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Opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamuotoisena. Opinnäytetyö kuvaa kirjanpitäjän päivittäis-
tä työtä kymmenen viikon ajalta. Kirjanpitäjän pääasialliset tehtävät ovat myynti- ja ostores-
kontran hoito, Käyttöomaisuuden kirjaus ja kuukausittainen raportointi. Johdannossa kuva-
taan tiivistetysti kirjanpidon teoriaa, hyvää kirjanpitotapaa, sekä kahdenkertaista kirjanpitoa. 
 
Työskentely tapahtui kuntaorganisaatiossa X. Kirjanpitoa tehtiin kaupungin omistamille yhti-
öille. Keskeisiä sidosryhmiä olivat tiimi ja tiimin esimies. Tärkein ulkoinen sidosryhmä, joka 
esiintyi päivittäisessä työskentelyssä, oli omien yhtiöiden toimihenkilöt.  
 
Opinnäytetyön alkuvaiheessa kokemukseni kirjanpidosta oli melko olematonta. Työhön pe-
rehtyminen tapahtui rivakkaan tahtiin ja oppimista, sekä vastuuta kertyi heti ensimmäisestä 
viikosta alkaen runsaasti. Kuukaudenvaihteen työt ovat olleet keskeinen teema opinnäytetyön 
raportoinnissa. Aluksi itsenäinen työskentely oli vaikeaa ja tavoite oli kehittyä mahdollisim-
man nopeasti. Raportointijakson lopussa kuukaudenvaihde sujuu jo paremmin, mutta tietyt 
toiminnot edellyttävät edelleen tukea esimieheltä. Päivittäiset työt olivat myös opinnäytetyön 
raportoinnin ensimmäisinä viikkoina täysin uusia, mutta loppuvaiheessa ne sujuvat jo rutiinilla 
ja ilman erityisiä vaikeuksia.  
 
Aluksi käsitys kirjanpidosta oli vähäistä ja työskentely vaati perehtymistä kirjanpidon peruspe-
riaatteisiin ja alkeisiin. Alun epävarmuus vaikeutti myös ajoittain omaa työskentelyä virheiden 
pelon vuoksi. Teorian omaksumisen ja käytännön kokemuksen myötä ote työskentelyyn on 
parempi, mikä on tehnyt oman työskentelyn ja tehtävien analysoimisesta ja omaksumisesta 
helpompaa. Myös asema tiimissä on vahvistunut ja hyvä työympäristö on suonut mahdolli-
suuksia kehitykseen ja avunpyytäminen on tuntunut helpolta.  
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1 Johdanto 

Opinnäytetyö on päiväkirjatyyppinen, siinä kuvataan kirjanpitäjän päivittäisiä työtehtäviä ja 

omaa oppimisprosessiani kirjanpitäjäksi. Raportointia tehdään päivittäin ja jokaisen viikon 

lopuksi analysoidaan omaa osaamista ja viikon tapahtumia. Tapahtumia ja osaamista 

pohditaan myös kirjallisuuteen perustuen. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on seurata ja tarkastella omaa kehittymistä kirjanpitäjän tehtä-

vässä kuntaorganisaatiossa X. Valitsin aiheen, koska opinnäytetyöprosessi ja uusi työteh-

tävä osui samaan aloitusaikaan. Alkuperäinen ajatus oli tehdä toimeksianto tyyppinen 

tutkielma työnantajalleni, mutta työtehtäväni vaihtuivatkin lyhyellä varoituajalla.  

  

Työtehtäväni on toimia kuntaorganisaatiossa X, yhden suuren ja viiden pienemmän tytär-

yhtiön pääasiallisena kirjanpitäjänä. Tehtäviini kuuluu lisäksi osto- ja myyntireskontran 

hallinta ja maksatus sekä käyttöomaisuuskirjanpito. Lisäksi toimin toimitusjohtajan yhteys-

henkilönä useissa talousasioissa.  

 

Koska kirjanpito ei ole itselleni vielä kovinkaan tuttua, olen tutustunut kirjanpidon perustei-

siin ja käytännön toteutukseen kirjallisuuden avulla. Kuvaan lyhyesti kirjanpitoa ja sen 

perusteita kahden teoksen avulla. Teokset ovat: 

1. Hannele Lindforsin, Kirjanpito käytännönläheisesti 2011. 

2. Soile Tomperin, Käytännön kirjanpito, 2015 

 

Kirjanpito on osa yrityksen laskentatoimea, joka jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen laskenta-

toimeen. Sisäinen laskentatoimi tuottaa yritykselle laskelmia päätöksenteon tueksi. Tällai-

sia laskelmia ovat esimerkiksi investointi- ja rahoituslaskelmat sekä budjetti. Ulkoisen las-

kentatoimen perusteena on kirjanpito, joka tuottaa informaatiota yrityksen ulkoisille sidos-

ryhmille. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi omistajat, rahoittajat, asiakkaat, kilpailijat ja verot-

taja. Kirjanpito on velvoite, joka on säädetty laissa. (Hannele Lindfors, Kirjanpito käytän-

nönläheisesti 2011, s.11) 

 

Kirjanpitolain mukaan on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, kirjanpidon yleisten periaat-

teiden mukaan ja lakia noudattaen. Kirjanpitoa säätelee kirjanpitoasetus 

(30.12.1997/1339) ja kirjanpitolaki (30.12.1997/1336). (www.finlex.fi) 

 

Kirjanpitolaissa edellytetään kahdenkertaista kirjanpitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että liiketa-

pahtuma tulee kirjata aina vähintään kahdelle tilille, debet ja kredit puolille. Debet-puoli 

osoittaa, mihin rahaa on käytetty ja kredit-puoli, mistä raha on tullut. Molempien puolien 
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kirjausten tulee olla yhtä suuret. (Hannele Lindfors, Kirjanpito käytännönläheisesti 2011, 

s.14) 

 

Kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtumat, oikaisut ja siir-

toerät. Menoa on esimerkiksi kaikki yrityksen hankinnat, tuloa puolestaan kaikki yrityksen 

myynnit. Rahoitustapahtumia ovat maksut ja saamiset muilta. Oikaisukirjaukset ovat vir-

heellisten kirjausten korjauksia ja siirtoerät esimerkiksi tavaran alkuperäisen käytön muu-

hun käyttöön ottamista. (Hannele Lindfors, Kirjanpito käytännönläheisesti 2011, s.15) 

 

Liiketapahtumat kirjataan omille kirjanpitotileilleen. Kirjanpitotilien tulee olla selkeitä ja riit-

tävästi eroteltuja. Tilikartta on yrityksen käyttämien tilien luettelo, jonka tehtävänä on ero-

tella yrityksen myynnin jakaantumista ja kulurakennetta. Tilikartasta ei ole olemassa yleis-

tä standardia, vaan yritykset käyttävät usein erilaisia tilikarttoja. Konserniyhtiöissä kaikki 

yhtiöt käyttävät yleensä samaa tilikarttaa. (Hannele Lindfors, Kirjanpito käytännönlähei-

sesti 2011, s.16) 

 

Suoriteperusteinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että menot ja tulot kirjataan jo niiden synty-

mishetkellä. Maksuajankohdalla ei ole väliä, vaan tapahtuma kirjataan, kun tavara on vas-

taanotettu tai, kun tavara luovutetaan. Suoritusperusteisessa kirjanpidossa tulo- ja menoti-

leille käytetään vastatilejä myyntisaamiset ja ostovelat tilejä. Nämä vastatilit ovat väliai-

kaistilejä, joilta kirjaukset häviävät, kun maksu suoritetaan. (Hannele Lindfors, Kirjanpito 

käytännönläheisesti 2011, s.25, 30). 

 

Kirjanpitotyö voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: tilin avaaminen, liiketapahtumien kirjaa-

minen ja tilinpäätös. Tilin avaus tapahtuu merkitsemällä alkusaldo tilille. Saldo saadaan 

edellisestä tilinpäätöksestä. Tätä saldoa kutsutaan aloittavaksi taseeksi. Liiketapahtumien 

kirjaaminen tapahtuu tositteiden perusteella. Kirjaamista kutsutaan tiliöinniksi ja sitä mietit-

täessä tulee tietää, kuuluuko tapahtuma tulos- vai tasetilille. Tulostileille kirjataan tilikau-

den tulot ja menot, tasetilille omaisuuteen ja omaan sekä vieraaseen pääomaan vaikutta-

vat tekijät. Viimeisenä vaiheena on vielä tilinpäätös, joka tehdään päättämällä kaikki tili-

kauden aikana käytetyt tilit joko tulostilille tai tasetilille. Tulostilin perusteella laaditaan tu-

loslaskelma ja tasetilin perusteella tase ja tase-erittely sekä liitetiedot. Muut tilinpäätös-

asiakirjat ovat toimintakertomus ja rahoituslaskelma. (Hannele Lindfors, Kirjanpito käytän-

nönläheisesti 2011, s.28). (Tomperi Soile, Käytännön kirjanpito 2015, s.16) 

 

Tuloslaskelma kertoo mistä eristä yrityksen tulos on syntynyt tilikauden aikana. Se kertoo 

yrityksen tuotot ja menot ja tilikauden tuloksen, joko voiton tai tappion. Tuloslaskelman 

pari on tase, joka kertoo yrityksen varallisuuden eli varat ja velat. Taseella on kaksi eri 
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puolta: vastaavaa ja vastattavaa. Vastaavaa-puoli kuvaa yrityksen varallisuutta ja vastat-

tavaa-puoli yrityksen rahoitusta. Taseen perusperiaatteena on, että molemmat puolet ovat 

aina yhtä suuria, tase menee tasan. (Talousverkko, Tulos- ja Tase 2014) 
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2 Kirjanpitäjä kuntaorganisaatiossa X 

 
2.1 Työtehtävät ja työn kuvaus 

 

Aloittaessani kirjanpitäjän tehtävissä, on kokemukseni hyvin vähäistä. Olin ensin kesätöis-

sä ja avustin helpoissa kirjanpidollisissa tehtävissä, muiden ollessa kesälomilla. Lisäksi 

minulla on suoritettuna yksi kirjanpidonkurssi koulussa, parin vuoden takaa. Osaamiseni 

on siis vielä hyvin vähäistä ja työtehtävistä suoriutuminen vaatii perehdytystä.  

 

Varsinkin itsenäinen suoriutuminen on alkuun haasteellista. Haasteellista on myös se, että 

molemmat minua perehdyttävät henkilöt lähtevät muihin töihin parin viikon päästä. Sen 

jälkeen en pysty saamaan enää perehdytystä henkilöiltä, jotka ovat itse tehneet yhtiöiden 

kirjanpitoa. Kesätöideni ansiosta osaan kuitenkin käyttää erilaisia kirjanpito-ohjelmia jo 

melko hyvin ja ymmärrän kirjanpidon perusteita jonkin verran. Osaan tiliöidä ostolaskuja, 

kirjata tositteita, tulostaa tiliotteita, käsitellä myyntireskontraa ja siirtää laskuja kirjanpitoon 

ja maksatukseen. 

 

Kokemukseni kirjanpidosta on tällä hetkellä vähäistä ja tavoitteena onkin, että pystyisin 

kehittymään nopeasti ja toimimaan mahdollisimman itsenäisesti jo muutamassa kuukau-

dessa.   

 

Kuvio 1. Kirjanpitäjän tehtäviä 
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Yllä olevassa kuvassa on kerrottu kirjanpitäjän työtehtäviä: kirjanpito, reskontran hoito, 

hallinnolliset asiat, verotus, Palkanlaskenta ja tilinpäätös. Listausta katsoessa voin sanoa, 

että en osaa täysin yhtäkään kohtaa. Kirjanpidosta osaan joitakin kohtia ja reskontran 

hoidosta osaan ostoreskontraa jotenkuten. Muista kohdista minulla ei ole juurikaan mitään 

käsitystä. Palkanlaskenta on kuitenkin onneksi järjestetty niin, että sitä tekee eräs toinen 

henkilö. Tavoitteenani on, että raportoinnin päätteeksi osaisin tehdä jo täysin neljä en-

simmäistä kohtaa, ja lisäksi jotakin tilipäätökseen liittyvää. 

 

Olen tällä hetkellä siis lähes aloittelija. Minulla on kokemuksena parin kuukauden kesätyö, 

jonka aikana sain tehdä helppoja ja yksinkertaisia työtehtäviä. Koska olen vasta aloitta-

massa kirjanpitäjänä, olen hyvin epävarma ja varovainen. En halua tehdä virheitä, koska 

haluan onnistua, oppia nopeasti ja olla mahdollisimman hyvä työntekijä. Yritän kuitenkin 

nataa itselleni hieman siimaa, koska minulle tulee paljon opittavaa todella lyhyessä ajas-

sa. Tästä syystä onkin turhauttavaa, että perehdyttäjäni ovat molemmat lähdössä pois 

kolmen viikon sisällä. 

 

Yritän jatkossa olla rohkeampi. Virheitä tulee joka tapauksessa ja, jos niitä ei pelkää niin 

pääsee loppujen lopuksi helpommalla. Yritän myös kehittyä mahdollisimman nopeasti ja 

oppia virheistäni. Tärkeintä on kuitenkin se, että haluan oppia. 

 

 

2.2 Sidosryhmät 

Olen kuvannut sidosryhmät alla olevaan kuvioon. Sidosryhmät on jaettu sisäisiin ja ulkoi-

siin. 

