritys, Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy. Yritys on toiminut kuljetus- ja 

maanrakennusalalla jo vuodesta 1965. Pystyäkseni tutkimaan miten työprosessit tehostuvat, 

käytän apunani teoriaa prosesseista, Lean-ajattelusta sekä sisäisestä valvonnasta. Työssäni 

tulen toteuttamaan kvalitatiivisen tutkimuksen haastatteluiden muodossa. 

Taloushallinto on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Taloushallinto käsitteenä on laaja ja se 

käsittää yrityksen tärkeimmät tehtävät kuten laskutuksen, kirjanpidon ja osto- ja 

myyntireskontrat. Kaikilla yrityksillä on jonkinlainen taloushallinnon järjestelmä yrityksen 

koosta riippumatta. Taloushallinnon ohjelmat ovat tärkeä ja olennainen osa yrityksen 

taloushallintoa. Taloushallinnon ohjelmia löytyy useita ja järjestelmähankinnat ovat usein 

suuria ja kauaskantoisia. On tärkeää käyttää aikaa järjestelmien valitsemiseen, sillä 

järjestelmävalinnat vaikuttavat huomattavasti niin työn tehokkuuteen kuin sujuvuuteenkin. 

(Lahti & Salminen, 2014, ss. 34-35) (Meriläinen, 2014) 

Jotta yritysten työprosesseista saataisiin tehokkaita ja sujuvia, voidaan apuna käyttää Lean- 

ajattelua. Lean- ajattelun alkuperänä toimii toisen maailmansodan jälkeen kehittynyt Toyota 

Productions System, TPS. Toyotan kehittämis- ja johtamisfilosofian ydin on lisäarvoa 

tuottamattoman hukan poistaminen. Lean- ajattelun keskeinen asia on hukan tunnistaminen, 

eliminoiminen nopeasti ja tehokkaasti, kustannusten pienentäminen ja laadun parantaminen. 

Lean-ajattelun tarkoituksena on myös asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden parantaminen. 

(Liker, 2010, ss. 7-8) (Sixsigma, ei pvm) 

1.1 Tarkoitus ja tavoite 

Lopputyöni tarkoituksena on selvittää, miten Kuljetus ja Maanrakennus Oy:n 

työprosesseista saadaan tehokkaampia sekä selkeämpiä taloushallinnon ohjelmia 

vaihtamalla. Tavoitteenani on selvittää, miten uudet taloushallinnon ohjelmat tehostavat 

sekä helpottavat yrityksen työntekijöiden työtä.  
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1.2 Metodit 

Teoriaa ja informaatiota tulen keräämään kirjallisuudesta ja internetistä löytyvistä lähteistä. 

Näiden avulla saan luotua kattavan tietopaketin siitä, miten työprosessit voivat tehostua 

taloushallinnon järjestelmiä vaihtamalla. Opinnäytetyössä teen kvalitatiivisen tutkimuksen. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelen yrityksen työntekijöitä, jotka vastaavat 

yrityksen taloushallinosta, saadakseni tietoa toimeksiantajayrityksen nykyisistä ohjelmista. 

Haastatteluja tulen tekemään myös Jydacomin tuotepäällikölle, joka toimii yrityksen 

yhteyshenkilönä koskien uusia taloushallinnon ohjelmia. Haastatteluja tulen tekemään 

sähköpostin, puhelimen ja Skypen välityksellä. Haastatteluiden tavoitteena on saada alan 

ammattilaisten käytännönkokemukseen perustuvaa tietoa.  

1.3 Työn rajaus 

Työ on rajattu Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy:n työprosessien tehostamiseen 

taloushallinnon ohjelmia vaihtamalla. Tulen vertailemaan nykyisiä ohjelmia uusiin 

ohjelmiin. Vertailen nykyisiä ja uusia järjestelmiä ottamalla esiin järjestelmien hyvät ja 

huonot puolet. Saadakseni tietoa myös nykyisistä ohjelmista, haastattelen yrityksen 

kirjanpitäjää. Jotta saisin tietoa yrityksen uusista taloushallinnon ohjelmista, haastattelen 

Jydacomin tuotepäällikköä. 

1.4 Työn rakenne 

Lopputyöni rakenne on työprosessien tehostaminen taloushallinnon ohjelmia vaihtamalla 

toimeksiantajayrityksessäni, Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy:ssä. Tulen 

esittelemään toimeksiantajayritykseni, ja yritys osiossa, luvussa 2, kerron myös yrityksen 

historiasta sekä pätevyyksistä. Esiteltyäni yrityksen tulen työni seuraavassa osiossa, 

teoriaosiossa, käsittelemään digitaalista taloushallintoa, prosesseja, Lean-ajattelua ja sen 

historiaa sekä sisäistä valvontaa. Teoriaosuuden jälkeen tulen työni seuraavassa osiossa 

esittelemään yrityksen nykyiset taloushallinnon järjestelmät sekä uudet järjestelmät. 

Kvalitatiivisen osiossa käyn läpi esimerkkien avulla, miten työprosessit tehostuvat uusiin 

taloushallinnon ohjelmiin siirtyessä. Vastaukset perustuvat Jydacomin tuotepäällikön ja 

toimeksiantajayrityksen kirjanpitäjän kanssa käytyihin haastatteluihin. Loppupäätelmät 

osiossa vertailen toimeksiantajayrityksen nykyisiä ja uusia taloushallinnon järjestelmiä 

SWOT-analyysien avulla. Ensimmäinen SWOT-analyysi käsittelee toimeksiantajayrityksen 

nykyisen taloushallinnon järjestelmien vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. 



	 3	

Toinen SWOT-analyysi käsittelee vuorostaan uusien järjestelmien vahvuuksia, heikkouksia, 

uhkia ja mahdollisuuksia. Haastatteluita tulen käyttämään myös SWOT-analyyseissä.  

2 Yritysesittely: Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy 

Opinnäytetyössäni toimeksiantajana toimii Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy, mikä 

on kuljetus- ja maanrakennusalalla toimiva yritys. Yrityksen tunnusmerkkiin, yksilölliseen 

ja asiakasläheiseen palveluun, asiakkaat ovat luottaneet jo vuosikymmeniä. Yrityksen 

toimisto sijaitsee Järvenpäässä, mutta töitä tehdään ympäri Etelä-Suomea työmaiden 

sijainnista riippuen. Työmaita voi olla myös Etelä-Suomen ulkopuolella, kuten esimerkiksi 

Vaalimaalla sijaitseva Zsar Outlet Village, mikä oli yksi yrityksen työmaista. (P.Salonen, ei 

pvm) 

Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy on vuonna 1965 perustettu järvenpääläinen 

perheyritys. Yrityksen nimen mukaisesti, yritys toimii kuljetus- ja maanrakennusalalla 

tarjoten yksilöllisiä kuljetus- ja maanrakennuspalveluita. Yrityksen perusti Pauli Salonen 

vaimonsa Pirkko Salosen avustamana. Yritys on periytynyt isältä pojille ja tänä päivänä 

yrityksestä vastaavat yrityksen perustajan nuorimmat kaksospojat, Pekka ja Pasi Salonen. 

Myös neljästä veljeksestä kaksi vanhinta on mukana yrityksen toiminnassa. (P.Salonen, ei 

pvm) 

Maanrakennus on yrityksen päätoimiala ja asiakaskuntaan kuuluu yrityksiä, 

yksityishenkilöitä ja kuntia. Myös kaupunkien suururakoinneista päättävät tahot kuuluvat 

yrityksen asiakaskuntaan. Maanrakennuspuolella yritys hoitaa kokonaisvaltaisia infra- ja 

pohjarakentamisen urakoita, purkutöitä, salaojaurakointia sekä lumitöitä. Vaihtolavat, 

nosturiautot, maansiirtoautot ja kappaletavarakuljetukset käsittävät yrityksen 

kuljetuspalvelun. Myös maa-ainesten kuljetukset asiakkaiden tarpeen mukaan on yksi 

yrityksen kuljetuspalveluista.  Taloyhtiöille ja yksityishenkilöille vaihto- ja talkoolavat saa 

vuokrattua yrityksen kautta. Yrityksen kalustoon kuuluu tänä päivänä yhteensä yli 100 

kuorma-autoa ja konetta. (P.Salonen, ei pvm) 

2.1 Yrityksen historia 

Yritys on perustettu vuonna 1965 Paulin Salosen toimesta. Apuna Paulilla oli hänen 

vaimonsa Pirkko Salonen. Yrityksen nimenä toimi vuonna 1965 Pauli Salonen. Pauli oli 

ainut työntekijän yrityksessä vuoden 1970 loppupuolelle asti, jolloin hän palkkasi kolme 
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uutta työntekijää. Oma urakointi ei kuulunut yrityksen palveluihin alkuvaiheessa, vaan 

keikkaa tehtiin muille yrityksille. Keikkaa pystyttiin tekemään muille yrityksille omien 

kuorma-autojen ja koneiden avulla. Ensimmäisen kuorma-auton Pauli osti heti yrityksen 

perustettua.  (P.Salonen, ei pvm) 

Vuosikymmenen vaihtuessa, 1980-luvulla, Paulin vanhimmat pojat aloittivat työt 

yrityksessä. Kymmenen vuotta myöhemmin myös Paulin kaksospojat, Pekka ja Pasi, 

aloittivat työt yrityksessä vain teini-ikäisinä. Vuonna 1993 yritys aloitti rahtiliikenteen 

eripuolelle Eurooppaa ja Venäjälle. Muutamaa vuotta myöhemmin, 90- luvun puoli välissä, 

yritys aloitti oman urakoinnin. (P.Salonen, ei pvm) 

Poikien äiti ja Paulin vaimo, Pirkko, hoiti perheen kotona laskutuksen aina vuoteen 1998 

asti, jolloin laskutus siirrettiin tilitoimistolle. Vuonna 1997 kaksoisveljekset Pekka ja Pasi 

nousivat yrityksen johtoon Paulin yllättävän pois menon johdosta. Samana vuonna yrityksen 

nimi vaihtui yrityksen nykyiseen nimeen. Vuosien saatossa yritys on kasvanut paljon, ja 

nykypäivänä yrityksessä on töissä lähes 100 työntekijää. (P.Salonen, ei pvm) 

2.2 Yrityksen pätevyydet 

Yrityksellä on RALA-pätevyys sekä RALA-sertifikaatti. Rala eli Rakentamisen Laatu 

RALA ry on itsenäinen ja riippumaton rakennus- ja kiinteistöalan toimija. RALAn tehtävänä 

on edistää rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. Yksi RALAn päätehtävistä 

on todeta rakennusalan yritysten pätevyyksiä sekä tuottaa informaatiota yrityksistä, jotka on 

hyväksytty päteviksi. RALAn arviointilautakunta myöntää RALA-pätevyydet. Jotta yritys 

voi saada pätevyyden arvioidaan yrityksen tekninen osaaminen, yhteiskunnallisten 

velvoitteiden hoitaminen sekä talouden tila. (RALA, ei pvm) 

Yrityksillä, joilla on Rala-pätevyys, on edellytykset laadun tekemiseen. Rala- pätevyys 

kertoo neljä eri asiaa yrityksestä. Ensimmäinen asia on, että tilaajavastuulain vaatimukset 

täyttyvät. Toinen asia kertoo, että tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu 

referenssikohteiden sekä henkilö- ja kalustoresurssien osalta. Vastuuvakuutuksista 

huolehtiminen on pätevyyden kolmas asia. Neljäs asia on, että tilinpäätöstiedot täyttävät 

lainsäädännön vaatimukset. (RALA, ei pvm) 

Pätevyydestä on monia hyötyjä yritykselle, kuten esimerkiksi tilaajan on helppo löytää 

toteuttaja avoimen pätevyysraportin avulla. Urakkatarjoukseen voi suoraan liittää 

pätevyysraportin eikä taloudellisia selvityksiä ja referenssitietoja tarvitse kerätä jokaiseen 
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tarjoukseen erikseen. Tekninen ja taloudellinen osaaminen saa näkyvyyttä, sillä RALA- 

pätevyyden saaneista yrityksistä tuotetaan tilaajien käyttöön yhdenmukaista informaatiota 

RALAn internetsivuille. (RALA, ei pvm) 

2.3 Sertifikaatit 

RALA-sertifiointi on rakennusalalla toimivan toimintajärjestelmän arviointi- ja 

hyväksyntämenetelmä. Suunnittelu- ja rakennusyritykset sekä rakennus-ja asennusyritykset 

voivat hakea sertifiointia. Yksi RALA-sertifioinnin tarkoituksista on saada nostettua 

yritysten toiminta- ja laadunhallintajärjestelmien tasoa. Myös kilpailukyvyn ja toiminnan 

laadun parantaminen kuuluu RALA-sertifikaatin tarkoituksiin. RALA-sertifikaatin 

tarkoituksena on myös tarjota rakennusalalla toimiville yrityksille niin hinnaltaan kuin 

sisällöltään sopiva julkinen, kolmas osapuoli, tekemään toimintajärjestelmänarvioinnin- ja 

hyväksyntämenettelyn. (RALA, ei pvm) 

2.4 Jäsenyydet 

Toimeksiantajatyritys on sekä SKAL:n että INFRA Ry:n jäsen. SKAL on Suomen Kuljetus 

ja Logistiikka yhdistys. INFRA ry toimii puolestaan infrarakentamisen ammattilaisten 

toimiala-ja työnantajaliittona (SKAL, ei pvm)  (INFRA, ei pvm). Enemmän jäsenyyksistä 

luvuissa 2.4.1 ja 2.4.2.  

