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Taloushallinnon prosesseissa hyödynnetään nykyään yhä enemmän sähköisiä toimintoja, ja 
sähköistyminen tarjoaakin yrityksille paljon erilaisia mahdollisuuksia, joilla hoitaa taloushal-
lintoa tai sen osia. Nykyään myös monet pienemmät yritykset ovat siirtyneet sähköiseen ta-
loushallintoon, mutta pienille yrityksille on myös tyypillistä hoitaa asiat vielä vanhaan tapaan. 
Jotta sähköisestä taloushallinnosta olisi pienellekin yritykselle merkittävää hyötyä, on säh-
köisten palveluiden tarjontaa tutkittava tarkoin ja kriittisesti. On myös selvitettävä, mitä yri-
tys todella tarvitsee, jotta lopputuloksena ei ole esimerkiksi turhan lisätyön aiheutuminen. 

Toimeksiantajana toimiva Yritys X Oy on pieni, alle kymmenen hengen rakennusalan yritys, 
jonka yritystoiminta on keskittynyt lähinnä kattoihin liittyviin töihin. Yritys X Oy:n taloushal-
lintoa on hoidettu vielä varsin perinteisillä tavoilla, ja tästä seikasta tämä opinnäytetyö sai 
aiheensa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää Yritys X Oy:lle sopiva taloushallinnon 
ohjelmisto, minkä avulla yritys voi yhdessä tilitoimiston kanssa hoitaa taloushallinnon mahdol-
lisimman tehokkaasti ja vaivattomasti. Tärkeässä roolissa tässä opinnäytetyössä oli siten myös 
toimeksiantoyrityksen taloushallinnon sähköistäminen, sillä sähköisiä mahdollisuuksia ei oltu 
vielä hyödynnetty juuri lainkaan. 

Opinnäytetyön teoriaosassa tutustuttiin sähköisen taloushallinnon laitaan yleisesti ottaen, ja 
lisäksi käsiteltiin esimerkiksi rakennusalaa koskevia kirjanpidollisia vaatimuksia. Opinnäyte-
työn teoreettinen viitekehys antaa näkökulmaa tälle tutkimukselle. Työn empiirisessä osassa 
keskityttiin itse tutkimukseen; selvitettiin yrityksen tarpeet ja toiveet haastattelemalla, sekä 
tutkimalla yrityksen taustoja ja lähtötilannetta. Selville saatujen tietojen jälkeen lähdettiin 
tutkimaan, mikä taloushallinnon ohjelmistoista sopisi yritykselle parhaiten.  

Työn tuloksena voitiin todeta, että vaikka toimeksiantoyritys on kooltaan pieni, voi se silti 
hyötyä sähköisestä taloushallinnosta, mutta vain, jos prosessien sähköistymiseen panostetaan 
ja sitoudutaan. Toisaalta tutkimuksen myötä voitiin myös todeta, että taloushallinto Yritys X 
Oy:ssä toimii nykyiselläkin tavalla suhteellisen hyvin. Yritys X Oy on kuitenkin kasvava yritys, 
joten taloushallinnon sähköistyminen tulisi ajankohtaiseksi luultavasti joka tapauksessa pian. 
Toimeksiantoyritykselle sopiva taloushallinnon ohjelmisto valittiin tutkimalla ja vertailemalla 
kolmea taloushallinnon ohjelmistoa monipuolisesti, yrityksen tarpeet ja toiveet huomioiden.  

 

Asiasanat: Taloushallinto, taloushallinnon sähköistyminen, taloushallinnon ohjelmisto, ver-
tailu. 
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Electronic functions are being utilized more and more in financial processes, and electronifi-
cation gives plentiful opportunities to manage companies’ financial management, or parts of 
it. Nowadays it is very common also for small companies to move to electronic financial man-
agement, but still, it is also quite typical for small companies to handle these processes man-
ually. If a small company wants to benefit from using electronic financial management, it is 
very important to scrutinize available options accurately and critically. Before making deci-
sions, it is also extremely important to find out what the company really needs.  

This thesis was commissioned by a small company, here referred to as Company X Oy. Com-
pany X Oy is in the construction industry, and especially roofs and related work plays a big 
role in their business. The company’s financial management was being handled in a very tra-
ditional way at the beginning. The purpose of this thesis was to find a suitable financial man-
agement software, which would help Company X Oy and an accounting company to handle 
the financial management more effectively and more easily. Company X Oy did not utilize 
electronic procedures at the beginning of the thesis project, so electronification played a big 
role in this case. 

The theoretical section of this thesis report describes the current state of financial manage-
ment in general. In addition, accounting requirements, which concerns especially the con-
struction business, are discussed in the theoretical section. The empirical section focuses on 
the research itself; first the company’s needs were investigated by doing interviews, and by 
researching the company’s background. After that, the search for suitable financial manage-
ment software was begun.  

As a result, it could be seen that even though Company X Oy is a small company, it can still 
be a worthwhile to start using electronic financial management. On the other hand, the re-
search also showed that the company’s financial management did work relatively well al-
ready at the beginning, expect for a few areas. However, Company X is a growing company, 
so the electronification of its financial management would probably become a topical subject 
in any case.  

A suitable financial management software was chosen by comparing three potential software 
suites. While doing the comparison, the needs and expectations of Company X Oy were care-
fully taken into consideration.  

 

Keywords: Financial management, electronification of financial management, financial man-
agement software, comparison. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön aihepiiri keskittyy taloushallintoon. Tärkeä aihe tässä työssä on talous-

hallinnon ohjelmistojen vertailun lisäksi taloushallinnon sähköistyminen, ja sen asettamat 

haasteet ja mahdollisuudet. Teoriaosuus tukee itse tutkimusta, ja siitä syystä teoriaosuudessa 

on otettu huomioon työn kannalta tärkeät aiheet, kuten sähköistyminen yleensä ja rakennus-

alaa koskevat erityispiirteet, jotka yrityksen, sekä tässä tapauksessa myös tilitoimiston tulee 

kirjanpitoa ja hallinnollisia asioita hoitaessaan muistaa. 

Maailmaa tällä hetkellä vahvasti muovaava digitalisaatio on vaikuttanut, ja vaikuttaa edelleen 

myös yritysten toimintaan. Digitalisaation myötä taloushallinnon sähköistyminen on lisäänty-

nyt nopeaa vauhtia, ja sähköiset ratkaisut ovat alkaneet työntää perinteisiä, ei sähköisiä toi-

mintatapoja sivuun. Kaikki suuret yritykset hyödyntävät tänä päivänä sähköistä taloushallin-

toa, ja yhä useampi pienempi yritys on myös ottamassa saman askeleen. Parhaimmillaan säh-

köinen taloushallinto tuo yritykselle helpotusta monella saralla, kun manuaalinen työ vähenee 

merkittävästi. (Tomperi 2018, 144.) Sähköinen taloushallinto voi helpottaa yrityksen arkea ja 

saada aikaan paljon positiivisia vaikutuksia, mutta on tärkeää, että sähköistyminen on tarkoin 

suunniteltua. Valintoja tulee tehdä yrityksen tarpeet edellä, jotta todellisia hyötyjä voidaan 

saada. 

Tämä opinnäytetyö on tutkielma, jossa pyritään selvittämään, mikä kolmesta valitusta talous-

hallinnon ohjelmistosta sopii parhaiten toimeksiantoyritykselle. Sen selvittämiseen tarvitaan 

paljon taustatietoa Yritys X Oy:stä, sekä myös selvityksiä esimerkiksi heidän toiveistaan. Näi-

den asioiden selvittäminen on luonnollisesti suuressa roolissa tässä työssä. Toimeksiantoyri-

tystä kutsuttakoon tässä työssä Yritys X Oy:ksi. Yritys X Oy on pieni, alle kymmenen hengen 

rakennusalan yritys. Yritys on perustettu vuonna 2013, mutta toiminnasta on tullut aktiivisem-

paa vasta lähivuosina. Yrityksen erikoisosaamisalaa ovat kattopinnoitukset ja esimerkiksi hor-

misaneeraukset, mutta palveluihin kuuluu paljon muutakin.  

Yritys X Oy:n taloushallintoa on tähän asti hoidettu hyödyntämättä nykypäivänä tarjolla olevia 

sähköisiä menetelmiä. Opinnäytetyön tavoitteeksi muovautui uuden taloushallinnon ohjelmis-

ton löytäminen, ja sitä myötä saada mahdollisuus taloushallinnon prosessien sähköistämiseen. 

Tavoitteena on myös saada käsitys siitä, onko sähköiseen taloushallintoon siirtyminen ylipää-

tään kannattavaa, kun kyseessä on toistaiseksi pieni yritys. 

Opinnäytetyö toteutetaan tekemällä vertailu kolmen potentiaalisen taloushallinnon ohjelmis-

ton välillä. Vertailtaviksi ohjelmistoiksi on valittu pohjatyön, eli ohjelmistotarjonnan tarkan 

tutkinnan jälkeen Visma NetVisor, Procountor ja Lemonsoft. Ennen vertailua ja sopivimman 

ohjelmiston valintaa, selvitetään Yritys X Oy:n taloushallinnon nykytila, sekä kartoitetaan 
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yrityksen todelliset tarpeet. Näiden selvittämiseksi haastatellaan kahta Yritys X Oy:ssä työs-

kentelevää henkilöä, joilla on molemmilla suuri rooli yrityksen toiminnassa.  

Tutkielman lopuksi valitaan kolmesta vaihtoehdosta Yritys X Oy:lle sopivin ohjelmisto. Tilitoi-

miston on tarkoitus jatkossakin hoitaa Yritys X Oy:n kirjanpitoa, joten tilitoimiston osuus on 

otettu tässä tutkielmassa hyvin huomioon. Useat tilitoimistot taitavat monen eri ohjelmiston 

käytön, ja nämä vertailtavat ohjelmistot ovatkin hyvin yleisiä tilitoimistojen listoilla. Tässä 

opinnäytetyössä valitaan ensin ohjelmisto, ja sen jälkeen jätetään lopullinen päätös Yritys X 

Oy:lle, minkä tilitoimiston alta valittu ohjelmisto haluttaisiin mahdollisesti ottaa käyttöön. 

Tämä tietenkin edellyttää, että tutkimuksen lopputulema on se, että sähköinen taloushallinto 

todella olisi Yritys X Oy:lle hyödyksi. 

2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Tässä luvussa kerrotaan tämän tutkimustyön tavoitteista ja hyödyistä, mitä tämän tutkimuk-

sen avulla voidaan saada. Tavoitteiden ja hyötyjen lisäksi käydään läpi esiin tulleita tutkimus-

kysymyksiä.  

2.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää Yritys X Oy:n toimintaa helpottava ratkaisu ta-

loushallinnon järkeistämiseksi. Ihanteellista olisi, jos yrityksen taloushallinnon prosessit saa-

taisiin järjesteltyä niin, että kokonaisuudesta tulisi toimivampi. Tavoitteena on siis löytää 

sähköiseen taloushallinnon hoitoon sopiva ohjelmisto, jota Yritys X Oy:n on helppo käyttää yh-

dessä tilitoimiston kanssa. Jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että olipa valittu ohjelmisto 

mikä tahansa, sen vaikutukset voisivat olla hyvinkin toivotut joka tapauksessa. Todennäköi-

sesti mikä vain näistä vertailussa olevista ohjelmistoista voisi olla sinänsä sopiva. Siitä huoli-

matta tarkoituksena on löytää se kaikista sopivin vaihtoehto, kun huomioon otetaan toimeksi-

antoyrityksen tarpeet ja toiveet. 

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa on eteen tullut esille Kuvio 1:ssä (alla) esitetyt tutkimus-

kysymykset, jotka on syytä ottaa tutkimusta tehdessä huomioon. Paras lopputulos olisi, jos 

tutkimuksen lopussa näihin kaikkiin olisi löytynyt vastaus. 
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Kuvio  1: Tutkimuskysymyksiä.  

Kuvio 1:ssä vihreällä pohjalla olevat kysymykset ovat kysymyksiä, jotka ovat nousseet jo tut-

kimustyön varhaisessa vaiheessa esille. Oikealla, vaalealla pohjalla olevat kysymykset on esi-

tetty tarkentamaan vihreällä pohjalla olevia kysymyksiä. Vilkan (2015, 61) mukaan tutkimus-

kysymykset, eli alakysymykset on johdettu tutkimusongelmasta, eli pääkysymyksestä. Tutki-

musongelma eli pääkysymys taas on johdettu asiaongelmasta. Vilkan (2015, 61) mukaan tutki-

muksen perustan tulisi pohjautua näihin kysymyksiin. Tätä teoriaa voidaan ajatella sovelletta-

van tässä työssä siten, että tutkimustyön asiaongelma on Yritys X Oy:n taloushallinnon säh-

köistäminen. Tutkimusongelma, eli pääkysymys voidaan muotoilla seuraavasti: Mikä on Yritys 

X Oy:lle sopiva taloushallinnon ohjelmisto, ja mitkä ovat sen tuomat hyödyt? Tutkimuskysy-

mykset, eli alakysymykset olisivat Kuvio 1:ssä vihreällä pohjalla esitetyt kysymykset.  