 

Kuvio 2. Sidosryhmät työpaikalla 

Sisäiset sidosryhmät Ulkoiset sidosryhmät 

 

- Tiimiläiset  

- Oma esimies 

- Muiden tiimien henkilöstö 

 

- Yhtiöiden toimihenkilöt 

- Tilintarkastajat 

- Verottaja 

- Tekninen tuki 

 

Sisäisiä sidosryhmiä ovat omat tiimiläiseni, joita on tällä hetkellä kuusi kappaletta ja yksi 

uusi työntekijä on haussa. Tiimiimme kuuluu myös esimies. Muita sisäisiä sidosryhmiä 

ovat kaikki muiden tiimien jäsenet, joita on yhteensä noin 40 kappaletta. 
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Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat omien yhtiöideni toimihenkilöt, tilintarkastajat, verottaja ja 

tekninen tuki. Yhtiöideni toimihenkilöjä on yhteensä kahdeksan kappaletta, toimitusjohtaja, 

talouspäällikkö, kiinteistöassistentti, rakennuttajapäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja kolme 

ylläpitopäällikköä.  

 

Tiimiläisteni kanssa kommunikoin joka päivä ja heiltä voi pyytää apua ja he voivat kysyä 

apua minulta. Olen myös yhtiöideni toimihenkilöiden kanssa lähes päivittäisessä yhtey-

dessä, varsinkin talouspäällikön kanssa. Verottajalle puolestaan lähetetään joka kuukausi 

tiettyjä ilmoituksia, jotka ovat laissa määrättyjä. 

 

 

2.3 Yhteistyö ja tiimityöskentely työpaikalla 

Yhteistyö ja tiimityöskentely on todella tärkeässä asemassa työpaikallani. Kommunikoin 

tiimiläisteni ja esimieheni kanssa joka päivä ja heiltä voi pyytää apua ja he voivat kysyä 

apua minulta. Olen myös yhtiöideni toimihenkilöiden kanssa lähes päivittäisessä yhtey-

dessä, varsinkin talouspäällikön kanssa, häneltä saan myös paljon apua. 

 

Meillä on myös säännöllisesti vuodessa palavereja sekä tiimin kesken, että myös yhtiöi-

den toimihenkilöiden kanssa. Tiimipalavereissa keskustelemme yleisistä asioista ja 

tuomme esiin kehityskohteita. Yhtiöiden kanssa käymme läpi loppuvuoden aikana tilinpää-

töstä koskevia asioita. 

 

Asiakaspalvelutilanteita on jonkin verran ja suurin osa tapahtuu sähköpostin välityksellä. 

Saatan joutua vastaamaan perintäyhtiöiden kyselyihin tai kysymään lisätietoja laskuista 

toimittajilta. Olen myös itse asiakkaiden kontakti laskutukseen liittyvissä asioissa. Suu-

rimman osan asiakaspalvelusta hoitavat kuitenkin yhtiöiden toimihenkilöt. Heihin olen en-

simmäisenä yhteydessä ongelmatilanteissa. 

 

Asiakaspalvelu ei ole minulle erityisen tuttua. En ole aiemmin ollut asiakaspalvelutehtävis-

sä, enkä erityisesti pidä asiakaspalvelusta. Etenkin puhelimen välityksellä tapahtuva asia-

kaspalvelu on minulle haastavaa, koska puhelimessa ei ole hirveästi aikaa miettiä tai epä-

röidä. Sähköpostin välityksellä on paljon helpompi työskennellä, koska silloin voi tarvitta-

essa kysyä apua. Siksi onkin mielestäni hyvä juttu, että asiakaspalvelua ei ole kovinkaan 

paljon. 
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3 Päiväkirjaraportointi 

 
3.1 Seurantaviikko 1 

 

Maanantai 2.9.2019 

 

Aloitin uudessa roolissani kirjanpitäjänä sopivasti kuukauden alussa, joten päivän ohjelma 

oli selkeä - kuukauden vaihteen tehtävät. Työkaverini tarkoitus oli perehdyttää minulle 

oman yhtiönsä (yhtiö A) kuukauden vaihteen tehtäviä.  

 

Kuun vaihteen tehtävät on usein aikataulutettu, mutta arvonlisäveron raportointi on vii-

meistään takarajana. Ensimmäinen tehtävä on kirjata kuun tiliotteille tulleet tapahtumat. 

Tämän jälkeen on hyvä täsmäyttää pääkirjan pankkitilit pankin tiliotteiden kanssa. Tässä 

vaiheessa täytyy korjata virheellisiä kirjauksia, jotta kaikki raportit täsmäävät. (Hannele 

Lindfors, Kirjanpito käytännönläheisesti 2011, s.90) 

 

Asetin aamulla tavoitteeksi kuunnella mahdollisimman tarkasti opetusta ja tarvittaessa 

kysyä sekä kirjoittaa muistiin ohjeita. Päivän työtehtävillä ei ole vielä kiire, joten tärkeintä 

olisi oppia mahdollisimman hyvin.  

 

Päivän työtehtäviä olivat sähköpostin käsittely, lainoihin liittyvät laskelmat ja tiliöinnit, sekä 

tilitapahtumien kirjaaminen ja hyväksyttäminen.  

 

Sähköpostissa oli esimerkiksi perintäyhtiön ilmoitus, joka piti lähettää edelleen, tiedoksi 

talouspäällikölle. Sähköpostissa oli myös talouspäällikön lähettämä asiakkaan tilinumero, 

joka pitäisi lisätä asiakkaan reskontraan, jotta hänen maksamansa liikasuoritus voidaan 

palauttaa.  

 

Lainoihin liittyvät laskelmat ja tiliöinnit oli päivän toinen tehtävä. Päivitin lainojen korot ja 

lyhennykset kahteen eri Excel-tiedostoon. Lainoille pitää tehdä erilaisia toimenpiteitä riip-

puen lainan antajasta. Lainatilannetta pitää seurata joka kuukausi, koska osa lainoista 

lähtee pankkitililtä suoraveloituksella, ja tilille on siirrettävä oikea summa rahaa sitä varten. 

 

Päivän kolmas tehtävä oli tilitapahtumien kirjaaminen muistioilla. Muistioita tehtiin tilitapah-

tumista, korkojaksotuksesta ja pysäköintimaksuista. Muistiot tehdään ensimmäisenä kuun 

vaihtuessa, koska tilitapahtumat eivät mene automaattisesti kirjanpitoon. Muistioiden avul-
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la ne viedään kirjanpitoon. Muistiot piti vielä lähettää talouspäällikölle hyväksyttäväksi, 

ennen niiden viemistä eli kirjanpitoon. 

 

Päivän tavoitteena oli oppia mahdollisimman hyvin yhtiön A kuukauden vaihteen tehtäviä 

ja tarvittaessa kirjoittaa muistiinpanoja. Tavoitteet onnistuivat mielestäni hyvin, sillä sain 

tehtyä hyvät muistiinpanot, joissa kerrotaan selkeästi mitä kaikkea pitää tehdä. Perehdyin 

vielä iltapäivällä uudelleen muistiinpanoihin ja muistelin niiden kautta aiemmin tekemiäm-

me asioita.  

 

Osaamiseni kirjanpidon perusasioissa kasvoi päivän aikana. Kirjanpitomuistioiden teko 

vaati kirjanpidon perusteiden eli kaksinkertaisen kirjanpidon hahmottamista. Tilillä on de-

bet eli veloitus ja kredit eli hyvityspuoli. Tilille kirjattavat tapahtumat ovat samat, mutta 

vastakkaispuoleiset. Käsitykseni yhtiön kirjanpidosta siis selkeytyi paljon ja kuun vaihteen 

työt tulivat tutummiksi. Myös lainoihin liittyvät laskelmat olivat uutta minulle ja opin paljon 

niistä. 

 

 

Tiistai 3.9.2019. 

 

Päivän tavoitteena on syventyä vielä lisää kuun vaihteen töihin sekä palata vielä edellise-

nä päivänä opittuihin asioihin. 

 

Työtehtävinä oli jälleen sähköpostin käsittely, kuun vaihteeseen liittyvät työt sekä ostolas-

kujen tarkastus ja vienti kirjanpitoon. Sähköpostiin oli tullut ohjeistus, että erään laskun 

tiliöinti pitäisi korjata kirjanpitoon, muistion avulla. Edellisenä päivänä tehtyjen muistioiden 

ansiosta aihe oli tuttu ja siksi sainkin muistion tehtyä helposti. 

 

Kuun vaihteen töihin kuuluvat lainoihin liittyvät toimenpiteet. Suoraveloituksella lähteviä 

lyhennyksiä varten pitäisi siirtää valmiiksi rahaa pankkitileille. Tulevia lainojen lyhennyksiä 

on siksi seurattava tarkasti ja kuukausittain Excelin avulla. 

 

Iltapäivällä ohjelmassa oli hyväksyttyjen ostolaskujen tarkistus ja siirtäminen kirjanpitoon. 

Laskuista tarkastetaan, että ne ovat menossa oikealle tilikaudelle eli tässä tapauksessa 

elokuulle. Jos laskujen tositepäivämäärä olisi heinäkuu, ne eivät siirtyisi kirjanpitoon, vaan 

menisivät hylätyiksi. Tarkastuksen jälkeen laskut siirretään kirjanpitoon. Tämä työ oli mi-

nulle jo tuttua, sillä pääsin tekemään tarkastuksia jo kesätyöni aikana. 
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Palasin vielä päivän lopuksi ohjeisiin, jotka tein eilen ja kävin uudelleen läpi myös eiliset 

työtehtävät. Ajattelin myös kirjoittaa ylös kysymyksiä, joita minulle on tullut mieleen alku-

viikon aikana. 

 

Opin jälleen paljon uutta päivän aikana ja pystyin myös tekemään monia asioita jo itsenäi-

sesti. On kuitenkin vielä asioita, joihin haluan tarkennusta ja lisäohjeistusta.  

 

 

Keskiviikko 4.9.2019 

 

Työtehtäväni tälle päivälle olivat epäselviä, koska perehdyttäjäni oli tänään etänä, eli työs-

kenteli kotonaan. Tästä syystä en tiennyt tarkalleen mitä minun pitäisi tehdä. Yritin tark-

kailla sähköpostia, kertasin opittuja asioita ja yritin opiskella itsenäisesti.  

 

Asetin aamulla tavoitteeksi kerrata jo oppimaani ja tutustua uusiin asioihin, joita alan ensi 

viikolla tekemään. Ajattelin myös, että olisi hyvä, jos ehtisin vähän tehdä opinnäytetyötäni. 

 

Suurin osa päivästä menikin itseopiskeluun ja kertaamiseen. Pystyin myös päivän aikana 

tekemään jonkin verran opinnäytetyöhön liittyviä asioita, sillä minulla on lupa tehdä sitä 

työajalla.  

 

Tällainen ’’välipäivä’’ oli ihan hyvä, koska uusia asioita oli tullut todella paljon parin en-

simmäisen päivän aikana. Minulla oli nyt aikaa pohtia rauhassa työtehtäviäni ja kerrata 

oppimiani asioita. Tutustuin myös päivän aikana muihin uusiin yhtiöihin, jotka tulevat ole-

maan minun vastuullani.   

 

Minun vastuulleni tulee viisi pienempää, yhtiön A tytäryhtiötä. Näiden yhtiöiden työtehtävät 

ovat helpompia ja vähemmän aikaa vieviä, kuin yhtiön A tehtävät. Alan kuitenkin opette-

lemaan näiden yhtiöiden kirjanpitoa vasta ensi viikolla. 

 

Päivä oli vaikea, koska minulla ei ollut varsinaista perehdytystä tänään. Olen kuitenkin 

ihan tyytyväinen, että sain rauhassa kerrata asioita. Uskon, että kertaamisesta ja itseopis-

kelusta oli hyötyä.  
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Torstai 5.9.2019 

 

Tälle päivälle asetin tavoitteeksi kysyä epäselviä asioita, joita olin miettinyt ja kirjoittanut 

ylös edellisten päivien aikana. Halusin saada selkeän kuvan kaikista eri työtehtävistä, jotta 

voin ensi viikolla keskittyä täysin uusien yhtiöiden opettelemiseen. 

 

Päivän työtehtävät sisälsivät sekalaisesti kaikkea. Tein korjausmuistioita, vastasin sähkö-

posteihin, tein itselleni ohjeita, tiliöin laskuja ja siirsin niitä kirjanpitoon. Korjausmuistio 

liittyi kesäkuun lainan lyhennykseen, jossa olin huomannut kirjausvirheen, kun olin edelli-

senä päivänä tutkinut itsenäisesti aiempia muistioita. 

 

Päivän aikana selvitimme myös esimieheni kanssa, mitä kaikkia tunnuksia ja oikeuksia 

tarvitsen uudessa roolissani. Selvitimme myös mihin nykyisiin oikeuksiini ohjelmissa tar-

vitsen laajennusta. Uusia tunnuksia tuli paljon ja jouduinkin kirjoittamaan itselleni muistila-

pulle kaikki tunnukset ja salasanat. 

 

Päivän aikana sain vihdoin kysyttyä kaikki kysymykset, joita minulla oli. Sain myös selke-

än kuvan kaikista työtehtävistä, joita teen. Olin kuvitellut, että työtehtäviä olisi paljon 

enemmän ja, että ne olisivat paljon haastavampia. Olinkin hyvin yllättynyt ja jopa helpottu-

nut, että suurin osa olikin hyvin yksinkertaista.  

 

Sovimme, että ensi viikon torstaina, teemme kuun vaihteen tehtävät loppuun. Laitamme 

silloin elokuun kauden kiinni ja teemme tarvittavat raportoinnit kirjanpitoon. Kausi tulee 

laittaa kiinni joka kuun kymmenes arkipäivä, mutta nyt laitamme sen jo päivän aikaisem-

min, koska muuten se jäisi perehdyttäjäni viimeisellä työpäivälle. 