2.4.1 SKAL 

Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy on SKAL:n jäsen, minkä perustehtäviin kuuluu 

maanteiden tavaraliikenteen edunvalvonta sekä jäsenpalvelu. Edunvalvonnalla SKAL 

vaikuttaa kuljetusalan ja yrittämisen hyväksi niin Suomessa kuin EU:ssa. Jäsenpalveluilla 

SKAL parantaa heidän jäsenten liiketoimintaa ja valmiuksia tulevaisuuden varalle. (SKAL, 

ei pvm) 

2.4.2 INFRA Ry 

Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen on yksi INFRAN jäsenyrityksistä. INFRA:n 

jäsenyritysten tehtäviin kuuluu väylien, terminaalien ja kuntateknillisten verkostojen 

rakentaminen ja kunnossapitäminen. Jäsenyritysten tehtävänä on myös tuottaa kaikessa 

rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia, kuten esimerkiksi hiekkaa, soraa ja 

kalliomurskeita. Purku-, kierrätys- ja nostopalvelut ja infrapalvelut teollisuuslaitoksille 
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kuuluvat yrityksille, jotka ovat INFRA:n jäseniä. INFRA ry:n keskeisin tehtävä on parantaa 

heidän jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä ymmärrystä infrarakentamisesta Suomen 

hyvinvoinnin perustana. (INFRA, ei pvm) 

3 Digitaalinen taloushallinto ja digitaaliset järjestelmät 

Taloushallinto määritetään järjestelmäksi, minkä avulla yritys voi seurata taloudellisia 

tapahtumia raportoidakseen toiminnasta sidosryhmille. Taloushallinto voidaan 

sidosryhmien perusteella jakaa kahteen eri ryhmään, ulkoiseen eli yleiseen laskentatoimeen 

ja sisäiseen eli johdon laskentatoimeen. Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen tarkoituksena 

on tuottaa taloudellista informaatiota. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa informaatiota 

yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille esimerkiksi viranomaisille, omistajille, työntekijöille, 

asiakkaille ja toimittajille. Sisäinen laskentatoimi puolestaan tuottaa informaatiota yrityksen 

johdolle. Taloushallinto voidaan myös määritellä tietojärjestelmien näkökulmasta 

järjestelmäksi. Järjestelmä koostuu toisiinsa liittyvistä komponenteista, jotka toimivat 

yhdessä ja näin saavuttavat tietyn tuloksen. Komponentit sisältävät muun muassa laitteistot 

ohjelmistot, tiedon syötön, datan, ihmiset ja menettelytavat. Tulos, minkä järjestelmä tuottaa 

voi esimerkiksi olla kuukauden tulosraportti (Lahti & Salminen, 2014, s. 16) 

Taloushallinto käsittää monia yrityksen tärkeitä tehtäviä kuten esimerkiksi laskutuksen, 

kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran, palkanlaskennan, verotuksen, tilinpäätöksen 

laatimisen ja budjetoinnin (Meriläinen, 2014). Taloushallinto koostuu pääkirjanpidosta, sen 

esiprosesseista, raportoinnista ja arkistoinnista. Esiprosesseja voivat olla esimerkiksi osto- 

ja myyntireskontra (Lahti & Salminen, 2014, ss. 16-18). Kuva 1, alapuolella, havainnollistaa 

taloushallinnon kokonaisuuden. 
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Kuva 1 Taloushallinnon kokonaisuus (alkuperäinen kuvio, Lahti& Salminen (2014), s. 19) 

	

Digitaalinen taloushallinto on hyvin yleistä monissa yrityksissä ja suurin osa laskuista ja 

muusta taloushallinnon tapahtumadatasta liikkuu yritysten välillä sähköisesti. Seuraava 

askel on muuntaa viimeisimmätkin paperiprosessit sähköisiksi ja tehdä prosesseista ja 

raportoinneista automatisoituja. Tämän takia digitaalisesta taloushallinosta puhuttaessa 

synonyymi digitaalisuudelle voisi olla automaattinen taloushallinto. Digitaalisuus 

mahdollistaa paremman tehokkuuden yrityksissä. Näin esimerkiksi raportointi nopeutuu ja 

tieto pysyy ajan tasalla. Taloushallintoon kohdistuu paineita, esimerkiksi teknologian 

kehittyessä taloushallinnon odotetaan tuottavan entistä parempaa tehokuutta ja laatua. 

Globalisoitumisen myötä taloushallinnolta odotetaan nopeutta ja joustavuutta. (Lahti & 

Salminen, 2014, ss. 11-12) 

3.1 Digitaalinen taloushallinto 

Digitaalisesta taloushallinosta käytetään myös usein termiä sähköinen taloushallinto. 

Sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittely, siirtäminen, varastointi ja esittäminen on 

digitaalisuutta. Erilaisten ohjelmistojen tai sovelluksien avulla siirretään ja käsitellään 

digitaalista tietoa. Digitaalista tietoa on tehokkaampaa ja nopeampaa siirtää ja käsitellä 

verrattuna paperiin. Digitaalisella taloushallinnolla sanotaan tarkoittavan kaikkien 



	 8	

tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia sekä käsittelyä, mikä tapahtuu 

digitaalisessa muodossa. Digitaalisen taloushallinnon kirjanpidon ja siihen liittyvät 

tapahtumat syntyvät mahdollisimman automaattisesti ja ilman paperia. Näin digitaalisesta 

taloushallinnosta voidaan käyttää myös määritettä automaattinen taloushallinto. (Lahti & 

Salminen, 2014, ss. 19-24) 

Digitaalinen taloushallinto on ihmisten tekemisistä, töiden organisoinnista, 

tietojärjestelmistä, teknologioista ja suoraviivaisista toimintaketjuista koostuva prosessi. 

Digitaalisessa taloushallinnossa on tarkoituksena poistaa turhia ja päällekkäisiä 

käsittelyvaiheita automatisoinnin avulla. Digitaalisen taloushallinnon avulla voidaan 

parantaa yrityksen toiminnan laatua sekä vähentää virheitä. Digitaalinen taloushallinto on 

myös käytössä missä ja milloin vain, paikasta tai ajasta riippumatta. Tämä antaa 

mahdollisuuden esimerkiksi raporttien selailuun missä ja milloin vain. Paperiseen 

taloushallintoon verrattuna digitaalinen taloushallinto on myös ympäristöystävällisempi. 

(Lahti & Salminen, 2014, ss. 25-33) 

3.2 Järjestelmät 

Yrityksien taloushallinnon järjestelmä- ja palveluvalinnoilla voidaan vaikuttaa suuresti 

siihen, kuinka digitaalinen taloushallinto yrityksellä on. Ohjelmistojen ja tietojärjestelmien 

tarkoitus on tehdä lupaamansa ja tukea yrityksen strategiaa. Yrityksen ohjelmiston valintaan 

vaikuttaa muun muassa strategia, toimiala, kilpailutilanne ja kasvusuunnitelmat. (Lahti & 

Salminen, 2014, s. 34) 

Taloushallinto keskeinen osa yrityksen toimintaa. Kaikki yritykset ja organisaatiot, koostaan 

riippumatta, käyttävät jonkinlaista taloushallinnon järjestelmää. Järjestelmähankinnat ovat 

suuria, joten järjestelmien valintaan on hyvä käyttää aikaa. Ohjelmistovalintaan vaikuttavat 

järjestelmän kokonaiskustannukset, alkuinvestointi, järjestelmän joustavuus, ylläpito sekä 

kehitys. Työn tehokkuuteen ja sujuvuuteen voidaan vaikuttaa oikeilla järjestelmävalinnoilla 

ja hyvällä käyttöönottototeutuksella. (Lahti & Salminen, 2014, ss. 34-36) 

3.3 Pilvipalvelu 

Pilvipalvelulla tarkoitetaan kaikkia verkon välityksellä käytettäviä IT- tai 

tietotekniikkapalveluita. Pilvipalvelu tarkoittaa SaaS- palvelua eli palveluna hankittua ja 

käytettävää ohjelmistoa. SaaS- palvelu on palveluntarjoajan hallinnoima ja sitä kehittää 

myös palveluntarjoaja. SaaS tulee sanoista Software as a Service. Pilvipalvelut tulevat 
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olemaan päähankinta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä yleistymään suuryrityksissä. 

Yritykset, joiden taloushallinto on pilvipalvelussa, käyttää tarvitsemiaan sovelluksia 

internetin välityksellä. Yrityksen näkökulmasta pilvipalvelun käyttö on helppoa ja 

vaivatonta, koska yrityksen tehtäviin ei kuulu huolehtia sovelluksen ylläpidosta, 

varmistuksista tai päivityksistä. (Lahti & Salminen, 2014, ss. 45-46) 

4 Prosessit 

Lecklin (2006, s. 123) mukaan ”liiketoimintaprosessilla tarkoitetaan joukko toisiinsa 

liittyviä tehtäviä, mitkä yhdessä tuottavat liiketoiminnan kannalta hyödyllisen tuloksen”. 

Prosessi tuottaa myös lisäarvoa yrityksen sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaalle. Prosessia 

voidaan myös kutsua toimintoketjuksi. Toimintoketjun avulla yritys muuttaa panoksensa 

tuotoiksi asiakkaalle. Prosessille tyypillistä on toistuvien sarjojen tehtävien mittaaminen ja 

määritteleminen. Kaikelle tekemiselle on jokin syy, miksi jotain tehdään ja miksi jotain 

halutaan saada aikaiseksi. Nämä ovatkin prosessin kaksi pääasiaa, mitkä Pesonen (2007, s. 

129) esittelee kirjassaan Laatua! - Asiantuntijaorganisaation laatuopas: 

1. Jotakin pitää saada aikaan eli prosessissa syntyy tulo, prosessin tuote 

2. Joku haluaa osalliseksi tästä syntyneestä tuloksesta, eli prosessin tuloksella on 

asiakas. (Pesonen, 2007, s. 129) 

Organisaation koko vaikuttaa prosessien määrään organisaatioissa, mitä isompi organisaatio 

sitä enemmän prosesseja. Yleensä organisaatioissa toistuvat tietyt prosessit; tuotesuunnittelu 

tai tuotekehitys, myynti- tai asiakkaalle lupaamisprosessi, tuotantoprosessi, hankintaprosessi 

sekä johtamisen tai hallinnon prosessi (Pesonen, 2007, s. 130-131). Liiketoimintaprosessin 

perusasiat ovat esiteltynä kuvassa 2, alapuolella. Prosessin tarkoituksena on se, että prosessi 

ottaa vastaan syötteitä, lähtötietoja tai materiaalia (input) yrityksen ulkoisilta tai sisäiseltä 

toimittajalta. Prosessin lopputuloksena on asiakkaan haluama suorite (output). Matkalla 

syötteiden valmistukseen osallistuu ihmisiä, koneita, tietoja ja ohjausmenetelmiä (temput). 

Prosessin toiminta lyhyesti esiteltynä on: input à temput à output. (Lecklin, 2006, s. 124) 

(Pesonen, 2007, s. 129) 
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Kuva 2 Liiketoimintaprosessi (alkuperäinen kuvio, Lecklin (2006), s. 124) 

4.1 Prosessilajit 

On tunnistettavissa neljää erilaista prosessilajia, pää-, ydin-, avain- ja tukiprosessi. 