2.2 Hyödyt  

Tästä opinnäytetyöstä saatavat hyödyt ovat parhaassa tapauksessa suuret, ja niillä voi olla 

merkittävä vaikutus Yritys X Oy:n toimintaan. Taloushallinnon sähköistymisellä voidaan no-

peuttaa ja selkeyttää prosesseja, ja tämän johdosta arvokasta aikaa saadaan käytettyä enem-

män muuhun. Yritys X Oy on pieni yritys, joten taloushallinnon prosessien sähköistymisen 

myötä saatava lisäaika olisi varmasti yritykselle erittäin mieleinen vaikutus. Kun yrityksen ta-

loutta hoitaa vain yksi tai muutama henkilö, olisi siihen käytettävän ajan väheneminen taa-

tusti suoraan hyödyksi muualla. Myös taloushallintoon liittyvät kustannukset mahdollisesti las-

kevat, jos suunnittelutyöhön on käytetty aikaa; varmistetaan, ettei makseta turhasta eikä 

tehdä mitään turhaan. Vaikka taloushallinnon kustannukset eivät varsinaisesti suoraan laskisi-

kaan, voidaan ajatella, että järkevämmin hoidettu taloushallinto tuo hyötyjä toista kautta. 

Kun taloushallinnon hoitoon menee vähemmän aikaa, voidaan vapautunutta aikaa käyttää 

enemmän tuottavaan työhön.  

Digitalisoitumisen vaikutukset näkyvät myös tilitoimistoalalla, ja tulevat todennäköisesti nä-

kymään vielä merkittävämmin myös jatkossa. Kyse ei siis ole vain tilitoimistojen 

• Yrityksen toiveet selvitettävä; mitä pitävät tärkeänä

• Todelliset tarpeet selvitettävä, etteivät kustannukset 
ja työnmäärä nouse turhaan entisestään

Mitä yritys ohjelmistolta 
haluaa?

• Näkeekö yritys muutoksen hyvästä, vaikka 
kustannukset eivät silmin nähden laskisi? 

• Ovatko valmiita muutokseen?

Nousevatko 
taloushallinnon 
kustannukset?

• Mitkä asiat halutaan olevan tilitoimiston 
vastuulla, ja mitkä yritys hoitaa itse?

Mikä on tilitoimiston 
osuus jatkossa?

• Ovatko sähköisestä taloushallinnosta saatavat hyödyt 
suuremmat kuin mahdolliset haitat?Hyödyt vs. haitat
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asiakasyritysten pyrkimyksestä digitalisoituihin prosesseihin, sillä myös tilitoimistot pyrkivät 

siihen. Kirjanpitoprosessin osia automatisoimalla saadaan kirjanpitäjien aikaa siirrettyä tärke-

ämpiin tehtäviin. (Pienimäki 2019, 29.) Kun ajatellaan, että tilitoimistojen työ on helpottunut 

ja helpottuu automatisoinnin myötä, on luontevaa myös ajatella, että tällä olisi myös jotakin 

vaikutuksia tilitoimistojen hintoihin. 

3 Tutkimusmenetelmät 

On eri tapoja, joilla kehittämisen kohdetta on mahdollista lähestyä. Näitä ovat esimerkiksi ta-

paustutkimus, toimintatutkimus ja konstruktiivinen tutkimus, ja nämä ovatkin hyvin tyypillisiä 

lähestymistapoja. Ennen kuin tehdään varsinaiset valinnat käytettävistä tutkimusmenetel-

mistä (esimerkiksi haastattelut, kyselyt ja havainnointi), on pohdittava, mitä lähestymistapaa 

työssä halutaan käyttää. Tämä tarkoittaa, että itse kehittämismenetelmien valinta on hyvä 

tehdä lähestymistavan valinnan jälkeen. Useat menetelmätavat sopivat yhteen eri lähestymis-

tapojen kanssa, mutta usein kuitenkin lähestymistavan valinta ohjaa tekijää menetelmävalin-

nan teossa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 51.)  

3.1 Lähestymistapa  

Tätä kehittämistyötä lähdettiin lähestymään tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimus sopii 

hyvin liiketaloustieteeseen liittyvään tutkimukseen, ja se on oiva lähestymistapa, kun halu-

taan luoda kehitysehdotuksia ja uusia ideoita. Tapaustutkimukselle on ominaista, että tutki-

taan vain yhtä kohdetta, mutta tapaustutkimusta on mahdollista myös toteuttaa useamman 

kohteen vertailuna. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 52-53.) Alla havainnollistava jana 

(Kuvio 2) tapaustutkimuksen etenemisestä.  

 

 

 

 

Kuvio  2: Tutkimuksen eteneminen. Mukailtu. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 54.) 

Kuvio 2:ssa esitetyn mallin mukaan ensimmäisenä on tarkoitus määrittää kehittämistehtävä ja 

tutkimusongelma. Määrittely on usein tässä vaiheessa alustava, sillä usein nämä tarkentuvat 

vasta tutkimuksen edetessä. Toisessa vaiheessa aiheeseen perehdytään lisää, ja tutkimuskysy-

myksiä tarkennetaan. Kolmannessa vaiheessa keskitytään empiiriseen osuuteen, eli kerätään 

Kehittämistehtävä
/tutkimusongelma 

(alustava)

Aiheeseen 
perehtyminen ja 

tutkimuskysymyksi
en täsmennys

Empiirinen osuus Kehittämisehdot
usten esittely

Määritellään ke-
hittämistehtävä 
alustavasti; voi 
tarkentua myö-

hemmin 

Lisäperehtymi-
nen aihee-

seen/ilmiöön, 
sekä aiheen täs-

mennys 

Aineiston keruu 
ja analysointi 

eri menetelmiä 
käyttäen 

Tulosten ja ke-
hittämisehdo-

tusten esittämi-
nen. 
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aineistoa ja analysoidaan sitä käyttäen eri menetelmiä. Viimeisenä esitellään tulokset ja ke-

hittämisehdotukset. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 54.) 

Tässä työssä noudatetaan yllä olevaa etenemistapaa. Tämän opinnäytetyön luvussa kaksi esi-

tellään kehittämistyön aihe, ja käydään läpi kehittämistyöhön liittyviä tutkimuskysymyksiä. 

Toisessa vaiheessa perehdytään tutkimustyön aiheeseen sekä siihen liittyviin seikkoihin teo-

rian avulla. Kolmannessa vaiheessa siirrytään itse aineiston keruuseen, eli haastatteluihin, ha-

vainnointiin ja ohjelmistovertailuun. Viimeisessä vaiheessa esitetään kehittämistyön tulokset 

sekä tuodaan hieman ilmi tuloksiin liittyvää pohdintaa ja analysointia. Viimeiseen vaiheeseen 

on sisällytetty myös pohdintaa sopivasta jatkotutkimuksen aiheesta.   

3.2 Kehittämistyön menetelmät 

Kehittämistyön tueksi valitaan kehittämismenetelmä tai -menetelmiä, ja monesti niitä vali-

taankin useampi kuin yksi. Kehittämistyön tutkimusongelma on keskeisessä asemassa, kun 

näitä valintoja tehdään. Menetelmät voidaan jakaa määrällisiin, eli kvantitatiivisiin ja laadul-

lisiin, eli kvalitatiivisiin menetelmiin. Tyypillinen kvantitatiivinen menetelmä on esimerkiksi 

lomakekysely, joka kohdistetaan suurelle joukolle ihmisiä. Kvantitatiivisia menetelmiä käyte-

tään usein silloin, kun halutaan testata suuren joukon avulla, pitääkö jokin teoria paikkansa. 

Kvalitatiivisia menetelmiä taas ovat esimerkiksi erilaiset haastattelut ja havainnointi. Näitä 

käytetään silloin, kun tutkittavaa aihetta ei tunneta vielä kovin hyvin, mutta pyrkimys on ym-

märtää sitä paremmin. Tavoitteena on hankkia tietystä kohteesta paljon tietoa, mikä auttaa 

ymmärtämään kokonaisuutta paremmin. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 104-105.)  

3.3 Valitut tutkimusmenetelmät 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, sillä aineiston keruu tehtiin haastatteluiden ja 

havainnoinnin avulla. Laadullinen tutkimus sopii tähän työhön erinomaisesti, sillä tarkoitus oli 

saada paljon tietoa tietystä kohteesta. Teemahaastattelu, toisin sanoen puolistrukturoitu 

haastattelu on hyvin yleinen tapa kerätä aineistoa, kun tehdään laadullista tutkimusta. Tee-

mahaastattelussa pyritään saamaan tietoa ennalta päätettyjen aiheiden ja teemojen avulla. 

Teemoja voidaan käsitellä melko vapaassa järjestyksessä, mutta tärkeintä on, että vastaa-

jalta saadaan jokaiseen teemaan vastauksia vastaajan omasta näkökulmasta. Avoin haastat-

telu taas on haastattelun muoto, jossa tutkimuskysymyksiä ei ole ennalta suunniteltu, vaan 

keskustelun kulku tapahtuu haastateltavan ehdoilla, ei haastattelijan kysymysten johdatta-

mana. Avoin haastattelu on tyypillisesti yksilöhaastattelu. (Vilkka 2015, 123-126.)  

Tässä opinnäytetyössä aineistoa kerättiin teemahaastatteluilla ja avoimella haastattelulla, ja 

tarkentavia tietoja on saatu myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Ensimmäinen haas-

tattelu kohdistui Yritys X Oy:n toimitusjohtajaan, joka vastaa hallinnollisista asioista. Toisessa 

ja kolmannessa haastattelussa haastateltavana oli myynnistä ja esimerkiksi työprojektien joh-

dosta, ja kaikesta siihen liittyvästä organisoinnista vastaava henkilö, joka on yrityksen 
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toiminnan kannalta erittäin suuressa roolissa. Yritys X Oy:n toimintaa on myös tutkittu havain-

noimalla esimerkiksi yrityksen verkkosivustoja, sekä työtapoja. Havainnoimalla saatiin tietoa, 

joka oikeastaan vahvisti sen, mitä saatiin selville muutenkin. Havainnoimalla pystyi myös 

konkreettisesti näkemään Yritys X Oy:n taloushallinnon toimintatapojen sujumisen. Toimeksi-

antoyritykseen kohdistetuista haastatteluista löytyy ennen haastatteluja laaditut haastattelu-

pohjat (Liite 1, Liite 2 ja Liite 3).  

Taloushallinnon ohjelmistojen vertailussa mukana olevia ohjelmistoja on tutkittu havainnoi-

malla, sekä keskustelemalla ohjelmistojen edustajien kanssa puhelimitse sekä sähköpostitse. 

Alla Taulukko 1, josta käy ilmi kaikki haastatellut henkilöt. Taulukko ei sisällä tilitoimistoille 

eikä kaikille taloushallinnon ohjelmiston edustajille tehtyjä yhteydenottoja, sillä osa yhtey-

denotoista oli lähempänä tiedustelua kuin varsinaista haastattelua.   

 

Haastateltava Titteli Toteutus 

Nainen 58 v. Toimitusjohtaja (Yritys X Oy), 
työkokemus n. 9v 

Teemahaastattelu ja sähköposti-
keskustelu 

Mies 38v. Myyjä, projektien johtaja  
(Yritys X Oy), työkokemus n. 3v  

Teemahaastattelu ja avoin haastat-

telu 

Nainen Myynnin asiantuntija (Visma 
Netvisor) 

Puhelinkeskustelu ja sähköpostikes-
kustelu 

Nainen Myyntiedustaja (Procountor) Puhelinkeskustelu ja sähköpostikes-
kustelu 

Taulukko 1: Haastatellut henkilöt. 

Toimitusjohtajan kanssa järjestettiin teemahaastattelu 15.3.2019 hänen omassa työtilassaan. 

Haastattelun aiheet oli mietitty valmiiksi (Liite 1), eikä haastattelussa juuri poikettu muihin 

asioihin. Haastattelun tuloksena saatiin selville paljon hyödyllistä tietoa, kuten tarkat tiedot 

Yritys X Oy:n taloushallinnon nykytilasta sekä toiveista, joita heillä on koskien sähköistä ta-

loushallintoa. Nämä asiat selviävät tarkemmin luvussa kuusi, jossa käsitellään selville saatuja 

asioita. 

Yritys X Oy:n vastuullisessa asemassa olevan työntekijän kanssa järjestettiin teemahaastattelu 

1.4.2019 tilassa, jossa työntekijä tavallisimmin työskentelee silloin, kuin ei ole kentällä. Tä-

mänkin teemahaastattelun aiheet oltiin suunniteltu etukäteen (Liite 2), ja aiheissa myös py-

syttiin. Työntekijältä saatiin hyödyllistä tietoa liikkuvaa työtä tekevän työntekijän näkökul-

masta, mutta kenttätyöstä huolimatta haastateltavaa koskettaisi myös monilta osin sähköisen 

taloushallinnon tuomat muutokset. Teemahaastattelun aiheina oli muun muassa selvittää ta-

loushallintoon liittyvät asiat, jotka työntekijä on kokenut hankaliksi tai ongelmallisiksi. Koska 

keskustelua aiheista riitti, järjestettiin vielä toinen haastattelu avoimemmassa muodossa 

5.4.2019 samaisessa tilassa (Liite 3). Avoimessa haastattelussa keskustelua ei ohjattu ennalta 
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päätettyjen tarkkojen aiheiden ja kysymysten pohjalta, vaan keskustelu oli vapaata keskuste-

lua aiemmin järjestetyn teemahaastattelun aiheista. Aiemmin keskusteltujen aiheiden lisäksi 

keskusteltiin myös Yritys X Oy:n tulevaisuuden näkymistä, ja sähköisestä taloushallinnosta 

yleensä.  