 

 

Perjantai 6.9.2019  

 

LOMAPÄIVÄ 
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Viikon 1 yhteenveto 

 

Viikon aikana minulle tuli todella paljon uutta tietoa ja opeteltavaa. Olen opiskellut koulus-

sa yhden kurssin kirjanpitoa, joten monet kirjanpitäjän tehtävät ovat minulle vielä vaikeita. 

Minun pitää myös varmaan yrittää opiskella vähän itsenäisesti kirjanpidon perusteita.  

 

Uusien asioiden oppiminen lyhyessä ajassa on ollut haastavaa viikon aikana. Minulla on 

kaksi viikkoa aikaa saada perehdytystä ja apua yhtiön A kirjapidossa, sen jälkeen pereh-

dyttäjäni lähtee uudelle työpaikalleen. Pystyn tietenkin kysymään neuvoa muilta työkave-

reiltani perusasioissa, mutta yksityiskohtaisemmissa asioissa muut eivät välttämättä osaa 

auttaa.  

 

Viikon aikana opin paljon uutta ja perehdytys oli nopeaa. Ongelmana onkin yrittää muistaa 

kaikki tekemäni asiat, jotka teen seuraavan kerran vasta ensi kuussa. Yritin siksi kirjoittaa 

mahdollisimman tarkat ohjeet ja muistiinpanot itselleni. Haastavaa oli myös se, että jou-

duin keksimään itselleni tekemistä yhdeksi päiväksi, koska perehdyttäjäni ei ollut paikalla. 

Onneksi pystyin käyttämään päivän hyödykseni, opiskelemalla itsenäisesti. Ongelmallista 

tulee myös myöhemmin olemaan se, että jokaisella tiimiläisellämme on omat yhtiönsä ja 

he saattavat olla kiireisiä. 

 

Kuvio 3. Kuukauden vaihteen tehtäviä 

 

 

Yllä olevassa kuviossa on listattuna kuukauden vaihteen tehtäviä, ja keltaisella ne, joita 

olen tämän viikon aikana tehnyt. Paljon työtä jää siis ensi viikolle, jolloin joudun myös 

opettelemaan pienempien yhtiöiden kirjanpitoa.  
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3.2 Seurantaviikko 2 

 

Maanantai 9.9.2019 

 

Tällä viikolla tarkoituksena on perehtyä pienempien tytäryhtiöiden kirjanpitoon. Tavoittee-

na on perehtyä myös näiden yhtiöiden kuukauden vaihteen tehtäviin. Yhtiöitä on viisi kap-

paletta (yhtiöt: B, C, D, E, F). Näissä yhtiöissä minua perehdyttää eräs toinen henkilö. 

 

Yhtiöt E ja F ovat todella pieniä, ja niissä on vain vähän työtä kuukauden aikana. Tehtävät 

ovat myös samat, joka kuukausi, joten voin katsoa mallia miten edellisessä kuussa on 

toimittu. Yhtiöt B, C ja D puolestaan ovat hieman hankalampia, mutta kuitenkin helpompia 

kuin yhtiö A. 

 

Päivän työtehtäviin kuului yhtiöiden E ja F tositteiden kirjaamista, arvonlisäveroilmoitusten 

tekemistä, kirjanpitoraporttien tekoa ja lähettämistä toimitusjohtajalle sekä talouspäälliköl-

le.  

 

Kuun vaihde aloitetaan tositteiden kirjaamisella. Tämän jälkeen tulostetaan kirjanpidon 

raportit. Arvonlisäveroraportista saadaan tiedot kausiveroilmoitusta varten. Tuloslaskelma 

-ja taseraportit ovat yrityksen sisäistä raportointia varten. Tuloslaskelmalla seurataan 

yleensä budjetin toteutumista ja verrataan edellisiä vuosia. Muita raportteja ovat kirjanpito-

lain mukaan pakolliset pääkirja ja päiväkirja. (Hannele Lindfors, Kirjanpito käytännönlähei-

sesti 2011, s.92) 

 

Työtehtävät alkoivat siis tositteiden kirjaamisella. Sen jälkeen teimme arvonlisäveroilmoi-

tukset verottajalle. Ilmoitusten teko onnistui hyvin ja se oli helppoa. Ilmoitimme verottajalle 

osto- ja myyntilaskujen arvonlisäverot ja sen mukaan määräytyy, tuleeko yhtiölle alv-

saamista vai alv-velkaa. Velka pitää tietysti maksaa takaisin ja saaminen puolestaan pa-

lautetaan Verohallinnon toimesta muutaman kuukauden sisällä. Olin luullut, että ilmoitus-

ten teko on vaikeaa ja vaatii paljon laskemista, mutta se olikin hyvin selkeää, koska ilmoi-

tettavat summat näkyivät suoraan kirjanpitoraporteista.  

 

Kävimme myös läpi kahden pysäköintiyhtiön kuukausittaista laskutusta. Nämä yhtiöt eivät 

kuulu minun vastuulleni, vaan ne siirtyvät esimieheni vastuulle. Pääsin kuitenkin kesätyöni 

aikana tekemään niiden laskutusta, joten olen harvoja, jotka osaavat sen. Saattaa siis 

olla, että teen kuukausilaskutuksen tai ainakin autan esimiestäni tekemään sitä ensi kuus-

sa. 
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Yhtiöiden E ja F kuukausittainen kirjanpito on yksinkertaista, mutta myös hieman hankalaa 

aluksi. Kirjanpito tehdään eri ohjelmalla kuin muissa yhtiöissä ja ohjelma on hieman van-

hanaikainen.  

 

Opin taas paljon uutta päivän aikana, vaikka uusi kirjanpito-ohjelma olikin hankala. Ohjel-

ma on kuitenkin käytössä myös muilla tiimiläisilläni, joten he voivat opastaa minua sen 

kanssa ensi kuussa. Kaikista yhtiöiden E ja F kuun vaihteen työtehtävistä on myös ole-

massa tarkat ohjeet ja pystyn myös katsomaan mallia edellisistä kuukausista. 

 

 

Tiistai 10.9.2019 

 

Tänään jatkoimme yhtiöiden E ja F kirjanpitoon tutustumista. Tavoitteena oli harjoitella 

lisää tositteiden kirjaamista kirjanpito-ohjelmaan. Ohjelma vaatii sen, että kirjaukset teh-

dään manuaalisesti. Jokainen kirjaus pitää tehdä erikseen ja kahdenkertaisena. Tällöin 

pitää myös osata tehdä kirjaukset oikein debet ja kredit puolille. 

 

Kirjaaminen tuotti hieman vaikeuksia, koska en ole ennen joutunut miettimään kummalle 

puolelle kirjaus kuuluu. Yhtiöiden A, B, C ja D kirjanpito tehdään eri ohjelmalla, joka kirjaa 

valmiiksi tositteet oikealle puolelle ja itse täytyy vain tehdä vastakirjaukset. Onneksi kir-

jauksia tehdessä voi katsoa mallia edellisen kuun kirjauksista. 

 

Teimme tänään myös yhtiöiden B, C ja D kuukauden vaihteen tehtävät. Teimme arvonli-

säveroilmoituksen ja laskun, täsmäytimme pankkitilit ja laitoimme elokuun kauden kiinni.  

 

 

Keskiviikko 11.9.2019 

 

Tänään keskityin jälleen kirjoittamaan ohjeita ja muistiinpanoja alkuviikosta opituista asi-

oista. Tavoitteena oli saada tehtyä selkeät ja kattavat ohjeet, joita pystyn käyttämään ensi 

kuussa, kun teen kuun vaihteen tehtävät itsenäisesti. 

 

Päivän työtehtäviin kuului yhtiön A sähköpostin käsittelyä ja ostoreskontran hoitoa. Sain 

sähköpostilla tehtävänantoja Talouspäälliköltä ensi viikolle. Minun pitää tehdä uusi lainan-

lyhennys taulukko ensi vuodelle. Sen avulla pidän kirjaa siitä, milloin lainojen lyhennykset 

maksetaan ja millaisia korkoja on kuukausittain. Talouspäällikkö puolestaan suunnittelee 

sen avulla budjettia yhtiölle. 
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Selvitimme päivän aikana myös käytännön asioita liittyen uusiin käyttäjätunnuksiin ja val-

tuuksiin, sekä puhelimeen ja tietokoneeseen. Saan käyttööni uuden tietokoneen ja puhe-

limen ensi viikon jälkeen. Uudelle tietokoneelle pitää asentaa lähes kaikki ohjelmat uudel-

leen, joten jouduin selvittämään mitä kaikkia ohjelmia tarvitsen. 

 

Päivän tehtävät olivat helppoja ja suoriuduin hyvin niistä. Uutta asiaa ei tullut juurikaan, 

vaan tein jo tuttuja, päivittäisiä tehtäviä. 

 

 

Torstai 12.9.2019 

 

Päivän tavoitteena on käsitellä yhtiön A käyttöomaisuuteen liittyviä asioita sekä tehdä vii-

meiset toimenpiteet, jotta elokuun kirjanpito saadaan valmiiksi.  

 

Käyttöomaisuus on elinkeinotoimintaan kuuluva omaisuus, joka on tarkoitettu pysyvään 

käyttöön. Käyttöomaisuutta on esimerkiksi yrityksen koneet ja kalusto sekä rakennukset. 

(vero.fi, 2019) 

 

Käyttöomaisuuteen liittyvät asiat ovat monimutkaisia ja onkin harmillista, että ehdimme 

perehtyä siihen liittyviin asioihin vain muutaman päivän ajan. Tämä johtuu siitä, että tehtä-

viä tulee satunnaisesti sitä mukaa, kun investointiprojektit valmistuvat. 

 

Päivän pääaiheena oli elokuun kirjanpidon sulkeminen yhtiön A osalta. Teimme ensin 

muutamia yhtiön investointeihin (käyttöomaisuuteen) liittyviä kirjauksia, kuten aktivointia ja 

poistojen aloittamista.  

 

Kauden viimeisiä tehtäviä ovat erilaiset ajot, jotka tehdään kirjanpito-ohjelmassa. Ajoja 

ovat: 

• Alv-jakoajo  

• Käyttöomaisuuden aktivointiajo 

• Käyttöomaisuuden poistoajo  

• Alv-ajo  

 

Nämä ajot tehdään joka kuukausi ja niiden avulla kirjanpitokausi saadaan suljettua. Ajojen 

avulla saadaan selville myös tiedot, joiden perusteelle tehdään kuukausittainen kausive-

roilmoitus verottajalle. 
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Tänään opitut asiat olivat melko haastavia, koska muistettavaa on paljon. Kuukausittain 

tehtävät ajot ovat monimutkaisia, kaikki vaiheet pitää tehdä oikeassa järjestyksessä ja 

oikein. On myös tärkeää muistaa tehdä alv-ilmoitus verottajalle. 

 

 

Perjantai 13.9.2019 

 

Päivän tavoitteena on varmistaa vielä viimeiset epäselvyydet ja epävarmuudet, joita mi-

nulla on yhtiön A suhteen. Tänään on perehdyttäjäni viimeinen työpäivä, joten ensi viikolla 

olen itse kokonaan vastuussa yhtiön päivittäisistä tehtävistä. 

 

Päivän työtehtäviin kuuluu elokuun kirjanpidon uudelleen avaaminen ja sulkeminen. Jou-

dumme avaamaan kauden uudelleen, koska elokuun lopulla tapahtui erään pienen yhtiön 

fuusioituminen yhtiöön A. 

 

Fuusioituminen tarkoittaa kahden tai useamman yhtiön sulautumista yhdeksi yhtiöksi. Su-

lautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle (Norri M, Osakeyhtiö, 2006, 

464) 

 

Jouduimme tekemään fuusiolaskelman, jonka mukaan kirjasimme pankkitilin varat ensin 

yhdelle tilille ja sitten toiselle, koska niitä ei pystynyt siirtämään sinne suoraan. Päivän 

lopuksi jouduin vielä päivittämään ja lähettämään elokuun kirjanpitoraportit talouspäälliköl-

le uudelleen, koska olimme tehneet lisäyksiä kirjanpitoon. 

 

Tänään oli hiljaisempi päivä työtehtävien osalta, koska vietimme työkaverini läksiäisiä ja 

olimme suuren osan päivästä kokoushuoneessa kahvilla. 

 

Olen ensi viikosta lähtien itse vastuussa yhtiön A kirjanpidosta ja se tuntuu vähän pelotta-

valta. Yhtiön osalta on todella paljon muistettavia asioita ja näiden parin viikon aikana olen 

joutunut opettelemaan todella paljon uusia asioita. Ensi viikon jälkeen myös toinen tiimi-

läisemme lähtee, ja sen jälkeen olen vastuussa myös viiden pienemmän yhtiön kirjanpi-

dosta. Uusia asioita on tullut todella paljon lyhyen ajan sisään.  

 

 

Viikon 2 yhteenveto 
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Tällä viikolla uutta opeteltavaa tuli vielä lisää verrattuna edelliseen viikkoon. Uusia yhtiöitä 

tuli viisi lisää, mutta niiden kirjanpito on melko yksinkertaista, koska ne ovat pienempiä 

tytäryhtiöitä. Yhtiöiden kirjanpitojen eroavaisuudet aiheuttavat kuitenkin hieman sekavuut-

ta. 

 

Viikon aikana haastavaa oli se, että minua perehdyttää kaksi eri henkilöä. Ajan puolesta 

ehdimme kyllä käydä läpi asioita molempien kanssa, mutta oli haastavaa yrittää oppia 

montaa eri asiaa samaan aikaan. Lisäksi toinen perehdyttäjäni oli viimeistä viikkoa töissä, 

joten minun piti yrittää muistaa kysyä kaikesta, mikä oli jäänyt epäselväksi ja samalla ope-

tella vielä uutta. Tätä ongelmaa en saanut mitenkään selvitettyä, vaan yritin vain pysyä 

mukana opetuksessa ja olla luottavainen, että kirjoittamani ohjeet ovat riittävät. 