Ydinprosessit kattavat ne prosessit, mitkä palvelevat ulkoisia asiakkaita, ne alkavat sekä 

päättyvät ulkoiseen asiakkaaseen. Ydinprosessien lähtökohtana ovat nimensä mukaan 

yrityksen ydinkyvykkyydet. Tämän prosessilajin avulla kehitetään yrityksessä olevat kyvyt 

ja osaamiset asiakkaille lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi. Ydinprosesseja ovat tuotekehitys, 

tuotanto ja asiakaspalvelu. (Lecklin, 2006, s. 130) (Pesonen, 2007, s. 131) 

Tukiprosessit ovat puolestaan yrityksessä olevia sisäisiä prosesseja ja niiden tarkoitus on 

tukea organisaation toimintaa sekä auttaa ydinprosesseja onnistumaan. Tukiprosessit alkavat 

sisäisestä asiakkaasta ja päättyvät sisäiseen asiakkaaseen, eikä tämä prosessi ole kontaktissa 

ulkoiseen asiakkaaseen. Tukiprosesseja ovat talous- tieto- ja henkilöstöhallinto. 

Avainprosessit ovat avain yrityksen menestykseen ja näin ollen yrityksen tärkeimpiä 

prosesseja, joita kehitetään jatkuvasti. Avainprosesseja ovat kaikki ydinprosessit ja osa 

tukiprosesseista. Pääprosessit ovat usein ydinprosesseja, joten niillä tarkoitetaan 

useimmiten kokonaisuuden kannalta tärkeitä sekä laajoja prosesseja. Pääprosessilla voi olla 

joko ulkoinen tai sisäinen asiakas. (Lecklin, 2006, s. 130) (Pesonen, 2007, s. 131) 

4.2 Prosessien kehittäminen 

Prosessien tuloksena syntyy yrityksen suoritteet, tuotteet ja palvelut. Yrityksen toiminta 

kehittyy prosesseja kehittämällä. Kehittämismalli, kuva 3 alapuolella, alkaa nykytilan 

kartoituksesta. Prosessien kehittäminen ei onnistu, ellei yritys tiedä missä ollaan ja mihin 

suuntaan halutaan mennä. Prosesseja kartoittamalla saadaan pohjatiedot prosessien 
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valintaan, joita kehitetään. Nykytilan kartoituksen tärkeimmät tehtävät ovat organisoida 

prosessityötä, laatia prosessikuvaukset ja prosessikaaviot sekä arvioida prosessin 

toimivuutta. Prosessi analyysi on kehittämismallin seuraava vaihe ja sen tarkoituksena on 

selvittää ja ratkaista prosesseissa esiintyvät ongelmat. Tässä vaiheessa myös analysoidaan 

laatukustannuksia ja vertaillaan benchmarkingia eli mitataan jatkuvasti tuotteita, 

toimintatapoja ja palveluita kilpailevia huippuyrityksiä vastaan. Prosessi analyysissa 

tarkoituksena on valita työkaluja, asettaa mittareita sekä arvioida erilaisia 

kehittämisvaihtoehtoja. Kehittämistapa valitaan tuloksen perusteella, mikä saadaan 

prosessianalyysissa. Prosessin parantaminen on seuraava vaihe, missä luodaan 

parannussuunnitelma. Parannussuunnitelman luonti on mahdollista sen jälkeen, kun prosessi 

on analysoitu ja uusi toteutustapa valittu. Kun parannussuunnitelma on luotu, se 

hyväksytetään. Tämän jälkeen uudistetun prosessin käyttöönotto on valmis. Jatkuva 

kehittäminen on tärkeää, minkä takia prosessin toimivuutta on hyvä arvioida säännöllisesti. 

Kun prosesseja arvioidaan säännöllisesti, voidaan tarvittaessa tehdä isompia tai pienempiä 

uudistustöitä. (Lecklin, 2006, ss. 134-135, 160-161) 

 

Kuva 3 Prosessien kehittämismalli (alkuperäinen kuva, Lecklin (2006), s. 134) 

 

5 Lean-ajattelu  

Lean-thinking sanasta suomennettu Lean-ajattelu tarjoaa tavan tehdä enemmän vähemmällä. 

Vähemmän ihmisten panosta, vähemmän työkaluja, vähemmän aikaa ja vähemmän tilaa. 

Tätä on Lean-ajattelu lyhyesti sanottuna. Lean-ajattelun ydin on hukan eli mudan 

poistaminen. Muda tulee japanin kielestä ja tarkoittaa hukkaa. Kirjailijat, Womack ja Jones, 

toteavat kirjassaan, Lean Thinking (2003), että Lean- ajattelu on yksi voimakkaammista 
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työkaluista, millä voidaan samanaikaisesti sekä tuottaa arvoa että poistaa hukkaa 

organisaatiossa (Womack & Jones, 2003, ss. 6-15). Lean voidaan kirjailijoiden, Modig ja 

Åhlström, mukaan määritellä toimintastrategiaksi. Pääpaino toimintastrategiassa on 

virtaustehokkuudessa ei resurssitehokkuudessa. Modig ja Åhlström painottavat, että 

yrityksen keskittyessä virtaustehokkuuteen voi yritys vähentää lisätyötä ja näin päästä eroon 

tarpeettomasta tuhlauksesta. (Modig & Åhlström, 2013, s. 124) 

Jotta yritys voi pitää itseään Lean-yrityksenä, vaaditaan tietynlaista ajattelutapaa. Kirjassa 

Toytoan tapaan, kirjailija, Jeffrey K. Liker, siteeraa TPS:n perustajaa Taiichi Ohnoa: ”Me 

katsomme ainoastaan aikajanaa siitä hetkestä, kun asiakas antaa meille tilauksen, siihen 

pisteeseen, kun keräämme rahat. Ja me pienennämme tuota aikajanaa poistamalla lisäarvoa 

tuottamattoman hukan” (Liker, 2010, s. 7). Ajattelutapa sisältää kaikki Lean-ajattelun viisi 

perusperiaatetta; asiakkaan arvon määrittäminen, arvovirran määrittäminen, prosessin 

ohjaus, imuohjauksen luominen ja täydellisyyden tavoittelu. (Liker, 2010, s. 7). Tulen 

käsittelemään näitä viittä perusperiaatetta tarkemmin luvussa 5.2.  

Womack ja Jones ovat tehneet vuosien havaintoja eri organisaatioissa eri puolilla maailmaa 

ja tulleet seuraaviin tuloksiin. Jatkuvalla virtauksella ja tehokkaalla imuohjauksella työn 

tuottavuus kaksinkertaistuu samalla, kun tuotantoteho laskee 90 prosentilla ja varastot 

pienenevät 90 prosentilla. He ovat myös huomanneet, että asiakkaalle päätyvät virheet ja 

jätteet, joita tuotannossa syntyy, puolittuvat.  Aika, jolla uusia tuotteita saadaan 

markkinoille, puolittuu ja näin myös entistä laajempaa valikoimaa voidaan tarjota 

pienemmillä lisäkustannuksilla. (Womack & Jones, 2003, s. 27) 

5.1 Lean-ajattelun lyhyt historia 

Toyota Productions System, TPS, eli Toytan tuotantojärjestelmä toimii Lean- tuotannon 

alkuperänä.  Toyota tuotantojärjestelmän perustajina toimii Taiichi Ohno, Shigeo Shingo ja 

Eiji Toyoda. Tuotantojärjestelmän ydin on hukan eliminointi. Tuotantojärjestelmä on 

kehitetty toisen maailmansodan aikana, kun Toyota perhe aloitti autojen valmistuksen. 

Japanissa markkinat eivät kuitenkaan olleet suuret toisen maailmansodan aikana ja näin 

myös olosuhteet olivat erilaiset kuin kilpailijoilla. Kilpailijat käyttivät massatuotantoa 

tuottaakseen mahdollisimman paljon osia mahdollisimman halvalla. Näiden tekijöiden 

seurauksena Toyotan täytyi keksiä sekä uusia keinoja tuotantoonsa että tehdä erilaisia autoja 

samalla kokoonpanolinjalla tehdäkseen asiakkaat tyytyväisiksi. Lopulta Toyota löysikin 
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tavan, jossa läpimenoajat ovat lyhyitä ja tuotantolinjat ovat joustavia. Tämän tavan 

lopputuloksena on parempi laatu, asiakastyytyväisyys ja tuottavuus. (Liker, 2010, ss. 6-20) 

Japani kärsi resurssipulasta Toyotan tuotantojärjestelmän syntyessä, mikä pakotti Toyotan 

kehittämään uuden tavan ajatella tehokkuutta. Näin Toyota alkoi keskittymään 

virtaustehokkuuteen. Toyota tuotantojärjestelmä perustuu kahden peruspilarin ympärille, 

jidoka ja just- in- time.  Käsite jidoka tarkoittaa ”automatisointia inhimillisellä otteella”. 

Jidokan tarkoituksena on luoda sellainen organisaatio, mikä huomaa virtauksen haitan tai 

esteen välittömästi. Just-in- time tarkoittaa virtauksen luomista tuotantoon karsimalla kaikki 

varastot ja tuottamalla ainoastaan sitä, mitä asiakas haluaa. (Modig & Åhlström, 2013, ss. 

70-71) 

TPS ja Lean-ajattelu on kaksi eri käsitettä, mutta Lean-käsite on luotu TPS periaatteiden 

pohjalta. Sanana Lean tuli ensimmäisen kerran julki vuonna 1988 John Krafcikin 

kirjoittamassa artikkelissa ”Triumph of the Lean Production System”. Artikkelissa 

vertaillaan eri autonvalmistajien tuottavuustasoja ja kahta tuotantojärjestelmää, järeä ja 

hauras. Järeä tuotantojärjestelmän avulla tuottavuutta saataisiin mittakaavaeduilla ja 

huipputekniikalla. Tämän myytin Krafcik kuitenkin tyrmäsi. Sen sijaan Krafcik todisti, että 

hauraalla tuotantojärjestelmällä eli pienillä varastoilla, pienillä puskureilla ja 

yksinkertaisella teknologialla saavutetaan hyvä tuottavuus ja korkea laatu. Krafcikin 

mielestä sana hauras oli negatiivinen ja valitsikin kutsua tehokasta tuotantojärjestelmää 

nimellä Lean. Vaikka Lean on levinnyt laajasti, sille ei ole vieläkään hyväksyttyä virallista 

tarkkaa määritelmää. (Modig & Åhlström, 2013, ss. 77-79) 

John Krafcikin artikkelin julkaisun jälkeen alettiin kehittää artikkelissa esille nostettuja 

ajatuksia osana International Motor Vehicle Program (IMVP)- tutkimusohjelmaa. 

Tutkimusohjelma pidettiin Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa, mihin osallistui 

johtavia tutkijoita ympäri maailmaa myös John Krafcik mukaan lukien. Vuonna 1990 

IMVP- tutkimusohjelman perusteella julkaistiin kirja nimeltä The Machine that Changed the 

World. Kirjan kirjailijat James P. Womack, Daniel T. Jones ja Daniel Roos kuvasti 

kirjassaan, mitä Lean- tuotanto tarkoittaa sekä miten Lean-tuotanto on syntynyt. Kirjaa 

pidettiin monien vuosien tutkimusten tuloksena. (Modig & Åhlström, 2013, s. 79) 

 



	 14	

5.2 Lean-ajattelun perusperiaatteet 

Leania sovelletaan tänä päivänä laajasti eri yrityksissä eri toimialoilla, vaikka Lean-ajattelun 

juuret tulevat autoteollisuudesta.  Lean- tuotanto voidaan määritellä prosessiksi, missä on 

viisi vaihetta. Nämä vaiheet ovat asiakkaan arvon määrittäminen, arvoketjun tunnistaminen, 

prosessin virtaus, imuohjauksen luominen ja täydellisyyden tavoittelu (Liker, 2010, s. 7). 

Seuraavissa luvuissa tulen käsittelemään jokaista viittä perusperiaatetta tarkemmin.  

5.2.1 Asiakkaan arvon määrittäminen 

Arvo ja sen määritys on kriittinen lähtökohta Lean- ajattelussa ja arvo määritetään asiakkaan 

kautta. Arvo ilmaistaan tiettynä tuotteena, tavarana tai palveluna, mikä täyttää asiakkaan 

tarpeet tietyllä hinnalla. Tuottaja on se, joka luo arvon esineelle tai asialle. Tärkeää Lean- 

ajattelussa on ensin määrittää oikea arvo tietylle tuotteelle, tietyllä hinnalla ja tietylle 

asiakkaalle perustuen asiakkaan omaan näkemykseen. (Vuorinen, 2013, s. 73) (Womack & 

Jones, 2003, s. 16) 

5.2.2 Arvoketjun tunnistaminen 

Arvovirralla tarkoitetaan kaikkia toimia tai prosesseja, joita tarvitaan tuotteiden tuomiseksi. 