Näiden varsinaisten haastattelujen lisäksi epävirallisempia haastatteluja ja tiedusteluja teh-

tiin Procountorin, Netvisorin, Lemonsoftin sekä tilitoimistojen edustajille sähköpostitse sekä 

puhelimitse. Näiden avulla saatiin erittäin hyödyllistä tietoa tässä opinnäytetyössä tehdyn oh-

jelmistovertailun kannalta. Näistä saadut hyödylliset tiedot käyvät ilmi luvussa kuusi. 

4 Taloushallinto ennen ja nyt 

Teknologian vauhdikas kehittyminen on muuttanut maailmaa paljon, ja tällä on ollut suuret 

vaikutukset myös taloushallintoon. Lahden ja Salmisen (2014, 35) mukaan yli sata vuotta van-

haa Taylorix -menetelmää voidaan pitää ensimmäisenä kirjanpitojärjestelmänä. Kyseinen jär-

jestelmä oli kuitenkin vielä täysin mekaaninen. 1950-luvun aikana alkoi selkeä kehitys tieto-

tekniikan saralla, ja se on jo tuolloin vaikuttanut myös kirjanpidon tapojen muutoksiin.  

Sähköisen taloushallinnon nopeaa kehitystä on edesauttanut Suomessa esimerkiksi yhtenäisten 

pankkistandardien saavuttaminen sekä innovaatio, jonka myötä tiliotteiden sähköinen käsit-

tely mahdollistui. Pian tämän jälkeen myös verkkolaskujen lähetys ja vastaanottaminen mah-

dollistui. Suomessa suuryritykset ovat kärjessä digitaalisuudessa, vaikkakin suurten yritysten 

on usein hidasta ja haasteellistakin omaksua uudet järjestelmät. (Lahti & Salminen 2014, 28-

30.)  
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Kuvio  3: Taloushallinnon kehitys 1990-luvulta tähän päivään. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

16.) 

Yllä oleva Kuvio 3 havainnollistaa taloushallinnon kehitystä 1990-luvulta alkaen. Kuvion 3:n 

avulla voidaan hyvin havaita, että taloushallinto on kehittynyt suuresti kolmessakymmenessä 

vuodessa. Tässä opinnäytetyössä puhutaan sähköisestä taloushallinnosta, vaikka yllä näkyvän 

kuvan mukaan siitä on tultu jo paljon eteen päin. Kaarlejärven ja Salmisen (2018, 15) mukaan 

sähköinen taloushallinto on digitaalisen taloushallinnon esiaste, ja maailmassa ollaan nyt siir-

tymässä digitaalisesta taloushallinnosta jo älykkääseen taloushallintoon. Digitaalisessa talous-

hallinnossa kaikki taloushallintoon kuuluvat aineistot käsitellään täysin sähköisesti, eli esimer-

kiksi kaikki laskut vastaanotetaan sähköisessä muodossa. Jos laskut vastaanotetaan paperisena 

postitse, ja vastaanottaja skannaa sen sähköiseen muotoon, puhutaan tällöin ”enää” sähköi-

sestä taloushallinnosta, ei digitaalisesta. Älykkäässä taloushallinnossa taas on viety automaa-

tiota vielä digitaalistakin taloushallintoa pidemmälle. Älykkäässä taloushallinnossa järjestel-

mien on mahdollista hyödyntää erilaisia sääntöjä käsittelyissä, jolloin ne selviävät myös poik-

keustilanteista. Tällaiset ohjelmistot pystyvät jo esimerkiksi täsmäyttämään ja analysoimaan 

lopputuloksia, sekä tekemään ennusteita. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 15-16.)  

Yritys X Oy:n toiminta on toistaiseksi vielä suhteellisen pientä, ja sähköistä taloushallintoa ei 

ole vielä hyödynnetty lainkaan, joten suoraan älykkääseen taloushallintoon siirtyminen tuskin 

olisi tässä tapauksessa järkevää. Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen olisi jo suuri askel. 

Paperiton 
kirjanpito

Sähköinen 
taloushallinto

Digitaalinen 
taloushallinto

Älykäs 
taloushallinto

1990-
luku

2000-
luku

2010-
luku

2020-
luku
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4.1 Sähköistymisen vaikutukset 

Digitalisaatio ja taloushallinnon sähköistyminen on mahdollistanut monien taloushallintoon 

kuuluvien asioiden hoitamisen tietokoneella, mutta myös tabletilla ja puhelimella; oikeastaan 

kaikki taloushallinnon prosessit on mahdollista hoitaa nykyään sähköisesti. Sähköinen talous-

hallinto mahdollistaa myös reaaliaikaisen talouden seurannan. Kirjanpitoaineistoa myös muo-

dostuu samalla, kun kirjanpidon eri työvaiheet muodostuvat automaattisesti. Automatisaa-

tion, ja myös sähköistymisenkin ansiosta työntekijöiden manuaalinen työ vähentyy merkittä-

västi, jolloin työntekijöillä on aikaa tehdä tärkeämpiä asioita. Sähköinen taloushallinto tuo 

suurinta hyötyä silloin, kun koko taloushallinto hoidetaan sähköisesti, eikä vain osaa siitä. 

(Visma Software Oy 2019.) 

Taloushallinnon sähköistyminen ja digitalisaation kehittyminen entistä edistyneemmäksi 

muuttavat myös työntekijöiden työnkuvaa, väistämättä. Esimerkiksi kirjanpitäjän työ on Kaar-

lejärven (2019) mukaan muuttumassa, kun taloushallinnon automatisaatio on kehittynyt ja ke-

hittyy edelleen, jolloin kirjanpitäjän useat työtehtävät automatisoituvat. Kaarlejärvi (2019) 

kertoo, että jatkossa kirjanpitäjän työ on enemmän asiakaspalveluhenkistä, kun aiemmin työ-

hön on kuulunut vahvasti esimerkiksi kirjausten korjaaminen ja tarkastaminen. Muutoksia on 

jo tapahtunut ja niitä tulee tapahtumaan, ja muutokset vaativat työntekijältä tietojen ja tai-

tojen kehittämistä. Yritykset hyvin todennäköisesti tarvitsevat jatkossakin ulkopuolista apua 

taloushallinnollisten asioiden hoitamiseen, joten työt tuskin ovat loppumassa, mutta palvelu-

jen hinnat, sisältö ja tavat, joilla niitä tuotetaan, muuttuvat. (Aho 2019, 24.) 

4.2 Sähköisen taloushallinnon hyviä ja huonoja puolia 

Sähköinen taloushallinto voi helpottaa yrityksen arkea suurestikin, jos sähköisiä mahdollisuuk-

sia käytetään yritykselle sopivimmalla tavalla. Sähköisen taloushallinnon ehdottomia hyötyjä 

ovat sen tehokkuus sekä nopeus. Tämä vaikuttaa moneen asiaan, kuten asioiden hoitumiseen 

nopeammin; esimerkiksi kirjanpidon valmistuminen, täsmäytykset ja raportointi ovat helpot-

tuneet. Tehokkuuden ja nopeuden ansiosta resursseja vapautuu, ja virheiden määrä vähenee. 

Virheiden väheneminen selittyy automatisaatiolla, kun manuaalisesti tehdyt tallennus- sekä 

laskuvirheet eivät ole mahdollisia. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 22.)  

Tarkemmin ajateltuna automatisaatiokaan ei ole tae virheettömästä suoriutumisesta. Esi-

merkkinä tilanne, jossa ostolaskujärjestelmä lukee saapuneen laskun summan tai esimerkiksi 

arvonlisäverokannan väärin, ei virhettä välttämättä huomaa kuin vasta sitten, kun aikaa on jo 

kulunut, ja virhe on jo tapahtunut. Tällöin virheen korjaaminen saattaa olla jo hankalampaa. 

Sähköisellä taloushallinnolla ja automatisaatiolla voi olla suurempiakin negatiivisia vaikutuk-

sia, jos sähköistymistä ei ole suunniteltu yrityksen tarpeita ajatellen. Sähköiseen kuten myös-

kään automatisoituun taloushallintoon ei tulisi siirtyä vain, koska muutkin tekevät niin. Siirty-

minen vaatii huolellista suunnittelua, tutkimista ja asioihin perehtymistä. On erittäin tärkeää 
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tehdä suunnitelma yrityksen tarpeiden perusteella, sillä jos tarpeita ei oteta huomioon, saat-

taa positiivisena ajateltu muutos nostaa kustannuksia entisestään, ja aiheuttaa myös turhaa 

lisätyötä. 

Tämän opinnäytetyön kannalta olisi tärkeää selvittää hyvien ja huonojen puolien suhde, eli 

se, että olisiko huonoista puolista huolimatta taloushallinnon sähköistämisestä ja siihen sopi-

van ohjelmiston käyttöönotosta Yritys X Oy:lle todellista hyötyä. On selvää, että sähköistämi-

nen helpottaa monia prosesseja, mutta asioiden sujumista käytännössä on hankala arvioida.  

5 Lakisääteiset seikat 

Kirjanpitoa laatiessa tulee ottaa huomioon monet lait ja asetukset. Rakennusalan kirjanpi-

dossa on erityistä huomiota vaativia seikkoja, jotka johtuvat muun muassa tarkasta viran-

omaisvalvonnasta ja siitä johtuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Tämän vuoksi onkin tärkeää, 

että yrityksellä on käytössään alaan sopiva taloushallinnon ohjelmisto, sekä myös alan erityis-

piirteet tunteva tilitoimisto, mikäli kirjanpito on ulkoistettu. Taloushallinnon ohjelmistoja 

vertailtaessa tulee siis ottaa huomioon itse ohjelmistojen, mutta myös tilitoimistojen sopivuus 

rakennusalalle.  

Vaikka tässä työssä kyse on lähtökohtaisesti vain sopivan sähköisen taloushallinnon ohjelmis-

ton löytämisestä, on hyvä ottaa huomioon, että kaikki ohjelmistot ja kaikki tilitoimistot eivät 

välttämättä ole rakennusalan yritykselle parhaita vaihtoehtoja. Monet tilitoimistot ilmoittavat 

jo kotisivuillaan, että minkä alan kirjanpito on heidän osaamisalaansa, ja myös monien ohjel-

mistojen kotisivuilla ilmoitetaan ne alat, joille kyseinen ohjelmisto sopii erityisen hyvin. Jot-

kut taloushallinnon ohjelmistot jopa tarjoavat rakennusalan erityispiirteisiin sopivia ratkaisuja 

tai lisäominaisuuksia. On tärkeää, että tilitoimisto taitaa kirjanpitoon liittyvät lakisääteiset 

asiat, ja yritys itse tiedostaa esimerkiksi tiedonantovelvollisuuteen liittyvät asiat, jotta tär-

keät asiat tulee hoidettua asianmukaisesti.  

5.1 Kirjanpitolaki 

Yritystoiminnan harjoittaminen edellyttää taloushallinnon järjestämistä. ”Jokainen, joka har-

joittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen.” 

(1336/1997, §1.) Jokaiselta kirjanpitovelvolliselta vaaditaan kahdenkertaista kirjanpitoa, 

mikä tarkoittaa, että kaikki tapahtumat tulee kirjata kahdelle tilille. Kirjanpitovelvollinen on 

velvoitettu kirjaamaan kaikki menot, tulot, rahoitukseen liittyvät tapahtumat ja näihin liitty-

vät oikaisu- sekä siirtoerät. (Kerbs 2016, 2-3.) 

Vuonna 1997 Suomi mahdollisti lainsäädännön nojalla sähköisen taloushallinnon ja kirjanpidon 

(Lahti & Salminen 2014, 28), kun kirjanpitolaki 1336/1997 astui voimaan. Viimeisin muutos tä-

hän lakiin on tullut voimaan 1.1.2016, ja tällöin muun muassa raportointivelvoitteet helpot-

tuivat pienten yhtiöiden kohdalla. Tilinpäätöksen ei täten välttämättä tarvitse sisältää 
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rahoituslaskelmaa ja toimintakertomusta. Lakiuudistuksen myötä myös arkistointivelvoitteet 

muuttuivat, ja esimerkiksi tasekirjaa ei ole tämän uudistuksen jälkeen tarvinnut säilyttää 

enää paperisena. (Karkulahti 2016.) Pien- ja mikroyritysten tilinpäätösten laadintaa on myös 

helpotettu omalla asetuksella (1753/2015), joka koskee vain pien- ja mikroyrityksien tilinpää-

töksiä. Tämä auttaa mikro- ja pienyrityksien kirjanpidon laatimista, sillä tämä asetus antaa 

selkeät tiedot siitä, mitä tilinpäätöksen tulee vähintään sisältää. (Haaramo ym. 2016, 81.) 

5.2 Mikroyrityksen tilinpäätösvaatimukset 

Yrityksen koko vaikuttaa siihen, minkälaiset vaatimukset yrityksen tilinpäätökselle on ase-

tettu. Mikroyritykseksi katsotaan yritys, jonka taseen loppusumma on tilinpäätöspäivänä enin-

tään 350 000 €, liikevaihto on enintään 700 000 € ja jonka henkilöstön keskimääräinen luku-

määrä tilikauden aikana on ollut maksimissaan 10 henkilöä. Jotta yritys laskettaisiin mikroyri-

tykseksi, voi yksi näistä edellytyksistä ylittyä. (Tomperi 2018, 146.) Pienyritykseksi taas katso-

taan yritys, jonka taseen loppusumma on enintään 6 000 000 €, liikevaihto enintään 

12 000 000, ja henkilöstön määrä on keskimäärin 50 henkilöä (Haaramo ym. 2016, 83). Näistä 

huolimatta tilinpäätös sisältää aina taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot, riippumatta siitä, 

minkä kokoinen yritys on kyseessä. Suuremmilta yrityksiltä vaaditaan näiden lisäksi muutakin.  