 

Kuvio 4. Kuukauden vaihteen tehdyt tehtävät 

 

 

Saimme tällä viikolla tehtyä kaikki ylläolevalla listalla olevat tehtävät ja elokuu on nyt laitet-

tu kiinni kaikkien yhtiöiden osalta. Kuukauden vaihteet ovat kiireisimpiä aikoja ja muistet-

tavia asioita on paljon.  

 

3.3 Seurantaviikko 3 
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Maanantai 16.9.2019 

 

Tänään olin ensimmäistä päivää vastuussa yhtiön A päivittäisistä tehtävistä. Kuukauden 

vaihteen tehtävät on saatu tehtyä, joten nyt on pari viikkoa rauhallisempaa. Päivän tehtä-

viä oli lainanlyhennystaulukon tekeminen, ostolaskujen siirto kirjanpitoon ja sähköpostin 

käsittely. 

 

Lainanlyhennystaulukon tekeminen ensi vuodelle on tärkeä tehtävä ja se pitää tehdä huo-

lellisesti. Siihen merkitään mitä lainojen lyhennyksiä maksetaan kuukausittain, millaisia 

korot ovat ja siinä on myös erilaisia mittareita vuoden aikana kertyneistä lainakuluista. Jos 

taulukko on tehty väärin, saattavat lainojen lyhennykset ja korot jäädä maksamatta, jolloin 

yhtiö joutuisi maksamaan viivästyskorkoja. Nämä korot eivät olisi mitään pikkusummia, 

joten yritin tehdä taulukon mahdollisimman huolellisesti. 

 

Tein myös tänään muutamia kirjanpitomuistioita, joilla oikaistaan aiempia kirjauksia. Muis-

tioilla oikaisin esimerkiksi väärin tiliöidyn laskun ja yhden investointinumeron. Investointi-

numerot ovat laskujen tiliöinti vaiheessa merkittäviä tilausnumeroita, joiden avulla erotel-

laan samalle tilille menevät investointikohteet toisistaan. Muistiot ovat periaatteessa help-

poja tehdä, mutta koska minulla on hyvin vähän kokemusta niistä, olen vielä hieman epä-

varma niiden tekemisessä. Onneksi voin kuitenkin kysyä neuvoa siitä ovatko ne tehty oi-

kein. Helpottavaa on myös se, että kirjanpidossa kaikki virheellisesti kirjatut asiat on mah-

dollista korjata jälkeenpäin. 

 

 

Tiistai 17.9.2019 

 

Tänään päivän työtehtävänä oli muun muassa yhtiön A toimitusjohtajan luottokorttilaskun 

tiliöiminen. Toimitusjohtaja lähettää laskulla olevista ostoksista kuitit kirjeellä minulle, jon-

ka jälkeen voin alkaa tiliöimään laskua. Minun piti opetella laskun tiliöinti itse, koska kuitit 

tulivat postissa vasta eilen, eikä perehdyttäjäni ole enää auttamassa minua. Jouduin siis 

itse selvittämään edellisien laskujen avulla mitä kaikkia toimenpiteitä piti tehdä.  

 

Muita päivän tehtäviä olivat uuden investointinumeron avaaminen ja siitä ilmoittaminen 

talouspäällikölle ja tavallisten ostolaskujen tiliöijälle. Sain myös sähköpostilla tehtäviä yhti-

ön A kiinteistöpäälliköltä ja kiinteistöassistentilta. Minun piti selvittää, onko eräs lasku tullut 

järjestelmäämme, ja jos ei niin minun pitäisi lisätä se sinne. Toinen asia oli katsoa res-

kontrastamme, ovatko muutamat asiakkaat maksaneet vuokravakuutensa yhtiölle.  
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Onnistuin päivän tehtävissä mielestäni hyvin. Osasin vastata moniin sähköpostilla tuleviin 

kysymyksiin ilman, että kysyin neuvoa. Sain myös selvitettyä, miten luottokorttilasku tiliöi-

dään ja mitä kaikkia toimenpiteitä pitää tehdä. Laskulla oli eräs osto, joka ei kuulunut yhti-

ölle A, joten kysyin talouspäälliköltä, voimmeko edelleen laskuttaa yhtiölle kuulumattoman 

summan toiselta yhtiöltä. Hän vastasi palaavansa asiaan huomenna.  

 

 

Keskiviikko 18.9.2019 

 

Tänään päivän työtehtäviin kuului luottokorttilaskulla olleen osan edelleen laskuttaminen. 

Minun piti tehdä myyntilasku yhtiölle, jolle osuus kuului, ja kirjanpidossa lasku piti oikaista 

myyntisaamisista edelleen laskutettavat tilille. Tämä tehtiin jälleen muistion avulla.  

 

Päivän työtehtäviä oli myös ostolaskujen tiliöintien tarkastaminen ja laskujen siirto kirjanpi-

toon ja maksuun. Jouduin myös muuttamaan alkuviikolla avaamani investointinumeron 

tietoja ja avaamaan kokonaan uuden numeron. Tietoihin piti muuttaa investoinnin nimeä. 

Nämä piti jälleen lähettää tiedoksi talouspäällikölle ja ostolaskujen tiliöijälle. 

 

Sain myös sähköpostissa kyselyn, jossa minun piti selvittää myyntilaskujen numerot, jotta 

niille voidaan tehdä hyvityslaskut. Tämä olisi ollut helppo tehtävä, jos olisin tiennyt mistä 

numerot etsitään. Jouduin kysymään kahdelta työkaveriltani, osaisivatko he auttaa ja lo-

pulta sain numerot selville.  

 

Päivän tehtävät sujuivat pääsääntöisesti hyvin, vaikka ongelmiakin oli. Tavoitteena on 

ollut, että pystyisin mahdollisimman itsenäisesti selviytymään työtehtävistäni.  

 

 

Torstai 19.9.2019 

 

Tänään päivän ohjelmassa on toisen työkaverini läksiäiset. Päivän jälkeen yhtiöt B, C, D, 

E ja F ovat minun vastuullani. Päivän tavoitteena on siis opetella vielä yhtiöihin liittyviä 

asioita ja kysyä mahdollisia epäselvyyksiä. 

 

Päivän pääohjelma oli siis työkaverini läksiäiset, jotka oli yhdistetty tiimipalaveriimme. Pa-

laverissa puhuimme muutamista ongelmista, joita on ollut parin viikon aikana, kun työteh-

tävät ovat muuttuneet tiimissämme. Ongelmana oli esimerkiksi se, että uudet henkilöt ovat 

alkaneet tekemään maksatusta, ja vanhat maksatusaikataulut eivät ole siksi pitäneet. So-

vimme palaverissa uudelleen aikataulut, jotta ongelmia ei enää tulisi. 
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Päivän päätteeksi tiliöin myös itse ostolaskuja, joita normaalisti laskujen tiliöintejä hoitava 

henkilö ei pystynyt tekemään. Nämä ostolaskut vaativat koskivat muun muassa kiinteistö-

verotusta, työnantajamaksuja ja puhelinliittymiä.  

 

 

Perjantai 20.9.2019 

 

Tänään päivän tavoitteena oli jälleen pyrkiä suoriutumaan työtehtävistä mahdollisimman 

itsenäisesti.  

 

Työtehtäviin kuului esimerkiksi kirjanpitomuistion teko. Muistiolla oikaistiin laskujen tiliöin-

tejä, jotka oli virheellisesti tiliöity investoinneiksi. Muistioiden teko helpottuu koko ajan ja 

pystyn jo tekemään niitä hyvällä itseluottamuksella.  

 

Muita työtehtäviä oli sähköposteihin vastaaminen ja ostolaskujen tiliöintien tarkastus. Sain 

sähköpostilla erään laskun, joka oli lähetetty paperisena yhtiön toimistolle, vaikka sen olisi 

pitänyt tulla sähköisesti. Minun piti siis lähettää viesti laskun toimittajalle, jossa kerroin 

mihin verkkolaskuosoitteeseen laskut pitäisi jatkossa lähettää.  

 

Onnistuin hyvin päivän tavoitteessa ja monet asiat alkavat jo tuntua helpommilta. Työs-

kentely itsenäisesti onnistuu hyvin ja selviän monista vaikeammistakin tehtävistä. 

 

 

Viikon 3 yhteenveto 

 

Tällä viikolla olin ensimmäistä viikkoa itse vastuussa yhtiön A kirjanpidosta. Suoriuduin 

hyvin päivittäisistä tehtävistä ja muista erityistehtävistä, joita sain viikon aikana. Yhtiöt B, 

C, D, E ja F eivät vaadi paljonkaan päivittäistä työskentelyä, koska yhtiöiden ostoreskont-

raa hoitavat toiset henkilöt tiimissämme. 

 

Yhtiöiden E ja F tiliotteiden kirjaukset käsin vaativat hieman ajattelua, koska ne kirjataan 

käsin kirjanpito-ohjelmaan. Olenkin kotona yrittänyt perehtyä kirjauksiin tekemällä tiliristi-

koita ja lukemalla kirjanpitoaiheisia kirjoja. 

 

Kuvio 5. Tiliristikko esimerkki 
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Yllä olevassa kuvassa harjoitustiliristikkoni. Esimerkissä on vuokralasku, joka maksetaan 

yhtiölle. Ensimmäisessä vaiheessa on kirjattu koko vuokrasumma myyntisaamisiin (debet 

puolelle) odottamaan maksua. Kulutilille on puolestaan kirjattu (kredit puolelle) summa 

ilman arvonlisäveroa ja alv-tilille kirjattu arvonlisäveron osuus. 

 

Toisessa vaiheessa lasku on maksettu. Eli tehdään vastakirjaus myyntisaamisille, jolloin 

myyntisaamiset tili menee nollille. Toinen kirjaus tehdään puolestaan pankkitilille – jonne 

tulee rahaa. 

 

Myyntisaamiset-tili on siis eräänlainen välitili, jonne tapahtuma kirjataan ensin suorituspe-

rusteisessa kirjanpidossa. Myyntisaamisten vastatili on ostovelat.  

 

Kuvio 6. Päivittäisiä tehtäviä 
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Yllä olevassa kuviossa on listattu päivittäisiä tehtäviä, joita olen viikon aikana tehnyt. Mo-

net näistä tehtävistä ovat sellaisia, joita pääsin tekemään jo kesätöideni aikana. Näiden 

kanssa minulla ei siis ole suurempia ongelmia.  

 

Sähköpostin käsittely aiheutti joitakin haasteita viikon aikana. Sinne tulevia tehtäviä ja 

kyselyitä on vaikea ennustaa, joten perehdytys sen suhteen oli haastavaa. Joudun siis 

varmasti kysymään vielä monesti neuvoa siihen liittyvissä asioissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

3.4 Seurantaviikko 4 

 

Maanantai 23.9.2019 

 

Tänään työtehtävät koostuivat ostoreskontraan liittyvistä tehtävistä. Tiliöin itse muutamia 

hankalampia ostolaskuja ja tarkistin hyväksyttyjen ostolaskujen tiliöintejä. Kohdistin myös 

osto- ja hyvityslaskuja toisiinsa ja siirsin ne kirjanpitoon. 

 

Ostolaskujen käsittely on usein eniten resursseja vievä prosessi talousosastolla.  Sähköi-

nen ostolaskuprosessi koostuu yleensä seuraavista vaiheista: laskun saapuminen, tiliöinti, 

asiatarkistus, hyväksyntä, päivitys reskontraan ja maksatus. (Lahti S, Salminen T, Digitaa-

linen taloushallinto 2014, s. 52-55). 

 

Kuvio 7. Ostolaskuprosessi 

 

Ostolaskujen käsittelyprosessi on usein kaksiportainen. Laskun tarkastaa ensin tilaaja ja 

sen jälkeen eri henkilö hyväksyy laskun. Kirjanpitolaissa ei ole säädetty hyväksymisme-

nettelystä, joten yritys voi järjestää menettelyn itselleen sopivaksi. (Lahti S, Salminen T, 

Digitaalinen taloushallinto 2014, s. 68). 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Tiistai 24.9.2019 

 

Tänään minulla oli palaveri yhtiöideni toimitusjohtajan ja talouspäällikön kanssa. Palave-

rissa keskusteltiin yleisiä asioita yhtiöihin liittyen ja puhuttiin hieman yhtiöiden tulevaisuu-

desta. Sain myös erään tehtävänannon talouspäälliköltä. Tilintarkastajan on pyytänyt ra-

portin yhtiön A ostoreskontrasta tältä vuodelta. Hän haluaa, että teen Excel-taulukon, josta 

ilmenee tietyt tiedot kaikista tämän vuoden aikaisista ostolaskuista.  

 

Muita päivän työtehtäviä oli esimerkiksi lainaseurannan päivitys, sähköpostin käsittely ja 

työkaverin avustaminen. Autoin työkaveriani asentamaan hänelle toisen näytön tietoko-

neeseen. 

 

Päivä sujui hyvin ja viikko on alkanut rauhallisesti. Päivittäiset työtehtävät koostuvat pää-

asiassa jo tutuista ja helpoista asioista. Ainoat vaikeammat asiat ovat sähköposteihin liit-

tyvät kyselyt ja tehtävät. 

 

 

Keskiviikko 25.9.2019 

 

Tänään päivän tehtäviin kuului muun muassa vuoden 2018 verotuspäätökseen perehty-

minen. Verotuspäätöksessä oli ilmoitettu vuoden 2018 lopullinen tulovero, josta minun piti 

tehdä lasku. Koska kyseessä on viime vuoden tulovero, on laskun tiliöinti hieman hanka-

laa. Verolle on tehty jonkinlainen jaksotus, jonka huomasin, kun katsoin edellisen vuoden 

tuloverolaskun tiliöintiä. Kysyin neuvoa eräältä tiimiläiseltäni, miten lasku tiliöidään.  