Arvovirran määrittäminen on seuraava askel Lean- ajattelussa. On tärkeää määrittää 

arvovirta, koska sillä voidaan poistaa hukkaa prosesseista, joita virtauksessa on. 

Virtauksessa on tehtäviä suunnittelusta tuotannon käynnistämiseen, tilausten tekemisestä 

sen lähettämiseen sekä raaka-aineista lopputuotteeseen asiakkaalle. (Vuorinen, 2013, s. 73) 

(Womack & Jones, 2003, s. 19) 

5.2.3 Prosessin virtaus 

Kolmas perusperiaate, virtaus, toimii Lean-ajattelun ytimessä. Virtauksen tarkoituksena on 

lyhentää kuluvaa aikaa, mitä tarvitaan, kun raaka-aineista tulee valmiita hyödykkeitä tai 

palveluita. Tämä johtaa parhaaseen laatuun, pienempiin kustannuksiin ja lyhimpään 

toimitusaikaan. (Liker, 2010, ss. 87-88) 

Prosessi käynnistyy, kun asiakas tekee tilauksen. Prosessissa käytetään asiakkaan tilauksen 

vaatima määrä raaka-aineita. Seuraavaksi raaka-aineet etenevät heti tehtaalle, missä 

työntekijät heti täyttävät asiakkaan tekemän tilauksen osilla. Tilaus osineen etenee heti 

tehtaalle, missä työntekijät kokoavat tilauksen. Tilauksen ollessaan valmis, se etenee heti 

asiakkaalle. Tätä on virtaus, minkä pitäisi kestää muutaman tunnin tai päivän. Esimerkkinä 
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virtauksesta voidaan pitää Toyotaa, joka kehittää uusia ajoneuvoja Japanissa alle vuodessa, 

kun kilpailijoilla se kestää kaksi vuotta. Toyota on järjestänyt kehitystyönsä virtaukseksi, 

minkä takia he voivat kehittää uusia ajoneuvoja alle vuodessa. Virtauksessa olevaa hukkaa 

pyritään jatkuvasti karsimaan. (Liker, 2010, s. 90) 

5.2.4 Imuohjauksen luominen 

Organisaatio on valmis toteuttamaan tuotannon imuohjauksen, kun organisaatio on ensin 

määritellyt arvoketjun, poistanut arvoketjusta kaiken turhan ja saanut arvoketjun tarpeeksi 

virtaavaksi. Tuotannon neljäs perusperiaate käsittelee imuohjauksen luomista. ”Imu” 

tarkoittaa ”juuri oikeaan aikaan” eli tuotannon ihannetilaa. Asiakkaalle annetaan mitä hän 

haluaa, silloin kun hän haluaa ja sen verran kuin hän haluaa. Imuohjauksen tarkoitus ei ole 

varaston hallinta, vaan sen poistaminen eli tarkoitus on pitää varastot nollana. Vaikka 

imuohjauksessa varastot pidetään nollana, vastataan kuitenkin asiakkaiden kysyntään. 

(Liker, 2010, s. 105) (Vuorinen, 2013, s. 73)  

5.2.5 Täydellisyyden tavoittelu 

Viides perusperiaate on täydellisyyden tavoittelu, mitä voidaan kutsua myös jatkuvaksi 

parantamiseksi. Jatkuvan parantamisen lähtökohtana pidetään PDCA- ympyrää (Plan-Do-

Check-Act) eli Suunnittele-Tee-Tarkasta-Toimi. PDCA- ympyrä tai Demingin ympyrä on 

ratkaisumalli ja kehittämismenetelmä. Kaizen eli jatkuvien parannusten tekeminen tulee 

japanin kielestä, jonka tarkoitus on opettaa yksilöille taitoja toimimaan tehokkaasti pienissä 

ryhmissä, ratkaisemaan ongelmia, dokumentoimaan ja parantamaan prosesseja. Jatkuvaan 

parantamiseen kuuluu päätöksen teon siirtäminen työntekijöille, mikä vaatii avointa 

keskustelua sekä ryhmän yksimielisyyttä, jotta päätöksiä voidaan toteuttaa. Kaizen on 

täydellisyyttä tavoitteleva ja TPS: sää ylläpitävä filosofia. (Liker, 2010, s. 23) 

5.3 Kolme tehottomuuden lähdettä 

Negatiivisia vaikutuksia yrityksen tehokkuuteen voi syntyä yrityksen keskityttyä liikaa 

resurssitehokkuuteen. Kun yritys keskittyy liikaa resurssitehokkuuteen, syntyy uusia 

tarpeita, joita varten tarvitaan uusia resursseja, lisätyötä ja panoksia. Resurssitehokkuuteen 

liittyy kolme tehottomuuden lähdettä; pitkät läpimenoajat, monta virtausyksikköä ja 

uudelleen aloittamisen tarve. (Modig & Åhlström, 2013, ss. 47-51) 
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Ensimmäinen tehottomuuden lähde liittyy aikaan. Pitkät läpimenoajat tietävät toissijaisia 

tarpeita, mitä enemmän asiat pitkittyvät sitä enemmän syntyy kielteisiä seurauksia. Pitkien 

läpimenoaikojen seurauksena syntyy uusia toissijaisia tarpeita mitä ei alun perin ollut 

olemassa. Pitkät läpimenoajat aiheuttavat esimerkiksi odottamista, inspiraation katoamista 

ja asioiden unohtumista. Näitä ongelmia yritys joutuu hoitamaan, mikä vaatii vuorostaan 

uusia resursseja ja toimintoja. (Modig & Åhlström, 2013, ss. 48-50) 

Monta virtausyksikköä on toinen tehottomuuden lähde. Tämä tehottomuuden lähde liittyy 

tarpeeseen hoitaa montaa asiaa samaan aikaan, jonka ydinongelma on toissijaisten tarpeiden 

syntyminen. Uusia toissijaisia tarpeita syntyy inhimillisen tekijän toimesta, kun paineet ovat 

liian suuret monen asian samanaikaisesta hoitamisesta. Kielteisiä vaikutuksia syntyy, kun 

yritys tai yksittäinen henkilö joutuu käsittelemään monta virtausyksikköä samanaikaisesti. 

Stressiä ja turhaantumista syntyy asioiden karattua hallinasta. (Modig & Åhlström, 2013, ss. 

51-55) 

Tehottomuuden kolmas lähde on uudelleen aloittamisen tarve. Tämä tehottomuuden lähde 

aiheuttaa myös uusia toissijaisia tarpeita. Syynä uusien toissijaisten tarpeiden syntyyn voi 

esimerkiksi olla yksittäinen työntekijä, joka joutuu aloittamaan työtehtävän uudelleen 

keskeytyksen jälkeen. Toinen esimerkki toissijaisten tarpeiden syntyyn on se, kun tehtävää 

siirrellään yrityksen sisällä henkilöltä toiselle ja vaiheesta toiseen. Jokainen uusi aloitus 

tarkoitta virtausyksikön keskeytymistä, minkä seurauksena työntekijä voi unohdella asioita 

ja joutuu aloittamaan työvaiheen uudestaan. Asioiden uudelleen aloittaminen tekee 

työntekijöistä tehottomia ja informaatiota voi hukkua, mikä voi johtaa virheisiin. Ongelmia 

ja päällekkäistä työtä syntyy, kun siirtoja ei tehdä huolella. (Modig & Åhlström, 2013, ss. 

55-61) 

5.4 Kahdeksan hukkatyyppiä 

Kuten aiemmin on saatu selville, TPS:n ydin on hukan eliminointi. Toyota on tunnistanut 

seitsemän hukan päätyyppiä, jotka eivät tuota lisäarvoa. Näitä hukkatyyppejä Toyota haluaa 

poistaa toistuvasti prosesseistaan. Seitsemää hukkatyyppiä voidaan soveltaa niin 

tuotantolinjassa, tuotekehityksessä, tilausten vastaanottamisessa kuin toimistoissa. (Liker, 

2010, s. 28) 

Ensimmäinen hukkatyyppi on ylituotanto, millä tarkoitetaan tilaamattomien osien 

valmistamista. Tästä aiheutuu aiheetonta henkilökunnan palkkaamista sekä varasto- ja 

kuljetuskustannuksia tarpeettoman varaston takia. Odottelu on toinen hukkatyyppi. Siinä 
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työntekijät joutuvat seuraamaan automatisoitua konetta tai joutuvat odottelemaan 

esimerkiksi seuraavaa työvaihetta, työkalua tai toimitusta. Tilanne voi olla myös se, että 

työntekijöillä ei ole mitään tekemistä, jos varaston on loppunut, käsittelyt on viivästynyt tai 

välineistö on sammunut. Kolmas hukkatyyppi, tarpeeton kuljetus, on keskeneräisten töiden 

kuljettamista pitkiä matkoja, tehottoman kuljetuksen luomista tai materiaalien, osien tai 

valmiiden hyödykkeiden siirtelemistä varastoon, varastosta tai prosessista toiseen. 

Ylikäsittely tai virheellinen käsittely on hukkatyypeistä neljäs. Tämä hukkatyyppi käsittää 

tarpeettomien vaiheiden suorittamisen osien käsittelyssä. Tarpeetonta liikkumista ja virheitä 

tuotteissa syntyy, kun käsittely on tehotonta huonon työkalun tai tuotesuunnittelun takia. 

Tuottaessa liian laadukkaita tuotteita syntyy hukkaa. (Liker, 2010, ss. 28-29) 

Tarpeettomat varastot ovat hukkatyypeistä viides. Ongelmia, kuten tuotannon etätasapaino, 

myöhästyneet toimitukset alihankkijoilta, viat ja pitkät asennusajat syntyvät liian suurista 

varastoista. Vanhentuneisuus, vahingoittuneet hyödykkeet, viiveet ja kuljetus- ja 

varastokustannukset ovat seuraamuksia liiallisista raakamateriaaleista, keskeneräisistä 

tuotteita tai valmiista hyödykkeistä. Työntekijöiden työpäivän aikana suorittamat turhat 

liikkeet, kuten osien, työkalujen etsiminen, kurkottelu ja pinoaminen, on hukkaa. Kävely 

lasketaan myös hukaksi. Tämä, tarpeeton liikkuminen, on kuudes hukkatyyppi. Viat on 

seitsemäs hukkatyyppi. Viallisten osien tuottaminen tai korjaaminen, pois heittäminen ja 

uudelleentyöstäminen. Nämä kaikki tarkoittavat tarpeetonta käsittelyä, hukattua aikaa sekä 

turhaa työtä. Likerin (2010, s. 29) mukaan on kahdeksaskin hukkatyyppi, mikä tulisi ottaa 

huomioon; työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen. Kun työntekijöitä ei kuunnella tai 

sitouteta, hukataan aikaa, ideoita, taitoja, parannuksia sekä oppismahdollisuuksia. (Liker, 

2010, s. 29) 

6 Sisäinen valvonta 

Sisäinen valvonta, termistä internal control suomennettu, on tärkeä osa organisaation 

johtamista ja hallintotapaa ja se kuuluu kokonaisvaltaisesti kaikille yrityksen osa-aluille. 

Aiemmin tarve ymmärtää sisäistä valvontaa kuului kirjanpitäjälle ja sisäiselle tarkastukselle, 

mutta nykyään se kuuluu myös ylimmälle johdolle, taloushallinnolle, esimiehille, 

lakiosastolle, henkilöstöhallinnolle, hankintaosastolle sekä myyntiosastolle. Sisäisen 

valvonnan tärkeimmät tehtävät organisaatiossa ovat toiminnan johtaminen kohti tavoitetta, 

liiketoimintaan liittyvien riskien hallitseminen ja julkisuuskuvan suojaaminen. Näillä 

tehtävillä sisäinen valvonta luo organisaatiolle pysyvän kilpailuedun. Kirjailija, Niina 

Ratsula, toteaa kirjassaan, Yrityksen sisäinen valvonta (2016), että tehokas ja toimiva 
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sisäinen valvonta on yhtä kuin hyvä johtaminen. Eri organisaatioissa sisäinen valvonta on 

erilainen, mikä johtuu esimerkiksi yrityksen koosta, rakenteesta, toimialasta sekä 

toimintojen luonteesta. Tärkeintä sisäisessä valvonnassa on sen toimivuus, eikä se miten se 

on järjestetty. Sisäinen valvonta auttaa johtoa ohjaamaan omaa henkilöstöään tahtotilansa 

mukaiseen suuntaan. (Ratsula, 2016, ss. 10-14) 

Organisaatiossa kaikki jäsenet ovat vastuussa sisäisestä valvonnasta, mutta loppujen lopuksi 

organisaation johdolla on suuri vastuu sisäisen valvonnan soveltuvuudesta. Yrityksen 

operatiivinen johtaminen ja tavoitteiden saavuttaminen on yrityksen toimitusjohtajan 

vastuulla. Sisäisen valvonnan perustana ovat arvot, liiketoimintaperiaatteet ja 

merkittävimmät toimintatavat. Nämä perustat luodaan toimitusjohtajan ja muun 

organisaation kanssa yhdessä. (Ratsula, 2016, s. 23) 

On tärkeää panostaa yrityksen sisäiseen valvontaan, sillä puutteellisesta sisäisestä 

valvonnasta voi koitua seuraamuksia. Seuraamuksia voi esimerkiksi olla asiakkaiden ja 

yhteistyökumppaneiden menettäminen, ammattilupien menettäminen tai 

liiketoimintakiellot, henkilöstön lojaaliuuden ja sitoutumisen menettäminen tai jopa koko 

liiketoiminnan loppuminen. Onnistuneesta sisäisestä valvonnasta on hyötyä ja siitä 

voidaankin organisaatiolle tuottaa positiivisia vaikutuksia. Positiivia vaikutuksia ovat 

esimerkiksi lisääntynyt työviihtyvyys ja motivaatio, kustannussäästöt prosessien ollessa 

selkeämpiä sekä väärinkäytösten ja tahattomien virheiden riskien pieneneminen. (Ratsula, 

2016, s. 28) 

Sisäisen valvonnan avulla pyritään korjaamaan organisaatiossa havaittavia puutteita, 

kehittämään toimintatapoja sekä pienentämään virheiden sattumisen mahdollisuutta. 