Tilinpäätöksessä tulee aina noudattaa tilinpäätösperiaatteita, joita ovat esimerkiksi jatku-

vuus, johdonmukaisuus ja varovaisuus. Yleisesti tilinpäätösperiaatteisiin kuuluu, että tilinpää-

tös luodaan suoriteperusteisesti, mutta mikroyrityksien on mahdollista laatia tilinpäätös mak-

superusteisesti, mutta vain, jos se ei kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö laatii konsernitilin-

päätöksen. (Kerbs 2016, 94-95.) Yritys X Oy:n tili kausi on 12 kuukautta, eli heidän tilinpää-

töksensä on oltava valmis aina neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kun ky-

seessä on pieni yritys kuten Yritys X Oy, jolla ei ole välttämättä paljoa tietämystä kirjanpidon 

säädöksistä eikä kokemusta esimerkiksi tilinpäätöksen tekemisestä, voi olla järkevintä ulkois-

taa tämänkaltaiset asiat tilitoimiston hoidettavaksi. Yritys X Oy:n toimitusjohtajan kirjanpito 

on ulkoistettu, ja näin on tarkoitus olla jatkossakin. 

5.3 Verotus  

Rakennusalalla sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Tavallisesti arvonlisäverotuksessa 

myyjä on verovelvollinen, mutta käännetyssä verovelvollisuudessa ostaja on verovelvollinen. 

Käännettyä verovelvollisuutta käytetään silloin, kun kyseessä on rakentamispalvelun myynti, 

tai työvoiman vuokraus rakentamispalvelua varten. Myynnin on myös tapahduttava Suomessa. 

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta silloin, kun ostaja on yksityishenkilö, eikä silloin, 

kun kyse on tavaran myynnistä. Kun myyjä tekee ostajalle laskun, on myyjän selvitettävä, voi-

daanko käännettyä verovelvollisuutta käyttää. Jos käännetyn verovelvollisuuden edellytykset 

täyttyvät, myyjä tekee ostajalle verottoman laskun. (Verohallinto 2017.) 
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Yritys on velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle arvonlisäveron tiedot arvonlisävero ilmoi-

tuksella. Arvonlisäveroilmoitus, kuten myös esimerkiksi ennakonpidätykset ja työnantajan sai-

rausvakuutusmaksut, ilmoitetaan Verohallinnon OmaVero-palvelun kautta veroilmoituksilla. 

(Tomperi 2018, 68.) Arvonlisäveroilmoitus, sekä myyntien mukaiset arvonlisäveron maksut 

tehdään kalenterivuosittain, neljännesvuosittain tai kuukausittain. Pienten yritysten on mah-

dollista tehdä kausiveroilmoitus, jolloin verot voidaan maksaa kalenterivuosittain tai neljän-

nesvuosittain. (Kerbs 2016, 19.)  

5.4 Tiedonantovelvollisuus 

Rakennusalaa koskee erityinen tiedonantovelvollisuus. Rakennustyömaalla tapahtuva toi-

minta, joka liittyy rakentamiseen, korjaamiseen ja kunnossapitoon, kuuluu tiedonantovelvolli-

suuden piiriin. Myös yrityksiin ja työntekijöihin, jotka toimintaan osallistuvat, liittyy tiedon-

antovelvollisuus. Tiedot ilmoitetaan Verohallinnolle joko paperi-ilmoituksena tai sähköisesti. 

Jos tiedonantovelvollinen ei ilmoita tarvittavia tietoja, voidaan hänelle määrätä laiminlyönti-

maksu, joka on enimmillään 150 000 €. (Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 2016.) 

Verohallinnolle on ilmoitettava urakkaa koskevat tiedot, jos sopimuksen summa on yli 15 000 

€. Ilmoitusvastuussa on rakennustyön tilaaja. Urakkatiedot tulee ilmoittaa rakentamispalve-

luista, rakennustelineiden pystytys- ja purkutyöstä, sekä mahdollisesta vuokratyövoiman käy-

töstä. (Verohallinto 2017.) Päätoteuttaja on vastuussa työntekijätietojen ilmoittamisesta. Ra-

kennustyömaalla työskentelee hyvin tavallisesti useampien yritysten työntekijöitä, jolloin 

päätoteuttaja kerää kaikkien työntekijöiden sekä heidän työnantajien tiedot. Työntekijätie-

dot ilmoitetaan Verohallinnolle kuitenkin vain siinä tapauksessa, kun rakennuttajan ostamien 

urakoiden arvo on enemmän kuin 15 000 €. (Verohallinto 2017.) 

Jokainen, joka työskentelee asennus- tai rakennustyömaalla, tarvitsee veronumeron. Veronu-

meron saa verotoimistosta, ja se edellyttää suomalaista henkilötunnusta. Veronumeron avulla 

pyritään vähentämään rakennusalalla esiintyvää harmaata taloutta. (Verohallinto 2017.) Laki 

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (L1321/2011) kertoo, että rakennus-

alalla käytettävän veronumerorekisterin tarkoituksena on valvoa, että henkilötunnisteet ovat 

oikeat, ja että työnantajan ja työntekijän verovelvollisuudet on oikein hoidettu. Yritys X Oy:n 

työntekijä on haastattelussa 3 (Liite 1) kertonut, että heidän työntekijänsä käyttävät työ-

mailla valttikortteja. Valttikortti on kuvallinen kortti, joka toimii henkilötunnisteena työ-

maalla. Valttikortti on viisi vuotta voimassaa oleva, veronumerolla varustettu työturvallisuus-

lain mukainen kortti. (Tilaajavastuu 2019.) 

5.5 Rakennustyön ennakkoilmoitus 

Rakennustyön ennakkoilmoitus on tehtävä työsuojeluviranomaiselle urakoitsijan toimesta. Jos 

kyseessä on yhteinen työmaa, ilmoitusvastuussa on päätoteuttaja, eli pääurakoitsija tai vas-

taava. Ilmoitus on tehtävä työmaasta, jonka arvioitu kesto on vähintään kuukauden, ja jossa 
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on töissä vähintään kymmenen henkilöä (mukaan lukien itsenäiset työn suorittajat). Myös työ-

maasta, jonka arvioitu henkilötyöpäivä on enemmän kuin 500 päivää, on tehtävä ennakkoil-

moitus. Ilmoituksen voi täyttää ja lähettää suoraan verkossa, tai vaihtoehtoisesti sen voi täyt-

tää paperiversiona ja lähettää postitse aluehallintovirastolle. (Työsuojeluhallinto 2018.) En-

nakkoilmoitus, kuten myös muutkin rakennusalaa koskevat pakolliset ilmoitukset vaativat eri-

tyistä tarkkuutta yrityksiltä, jotta tarvittavat tiedot tulee ilmoitettua ajallaan. Monet talous-

hallinnon ohjelmistot nykyisin tarjoavatkin ratkaisuja rakennusalan yrityksille, jotta näiden 

asioiden hoitaminen olisi helpompaa. 

6 Yritys X Oy:n taloushallinnon prosessien nykytila ja toiveet 

Tämän luvun alla olevat aiheet, eli Yritys X Oy:n taloushallinnon prosessien nykytila, sekä toi-

veet taloushallinnon tulevaisuuden suhteen kartoitettiin haastatteluiden avulla. Ensimmäisenä 

haastateltavana toimi yrityksen toimitusjohtaja, joka on ollut toiminnassa mukana yrityksen 

perustamisesta lähtien. Toimitusjohtaja on itse aktiivisessa roolissa hallinnollisten ja talou-

dellisten asioiden hoitamisessa. Toimitusjohtaja ei ole itse osallisena niin sanotussa kenttä-

työssä. Toisena haastateltavana toimi vastuullisissa tehtävissä oleva myyjä, joka on myös ollut 

toiminnassa mukana yrityksen perustamisesta lähtien. Kyseisen myyjän vastuualueisiin kuuluu 

myymisen lisäksi muitakin tärkeitä osa-alueita, eli kyseinen henkilö oli hyvinkin sopiva haasta-

teltava toimitusjohtajan lisäksi. Toimitusjohtajan sekä myyjän kertoman perusteella voidaan 

helposti todeta, että Yritys X Oy:n taloushallinto ja kirjanpito on tällä hetkellä järjestetty ta-

valla, jossa ei juurikaan hyödynnetä nykypäivänä tarjolla olevia sähköisiä ja automatisoituja 

mahdollisuuksia. Toisaalta, haastatteluiden myötä kävi ilmi, että taloushallinto on heillä toi-

minut suhteellisen hyvin sellaisenaankin, eikä merkittävän suuria ongelmakohtia taloushallin-

non nykyisissä prosesseissa tullut haastatteluiden kautta ilmi. Toiveissa kuitenkin olisi helpot-

taa asioita entisestään, ja pitää kirjanpidosta aiheutuvat kustannukset maltillisina. 

6.1 Myyntilaskut ja ostolaskut 

Toimitusjohtaja kertoo, että myyntilaskut on tähän mennessä tehty itse ilmaisella Mezo -nimi-

sellä laskutusohjelmalla. Kirjanpitäjä ei täten ole ollut vastuussa myyntilaskujen teosta. Las-

kut on lähetetty suoraan järjestelmästä yleensä sähköpostitse asiakkaille. Myyntilaskujen 

määrä on haastattelua edeltävien muutamien kuukauden aikana vaihdellut 14-22 välillä. 

Myyntilaskujen teko Mezolla on koettu helpoksi ja hyväksi tavaksi, ja erityisesti sen maksutto-

muus on ollut hyvä asia. Vastuullisessa asemassa toimivan myyjän mukaan asiakaskunta koos-

tuu pääosin yksityishenkilöistä, joten laskuja ei ole koettu järkeväksi lähettää verkkolaskuina. 

Myyjä on haastattelussa kertonut, että joskus laskut on viety jopa suoraan asiakkaalle, sillä 

tämän on koettu olevan asiakasystävällinen tapa hoitaa isompien laskujen toimitus, kun sa-

malla on voitu vielä keskustella esimerkiksi tehdystä työstä ja laskun sisällöstä.  
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Toimitusjohtajan mukaan Yritys X Oy on vastaanottanut tähän mennessä ostolaskut ja muut 

laskut enimmäkseen postitse suoraan toimistolle, mutta laskuja vastaanotetaan myös jonkin 

verran sähköpostitse. Paperilaskut on arkistoitu järjestykseen eräpäivän mukaan, ja laskuja 

on maksettu erääntymispäivän mukaan, noin kaksi kertaa viikossa. Toimitusjohtaja kertoo, 

että etenkin rakennusalalla on erittäin tärkeää, että asiat hoituvat ajallaan, joten esimerkiksi 

maksuviiveet toisivat mukanaan ikävyyksiä. Nykyisellä tavalla hoidettu laskujen maksu on siis 

toiminut toistaiseksi hyvin, mutta toimitusjohtaja lisää, että tavat ovat toki ”kivikautisia”.  

Toimitusjohtaja kertoo, että vastaanotettavien ja maksettavien laskujen määrä on kuukausit-

tain kovin vaihteleva, ja haastattelua edeltävänä kuuna määrä oli 61. Yritys X Oy:llä on yritys-

tilejä tällä hetkellä kuudella alansa tavarantoimittajalla, ja näistä ainoastaan yksi lähettää 

laskut sähköpostin välityksellä. Muut tulevat postitse paperilaskuina. Toimitusjohtajan mu-

kaan paperilaskut eivät toistaiseksi ole ollut ongelma, ja hyvä puoli on ollut se, että kun las-

kut ovat käsissä konkreettisesti, niiden hoitaminen tuntuu helpommalta, eivätkä ne pääse 

unohtumaan.  

Osa työtarvikeostoista ja muista yritystoimintaan kuuluvista menoista maksetaan suoraan yri-

tyksen kortilla, eikä siten kaikkia hankintoja tehdä näistä paikoista, joihin yritystilejä on 

avattu. Tämä lisää säilöttävien kuittien määrän kertymistä, mikä tuottaa osaltaan ongelmia. 

Kuitit häviävät helposti, kun niitä ei ole säilötty järjestelmällisesti tietyssä paikassa. Myyjä 

onkin haastattelussa kertonutkin, että he ovat kiinnostuneita kuittien skannaamisen mahdolli-

suudesta, ja tätä mahdollisuutta monet taloushallinnon ohjelmistot nykyään mainostavat.  