 

Menon jaksotus tarkoittaa sitä, että kirjaus tehdään sille verovuodelle, jolloin maksu on 

suoritettu. Esimerkiksi verovuoden alussa suoritettu korkomaksu vähennetään verovuon-

na, vaikka korko kohdistuisikin suurimmalta osin edelliselle vuodelle. (Verohallinto, Tulon 

ja menon jaksottaminen 2013). 

 

Muita työtehtäviä oli ostolaskuihin liittyvät selvitykset. Eräs ostolasku oli tullut yhtiölle A, 

vaikka se kuului eräälle toiselle yhtiölle. Pyysin siis kiinteistöpäällikköä pyytämään laskulle 

hyvityksen. Toinen selvitettävä lasku oli maksumuistutus.  Ensin selvitin mikä on laskun 

tilanne. Olemmeko saaneet laskun ja onko se kierrossa? Laskua ei kuitenkaan löytynyt 

järjestelmästämme, joten lähetin laskuttajalle tiedon, että emme ole saaneet kyseistä las-

kua. 
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Torstai 26.9.2019 

 

Tänään päivän työtehtäviin kuului ostolaskujen tarkistaminen ja siirtäminen kirjanpitoon. 

Sain myös kyselyn perintäasioihin liittyen. Minulta kysyttiin, voidaanko perintätoimet aloit-

taa sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka ovat jättäneet laskunsa maksamatta. Minun piti 

lähettää listaus hyväksyttäväksi toimitusjohtajalle.  

 

Listalla oli eräs asiakas, joka on asetettu konkurssiin, joten kysyin mitä tälle laskulle tulisi 

tehdä. Ajattelin, että laskua on turha laittaa perintään, koska asiakas on konkurssissa ja 

yhtiön hallituksen kokouksessa on juuri päätetty, että maksamattomat maksut tulee kirjata 

luottotappioiksi. Sain ilmoituksen, että lasku tulisi laittaa perintäkieltoon ja kaikki avoimet 

laskut kirjata luottotappioihin. 

 

Luottotappio tarkoittaa myyjälle syntyvää tappiota, kun asiakkaan velkaan ei saada suori-

tusta maksukyvyttömyyden vuoksi. Perintäyhtiö antaa luottotappiosuosituksen, jos, perin-

tää on suoritettu ja arvioidaan, että perinnän onnistuminen on epätodennäköistä. (Tilisa-

nomat, Myyntisaatavat kirjanpidossa, 2/20181). 

 

Selvisin mielestäni hyvin päivän tehtävistä, vaikka perintäkysely tulikin minulle ensimmäis-

tä kertaa, ja en aluksi tiennyt mitä kyselylle pitää tehdä. Sain kuitenkin itse selvitettyä 

aiempia sähköposteja lukemalla, että listaus lähetetään toimitusjohtajalle hyväksyttäväksi. 

 

 

Perjantai 27.9.2019 

 

Tänään päivän tavoitteena on varmistaa esimieheltäni, oliko aiemmin viikolla tekemäni 

tuloverolasku tehty ja tiliöity oikein. Toinen asia, jonka halusin kysyä, liittyi aikaisemmin 

avaamaani investointinumeroon. Esimiehelläni oli vasta tänään vapaata kalenterissaan, 

joten en pystynyt kysymään näitä aiemmin.  

 

Autoin tänään myös erästä tiimiläistäni kirjaamaan tiliotteelle tulleet perintäsuoritukset. 

Näitä varten minun piti tulostaa perintäyhtiön sivuilta erittelyt, koska tiliotteella näkyy vain 

summa, joka on tullut. Erittelyllä sen sijaan lukee korkojen ja palkkioiden määrä sekä itse 

pääoma.  

 

Avasin myös päivän aikana uuden tilin erään yhtiön tilikarttaan. Talouspäällikkö oli pyytä-

nyt minua avaamaan lisätilin, jotta voimme paremmin erotella jätehuoltoon liittyviä laskuja 

toisistaan.  
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Päivän päätteeksi varmistin vielä, että kaikki hyväksytyt ostolaskut, joissa on eräpäivä 

viikonlopun aikana, on siirretty maksatukseen ja kirjanpitoon. 

 

 

Viikon 4 yhteenveto 

 

Olen tämän viikon aikana pystynyt jo selviämään suurimmasta osasta tehtävistäni itsenäi-

sesti. Aiemmin olen ollut hyvin epävarma, miten sähköposteihin kuuluu vastata ja miten 

eri asioita selvitetään.  

 

Ensi viikolla on edessä taas kuukauden vaihteen tehtävät ja teen ne ensimmäistä kertaa 

itse. Olen jo aika hyvin unohtanut mitä teimme viime kuun lopulla, joten onneksi esimie-

heni lupasi, että voimme tehdä tehtävät yhdessä. Minä puolestani autan esimiestäni te-

kemään hänen pysäköintiyhtiöidensä kuukausilaskutuksen.  
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3.5 Seurantaviikko 5 

 

Maanantai 30.9.2019 

 

Tänään ohjelmassa on kahden pysäköintiyhtiön kuukausilaskutuksen teko yhdessä esi-

mieheni kanssa. Laskutuksen teko kuuluu hänen vastuulleen, mutta pääsin kesätöideni 

aikana tekemään laskutuksen muutaman kerran, joten osaan sen vielä paremmin kuin 

muut. Pääsen siis perehdyttämään omaa esimiestäni. 

 

Aloitin päivän työt avaamalla uusia asiakkaita pysäköintiyhtiöille ja tekemällä laskupohjat 

kyseisille asiakkaille. Merkitsin myös asiakkaat ja heidän sopimuksiensa aloituspäivät ex-

celiin, jolla pidämme kirjaa laskutuksesta. Asiakkaiden avaaminen, laskupohjien tekemi-

nen ja päivittäminen tulee jatkossakin olemaan vastuullani, koska sama henkilö ei saa 

tehdä sekä asiakasavauksia että laskutusta.  

 

Laskut lähetetään pääsääntöisesti verkkolaskuina. Verkkolaskutus kehitettiin alun perin 

yritysten välillä toimivaksi internet-pohjaiseksi palveluksi. Myyjä lähettää laskun yhdellä 

napin painalluksella ostajan osto-ohjelmaan, jossa ostaja voi käsitellä laskua pelkällä in-

ternet-selaimella. Verkkolaskutus luo pohjan tehokkaalle ja yksinkertaistetulle paperitto-

malle kirjanpidolle. Verkkolaskutus on erityisen tehokas laskutustapa, kun yrityksellä on 

paljon laskutettavaa. (Tomperi Soile, Käytännön kirjanpito, 2015 s.141)  

 

Sähköisessä taloushallinnossa käytetään usein ASP-palvelua (Application Service Provi-

ding) eli sovellusvuokrausta. Laskutussovellus ja muut tarvittavat sovellukset vuokrataan, 

jolloin sovellukset ja niiden käyttöliittymät sijaitsevat palveluntarjoajalla. Tällöin tavallinen 

internet-selain riittää ohjelmiston käyttöön. (Tomperi Soile, Käytännön kirjanpito, 2015 

s.141) 

 

Laskutuksen teossa kestää yleensä noin kaksi tuntia, tunti yhtiötä kohti. Meillä meni kui-

tenkin melkein tuplasti pitempään, koska teimme laskutusta ensimmäistä kertaa ilman 

apua ja yritimme olla mahdollisimman tarkkoja.  

 

Päivän lopuksi käsittelin vielä omien yhtiöideni ostolaskuja, tiliöimällä niitä ja tarkistamalla 

hyväksyttyjen laskujen tiliöintejä. 
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Tiistai 1.10.2019 

 

Tänään pääsen aloittelemaan kuukauden vaihteen tehtäviä. Teen ne ensimmäistä kertaa 

yksin ja vasta toisen kerran ylipäänsä. Tein ensimmäisenä yhtiön A tehtäviä. Kirjasin 

pankkien tiliotteet sekä tein muistiot korkojaksotuksesta ja pysäköintimaksuista, jonka 

jälkeen siirsin muistiot kirjanpito-ohjelmaan. Yhden pankin tiliotteen kanssa minulla oli 

hieman haasteita, koska minun piti kirjata suoraveloituksella lähtenyt lainanlyhennys. Ly-

hennys piti ensin kirjata pois tililtä, jolla se oli, pankkitilille. Seuraavaksi minun piti kirjata 

se pankkitililtä pois, koska lyhennys oli jo maksettu. Ja lopuksi minun piti vielä erotella 

lainan korot ja kulut omille tileilleen. 

 

Ilmoitin tänään myös yhtiöiden ostolaskujen tarkastajille ja hyväksyjille, että laskut tulee 

olla hyväksyttynä viimeistään 10. päivä, koska teen kauden vaihteen ajot ja suljen kauden 

14. päivä. 

 

 

Keskiviikko 2.10.2019 

 

Tänään tein yhtiön E, kuukausittaisen kirjanpidon ja raportoinnin valmiiksi. Yhtiön tiliotteet 

kerätään kuun aikana kansioon ja kuukauden vaihduttua, kirjataan kaikki tilitapahtumat 

kirjanpito-ohjelmaan. Yhtiö on hyvin pieni, joten tapahtumia ei ole paljoa kuukauden aika-

na. Kirjauksien jälkeen tein alv-laskelman, jonka perusteella tein ilmoituksen verottajalle. 

Seuraavaksi otin raportit tuloslaskelmasta ja taseesta ja lähetin ne toimitusjohtajalle ja 

talouspäällikölle. 

 

Onnistuin tekemään yhtiön kuukausiraportoinnin helposti. Katsoin mallia edellisen kuun 

raporteista ja omista ohjeistani, jotka olivat todella hyödyllisiä. Olenkin todella iloinen, että 

onnistuin raportoinnissa niin hyvin ja se tuntui hyvin helpolta. Ensi kuussa pystyn varmasti 

tekemään raportoinnin jo kokonaan ilman ohjeita, koska raportointi meni niin hyvin. 

 

Huomenna teen toisen pienen yhtiön (yhtiön F) raportoinnin, koska sekin on yhtä helppo 

kuin tämän päiväinen raportointi. Minulla ei ole varsinaista aikataulua raportointien suh-

teen, enkä osaa sanoa olenko tehnyt kuukauden vaihteen tehtäviä nopeasti vai hitaasti. 

Minun pitää saada kaikki raportit tehtyä viimeistään 14. päivä, joten aikaa raporttien te-

koon on runsaasti. 
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Torstai 3.10.2019 

 

Tänään päivän tavoitteena oli saada yhtiön F kuukausittainen raportointi tehtyä. Raport-

tien teossa oli täysin sama järjestys ja raportointitapa kuin eilen tehdyssä yhtiön E rapor-

toinnissa. Tästä syystä onnistuinkin helposti raportoinnista ja tällä kertaa minun ei edes 

tarvinnut katsoa paljoa ohjeita.  

 

Päivän muita tehtäviä oli yhtiön A sähköpostien käsittely. Tarkistin asiakasreskontrasta 

oliko eräs asiakas maksanut laskunsa ja lähetin tiedon eteenpäin. Lisäsin myös yhden 

laskun ostoreskontraan ja tiliöin sen. 

 

Suunnittelin vielä päivän lopuksi esimieheni kanssa, milloin aion tehdä yhtiöiden B, C ja D 

raportoinnit. Sovimme, että aloitamme raportoinnit yhdessä seuraavana päivänä, ja jat-

kamme ne loppuun maanantaina. 

 

 

Perjantai 4.10.2019 

 

Tänään päivän työtehtävinä oli yhtiöiden B, C ja D kuukausittaisten raporttien teko. Rapor-

tointiin kuului arvonlisäveron jakoajon ja varsinaisen ajon teko, joiden perusteella saadaan 

verottajalle ilmoitettavat luvut.  

 

Yhden yhtiön jakoajon osalta tein virheen, sillä käytin vahingossa väärää yrityskoodia ajoa 

tehtäessä. Käytin yhtiön A koodia, vaikka minun olisi pitänyt käyttää yhtiön C koodia. 

Opinkin tästä hyvin, että ajojen teossa täytyy olla todella tarkka ja huolellinen. Ensi kerral-

la muistan varmasti katsoa, että yrityskoodi on oikea. 

 

Pienten ongelmien jälkeen pääsin tekemään kuukauden tulos- ja taseraportit. Raportit 

ovat yrityksen sisäisiä, eli ne on tarkoitettu johdon käyttöön. Lähetän nämä raportit joka 

kuukausi yrityksen toimitusjohtajalle ja talouspäällikölle. He puolestaan tarkastelevat ra-

porttien avulla yrityksen myyntiä, kannattavuutta ja kustannuksia sekä seuraavat budje-

tointia. 
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Viikon 5 yhteenveto 

 

Tällä viikolla pääsin tekemään kuukauden vaihteen tehtäviä ensimmäistä kertaa itse. Sain 

helpompien yhtiöiden kohdalla raportoinnit tehtyä itse ja vaikeampienkin yhtiöiden osalta 

pystyin tekemään monet asiat ilman apua. 

 

Alan jo ymmärtää miksi asiat pitää tehdä ja alan saamaan kuukausittaisesta aikataulusta 

kiinni. Kuukauden alussa on yleensä kiireistä, jotta kauden vaihteen raportit saadaan teh-

tyä. Kuun loput puolestaan ovat yleensä melko hiljaisia ja silloin voi keskittyä pitkäaikai-

sempiin projekteihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

3.6 Seurantaviikko 6 

 

Maanantai 7.10.2019 

 

Tänään päivän työtehtäviin kuului esimerkiksi työterveyskyselyn täyttäminen. Allekirjoitin 

muutama päivä sitten uuden työsopimuksen vuoden 2020 loppuun, joten minun piti täyt-

tää työterveyden esikysely. 