Sisäisellä valvonnalla ei kuitenkaan pyritä tavoittelemaan täyttä varmuutta tavoitteiden 

toteutumisesta, vaan sillä tavoitellaan riittävää varmuutta. Vaikka sisäinen valvonta olisi 

kuinka hyvä, voi siitä seurata tehottomuutta ja väärinkäyttöä. Puutteellinen sisäinen valvonta 

voidaan havaita eri kautta. Yksi varoitusmerkki puutteellisesta sisäisestä valvonnasta on 

puutteellinen dokumentaatio eli esimerkiksi laskuja tai ostotilauksia ei löydetä. 

Puutteellisesta dokumentaatiosta kärsivät sekä kirjanpito että tilintarkastus. Tämän takia 

organisaatiolla tulisi olla selkeät ohjeet miten eri prosessit dokumentoidaan ja arkistoidaan. 

Toinen varoitusesimerkki on puutteellinen työtehtävien dokumentaatio. Ongelmia voi 

syntyä akuuteissa poissaolo- tai irtisanoutumistilanteissa, jos kirjallista dokumentaatiota 

päivittäisistä työtehtävistä ei ole olemassa. (Ratsula, 2016, ss. 29-31) 
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6.1 COSO-malli 

Vuonna 1992 kehittynyt COSO- malli (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Comission), esittää sisäisen valvonnan määritelmän sekä sen osatekijöiden 

kuvaukset. Malli sai alkunsa vuonna 1985 perustetusta Treadway Commissionista ja on 

tunnetuin viitekehys sisäisessä valvonnassa. COSO- mallista siitä tehtiin päivitetty versio 

toukokuussa 2013. Uudessa mallissa sisäisen valvonnan perusmääritelmä sekä viisi 

komponenttia ovat pysyneet samana. Päivitetyn COSO- mallin tarkoituksena on helpottaa 

mallin käyttöä parannusten ja selkeytyksien avulla. Se, että COSO- malli on yhä edelleen 

käytössä, kertoo mallin hyödyllisyydestä. (Ratsula, 2016, ss. 54-57) 

Mallia käytetään ymmärtämään, kuvaamaan ja arvioimaan sisäistä valvontaa, ja sitä voidaan 

käyttää kaikissa organisaatioissa. COSO:sta saatavat hyödyt ovat johdolle ja organisaation 

hallitukselle tärkeitä. Hyöty, mitä COSO tarjoaa, on esimerkiksi laajempi ymmärrys, kuinka 

arviointikykyä hyödyntämällä yrityksen johto voi poistaa tuloksettomia, turhia ja tehottomia 

valvontatoimenpiteitä. Toinen tärkeä COSO:n hyöty johdolle ja organisaation hallitukselle 

on sen tarjoama vahvempi luottamus organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. (Ratsula, 

2016, ss. 57-59) 

COSO- mallissa, kuva 4 alapuolella, on viisi osatekijää, jotka muodostavat sisäisen 

valvonnan. Osatekijät ovat ohjausympäristö (Control Environment), riskien arviointi (Risk 

Assessment), valvontatoimenpiteet (Control Activities), informaatio (Information & 

Communications) ja viestintä ja seurantatoimenpiteet (Monitoring Activities). 

 

Kuva 4 COSO-malli (alkuperäinen kuvio: The Institute of Internal Auditors Finland) 



	 20	

6.2 Sisäisen valvonnan osa-alueet 

COSO- malliin sisältyy 17 periaatetta, jotka auttavat tarkentamaan ja kuvaamaan viittä 

osatekijää. Kaikkia periaatteita sovellettaessa tulee organisaation sisäinen valvonta olemaan 

tuloksellista. (Ratsula, 2016, s. 62) Seuraavissa luvuissa tulen tarkastelemaan sisäisen 

valvonnan periaatteita ja viittä osa-aluetta yksityiskohtaisemmin. 

6.2.1 Ohjausympäristö 

Kaikkien muiden COSO-mallien osatekijöiden perusta on ohjausympäristö ja se koostuu 

standardeista, prosesseista ja rakenteista. Kulttuurilla ja historialla on suuri merkitys 

ohjausympäristöön. Ohjausympäristön tärkein tehtävä on luoda järjestys ja kuri 

organisaatioon. Ohjausympäristön keskeisin tehtävä on myös tehdä henkilöstö tietoiseksi 

organisaation sisäisen valvonnan periaatteista sekä odotetuista toimintatavoista. Ylimmällä 

johdolla on tärkeä rooli hyvän ohjausympäristön luomisessa organisaatiossa. Ylin johto voi 

omalla esimerkillään viestiä henkilöstölle sisäisen valvonnan tärkeydestä. (Ratsula, 2016, s. 

95) 

COSO- mallissa ohjausympäristöä koskevat periaatteet ovat: 

• organisaatio osoittaa sitoutumista oikeisiin toimintatapoihin ja ottaa toiminnassaan 

huomioon eettiset arvot 

• hallituksen tehtävä on valvoa, jotta sisäinen valvonta kehittyy ja toimii 

• johdon tehtävänä on luoda toimivaltuudet ja rakenteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

• organisaatio ottaa vastuun kehittymisestä 

• organisaation tehtäviin kuuluu huolehtia, että henkilöstö panostaa sisäisen valvonnan 

tavoitteisiin. (Ratsula, 2016, ss. 95-105) 

6.2.2 Riskien arviointi 

Ei löydy organisaatiota, jonka toimintaan ei kohdistuisi ulkoisia ja sisäisiä riskejä. Sisäinen 

valvonta on apuna riskienhallinnassa, sillä riskejä ei voida täysin poistaa. COSO- mallissa 

riskien arvioinnin tarkoituksena on niiden ulkoisten ja sisäisten riskien tunnistaminen sekä 

analysoiminen, jotka ovat uhaksi tavoitteiden saavuttamiseksi. (Ratsula, 2016, s. 107) 
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Riskien arvioinnissa johdolla on tärkeä rooli, sillä heidän täytyy luoda hyväksyttävä 

riskitaso. Johdon tulee toimia, jotta riski tulee pysymään tavoitellulla tasolla. Riskiä 

arvioidakseen täytyy organisaation luoda toiminnalleen tavoitteet. Tämän jälkeen voidaan 

tunnistaa tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit. Tärkeää riskien arvioinnissa on ottaa 

huomioon organisaatiossa tapahtuvat muutokset, sillä nämä muutokset vaikuttavat riskeihin. 

Muutokset voivat tapahtua organisaation sisällä tai ne voivat johtua ulkoisesta ympäristöstä. 

Väärinkäyttöriskin mahdollisuuden arvioiminen on myös olennaista. Väärinkäyttöriskejä 

voidaan huomata muun muassa virheellisen raportoinnin muodossa tai varojen 

väärinkäyttönä. (Ratsula, 2016, s. 108)  

Riskien arviointia koskevat periaatteet ovat: 

• organisaatio asettaa selkeät tavoitteet 

• organisaatio tunnistaa ja analysoi riskejä, jotka ovat uhkana tavoitteiden 

saavuttamiselle 

• organisaation tehtävänä on väärinkäyttöriskien huomioiminen 

•  organisaatio pyrkii toiminnassaan huomioimaan muutokset, joilla on vaikutuksia 

sisäiseen valvontaan. (Ratsula, 2016, ss. 108-117) 

6.2.3 Valvontatoimenpiteet 

Valvontatoimenpiteitä ovat politiikkoja ja menettelytavat. Valvontatoimenpiteiden tärkein 

tehtävä on varmistaa, että johdon asettamia tavoitteita noudatetaan. Politiikat ja 

menettelytavat auttavat varmistaman, että riskien tunnistamiseen tarvittaviin toimiin on 

ryhdytty.  Politiikat määrittelevät, mitä pitäisi tehdä ja menettelytavat määrittelevät miten 

politiikkaa toteutetaan. (Ratsula, 2016, s. 118) 

Luokitellessa valvontatoimenpiteitä ne jaetaan ehkäiseviin ja paljastaviin kontrolleihin tai 

automaattisiin ja manuaalisiin kontrolleihin. Ehkäisevät kontrollit ovat yleensä 

sisäänrakennettu sisäiseen valvontajärjestelmään ja niiden tehtävä on ennaltaehkäistä 

virheitä sekä väärinkäytöksiä. Ehkäiseviä kontrolleja ovat esimerkiksi laskujen täsmäytys, 

laskujen tarkastus ennen maksatusta ja tietojen suojaaminen salasanoilla sekä rajoittamalla 

järjestelmien käyttöoikeuksia. Paljastavien kontrollien tarkoitus on paljastaa jo tapahtuneita 

virheitä ja poikkeamia sekä varmistaa asianmukainen korjaus. Paljastavia kontrolleja ovat 

esimerkiksi kirjanpidon rahatilin täsmäyttäminen tiliotteisiin sekä kuukausittainen kulujen 
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tai tulojen vertailu budjettiin. Manuaalisella kontrollilla tarkoitetaan ihmisen suorittamaa 

kontrollia, kuten esimerkiksi analyyttiset tarkkailut. Automaattisella kontrollilla taas 

tarkoitetaan järjestelmän suorittamaa kontrollia, ilman ihmistä. (Ratsula, 2016, ss. 123-124)  

Valvontatoimenpiteiden periaatteet ovat: 

• organisaation tehtävänä on valita ja kehittää valvontatoimenpiteitä, joilla saavutetaan 

tavoitteita 

• organisaation tehtävänä on valita ja kehittää teknologisia valvontatoimenpiteitä 

• valvontatoimenpiteitä luodaan poliitikkojen ja menettelytapojen avulla. (Ratsula, 

2016, ss. 120-126) 

6.2.4 Informaatio ja viestintä 

Ihmisten, jotka toimivat organisaatiossa, täytyy kyetä hoitamaan työtehtävät ja oma rooli 

sisäisessä valvontajärjestelemässä. Hoitaakseen työtehtävät heillä täytyy olla tarvittava ja 

olennainen tieto käytettävissä. (Ratsula, 2016, s. 130) 

Informaatioon ja viestintään kuuluvat periaatteet ovat: 

• organisaation tehtävänä on luoda olennaista ja laadukasta tietoa tukeakseen sisäistä 

valvontaa 

• organisaatio viestii tietoa sisäisesti 

• organisaatio viestii tietoa ulkoisille sidosryhmille. (Ratsula, 2016, ss. 131-138) 

6.2.5 Seurantatoimenpiteet 

Arvioidakseen sisäisen valvonnan toimivuutta ja laatu, tarvitaan sen seurantaa eli prosessia. 