6.2 Kirjanpito ja palkanlaskenta  

Toimitusjohtaja kertoo, että Yritys X Oy:n kirjanpito on tähän mennessä ollut tilitoimiston kir-

janpitäjän harteilla. Kirjanpitoa on hoidettu Asteri nimisellä kirjanpito-ohjelmalla kirjanpitä-

jän toimesta. Kirjanpitoa varten kirjanpitäjälle on täytynyt lähettää käteiskuitteja ja tosit-

teita, ja usein näitä onkin jouduttu etsimään, kun aina kaikki ei olekaan ollut tallessa. Toimi-

tusjohtaja kertoo, että kokee kirjanpidon tällä hetkellä melko kalliiksi, mutta kertoo myös, 

että vertailujen perusteella halvempaa olisi melko hankala saada. Toimitusjohtajan mukaan 

kirjanpidon hinta on lähikuukausina ollut noin 350-550 € kuukaudessa. Kuten kirjanpitokin, 

myös palkat on hoidettu kirjanpitäjän toimesta. Palkanlaskennan kirjanpitäjä hoitaa maksut-

toman palkka.fi palkanlaskentaohjelman avulla. Tämän ohjelman avulla voidaan myös tehdä 

tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin, mikä on tietysti nykyisen tilitoimiston kannalta hyvä, 

kun maksuttoman ohjelman avulla tämäkin on ollut mahdollista.  

6.3 Yritys X Oy:n toiveet 

Yritys X Oy:n toiveet heidän taloushallinnon tulevaisuuden suhteen kartoitettiin myös haastat-

teluiden avulla. Kuten tämän luvun alussa kerrottu, haastateltavana toimi tässäkin kohtaa toi-

mitusjohtaja sekä myyjä.  
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Toimitusjohtaja kertoo, että Yritys X Oy:n taloushallinto on hoitunut nykyisillä tavoilla suh-

teellisen hyvin, mutta tietää, että tarjolla olisi jo nykyaikaisempiakin ratkaisuja, joilla voitai-

siin mahdollisesti helpottaa prosesseja entisestä. Toimitusjohtaja toivoo, että prosesseja voi-

taisiin nykyaikaistaa eli sähköistää niin, että niistä saatava hyöty olisi selkeä. Järjestelmän 

käyttöönoton ei tulisi tuoda lisätyötä ja kustannuksia yritykselle, vaikka toki on ymmärrettä-

vää, että ilman vaivaa ja kustannuksia tämä ei onnistu. Toimitusjohtaja toivoo, että järjestel-

män käyttöönotto sujuisi mahdollisimman sujuvasti, ja että järjestelmän käyttäminen olisi 

mahdollisimman selkeää.  Vaivaa ja kustannuksia saattaa aiheutua jonkin verran muutosvai-

heessa, mutta tavoitteena toki olisi, että lopulta tilanne olisi kaiken kaikkiaan parempi, kuin 

ennen muutosta. Sähköiset ratkaisut ja papereiden pyörittelystä eroon pääseminen kuulosta-

vat toimitusjohtajan mukaan houkuttelevalta, vaikka muutokset vaatisivatkin totuttelua. Os-

tolaskujen vastaanottaminen sähköiseen järjestelmään, ja niiden hyväksyntä ja maksaminen 

sitä kautta, eivät siis ole mahdoton ajatus. Tavoitteena onkin löytää hinnaltaan kohtuullinen 

ohjelmisto, joka tarjoaa helppokäyttöisen, helposti lähestyttävän ja mahdollisimman helposti 

käyttöön otettavan ratkaisun.  

Haastattelussa myyjä on ilmaissut, että käteiskuittien skannaus olisi hyvä asia, ja se on yksi 

Yritys X Oy:n toiveista. Myyjä kertoo, että työ on ajoittain niin hektistä, että kuittien järjes-

telmällinen säilöminen on hanakalaa. Ostoja tehdään paljon ja usein kiireellä, jolloin kuitit 

unohtuvat helposti esimerkiksi auton lokeroihin, lompakkoon tai taskuihin. Myyjän mukaan on 

selvää, että Yritys X Oy:n toiminta on kasvussa, joten taloushallinnon hoitaminen perinteisillä 

ja vanhoilla tavoilla on tuskin jatkossa yhtä toimivaa, ja tämä on yksi syy, miksi prosessien ny-

kyaikaistaminen koetaan järkeväksi ideaksi tässä vaiheessa. Toimintaa ei myyjän mukaan ole 

tarkoituskaan yrittää laajentaa kovin suureksi, mutta hän jatkaa, että toiminta tuntuu väki-

sinkin kasvavan kysynnän kasvaessa.  

6.4 Tilitoimiston osuus jatkossa 

Haastatteluiden perusteella on selvinnyt, ettei Yritys X Oy jatkossakaan tahdo ottaa osaa var-

sinaiseen kirjanpitoon, vaan vastuun tulisi olla kirjanpitäjällä jatkossakin. Kortilla olevaa ai-

kaa halutaan käyttää itse työhön, eikä hallinnollisten asioiden lisääminen sen takia tunnu ko-

vin hyvältä vaihtoehdolta. Haastattelussa myyjä on kuitenkin kertonut, että he haluavat jat-

kossakin tehdä itse myyntilaskut ja hoitaa laskujen maksun. Alla oleva kaavio selkeyttää Yri-

tys X Oy:n sekä tilitoimiston ihanteellista työnjakoa. Kaavio on suunniteltu ajatuksella, että 

kaikki osa-alueet on mahdollista hoitaa yhden ja saman taloushallinnon järjestelmän kautta. 
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Kuvio  4: Suunnitelma Yritys X Oy:n ja tilitoimiston asemista tulevaisuudessa. 

Yllä olevassa kuvio 4:ssa esitetty suunnitelma havainnollistaa Yritys X Oy:n ja tilitoimiston 

työnjakoa sähköisen taloushallinnon ohjelmiston käyttöönoton jälkeen. Yritys X Oy:n hoidet-

tavana olisi tällöin järjestelmään saapuvien ostolaskujen asiatarkastus, hyväksyntä ja mak-

suun laittaminen. Monissa ohjelmistoissa on mahdollista laittaa päälle niin sanottu automaat-

tinen tarkastus ja hyväksyntä, jolloin erikseen ei tarvitse yhden henkilön tarkastaa ja toisen 

hyväksyä laskua. Myyntilaskujen teko olisi jatkossakin toimeksiantoyrityksen vastuulla, mutta 

laskut tehtäisiin ja lähetettäisiin jatkossa suoraan valitun ohjelmiston kautta. Yritys X Oy 

myös hoitaisi käteiskuittien toimittamisen kirjanpitoon, ohjelmistosta riippuen joko mobiilisti 

skannaamalla, tai mikäli se ei ole mahdollista, niin perinteisemmällä tavalla. Tilitoimiston kir-

janpitäjän osuus olisi jatkossakin itse kirjanpito, palkanlaskenta ja esimerkiksi tilinpäätöksen 

ja veroilmoituksen hoitaminen.  

7 Taloushallinnon ohjelmistojen vertailu 

Saatujen tietojen perusteella tiedetään, mitä lähdetään etsimään. Tavoitteena on siis löytää 

helppokäyttöinen ohjelmisto, jonka avulla voitaisiin hoitaa kaikki taloushallinnon prosessit su-

juvasti ja mahdollisimman edullisesti. Huomioon tulee myös ottaa se, että tilitoimistolla on 

myös oltava pääsy ohjelmistoon, joten vertailtavien ohjelmistojen tulee olla sellaisia, että 

niitä käyttäviä tilitoimistoja olisi tarjolla hyvin, jotta Yritys X Oy:llä olisi varaa mistä valita. 

Yritys X Oy

Ostolaskujen 
tarkastus, 

hyväksyntä ja 
maksaminen 

Myyntilaskujen 
teko

Käteiskuittien 
skannaus (tai 

toimitus 
muulla tavalla)

Tilitoimisto

Kirjanpito

Palkanlaskenta

Veroilmoitus, 
tilinpäätös ym.

Sekä Yritys X Oy:llä, että tilitoimistolla on pääsy taloushal-
linnon järjestelmään, jonka kautta molemmat osapuolet 

voivat hoitaa osuutensa. 
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Vertailtaviksi taloushallinnon ohjelmistoiksi valikoitui haastatteluiden ja ohjelmistotarjonnan 

kartoituksen jälkeen Visma Netvisor, Procountor sekä Lemonsoft. Ohjelmistokartoitus on 

tehty jo pohjatyönä ennen tämän opinnäytetyön raportointivaihetta. Nämä kolme ohjelmistoa 

valikoituivat mukaan osittain omien aikaisempien käyttökokemuksieni perusteella, mutta suu-

rin valintoihin vaikuttava tekijä oli Yritys X Oy itse, ja sen tarpeet. Yritys X Oy on pieni yritys, 

joka ei tarvitse taloushallinnon ohjelmistolta yhtä monipuolisia ja pitkälle vietyjä toimintoja, 

kuin isommat yritykset, jotka usein pyrkivät erittäin pitkälle automatisoituihin prosesseihin. 

Näillä kolmella ohjelmistolla oli tarjota hyviä ratkaisuja niin pienille, kuin isommillekin yrityk-

sille. Kaikki nämä kolme ohjelmistoa vakuuttivat sillä, että ne sopivat myös pienelle yrityk-

selle, ja erinomaisesti myös rakennusalaa harjoittavalle yritykselle. Näihin kolmeen vertailta-

vaan ohjelmistoon perehdyttiin heidän omien verkkosivustojensa kautta sekä osaa päästiin ko-

keilemaan testiympäristöön. Kuten jo aiemmin mainittu, tietoja on saatu myös kyselemällä 

asioista suoraan ohjelmistojen edustajilta.  

7.1 Visma Netvisor 

Visma Netvisor on Visma Solutions Oy:n tarjoama automatisoitu taloushallinnon pilvipalveluna 

toimiva kokonaisuus. Netvisoria käyttää jo yli 20 000 suomalaista yritystä. (Visma Solutions Oy 

2019.) Visma Netvisor erottui edukseen ensivaikutelman suhteen. Myyntiedustaja myös antoi 

loistavasti ja asiantuntevasti lisätietoa heidän tarjoamistaan taloushallinnon ratkaisuista. 

Visma Netvisor tarjoaa pitkälle automatisoituja toimintoja, joita he markkinoivat taitavasti. 

Visma Netvisorin ladattavan oppaan ensimmäisillä sivuilla löytyy isoin kirjaimin maininta: ”Ei 

ole enää niin pientä yritystä, jonka taloushallintoa ei voisi automatisoida.” (Netvisor 2019.) 

Netvisorilla on yhteystyökumppaneina paljon tilitoimistoja, joista valita omalle yritykselle se 

sopivin. Netvisorin kotisivuilta löytyy kaikki yhteistyökumppaneina olevat tilitoimistot, ja kun 

tilitoimistohakuun kirjoittaa ”Espoo”, löytyy tuloksia neljä. Hakusanalla ”Helsinki” löytyy jo 

19 tilitoimistoa. Yritys X Oy:lle löytyisi siis lukuisia vaihtoehtoja, joiden väliltä valita sopiva 

Netvisoria käyttävä tilitoimisto.  

7.1.1 Ominaisuuksia 

Visma Netvisorilla voi luoda ja lähettää kaikki myyntilaskut, ja seurata saatavien kotiutumi-

sia. Netvisorin kautta on myös mahdollista lähettää maksuhuomautuksia erääntyneistä myyn-

tisaatavista. Netvisorilla on valmiit pankkiyhteydet kaikkiin suosituimpiin suomalaisiin pank-

keihin, jolloin suoritukset saadaan viitteiden avulla automaattisesti kohdistumaan laskuille. 

(Visma Solutions Oy 2019.)  

Ostolaskut voidaan vastaanottaa sähköisinä, eikä niiden käsittelyyn tarvitse käyttää paljoa ai-

kaa, sillä niiden käsittelyssä voidaan hyödyntää automaattista tarkastusta ja maksamista. Säh-

köinen laskuarkisto takaa sen, että myynti- ja ostolaskut säilyvät arkistossa. Kun myyntilaskut 

lähetetään järjestelmän kautta, ja ostolaskut vastaanotetaan suoraan järjestelmään, voidaan 
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tällöin helposti hyödyntää kassavirtatyökalua ja reaaliaikaista talouden seurantaa. (Automati-

soitu taloushallinto 2019.) Visman edustajan mukaan ostolaskut voidaan myös tarvittaessa 

saada järjestelmään skannauspalvelun kautta, mikäli kaikkia laskuja ei saada suoraan sähköi-

sesti järjestelmään. Edustaja on myös maininnut, että yrityksen pankkitilit voidaan liittää 

suoraan Netvisoriin, jolloin laskujen maksua varten ei tarvitse erikseen kirjautua verkkopank-

kiin, vaan maksut voi hoitaa suoraan Netvisorissa.  

Palkanlaskenta onnistuu myös helposti Visma Netvisorilla. Netvisor mainostaa sivuillaan, että 

palkanlaskenta Netvisorilla on pitkälle automatisoitua ja näin aikaa säästävää. Myyntiedusta-

jan mukaan Netvisorilla voidaan myös hoitaa pakolliset tulorekisteri-ilmoitukset palkanmak-

sun yhteydessä automaattisesti.  

Myyntiedustajan kertoman mukaan käteiskuitit saadaan helposti järjestelmään kuittiskannerin 

avulla. Visma Scanner -sovellus on ladattavissa iPhone, Android sekä Windows -puhelimiin. 

Mobiilisovelluksen, Visma Managerin avulla ostolaskujen käsittely onnistuu mobiilisti. Sovel-

luksen avulla voidaan tarkastaa ja hyväksyä ostolaskuja, sekä myös tiliöidä niitä ja laittaa 

maksuun. (Visma Solutions Oy 2019.)  