 

Muita päivän työtehtäviä olivat ostolaskujen tiliöinti ja hyväksyttyjen ostolaskujen tarkista-

minen. Tiliöitävänä oli jälleen yhtiön A toimitusjohtajan luottokorttilasku, jonka tiliöinti on 

työlästä ja aikaa vievää. Minun pitää tarkistaa kaikki kuitit ja niiden mukaan tiliöidä lasku. 

Lisäksi laskulle pitää pyytää hallituksen puheenjohtajan hyväksyntä. 

 

 

Tiistai 8.10.2019 

 

Tänään työtehtäviin kuului uuteen kirjanpito-ohjelmaan perehtyminen. Koska kaikilla yhti-

öillä ei ole samoja ohjelmia käytössä, käytetään tätä uutta ohjelmaa kaikkien yhtiöiden 

kirjanpidon täsmäytykseen. 

 

Uusien ohjelmien opettelu on aina vaikeaa, koska niissä on täysin erilaiset toiminnot. Joi-

denkin yhtiöideni raportit pystytään siirtämään suoraan eräästä toisesta ohjelmasta, mutta 

pienempien yhtiöiden tulos- ja taseraportit siirretään käsin ohjelmaan. Käsin kirjaamisessa 

pitää katsoa mallia miten edellisessä kuussa on kirjattu. 

 

Monet asiat on helppo tehdä katsomalla mallia edellisistä kirjauksista. Tässä on kuitenkin 

riski, että kirjaukset on tehty edellisen kerran väärin, joten ne menevät edelleen väärin. 

Siksi olisikin hyvä ymmärtää miksi kirjaukset on tehty tietyllä tavalla. 

 

 

Keskiviikko 9.10.2019 

 

Päivän uutena asiana oli palaveri, jossa käsiteltiin konsernin sisäisiä eriä. Jokaisen tulisi 

täsmäyttää ja tarkistaa, että yhtiöiden sisäiset erät on kirjattu oikein, koska konsernitilin-

päätöksen tekevät henkilöt haluavat tehdä välitilinpäätöksen. Välitilinpäätös tarkoittaa 

kesken tilikauden tehtävää tilinpäätöstä. Välitilinpäätös tehdään nyt ikään kuin harjoituk-

sena, sekä helpottamaan varsinaisen konsernitilinpäätöksen tekemistä. 
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Konsernitilinpäätöksen lähtökohtana on, että se tehdään ikään kuin koko konserni olisi 

yksi ja sama yritys. Tilinpäätös tehdään emoyhtiön näkökulmasta ja perustana ovat kon-

serniin kuuluvien yhtiöiden omat tilinpäätökset. Konserniyhtiöiden sisäiset erät tulee elimi-

noida konsernitilinpäätöksessä, koska keskinäisestä liikevaihdosta ei katsota realisoituvan 

tuloa konsernin näkökulmasta. (Elo, J. Konsernitilinpäätöksen oikeellisuuden varmistus-

keinot, Tilisanomat 2/2014). 

 

 

Torstai 10.10.2019 

 

Tänään päivän työtehtävänä on siirtää kaikki syyskuun kirjanpitoon kuuluvat laskut kirjan-

pitoon. Ilmoitin lokakuun alussa ostolaskujen tarkastajille ja hyväksyjille, että syyskuun 

laskut tulee olla hyväksyttynä torstaina 10.10. Tänään hyväksyttyjä ostolaskuja oli siis 

paljon, koska laskujen hyväksyjät käsittelivät kaikki laskut kerralla. Jouduin myös itse tar-

kastamaan kaikki hyväksytyt laskut, koska laskut on saatettu tiliöidä väärin. 

 

Perehdyin myös tänään hieman konsernin sisäisiin eriin, joita selvitämme tällä ja ensivii-

kolla. Lähetin omien yhtiöideni ostojen luvut niitä kyselleelle henkilölle. Samalla lähetin 

myös omien yhtiöideni myyntien luvut, joihin hänen tulisi vastata siis oman yhtiönsä osto-

jen luvuilla. Tämän jälkeen tarkastan, että luvut täsmäävät ja tarvittaessa selvitän mistä 

erot luvuissa johtuvat. 

 

 

Perjantai 11.10.2019 

 

Päivän ohjelma oli tänään hieman erilainen, koska menimme esimieheni ja yhden työka-

verini kanssa vierailemaan yhtiön A toimistolla. Minä ja työkaverini olemme molemmat 

aloittaneet vasta vähän aikaa sitten tiimissämme, joten menimme tutustumaan henkilöihin, 

joiden kanssa työskentelemme.  

 

Minun yhtiöilläni on kaikilla sama talouspäällikkö ja toimitusjohtaja. Talouspäällikkö hoitaa 

myös ainakin kolmen muun yhtiön asioita. Toimistolla tapasimme myös yhtiön A rakennut-

tamispäällikön, kiinteistöpäällikön, kiinteistöassistentin ja kiinteistöpäälliköt. He kaikki ovat 

myös tekemisissä monen muun yhtiön kanssa. 
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Viikon 6 yhteenveto 

 

Tällä viikolla opin uusia asioita esimerkiksi konsernitilinpäätöksestä. Oma yhtiöni, yhtiö A, 

toimii myös konserniyhtiön emoyhtiönä. Yhtiö A on emo ja kaikki muut omat yhtiöni ovat 

sen tyttäriä. Minun ei kuitenkaan tarvitse tehdä konsernitilinpäätöstä ensi vuoden alussa 

vaan esimieheni hoitaa sen. 

 

Opin viikolla myös sen, että konsernin sisäiset erät pitää eliminoida pois tilinpäätöksessä, 

koska ne vääristäisivät muuten konsernin liikevaihtoa. En ollut aiemmin ajatellut asiaa, 

mutta loogisesti ajateltuna se menee juurikin niin. 
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3.7 Seurantaviikko 7 

 

Maanantai 14.10.2019 

 

Tänään päivän ohjelmassa oli yhtiön A kuukauden vaihteen työt. Yhtiö A on isoin yhtiöni 

ja myös vaikein.  

 

Kuukauden vaihteen tehtäviin kuuluu samat arvonlisäveron jako- ja varsinaiset ajot, jotka 

tehdään yhtiöiden B, C ja D kanssa. Myös raportit tehdään samalla tavalla. Ongelmia sen 

sijaan aiheuttaa yhtiön käyttöomaisuuteen liittyvät asiat. 

 

Käyttöomaisuus on jaettu kuluvaan ja kulumattomaan. Jako on olennainen asia kirjanpi-

dossa, koska kuluvasta käyttöomaisuudesta saa tehdä poistoja. Poisto tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi koneen hankintahinta jaetaan koko käyttöiälle, eikä vain yhdelle tilikaudelle. 

Jos koneen hankintahinta kirjattaisiin vain yhdelle tilikaudelle, mutta konetta käytetään 10 

vuotta, vääristäisi se kirjanpitoa. Tilikausista tulee paremmin vertailukelpoisia, kun hankin-

tamenoa jaetaan usealle tilikaudelle. (Talousverkko.fi, Mitä poistot ovat, 2014) 

 

Käyttöomaisuus ja poistot olivat aluksi todella vieraita asioita, ja poistojen laskemine kir-

janpito-ohjelmalla on edelleen todella monimutkaista. Työpaikallani on todella vähän hen-

kilöitä, jotka osaavat tehdä käyttöomaisuuteen liittyviä tehtäviä, joten asioiden oppiminen 

on todella haastavaa. Teimme tehtävät yhdessä esimieheni kanssa, mutta hänkin on vii-

meksi tehnyt näitä asioita noin seitsemän vuotta sitten. 

 

Saimme lopulta kuukauden vaihteen tehtyä ja lähetin raportit taas talouspäällikölle ja toi-

mitusjohtajalle. Ilmoitin myös päivän lopuksi yhtiön A palkkatiedot tulorekisteriin. 

 

 

Tiistai 15.10.2019 

 

Tänään autoin jälleen esimiestäni tekemään pysäköintiyhtiöiden laskutusta. Yhtiölle oli 

tullut paljon uusia asiakkaita, jotka olivat tehneet sopimuksen vasta kuukausilaskutuksen 

jälkeen. Jouduimme siis laskuttamaan nämä asiakkaat erikseen ja laskuttamaan heitä 

vain niiltä päiviltä, kun sopimus on ollut voimassa. 
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Kuvio 8. Myyntilaskuprosessi 

 

 

Myyntilaskuprosessi käynnistyy siitä, että saamme laskutettavan aiheen yhtiöltä. Seuraa-

vaksi muodostetaan itse lasku, jolle merkitään kaikki tarvittavat tiedot. Lasku lähetetään 

eteenpäin, yleensä verkkolaskuna. Seuraavaksi laskut arkistoidaan ja ne siirtyvät myynti-

reskontraan odottamaan, että ne maksetaan. Kun lasku maksetaan, kuitataan se myynti-

reskontrassa suoritetuksi. Jos, laskuja ei makseta ajallaan, aloitetaan perintätoimet. En-

simmäiseksi lähetetään kuitenkin maksumuistutukset.  

 

 

Keskiviikko 16.10.2019 

 

Tänään päivän erityisohjelmana oli tilinpäätösaikataulua koskeva palaveri. Kävimme läpi 

alustavaa aikataulua yhtiöiden tilinpäätöksille. Tilinpäätökset tehdään ensi vuoden alussa 

viikoilla 5-7. Suunnittelimme aikataulua niin, että tekisimme helpommat tilinpäätökset vii-

kolla viisi. Tällöin vaikeampiin jäisi enemmän aikaa ja helpommista on myös mukavampi 

aloittaa, koska opettelu on silloin helpompaa. 

 

Yhtiöille B, C, D, E ja F tehdään ensin tilinpäätökset.  

 

Tilinpäätös on tehtävä neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös sisäl-

tää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, liitetiedot ja toimintakertomuksen. (Hanne-

le Lindfors, Kirjanpito käytännönläheisesti 2011, s.93). 
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Yhtiölle A pitää tehdä myös konsernitilinpäätös, koska yhtiöt B, C ja D ovat sen tytäryhtiöi-

tä.  

 

Konsernitilinpäätöksessä pitää olla samat tiedot kuin tavallisessa tilinpäätöksessä, mutta 

tiedot koskevat koko konsernia. Konsernitilinpäätös on siis emoyhtiön ja tytäryhtiöiden 

tilinpäätösten yhdistelmä. (Hannele Lindfors, Kirjanpito käytännönläheisesti 2011, s.93-

94). 

 

Tilinpäätösten teko on varmasti haastavaa, koska minulla ei ole juuri minkäänlaista käsi-

tystä siitä, mitä kaikkea tilinpäätöstä varten pitää tehdä. Olen vain kuullut, että se on haas-

tavaa ja paljon aikaa vievää. Saan varmasti lähempänä tilinpäätöstä lisää koulutusta asi-

aan. 

 

 

Torstai 17.10.2019 

 

Tänään päivän ohjelmassa ei ollut mitään erikoisempaa. Selvittelin epäselviä ostolaskuja, 

päivitin asiakkaiden verkkolaskuosoitteita järjestelmään ja vastailin sähköposteihin.  

 

Kirjanpitäjän tehtävissä on paljon päiviä, jolloin ei ole varsinaisia pakollisia työtehtäviä. 

Tällaisina päivinä on hyvä tehdä mahdollisia virheiden korjauksia tai selvitellä epäselvyyk-

siä.  

 

Perjantai 18.10.2019 

 

Tänään oli myös hiljaisempi päivä. Ohjelmassa oli kuitenkin työntekijöiden infotilaisuus, 

jossa puhuttiin ensi vuonna alkavista organisaatiomuutoksista.  

 

Tänään opin myös, että aina kannattaa varmistaa ensin onko tili, jolle on kirjaamassa 

varmasti oikea. Henkilö, joka käsitteli tiliotteita tänään, kysyi minulta, miten tullut suoritus 

tulisi tiliöidä. Tiesin miten se kuuluisi tehdä, mutta sanoin hänelle väärän tilinumeron. Suo-

ritus siis kirjattiin uudelleen samalle tilille, mutta vastakkaismerkkisenä, joten kirjanpidossa 

suoritukset menivät nollaksi. Onneksi tarkistin asian myöhemmin ja tajusin, että kirjaus 

meni väärin. Kysyin neuvoa, miten kirjauksen voisi korjata ja korjasimme sen. 
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Viikon 7 yhteenveto 

 

Tällä viikolla pääsin tekemään yhtiön A kuukauden vaihteen uudelleen. Hankaluuksia tuot-

taa se, että osaan kyllä tehdä kaiken ohjeiden mukaan, mutta en ymmärrä mitä teen ja 

miksi. Tästä syystä en osaisi sanoa menevätkö käyttöomaisuuteen liittyvät poistoajot oi-

kein, jos tekisin ne ilman apua.  

 

Ongelmallista oli myös se, että vaikka saimme kaikki kuun vaihteen tehtävät tehtyä, jä-

timme silti muutamia ongelmia selvittämättä. Poistoihin liittyvässä ajossa eräiden lukujen 

olisi pitänyt nollaantua, mutta emme saaneet niitä nollaksi. Esimieheni sanoi yrittävänsä 

selvittää asiaa. 