Seuranta tapahtuu jatkuvilla toimenpiteillä ja erillisillä arvioinneilla. Jatkuvilla 

toimenpiteillä tarkoitetaan jokapäiväistä esimiesten ja johdon ohjausta. Erillisiin 

arviointeihin, jotka toteutuvat kausittain, vaikuttaa riskiarviointi, jatkuvan seurannan 

tehokkuus ja johdon harkintaan liittyvät tekijät. (Ratsula, 2016, s. 140) 
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Seurantatoimenpiteisiin liittyvät periaatteet ovat:  

• organisaation tehtävä on valita, kehittää ja tehdä jatkuvia seurantatoimenpiteitä ja/tai 

erillisiä arviointeja varmistaakseen sisäisen valvonnan toiminnan 

• sisäisen valvonnan puutteiden arviointi ja tiedottaminen puutteista kuuluu 

organisaatiolle. (Ratsula, 2016, ss. 140-144) 

7 Järjestelmien esittely 

Toimeksiantajayritykselläni on ennen uusiin järjestelmiin siirtymistä käytössä kaksi 

taloushallinnon järjestelmää, EVRY Jydacom sekä Netvisor. Uusiin järjestelmiin siirtyessä 

Netvisor ja Jydacom jäävät pois ja tilalle tulevat Jydacom Talous Pro sekä Finago 

Procountor. Tällä hetkellä toimeksiantajayrityksen osto- ja myyntireskontrat ovat 

Jydacomissa ja kirjanpito Netvisorissa. Uusiin ohjelmiin vaihtaessa Jydacomin puolella 

tulee olemaan myyntilaskuaihiot, makuerät, ostolaskut ja Procountorin puolella myynti- ja 

ostoreskontra, kirjanpito, liittymä palkanlaskennasta kirjanpitoon sekä pankkiyhteys. Yritys 

käyttää työaikojenseurantaan erillistä Kiho- työajanseuranta ohjelmaa. Seuraavissa luvuissa 

esittelen yrityksen nykyiset ja uudet taloushallinnon järjestelmät sekä vertailen nykyisiä ja 

uusia järjestelmiä SWOT-analyysien avulla. (EVRY, ei pvm) 

7.1 EVRY Jydacom 

EVRY Jydacom Oy on rakennusalalla yli 40 vuoden kokemuksella toimiva 

toiminnanohjausjärjestelmä. Jydacom on osa EVRY konsernia ja on yksi IT-palveluiden 

johtavista yrityksistä Pohjoismaissa. Yrityksen palvelut toimivat SaaS-pilvipalvelussa. 

Jydacom- tuotteiden ratkaisut yhdistävät kaikki ydintoiminnot keskenään yhteensopivaksi 

kokonaisjärjestelmäksi tehostaen yrityksen liiketoimintaa sekä tukeakseen yrityksen 

tavoitteita. Ydintoimintoja ovat laskenta, tuotanto, hankinta, kuluhallinta, talous, 

palkanlaskenta ja henkilöstöhallinto. Jotta Jydacomin ratkaisut istuvat saumattomasti 

yrityksen toimintaan, suunnitellaan ne kunkin yrityksen tarpeiden mukaisesti (EVRY, ei 

pvm). Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy:n osto-ja myyntireskontra on vielä ennen 

uusiin ohjelmiin siirtymistä Jydacomissa.  
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7.2 Visma Netvisor 

Visma on perustettu Oslossa, Norjassa 1996, ja saapui Suomeen 2001. Pohjois-Euroopassa 

Vismalla on asiakkaita yli 800 000. Visma on yritysohjelmistojen, IT-projektien ja -

konsultoinnin tarjoaja. Ohjelmistot, joita Visma tarjoaa ovat muun muassa taloushallinto-

ohjelmat, kirjanpito-ohjelmat, laskutusohjelmat, palkanlaskentaohjelmat ja 

henkilöstöhallinto. Visman tarjoamia palveluita ovat esimerkiksi lakipalvelut, 

perintätoimisto ja laskutus-ja maksuvalvonta. Visma Netvisor on yksi Visman tarjoamista 

pilvipalvelussa toimiva taloushallinnon järjestelmä ja on tarkoitettu niin pienille kuin 

suurille yrityksille. Toimeksiantajayritykseni kirjanpito ennen uusiin ohjelmiin siirtymistä 

on Visma Netvisorissa. (VISMA, ei pvm) 

7.3 Kiho 

Kiho on työajanseuranta, mihin voi kirjautua verkkoselaimella, Android-sovelluksella tai 

ajoneuvopaikantimella. Kirjausvaiheessa työaika voidaan erotella asiakkaittain, 

kustannuspaikoittain ja palkkalajeittain. Kirjaukseen voi lisätä selitteen, merkata työhön 

kuluneet tuotteet ja kirjaukset (Kiho.fi). Yrityksen koneenkuljettajat, kaivinkonekuskit ja 

työmaiden johtajat kirjaavat työtunnit Kihoon, minkä jälkeen työtunnit siirretään 

kirjanpitoon. (Kiho, ei pvm) 

7.4 Jydacom Talous Pro ja Finago Procountor 

Toimeksiantajayritykseni uudet taloushallinnon järjestelmät ovat Jydacom Talous Pro sekä 

Finago Procountor. Molemmat järjestelmät ovat sähköisiä ja toimivat pilvipalvelussa. 

Jydacom Talous Pro kirjaudutaan selaimen kautta, mistä avautuu portaali. Jydacom Talous 

Pro on eri kokoisille rakennusliikkeille suunnattu taloushallinnon ohjelma ja on kiinteä osa 

Jydacom toiminnanohjausjärjestelmää. Sähköisen taloushallinnon avulla paperia ei tarvitse 

käsitellä. (EVRY, ei pvm) 

Finago on osa Accountor- konsernia. Accountor- konserni on erikoistunut talous-ja 

henkilöstöhallintoon, asiakkuudenhallinnan ohjelmistoratkaisuihin sekä 

ulkoistuspalveluihin. Suomen lisäksi Accountor toimii kuudessa eri maassa, Ruotisissa, 

Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, Venäjällä ja Ukrainassa (Accountor, ei pvm). Procountor- 

järjestelmää voi käyttää missä ja milloin vain, sillä ohjelmisto on web-pohjainen ja näin 

taloushallinnon tiedot ovat ajan tasalla. (Finago, ei pvm) 
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Kuvassa 5, alapuolella, on eroteltuna uusien järjestelmien sovellukset. Punaisella olevat on 

Jydacom Talous Pro- järjestelmän sovelluksia ja toimintoja ja sinisellä olevat on Procountor- 

järjestelmän sovellukset. Esimerkiksi ostolaskut ovat Jydacom Talous Pro- järjestelmässä, 

kunnes ostolaskut ovat tarkistettu. Tarkistuksen jälkeen ostolaskut siirtyvät integraation 

avulla Procountor- järjestelmän puolelle.  

 

Kuva 5 Uusien järjestelmien sovellukset (PowerPoint EVRY) 

	

8 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tutkimuksia voidaan tehdä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avulla tai 

kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen avulla. Tyypillisiä eroja näiden 

tutkimusmenetelmien välillä on, että määrällinen tutkimus auttaa vastaamaan kysymyksiin, 

jotka liittyvät lukumääriin ja prosentteihin. Määrällisessä tutkimuksessa tuloksia 

havainnollistetaan taulukoiden ja kuvioiden avulla. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on 

auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta sekä selittämään tutkimuskohteen käyttäytymisen ja 

päätöksen syitä. Kvalitatiivinen tutkimus on parempi valinta esimerkiksi toiminnan 

kehittämiseen ja vaihtoehtojen etsimiseen. (Heikkilä, 2014, s. 15) 
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Lopputyössäni käytin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, minkä toteutin haastatteluiden 

muodossa. Saadakseni tietoa uusien järjestelmien toiminnoista, haastattelin Jydacomin 

tuotepäällikköä. Haastattelu tapahtui Skypen ja sähköpostin välityksellä. Tietoa vanhoista 

ohjelmista sain haastateltuani toimeksiantajayritykseni kirjanpitäjää. Haastattelut 

kirjanpitäjän kanssa tapahtuivat niin sähköpostitse kuin yrityksen toimistollakin. 

Seuraavissa luvuissa käyn läpi esimerkkien avulla, miten työprosessit tehostuvat uusiin 

taloushallinnon ohjelmiin siirtyessä. Vastaukset perustuvat Jydacomin tuotepäällikön ja 

toimeksiantajayrityksen kirjanpitäjän kanssa käytyihin haastatteluihin.  

8.1 Tietojen reaaliaikainen seuranta 

Yksi uusien ohjelmien hyvistä puolista on, että yrityksellä on paremmat resurssit tietojen 

reaaliaikaiseen seurantaan. Yrityksen talouden seuranta on reaaliaikaista ja ennustavaa, 

mistä on hyötyä yrityksen johdolle. Kirjanpidon raportit päivittyvät jatkuvasti tositteita 

tallentaessa ja hyväksyttäessä. Yrityksen johto voi muokata oman etusivun näkymää 

Procountor-järjestelmässä ja voi valita etusivulle itselle tärkeät toiminnot. 

Yrityksen johdon on helppo seurata sekä suunnitella yrityksen taloutta heille suunnattujen 

raporttien avulla, esimerkiksi graafisen kassavirtaraportin avulla. Graafisen 

kassavirtaraportin avulla voidaan seurata yrityksen kassavirran kehitystä. 

Kassavirtaraportilla voidaan tarkastella valittujen pankkitilien saldoa sekä niiden kehitystä 

ja tilitapahtumia. Kassavirtaraportin avulla nähdään Procountor-järjestelmässä olevien 

tapahtumien vaikutus pankkitilien saldon kehityksen. 

8.1.1 Tuloslaskelma 

Procountor-ohjelmassa on johdolle suunnattu raportointi-näkymä, missä johto voi seurata 

sekä tuloslaskelman että taseen kehitystä halutulla ajanjaksolla. Tuloslaskelman tietoja voi 

valita nykyiseltä tilikaudelta, nykyiseltä vuodelta, edellisestä kuudelta kuukaudelta ja 

edelliseltä 12 kuukaudelta. Tietoja voidaan myös hakea tietyltä aikaväliltä syöttämällä 

halutut päivämäärät hakukenttään ja johto voi halutessaan vertailla tuloslaskelmaa tietyltä 

aikaväliltä.  Vertailuajanjakson aikaväliksi voidaan valita edellinen tiikausi tai manuaalisesti 

valittava vertailuajanjakso. 
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8.1.2 Tase 

Taseen tarkastelun ajanjaksoksi voidaan valita nykyinen tilanne, tilikauden alku, edellisen 

tilikauden loppu, viime kuun loppu tai haluttu aikaväli. Vertaillessa tasetta voidaan 

aikaväliksi valita sama aika viime vuodelta, edellisen tilikauden loppu tai manuaalisesti 

syötetty aikaväli. Johdon raportoinnin näkymä päivittyy kerran tunnissa, mikäli Procountor-

järjestelmään on tullut uusia tositteita edellisen päivityksen jälkeen. Tämä on myös 

esimerkki siitä, kuinka reaaliaikaista tietoa yrityksen johdon on mahdollista saada. 

8.1.3 Myyntien- ja ostojenraportit 

Myyntejä ja ostoja voidaan seurata graafisten raporttien avulla Procountor- järjestelmässä. 

Graafisella myynnin raportin avulla voidaan seurata myynnin kehitystä kuukausittain, 

kumulatiivisena tai vertailemalla edelliseen vuoteen. Myyntiä voidaan seurata myös 

tuotekohtaisesti tai asiakaskohtaisesti. Raportit näyttävät yrityksen myydyimmät tuotteet ja 

suurimmat asiakkaat. Samanlaisia raportteja löytyy ostolaskujen puolelta eli ostoja voidaan 

seurata niin tuotteiden kuin asiakkaiden näkökulmasta.  

8.2 Ostolaskuprosessi 

Ostolaskujen automatisointia on pyritty parantamaan uusissa ohjelmissa. Yksi isoista 

toiminnoista on ostolaskujen maksatus. Kun ostolasku on kerran laitettu maksuun, ei 

ostolaskua tarvitse enää käydä tarkastamassa ja laittamassa erikseen maksuun. Ostolasku 

menee automaattisesti maksuun, kun laskun eräpäivä koittaa. Tällä toiminnolla pyritään 

vähentämään turhaa työvaihetta, mikä vie aikaa ostoreskontrahoitajan muista työtehtävistä.  

Ostolaskut ovat Jydacom Talous Pro -järjestelmässä laskujen hyväksymiseen asti. 