Myyntiedustajan mukaan hinnoittelu perustuu kiinteään kuukausihintaan, ja tämä käy myös 

helposti ilmi Visma Netvisorin verkkosivuilta. Paketteja löytyy erilaisia, ja näitä on myös mah-

dollista räätälöidä. Esimerkiksi palkanlaskennan hinta tulee peruspaketin hinnan päälle, ja 

palkanlaskennasta maksetaan tietty määrä henkilöä kohden. Myyntiedustajan laskema hinta-

arvio ei ollut alhaisimmasta päästä, ja huomioon täytyy ottaa se, että taloushallinnon ja kir-

janpidon hinnaksi ei jää vain tämä, vaan myös tilitoimiston osuus maksaa. Lopullinen hinta siis 

määräytyy tilitoimiston valinnan jälkeen. Visma Netvisorin käyttöönottoon kuuluu avaus-

maksu, ja jos tarvetta, voidaan valita myös maksullinen käyttöönottokoulutus. (Netvisor 

2019.) 

7.1.2 Visma Netvisorin hyviä ja huonoja puolia 

Netvisoriin sai ilmaisen kokeilujakson, minkä avulla ohjelmistoon pääsi tutustumaan hyvinkin 

laajasti. Ohjelmisto tuntui helppokäyttöiseltä, ja kaikki tarvittava löytyi melko nopeasti ja 

vaivatta. Ohjelmisto tarjoaa paljon eri toimintoja, jotka ovat hyödyllisiä etenkin suuremmille 

yrityksille. Yritys X Oy:n kannalta erittäin hyödyllinen Netvisorin tarjoama työkalu on maksu-

huomautuksen lähettämisen mahdollisuus suoraan järjestelmästä, sillä Yritys X Oy:n toimintaa 

havainnoidessa kävi ilmi, että joidenkin asiakkaiden kohdalla on ollut ongelmia yrityksen saa-

tavien kotiuttamisessa. Lisäksi Yritys X Oy:n toiveisiin kuului kuittien skannaus mobiilisti, ja 

tähän Netvisor antaa mahdollisuuden. Mainitsemisen arvoinen hyvä ominaisuus Netvisorissa on 

myös myynti- ja ostolaskujen tarkastamisen mahdollisuus mobiilisti, sillä tämä ei ole vielä it-

sestään selvyys kaikissa markkinoilla olevissa taloushallinnon ohjelmistoissa. Melko itsestään 

selvä ja hyvä asia automatisoidussa taloushallinnossa, eli Netvisorissakin on kirjanpitoaineison 
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muodostuminen osittain itsestään. Näin voidaan helpottaa kirjanpitäjän työtä, ja parhaassa 

tapauksessa myös alentaa siitä aiheutuvia kustannuksia.  

Ainoana huonona puolena Visma Netvisorissa on sen hintataso. Hinta on ymmärrettävästi suuri 

valintaan vaikuttava tekijä pienelle yritykselle, ja tärkeää onkin miettiä, ovatko Netvisorin 

tarjoamat hyödyt hintansa arvoisia. Netvisor Visma antaa kuvan, jonka mukaan heidän tarjoa-

mat ratkaisut ovat laadukkaita ja luotettavia. Myyntiedustaja on kertonut, että on yleisesti 

tiedossa, että Netvisor Visman hintataso on useita kilpailijoita korkeampi, mutta syystä. Tätä 

edustaja perusteli sillä, että he panostavat valtavasti tuotekehitykseen, ja Netvisor Visma on-

kin edustajan mukaan markkinoiden automatisoiduin taloushallinnon ohjelma.  

7.2 Procountor (Finago Procountor) 

Procountor on Finagon tuoteperheeseen kuuluva taloushallinnon ohjelmisto. Finago taas kuu-

luu Accountor -konserniin. Finagon ohjelmistoja, joihin myös Procountor kuuluu, käyttää 

120 000 yritystä sekä 1400 tilitoimistoa. (Accountor FInago Oy 2019.) Procountorin avulla on 

mahdollista hoitaa oikeastaan kaikki taloushallinnon osa-alueet; laskutus, ostolaskujen käsit-

tely, reskontrat, palkanlaskenta, kirjanpito, talouden seuranta sekä arkistointi. (Procountor 

2019.) Tässä luvussa olevat tiedot Procountorista on saatu Procountorin verkkosivuja tutki-

malla, sekä kysymällä suoraan heidän edustajaltaan. Finago Procountorin sijaan alkuun oli 

tarkoitus ottaa vertailuun mukaan Finago Solo, mikä sopisi pienelle yritykselle. Finagon edus-

taja kuitenkin suositteli Procountoria, sillä Yritys X Oy:n myynti- ja ostolaskujen määrä oli 

edustajan mukaan jo sellainen, että Procountorista olisi enemmän hyötyä.  

Procountor on tunnettu ja yleisesti käytetty taloushallinnon ohjelmisto, joten myös heillä on 

laajalti yhteistyökumppaneita ympäri Suomen. Espoosta löytyi tämän opinnäytetyön hetkellä 

kahdeksan Procountoria käyttävää tilitoimistoa ja Helsingistä löytyi yhdeksän (Accountor Fi-

nago Oy 2019.) Käytettäviä tilitoimistoja on siis tarjolla paljon, jolloin Yritys X Oy:llä olisi siis 

valinnan varaa. 

7.2.1 Ominaisuuksia 

Procountorilla on mahdollista hoitaa helposti myyntilaskutus ja siihen liittyvä kirjanpito. 

Myyntilaskujen teko on helppoa ja nopeaa, ja laskut voidaan lähettää joko verkkolaskuna, 

sähköpostilaskuna tai paperilaskuna. Procountorin myyntilaskutuksen erityisominaisuuksina 

mainittakoon esimerkiksi joukkolaskutus, laskujen ajastettu lähetys, maksumuistutusten laa-

dinta ja lähetys sekä perintäkulujen ja viivästyskoron laskenta. Järjestelmästä on myös mah-

dollista lähettää laskut perittäväksi Svea Ekonomille tai Visma Duetto Oy:lle. (Myyntilaskujen 

käsittely Procountorissa 2019.) Nämä ominaisuudet voisivat olla Yritys X Oy:lle erittäin hyö-

dyllisiä. 
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Myyntiedustajan mukaan Yritys X Oy:n ostolaskujen määrä on ehdottomasti tarpeeksi suuri os-

tolaskujen sähköiseen vastaanottamiseen. Ne laskut, jotka saapuisivat verkkolaskuosoitteesta 

huolimatta sähköpostitse tai postitse, voidaan ohjata suoraan skannauspalveluun, jolloin ne 

siirtyvät automaattisesti Procountoriin. Tällöin käsin kirjaamista ei tarvita. Ostolaskuille voi 

myyntiedustajan mukaan halutessaan asettaa hyväksymiskierron, jolloin lasku täytyy ensin 

tarkastaa ja sitten hyväksyä, mutta se ei ole välttämätöntä. Myös pelkkä hyväksyntä riittää, 

mikä nopeuttaa laskujen käsittelyä. Laskujen maksuun ei tarvita erillistä maksuliikenneohjel-

maa, sillä ohjelmisto sisältää pankkiyhteydet (Accountor Finago Oy 2019). 

Procountorilla voi hoitaa palkanlaskennan, ja samalla myös palkkoihin liittyvät viranomaisil-

moitukset. Palkkalaskelmat voidaan lähettää työntekijöille suoraan Procountorista sähköpos-

titse tai postitse, mutta työntekijän on myös mahdollista katsella samoja tietoa Procounto-

rista itse. Kaikki palkkatiedot menevät automaattisesti kirjanpitoon. (Accountor Finago Oy 

2019.) 

Procountoria on mahdollista käyttää myös mobiilisti; saatavilla on kolme erilaista sovellusta, 

joista jokainen on suunniteltu erilaisiin käyttötarkoituksiin. Näin taloushallinnon rutiinit, ku-

ten ostolaskujen tarkastaminen sekä matkalaskujen teko on helppo hoitaa mistä vain. Mobii-

lisovelluksen avulla myös kuittien skannaaminen kirjanpitoon on mahdollista. Kun ostohetkellä 

ottaa kuvan kuitista, ja arkistoi sen Procountoriin, ei paperista kuittia enää tarvitse säilyttää. 

(Procountorin mobiilikäyttö 2019.) 

7.2.2 Procountorin hyviä ja huonoja puolia 

Procountoria on mahdollista kokeilla ilmaiseksi tilaamalla testitunnukset, ja tätä hyödynnet-

tiinkin tutkimuksen aikana. Procountor taloushallinto-ohjelman työympäristön näkymä on sel-

keä, ja ohjelmiston käyttö on suhteellisen helposti opittavissa, ja tämä on todettu käytän-

nössä tämän tutkielman aikana, sekä jo ennen sitä. Muita hyviä puolia Yritys X Oy:n kannalta 

on erityisesti mobiilisovellus, sekä kuittien skannaamisen mahdollisuus. Kuten useimmissa 

muissakin nykyajan sähköisissä taloushallinnon järjestelmissä, suurena etuna on prosessien 

hoituminen nopeammin ja helpommin, ja myös ohjelmiston automaattisesti ja huomaamatta 

luoma kirjanpitoaineisto. Näin tilitoimiston työn osuus vähenee, mikä toivon mukaan vaikut-

taa osaltaan tilitoimiston hintaan.  

Huonoja puolia Procountorissa ei juurikaan ole, mutta ainut mikä saattaa olla kynnyskysymys 

tämänkin taloushallinnon ohjelman kohdalla, on loppujen lopuksi jälleen hinta. Lopullinen 

hinta voi nousta Yritys X Oy:n näkökulmasta turhan korkeaksi, kun itse Procountorin hintaan ei 

vielä sisälly tilitoimiston käytön hinta. Procountor-ohjelmiston käytöstä maksetaan kuukausit-

tain, ilman määräaikaisuutta. Procountorin hinta perustuu lukumääriin; kustannukset määräy-

tyvät aina toteutuneiden määrien mukaisesti. Erillisiä lisenssi- tai käyttömaksuja ei siis myös-

kään ole. Ohjelmiston käyttäjämäärä tai liikevaihto eivät vaikuta hintaan, eli se, mikä 
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ratkaisee, on tositteiden todellinen määrä. (Accountor Finago Oy 2019.) Näin ollen tarkkaa 

hinta-arviota on tässä vaiheessa hankala saada, ja lisäksi on olemassa riski, että tositteiden 

määrän kasvaessa hinta kohoaa yllättävän suureksi. 

7.3 Lemonsoft 

Lemonsoft on vuonna 2006 perustettu kasvava kotimainen ohjelmistotalo. Lemonsoft Oy siis 

tarjoaa muutakin, kuin taloushallinnon ratkaisuja, sillä kyseessä on kokonainen toiminnanoh-

jausjärjestelmä. Lemonsoftin henkilöstöön kuuluu noin 80 henkeä, ja liikevaihto on kymme-

nen miljoonaa euroa. Asiakkaita Lemonsoftilla on yli 4500. Lemonsoftin erityisosaamiseen 

kuuluu muun muassa rakentamisen ala. (Lemonsoft 2019.) Lemonsoftin Taloushallinto-oh-

jelma on osa Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmää, mutta sen voi silti ottaa käyttöön itse-

näisenä osana, tai halutessaan mukaan voi yhdistää muita Lemonsoftin tarjoamia osia. Lemon-

soft taloushallinto-ohjelmalla voidaan hoitaa kaikki taloushallinnon osa-alueet; laskutuksen ja 

myyntireskontran, ostolaskut ja ostoreskontran, kirjanpidon, ja lisäksi paljon muutakin. (Le-

monsoft 2019.) 

Lemonsoftilla on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, johon kuuluu paljon tilitoimistoja. 

Tilitoimistoja, jotka toimivat Lemonsoftin yhteistyökumppaneina tämän opinnäytetyönteko-

hetkellä, löytyi Espoosta yksi, Helsingistä kahdeksan kappaletta. Vantaalta löytyi neljä kappa-

letta. (Lemonsoft 2019.) Yritys X Oy:lle sopiva tilitoimisto voisi mahdollisesti sijaita myös Hel-

singissä tai Vantaalla, joten vaihtoehtoja on siinä mielessä useita. 

7.3.1 Ominaisuuksia 

Lemonsoftin taloushallinto-ohjelmalla voi tehdä ja lähettää laskut suoraan järjestelmästä 

verkkolaskuna asiakkaalle. Saatavien valvonnan voi hoitaa itse järjestelmän avulla, tai ulkois-

taa perintätoimistolle kokonaan tai osittain. (Lemonsoft 2019.) Tämä on tässäkin ohjelmis-

tossa toimeksiantoyrityksen kannalta hyvä ominaisuus. Ostolaskut voidaan vastaanottaa suo-

raan järjestelmään verkkolaskuina, tai jos lähettäjä on lähettänyt laskun postitse, voidaan se 

ohjata skannauspalvelusta suoraan järjestelmään (Lemonsoft 2019).  

Lemonsoftilla on Lemonsoft-pankkiyhteys, eli monipankkiohjelma, jonka kautta laskut lähte-

vät maksuun, ja asiakkaiden suoritukset saapuvat. Ohjelman käyttö käy hyvin vaivattomasti, 

sillä pankkiaineistojen käsittely tehdään suoraan Lemonsoftin ja pankin välillä, jolloin itse yri-

tykselle ei aiheudu niin sanotun ylimääräisen ohjelman käytöstä vaivaa. (Lemonsoft 2019.) 