 

Puhuimme tällä viikolla myös edessä häämöttävistä tilinpäätöksistä. Tilinpäätösaikana on 

kuulemma todella kiireistä ja aikataulu on tiukka. Meillä on tiimissämme minun lisäkseni 

eräs toinenkin uusi työntekijä. Emme ole kumpikaan tehneet tilinpäätöstä aiemmin, joten 

toivottavasti saamme molemmat riittävästi apua. Saamme vielä myöhemmin jonkinlaista 

koulutusta tilinpäätöksen tekemisestä. 
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3.8 Seurantaviikko 8 

 

Maanantai 21.10.2019 

 

Päivän työtehtäviä olivat ostolaskujen tiliöinti, korjausmuistion tekeminen ja Elinkeinoelä-

män keskusliiton palkkatiedustelukyselyyn vastaaminen. 

 

Palkkatiedustelu tehdään vuosittain syyskuussa ja sen tavoitteena on kerätä tietoja yrityk-

sen kuukausipalkkaisista ja tuntipalkkaisista työntekijöistä. ’’Tietoja kerätään työehtosopi-

musneuvotteluja ja edunvalvontaa varten’’. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019) 

 

Korjausmuistio tehtiin yhtiölle D ja se koski alkuvuodesta asti väärin tiliöityjä laskuja. Jou-

duin myös avaamaan yhden uuden tilin yhtiölle, jotta saimme korjaukset tehtyä. Tämän 

jälkeen ilmoitin myös laskuja normaalisti tiliöiville henkilöille muutoksista tiliöinteihin. 

 

 

Tiistai 22.10.2019 

 

Työtehtäviä oli jälleen ostolaskujen tiliöinti ja laskuihin liittyvät selvitykset. Laskujen tiliöinti 

ohjelmassa muutama lasku oli siirtynyt hylätyt kansioon hyväksynnän jälkeen, koska nii-

den tiliöinnissä oli käytetty tilejä, jotka eivät ole enää käytössä. 

 

Autoin myös tänään henkilöitä, jotka kirjaavat tiliotteemme joka päivä. Tiliotteelle oli tullut 

tilitys perintäyhtiöltä ja sen kirjaamiseen tarvittiin tilitysraportti, jonka vain kirjanpitäjä voi 

nähdä. Raportin tulostuksen jälkeen neuvoin vielä, miten tilitys tulisi kirjata järjestelmään. 

 

 

Keskiviikko 23.10.2019 

 

Tänään yritin selvittää, mitä tulee tehdä tilanteessa, jossa laskuille, jotka ovat jo maksettu 

tulee hyvityslaskuja. Yritin ensin selvittää asiaa itse samalla tavalla, jolla olen selvittänyt 

aikaisempiakin ongelmia – kävin läpi vanhoja sähköpostiviestejä. Yritin löytää niistä sa-

mankaltaisia keskusteluja tai ohjeita. En kuitenkaan löytänyt vastauksia ongelmaani, joten 

päätin kysyä neuvoa työkaveriltani. 

 

Minua neuvottiin purkamaan maksettujen laskujen kuittaukset, jotta hyvityslaskut kohdis-

tuisivat alkuperäisiin laskuihin. Nopeasti sen jälkeen, kun olimme purkaneet kuittaukset, 
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työkaverini alkoi epäilemään, että olimme tehneet väärin. Hän meni kysymään neuvoa 

kokeneemmalta kirjanpitäjältä, joka sanoi selvittävänsä asiaa seuraavana päivänä. 

 

 

Torstai 24.10.2019 

 

Tänään sain vastauksen kokeneemmalta kirjanpitäjältä ongelmaani. Koska olimme purka-

neet eilen laskujen ja maksujen väliset kuittaukset, olivat maksut lähteneet uudelleen. 

Asia pitäisi selvittää niin, että minun pitää pyytää yritystä palauttamaan sekä tuplana mak-

setut suoritukset, että hyvitetyt suoritukset. Myöhemmin, kun palautukset tulevat, minun 

pitäisi mennä kysymään lisäohjeita. 

 

Sain siis tietää, että olimme saaneet pienen sotkun aikaiseksi ja asia jäisi vielä odotta-

maan selvittämistä. Olen huomannut, että kirjanpitäjänä monissa asioissa korjaukset on 

mahdollista tehdä, mutta ei välttämättä saman tien.  

 

Minua ei välttämättä haittaa jättää asioita kesken tai odottamaan, mutta ärsyynnyn todella 

paljon, jos teen virheitä. Virheiden jälkeen yritän aina olla tarkempi ja se johtaa siihen, että 

saatan lukea yksinkertaisetkin sähköpostiviestini monta kertaa uudelleen, jotta niissä ei 

olisi virheitä. Kirjanpitäjän työssä on kuitenkin hyvä asia, että kaikki virheet on mahdollista 

oikaista.  

 

 

Perjantai 25.10.2019 

 

Työtehtävät koostuivat tänään suuresti yhtiön A talouspäällikön avustamisesta.  

 

Minun piti muun muassa etsiä vanha kiinteistöverotuspäätös yhtiön D kansiosta ja lähet-

tää se talouspäällikölle. Toinen tehtävä, jonka sain, oli kahden uuden tilin avaaminen yhti-

öille C ja D. Tein myös yhden korjausmuistion, jolla korjattiin yhtiön A kiinteistöverolaskun 

tiliöinti. 

 

Yritin vielä iltapäivällä selvittää erästä aikaisemmin talouspäälliköltä saamaani projektia. 

En kuitenkaan osannut selvittää asiaa yksin, joten minun pitää pyytää apua esimieheltäni 

ensi viikolla. 
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Viikon 8 yhteenveto 

 

Tällä viikolla ongelmia aiheutti virhe, jonka teimme. Virheen takia aiheutui paljon ylimää-

räistä työtä sekä minulle että kirjanpitäjälle, joka auttoi minua selvittämään sotkua. Peri-

aatteessa virhe ei ollut minun vikani, koska kysyin neuvoa, miten tulee toimia ja neuvo 

olikin väärä. Mutta nyt ainakin opin, mitä vastaavassa tilanteessa ei kannata tehdä. 

 

Olen joutunut viime aikoina tekemään myös paljon korjausmuistioita, koska tiliöintejä on 

mennyt väärin. Yritinkin tällä viikolla katsoa todella tarkasti, että hyväksytyt ostolaskut on 

tiliöity oikein. Huomasin muutamia virheitä ja korjasin ne, joten säästyin uusien korjaus-

muistioiden tekemiseltä.  

 

Olen huomannut, että kirjanpitäjänä on usein tärkeämpää huolellisuus kuin nopeus. Kun 

tekee huolellisesti, saattaa säästyä uudestaan saman työn tekemiseltä. Aikataulut eivät 

kuitenkaan ole niin tiukkoja, että töiden kanssa tulisi kiire. 
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3.9 Seurantaviikko 9 

 

Maanantai 28.10.2019 

 

Tänään päivän työtehtävät liittyivät pääasiassa ostolaskujen selvittelyyn. Kohdistin laskuja 

ja niille tulleita hyvityslaskuja toisiinsa ja siirsin ne ostolaskuarkistoon. Jos alkuperäisessä 

laskussa on jotain huomautettavaa esimerkiksi väärä summa, lasku osoitettu väärälle yh-

tiölle, laskulla väärät veromerkinnät tai lasku on muuten virheellinen, on toimittajalta pyy-

dettävä hyvityslasku. Hyvityslasku on täysin samanlainen kuin alkuperäinenkin lasku, mut-

ta se on miinusmerkkinen. Tällöin laskut kumoavat toisensa ja niillä ei ole vaikutusta kir-

janpitoon. 

 

Päivän toinen työtehtävä oli PRH-maksun maksaminen. PRH- ilmoitus on Patentti- ja re-

kisterihallitukselle tehtävä ilmoitus, jos kaupparekisteriin rekisteröidyt tiedot muuttuvat. 

Patentti- ja rekisterihallitus on valtion virasto, joka ylläpitää esimerkiksi kaupparekisteriä. 

Osakeyhtiöiden on tehtävä ilmoitus muun muassa: hallituksen tai isännöitsijän muutoksis-

ta, osakeannista, osoitemuutoksista, tilintarkastajasta ja tilinpäätöksestä. Esimerkiksi mo-

net osakeyhtiön päätökset tulevat voimaan vasta ilmoituksen rekisteröimisen jälkeen. Pa-

tentti- ja rekisterihallitus, Muutosilmoitus 2019) 

 

Tiistai 29.10.2019 

 

Tänään ohjelmassa oli ostolaskujen käsittelyä, työkavereiden avustamista ja asiakkaiden 

avausta myyntireskontraan.  

 

Avustin työkaveriani tänään kirjaamaan tiliotteelle tulleita suorituksia. Eräs suuri yritys on 

maksanut kesän ja alkusyksyn aikana laskuja, joille on myöhemmin tehty hyvityslaskut. 

Tästä syystä heille on jäänyt niin sanotusti ylimääräisiä maksuja asiakasreskontraamme. 

Tänään yritys oli päättänyt käyttää nuo hyvityksensä uusille laskuilleen, joten jouduimme 

kohdistelemaan hyvitettyjä summia uusille maksuille. Tämä on hyvin hidas ja aikaa vievä 

prosessi, jota tein kerran jo kesätöideni aikana. Siksi avustinkin työkaveriani laskujen koh-

distamisessa. 

 

Avasin myös muutaman uuden asiakkaan erään toisen työkaverini myyntireskontraan. 

Emme saa avata uusia asiakkaita omien yhtiöidemme reskontraan, koska se aiheuttaa 

vaarallisen työyhdistelmän. Vaarallinen työyhdistelmä on tilintarkastajien määrittelemä 
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riski, joka mahdollistaa väärinkäytökset. Emme siis saa itse avata asiakkaita ja hoitaa 

maksuliikennettä, vaan jonkun toisen on avattava asiakkaat. 

 

Keskiviikko 30.10.2019 

 

Tänään pääsin taas korjaamaan kirjauksia, jotka tein väärin. Neuvoin työkaveriani, miten 

tiliotteelle tullut suoritus tulisi tiliöidä, ja annoin vahingossa väärät ohjeet hänelle. Jouduin 

siis korjaamaan tiliöintiä. Valitettavasti tein kiireessä myös uuden korjauksen väärin, jolloin 

jouduin peruuttamaan sen uudelleen ja tekemään vielä uuden korjauksen. Minulla meni 

todella pitkä aika korjauksien tekemiseen ja jouduin pyytämään apua kokeneemmalta 

kirjanpitäjältä, jotta sain korjaukset tehtyä oikein. 

 

Opin taas tästä päivästä, että maltti on valttia ja aina kannattaa olla tarkkana kirjauksien 

kanssa. Jos olisin saanut kirjaukset oikein ensimmäisellä kerralla, olisin säästynyt paljolta 

ylimääräiseltä työltä ja stressiltä. Onneksi sain apua ja korjaukset oli mahdollista ylipäänsä 

tehdä.  

 

Torstai 31.10.2019 

 

Teimme jälleen esimieheni kanssa pysäköintiyhtiöiden kuukausilaskutuksen tänään. Viime 

kerrasta viisastuneena, olimme tarkkoja, että laskutus meni oikein tällä kertaa. Teimme 

viimeksi laskutuksessa virheen, jonka takia osalle laskuista ei tullut kustannuspaikkaa. 

Kustannuspaikka on laskuilla käytettävä tieto, jonka avulla laskut kohdistetaan oikeaan 

paikkaan.  

 

Tällä kertaa olimme tarkkoja laskutuksen kanssa ja saimme sen tehtyä ilman virheitä. 

Esimieheni oli saanut viime kuun laskutuksen jälkeen muutaman vihaisen puhelun, joten 

motivaatiomme laskutuksen suhteen oli korkea.  

 

Perjantai 1.11.2019 

 

Tänään aloitin jälleen kuukauden vaihteen työt.  

 

Kuun alussa aloitan työt aina yhtiön A pankkitapahtumien kirjaamisella. Ensimmäiseksi 

kirjaan pankkitileille tulleet suoritukset. Pankkitilejä on kolme kappaletta ja niille kaikille 

tulee noin 3-20 tapahtumaa kuukaudessa.  

Tositteiden kirjaamisen jälkeen päivitän lainaseurannan. Kirjaan ylös mitä lainoja on ly-

hennetty ja mitä korkoja on maksettu. Samalla tarkastan myös mitä lainoja tulevan kuun 
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aikana lyhennetään ja tarvitseeko niitä varten tehdä jotain toimenpiteitä, kuten siirtää ra-

haa valmiiksi tilille. 

 

Seuraavaksi teen aina korkojaksotusmuistion ja puran edellisen kuun korkojaksotuksen. 

Jaksotuksen avulla nähdään, kuinka palon korkoa on maksettu kyseisessä kuussa. 

 

Kun kaikki muistiot on tehty, täsmäytän pankkitilien saldot kirjanpidon saldoihin. Lopuksi 

lähetän muistiot vielä hyväksyttäväksi yhtiön talouspäällikölle. Hyväksynnän jälkeen luen 

muistiot kirjanpito-ohjelmaan. 

 

Viikon 9 yhteenveto 

 

Viikon aikana pääsin jälleen tekemään kuukauden vaihteen tehtäviä. Aloitimme tekemällä 

pysäköintiyhtiöiden marraskuun laskutuksen. Viimeksi teimme virheitä laskutuksessa, 

koska olimme hieman huolimattomia, emmekä lukeneet ohjeita tarpeeksi tarkasti. Tällä 

kertaa muistimme edellisen kuun virheet ja saimme laskutuksen tehtyä virheettömästi. 