Ostoreskontrahoitajan tarkastettua laskun, voi hän samalla hyväksyä sen. Laskut siirtyvät 

Procountor- järjestelmään, kun ne on hyväksytty, ja samalla syntyy kirjanpidon tosite 

automaattisesti. Näin laskua ei tarvitse erikseen manuaalisilla toiminnoilla siirtää 

kirjanpitoon, sillä lasku siirtyy automaation avulla kirjanpitoon ostoreskontrahoitajan 

hyväksyttyä laskun. Kun ostolasku on maksettu Procountor-järjestelmässä, tiliotteella näkyy 

maksutapahtuma. Maksutapahtuman perusteella ostolasku kuittaantuu automaattisesti 

maksettu tilaan ja näin ostoreskontraa ei tarvitse manuaalisesti päivittää. Yksi 

tehottomuuden lähteistä käsittelikin juuri tätä asiaa eli pitkiä läpimenoaikoja. Kirjanpitäjällä 

ei välttämättä ole aikaa siirtää ostolaskuja heti kirjanpitoon, ja näin ostolaskujen siirto joutuu 

odottamaan. Tätä ongelmaa ei tule olemaan uusien ohjelmien automaation myötä.  
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Ostolaskuihin voidaan määritellä oletusarvoja. Yritys pystyy määrittelemään tietylle 

toimittajalle tietyn kustannuspaikan seuratakseen kuluja. Kun kustannuspaikka on kerran 

määritelty, menee kaikki toimittajan laskut valitulle kustannuspaikalle. Näin voidaan seurata 

halutun kustannuspaikan kuluja tarkemmin. Toimittajalle voidaan kustannuspaikan lisäksi 

määritellä myös oletus kirjanpidon tili eli tietyn toimittajan laskut tiliöityy aina tietylle 

kirjanpidon tilille.  

Ostolaskut ja laskuntarkastus- sovelluksiin on kehitetty käyttäjiä varten ominaisuus, mikä 

kertoo ostolaskujen eräpäivien lähestymisestä. Sovelluksessa on kuvakkeita ja kaikilla 

kuvakkeilla on eri värit. Värit kertovat ostolaskujen eräpäivätilanteen. Laskun eräpäivä on 

jo mennyt, mikäli kuvake on vaaleanpunainen. Kuvakkeen ollessa oranssi, on eräpäivään 

alle seitsemän päivää, muutoin kuvake on siniharmaa. Tämän toiminnon tarkoituksena on 

parantaa sovellusten käytettävyyttä ja ostoreskontranhoitaja ei tarvitse käyttää aikaa laskujen 

etsintään, vaan hän näkee värikoodien avulla laskujen eräpäivän tilanteen.  

Ostolaskujen käytettävyyttä on pyritty parantamaan myös esimerkiksi automaattisten 

kiertolistojen avulla. Jos ostolaskua syöttäessä ostolaskulle löytyy pakolliset tiedot, 

esimerkiksi työmaan numero tai toimittaja, lasku menee suoraan kiertoon. 

Ostoreskontrahoitajan ei tarvitse itse asettaa laskulle hyväksymiskiertoa, koska lasku löytää 

hyväksymiskierron automaattisesti, kunhan pakolliset tiedot löytyvät. Näillä oletusarvoilla 

on pyritty poistamaan se työvaihe, missä kiertolista täytyy lisätä joka kerta. 

Ostolaskujen siirrossa nykyinen järjestelmä, Netvisor, ei osaa käsitellä rakentamispalvelun 

käänteistä arvonlisäveroa. Rakennusalan käännetyllä verovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, 

että myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä (Vero, ei pvm). Procountorissa 

voidaan rakennusalan asiakkaalle määrittää oikea ALV-prosentti, joten myyntikirjaukset 

saadaan heti ohjautumaan oikein ja näin myös kirjanpidon tositteet muodostuvat oikein.  

8.3 Myyntilaskujen automatisointi 

Myyntilaskut ovat Jydacom Pro- järjestelmässä siihen asti, kunnes lasku on hyväksytty 

kyseisessä järjestelmässä. Laskun hyväksymisen jälkeen lasku siirtyy Procountorin puolelle 

integraation avulla ja näin kirjanpidon tosite syntyy automaattisesti kirjanpitoon. Pankki 

lähettää automaattisesti viitemaksut suoraan Procountor- järjestelmään ja samalla 

myyntireskontra päivittyy automaattisesti. Viitesuoritusluettelossa on viitenumero, mikä 

tunnistaa Procountorissa samalla viitenumerolla olevan laskun. Maksusuoritus kohdistuu 
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samalla viitenumerolla olevaan avoimeen laskuun. Tämän jälkeen lasku kuittaantuu 

automaattisesti maksettuun tilaan ja maksettu lasku poistuu avoimista myynneistä.  

Myyntireskontrassa voidaan asiakasrekisterissä määritellä oletuksia. Asiakkaille voidaan 

luoda oletustuotteita, oletus seurantakohteita ja oletus kirjanpidonohjauksia. Oletus 

kirjanpidonohjauksilla määritellään tietylle asiakkaalle tietty myyntitili, mihin kaikki 

kyseisen asiakkaan myynnit menevät. Oletus seurantakohteiden avulla voidaan tietylle 

asiakkaalle määritellä juuri se oikea työmaa tai projekti. Näin pystytään seuraamaan sisäistä 

laskentaa. Oletustili on hyvä määritellä jokaiselle asiakkaalle, koska asiakkaiden 

myyntilaskuista syntyy aina kirjanpitoon tosite. Asiakkaalle voidaan määritellä tietty ALV- 

prosentti eli kaikki myyntilaskut tietylle asiakkaalle menevät ALV-oletuksena 24 prosenttia.  

Maksueriin voidaan antaa jaksotettu ennuste eli voidaan ennustaa, mitä on tulossa. Jaksotettu 

ennuste antaa näkymää tulevaan ja sen avulla voidaan paremmin ennustaa menoja ja tuottoja. 

Tämä on kokonaan uusi ominaisuus, jota yrityksellä ei nykyisissä ohjelmissa ole. 

Myyntireskontrassa voidaan asiakasrekisterissä määritellä oletuksia. Asiakkaille voidaan 

luoda oletustuotteita, oletus seurantakohteita ja oletus kirjanpidonohjauksia. Oletus 

kirjanpidonohjauksilla määritellään tietylle asiakkaalle tietty myyntitili, mihin kaikki 

kyseisen asiakkaan myynnit menevät. Oletus seurantakohteiden avulla voidaan tietylle 

asiakkaalle määritellä juuri oikea työmaa tai projekti. Näin pystytään seuraamaan sisäistä 

laskentaa. Oletustili on hyvä määritellä jokaiselle asiakkaalle, koska asiakkaiden 

myyntilaskuista syntyy aina kirjanpitoon tosite.  

8.4 Kirjanpidon automatisointi 

Kirjanpito tulee uusien ohjelmien myötä hoitumaan automatisoinnin avulla ja näin 

pääkirjanpidon tekemisestä tulee helpompaa ja nopeampaa. Kirjanpitäjä voi keskittyä 

tallennustyön sijaan automaation hallintaan ja kirjanpidon tarkistamiseen raportointia sekä 

tilinpäätöstä varten. Kirjanpitäjän työtehtävät helpottuvat, kun osto-ja myyntilaskuja ei 

tarvitse uusissa ohjelmissa manuaalisesti siirtää kirjanpitoon vaan laskujen siirto 

Procountor-järjestelmään tapahtuu automaation avulla.  

Kirjanpidon puolella, Procountor-järjestelmässä, on työkalu, jonka avulla kirjanpitäjä näkee 

kaikki epäselvät toiminnot. Tämän työkalun avulla kirjanpitäjän ei tarvitse käyttää aikaa 

niihin toimintoihin, jotka ovat jo oikein, vaan voi sen sijaan keskittyä epäselviin 
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toimintoihin. Tehottomuutta vähentävät turhat työvaiheet ovat yksi yrityksen suurimmista 

eduista uusiin taloushallinnon ohjelmiin vaihtaessa. 

Palkanlaskennan kirjanpidon viennit voidaan yhdellä Excel- tiedostolla viedä 

pääkirjanpitoon. Hyödyntämällä oletustiliöintejä ja ohjauksia voidaan iso osa 

tallennustyöstä jättää ohjelmiston tehtäväksi. Esimerkki oletustiliöinnistä on ostovelkatili, 

minkä täytyy olla 2880, jotta laskuja pystytään kohdistamaan.  

Kuukausikirjanpitoa helpottaa myös oma-aloitteisten veroilmoituksien tekeminen suoraan 

järjestelmästä. Veroilmoitus muodostetaan ohjelmasta kirjanpidon tietojen perusteella. 

Veroilmoitus voidaan lähettää suoraan Verohallintoon kuukausikirjanpidon valmistuttua ja 

siirtää se maksuun eräpäivänä. Tuloveroilmoituksen lähettäminen onnistuu suoraan 

ohjelmasta. Vanhoissa järjestelmissä tätä ominaisuutta ei ollut, vaan veroilmoitukset tehtiin 

vero.fi sivujen kautta. 

Sähköiseen arkistoon tallentuvat kaikki kirjanpidon tositteet kuten tarjoukset, myyntilaskut, 

palkat, matkalaskut ja tilinpäätösdokumentit. Erillistä tiedonsiirtoa taloushallinto-

ohjelmasta arkistoon ei tarvitse tehdä, vaan tietojen haku sähköisessä arkistossa onnistuu 

erilaisten hakukriteerien avulla.  

Matka- ja kululaskuihin voidaan tuoterekisterissä ohjata tarkemmin mihin tiettyjen kulujen 

kirjaukset menevät. Esimerkiksi junalippujen kulut voidaan ohjata tietylle kirjanpidon tilille. 

Toiminnon tarkoituksena on nopeuttaa matka-ja kululaskujen kirjanpidon muodostumista. 

Tekemällä valmiita ohjauksia kuluille, kirjanpitäjän ei tarvitse käyttää aikaa tilien 

muuttamiseen jälkikäteen. 

9 Loppupäätelmät 

Loppupäätelmät osiossa vertailen yrityksen taloushallinnon nykyisiä ja uusia ohjelmia 

kahden SWOT-analyysin avulla. Vertailtuani taloushallinnon järjestelmiä SWOT-

analyysien avulla nostan kriittisessä katsauksessa esiin ne asiat, jotka lopputyössäni olisi 

voinut tehdä toisin. Viimeisessä luvussa, 9.3, teen vielä yhteenvedon lopputyöstäni.  
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9.1 Järjestelmien vertailu SWOT-analyysien avulla 

Yhdysvalloissa 1960- luvulla kehitetty SWOT-analyysi nousi heti suureen suosioon ja on 

niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin tutkimusten mukaan yhä suosituin strategiatyökalu. 

SWOT-analyysi, tunnettu myös nimellä nelikenttäanalyysi, on yrityksissä käytetty 

analysointimenetelmä. SWOT on lyhenne sanoista Strength (vahvuus), Weakness 

(heikkous), Opportunity (mahdollisuus), Threat (uhka). SWOT-analyysi sopii kaikille 

yrityksille sekä organisaatioille ja sen tarkoitus on selvittää yrityksen vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet sekä uhat. Vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen sisäisiä tekijöitä ja niitä 

käytetään nykytilanteen analysoinnissa. Mahdollisuudet ja uhat ovat yrityksen ulkoisia 

tekijöitä ja niitä käytetään tulevaisuuden analysoinnissa. Analyysin ei tarvitse koskea koko 

yritystä, vaan se voi koskea yksityiskohtaisemmin yhtä yritystoiminnan osaa (Ahlin & 

Marcusson, 2017, s. 106) (Riskienhallinta, ei pvm) (Vuorinen, 2013, s. 88) 

Opinnäytetyössäni tein kaksi eri SWOT-analyysia kuvastamaan yrityksen taloushallinnon 

järjestelmiä. Toinen kuvaa nykyisiä järjestelmiä ja toinen uusia. Molemmat SWOT-

analyysit näkyvät kuvassa 6, alapuolella. Nykyinen Jydacom-järjestelmä on 

konsolisovelluksella toimiva järjestelmä, mutta uusi tulee olemaan nettiselaimella 

pilvipalvelussa toimiva järjestelmä. Uusia järjestelmiä ei tarvitse ladata tietokoneelle, ja näin 

yrityksen työntekijät voivat esimerkiksi kirjautua niihin omalla tietokoneella kotona ja 

seurata yrityksen lukuja reaaliajassa. Uusien järjestelmien tarkoitus on myös lopettaa 

paperin käsittely kokonaan. 