Lemonsoftilla on oma rakennusalalle suunniteltu palvelu, Lemonsoft toiminnanohjaus. Tähän 

toiminnanohjausjärjestelmään kuuluu paljon osia, jotka ovat varmasti ainakin isommille yri-

tyksille hyödyllisiä: asiakkuudenhallinta, projektinhallinta, varastokirjanpito, työajan kirjaa-

minen, johdon raportointi, taloushallinto sekä henkilöstöhallinto. Rakennusalaa koskevat pa-

kolliset urakka- ja työntekijätiedot voidaan lähettää ilmoitin.fi -palvelun kautta, jota voidaan 
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hyödyntää suoraan Lemonsoftissa.  (Lemonsoft 2019.) Tämä rakennusalalle suunnattu toimin-

nanohjaus voi olla hyödyllinen etenkin isommille rakennusalan yrityksille, mutta pienemmän 

yrityksen kohdalla hyödyt voivat olla vähäisemmät, sillä kyseinen ratkaisu sisältäisi lukemat-

tomia mahdollisuuksia, joiden tarpeellisuus toimeksiantoyritykselle vaikuttaa vähäiseltä. Li-

säksi tarkoituksena oli löytää vain taloushallinnon ohjelmisto, eikä siten etsinnässä ollut koko-

nainen toiminnanohjausjärjestelmä. 

Lemonsosft-palkanlaskenta on palkanlaskentaohjelmisto, joka tarjoaa monipuolisesti eri toi-

mintoja, joita hyödyntää. Pakolliset kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset hoituvat kätevästi palkan-

laskentaohjelmiston kautta. Ohjelmisto sisältää Suomen ulosottovirastojen tiedot, joten tar-

vittaessa ohjelmisto osaa laskea ulosmittaukset suoraan palkasta. Työntekijän on mahdollista 

katsella palkkalaskelmia suoraan omasta verkkopankistaan, sillä Lemonsoftilla on käytössä 

verkkopalkka -ominaisuus. Palkanlaskentaohjelmiston avulla saa myös helposti paljon erilaisia 

raportteja, esimerkiksi palkkakehitys -raportin, mikä voi olla hyödyllinen ja kiinnostava joh-

toa ajatellen. Palkanlaskentaohjelmistoon voi liittää lisäominaisuuksia, kuten matkalaskujen 

käsittelyn sekä työvuorosuunnittelun. (Lemonsoft 2019.) Nämä jälkimmäiset ominaisuudet oli-

sivat kuitenkin Yritys X Oy:lle luultavasti tarpeettomia, eli näistä hyötyisi luultavasti ennem-

min isot kuin pienet yritykset. 

Älypuhelimiin voi ladata Lemonsoftin tarjoaman eKuitti sovelluksen, jonka avulla voi skannata 

kuitit suoraan kirjanpitoon, tai esimerkiksi liitteeksi luottokorttilaskuun. Lemonsoftin kotisi-

vujen tutkimisen perusteella, Lemonsoftilla ei ole tämän opinnäytetyön tekohetkellä tarjota 

muuta mobiilisovellusta eKuitti -sovelluksen lisäksi. Tässä asiassa Lemonsoft on kahta edeltä-

vää ohjelmistoa niin sanotusti jäljessä. 

7.3.2 Lemonsoftin hyviä ja huonoja puolia 

Kuten kahden muunkin vertailtavan taloushallinnon ohjelmiston kohdalla, myös Lemonsoftin 

kohdalla yksi hyvistä puolista on yleisesti ottaen kaikki sähköisen taloushallinnon tuomat 

edut, kuten prosessien tehostuminen, sekä valmiin kirjanpitoaineiston valmistuminen huo-

maamatta. Myös eKuitti -sovellus on Yritys X Oy:n kannalta erittäin hyvä ominaisuus, sillä kä-

teiskuittien skannaaminen koettiin mielenkiintoisena mahdollisuutena.  

Rakennusalalle suunniteltu toiminnanohjaus kuulostaa hyvältä, mutta toisaalta jäi hieman 

epäselväksi, mikä olisi kyseisen palvelun hinnoittelu ja olisiko siitä mitään hyötyä pienelle yri-

tykselle. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voitaisiin ilmoittaa helposti urakka- ja työnteki-

jätiedot, mutta vain tämän ominaisuuden takia toiminnanohjausta tuskin olisi järkevää ottaa 

käyttöön. Palvelu sisälsi myös sellaisia ominaisuuksia, jotka tuskin olisivat tarpeellisia Yritys X 

Oy:lle, eikä turhasta maksaminen tule kyseeseen. 
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Lemonsoft vaikutti suhteellisen hyvältä vaihtoehdolta Yritys X Oy:lle, mutta muutamat asiat 

olisivat tehneet siitä vielä potentiaalisemman vaihtoehdon. Aikaisempaa kokemusta ei tästä 

ohjelmistosta ollut, eikä ohjelmiston ilmaista kokeilua ei ainakaan mainostettu. Ohjelmiston 

ympäristö jäi siis melko vieraaksi, sillä ympäristöön tutustuminen jäi pelkkien kuvien varaan. 

Kuvien perusteella ympäristö näytti visuaaliselta kannalta pelkistetymmältä ja hieman van-

hanaikaisemmalta, kuin kahden edellä käsitellyn ohjelmiston ympäristöt. Toisaalta ohjelmis-

ton visuaalinen ilme ei välttämättä kerro sen käyttömukavuudesta. Käyttömukavuuden lisäksi 

Lemonsoftin hintoja ei saatu kovin kattavasti tähän opinnäytetyöhön selville, mutta se johtu-

nee ymmärrettävästi siitä, etteivät ohjelmistojen edustajat välttämättä pysty antamaan 

hinta-arvioita ilman tarkempia neuvotteluita. Lemonsoftin hinnoista oli vaikeaa saada tietoa 

Lemonsoftin kotisivujen kautta. Puhelimitse annetut tiedot olivat myös melko vähän kertovia, 

sillä tietojen saanti olisi vaatinut enemmän tietoa Yritys X Oy:stä, sekä tarkempaa neuvotte-

lua halutusta palvelusta, eikä tässä vaiheessa pidemmälle neuvotteluihin ollut mahdollista 

lähteä.  

7.4 Hintavertailu 

Tämän opinnäytetyön aikana vahvistui käsitys siitä, ettei sähköinen taloushallinto ole auto-

maattisesti halvempaa, kuin perinteisesti hoidettu kirjanpito. Itse ohjelmistojen kotisivuilta 

tai myyntiedustajilta saadut tiedot hinnoista vaikuttivat kohtuullisilta niiltä osin, kun niitä 

saatiin, mutta tätä kautta hintoja kysyttäessä tilitoimistojen hinnat eivät tietenkään selvin-

neet. Kysyttäessä hinnoista tilitoimistoilta, selvisi suuntaa antava hintataso kokonaispalve-

lusta realistisemmin. Koska osa hintatiedoista on saatu suoraan ohjelmistojen myyntiedusta-

jien ja osa suoraan tilitoimistojen kertomana, vertaillaan seuraavassa osiossa hintoja satun-

naisessa järjestyksessä, paljastamatta ohjelmistojen oikeita nimiä. Ohjelmistoja kutsuttakoon 

nyt nimillä X, Y ja Z. Hintavertailun raportointi paljastamatta ohjelmistojen nimiä tuntuu ym-

märrettävästi erikoiselta ottaen huomioon sen, että edullisuus oli yksi Yritys X Oy:n toiveista. 

Hintoja selvitettäessä kuitenkin kävi ilmi, että tarkat ja pitävät hinnat saataisiin ainoastaan 

tarkempien neuvotteluiden kautta, joten siinä mielessä tässä työssä esitettävän hintavertai-

lun tulos ei ole seikka, jolle tulisi antaa liikaa painoarvoa päätöstä tehdessä.  

Ohjelmisto X:n kohdalla saatiin myyntiedustaja karkea arvio taloushallinto-ohjelmiston käytön 

kuukausihinnasta, ja lisäksi hinta-arvion sai myös suoraan verkkosivujen kautta löytyvällä las-

kurilla. Laskurilla saatu hinta-arvio oli 178 € kuukaudessa, ja myyntiedustajalta saatu hinta-

arvio oli hyvin lähellä tätä. Yhteistyökumppanina toimivan tilitoimiston kotisivuilta löytyi tau-

lukko, jonka avulla pystyi saamaan suuntaa antavan käsityksen kokonaishinnasta, mutta tau-

lukkohintoja varmempi keino oli pyytää hinta-arviota suoraan myös useamman tilitoimiston 

edustajalta, ja kahdelta saatiin hinta-arviot; n. 400 €/kk ja n. 555 €/kk. Nämä arviot eivät si-

sällä veroilmoituksentekoa eikä tilinpäätöstä, vaan niistä maksetaan erikseen. Näiden kahden 



 30 
 

 

arvion perusteella voidaan havaita, että tilitoimistojen hinnoilla voi olla suuriakin eroja, 

vaikka tilitoimisto käyttäisikin samaa taloushallinnon ohjelmistoa. 

Ohjelmisto Z:n kohdalla saatiin jonkinlainen hinta-arvio myyntiedustajalta, mutta arvio oli 

melko epätarkka. Ohjelmiston verkkosivujen kautta löytyvällä laskurilla saatiin hinta-arvioksi 

170 € kuukaudessa, minkä täsmäsi myyntiedustajan puheisiin ja arvioon melko hyvin. Ohjel-

misto Z:n kohdalla ei onnistuttu saamaan minkäänlaista hinta-arvioita tilitoimistoilta, joten 

erittäin epäselväksi jäi, mikä olisi ohjelmiston käytön ja tilitoimiston kokonaishinta Yritys X 

Oy:lle.  

Ohjelmisto Y:n hintoja ei saatu myöskään suoraan selville myyntiedustajalta, mutta yhteistyö-

kumppanina toimivalta tilitoimistolta saatiin karkea hinta-arvio, joka kattaisi sähköisen ta-

loushallinnon järjestelmän Yritys X Oy:n tarvitsemilla ominaisuuksilla, ja tietysti itse kirjanpi-

don. Hinta-arvioksi saatiin 400 €/kk. Vuosittainen tilinpäätös ja veroilmoitus eivät sisälly tä-

hän kuukausihintaan, vaan niistä saatiin hinta-arvioksi yhteensä 500 €.  

7.5 Vertailun yhteenveto ja ongelmakohdat 

Ohjelmisto X:n kohdalla saatiin kaksi hinta-arviota tilitoimistoilta, sekä ohjelmiston suuntaa 

antava oma hinta saatiin selville niin myyntiedustajalta kuin laskurillakin. Ohjelmistojen Z:n 

kohdalla saatiin hinta-arvio itse ohjelmiston kustannuksesta laskurin avulla, mutta tilitoimis-

ton antamaa hinta-arviota ei saatu. Ohjelmiston Y kohdalla saatiin tilitoimistolta hinta-arvio, 

mutta itse ohjelmiston hinta jäi saamatta selville.  

Saatujen tietojen perusteella ei voida varmaksi tietää, mikä ohjelmistoista olisi edullisin vaih-

toehto Yritys X Oy:lle. Ohjelmistojen X ja Y kokonaishinnaksi saatiin eräiltä tilitoimistoilta 

sama arvio, ja ohjelmiston Z kohdalla hinta jäi kovin epäselväksi. Toisaalta ohjelmiston Z mo-

nipuolisuus, sekä tuotekehitykseen panostamisen korostaminen saavat aikaan mielikuvan ta-

sokkaasta ja siten korkeammasta hintatasosta. Täten ohjelmistosta Z piirtyy helposti mieli-

kuva, että se ei olisi ainakaan halvempi, kuin kaksi muuta vaihtoehtoa. Varmojen ja tarkkojen 

hintatietojen selvittäminen vaatisi lisätyötä ja syvempää selvittelyä, jota tässä opinnäyte-

työssä ei ollut mahdollista tehdä.  

Visma Netvisoria, Finago Procountoria ja Lemonsoftia tutkimalla ja ohjelmistojen edustajilta 

kysymällä saatiin paljon mielenkiintoisia tietoja. Tiedot ovat hyödyllisiä, kun etsitään sopivaa 

ohjelmistoa tietynlaiselle yritykselle, tässä tapauksessa Yritys X Oy:lle. Selville saatuja hin-

toja sekä muitakin tietoa tulee kuitenkin punnita kriittisesti, sillä kuten aiemmin mainittu, 

ohjelmistoista oltaisiin saatu enemmän irti tietoja, mikäli neuvotteluissa oltaisiin menty aske-

leen pidemmälle. Tämä ei kuitenkaan ollut tämän opinnäytetyön kannalta relevantti ja sopiva 

tapa toimia, sillä tarkoitus oli etsiä tietoa, eikä hankkia Yritys X Oy:n puolesta alkavia asiak-

kuuksia. Lisäksi on otettava huomioon, että kutakin ohjelmistoa koskevat hinta-arviot on 
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saatu ainoastaan hintalaskureiden, myyntiedustajien karkeiden arvioiden tai tilitoimistojen 

arvioimana, eli tietoa ei ole faktatietoa. Jos hintoja oltaisiin saatu esimerkiksi useammalta 

tilitoimistolta, oltaisiin voitu esimerkiksi laskea keskiarvo, tai ottaa vertailuun mukaan halvin 

vaihtoehto 

Ohjelmistojen ominaisuuksista oli helppo saada faktatietoa, toisin kuin hintojen osalta. Jokai-

nen vertailussa mukana ollut ohjelmisto tarjoaisi Yritys X Oy:n hoitoon tarpeeksi sopivat toi-

minnot, joten mikään ohjelmisto ei ollut suoraan ominaisuuksien perusteella ehdottomasti pa-

ras.  On kuitenkin muistettava, että pidemmälle viedyt neuvottelut voisivat kuitenkin tuoda 

lisätietoa myös palveluista tai muusta tärkeästä; esimerkiksi yrityksen tarpeisiin paremmin so-

pivan paketin räätälöinnin mahdollisuudesta, tai muusta tärkeästä ominaisuudesta, mitä ei 

saatu selville vielä tämän opinnäytetyön tutkimuksissa.  