 

Viikon lopulla pääsin myös aloittamaan oman yhtiöni kuun vaihteen tehtäviä. Tein kirjanpi-

tomuistiot valmiiksi perjantaina ja niiden tekeminen on jo hyvin helppoa. Kuun vaihteet 

ovat aina kiireisiä aikoja, koska tehtävää on paljon ja niillä on tiettyjä aikatauluja. Toisaalta 

kuun alut ovat mieluisia aikoja, koska silloin on selkeät työtehtävät ja olen oppinut jo tietyn 

rutiinin.  
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3.10 Seurantaviikko 10 

 

Maanantai 4.11.2019 

 

Teen yleensä toisena päivänä kuun alussa yhtiöiden E ja F, kuukauden raportoinnit. Ra-

portoinnit alkavat tiliotteille tulleiden tapahtumien kirjaamisella. Tapahtumia tulee noin 5-

10 ja ne ovat lähes joka kuukausi samoja. Tässä kuussa toisen yhtiön tilille oli kuitenkin 

tullut suoritus perintäyhtiöltä. 

 

Yritin selvittää suoritusta ja lopulta löysin edelliseltä vuodelta vastaavan suorituksen. Ky-

syin vielä varmistuksena kokeneemmalta kirjanpitäjältä, että voinko kirjata suorituksen 

samalla tavalla kuin edellisenä vuonna.  

 

Kun kaikki kirjaukset on tehty, teen arvonlisävero-laskelman ja sen perusteella ilmoituksen 

verottajalle. Seuraavaksi tulostan tuloslaskelma- ja taseraportit ja lähetän ne tiedoksi toi-

mitusjohtajalle ja talouspäällikölle. 

 

Tiistai 5.11.2019 

 

Tänään tein yhtiöideni B, C ja D kuukauden myyntilaskut. Yleensä laskuja on kiinteä mää-

rä kuukaudessa, mutta vuoden lopulla tehdään muutama ylimääräinen lasku. Olin kirjoit-

tanut ylös itselleni, kun aloitin kirjanpitäjänä, että marraskuussa poikkeava laskutus.  

 

Samalla, kun tein laskutusta muistin, että jotkin asiakkaat maksavat ennen kuin laskut on 

tehty, joten heidän maksunsa jäävät kohdistamatta reskontrassa. Kävinkin siis samalla 

kohdistamassa maksut ja laskut toisiinsa. 

 

Keskiviikko 6.11.2019 

 

Tänään jouduin selvittämään tiliotteelle tullutta vakuutusyhtiön suoritusta. En ollut tietoi-

nen, että tilille pitäisi tulla kyseinen suoritus, joten lähetin viestiä yhtiön talouspäällikölle. 

Hän lähetti minulle tositteen, jossa kerrottiin kyseessä olevan vesivahingosta johtunut va-

kuutuskorvaus. Vakuutuskorvaus kirjattiin saatuihin vakuutuskorvauksiin ja tositteen tal-

lensin yhtiön kansioon tietokoneella. 

 

Sain tänään jälleen postissa yhtiöiden toimitusjohtajan luottokorttikuitit, joiden avulla pys-

tyn tiliöimään itse laskun. Kuittien tarkistaminen ja laskun tiliöinti alkaa sujumaan jo todella 
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hyvin ja nopeasti. Jos vertaan työajanseurannastani, kuinka kauan minulla meni, kun aloi-

tin ja kuinka kauan nyt meni, niin olen melkein puolet nopeampi. Olen myös katsonut, 

kuinka kauan edeltäjälläni meni laskun selvittämisessä ja olen lähes yhtä nopea kuin hän. 

Työajanseurannasta on muutenkin hauska käydä katsomassa, miten on kehittynyt eri asi-

oiden tekemisessä.  

 

Torstai 7.11.2019 

 

Yleensä aloitan viimeistään tässä vaiheessa yhtiöiden B, C ja D kuukauden vaihteet työt. 

Tällä viikolla aikaa on kuitenkin mennyt niin paljon selvityksiin ja muihin pikkuasioihin, jo-

ten tänään yritin tiliöidä ostolaskuja ja tehdä asiakasavauksia.  

 

Kävin samalla, kun avasin asiakkaita, katsomassa vanhasta ostolaskujärjestelmästä omia 

yhtiöitäni ja yllätyksekseni huomasin, että eräälle yhtiölleni oli tullut lasku sinne. Laskujen 

kuuluisi tulla uuteen järjestelmään, joten poistin laskun vanhasta ja lisäsin sen uuteen. 

Onneksi laskun eräpäivään oli vielä viikko aikaa, joten lasku ehtisi hyvin maksuun eräpäi-

vänä. 

 

Tänään päivän lopuksi kävin vielä läpi hyväksytyt ostolaskut ja siirsin ne kirjanpitoon. Olen 

yrittänyt ostolaskuja tiliöidessä ja tarkastaessa katsoa, että tiliöinnit, joita olen korjaillut, 

olisivat oikein jo ennen kirjanpitoon siirtämistä. Korjauksia on ollut aika paljon ja välillä 

olen korjannut uudelleen tiliöinnit, koska ne olikin korjattu väärin. Tästä syystä onkin välillä 

haastavaa muistaa mikä oli oikea tapa tiliöidä laskut. Käynkin aina pääkirjalta tarkista-

massa, miten viimeisin korjaus on tehty. 

 

Perjantai 8.11.2019 

 

Tänään aloitin tekemään yhtiön B kuukauden vaihdetta. En kuitenkaan päässyt pitkälle, 

sillä heti alv-jakoajossa sain virheilmoituksen. Esimieheni ei ollut tänään paikalla, joten en 

voinut kysyä mitä virheelle tulisi tehdä. Otin virheestä kuvankaappauksen ja päätin jättää 

loput kuun vaihteen tehtävät ensi viikolle.  

 

Ensi viikolla on hieman kiireistä, koska tiistaina meidän tiimillämme on työhyvinvointipäivä, 

joten emme ole töissä koko päivänä. Torstain olen varannut yhtiön A kuun vaihteen tehtä-

ville, ja perjantaina tilintarkastaja on tulossa tarkistamaan yhtiön A ostolaskuja. Joten yhti-

öiden B, C ja D kuun vaihteen töille jää aikaa vain maanantai ja keskiviikko.  
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Jälkikäteen on ehkä helppo sanoa, mutta minun olisi kannattanut aloittaa kuun vaihteen 

työt jo eilen tai toissa päivänä.  

 

Viikon 10 yhteenveto 

 

Tällä viikolla selvitettäviä asioita oli paljon ja aikatauluni pettivät hieman. Olin ajatellut, että 

saan tällä viikolla ainakin kolmen yhtiön kuun vaihteen työt tehtyä, mutta en saanut kuin 

kahden. Ensi viikolla minulla on neljän yhtiön raportoinnit tehtävänä ja kolme päivää aikaa. 

 

Nyt ainakin opin, että ei kannata jättää asioita loppu viikolle, eikä varsinkaan silloin, kun 

esimies ei ole paikalla auttamassa. Minun kannattaisi varmaan tehdä kuukauden vaihteen 

raportoinneille kunnon aikataulu, jossa yritän mahdollisimman hyvin pysyä kiinni. Tällä 

hetkellä olen tehnyt raportoinnit sen mukaan, miten olen halunnut. Yhtiö A on ainoa, jolla 

on tietty aikataulu – ostolaskut pitää olla hyväksyttynä 8.arkipäivään mennessä ja kauden 

vaihde tehdään 10. arkipäivä. Samanlainen aikataulutus olisi varmasti hyvä myös muille 

yhtiöille. 
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4 Pohdinnat ja loppuyhteenveto 

Päiväkirjatyyppistä opinnäytetyötä oli melko hankala kirjoittaa. Päivittäinen raportointi tun-

tui aluksi todella vaikealta ja välillä melko turhauttavaltakin. Joinain päivinä oli hiljaisem-

paa ja oli hankala keksiä, mitä kirjoittaisi. Toisaalta välillä oli myös niin kiireisiä päiviä, että 

raportointia ei jaksanut tehdä samana päivänä. Tästä puolestaan seurasi ongelma – miten 

muistaa mitä oli tehnyt edellisenä päivänä. 

 

Päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö oli kuitenkin oikea valinta minulle. Olin juuri aloittanut 

uudessa tehtävässä, kirjanpitäjänä. Raportoinnin ansiosta kaikki uudet asiat tuli tavallaan 

käytyä läpi uudelleen läpi kotona. Monista asioista piti myös ottaa selvää tarkemmin sa-

malla, kun kirjoitti, joten kotonakin pystyi oppimaan uusia asioita. Raportoinnin avulla on 

myös pystynyt hyvin seuraamaan omaa kehitystä ja omaa ymmärrystä työtehtävistä. 

 

Raportin alussa esittelin kuvion 1, Kirjanpitäjän tehtäviä, jossa oli listattu kirjanpitäjän ylei-

simpiä tehtäviä. Aluksi tätä kuviota katsellessani, osasin tehdä vain muutamia yksittäisiä 

asioita listalta. Tavoitteenani oli oppia kaikki asiat listalta, jotka kuuluvat työnkuvaani. En 

asettanut itselleni mitään virallista aikarajaa, mutta tavoitteena oli oppia mahdollisimman 

nopeasti. Olen päässyt tekemään viimeisen parin kuukauden aikana kaikkia neljää en-

simmäistä kohtaa useamman kerran, ja voin sanoa osaavani ne. Viides kohta, palkanlas-

kenta, ei kuulu työtehtäviini, joten sitä en osaa. Viimeinen kohta tilinpäätös puolestaan 

häämöttää jo edessäpäin. Tilinpäätös on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa ja sen te-

keminen on kirjanpitäjän päätyö. 

 

Lähtötilannetta esitellessäni kuvasin itseäni vasta aloittelijaksi ja melko kokemattomaksi 

kirjanpitäjäntehtävissä. Itsenäinen suoriutuminen olisi hankalaa ja tarvitsisin paljon pereh-

dytystä. Pohdin myös, että minun pitäisi pystyä toimimaan rohkeammin, virheitä pelkää-

mättä.  

 

Tällä hetkellä koen itseni jo melko hyväksi omassa tehtävässäni. Olen kehittynyt nopeasti 

kirjanpidollisissa tehtävissä ja olen saanut lisää itsevarmuutta. Pystyn toimimaan monessa 

asiassa jo täysin itsenäisesti ja olen paljon oma-aloitteisempi. Perustaitoni ja ennen kaik-

kea luottamus omiin taitoihini on kasvanut merkittävästi. 

 

Parannettavaakin löytyy vielä paljon. Minun pitäisi oppia suunnittelemaan ja aikataulutta-

maan työtäni paremmin, koska kirjanpitäjän tehtävissä aikataulut ovat todella tärkeitä ja 

niissä on pysyttävä. Minun pitäisi myös pystyä olemaan huolellisempi, jotta virheitä tapah-

tuisi vähemmän. Virheiden välttäminen auttaa myös aikataulujen suhteen, koska virheiden 
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korjaamiseen ei mene turhaan aikaa. En myöskään ole vielä tehnyt yhtäkään tilinpäätöstä, 

enkä osaa vielä tehdä sellaista. Tilinpäätös on kuitenkin eräs kirjanpitäjän tärkeimmistä 

tehtävistä, joten en voi sanoa olevani vielä valmis kirjanpitäjä. 

 

Tätä raporttia kirjoittaessani olen joutunut etsimään ja oppimaan paljon asioita kirjanpidos-

ta ja kirjanpitäjänä olemisesta, jota en välttämättä muuten olisi oppinut. Olen tse perehty-

nyt jälkikäteen moniin asioihin, jotka minulle on töissä opetettu, koska olen joutunut selit-

tämään tässä raportissa mitä ne tarkoittavat. Tilanne on muistuttanut vähän koulunkäyntiä 

ja läksyjen tekoa. 

 

Opinnäytetyötä kirjoittaessani oli mukava seurata omaa kehittymistäni. Jos vertaa lähtöti-

lanteen kuvausta omaan tämän hetkiseen osaamiseen, on helppo huomata, miten paljon 

olen kehittynyt. Samoin päiväkirjaraportoinnista voi huomata, kuinka olen kehittynyt ja 

miten taitoni ovat parantuneet kirjanpitotehtävissä. Opinnäytetyötä tehdessä on pitänyt 

myös pohtia omia henkilökohtaisia taitoja ja kehittämisen kohteita. Olen huomannut niis-

säkin parannusta. En enää pelkää virheitä yhtä paljon ja uskallan pyytää apua, jos tarvit-

sen sitä. Tästä on hyvä lähteä parantamaan myös muita asioita kuten asiakaspalvelutaito-

ja ja etenkin puhelimessä puhumista.  

 

Jatkoa ajatellen edessä on muun muassa tilinpäätös, joka minun pitää oppia tekemään. 

Kunnalla työskentely on myös erittäin hyvä ponnahduslauta, jos joskus haluaa siirtyä 

eteenpäin. Etenemismahdollisuuksia on paljon esimerkiksi yksityisellä puolella, mutta 

myös kunnallispuolella.  

 

Kunnallispuolella seuraava etappi voisi olla esimerkiksi Controllerin tehtävät. Controller on 

taloushallinnon asiantuntija, jonka tehtävät liittyvät taloushallintoon ja laskentatoimeen. 

Tehtävä on sama kuin kirjanpitäjällä, mutta laajempi. Controller osallistuu esimerkiksi bud-

jetointiin ja tuottaa erilasia raportteja ja ennusteita ylimmälle johdolle. Tehtävänä on estää 

johtoa tekemästä virheellisiä ratkaisuja. (Ammattinetti, Controller 2019) 

 

Kaiken kaikkiaan olen melko tyytyväinen omaan työskentelyyni työpaikalla ja myös tämän 

opinnäytetyön suhteen. Olen ollut kokopäiväisesti töissä ja samaan aikaan pystynyt kirjoit-

tamaan tätä raporttia. Olen oppinut paljon uutta viimeisen parin kuukauden aikana ja pal-

jon opittavaa on vielä edessä. 
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