Yksi syy järjestelmien vaihtoon oli se, että Jydacom, Netvisor ja Kiho-työajanseuranta eivät 

keskustele keskenään.  Nykyisissä järjestelmissä työntekijöiden palkkatunnit eivät siirry 

Kihosta oikein, sillä Jydacom ja Kiho eivät keskustele keskenään. Näin palkanlaskija joutuu 

syöttämään palkkatunnit käsin Jydacom-järjestelmään. Procountorin avoimien rajapintojen 

ansiosta Procountor keskustelee toisten järjestelmien kanssa sujuvasti ja vaivattomasti. Näin 

Procountor-järjestelmä pystyy ottamaan vastaan monen tyyppistä tietoa ja uudet järjestelmät 

tulevat keskustelemaan Kihon kanssa. Palkkatunteja uusien ohjelmien myötä tarvitse syöttää 

käsin vaan palkkatunnit siirtyvät sähköisesti järjestelmään. Tämän automaation avulla tunnit 

menevät oikein ja vältytään inhimillisiltä virheiltä. Automaation myötä palkanlaskijalla jää 

aikaa muihin työtehtäviin ja sisäinen valvonta voimistuu, kun manuaalinen työvaihe jää pois. 
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Kuva 6 SWOT-analyysit yrityksen nykyisistä ja uusista järjestelmistä 

	

Yrityksen johdolle suunnattujen raporttien avulla yrityksen johto saa reaaliaikaista ja 

ennustavaa tietoa yrityksen taloudesta. Johdolle suunnatut raportit auttavat yritystä talouden 

suunnittelussa. Uusissa järjestelmissä näkee esimerkiksi kassavirtaraportin, mikä antaa 

reaaliaikaista kuvaa yrityksen rahavirroista. 

Uudet ohjelmat lupaavat, että työtunnit siirtyvät Kiho-työajanseurantajärjestelmästä 

Jydacom-järjestelmään. Koska uusien järjestelmien käyttöönotto viivästyi, vielä ei voida 

tietää siirtyvätkö tunnit varmasti oikein uusien järjestelmien ansiosta. Tämän takia 

palkkatuntien siirtymistä oikein sähköisesti voidaan pitää uusien järjestelmien uhkana. 

Uusien järjestelmien yksi uhista on myös uusien järjestelmien kehittyvyys yrityksen 

kasvaessa. Onko järjestelmät kehitelty niin, että yritys voi käyttää järjestelmiä yrityksen 

laajentuessa? Vai joutuuko yritys vaihtamaan järjestelmiä laajentuessaan? 

Kuukausikirjanpito valmistuu nykyisissä ohjelmissa noin kuukauden viiveellä, mikä on 

todella pitkä aika. Kirjanpidon valmistumisen viivästyminen nykyisissä järjestelmissä 

johtuu ajasta, mikä kuluu osto- ja myyntireskontrien siirtämisestä Jydacomista Netvisorin 

kirjanpitoon. Yksi uusien ohjelmien tärkeimmistä ominaisuuksista on reaaliaikaisuus. 

Kuukausikirjanpito valmistuu uusissa järjestelmissä ajallaan osto- ja myyntireskontrien 

siirtyessä automaattisesti kirjanpitoon ilman manuaalisia siirtoja. Kuukausikirjanpidon 
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valmistumisesta ajallaan on yritykselle suuri hyöty, sillä yritys voi analysoida päättyneen 

kuukauden tulosta heti, kun kuukauden tapahtumat ovat vielä tuoreessa muistissa.  

Uusiin ohjelmiin on tehty paljon automatiikkaa ja lisätoimintoja verrattuna yrityksen 

nykyisiin ohjelmiin. Automatiikasta ja lisätoiminnoista johtuen uusien järjestelmien käyttö 

on hitaampaa kuin nykyisten ohjelmien. Uusista ohjelmista yritetään saada yhtä nopeita kuin 

nykyisistä ohjelmista mitään toimintoja poistamatta. Procountorissa voidaan rajata kaikille 

käyttäjille sopivat käyttöoikeudet. Erilaisten rajausten avulla varmistetaan kunkin käyttäjän 

pääsy tietoihin, mitkä ovat vain juuri hänelle tarkoitettu. Tällä viitataan sisäisen valvonnan 

ehkäiseviin kontrolleihin eli rajataan järjestelmien käyttöoikeuksia ja estetään mahdolliset 

järjestelmien väärinkäytökset.  

Jydacom-järjestelmästä löytyy edelleenlaskutus-toiminto, minkä avulla muodostetaan 

toteutuneista kustannustapahtumista myyntilaskuja. Myyntilaskurivejä voidaan luoda 

ostolaskuriveistä, tuntiseurannan tapahtumista ja työmaalle määritellyistä muista 

jaksottaisista eristä. Edelleenlaskutus- toiminnossa määritellään työmaa-asiakas-

yhdistelmälle edelleenlaskutustiedot eli sopimus. Tietojen perusteella käyttäjä muodostaa 

myyntirivit myyntilaskuaihiolle ja aihio siirretään sähköisesti Procountor-järjestelmään 

laskutusta varten. Edelleenlaskutus-toiminnon tarkoitus on helpottaa työmaiden 

tapahtumakohtaista laskutusta, esimerkiksi projektinjohtourakoinnissa. Toiminnolla 

voidaan myös vähentää riskiä, että jotain jäisi laskuttamatta. Edelleenlaskutus-toiminto on 

alun perin toteutettu Jydacom talousjärjestelmään vuonna 2005 ja toimintoa on kehitetty 

vuosien varrella asiakaspalautteen myötä. Toiminto noudattaa uudessa järjestelmässä 

alkuperäisen ratkaisun vaatimuksia, mutta toimintoja on yksinkertaistettu ja asiakkailta 

saadut kehitystoiveet on otettu huomioon. 

9.2 Kriittinen katsaus 

Kriittisessä katsauksessa on tarkoituksena käydä läpi asioita, joita olisin lopputyössäni 

voinut tehdä toisin saadakseni lopputuloksesta entistä paremman. Otan esiin muutamia 

asioita, jotka olisin voinut työssäni tehdä toisin saadakseni entistä kattavamman 

lopputuloksen. 

Lopputyöni tarkoituksena oli tutkia, miten toimeksiantajayritykseni työprosessit tehostuvat 

taloushallinnon ohjelmia vaihtamalla. Lopputyössäni olevat johtopäätökset perustuvat 

arvioihin työprosessien tehostumisesta, koska järjestelmien käyttöönotto viivästyi 

alkuperäisestä suunnitelmasta eikä järjestelmät olleet käytössä vielä tämän lopputyön 
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palautukseen mennessä. Alkuperäisenä suunnitelmana oli, että yritys saisi uudet ohjelmat 

käyttöön jo tammikuun aikana. Ohjelmien käyttöönottoa jouduttiin kuitenkin siirtämään 

maaliskuulle, sillä ohjelmat eivät olleet vielä valmiina käyttöön tammikuussa. Jos yritys olisi 

saanut uudet ohjelmat käyttöön tammikuun aikana, olisin ehtinyt tekemään haastattelun 

yrityksen taloushallinnon tiimille ja johdolle, että vastasiko uudet ohjelmat sitä mitä 

luvattiin. Työstäni olisi voinut saada mielenkiintoisemman ja kattavamman, jos ohjelmat 

olisi saatu käyttöön aikaisemmin. 

Jydacomin tuotepäällikön kanssa käyty haastattelu tapahtui Skypen välityksellä. 

Tuotepäällikön toimipiste sijaitsee Jyväskylässä, joten Skype- haastattelu oli loogisin 

valinta. Haastatteluun oli varattu aikaa tunti, mikä oli ajallisesti rajallinen. Haastattelun 

lisäksi esitin lisäkysymyksiä Jydacomin tuotepäällikölle sähköpostin välityksellä. 

Haastattelu kasvotusten olisi mahdollisesti voinut olla parempi vaihtoehto, sillä Skypen- 

välityksellä tehty haastattelu tuntui paikoittain hektiseltä. 

Ohjelmien käyttöönoton viivästyksen takia en pystynyt haastattelemaan muita kuin 

Jydacomin tuotepäällikköä koskien uusia ohjelmia. Toimeksiantajayritykseni 

taloushallinnon kirjanpitäjällä ei ollut tarpeeksi kattavaa tietoa uusista ohjelmista 

viivästyksen takia, joten en pystynyt haastattelemaan häntä. Haastattelemalla useampia 

henkilöitä olisin mahdollisesti voinut saada kattavampaa tietoa uusista järjestelmistä.  

9.3 Yhteenveto 

Kvalitatiivisen tutkimuksen perusteella voidaan odottaa manuaalisten toimintojen 

vähenemistä automaation ansiosta, sisäisen valvonnan vahvistumista ja ajankäytön 

tehostamista. Myös inhimilliset virheet vähentyvät automaation myötä. Osto- ja 

myyntilaskut tulevat uusissa järjestelmissä siirtymään automaattisesti kirjanpitoon 

Procountor- järjestelmässä. Pitkät läpimenoajat ovat yksi tehottomuuden lähteistä. 

Nykyisissä järjestelmissä osto-ja myyntilaskujen siirtymistä kirjanpitoon joudutaan 

odottelemaan, mikä voi lisätä toissijaisia tarpeita kuten esimerkiksi odottelua. Odottelun 

takia kuukausi kirjanpito ei valmistu heti, ja yrityksen johdolle ei saada raportoitua 

kuukauden tulosta heti kuukauden päättyessä. Tämä voi johtaa myös siihen, että 

kuukausikirjanpito unohdetaan raportoida johdolle.  

Uusista ohjelmista löytyvät raportit antavat yrityksen johdolle reaaliaikaista tietoa yrityksen 

toiminnasta. Johdon on tärkeä tietää, miten yrityksellä menee kuukausittain, viikoittain ja 

päivittäin. Tietojen reaaliaikaisella seurannalla voidaan muutoksia ja parannuksia tehdä heti. 
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Sisäinen valvonta perustuukin juuri siihen, että yrityksen johto on vastuussa yrityksen 

tavoitteiden saavuttamisesta ja tekee tarvittavat muutokset.  

Uusissa ohjelmissa tulee olemaan useita yksityiskohtaisia työkaluja, mitkä helpottavat 

yrityksen taloushallinnon eri tehtäviä. Tästä esimerkkinä kirjanpidosta löytyvä työkalu, mikä 

näyttää kirjanpitäjälle vain epäselvät toiminnot. Tämän työkalun avulla kirjanpitäjä säästää 

aikaa ja voi keskittyä vain epäselviin toimintoihin. Työkalu poistaa hukan eli selkeät 

toiminnot, joihin ei tarvitse käyttää aikaa. Hukan poistaminen onkin koko Lean- ajattelun 

ydin.  

Automaattisten viitesuoritusten luku sekä laskujen kirjautuminen helpottavat yrityksen 

taloushallinnon tiimin työntekijöitä. Aikaa ei kulu laskujen ja viitesuoritusten 

täsmäyttämiseen. Monen asian hoitaminen samaan aikaan lisää uusia tarpeita, esimerkiksi 

stressiä ja turhautumista, mitkä voivat vaikuttaa negatiivisesti työtehtävien laatuun.  

Tämän lopputyön tarkoituksena oli tutkia, miten toimeksiantajayritykseni työprosessit 

tehostuvat taloushallinnon ohjelmia vaihtamalla. Uusien taloushallinnon ohjelmien tarkoitus 

on muun muassa automatisoida työvaiheita, vähentää paperityötä sekä tehdä kirjanpidosta 

selkeämpää. Uusien ohjelmien yksi isoimmista muutoksista tulee olemaan työvaiheiden 

yksinkertaisuus. Uusien ohjelmien myötä yrityksen taloushallinnon tiimin ei tarvitse tuhlata 

aikaa niihin työvaiheisiin, mitkä kertaalleen on jo tehty. Uudet taloushallinnon järjestelmät 

sisältävät paljon automatiikkaa ja niihin on lisätty uusia toimintoja, mitkä helposti hidastavat 

järjestelmien käyttöä. Tarkoituksen on saada uusista järjestelmistä yhtä nopeat kuin 

nykyisetkin järjestelmät.  

Työssäni olen käynyt läpi teoriaa liittyen hukan ja tehottomuuden poistamiseen, 

toimintatapojen kehittämiseen ja virheiden pienentämiseen sisäisen valvonnan avulla. On 

tärkeää panostaa yrityksen sisäiseen valvontaa, sillä puutteellinen sisäinen valvonta voi 

johtaa puutteelliseen dokumentaatioon. Puutteellinen dokumentaatio voi olla esimerkiksi se, 

että laskuja ei löydetä.  

Tutkittuani uusia järjestelmiä sekä vertaillessani nykyisiä ja uusia järjestelmiä, pitäisi 

yrityksen työprosessit tehostua taloushallinnon ohjelmia vaihtamalla. Myös haastattelu 

Jydacomin tuotepäällikön kanssa loi vahvan vaikutuksen uusien taloushallinnon ohjelmien 

uusista toiminnoista, mitkä poistavat turhia työvaiheita.  
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