8 Valittu ohjelmisto 

Visma Netvisoriin, Procountoriin sekä Lemonsoftiin tutustumisen jälkeen oli aika pohtia, mikä 

näistä olisi toimeksiantoyritykselle sopivin. Tärkeitä kriteereitä Yritys X Oy:lle oli ohjelmiston 

käytön helppous ja kohtuullinen hinta, ja näistä kriteereistä hinta osoittautui hankalaksi sel-

vittää. Joitakin hinta-arvioita saatiin, mutta on hyvä muistaa, että arviot ovat vain suuntaa 

antavia tietoja hinnoista, ja etenkin laskureilla lasketut hinnat eivät ole välttämättä niin luo-

tettavia tietoja, että niiden perusteella kannattaisi tehdä valintoja. Yritys X Oy mainitsema 

toinen kriteeri oli helppous, eli toive oli, että valittavan ohjelmiston käyttäminen olisi koh-

tuullisen helppoa, ja ohjelmisto olisi helppo ottaa käyttöön. Lemonsoftia ei päästy kokeile-

maan käytännössä, mutta Procountoriin ja Netvisoriin sai mahdollisuuden tutustua testitun-

nusten avulla. Molemmat ohjelmistot osoittautuivat suhteellisen selkeiksi ja vaikuttivat siltä, 

että niitä on helppo käyttää.   

Selville saatujen tietojen avulla ja yrityksen toiveet huomioon otettuna sopivimmaksi ohjel-

mistoksi valikoitui Procountor. Procountorista löytyi jo henkilökohtaista aiempaa käyttökoke-

musta, ja testitunnukset ympäristöön vahvistivat ohjelmiston olevan miellyttävä käyttää. Li-

säksi Procountorin hintataso vaikutti olevan kohtuullinen, tosin tilitoimistojen hinnat voivat 

vaihdella kovastikin. Yritys X Oy on toistaiseksi pieni yritys, joten ei ole tarpeen maksaa yli-

määräisistä ominaisuuksista ja pitkälle kehitetyistä yksityiskohdista. Procountorin mainoste-

taan sopivan niin pienille kuin isoillekin yrityksille, ja hyvää on myös se, että Procountor on 

tunnettu ohjelmisto tilitoimistojen keskuudessa.  

Netvisorin käyttöympäristö vaikutti myös olevan nopeasti omaksuttava, ja se oli visuaalisesti 

miellyttävä. Netvisor vaikutti kuitenkin olevan turhankin edistyksellinen Yritys X Oy:n tarpei-

siin nähden. Lemonsoft oli myös hyvin potentiaalinen vaihtoehto, mutta ohjelmistoympäristöä 

ei päästy kokeilemaan, ja itse ohjelmiston hintataso jäi epäselväksi. Lemonsoftilla oli myös 
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vähiten tilitoimistoja yhteystyökumppaneina Espoossa. Näihin seikkoihin vedoten kyseinen oh-

jelmisto ei tullut valituksi.  

8.1 Tulokset ja pohdintaa 

Opinnäytetyön tulokset, eli sopivimman ohjelmiston valinta ja muut hyödylliset havainnot 

saatiin monivaiheisen tutkimuksen päätteeksi. Opinnäytetyön aihe syntyi Yritys X Oy:n ole-

massa olevasta tarpeesta. Tutkielman alussa mietittiin, mikä on opinnäytetyön todellinen tar-

koitus ja mitkä ovat tavoitteet. Sen jälkeen perehdyttiin lyhyesti tutkimusmenetelmiin, sekä 

valittiin tässä työssä käytetyt menetelmät. Teoriaosuudessa käsiteltiin tämän opinnäytetyön 

kannalta tärkeitä aiheita, kuten lakisääteisiä asioita, jotka koskevat erityisesti rakennusalaa. 

Teoriaosuuden jälkeen käsiteltiin Yritys X Oy:n taloushallinnon prosessien nykytilaa, sekä toi-

veita sähköiseen taloushallintoon ja valittavaan ohjelmistoon liittyen. Tämän jälkeen siirryt-

tiin itse vertailuun; ensin käsiteltiin jokaista ohjelmistoa erikseen, ja sen jälkeen tehtiin ver-

tailua. Vertailun päätteeksi ilmoitettiin valituksi tullut ohjelmisto, sekä perustelut valinnalle.  

Opinnäytetyön tuloksena saatiin valittua tiedossa olevien tietojen pohjalta Yritys X Oy:lle so-

pivin taloushallinnon ohjelmisto, jonka avulla taloushallinnon prosessien sähköistäminen voi-

taisiin toteuttaa. Valituksi tuli siis Procountor. Vertailua tehtäessä otettiin huomioon tilitoi-

mistot ja niiden osallisuus Yritys X Oy:n taloushallinnon hoitoon, ja selville saatiin, että useat 

tilitoimistot käyttävät tätä ohjelmistoa. Yritys X Oy:llä on täten hyviä vaihtoehtoja, joista va-

lita heille sopivin tilitoimisto.  

Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin muutakin, ohjelmiston valinta. Voitiin myös todeta, 

että toisaalta jokainen vertailussa mukana ollut ohjelmisto pystyisi tarjoamaan Yritys X Oy:n 

tarvitsemat ominaisuudet, mutta toki pieniä eroja esimerkiksi käyttömukavuudessa ja hinta-

tasossa saattaisi olla. Työn tuloksena saatiin myös selville, että sähköinen taloushallinto kir-

janpitoineen ei automaattisesti ole halvempaa, kuin Yritys X Oy:n aiempi tapa hoitaa talous-

hallinnon prosessit ja kirjanpito. Kävi ilmi, että Yritys X Oy:n lähtötilanteessa käyttämä tapa 

hoitaa taloushallinnon asiat on hyvin todennäköisesti melkein saman hintaista, tai jopa hie-

man halvempaa, kuin prosessien hoitaminen hyödyntäen sähköisen taloushallinon ohjelmistoa. 

Toisaalta hintoihin perustuvat tiedot ovat tässä opinnäytetyössä suuntaa-antavia, joten lopul-

lisia päätöksiä ei tulisi tehdä pelkkien hinta-arvioiden perusteella.  

Tutkimuksen myötä myös täsmentyi myös ajatus siitä, että sähköisen taloushallinnon hyödyt 

eivät automaattisesti ole merkittäviä. Hyödyt eivät välttämättä ole silmin havaittavissa heti, 

jolloin ne saattavat tuntua pienemmiltä, mitä odotettiin, vaikka todellisuudessa hyötyjä olisi-

kin enemmän. Jotta Yritys X Oy:lle saatavat todelliset hyödyt ja mahdolliset haitat voitaisiin 

punnita tarkemmin, tarvittaisiin tarkempaa jatkotutkimusta. Tarvittavaa tarkempaa tutki-

musta Procountorin, tai minkään muunkaan ohjelmiston todellisista hyödyistä ja haitoista ei 

saatu mahdutettua tähän opinnäytetyöhön. Hyvä jatkotutkimuksen aihe voisikin liittyä 
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hyötyjen ja haittojen punnitsemiseen. Sähköinen ja pitkälle automatisoitu taloushallinto voi 

siis hyvin mahdollisesti olla jopa hieman kalliimpaa, kuin perinteisemmällä tavalla hoidettu 

taloushallinto, mutta ovatko kuitenkin sähköisestä taloushallinnosta saatavat hyödyt niin ar-

vokkaita, että niistä saatava hyöty tuo yritykselle loppujen lopuksi hyötyä muuta kautta? On 

selvää, että sähköinen taloushallinto nopeuttaa ja helpottaa monia taloushallinnon osa-alu-

eita sekä yrityksen että tilitoimiston osalta, mutta Yritys X Oy:n päätettäväksi jää, miten he 

haluavat tästä edetä. 

8.2 Luotettavuuden arviointia 

Tämä tutkimus oli laadullinen tutkimus, ja laadullisen tutkimukselle tärkeitä käsitteitä ovat 

uskottavuus ja luotettavuus. On tärkeää, etteivät tulokset ole sattumanvaraisia, ja voidaankin 

ajatella, että tuloksia tulisi voida yleistää ja siirtää myös muihin tilanteisiin. (Jyväskylän yli-

opisto 2010.) Tämän opinnäytetyön myötä tehdyn tutkimuksen tuloksena saatiin yleistettävää 

tietoa esimerkiksi siitä, etteivät taloushallinnon sähköistämisen hyödyt ole välttämättä niin 

selkeitä, että ne olisivat heti silmin havaittavissa. 

Tutkimuksen toistettavuutta ajateltuna voidaan todeta, että mikäli tutkimus toistettaisiin, 

päästäisiin silloinkin todennäköisesti hyvinkin samankaltaisiin tuloksiin, vaikka erot ovat myös 

mahdollisia, sillä esimerkiksi hinta-arviot saattaisivat vaihdella. On tärkeää ymmärtää, ettei 

toistettavuus ole laadullisessa tutkimuksessa niin yksioikoista. Teoreettinen toistettavuus ja 

käytännön toistettavuus ovat kaksi erillään pidettävää asiaa; tutkimus, joka on tehty laadulli-

sin menetelmin, on aina oma uniikki kokonaisuutensa. Olennaista toistettavuudessa on, että 

tutkimusraportin lukemalla lukija pääsee tutkijan kanssa samaan lopputulokseen. (Vilkka 

2015, 198.) Tämä tutkimus on toistettavissa, ja lukijan on mahdollista päästä samaan loppu-

tulokseen, kuin tässä työssä on tultu. Toisaalta, kuten aiemmin havaittu, ohjelmistovertailun 

teko osoittautui suhteellisen haasteelliseksi esimerkiksi osin vajavaisten hintatietojen takia, 

mistä johtuen lopputulos ohjelmistovalinnan suhteen ei ollut selkeä. Lisäksi, kuten aiemmin 

mainittu, jatkotutkimukselle olisi tarvetta, mikäli haluttaisiin saada vielä tarkemmin tietoja 

hyödyistä ja haitoista.  

Näihin seikkoihin vedoten voidaan todeta, että tutkimuksen lopputulos jättää tilanteen sel-

laiseksi, että ohjat ovat Yritys X Oy:n käsissä. Tutkimustyön tuloksena ei saatu täysin luotet-

tavaa vastausta siihen, mikä todellisuudessa on paras sähköisen taloushallinnon ohjelmisto 

Yritys X Oy:lle, vaikka valinta tehtiinkin. Tutkimustyön tuloksena ei myöskään täysin selvin-

nyt, mitkä olisivat ohjelmiston käyttöönoton tuomat todelliset hyödyt, kun kaikki mahdolliset 

haittapuolet otettaisiin huomioon. Hyötyjen ja haittojen suhteesta olisikin hyvä saada tässä 

kohtaa jatkotutkimus. 
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Liite 1: Haastattelu 1 (Teemahaastattelu) 

 

Teemahaastattelu 15.3.2019 
 
Haastateltava: Yritys X Oy:n toimitusjohtaja; vastaa hallinnollisista ja taloudellisista asioista
  
Haastattelija: Janica Elo 
 
Selvitettävät asiat: 
Taloushallinnon nykytila 

• käytössä olevat ohjelmistot 

• taloushallinnon prosessien kulku  

• nykyiset kustannukset 

• tilitoimiston nykyinen osuus 

• tyytyväisyys taloushallinnon nykytilaan 

Yritys X Oy:n toiveet  

• minkä odotetaan muuttuvan/helpottuvan? 

• ohjelmiston valintakriteerit yrityksen näkökulmasta 

• tilitoimiston osuus jatkossa 
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Liite 2: Haastattelu 2 (Teemahaastattelu) 

 
Teemahaastattelu 1.4.2019 
 
Haastateltava: Yritys X Oy:n työntekijä; vastaa mm. myyntityöstä, projekteista sekä hankin-
noista 
Haastattelija: Janica Elo 
 
Selvitettävät asiat: 
Taloushallinnon nykytila 

• asiat, joiden koettu toimivan hankalasti tai vaivalloisesti 

• taloushallintoon liittyvät asiat, jotka voisivat helpottaa työskentelyä 

Käteiskuittien kanssa menettely 

• paljonko niitä tulee, miten säilötään? 

• ongelmat käteiskuittien säilytyksessä 

• ajatuksia kuittien skannaamisesta puhelimella 
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Liite 3: Haastattelu 3 (Avoin haastattelu) 

 
Avoin haastattelu 5.4.2019 
 
Haastateltava: Yritys X Oy:n työntekijä; vastaa mm. myyntityöstä, projekteista sekä hankin-
noista (sama kuin yllä) 
Haastattelija: Janica Elo 
 
Aiheet:  

• vapaampaa keskustelua haastattelu 2:n aiheista 

• yrityksen tulevaisuus (mahdollinen kasvu) 

• mietteitä sähköisestä taloushallinnosta yleensä 

 


